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ไทยรักไทยในฐานะอภิมหาพรรค

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

พรรคไทยรักไทยถีบตัวขึ้นมาเปนอภิมหาพรรคในสังคมการเมืองไทยภายหลังการ
เลอืกตัง้ครัง้แรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปรากฏการณดังกลาวนี้เปน
ประเด็นนาศึกษาอยางยิ่ง

วงวิชาการเศรษฐศาสตรศึกษาพรรคการเมืองดุจเดียวกับการศึกษาหนวยผลิต  
ในขณะที่หนวยผลิตทํ าหนาที่ผลิตสินคาและบริการสนองความตองการของตลาด พรรคการเมือง
ทํ าหนาที่ผลิตบริการทางการเมืองสนองความตองการของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผลผลิตของ
พรรคการเมอืง ก็คือ นโยบาย ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม พรรคการเมืองเสนอขาย
นโยบายในตลาดการเมืองเพื่อแลกกับคะแนนเสียงจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้จักตอง
สํ าเหนียกวา พรรคการเมืองทั้งปวงยอมตองการอํ านาจในการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น 
นโยบายที่เสนอขายในตลาดการเมืองจักตองนํ ามาซึ่งคะแนนนิยมทางการเมืองมากที่สุดเทาที่จะ
มากได (Vote Gains Maximization)  การนํ าเสนอชุดของนโยบาย (Policy Platform) ที่ตองใจ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจึงเปนยุทธวิธีที่สํ าคัญ ความขอนี้ปรากฏอยางชัดเจนในงานวิชาการ 
ชิ้นสํ าคัญของแอนโธนี ดาวส (Anthony Downs)  เร่ือง An Economic Theory of Democracy
(1957)

หนวยผลติมมีรรควิถีแหงการเติบโตอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางแรก ไดแก การ
เติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งดานการผลิต การบริหาร 
และการตลาด และคอยๆขยายธุรกิจจากฐานดั้งเดิม แนวทางที่สอง ไดแก การเติบโตจากภายนอก 
(External Growth) ทัง้นีโ้ดยการขยายกิจการดวยวิธีการที่วงการธุรกิจเรียกวา M&A อันไดแก การ
เจรจาควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น (Mergers) และการซื้อกิจการของบริษัทอื่น (Acquisition) หรือ
การครอบกิจการ (Take - over) ของบริษัทอื่นทั้งบริษัท  หรือบางแผนก

พรรคไทยรักไทยเลือกเติบโตทั้งจากภายในและจากภายนอกควบคูกัน เมื่อ  
พ.ต.อ.ทกัษณิ ชนิวตัรจัดตั้งพรรคไทยรักไทยในป 2541 นั้น  ฐานกํ าลังทางการเมืองของ พ.ต.อ. 
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ทักษิณเปนฐานดั้งเดิมในพรรคพลังธรรม ซึ่งสวนใหญเปนคนรุนหนุมสาวผูมีบทบาทขับเคลื่อน
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพยุคตุลาคม 2516 คนเหลานี้เขารวมกับพลตรีจํ าลอง ศรีเมืองในการ 
ขับเคลื่อนพรรคพลังธรรม ซึ่งไดรับคะแนนประชานิยมเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ แตพลตรีจํ าลอง 
เพลีย่งพลํ้ าตอเสียงขับขาน ‘พาประชาชนไปตาย’ ของพรรคประชาธิปตยในเหตุการณพฤษภาคม 
2535 อันนํ ามาซึ่งจุดจบแหงชีวิตการเมืองของพลตรีจํ าลองในเวลาตอมา พ.ต.อ.ทักษิณสืบทอด
ตํ าแหนงหัวหนาพรรคพลังธรรมตอจากพลตรีจํ าลอง แตศรัทธาของชนชาวไทยที่มีตอพรรค 
พลงัธรรมเสือ่มทรุดอยางรวดเร็ว ยิ่งมีความขัดแยงในการแยงชิงการนํ าภายในพรรคพลังธรรมดวย
แลว  พ.ต.อ.ทักษิณจํ าเปนตอง ‘คิดใหม ทํ าใหม’  ดวยการสละเรือ ‘พลังธรรม’ โดยสรางเรือ  
‘ไทยรักไทย’ ข้ึนใหม

