คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2545

อภิมหานายกรัฐมนตรี
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อนายเสนาะ เทียนทอง ออกมาถลมรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณในฐานที่ระบายยางพาราในสตอกจํานวน 130,000 ตันออกขาย โดยที่มิได ‘เรียนปรึกษา’ นาย
เสนาะในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทย ไมเพียงแตนายเสนาะจะประกาศศักดาของกลุม
วังนําเย็
้ นเทานั้น หากยังแสดงตัวเปนอภิมหานายกรัฐมนตรีอีกดวย
นายเสนาะตองการเปนอภิมหานายกรัฐมนตรีหรือไม ไมมีใครรูดีกวาตัวนายเสนาะเอง
แตประพฤติกรรมของนายเสนาะในชวงกวาขวบปที่ผานมา ทําใหสังคมไทยเรียนรูวา นายเสนาะมี
ฐานะ ‘เหนือ’ กวารัฐมนตรีในสังกัดพรรคไทยรักไทยทั้งปวง และบางครั้งนายเสนาะก็แสดงตัว ‘เหนือ’
กวานายกรัฐมนตรี ดังเชนเหตุการณที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทั้งๆที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรฯไดเรียน
ปรึก ษาและไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการระบายยางพาราในสต็อกออกขายแลว
แตนายเสนาะยังออกมาฟาดงวงฟาดงา จนนายกรัฐมนตรีรูสึกมึนงง ดังบทสัมภาษณในหนังสือพิมพ
มติชน (ฉบับวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2545)
นายเสนาะใหสัมภาษณสื่อมวลชนอยูเนืองๆวา ตน ‘ปน’ นายกรัฐมนตรีมาแลว 3 คน
นับแตนายบรรหาร ศิลปอาชา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จนถึง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หากนายเสนาะ
จะมีความรูสึกวาตนเปนอภิมหานายกรัฐมนตรีก็เปนเรื่องชอบธรรมที่จะมีความรูสึกเชนนั้น ในเมื่อ
บรรดาผูคนที่ตองการเปนนายกรัฐมนตรีทั้งสาม ลวนแลวตองพึ่งฐานเสียงของนายเสนาะ และอาศัย
‘เหยียบ’ นายเสนาะขึ้นสูเกาอี้นายกรัฐมนตรี
แต ตํ าแหน ง อภิ ม หานายกรั ฐ มนตรี นั้ น ไม มี ฐ านะทางกฎหมายและไม ป รากฏใน
รัฐธรรมนูญ หากจะมีการรณรงคแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีตําแหนงอภิมหานายกรัฐมนตรี ประชา
สังคมไทยคงมิอาจยอมรับได เพราะนานาอารยประเทศหาไดมีตําแหนงอภิมหานายกรัฐมนตรีควบคู
กับตําแหนงนายกรัฐมนตรีไม ดังนั้น หากนายเสนาะภูมิใจในความสําเร็จในการ ‘ปน’ นายกรัฐมนตรี
จําเปนตองเก็บความภูมิใจไวในใจ หาควรแสดงความภูมิใจใหปรากฏ จนสาธารณชนหลงเขาใจวา
นายเสนาะเป น อภิ ม หานายกรั ฐ มนตรี ไ ม เพราะทุ ก ครั้ ง ที่ น ายเสนาะมี ป ระพฤติ ก รรมเช น นี้
เสียง ‘สรรเสริญ’ นายเสนาะในทางลบมักจะดังขรม
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พรรคไทยรักไทยถีบตัวขึ้นมาเปนอภิมหาพรรค และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถีบตัวขึ้น
มาเปนนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยฐานเสียงของกลุมวังนํ้าเย็น อันมีนายเสนาะ เทียนทองเปนผูนํา อยาง
