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การเมืองไทย
บนเสนทางสูระบบทวิพรรค

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

หากไมมีอุปสรรคอันมิไดคาดหมาย พรรความหวังใหมจะผนวกเขากับพรรค 
ไทยรักไทยภายในป 2544 นี้

ผมไมแนใจวา จะขนานนามกิจกรรมการเมืองครั้งนี้อยางไร เพราะพิจารณา 
แตเพยีงผวิเผนิ ดูเหมือนวาจะเปนการควบรวมกิจการหรือที่ภาษาธุรกิจเรียกวา Merger อันเปน
การผนวกกจิการตัง้แต 2 กิจการขึ้นไปเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่ทั้งสองฝายหรือทุกฝาย 
ตางมศัีกดิศ์รีเสมอเหมือนกัน มีการตีราคาทรัพยสินของแตละฝาย และมีการตกลงกันวา ภายหลัง
การผนวกกิจการ จะมีการแบงปนอํ านาจและตํ าแหนงการบริหารอยางไร การผนวกพรรค 
ความหวงัใหมเขากบัพรรคไทยรักไทยที่กํ าลังจะตกลงกันนี้ ดูเหมือนจะเปนเชนนี้ เพราะมีการตกลง
กนัลวงหนาแลววา เลขาธิการพรรคความหวังใหมจะมาดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรคไทยรักไทย

แตการที่ไมมีขอตกลงในการเปลี่ยนชื่อพรรคภายหลังการผนวกพรรค ดังเชนการ 
ต้ังชื่อพรรคใหมวา “ไทยรกัไทย-ความหวังใหม” ดุจเดียวกับบริษัท AOL–Time Warner ภายหลัง
ควบบริษัท American Online เขากับบริษัท Time Warner สะทอนใหเห็นฐานะอันไมเสมอกัน
ระหวางพรรคความหวังใหมกับพรรคไทยรักไทย โดยที่พรรคไทยรักไทยยังคงธํ ารงชื่อพรรคของตน
ตอไป สวนพรรคความหวังใหมกลายเปน ‘ส่ิงช ํารุดทางประวัติศาสตร’ ซึง่แปรเปนธุลีแหงสังเวียน
การเมืองไทยในไมชา

ขอเท็จจริงขางตนนี้ทํ าใหผมคอนขางแนใจวา การผนวกพรรคความหวังใหมเขา
กบัพรรคไทยรักไทยมิใชการควบกิจการหรือ Merger หากแตเปนการครอบกิจการหรือ Take - 
over ซึง่วงการธุรกิจมีคํ าที่ใชอีกคํ าหนึ่งวา Acquisition

ผูช ํานญัการการเมืองตางปกใจเชื่อวา พรรคไทยรักไทยครอบพรรคความหวังใหม 
กลาวอยางเฉพาะเจาะจงก็คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ‘ซื้อ’ พรรคความหวังใหม ราคาที่ ‘ซื้อ’ จาย
เปนตํ าแหนงทางการเมือง และเงินอุดหนุนการรณรงคทางการเมืองในการเลือกตั้งเดือนมกราคม 
2544 ดังทีห่ัวหนาพรรคประชาธปิตยมักจะกลาวกระแนะกระแหนอยูเนืองๆวา ทั้งสองพรรคใชเงิน
กระเปาเดียวกัน
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มูลคาทางการเมืองของพรรคความหวังใหมตกตํ่ าลงไปมากภายหลังวิกฤติการณ
การเงนิเดอืนกรกฎาคม 2540 สวนหนึ่งเปนเพราะความไรประสิทธิภาพและความผิดพลาดในการ
บริหารของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยทุธมสีวนน ํามาซึ่งวิกฤติการณดังกลาวอยางมิอาจปฏิเสธได 
อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ ‘กระสุน’ ของผูน ําพรรครอยหรอ ในแงนี้ พรรคความหวังใหมมิไดแตกตาง
จากพรรคปวงชนชาวไทย และพลเอกชวลิต ยงใจยทุธมไิดแตกตางจากพลเอกอาทิตย กํ าลังเอก 
พลันที่ ‘กระสุน’ ทีส่ะสมในยามเรืองอํ านาจถูกใชไปในการประกอบกิจกรรมทางการเมืองจนเกือบ
หมดสิ้น พรรคการเมืองที่ต้ังมากับมือก็ตองสลายเปนเศษธุลี หากมิใชเปนเพราะเหตุการณ 
พฤษภาทมฬิ 2535 พรรคสามัคคีธรรมก็จะอยูในมรรควิถีเดียวกับพรรคปวงชนชาวไทยและพรรค
ความหวังใหม