ผูคนทีต่าม พ.ต.อ. ทักษิณออกจากพรรคพลังธรรมมาอยูพรรคไทยรักไทย แมจะ 
มิใชพลังทางการเมืองอันบริสุทธิ์ แตก็ตองยอมรับวามีอุดมการณในระดับหนึ่ง คนเหลานี้ยังมิได
แปดเปอนจากกระบวนการยียานุวัตรมากนัก ในชวงเวลาสองปเศษที่ผานมา ฐานการเมืองพื้นฐาน
ของพรรคไทยรักไทยขยายตัวไปมาก หากพรรคไทยรักไทยจะตองมีอันเปนไปในอนาคต ฐานการ
เมอืงพืน้ฐานดงักลาวนี้ยังเปนฐานที่แทจริงของพรรคไทยรักไทย แมจะมิใชทั้งหมดก็ตาม

แตพรรคไทยรักไทยมิไดเติบโตดวยการขยายฐานการเมืองพื้นฐานของตนเทานั้น 
หากยังเลือกมรรควิถีในการเติบโตภายนอกอีกดวย พรรคไทยรักไทยเขาไปครอบมุงการเมืองใน
พรรคตางๆ ดังเชนมุง ‘เทยีนทอง’ จากพรรคความหวังใหม  และมุง ‘คุณกิตติ’ จากพรรคกิจสังคม 
รวมทั้งการครอบพรรคเสรีธรรม นักเลือกตั้งจํ านวนมากผละจากพรรคตนสังกัดเดิม และพากัน 
ตบเทาเขาสูพรรคไทยรักไทย บางคนดวยปญหาความขัดแยงภายในพรรคตนสังกัดเดิม แต 
สวนใหญดวยแรงดูดดึงแหงธนานภุาพของพรรคไทยรักไทย เสียงเลาขานวา พรรคไทยรักไทยทุม
เงินซื้อนักเลือกตั้งดังกระหึ่ม และดังกระหึ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อผูนํ าพรรคประชาธิปตยพากันปาวรอง
ฟองประชาชน เสยีงปาวรองดังกลาวนี้นาจะมีมูลแหงความเปนจริง เพราะบรรดาผูคนที่ยายพรรค
ไปอยูพรรคไทยรักไทยลวนหนาตาอิ่มเอิบ

นักการเมืองที่ตบเทาเขาพรรคไทยรักไทยที่เปนคนดีและนักการเมืองที่ดีก็มีอยู
บาง แตจํ านวนมีนอยนัก สวนใหญลวนเปนยี้ และจํ านวนไมนอยเปนพอพันธุ แมพันธุ ยี้  
จนสาธารณชนอดตั้งขอกังขาเกี่ยวกับปรัชญา ‘คิดใหม ทํ าใหม’ ของพรรคไทยรักไทยมิได การ
เลอืกเตบิโตดวยการซื้อนักเลือกตั้งและซื้อมุงการเมืองจากพรรคตางๆ ยังผลใหพรรคไทยรักไทยถูก
ดูดดงึสูกระบวนการยียานุวัตร ชนิดที่ยากจะสลัดหลุดออกมาได ในไมชา พรรคไทยรักไทยจะอยูใน
สภาพทีไ่มแตกตางจากพรรคการเมืองทั้งหลายที่เคยยึดกุมศูนยอํ านาจของสังคมการเมืองไทย นั่น
กคื็อ การเปนกลไกขับเคลื่อนระบอบยียาธิปไตย
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ในประวัติศาสตรการเมืองไทย อภิมหาพรรคมิใชปรากฏการณใหม นักศึกษา
ประวติัศาสตรการเมืองไทยอดตั้งคํ าถามมิไดวา พรรคไทยรักไทยแตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีต
หรือไม  หากมีความแตกตาง  อะไรคือความแตกตางดังกลาวนั้น

อภิมหาพรรคมักจะถือกํ าเนิดในชวงขอตอระหวางระบอบเผด็จการ/คณาธิไตยกับ
ระบอบการเมืองที่เลนเกมการเลือกตั้ง ดังเชนพรรคเสรีมนงัคศิลาของจอมพล ป. พิบูลสงครามและ
พลต ํารวจเอกเผา ศรียานนท พรรคชาติสังคมและพรรคสหภูมิของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในชวง
ปลายทศวรรษ 2490 ตอเนื่องกับตนทศวรรษ 2500 พรรคสหประชาไทยของกลุมถนอม – ประภาส
ในชวงตนทศวรรษ 2510 และพรรคสามัคคีธรรมของคณะรัฐประหาร รสช. ในชวงป 2534 – 2535

