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ไทยรักไทยในฐานะอภิมหาพรรค
รังสรรค ธนะพรพันธุ
พรรคไทยรักไทยถีบตัวขึ้นมาเปนอภิมหาพรรคในสังคมการเมืองไทยภายหลังการ
เลือกตัง้ ครัง้ แรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปรากฏการณดังกลาวนี้เปน
ประเด็นนาศึกษาอยางยิ่ง
วงวิชาการเศรษฐศาสตรศึกษาพรรคการเมืองดุจเดียวกับการศึกษาหนวยผลิต
ในขณะที่หนวยผลิตทําหนาที่ผลิตสินคาและบริการสนองความตองการของตลาด พรรคการเมือง
ทําหนาที่ผลิตบริการทางการเมืองสนองความตองการของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผลผลิตของ
พรรคการเมือง ก็คือ นโยบาย ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม พรรคการเมืองเสนอขาย
นโยบายในตลาดการเมืองเพื่อแลกกับคะแนนเสียงจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้จักตอง
สํ าเหนียกวา พรรคการเมืองทั้งปวงยอมตองการอํ านาจในการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น
นโยบายที่เสนอขายในตลาดการเมืองจักตองนํามาซึ่งคะแนนนิยมทางการเมืองมากที่สุดเทาที่จะ
มากได (Vote Gains Maximization) การนําเสนอชุดของนโยบาย (Policy Platform) ที่ตองใจ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจึงเปนยุทธวิธีที่สําคัญ ความขอนี้ปรากฏอยางชัดเจนในงานวิชาการ
ชิ้นสําคัญของแอนโธนี ดาวส (Anthony Downs) เรื่อง An Economic Theory of Democracy
(1957)
หนวยผลิตมีมรรควิถีแหงการเติบโตอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางแรก ไดแก การ
เติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งดานการผลิต การบริหาร
และการตลาด และคอยๆขยายธุรกิจจากฐานดั้งเดิม แนวทางที่สอง ไดแก การเติบโตจากภายนอก
(External Growth) ทัง้ นีโ้ ดยการขยายกิจการดวยวิธีการที่วงการธุรกิจเรียกวา M&A อันไดแก การ
เจรจาควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น (Mergers) และการซื้อกิจการของบริษัทอื่น (Acquisition) หรือ
การครอบกิจการ (Take - over) ของบริษัทอื่นทั้งบริษัท หรือบางแผนก
พรรคไทยรักไทยเลือกเติบโตทั้งจากภายในและจากภายนอกควบคูกัน เมื่อ
พ.ต.อ.ทักษิณ ชินวัตรจัดตั้งพรรคไทยรักไทยในป 2541 นั้น ฐานกําลังทางการเมืองของ พ.ต.อ.
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ทักษิณเปนฐานดั้งเดิมในพรรคพลังธรรม ซึ่งสวนใหญเปนคนรุนหนุมสาวผูมีบทบาทขับเคลื่อน
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพยุคตุลาคม 2516 คนเหลานี้เขารวมกับพลตรีจําลอง ศรีเมืองในการ
ขับเคลื่อ นพรรคพลั งธรรม ซึ่งไดรับ คะแนนประชานิย มเพิ่ ม ขึ้ น ตามลํ าดั บ แตพลตรีจํ าลอง
เพลีย่ งพลํ้าตอเสียงขับขาน ‘พาประชาชนไปตาย’ ของพรรคประชาธิปตยในเหตุการณพฤษภาคม
