คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2544

การเมืองไทย
บนเสนทางสูระบบทวิพรรค
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หากไมมีอุปสรรคอันมิไดคาดหมาย พรรความหวังใหมจะผนวกเขากับพรรค
ไทยรักไทยภายในป 2544 นี้
ผมไมแนใจวา จะขนานนามกิจกรรมการเมืองครั้งนี้อยางไร เพราะพิจารณา
แตเพียงผิวเผิน ดูเหมือนวาจะเปนการควบรวมกิจการหรือที่ภาษาธุรกิจเรียกวา Merger อันเปน
การผนวกกิจการตัง้ แต 2 กิจการขึ้นไปเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่ทั้งสองฝายหรือทุกฝาย
ตางมีศกั ดิศ์ รีเสมอเหมือนกัน มีการตีราคาทรัพยสินของแตละฝาย และมีการตกลงกันวา ภายหลัง
การผนวกกิจการ จะมีการแบงปนอํ านาจและตํ าแหนงการบริหารอยางไร การผนวกพรรค
ความหวังใหมเขากับพรรคไทยรักไทยที่กําลังจะตกลงกันนี้ ดูเหมือนจะเปนเชนนี้ เพราะมีการตกลง
กันลวงหนาแลววา เลขาธิการพรรคความหวังใหมจะมาดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรคไทยรักไทย
แตการที่ไมมีขอตกลงในการเปลี่ยนชื่อพรรคภายหลังการผนวกพรรค ดังเชนการ
ตัง้ ชื่อพรรคใหมวา “ไทยรักไทย-ความหวังใหม” ดุจเดียวกับบริษัท AOL–Time Warner ภายหลัง
ควบบริษัท American Online เขากับบริษัท Time Warner สะทอนใหเห็นฐานะอันไมเสมอกัน
ระหวางพรรคความหวังใหมกับพรรคไทยรักไทย โดยที่พรรคไทยรักไทยยังคงธํารงชื่อพรรคของตน
ตอไป สวนพรรคความหวังใหมกลายเปน ‘สิง่ ชํารุดทางประวัติศาสตร’ ซึง่ แปรเปนธุลีแหงสังเวียน
การเมืองไทยในไมชา
ขอเท็จจริงขางตนนี้ทําใหผมคอนขางแนใจวา การผนวกพรรคความหวังใหมเขา
กับพรรคไทยรักไทยมิใชการควบกิจการหรือ Merger หากแตเปนการครอบกิจการหรือ Take over ซึง่ วงการธุรกิจมีคําที่ใชอีกคําหนึ่งวา Acquisition
ผูช านั
ํ ญการการเมืองตางปกใจเชื่อวา พรรคไทยรักไทยครอบพรรคความหวังใหม
กลาวอยางเฉพาะเจาะจงก็คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ‘ซื้อ’ พรรคความหวังใหม ราคาที่ ‘ซื้อ’ จาย
เปนตําแหนงทางการเมือง และเงินอุดหนุนการรณรงคทางการเมืองในการเลือกตั้งเดือนมกราคม
2544 ดังทีห่ ัวหนาพรรคประชาธิปต ยมักจะกลาวกระแนะกระแหนอยูเนืองๆวา ทั้งสองพรรคใชเงิน
กระเปาเดียวกัน
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มูลคาทางการเมืองของพรรคความหวังใหมตกตํ่าลงไปมากภายหลังวิกฤติการณ
การเงินเดือนกรกฎาคม 2540 สวนหนึ่งเปนเพราะความไรประสิทธิภาพและความผิดพลาดในการ
บริหารของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธมีสว นนํามาซึ่งวิกฤติการณดังกลาวอยางมิอาจปฏิเสธได
อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ ‘กระสุน’ ของผูน าพรรคร
ํ
อยหรอ ในแงนี้ พรรคความหวังใหมมิไดแตกตาง
จากพรรคปวงชนชาวไทย และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธมิไดแตกตางจากพลเอกอาทิตย กําลังเอก
พลันที่ ‘กระสุน’ ทีส่ ะสมในยามเรืองอํานาจถูกใชไปในการประกอบกิจกรรมทางการเมืองจนเกือบ
หมดสิ้น พรรคการเมืองที่ตั้งมากับมือก็ตองสลายเปนเศษธุลี หากมิใชเปนเพราะเหตุการณ
พฤษภาทมิฬ 2535 พรรคสามัคคีธรรมก็จะอยูในมรรควิถีเดียวกับพรรคปวงชนชาวไทยและพรรค
ความหวังใหม
แมพรรคความหวังใหมมิไดมี ‘ราคา’ แพง อยางนอยในสายตา พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร แตการซื้อและขายพรรคมิอาจกระทําไดโดยงาย ภายในพรรคความหวังใหมเองมีแรง
ตอตานการ ‘ขาย’ พรรค แมการตอตานจะออนพลังเมื่อกลุมนายสุชาติ ตันเจริญและกลุม ร.ต.อ.
