คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2545

อํานาจผูกขาดในตลาดการเมือง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การสังวาสระหวางพรรคความหวังใหมกับพรรคไทยรักไทยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในตลาดการเมืองอยางใหญหลวง เมื่อพรรคไทยรักไทยในการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545
ตกลงเขาครอบพรรคความหวังใหม ทั้งสองพรรคเพียงแตประกาศการสังวาสอยางเปนทางการเทานั้น
โดยทีก่ ารสังวาสมีมาแตการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 แลว เมื่อพรรคพรรคความหวังใหมตองพึ่ง
ถุงเงินของผูนํ าพรรคไทยรักไทย ดังที่หัวหนาพรรคประชาธิปตยกลาวถากถางอยูเนืองๆวา พรรค
ความหวังใหมเปนเพียงสาขาของพรรคไทยรักไทย การที่พรรคไทยรักไทยเขาครอบพรรคความหวังใหม
จึงชวยใหภาพของพรรคการเมืองมีความโปรงใสชัดเจนขึ้น
สําหรับนักศึกษาประวัติศาสตรการเมืองไทย ชะตากรรมของพรรคความหวังใหมมิใช
เรื่องนาประหลาดใจแตประการใด เพราะพรรคความหวังใหมเปนพรรคการเมืองของขุนศึกซึ่งมี
เสนทางดุจเดียวกับพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พรรสหภูมิและพรรคชาติสังคม
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พรรคสหประชาไทยของกลุมถนอม-ประภาส พรรคปวงชนชาวไทยของ
พลเอกอาทิตย กําลังเอก และตามมาดวยพรรคสามัคคีธรรมของกลุม จปร. 5 พรรคการเมืองของขุนศึก
เหลานี้อาศัยธนานุภาพในการกวานซื้อเหลานักเลือกตั้งเพื่อยึดกุมอํานาจรัฐ โดยที่การเงินของพรรค
ปราศจากความโปรงใสวามาจากแหงหนใด บางพรรคถึงแกมรณกรรมเมื่อผูนําสิ้นอํานาจ ดังเชนพรรค
เสรีมนังคศิลา พรรคสหภูมิ พรรคชาติสังคม พรรคสหประชาไทย และพรรคสามัคคีธรรม แตบางพรรค
สิ้นชีพเนื่องเพราะสิ้นสายปานทางการเงิน พรรคความหวังใหมเจริญรอยตามพรรคปวงชนชาวไทย
บนเสนทางนี้
ภายหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 พรรคไทยรักไทยมีจํานวนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรรวมทั้งสิ้น 248 คน คิดเปนรอยละ 49.6 ของจํานวน ส.ส. รวม จํานวน ส.ส.ของพรรค
ไทยรักไทยมีมากเกือบเปนสองเทาของพรรคประชาธิปตย (ดูตารางที่ 1) พรรคไทยรักไทยอาศัยยุทธวิธี
การครอบพรรคและกลุมการเมือง (Take-over) เริม่ ตนดวยพรรคเสรีธรรม (จํานวน ส.ส. 14 คน) เมื่อ
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พรรคถิน่ ไทยถูกยุบพรรค ส.ส. สังกัดพรรคถิ่นไทย (จํานวน 1 คน) ยายเขาพรรคไทยรักไทย การครอบ
พรรคความหวังใหมนับเปนการครอบพรรคที่มีขนาดใหญกวาการครอบพรรคกอนหนานี้
ภายหลังการครอบพรรคความหวังใหม พรรคไทยรักไทยจะมี ส.ส. รวมทั้งสิ้น 291 คน
คิดเปนรอยละ 58.2 ของจํานวน ส.ส. รวม (ดูตารางที่ 2) จํานวน ส.ส. 291 คนนี้คํานวณจากขอสมมติ
ทีว่ า มี ส.ส. พรรคความหวังใหมยายเขาพรรคไทยรักไทยเพียง 33 คน (จากจํานวนรวม 36 คน)
ดวยยุทธวิธี Merger and Acquisition (M&A) พรรคไทยรักไทยคืบคลานเขาไปยึดพื้นที่ในสภาผูแทน
ราษฎรไดมากขึ้นเรื่อยๆ
พรรคไทยรักไทยมิไดเพิ่งเลือกใชยุทธวิธี M&A ภายหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม
2544 หากแตใชยุทธวิธนี มี้ าตัง้ แตกอนการเลือกตั้งดังกลาวนี้ กําลังพลของพรรคไทยรักไทยมีที่มาอยู 2
สวน กําลังพลพื้นฐานมาจากฐานการเมืองในพรรคพลังธรรม สวนใหญเปนคนหนุมสาวผูมีบทบาท
ขับเคลื่อนขบวนการสิทธิเสรีภาพยุคตุลาคม 2516 กําลังพลอีกสวนหนึ่งมาจากการกวานซื้อกลุม
การเมืองตางๆ โดยหวังชัยชนะในการเลือกตั้งเปนดานหลัก ในแงนี้ พรรคไทยรักไทยมิไดแตกตางจาก