2535 อันนํามาซึ่งจุดจบแหงชีวิตการเมืองของพลตรีจําลองในเวลาตอมา พ.ต.อ.ทักษิณสืบทอด
ตํ าแหนงหัวหนาพรรคพลังธรรมตอจากพลตรีจํ าลอง แตศรัทธาของชนชาวไทยที่มีตอพรรค
พลังธรรมเสือ่ มทรุดอยางรวดเร็ว ยิ่งมีความขัดแยงในการแยงชิงการนําภายในพรรคพลังธรรมดวย
แลว พ.ต.อ.ทักษิณจําเปนตอง ‘คิดใหม ทําใหม’ ดวยการสละเรือ ‘พลังธรรม’ โดยสรางเรือ
‘ไทยรักไทย’ ขึ้นใหม
ผูค นทีต่ าม พ.ต.อ. ทักษิณออกจากพรรคพลังธรรมมาอยูพรรคไทยรักไทย แมจะ
มิใชพลังทางการเมืองอันบริสุทธิ์ แตก็ตองยอมรับวามีอุดมการณในระดับหนึ่ง คนเหลานี้ยังมิได
แปดเปอ นจากกระบวนการยียานุวัตรมากนัก ในชวงเวลาสองปเศษที่ผานมา ฐานการเมืองพื้นฐาน
ของพรรคไทยรักไทยขยายตัวไปมาก หากพรรคไทยรักไทยจะตองมีอันเปนไปในอนาคต ฐานการ
เมืองพืน้ ฐานดังกลาวนี้ยังเปนฐานที่แทจริงของพรรคไทยรักไทย แมจะมิใชทั้งหมดก็ตาม
แตพรรคไทยรักไทยมิไดเติบโตดวยการขยายฐานการเมืองพื้นฐานของตนเทานั้น
หากยังเลือกมรรควิถีในการเติบโตภายนอกอีกดวย พรรคไทยรักไทยเขาไปครอบมุงการเมืองใน
พรรคตางๆ ดังเชนมุง ‘เทียนทอง’ จากพรรคความหวังใหม และมุง ‘คุณกิตติ’ จากพรรคกิจสังคม
รวมทั้งการครอบพรรคเสรีธรรม นักเลือกตั้งจํานวนมากผละจากพรรคตนสังกัดเดิม และพากัน
ตบเทาเขาสูพรรคไทยรักไทย บางคนดวยปญหาความขัดแยงภายในพรรคตนสังกัดเดิม แต
สวนใหญดวยแรงดูดดึงแหงธนานุภาพของพรรคไทยรักไทย เสียงเลาขานวา พรรคไทยรักไทยทุม
เงินซื้อนักเลือกตั้งดังกระหึ่ม และดังกระหึ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อผูนําพรรคประชาธิปตยพากันปาวรอง
ฟองประชาชน เสียงปาวรองดังกลาวนี้นาจะมีมูลแหงความเปนจริง เพราะบรรดาผูคนที่ยายพรรค
ไปอยูพรรคไทยรักไทยลวนหนาตาอิ่มเอิบ
นักการเมืองที่ตบเทาเขาพรรคไทยรักไทยที่เปนคนดีและนักการเมืองที่ดีก็มีอยู
บ า ง แต จํ านวนมีน อ ยนั ก ส ว นใหญ ลวนเปนยี้ และจํ านวนไม น  อ ยเป น พ อพั น ธุ แมพันธุยี้
จนสาธารณชนอดตั้งขอกังขาเกี่ยวกับปรัชญา ‘คิดใหม ทําใหม’ ของพรรคไทยรักไทยมิได การ
เลือกเติบโตดวยการซื้อนักเลือกตั้งและซื้อมุงการเมืองจากพรรคตางๆ ยังผลใหพรรคไทยรักไทยถูก
ดูดดึงสูก ระบวนการยียานุวัตร ชนิดที่ยากจะสลัดหลุดออกมาได ในไมชา พรรคไทยรักไทยจะอยูใน
สภาพทีไ่ มแตกตางจากพรรคการเมืองทั้งหลายที่เคยยึดกุมศูนยอํานาจของสังคมการเมืองไทย นั่น
ก็คอื การเปนกลไกขับเคลื่อนระบอบยียาธิปไตย

3

ในประวัติศาสตรการเมืองไทย อภิมหาพรรคมิใชปรากฏการณใหม นักศึกษา
ประวัตศิ าสตรการเมืองไทยอดตั้งคําถามมิไดวา พรรคไทยรักไทยแตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีต
หรือไม หากมีความแตกตาง อะไรคือความแตกตางดังกลาวนั้น
อภิมหาพรรคมักจะถือกําเนิดในชวงขอตอระหวางระบอบเผด็จการ/คณาธิไตยกับ
ระบอบการเมืองที่เลนเกมการเลือกตั้ง ดังเชนพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป. พิบูลสงครามและ