แมพรรคความหวังใหมมิไดมี ‘ราคา’ แพง อยางนอยในสายตา พ.ต.ท. ทักษิณ  
ชินวัตร แตการซื้อและขายพรรคมิอาจกระทํ าไดโดยงาย ภายในพรรคความหวังใหมเองมีแรง
ตอตานการ ‘ขาย’ พรรค แมการตอตานจะออนพลังเมื่อกลุมนายสุชาติ ตันเจริญและกลุม ร.ต.อ. 
เฉลมิ อยูบํ ารุงเออออหอหมกดวย คงเหลือแรงตอตานจากกลุมนายชิงชัย มงคลธรรม และนาย
แพทยเปรมศักดิ์ เพยียรุะ ภายในพรรคไทยรักไทย กลุมวังนํ าเย็นอันมีนายเสนาะ เทียนทองเปน 
ผูนํ า ก็ตอตานการ ‘ซื้อ’ พรรคความหวงัใหม ดังเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา กลุมวังนํ้ าเย็นกลาย
เปน ‘ขุนพลพเนจร’ และตองโคจรจากพรรคความหวังใหม เนื่องเพราะความขัดแยงและความ
เปนปรปกษในพรรคนั้น

พรรคไทยรักไทยถีบตัวเปนอภิมหาพรรค ดวยการยึดกุมยุทธศาสตรการเติบโต
ภายนอก (External Growth) และใชยุทธวิธี M&A (Merger and Acquisition) แมในชั้นตน  
กลุมกอต้ังพรรคจะกอปรดวยสมาชิกเกาของพรรคพลังธรรม ซึ่งแมจะมิใชพลังการเมืองอันบริสุทธิ์ 
แตกม็อุีดมการณในระดับหนึ่ง ในเวลาตอมา พ.ต.ท. ทักษิณ ก็กวาดกลุมการเมืองกลุมตางๆเขา
มารวมพรรค จนไทยรักไทยกลายเปนพรรค ‘รอยพอพันแม’ ภายหลงัการเลือกตั้งเดือนมกราคม 
2544  และการจัดตั้งรัฐบาลในเดือนตอมา  ไมกวาด ‘ชนิวัตร’ กก็วาดพรรคเสรีธรรมเขาพรรค 
ไทยรักไทยดวย

หนังสือพิมพหลายฉบับรายงานตองตรงกันว า ภายหลังการครอบพรรค 
ความหวังใหมแลว พรรคชาติพัฒนาเปนเปาหมายตอไปของไมกวาดยี่หอ ‘ชินวัตร’ โดยที่พรรค 
ชาตไิทยยนืกรานที่จะไมใหพรรคไทยรักไทยเขาครอบ  พ.ต.ท. ทักษิณฝนที่จะไดเห็นการเมืองไทย 
’พฒันา’ ไปสูระบบทวิพรรค (Bi – party System) อันเปนความฝนเดียวกับสภารางรัฐธรรมนูญ 
ผูรางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540