การกอต้ังอภิมหาพรรคเหลานี้เกิดจากความตองการธํ ารงอํ านาจทางการเมืองที่
ยึดกุมไวอยูเดิม ประดุจวา อํ านาจเปนสิ่งยั่งยืนสถาพร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเมือง  
โดยมกีารเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องเพราะมีแรงตอตานระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย 
ผูนํ าเหลาขุนศึกจํ าตองเลนเกมการเมืองดวยการจัดตั้งอภิมหาพรรค นักเลือกตั้งพากันตบเทาเขา
สังกัดอภิมหาพรรคซึ่งจัดตั้งโดยผูนํ าฝายทหาร โดยหวังเสพสุขจากตํ าแหนงทางการเมืองและการ
ยดึกุมอํ านาจรัฐ พลานภุาพแหงอํ านาจ ศักดานุภาพ และธนานภุาพ นับเปนปจจัยสํ าคัญที่ดูดดึง
เหลานักเลือกตั้ง

อภิมหาพรรคเหลานี้ส้ินชีพดวยสาเหตุที่แตกตางกัน พรรคเสรีมนังคศิลาจบชีวิต
ลงดวยเหตทุีก่ลุมซอยราชครูและจอมพล ป. พิบูลสงครามสิ้นอํ านาจ พรรคชาติสังคมและพรรค 
สหภูมิปดฉากดวยเหตุที่จอมพลสฤษดิ์มองไมเห็นความจํ าเปนที่จะตองมีพรรคการเมืองอีกตอไป 
ในทํ านองเดียวกับการสิ้นชีพของพรรคสหประชาไทย เมื่อกลุมถนอม-ประภาสทํ ารัฐประหารลม 
รัฐบาลของตนเอง ดวยเหตุที่มิอาจควบคุมเหลานักเลือกตั้งในสังกัดพรรคสหประชาไทยของตนเอง
ได สวนพรรคสามัคคีธรรมก็พบจุดจบดุจเดียวกับพรรคเสรีมนงัคศิลา เมื่อคณะ รสช. ผูกอต้ังพรรค
ส้ินอ ํานาจทางการเมือง

ในขณะที่พรรคเสรีมนงัคศิลา พรรคชาติสังคม พรรคสหภูมิ พรรคสหประชาไทย 
และพรรคสามัคคีธรรม กอเกิดจากขุนศึกเผด็จการที่ตองการธํ ารงอํ านาจทางการเมืองสืบตอไป 
พรรคปวงชนชาวไทยและพรรคความหวังใหมถือกํ าเนิดภายใตระบบการเมืองที่มีความเปน
ประชาธิปไตยมากกวา พลเอกอาทิตย กํ าลังเอกตองการผลักดันพรรคปวงชนชาวไทยใหเปน 
อภิมหาพรรค แตเมื่อส้ินธนานภุาพ พรรคปวงชนชาวไทยก็เสื่อมถอยและถึงกาลดับสูญ ในขณะที่
พลเอกอาทิตยมิอาจยึดครองเกาอี้นายกรัฐมนตรีได พลเอกชวลิต ยงใจยุทธประสบความสํ าเร็จ 
ในการปนปายสูยอดพีระมิดแหงอํ านาจ ดวยการสรางภาพนายกรัฐมนตรีของคนอีสาน พรรค
ความหวังใหมเติบใหญเปนอภิมหาพรรค แตเมื่อส้ินธนานภุาพ ประกอบกับความผิดพลาดในการ
บริหารราชการแผนดิน จนกอเกิดวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 ความเสื่อมถอยก็มา



4

เยอืน ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 พรรคความหวังใหมก็แปรสภาพเปนพรรคขนาดกลาง

พรรคไทยรักไทยมิไดแตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีตในขอที่เลือกเสนทางการ
เติบโตดวยการครอบมุงการเมืองจากพรรคตางๆ รวมทั้งการซื้อเหลานักเลือกตั้ง แตพรรคไทยรัก
ไทยก็แตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีตในขอที่มีฐานการเมืองพื้นฐานของตนเอง โดยที่ฐานการ
เมอืงดงักลาวนีม้ีขนาดใหญพอสมควร หากเหลานักเลือกตั้งพเนจรซึ่งเปน ‘มอืปนรับจาง’ ทางการ
เมืองพากันตีจากพรรคไทยรักไทยในอนาคต พรรคไทยรักไทยก็จะลดขนาดจากอภิมหาพรรคมา
เปนพรรคขนาดกลางเทานั้น