ปราศจากขอกังขา แมพรรคไทยรักไทยจะทําทาดีในตอนตน ในขอที่เปนพรรคที่มีอุดมการณอันชัดเจน
แตปรากฏทีเหลวในเวลาตอมา เมื่อพรรคไทยรักไทยเติบใหญดวยการกวานซื้อนักการเมืองและกลุม
การเมือง ซึ่งโดยพื้นฐานเปนกลุมพลัง ‘ยียาธิปไตย’ เพียงเพราะ พ.ต.ท.ทักษิณตองการตําแหนงนายก
รัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เกื้อกูลการเติบใหญจากภายนอก
(External Growth) ของพรรคการเมือง เสริมสงการควบและครอบพรรคและกลุมการเมือง (Merger
and Acquisition) เนือ่ งเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนีย้ ดึ ฐานคติวา พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก อันเปนฐาน
คติทสี่ บื เนือ่ งจากฐานคติอีกชุดหนึ่งที่วา ระบบทวิพรรค (Bi-party System) ดีกวาระบบพหุพรรค
(Multi-party System) เพราะตองการใหสังคมการเมืองไทยมีพรรคการเมืองขนาดใหญเหลือเพียง 2-3
พรรค การเติบใหญของพรรคไทยรักไทยดวยการควบและครอบพรรคและกลุมการเมืองตางๆจึงเปน
การสนองตอบตอโครงสรางสิ่งจูงใจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
หากพรรคไทยรักไทยยังสามารถเติบใหญตอไปดวยการกวานซื้อกลุมหรือพรรคการ
เมือง โดยทีพ่ รรคชาติพัฒนาเปนเปาหมายตอไป และพรรคไทยรักไทยยังคงชนะการเลือกตั้ง ในไมชา
ไมนาน พรรคไทยรักไทยจะอยูในฐานะที่จะจัดตั้งรัฐบาลไดเอง โดยไมตองผสมกับพรรคการเมืองใดๆ
คําถามพื้นฐานมีอยูวา รัฐบาลที่มีพรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียวมีเสถียรภาพดีกวารัฐบาลผสมใน
อดีตและปจจุบนั หรือไม นายเสนาะและกลุมวังนําเย็นไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา มิไดเปนเชนนั้น
ในอดีตกาล ความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญที่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล
ในปจจุบัน ความขัดแยงระหวางมุงหรือกลุมการเมืองตางๆภายในพรรคไทยรักไทยนั้นเองที่สั่นคลอน
เสถียรภาพของรัฐบาลทักษิณ
พรรคการเมืองที่เลือกเสนทางการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการผลิต
และพัฒนาบุคคลากรทางการเมืองของตนเองและขยายกิ่งกานสาขาดวยตนเอง ยอมมีโอกาสผนึกตัว
เปนเนื้อเดียวกันได โดยอาศัยอุดมการณที่มีรวมกันถักทอสายใยแหงความสัมพันธ
แตพรรคการเมืองที่เติบโตดวยการกวานซื้อนักการเมือง กลุมการเมือง และพรรค
การเมือง นอกจากจะไมมีอุดมการณแลว ยังมิอาจผนึกเปนเนื้อเดียวกันไดดวย พรรคไทยรักไทย
นับเปนตัวอยางของความขอนี้ ตราบเทาที่กลุมหรือมุงการเมืองที่ถูกกวานซื้อเขาพรรคไทยรักไทยยังคง
ผนึกตัวเปนกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรองภายในพรรค กลุมเหลานี้ยากที่จะมีความรูสึกถึงความเปน
‘ไทยรักไทย’ พรรคไทยรักไทยจึงประกอบดวยอนุพรรคจํานวนมาก นับตั้งแตอนุพรรควังนํ้าเย็น อนุ