อภิมหาพรรคในอดีต กระบวนการกวานซื้อนักการเมืองและกลุมการเมืองโดยวางเข็มมุงสูชัยชนะ
ในการเลือกตั้ง ทําใหพรรคไทยรักไทยมิอาจ ‘คิดใหม ทําใหม’ ได ในเมื่อเหลานักเลือกตั้งเผายี้พากัน
ตบเทาเขาพรรคไทยรักไทยจํานวนมาก
การครอบพรรคเสรี ธ รรมและพรรคความหวั ง ใหม ยิ่ ง ทํ าให พ รรคไทยรั ก ไทย
มีภาพลักษณแหงความเปนยีม้ ากขึน้ จนทายที่สุด พรรคไทยรักไทยเปนฐานที่มั่นของกลุมยียาธิปไตย
การครอบพรรคการเมืองทั้งสองมีผลตอโครงสรางอํ านาจภายในพรรคไทยรักไทยเอง เนื่องเพราะ
จํานวน ‘มุง’ การเมืองเพิ่มขึ้น ไมเพียงแตอํานาจสัมพัทธของกลุมวังนํ้าเย็นจะถูกลดทอนลงเทานั้น
หากแต ฐ านกํ าลั ง พื้ น ฐานอั น มิ ใ ช ก ลุ  ม ยี ย าธิ ป ไตยมิ อ าจรอดพ น กระบวนการทอนกํ าลั ง อี ก ด ว ย
การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพภายในพรรคไทยรักไทยดังกลาวนี้อาจทําใหมีการจับขั้วภายในพรรคใหม
กวาจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นคงกินเวลานานนับป ไมวาการณจะเปนประการใดก็ตาม การแยงชิง
ผลประโยชนภายในพรรคจะทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับ
การเติบใหญของพรรคไทยรักไทยดวยยุทธวิธีควบและครอบพรรค (M&A) เปนผล
จากโครงสรางสิ่งจูงใจที่แฝงอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญฉบับนี้
มีอคติวาดวยขนาดของพรรค (Size Bias) มากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ โดยยึดฐานคติวา พรรคใหญ
ดีกวาพรรคเล็ก ซึ่งสืบเนื่องจากฐานคติอีกชุดหนึ่งวา ระบบทวิพรรค (Bi-Party System) ดีกวา ระบบ
พหุพรรค (Multi-Party System)
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ภายหลังการครอบพรรคความหวังใหม หัวหนาพรรคไทยรักไทยกลาวอยางลิงโลดวา
บัดนีก้ ารเมืองไทยเปลี่ยนเปนสองขั้วแลว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเมืองไทยกําลังแปรสูระบบทวิพรรค
อันประกอบดวยพรรคไทยรักไทยกับพรรคการเมืองอื่นที่มิใชพรรคไทยรักไทย แตคําถามพื้นฐานมีอยู
ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรคอยางไร
ระบบทวิพรรคเกื้อกูลการบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพมากกวาระบบ
พหุพรรคไดอยางไร ภายใตระบบทวิพรรค คนจนจะหายจนไดหรือไม การกระจายรายไดจะมีความ
เปนธรรมมากขึ้นหรือไม ระบบเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้นหรือไม
และสามารถเติบโตอยางยั่งยืนสถาพรไดหรือไม ไมมีงานวิชาการใดๆที่จะยืนยันดวยประจักษพยาน
ขอเท็จจริงวา ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรคในประเด็นตางๆ เหลานี้
ขอที่มีการกลาวอางกันอยูเสมอก็คือ การเมืองภายใตระบบทวิพรรคจะมีเสถียรภาพ
มากกวาระบบพหุพรรค เมื่อสังคมการเมืองไทยคงเหลือพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 2-3 พรรค
โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวยอมมีมากขึ้น และถึงจะตองจัดตั้งรัฐบาลผสม จํานวนพรรค
การเมืองทีจ่ ะรวมผสมรัฐบาลยอมมีนอยลง และนี้เองที่ทําใหนักวิชาการจํานวนไมนอยเชื่อวา การเมือง
ภายใตระบบทวิพรรคจะมีเสถียรภาพมากกวาระบบพหุพรรค
แตมายาคติของความเชื่อขางตนนี้เปนผลจากการมองขามขอเท็จจริงที่วา แมวา
จํานวนพรรคการเมืองจะลดนอยลง แตจํานวนมุงการเมืองภายพรรคไทยรักไทยกลับเพิ่มพูนขึ้น กลาว
อีกนัยหนึง่ ก็คอื แมวา จํานวนพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรจะลดลง เนื่องจาก
พรรคไทยรักไทยควบพรรคความหวังใหม และโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล
จะลดทอนลง เนื่องจากจํานวนพรรครวมรัฐบาลลดลง แตโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง
ภายในพรรคไทยรักไทยกลับเพิ่มพูนขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน ‘มุง’ การเมืองภายในพรรค
ไทยรักไทยนั้นเอง
หากความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญที่สั่นคลอนเสถียรภาพ
ของรัฐบาลผสมในระบบพหุพรรค ความขัดแยงระหวาง ‘มุง’ การเมืองภายในพรรคไทยรักไทยจะกลาย
เปนปจจัยสําคัญที่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลทักษิณ
พรรคไทยรักไทยเติบใหญดวยยุทธวิธีควบและครอบพรรค ความเปนอภิมหาพรรค
ของไทยรักไทยเพิ่มพูนขึ้นอีกมากภายหลังการครอบพรรคความหวังใหม สัดสวนจํานวนที่นั่งในสภา
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ผูแ ทนราษฎรเพิ่มจาก 49.6% (ดูตารางที่ 1) เปน 58.2% (ดูตารางที่ 2) พรรคไทยรักไทยมีอํานาจ
ผูกขาดในตลาดการเมืองมากขึ้น
ในตลาดนักการเมือง พรรคไทยรักไทยกลายเปนผูซื้อนักการเมืองรายใหญ อํานาจ
ผูกขาดทีม่ มี ากขึ้นของพรรคไทยรักไทยทําใหสามารถกด ‘ราคา’ นักการเมืองใหตํ่ากวาที่ควรจะเปนได
ในเมื่อไมมีกฎหมายปองกันการผูกขาดในตลาดการเมือง (Political Anti-Trust Law) ดุจเดียวกับ
พ.ร.บ. วาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542
ซึง่ บังคับใชกบั ตลาดสินคาและบริการ พรรคไทยรักไทยยอมไมถูกกลาวหาวา คากําไรเกินควรในตลาด
นักการเมือง
เมื่อพิจารณาจากแงมุมของประชาชน ไมเปนที่แนชัดวา ประชาชนจะไดประโยชน
อะไรบางจากการเติบใหญของพรรคไทยรักไทย และจากการแปรเปลี่ยนของสังคมการเมืองไปสูระบบ
ทวิ พ รรค แต สิ่ ง ที่ป ระชาชนตอ งสูญเสียไปอยา งแนน อนก็คือ การสู ญเสี ย เสรี ภ าพในการเลื อก
(Freedom of Choice) ไมเพียงแตจานวนพรรคการเมื
ํ
องที่มีใหเลือกจะมีนอยลงเทานั้น หากทวาเมนู
นโยบาย (Policy Menu) ทีพ่ รรคการเมืองเสนอใหเลือกจะมีนอยลงดวย
ดวยการใชยุทธวิธีควบและครอบพรรค พรรคไทยรักไทยมิไดอําพรางลักษณะความ
เปนยี้ของพรรคอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งมิไดสนใจวา เหลานักเลือกตั้งที่พรรคไทยรักไทยอาศัย
ธนานุ ภ าพในการดูดเข าพรรคมี ความสะอาดมากเพียงใด ระบอบการเมืองการปกครองภายใต
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมิอาจปฏิรูปไปสูระบอบประชาธิปไตยได ในเมื่อเหลานักเลือกตั้งในสัดสวน
สําคัญในพรรคไทยรักไทยตองการธํารงระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการเมืองการปกครองของยี้
โดยยี้ และเพื่อยี้
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หมายเหตุ
1. บทวิเคราะหพรรคไทยรักไทย โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “ไทยรักไทยในฐานะ
อภิมหาพรรค” ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ 2544
2. อคติวาดวยขนาดของพรรคในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 โปรดอาน รังสรรค
ธนะพรพันธุ “อคติวาดวยพรรคการเมือง” ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544
3. ระบบการเลือกตั้งแบบ Party List เกือ้ ประโยชนพรรคการเมืองขนาดใหญและ
ลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็กอยางไร โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “Party List” ผูจ ดั การรายวัน
ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2544
4. บทความทั้ ง สามเรื่ อ งที่ อ  า งอิ ง ข า งต น รวมพิ ม พ ไ ว ใ นหนั ง สื อ ของ รั ง สรรค
ธนะพรพันธุ คูม ือการเมืองไทย (โครงการจัดพิมพคบไฟ 2544)