พลตํารวจเอกเผา ศรียานนท พรรคชาติสังคมและพรรคสหภูมิของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในชวง
ปลายทศวรรษ 2490 ตอเนื่องกับตนทศวรรษ 2500 พรรคสหประชาไทยของกลุมถนอม – ประภาส
ในชวงตนทศวรรษ 2510 และพรรคสามัคคีธรรมของคณะรัฐประหาร รสช. ในชวงป 2534 – 2535
การกอตั้งอภิมหาพรรคเหลานี้เกิดจากความตองการธํารงอํานาจทางการเมืองที่
ยึดกุมไวอยูเดิม ประดุจวา อํานาจเปนสิ่งยั่งยืนสถาพร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเมือง
โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องเพราะมีแรงตอตานระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย
ผูนําเหลาขุนศึกจําตองเลนเกมการเมืองดวยการจัดตั้งอภิมหาพรรค นักเลือกตั้งพากันตบเทาเขา
สังกัดอภิมหาพรรคซึ่งจัดตั้งโดยผูนําฝายทหาร โดยหวังเสพสุขจากตําแหนงทางการเมืองและการ
ยึดกุมอํานาจรัฐ พลานุภาพแหงอํานาจ ศักดานุภาพ และธนานุภาพ นับเปนปจจัยสําคัญที่ดูดดึง
เหลานักเลือกตั้ง
อภิมหาพรรคเหลานี้สิ้นชีพดวยสาเหตุที่แตกตางกัน พรรคเสรีมนังคศิลาจบชีวิต
ลงดวยเหตุทกี่ ลุมซอยราชครูและจอมพล ป. พิบูลสงครามสิ้นอํานาจ พรรคชาติสังคมและพรรค
สหภูมิปดฉากดวยเหตุที่จอมพลสฤษดิ์มองไมเห็นความจําเปนที่จะตองมีพรรคการเมืองอีกตอไป
ในทํานองเดียวกับการสิ้นชีพของพรรคสหประชาไทย เมื่อกลุมถนอม-ประภาสทํารัฐประหารลม
รัฐบาลของตนเอง ดวยเหตุที่มิอาจควบคุมเหลานักเลือกตั้งในสังกัดพรรคสหประชาไทยของตนเอง
ได สวนพรรคสามัคคีธรรมก็พบจุดจบดุจเดียวกับพรรคเสรีมนังคศิลา เมื่อคณะ รสช. ผูกอตั้งพรรค
สิน้ อํานาจทางการเมือง
ในขณะที่พรรคเสรีมนังคศิลา พรรคชาติสังคม พรรคสหภูมิ พรรคสหประชาไทย
และพรรคสามัคคีธรรม กอเกิดจากขุนศึกเผด็จการที่ตองการธํารงอํานาจทางการเมืองสืบตอไป
พรรคปวงชนชาวไทยและพรรคความหวั ง ใหม ถือกํ าเนิดภายใตระบบการเมือ งที่ มีค วามเป น
ประชาธิปไตยมากกวา พลเอกอาทิตย กําลังเอกตองการผลักดันพรรคปวงชนชาวไทยใหเปน
อภิมหาพรรค แตเมื่อสิ้นธนานุภาพ พรรคปวงชนชาวไทยก็เสื่อมถอยและถึงกาลดับสูญ ในขณะที่
พลเอกอาทิตยมิอาจยึดครองเกาอี้นายกรัฐมนตรีได พลเอกชวลิต ยงใจยุทธประสบความสําเร็จ
ในการปนปายสูยอดพีระมิดแหงอํานาจ ดวยการสรางภาพนายกรัฐมนตรีของคนอีสาน พรรค
ความหวังใหมเติบใหญเปนอภิมหาพรรค แตเมื่อสิ้นธนานุภาพ ประกอบกับความผิดพลาดในการ
บริหารราชการแผนดิน จนกอเกิดวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 ความเสื่อมถอยก็มา
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เยือน ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 พรรคความหวังใหมก็แปรสภาพเปนพรรคขนาดกลาง
พรรคไทยรักไทยมิไดแตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีตในขอที่เลือกเสนทางการ