ธนานภุาพของ พ.ต.อ. ทักษิณ ชินวัตร นับเปน ‘กาวการเมือง’ ทีย่ดึโยงกลุมการ
เมืองตางๆอันผนึกพรรคไทยรักไทยใหเปนอภิมหาพรรค หาก พ.ต.อ.ทักษิณสิ้นธนานุภาพ หรือ
วบิากกรรมในอดตีนํ ามาซึ่งจุดจบแหงชีวิตการเมืองของ พ.ต.อ. ทักษิณ พรรคไทยรักไทยยอมมิอาจ
ธ ํารงฐานะอภิมหาพรรคตอไปได

พรรคไทยรักไทยมีลักษณะเปนพรรค ‘วรีเอกชน’ เพราะเปนพรรคที่มีขุนคลังหรือ
นายทนุพรรคเพยีงคนเดียว หากอุปมาอุปไมยกับวิสาหกิจเอกชน พรรคไทยรักไทยก็เปนวิสาหกิจ 
ทีม่เีจาของแตเพียงผูเดียว (Single Proprietorship) มใิชแมแตหางหุนสวนนิติบุคคลหรือบริษัท
จํ ากัด สายปานของพรรคยอมข้ึนอยูกับสายปานของขุนคลังหรือนายทุนพรรค ตราบใดก็ตามที่ 
ขุนคลังหรือนายทุนพรรคยังมีฐานะเศรษฐกิจดีและมั่นคง พรรคก็จะดํ ารงอยูและเติบโตตอไปได 
แตเมือ่ไรกต็ามที่ขุนคลังหรือนายทุนพรรคมีฐานะตกตํ่ าลง พรรคก็จะตกตํ่ าตามนายทุนดวย

ในประวัติศาสตรการเมืองไทย พรรคการเมืองครองชีพอยูไดดวยการดูดซับ 
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกํ าหนดและบริหารนโยบาย ทั้งโดยชอบและมิชอบดวยกฎหมาย  
ทัง้บนโตะและใตโตะ ทั้งในที่ลับและที่แจง แต พ.ต.อ.ทักษิณใหสัญญาประชาชนวา รัฐบาลที่พรรค
ไทยรักไทยเปนแกนนํ าจะละทิ้งการ ‘หากิน’ กบัการเมือง และหยุดยัง้การปลนชาติปลนแผนดิน  
ดังทีป่รากฏในรฐับาลทุกยุคสมัยในอดีตเสมอมา  หาก พ.ต.อ.ทักษิณรักษาสัญญาประชาคม ชีวิต
ของพรรคไทยรักไทยยอมข้ึนอยูกับกระเปาและชีวิตทางการเมืองของพ.ต.อ.ทักษิณแตเพียงผูเดียว 
เมือ่ไรกต็ามทีก่ระเปาของ พ.ต.อ.ทักษิณแฟบ (ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได ไมวา พ.ต.อ.ทักษิณจะร่ํ ารวย
ปานใด) หรือ พ.ต.อ. ทักษิณสิ้นชวิตทางการเมือง อวสานของพรรคไทยรักไทยก็เปนเรื่องที่คาด
การณได ในแงนี้ พรรคไทยรักไทยมิไดแตกตางจากพรรคเสรีมนงัคศลิา พรรคปวงชนชาวไทย พรรค
สามคัคีธรรม หรือแมแตพรรความหวังใหม
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ในประวัติศาสตรการเมืองประชาธิปไตย พรรค ‘วีรชนเอกชน’ หรือพรรคที่มี 
เจาของแตเพียงผูเดียวยากที่จะมีอายุยืนยาว อายุหรือความคงทนของพรรคขึ้นอยูกับความเปน
สาธารณะของพรรค กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากไมสามารถแปรเปลี่ยนจากพรรคที่มีเจาของแตเพียง
ผูเดยีวมาเปนพรรคมวลชน พรรคไทยรักไทยยอมยากที่จะมีอายุยืนได
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