เฉลิม อยูบ ารุ
ํ งเออออหอหมกดวย คงเหลือแรงตอตานจากกลุมนายชิงชัย มงคลธรรม และนาย
แพทยเปรมศักดิ์ เพียยุระ ภายในพรรคไทยรักไทย กลุมวังนําเย็นอันมีนายเสนาะ เทียนทองเปน
ผูน ํา ก็ตอตานการ ‘ซื้อ’ พรรคความหวังใหม ดังเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา กลุมวังนํ้าเย็นกลาย
เปน ‘ขุนพลพเนจร’ และตองโคจรจากพรรคความหวังใหม เนื่องเพราะความขัดแยงและความ
เปนปรปกษในพรรคนั้น
พรรคไทยรักไทยถีบตัวเปนอภิมหาพรรค ดวยการยึดกุมยุทธศาสตรการเติบโต
ภายนอก (External Growth) และใชยุทธวิธี M&A (Merger and Acquisition) แมในชั้นตน
กลุม กอตัง้ พรรคจะกอปรดวยสมาชิกเกาของพรรคพลังธรรม ซึ่งแมจะมิใชพลังการเมืองอันบริสุทธิ์
แตกม็ อี ดุ มการณในระดับหนึ่ง ในเวลาตอมา พ.ต.ท. ทักษิณ ก็กวาดกลุมการเมืองกลุมตางๆเขา
มารวมพรรค จนไทยรักไทยกลายเปนพรรค ‘รอยพอพันแม’ ภายหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม
2544 และการจัดตั้งรัฐบาลในเดือนตอมา ไมกวาด ‘ชินวัตร’ ก็กวาดพรรคเสรีธรรมเขาพรรค
ไทยรักไทยดวย
หนั ง สื อ พิ ม พ ห ลายฉบั บ รายงานต อ งตรงกั น ว า ภายหลั ง การครอบพรรค
ความหวังใหมแลว พรรคชาติพัฒนาเปนเปาหมายตอไปของไมกวาดยี่หอ ‘ชินวัตร’ โดยที่พรรค
ชาติไทยยืนกรานที่จะไมใหพรรคไทยรักไทยเขาครอบ พ.ต.ท. ทักษิณฝนที่จะไดเห็นการเมืองไทย
’พัฒนา’ ไปสูระบบทวิพรรค (Bi – party System) อันเปนความฝนเดียวกับสภารางรัฐธรรมนูญ
ผูรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
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นักวิจารณการเมืองมักวิพากษ พ.ต.ท. ทักษิณในฐานที่เปน ‘เจาบุญทุม’ ผูใชเงิน
ในการกวาดกลุม และพรรคการเมืองตางๆเขาพรรคไทยรักไทย พ.ต.ท. ทักษิณหอบหิ้วจิตวิญญาณ
แหง M&A จากวงการธุรกิจมาสูสังเวียนการเมือง แตนอยคนนักที่จะหันไปวิเคราะหกฎกติกาและ
โครงสรางสิ่งจูงใจที่แฝงอยูในรัฐธรรมนูญ ผมไดเสนอการวิเคราะหเปนลายลักษณอักษรและ
อภิปรายในที่สาธารณะหลายตอหลายครั้งวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอคติวาดวยขนาดของ
พรรคการเมือง โดยมีฐานคติวา พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก ดังนัน้ จึงมีบทบัญญัติที่เกื้อกูลพรรค
การเมืองขนาดใหญ พรอมๆกับการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
เสริมสรางอคติดังกลาวนี้มากยิ่งขึ้นไปอีก ดวยการออกแบบระบบการเลือกตั้งใหมีการเลือกตั้ง
ระบบบัญชีรายชื่อพรรค (Party List) โดยทีพ่ รรคที่ไดคะแนนเสียงเลือกตั้งนอยกวา 5% ของ
จํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ จะไมมีผูแทนในสภาผูแทนราษฎรตามระบบบัญชีรายชื่อพรรค
(มาตรา 100)
การซื้อนักการเมืองที่มศี กั ยภาพในการชนะการเลือกตั้ง เพื่อขยายขนาดของพรรค
มีมากอนการกอตั้งพรรคไทยรักไทยแลว การซื้อนักการเมืองทั้งมุงก็มีมากอนแลวเฉกเชนเดียวกัน
อคติวา ดวยขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งแฝงอยูในรัฐธรรมนูญ มีสงิ่ จูงใจที่จะผลักดันใหพรรคการ
เมืองเติบโตดวยการควบและครอบกลุมหรือพรรคการเมือง (M&A) มากกวาการเติบโตจากภายใน
(Internal Growth) ดวยการ ’ผลิต’ นักการเมืองของตนเอง พ.ต.ท. ทักษิณในฐานะอภิมหาเศรษฐี
ตอบสนองตอสิ่งจูงใจที่แฝงอยูในรัฐธรรมนูญรุนแรงยิ่งกวาผูนําพรรคการเมืองใดๆ การเติบโตดวย
ยุทธวิธี M&A ยิง่ ทําใหพรรคไทยรักไทยขยายใหญยิ่งขึ้นไปอีก เพราะไดประโยชนจากการเลือกตั้ง
ระบบบัญชีรายชื่อพรรค ซึ่งเกื้อกูลใหพรรคการเมืองขนาดใหญมีตัวแทนในสภาผูแทนราษฎรมาก
กวาสัดสวนอันสมควร (Overrepresentation)
ดวยยุทธวิธี M&A ของพรรคไทยรักไทย ในไมชา การเมืองไทยก็ ‘พัฒนา’ สูร ะบบ