พรรคเสรีธรรม อนุพรรคความหวังใหม จนถึงอนุพรรคชาติพัฒนาในอนาคต เมื่อพิจารณาจากแงมุม
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ของสมาชิกกลุม การเมืองตางๆเหลานี้ ความรูสึกถึงความเปนอนุพรรคเขมขนมากกวาความเปน ‘ไทย
รักไทย’
ในสภาพการณที่พรรคไทยรักไทยประกอบดวยอนุพรรคจํานวนมาก ความขัดแยง
ระหวางอนุพรรคจึงสรางปญหาเสถียรภาพทางการเมืองแกรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ปญหาความ
ขัดแยงดังกลาวนี้อาจบรรเทาเบาบางลงดวยการจัดสรรผลประโยชน ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อยางลงตัว จนเปนที่พอใจของกลุมตางๆ แตมิอาจขจัดใหหมดไปได เพราะการออกแบบเชิงสถาบัน
(Institutional Design) ของพรรคไทยรักไทยซึ่งเติบโตดวยการกวานซื้อนักการเมือง กลุมการเมือง และ
พรรคการเมือง ทําใหไมสามารถผนึกสมาชิกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และตองมีความขัดแยงระหวาง
กลุมอยูเสมอ
ปรากฏการณที่กลุมวังนํ้าเย็น และนายเสนาะ เทียนทองแสดงศักดานุภาพวา เปน
ใหญในพรรคไทยรักไทยนั้น เปนปรากฏการณธรรมชาติ เพราะเปนธรรมชาติของอนุพรรคที่จะตอง
แสดงพลานุภาพใหอนุพรรคอื่นๆในพรรคเดียวกันไดเห็น กลุมวังนํ้าเย็นผิดหวังจากการจัดสรรตําแหนง
รัฐมนตรีเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลพรรคไทยรักไทย และรูตัวดีวา อํานาจตอรองของกลุมลดนอยถอยลง
เมือ่ พรรคไทยรักไทยกวานซื้อพรรคความหวังใหม
หัวหนาพรรคพรรคไทยรักไทยอาจจํ ายอมใหหัวหนาอนุพรรควังนํ้ าเย็นทํ าตัวเปน
‘อภิมหานายกรัฐมนตรี’ ในขณะทีก่ ลุม วังนํ้าเย็นมีอํานาจตอรองสูง แตหัวหนาพรรคไทยรักไทยสามารถ
ลดทอนอํานาจตอรองของกลุมวังนํ้าเย็นได ดวยการกวานซื้อกลุมและพรรคการเมืองตอไป หากพรรค
ไทยรักไทยสามารถครอบพรรคชาติพัฒนาไดสําเร็จ อํานาจตอรองของกลุมวังนํ้าเย็นยอมลดลงไปมาก
ถึงเวลานั้น คงไมมีหัวหนาอนุพรรคใดในพรรคไทยรักไทยที่จะสามารถแสดงบทบาทเปน ‘อภิมหา
นายกรัฐมนตรี’ ได
ในสภาวการณที่พรรคไทยรักไทยเติบใหญดวยการกวานซื้อกลุมและพรรคการเมือง
จนทายที่สุด อาจคงเหลือพรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย และพรรคชาติไทย กลุมวังนํ้าเย็นมีทาง
เลือกไมมากนัก หากความขัดแยงถึงขั้นแตกหัก นายเสนาะอาจตองนํากลุมวังนํ้าเย็นไป ‘ปน’ นายก
รัฐมนตรีคนที่สี่ในพรรคชาติไทย หรือพรรคประชาธิปตย ซึ่งหัวหนาพรรคทั้งสองคงไมตองการ กลุม
วังนํ้าเย็นอาจตองเลือกตายในรัง ดวยการธํารงฐานะอนุพรรคในพรรคไทยรักไทยตอไป แตจะไมมี
ตําแหนง ‘อภิมหานายกรัฐมนตรี’ ประดับกลุมอีกแลว
สังคมการเมืองไทยกํ าลังอยูบนทางแพรงที่จะแปรเปลี่ยนจากระบบพหุพรรคไปสู
ระบบทวิพรรค ใครจะยืนยันไดวา ประชาสังคมไทยไดประโยชนจาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้

