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พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เสียงขับขานใหประชาชนเลือกพรรคดังกระหึ่มเกือบทุกครั้งคราที่ใกลฤดูการ 
เลือกตั้ง “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” ถกูชใูหเปนคํ าขวัญทางการเมือง พรรคการเมือง
ขนาดใหญกรอกหปูระชาชนทุกวี่ทุกวันดวยสํ าเนียงเสนาะดังกลาวนี้

เจตจํ านงของคํ าขวัญ “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” อยูที่การบอกกลาว
ใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกพรรค อยาเลือกปจเจกบุคคล ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2517 มีผลบังคับใช กระทรวงมหาดไทยโหมโฆษณาวา การเลือกพรรค 
มผีลประดจุหนึง่การฟงดนตรีทั้งวง มิใชการฟงเครื่องดนตรีทีละชิ้น ซึ่งอาจไดฟงเพลงที่ไมสมบูรณ
และไมครบเครื่อง แตในชวงเวลาที่มีการโฆษณาใหประชาชนเลือกพรรคนั้นเอง ชนชั้นปกครอง 
ก็ดํ าเนินการทํ าลายลางพรรคการเมืองที่ยึดกุมอุดมการณสังคมนิยม ดังเชนพรรคสังคมนิยมแหง
ประเทศไทยและพรรคแนวรวมสังคมนิยม แมแตพรรคการเมืองที่ยึดกุมอุดมการณเสรีนิยม  ดังเชน
พรรคพลังใหม ก็ถูกกวาดใหตกเวทีการเมืองไปดวย หากการเลือกพรรคมีผลประดุจหนึ่งการฟง
ดนตรทีัง้วง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีเสรีภาพในการเลือกวงดนตรีและเพลงที่จะฟง ประเภท
ของวงและเพลงที่จะฟงถูกกํ ากับโดยชนชั้นปกครอง

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” เปน 
หลกัการส ําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใชหรือไม

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

แตอะไรเลาคือประโยชนที่คาดวาจะไดจากขอชี้นํ า “พรรคเลือกคน  
ประชาชนเลือกพรรค” ?

ขอชี้นํ า “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” มพีืน้ฐานมาจากความเชื่อมั่นใน
ระบบทวิพรรค (Biparty System) โดยหวงัวา เมื่อประชาชนเลือกพรรค จนมีพรรคการเมืองพรรค
หนึง่พรรคใดมีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร และพรรคดังกลาวสามารถจัดตั้งรัฐบาลได จะได
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น ํานโยบายทีใ่ชหาเสียงในฤดูการเลือกตั้งไปดํ าเนินการ หากประชาชนไมพอใจผลงานของรัฐบาล 
ยอมหันไปเลือกพรรคอื่นในการเลือกตั้งครั้งตอไปได ในแงนี้ ขอชี้นํ า “พรรคเลือกคน ประชาชน
เลือกพรรค” จึงมีผลเสมือนหนึ่งการชี้นํ าใหประชาชนเลือกพรรคโดยพิจารณานโยบายของพรรค
เปนดานหลัก

คํ าถามพื้นฐานขอตอไป ก็คือ ขอชี้นํ า “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือก
พรรค” ชวยเพิม่พนูประโยชนสุขของทวยราษฎรหรือไม

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

ประการแรก พรรคการเมืองไทยมิไดเสนอชุดนโยบาย (Policy Platform) ที่ให 
ทางเลือกที่แตกตางกันแกประชาชน ภายหลังจากที่มีการทํ าลายพรรคที่ยึดอุดมการณสังคมนิยม
ต้ังแตป 2519 เปนตนมา ประชาชนก็ส้ินทางเลือกพรรคการเมือง รัฐธรรมนญูทีบั่งคับใชในเวลา 
ตอมา ไมวาจะเปนฉบับป 2521 และฉบับป 2534 ลวนสรางทํ านบกีดขวางการจัดตั้งพรรค 
การเมือง แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการสงเสริมการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม แต 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กลบัมีบทบัญญัติที่ทํ าให
การด ํารงอยูของพรรคการเมืองใหมเปนไปไดดวยความยากลํ าบาก ในประการสํ าคัญ รัฐธรรมนูญ
ทกุฉบบัมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง (Size Bias) โดยมุงสงเสริมพรรคการเมืองขนาด
ใหญยิ่งกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองที่มีอุดมการณชัดเจนยากที่จะ 
กอเกดิได และแมจะกอเกิดแลวก็ยากจะดํ ารงอยูได ในประเทศที่ยึดระบบทวิพรรค มักจะมีพรรค
การเมืองที่ยึดอุดมการณตางขั้วกันเพื่อใหประชาชนเลือก ในยุโรปตะวันตก ประชาชนมีโอกาส
เลอืกระหวางพรรคที่ยึดอุดมการณอนุรักษนิยมกับพรรคที่ยึดแนวทางสังคมประชาธิปไตย (Social 
Democracy) ในทํ านองเดียวกับที่ชาวอเมริกันมีโอกาสเลือกระหวางพรรครีปบลิกันกับพรรค 
เดโมแครต โดยที่ในเวลาตอมามีพรรค ‘สีเขียว’ (Green Party) และพรรคปฏิรูป (Reform Party) 
เปนทางเลอืกใหม แตประชาชนคนไทยหาไดมีทางเลือกเชนนี้ไม