ทวิพรรค สมดังเจตนารมณของ สสร. และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
คําถามพื้นฐานมีอยูวา ระบบทวิพรรค (Bi – party System) ดีกวาระบบพหุพรรค
(Multi – party System) อยางไร
ภายใตระบบทวิพรรค เสรีภาพในการเลือก (Freedom of Choice) ของประชาชน
มีนอ ยลง นวัตกรรมดานนโยบาย (Policy Innovation) อาจมีนอ ยลงดวย เนื่องจากขาดพลังการ
แขงขันระหวางพรรคการเมือง บรรดาประเทศที่มีระบบทวิพรรค ลวนมีแรงกดดันใหปรับเปลี่ยนไป
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สูร ะบบพหุพรรค เพราะประชาชนตองการทางเลือกมากไปกวาที่เสนอโดยพรรคขนาดใหญเพียง 2
พรรค ดวยเหตุดังนี้ พรรคปฏิรูป (Reform Party) และพรรคสิ่งแวดลอม (Green Party) จึงกอเกิด
เปนทางเลือกของประชาชนในประเทศเหลานั้น
เสถียรภาพทางการเมืองภายใตระบบทวิพรรคมิไดดีไปกวาระบบพหุพรรค แมการ
จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว (Single – Party Government) ภายใตระบบทวิพรรคมีโอกาสเปนไปได
มากกวาภายใตระบบพหุพรรค แตพรรคที่เติบใหญดวยยุทธวิธี M&A ยอมตองมีความขัดแยง
ระหว า งกลุ ม การเมื อ งต างๆภายในพรรคเดีย วกั น ความขัดแยงภายในพรรคจะเปนปจจัยที่
สัน่ คลอนเสถียรภาพของรัฐบาล รัฐบาลผสม (Coalition Government) ภายใตระบบพหุพรรค
เผชิญปญหาเสถียรภาพ เมื่อมีความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล การเติบใหญของพรรคดวย
วิธี M&A ชวยแปรความขัดแยงระหวางพรรคไปเปนความขัดแยงระหวางกลุมภายในพรรคเดียว
กัน
ผมไมแนใจวา สังคมการเมืองไทยจะมี ‘สุขภาพ’ ดีไดอยางไร หากการเติบใหญ
ของพรรคการเมืองเกิดจากอํานาจซื้อ มิไดเกิดจากฐานอุดมการณ
ในสังคมการเมืองที่มีนายทุนใหญทางการเมืองหลายคน การเติบใหญของพรรค
การเมืองตางๆยอมขึ้นอยูกับดุลแหงอํานาจซื้อระหวางนายทุนการเมืองเหลานั้น พรรคการเมืองใด
ที่นายทุนมีอํานาจซื้อถดถอย พรรคการเมืองนั้นยอมตองหดตัวลง สวนพรรคการเมืองที่มีขนาด
ใหญขนึ้ ได นายทุนของพรรคนั้นจักตองมีอํานาจซื้อสัมพัทธมากกวานายทุนพรรคอื่นๆ
ในสังคมการเมืองที่มีนายทุนใหญทางการเมืองเพียงคนเดียว ขนาดสัมพัทธของ
พรรคการเมืองที่มีนายทุนใหญหนุนหลังยอมขยายใหญขึ้น โดยที่พรรคการเมืองอื่นรอวันอับเฉา
หากไมมเี หตุปจ จัยทีจ่ ะทําลายอํานาจซื้อของนายทุนใหญดังกลาว สังคมการเมืองนั้นยอม ‘พัฒนา’
ไปสูระบบเอกพรรค (One – Party System)
ปรากฏการณ ที่ ไ ม ก วาดยี่ ห  อ ‘ชิ น วั ต ร’ จะกวาดบางภาคส ว นของพรรค
ประชาธิ ป  ต ย เ ข า พรรคไทยรั ก ไทยเป น เรื่ อ งไม น านเกิ น รอ อั น เป น ไปตามเจตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งยึดฐานคติ ‘พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก’
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หมายเหตุ
1. การถี บ ตั ว เป น อภิ ม หาพรรคของพรรคไทยรั ก ไทย โปรดอ า น รั ง สรรค
ธนะพรพันธุ “ไทยรักไทยในฐานะอภิมหาพรรค” ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ
2544
2. อคติวาดวยขนาดของพรรค (Size Bias) ทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญ โปรดอาน
รังสรรค ธนะพรพันธุ “อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง” ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่
15 กุมภาพันธ 2544
3. เหตุใดการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคจึงเกื้อกูลใหพรรคขนาดใหญมี
ตัวแทนเกินกวาที่สมควร (Overrepresentation) และพรรคการเมืองขนาดเล็กมีตัวแทนนอยกวาที่
สมควร (Underrepresentation) โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “Party List” ผูจ ัดการรายวัน
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2544