3

นกัวจิารณการเมืองมักวิพากษ พ.ต.ท. ทักษิณในฐานที่เปน ‘เจาบุญทุม’ ผูใชเงิน
ในการกวาดกลุมและพรรคการเมืองตางๆเขาพรรคไทยรักไทย พ.ต.ท. ทักษิณหอบหิ้วจิตวิญญาณ
แหง M&A จากวงการธรุกจิมาสูสังเวียนการเมือง แตนอยคนนักที่จะหันไปวิเคราะหกฎกติกาและ
โครงสรางสิ่งจูงใจที่แฝงอยูในรัฐธรรมนูญ ผมไดเสนอการวิเคราะหเปนลายลักษณอักษรและ
อภิปรายในที่สาธารณะหลายตอหลายครั้งวา รัฐธรรมนญูฉบับป 2540 มีอคติวาดวยขนาดของ
พรรคการเมือง โดยมีฐานคติวา พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก ดังนัน้ จึงมีบทบัญญัติที่เกื้อกูลพรรค 
การเมืองขนาดใหญ พรอมๆกับการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก รัฐธรรมนูญฉบับป 2540  
เสริมสรางอคติดังกลาวนี้มากยิ่งขึ้นไปอีก ดวยการออกแบบระบบการเลือกตั้งใหมีการเลือกตั้ง
ระบบบัญชีรายชื่อพรรค (Party List) โดยทีพ่รรคที่ไดคะแนนเสียงเลือกตั้งนอยกวา 5% ของ
จ ํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ จะไมมีผูแทนในสภาผูแทนราษฎรตามระบบบัญชีรายชื่อพรรค 
(มาตรา 100)

การซื้อนักการเมืองที่มศัีกยภาพในการชนะการเลือกตั้ง เพื่อขยายขนาดของพรรค
มีมากอนการกอต้ังพรรคไทยรักไทยแลว การซื้อนักการเมืองทั้งมุงก็มีมากอนแลวเฉกเชนเดียวกัน 
อคตวิาดวยขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งแฝงอยูในรัฐธรรมนญู มส่ิีงจูงใจที่จะผลักดันใหพรรคการ
เมอืงเติบโตดวยการควบและครอบกลุมหรือพรรคการเมือง (M&A) มากกวาการเติบโตจากภายใน 
(Internal Growth) ดวยการ ’ผลิต’ นกัการเมอืงของตนเอง พ.ต.ท. ทักษิณในฐานะอภิมหาเศรษฐี
ตอบสนองตอส่ิงจูงใจที่แฝงอยูในรัฐธรรมนูญรุนแรงยิ่งกวาผูนํ าพรรคการเมืองใดๆ การเติบโตดวย
ยุทธวิธี M&A ยิง่ท ําใหพรรคไทยรักไทยขยายใหญยิ่งขึ้นไปอีก เพราะไดประโยชนจากการเลือกตั้ง
ระบบบัญชีรายชื่อพรรค ซึ่งเกื้อกูลใหพรรคการเมืองขนาดใหญมีตัวแทนในสภาผูแทนราษฎรมาก
กวาสัดสวนอันสมควร (Overrepresentation)

ดวยยุทธวิธี M&A ของพรรคไทยรักไทย ในไมชา การเมืองไทยก็ ‘พัฒนา’ สูระบบ
ทวิพรรค สมดังเจตนารมณของ สสร. และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ระบบทวิพรรค (Bi – party System) ดีกวาระบบพหุพรรค 
(Multi – party System) อยางไร

ภายใตระบบทวิพรรค เสรีภาพในการเลือก (Freedom of Choice) ของประชาชน
มนีอยลง นวัตกรรมดานนโยบาย (Policy Innovation) อาจมนีอยลงดวย เนื่องจากขาดพลังการ
แขงขนัระหวางพรรคการเมือง บรรดาประเทศที่มีระบบทวิพรรค ลวนมีแรงกดดันใหปรับเปลี่ยนไป
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สูระบบพหพุรรค เพราะประชาชนตองการทางเลือกมากไปกวาที่เสนอโดยพรรคขนาดใหญเพียง 2 
พรรค ดวยเหตุดังนี้ พรรคปฏิรูป (Reform Party) และพรรคสิ่งแวดลอม (Green Party) จงึกอเกิด
เปนทางเลือกของประชาชนในประเทศเหลานั้น

