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พรรคไทยรักไทยกับอํานาจผูกขาดทางการเมือง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
พรรคไทยรั ก ไทยเติ บ ใหญ ท างการเมื อ งด ว ยการเกื้ อ กู ล ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และความเอื้อเฟอของพรรคประชาธิปตย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการสถาปนา Strong Government เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน ดวยเหตุดังนั้น จึงพยายามเปลี่ยนสังคมการเมืองไทย
จากระบบพหุพรรค (Multi-party System) ไปสูระบบทวิพรรค (Bi-party System) ทัง้ นี้เพื่อให
การจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว (Single-party Government) เปนไปได สภารางรัฐธรรมนูญ 2540
มองเห็นความไรเสถียรภาพของรัฐบาลผสม และเชื่อวา ความไรเสถียรภาพดังกลาวเปนตนตอของ
ความไรประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน
ในการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยจากระบบพหุพรรคไปสูระบบทวิพรรค
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติเกื้อหนุนพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรค
การเมืองขนาดเล็ก โครงสรางสิ่งจูงใจดังกลาวนี้มิใชเรื่องนาประหลาดใจ เพราะฐานความเชื่อที่วา
ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรคนี้ยอมมาจากฐานความเชื่อที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญ
ดีกวาพรรคขนาดเล็ก
อคติวาดวยขนาดของพรรค (Size Bias) ดังกลาวขางตนนี้ ฝงตัวอยูในกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตย และปรากฏอยางชัดเจนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2521 และรัฐธรรมนูญฉบับตอๆมาหลังจากนั้น แตไมมีรัฐธรรมนูญฉบับใดที่แสดงอคติวาดวย
ขนาดของพรรครุนแรงมากไปกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540
สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 เลือกใชระบบการเลือกตั้งเปนกลไกในการลงโทษ
พรรคการเมืองขนาดเล็ก ทั้งนี้ดวยการออกแบบใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขต เขตเดียว คนเดียว และการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรค (Party List) ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตัง้ มีคะแนนเสียงเลือกตั้งคนละ 2 คะแนน คะแนนหนึ่งใชในการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบ
แบงเขต อีกคะแนนใชเลือก ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรค ระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้นําเขาจาก
เยอรมนี
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ระบบบัญชีรายชื่อพรรคตํ่ากวา 5% ของจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ ไมมี ส.ส.ระบบบัญชี
รายชือ่ พรรค บทบัญญัติดังกลาวนี้มีผลในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็กอยางรุนแรง โดยทํา
ใหพรรคการเมืองขนาดเล็กมีตัวแทนในรัฐสภาตํ่ากวาสัดสวนอันพึงได (Underrepresentation)
และทํ าให พ รรคการเมื อ งขนาดใหญ มี ตั ว แทนในรั ฐ สภามากกว า สั ด ส ว นอั น พึ ง ได
(Overrepresentation) ในฐานะพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคไทยรักไทยไดรับการเกื้อกูลจากรัฐ
ธรรมนูญฉบับป 2540 มากกวาพรรคการเมืองอื่นๆ
ฐานความเชื่อที่วา 'พรรคขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก' ยังมีโครงสรางสิ่งจูงใจ
ในการสงเสริมพรรคการเมืองใหเติบโตจากภายนอก (External Growth) มากกวาการเติบโตจาก