6
ตารางที่ 1
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 และ 29 มกราคม 2544
จําแนกตามพรรคและระบบการเลือกตั้ง
พรรค
1. ไทยรักไทย
2. ประชาธิปตย
3. ชาติไทย
4. ความหวังใหม
5. ชาติพัฒนา
6. เสรีธรรม
7. กิจสังคม
8. ราษฎร
9. ถิ่นไทย
รวม
ที่มา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

จํานวน ส.ส. ระบบ
บัญชีรายชื่อ

จํานวน ส.ส. ระบบ
แบงเขตเลือกตั้ง

รวม
จํานวน

%

48
31
6
8
7
-

200
97
35
28
22
14
1
2
1

248
128
41
36
29
14
1
2
1

49.6
25.6
8.2
7.2
5.8
2.8
0.2
0.4
0.2

100

400

500

100.0

7
ตารางที่ 2
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย
ณ วันที่ 23 เมษายน 2545
พรรค

จํานวน ส.ส. ระบบ
บัญชีรายชื่อ

จํานวน ส.ส. ระบบ
แบงเขตเลือกตั้ง

รวม
จํานวน

%

ไทยรักไทย
ประชาธิปตย

53
31

238
98

291
129

58.2
25.8

รวม 2 พรรค

84

336

420

84.0

พรรคอื่นๆ

13 (16)

64

8

16.0

รวมทั้งสิ้น

100

400

500

100.0

สอบถามจากเจาหนาที่พรรคทางโทรศัพทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545
พรรคไทยรักไทย โทร 02 – 668 – 2000
พรรคประชาธิปตย โทร 02 – 278 - 4042
หมายเหตุ 1. กอนการครอบพรรคความหวังใหม พรรคไทยรักไทยมี ส.ส. จํานวนรวมทั้งสิ้น 258 คน ในจํานวนนี้เปน ส.ส. ระบบบัญชี
รายชื่อ 48 คน
2. ขอมูลพรรคไทยรักไทยคํานวณจากขอสมมติที่วา มี ส.ส. พรรคความหวังใหมยายเขาพรรคไทยรักไทยเพียง 33 คน
อันประกอบดวย ส.ส. ระบบแบงเขต 28 คน และ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ 5 คน (อีก 3 คนมิไดยายพรรค)
ที่มา