เสถยีรภาพทางการเมืองภายใตระบบทวิพรรคมิไดดีไปกวาระบบพหุพรรค แมการ
จดัตั้งรัฐบาลพรรคเดียว (Single – Party Government) ภายใตระบบทวิพรรคมีโอกาสเปนไปได
มากกวาภายใตระบบพหุพรรค แตพรรคที่เติบใหญดวยยุทธวิธี M&A ยอมตองมีความขัดแยง
ระหวางกลุ มการเมืองตางๆภายในพรรคเดียวกัน ความขัดแยงภายในพรรคจะเปนปจจัยที่ 
ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล รัฐบาลผสม (Coalition Government) ภายใตระบบพหุพรรค
เผชญิปญหาเสถียรภาพ เมื่อมีความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล การเติบใหญของพรรคดวย
วิธี M&A ชวยแปรความขัดแยงระหวางพรรคไปเปนความขัดแยงระหวางกลุมภายในพรรคเดียว
กัน

ผมไมแนใจวา สังคมการเมืองไทยจะมี ‘สุขภาพ’ ดีไดอยางไร หากการเติบใหญ
ของพรรคการเมืองเกิดจากอํ านาจซื้อ มิไดเกิดจากฐานอุดมการณ

ในสังคมการเมืองที่มีนายทุนใหญทางการเมืองหลายคน การเติบใหญของพรรค
การเมอืงตางๆยอมข้ึนอยูกับดุลแหงอํ านาจซื้อระหวางนายทุนการเมืองเหลานั้น พรรคการเมืองใด
ที่นายทุนมีอํ านาจซื้อถดถอย พรรคการเมืองนั้นยอมตองหดตัวลง สวนพรรคการเมืองที่มีขนาด
ใหญข้ึนได นายทุนของพรรคนั้นจักตองมีอํ านาจซื้อสัมพัทธมากกวานายทุนพรรคอื่นๆ

ในสังคมการเมืองที่มีนายทุนใหญทางการเมืองเพียงคนเดียว ขนาดสัมพัทธของ
พรรคการเมืองที่มีนายทุนใหญหนุนหลังยอมขยายใหญข้ึน โดยที่พรรคการเมืองอื่นรอวันอับเฉา 
หากไมมเีหตปุจจยัทีจ่ะทํ าลายอํ านาจซื้อของนายทุนใหญดังกลาว สังคมการเมืองนั้นยอม ‘พัฒนา’
ไปสูระบบเอกพรรค (One – Party System)

ปรากฏการณที่ไมกวาดยี่ห อ ‘ชินวัตร’  จะกวาดบางภาคส วนของพรรค
ประชาธิปตยเขาพรรคไทยรักไทยเปนเรื่องไมนานเกินรอ อันเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งยึดฐานคติ ‘พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก’
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หมายเหตุ
1. การถีบตัวเปนอภิมหาพรรคของพรรคไทยรักไทย โปรดอาน รังสรรค  

ธนะพรพนัธุ “ไทยรักไทยในฐานะอภิมหาพรรค” ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 
2544

2. อคติวาดวยขนาดของพรรค (Size Bias) ทีป่รากฏในรัฐธรรมนญู โปรดอาน  
รังสรรค ธนะพรพนัธุ “อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 
15 กมุภาพันธ 2544

3. เหตุใดการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคจึงเกื้อกูลใหพรรคขนาดใหญมี 
ตัวแทนเกินกวาที่สมควร (Overrepresentation) และพรรคการเมืองขนาดเล็กมีตัวแทนนอยกวาที่
สมควร (Underrepresentation) โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “Party List” ผูจัดการรายวัน
ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2544
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