ภายใน (Internal Growth) พรรคไทยรักไทยสนองตอบตอโครงสรางสิ่งจูงใจดังกลาวนี้อยางเต็มที่
ดวยการควบและครอบกลุมและพรรคการเมืองตางๆ (Mergers and Acquisitions) พรรคไทย
รักไทยสามารถเติบใหญดวยยุทธวิธที ี่ M&A มิใชเปนเพราะวา นายทุนพรรคไทยรักไทยมีอํานาจซื้อ
เหนือกวานายทุนพรรคอืน่ ๆเทานั้น หากยังเปนเพราะวาพรรคไทยรักไทยมีฐานะเปนแกนนําในการ
จัดตั้งรัฐบาลอีกดวย บรรดากลุมและพรรคการเมืองที่ตองการเขารวมรัฐบาล จําตองยินยอมให
พรรคไทยรักไทยเขมือบ บางพรรคดังเชนพรรคความหวังใหมยินยอมใหพรรคไทยรักไทยเขาครอบ
พรรค เพราะสิ้นสายปานทางการเงิน
ความตองการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก และเกื้อหนุนพรรคการเมืองขนาด
ใหญ ซึ่งปรากฏอคติอยางรุนแรงในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จึงทําใหอํานาจผูกขาดในตลาด
พรรคการเมืองมีมากขึ้น จํ านวนพรรคการเมืองที่มีชีวิตเยี่ยงพรรคการเมืองที่แทจริงมีนอยลง
การเติบใหญของพรรคไทยรักไทยดวยยุทธวิธีควบและครอบกลุมและพรรคการเมืองตางๆ ทําให
พรรคไทยรักไทยสามารถรวบอํานาจผูกขาดในตลาดพรรคการเมือง ดวยกระบวนการเติบใหญ
เชนนี้ ยอมไมมีพรรคการเมืองใดสามารถตอกรกับพรรคไทยรักไทยไดในอนาคต แมแตพรรค
ประชาธิปตย และมิใชเรื่องยากแกการทํานายวา บางภาคสวนของพรรคประชาธิปตยจะถูกควบ
เขาสูพรรคไทยรักไทยในอนาคตดวย
พรรคไทยรักไทยมิไดมีอํานาจผูกขาดแตเพียงในตลาดพรรคการเมืองเทานั้น หาก
ยังมีอํานาจผูกขาดในตลาดนักการเมืองดวย เนื่องเพราะรัฐธรรมนูญบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค ในเมื่อพรรคไทยรักไทยมีอํานาจผูกขาดในตลาด
พรรคการเมือง พรรคไทยรักไทยยอมมีอํานาจผูกขาดในระดับสําคัญในการคัดสรรนักการเมือง
ทัง้ หนาเกาและหนาใหม บรรดานักการเมืองที่ตองการอํานาจทางการเมืองยอมตองเขาแถวตบเทา
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เขาพรรคไทยรักไทย เพราะเปนทางลัดในการไตเตาสูยอดพีระมิดแหงอํานาจ ถนนการเมืองมีพื้นที่
สําหรับนักการเมืองที่มีอุดมการณนอยลง
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา จะไมมีพรรคการเมืองหนาใหมหรือการควบรวมพรรค
การเมืองเกา เพื่อตอกรกับพรรคไทยรักไทยหรอกหรือ?
การควบรวมพรรคเกาเปนเรื่องที่ยากจะเปนไปได เพราะพรรคชาติพัฒนากลาย
เปน 'อาณานิคม' ของพรรคไทยรักไทยอยางชัดเจน ในขณะที่กลุมชลบุรีกําลังละทิ้งพรรคชาติไทย
เพื่อสมทบพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งสมัยหนา ความขอนี้ครอบคลุมถึงบางภาคสวนของ
พรรคประชาธิปตยดวย ถึงจะมีการควบรวมพรรคเกา ก็ไมทําใหมีความเขมแข็งพอที่จะตอกรกับ
พรรคไทยรักไทยได
สวนการกอตั้งพรรคการเมืองใหมยากที่จะเปนไปไดเชนกัน ทั้งนี้ดวยฝมือของ
พรรคประชาธิปตยนั้นเอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณที่จะใหการ
จัดตัง้ พรรคการเมืองเปนไปไดโดยงายเพียงดวยบุคคลตั้งแต 15 คนขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อใหมีการแขงขัน
ระหวางพรรคการเมือง และเพื่อใหผูมีอุดมการณทางการเมืองตางๆ สามารถจัดตั้งพรรคการเมือง
ไดโดยงาย
แตในการรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ภายใตรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปตยอาศัยเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรในการรางกฎหมาย
ดังกลาว เพือ่ ใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดโดยยาก ดวยเหตุดังนี้ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 จึงมีบทบัญญัติที่กําหนดเงื่อนไขวา ภายใน 180 วัน