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

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

ประการที่ส่ี พรรคการเมืองไทย หากไมมีประพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวง  
มกัจะมคีวามประพฤติมิชอบและการฉอฉลอํ านาจ หาพรรคการเมืองที่ไมมีกลิ่นเหม็นไดยาก พรรค
การเมืองที่มิไดเปนพรรคขี้ฉอจะมีก็แตพรรคการเมืองที่ไมเคยมีอํ านาจในการบริหารราชการ 
แผนดินเทานั้น ขอชี้นํ า “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” จงึเปนขอชี้นํ าใหเลือกพรรคเวียน 
ข้ึนไปปลนและทํ าลายชาติ

ประการที่หา กระบวนการคัดคนของพรรคการเมืองมิใชกระบวนการที่พึงวางใจ 
ไมวาจะเปนการคัดคนเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรและการคัดคนเพื่อดํ ารงตํ าแหนงทาง
การเมืองตั้งแตระดับรัฐมนตรีลงมา เพราะกระบวนการดังกลาวนี้หาความโปรงใสมิได และมิได 
เปดกวางเพื่อใหมีการแขงขันโดยสมบูรณ ขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคการเมืองตั้งแตขนาดกลาง 
ข้ึนไปลวนใชเงินและตํ าแหนงในการซื้อตัวนักการเมืองที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้ง โดยไมคํ านึงถึง
บรรทัดฐานทางจรยิธรรม โดยเฉพาะในประเด็นความซื่อสัตยสุจริต การคัดคนเพื่อดํ ารงตํ าแหนง
ทางการเมืองหาไดพิจารณาความรูความสามารถเปนดานหลัก หากแตข้ึนอยูกับระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภเปนสํ าคัญ พรรคการเมืองบางพรรคตองยกตํ าแหนงรัฐมนตรีบางตํ าแหนง 
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ใหแกตัวแทนของกลุมทุนผูใหการสนับสนุนทางดานธนกิจการเมือง กระบวนการคัดคนของพรรค
การเมอืงจงึมิใชกระบวนการที่เอื้ออํ านวยประโยชนสุขแกทวยราษฎร

ดวยเหตุผลดังที่พรรณนาขางตนนี้ “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” จงึเปน
มายาคติ ซึ่งเมื่อพิจารณาแตเพียงผิวเผิน อาจหลงเขาใจวาเปนหลักการพื้นฐานของระบอบ
ประชาธปิไตย หากแตเนื้อแทหาไดเปนเชนนั้นไม ขอชี้นํ าดังกลาวนี้หากนํ ามาใชในบริบทของสังคม
การเมืองไทย จะมีผลในการธํ ารงสถานภาพของพรรคการเมืองที่เคยอยูในอํ านาจ ซึ่งลวนแลว 
แตเปนพรรคขี้ฉอ  หรืออยางนอยที่สุดมีกลิ่นไมสะอาด

แทนที่จะเลือกพรรคเปนกลุมกอน ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมควรพิจารณา
เลือกนักการเมืองเปนรายบุคคล นักเลือกตั้งแมโดยทั่วไปจะมีกลิ่นไมสะอาด แตก็มีนักการเมือง
จํ านวนไมนอยที่ยึดมั่นในอุดมการณประชาธิปไตย กอปรดวยความซื่อสัตยสุจริต และมี 
กลิ่นสะอาด จงพิจารณาเลือกนักการเมืองประเภทนี้ เพื่อใหคนเหลานี้มีที่ยืนในพื้นที่สาธารณะ 
และมีอํ านาจตอรองภายในพรรคมากขึ้น ทั้งนี้พึงเขาใจดวยวา ภายใตการจัดระเบียบการเมือง 
ในปจจบัุน นกัการเมืองที่มีกลิ่นสะอาดอาจจํ าตองดํ ารงอยูในพรรคการเมืองที่มีกลิ่นเหม็น ในเมื่อ
ระเบียบสังคมการเมืองไทยในปจจุบันสรางทํ านบกีดขวางการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม และ 
ไมยอมรับนักการเมืองที่ไมมีพรรคสังกัด

จงระลึกอยูเสมอวา “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” เปนมายาคติที่ทํ าให
การเมอืงไทยวนเวยีนอยูในวัฏจักรแหงความชั่วราย จงทํ าลายมายาคติดังกลาวเสีย

ในการเลอืกตั้งแบบแบงเขต จงเลือกคน อยาเลือกพรรค เพราะพรรคการเมืองไทย
เปนสิ่งชํ ารุดทางจรยิธรรม และเปนแหลงเสื่อมโทรมทางศีลธรรม นอกจากนี้ หากไมมีผูสมัครที่เปน
คนดใีนเขตการเลือกตั้งของทาน ทานยังมีทางเลือกดวยการไมเลือกอีกดวย

ในการเลือกตั้งแบบ Party List จงเลือกพรรคที่เสนอยทุธศาสตการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิแบบพอเพียง หากทานทนความโสมมของพรรคการเมืองมิได ทานยังมีทางเลือก
ดวยการไมเลือกเชนกัน
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