เติบโตดวยการครอบมุงการเมืองจากพรรคตางๆ รวมทั้งการซื้อเหลานักเลือกตั้ง แตพรรคไทยรัก
ไทยก็แตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีตในขอที่มีฐานการเมืองพื้นฐานของตนเอง โดยที่ฐานการ
เมืองดังกลาวนีม้ ีขนาดใหญพอสมควร หากเหลานักเลือกตั้งพเนจรซึ่งเปน ‘มือปนรับจาง’ ทางการ
เมืองพากันตีจากพรรคไทยรักไทยในอนาคต พรรคไทยรักไทยก็จะลดขนาดจากอภิมหาพรรคมา
เปนพรรคขนาดกลางเทานั้น
ธนานุภาพของ พ.ต.อ. ทักษิณ ชินวัตร นับเปน ‘กาวการเมือง’ ทีย่ ดึ โยงกลุมการ
เมืองตางๆอันผนึกพรรคไทยรักไทยใหเปนอภิมหาพรรค หาก พ.ต.อ.ทักษิณสิ้นธนานุภาพ หรือ
วิบากกรรมในอดีตนํามาซึ่งจุดจบแหงชีวิตการเมืองของ พ.ต.อ. ทักษิณ พรรคไทยรักไทยยอมมิอาจ
ธํารงฐานะอภิมหาพรรคตอไปได
พรรคไทยรักไทยมีลักษณะเปนพรรค ‘วีรเอกชน’ เพราะเปนพรรคที่มีขุนคลังหรือ
นายทุนพรรคเพียงคนเดียว หากอุปมาอุปไมยกับวิสาหกิจเอกชน พรรคไทยรักไทยก็เปนวิสาหกิจ
ทีม่ เี จาของแตเพียงผูเดียว (Single Proprietorship) มิใชแมแตหางหุนสวนนิติบุคคลหรือบริษัท
จํากัด สายปานของพรรคยอมขึ้นอยูกับสายปานของขุนคลังหรือนายทุนพรรค ตราบใดก็ตามที่
ขุนคลังหรือนายทุนพรรคยังมีฐานะเศรษฐกิจดีและมั่นคง พรรคก็จะดํารงอยูและเติบโตตอไปได
แตเมือ่ ไรก็ตามที่ขุนคลังหรือนายทุนพรรคมีฐานะตกตํ่าลง พรรคก็จะตกตํ่าตามนายทุนดวย
ในประวัติศาสตรการเมืองไทย พรรคการเมืองครองชีพอยูไดดวยการดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบาย ทั้งโดยชอบและมิชอบดวยกฎหมาย
ทัง้ บนโตะและใตโตะ ทั้งในที่ลับและที่แจง แต พ.ต.อ.ทักษิณใหสัญญาประชาชนวา รัฐบาลที่พรรค
ไทยรักไทยเปนแกนนําจะละทิ้งการ ‘หากิน’ กับการเมือง และหยุดยัง้ การปลนชาติปลนแผนดิน
ดังทีป่ รากฏในรัฐบาลทุกยุคสมัยในอดีตเสมอมา หาก พ.ต.อ.ทักษิณรักษาสัญญาประชาคม ชีวิต
ของพรรคไทยรักไทยยอมขึ้นอยูกับกระเปาและชีวิตทางการเมืองของพ.ต.อ.ทักษิณแตเพียงผูเดียว
เมือ่ ไรก็ตามทีก่ ระเปาของ พ.ต.อ.ทักษิณแฟบ (ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได ไมวา พ.ต.อ.ทักษิณจะรํ่ารวย
ปานใด) หรือ พ.ต.อ. ทักษิณสิ้นชิวตทางการเมือง อวสานของพรรคไทยรักไทยก็เปนเรื่องที่คาด
การณได ในแงนี้ พรรคไทยรักไทยมิไดแตกตางจากพรรคเสรีมนังคศิลา พรรคปวงชนชาวไทย พรรค
สามัคคีธรรม หรือแมแตพรรความหวังใหม
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ในประวัติศาสตรการเมืองประชาธิปไตย พรรค ‘วีรชนเอกชน’ หรือพรรคที่มี
เจาของแตเพียงผูเดียวยากที่จะมีอายุยืนยาว อายุหรือความคงทนของพรรคขึ้นอยูกับความเปน
สาธารณะของพรรค กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากไมสามารถแปรเปลี่ยนจากพรรคที่มีเจาของแตเพียง
ผูเ ดียวมาเปนพรรคมวลชน พรรคไทยรักไทยยอมยากที่จะมีอายุยืนได