นับตั้งแตมีการจดแจงจัดตั้งพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองนั้นตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแต
5,000 คนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อ
ภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยาง
นอยภาคละ 1 สาขา (มาตรา 29) มิฉะนั้นจะตองถูกสั่งยุบพรรค (มาตรา 65)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ไมเปน
มิตรกับพรรคการเมืองขนาดเล็กอยางปราศจากขอกังขา และสอดคลองกับลักษณะของพรรค
ประชาธิปตยอยางปราศจากขอสงสัย ผูนํ าพรรคประชาธิปตยเขาใจเอาเองวา การออกแบบ
กฎหมายพรรคการเมืองในลักษณะเชนนี้จะเกื้อประโยชนพรรคประชาธิปตยโดยตรง ในฐานะพรรค
การเมืองขนาดใหญ พรรคประชาธิปตยยอมมีอํานาจผูกขาดระดับหนึ่งในตลาดพรรคการเมือง
และมีความไดเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆ
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พรรคไทยรักไทยกอตั้งภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มีผลบังคับใช และสามารถเติบใหญแซงหนาพรรคประชาธิปตยในการ
เลือกตัง้ เดือนมกราคม 2544 อํานาจผูกขาดในตลาดการเมืองที่พรรคประชาธิปตยเคยมีกําลังถูก
สลายตัวทีละเล็กทีละนอย และลดนอยถอยลงอยางรวดเร็ว เมื่อพรรคไทยรักไทยเลือกใชยุทธวิธี
Mergers and Acquisitions
เจตนารายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในการสรางทํานบกีดขวางการกอเกิด
ของพรรคการเมืองหนาใหม เพื่อมิใหเขามาแขงขันกับพรรคประชาธิปตย กลายเปนเกราะกําบัง
คุมกันพรรคไทยรักไทยในปจจุบัน บัดนี้ ไมเพียงแตพรรคการเมืองที่มีอยูจะไมสามารถตอกรกับ
พรรคไทยรักไทยเทานั้น หากทวายังไมมีพรรคการเมืองหนาใหมที่กอเกิดเพื่อแขงขันกับพรรค
ไทยรักไทยอีกดวย ทั้งนี้ดวยความเอื้อเฟอของพรรคประชาธิปตยนั่นเอง
หากตองการใหมีการแขงขันระหวางพรรคการเมือง ก็ตองรางกฎหมายพรรค
การเมืองเพือ่ ใหเปนมิตรกับพรรคการเมืองขนาดเล็ก และเอื้ออํานวยใหการจัดตั้งพรรคการเมืองที่มี
อุดมการณเปนไปได ในการนี้ จะตองยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ขัดตอเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญฉบับป
2540 หรือไม แตการเปลี่ยนแปลงกฎหมายพรรคการเมืองไมพอเพียงที่จะเสริมสงการแขงขัน
ในตลาดการเมือง จําเปนตองขจัดอคติวาดวยขนาดของพรรคทั้งปวง และทําลายทํานบกีดขวาง
การเขาสูตลาดการเมืองที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ขอจํากัดในการแขงขันของพรรคการเมืองตางๆ ทําใหการยื้อแยงอํานาจรัฐจาก
พรรคไทยรักไทยเปนเรื่องยากยิ่ง พรรคไทยรักไทยจะยังสามารถเสพสุขจากการใชอํานาจรัฐตอไป
ตราบเทาที่พรรคยังไมแตกอันเปนผลจากความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ ภายในพรรคนั้นเอง
ดวยอํ านาจผูกขาดทางการเมืองที่มีอยู พรรคไทยรักไทยสามารถรุกคืบเขาไปครอบงํ าตลาด
ขาราชการได ผูนํ าพรรคไทยรักไทยไมลังเลที่จะใชอํานาจรัฐในการโยกยายขาราชการ จนได
ดุลยภาพตามที่ตนตองการ
ภายใตกฎกติกาที่สถาปนาโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
สังคมการเมืองไทยกําลังแปรเปลี่ยนไปสูสังคมที่มีการผูกขาดอํานาจทางการเมืองมากขึ้น ความ
ออนแอของฝายคานในการคานอํ านาจรัฐบาล ยอมยังประโยชนแกรัฐบาล ซึ่งเปน Strong
Government ในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจและแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
กําหนดนโยบายเพื่อเอื้อผลประโยชนของกลุมนายทุนพรรครัฐบาล
สังคมการเมืองที่มีลักษณะเชนนี้เปนอุตมรัฐของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ใช
หรือไม?

