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อภิมหานายกรัฐมนตรี

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เมื่อนายเสนาะ เทียนทอง ออกมาถลมรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณในฐานที่ระบายยางพาราในสตอกจํ านวน 130,000 ตันออกขาย โดยที่มิได ‘เรียนปรึกษา’ นาย
เสนาะในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทย ไมเพียงแตนายเสนาะจะประกาศศักดาของกลุม 
วงันํ ้าเยน็เทานั้น  หากยังแสดงตัวเปนอภิมหานายกรัฐมนตรีอีกดวย

นายเสนาะตองการเปนอภิมหานายกรัฐมนตรีหรือไม ไมมีใครรูดีกวาตัวนายเสนาะเอง 
แตประพฤติกรรมของนายเสนาะในชวงกวาขวบปที่ผานมา ทํ าใหสังคมไทยเรียนรูวา นายเสนาะมี
ฐานะ ‘เหนือ’ กวารัฐมนตรใีนสงักัดพรรคไทยรักไทยทั้งปวง  และบางครั้งนายเสนาะก็แสดงตัว ‘เหนือ’
กวานายกรฐัมนตร ี ดังเชนเหตุการณที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทั้งๆที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรฯไดเรียน
ปรึกษาและไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการระบายยางพาราในสต็อกออกขายแลว  
แตนายเสนาะยงัออกมาฟาดงวงฟาดงา จนนายกรัฐมนตรีรูสึกมึนงง ดังบทสัมภาษณในหนังสือพิมพ
มติชน (ฉบับวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2545)

นายเสนาะใหสัมภาษณส่ือมวลชนอยูเนืองๆวา  ตน ‘ปน’ นายกรฐัมนตรีมาแลว 3 คน 
นบัแตนายบรรหาร ศิลปอาชา  พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ  จนถงึ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  หากนายเสนาะ
จะมีความรูสึกวาตนเปนอภิมหานายกรัฐมนตรีก็เปนเรื่องชอบธรรมที่จะมีความรูสึกเชนนั้น ในเมื่อ
บรรดาผูคนที่ตองการเปนนายกรัฐมนตรีทั้งสาม ลวนแลวตองพึ่งฐานเสียงของนายเสนาะ และอาศัย 
‘เหยียบ’ นายเสนาะขึ้นสูเกาอี้นายกรัฐมนตรี

แตตํ าแหนงอภิมหานายกรัฐมนตรีนั้นไมมีฐานะทางกฎหมายและไมปรากฏใน 
รัฐธรรมนูญ หากจะมีการรณรงคแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีตํ าแหนงอภิมหานายกรัฐมนตรี ประชา
สังคมไทยคงมิอาจยอมรับได เพราะนานาอารยประเทศหาไดมีตํ าแหนงอภิมหานายกรัฐมนตรีควบคู
กบัตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีไม  ดังนั้น  หากนายเสนาะภูมิใจในความสํ าเร็จในการ ‘ปน’ นายกรัฐมนตรี 
จํ าเปนตองเก็บความภูมิใจไวในใจ หาควรแสดงความภูมิใจใหปรากฏ จนสาธารณชนหลงเขาใจวา 
นายเสนาะเป นอภิมหานายกรัฐมนตรีไม  เพราะทุกครั้งที่นายเสนาะมีประพฤติกรรมเช นนี้  
เสียง ‘สรรเสริญ’ นายเสนาะในทางลบมักจะดังขรม
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พรรคไทยรกัไทยถีบตัวขึ้นมาเปนอภิมหาพรรค และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถีบตัวขึ้น
มาเปนนายกรฐัมนตร ีโดยอาศัยฐานเสียงของกลุมวังนํ้ าเย็น อันมีนายเสนาะ เทียนทองเปนผูนํ า อยาง
ปราศจากขอกงัขา แมพรรคไทยรักไทยจะทํ าทาดีในตอนตน ในขอที่เปนพรรคที่มีอุดมการณอันชัดเจน 
แตปรากฏทีเหลวในเวลาตอมา เมื่อพรรคไทยรักไทยเติบใหญดวยการกวานซื้อนักการเมืองและกลุม
การเมอืง  ซึ่งโดยพื้นฐานเปนกลุมพลัง ‘ยียาธปิไตย’  เพยีงเพราะ พ.ต.ท.ทักษิณตองการตํ าแหนงนายก
รัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เกื้อกูลการเติบใหญจากภายนอก 
(External Growth) ของพรรคการเมือง  เสริมสงการควบและครอบพรรคและกลุมการเมือง (Merger 
and Acquisition) เนือ่งเพราะรัฐธรรมนญูฉบบันีย้ดึฐานคติวา พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก อันเปนฐาน
คตทิีสื่บเนือ่งจากฐานคติอีกชุดหนึ่งที่วา  ระบบทวิพรรค (Bi-party System) ดีกวาระบบพหุพรรค 
(Multi-party System)  เพราะตองการใหสังคมการเมืองไทยมีพรรคการเมืองขนาดใหญเหลือเพียง 2-3 
พรรค การเติบใหญของพรรคไทยรักไทยดวยการควบและครอบพรรคและกลุมการเมืองตางๆจึงเปน
การสนองตอบตอโครงสรางสิ่งจูงใจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้

หากพรรคไทยรักไทยยังสามารถเติบใหญตอไปดวยการกวานซื้อกลุมหรือพรรคการ
เมอืง โดยทีพ่รรคชาติพัฒนาเปนเปาหมายตอไป และพรรคไทยรักไทยยังคงชนะการเลือกตั้ง ในไมชา
ไมนาน พรรคไทยรักไทยจะอยูในฐานะที่จะจัดตั้งรัฐบาลไดเอง โดยไมตองผสมกับพรรคการเมืองใดๆ 
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา รัฐบาลที่มีพรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียวมีเสถียรภาพดีกวารัฐบาลผสมใน
อดีตและปจจบัุนหรอืไม นายเสนาะและกลุมวังนํ าเย็นไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา มิไดเปนเชนนั้น  
ในอดีตกาล ความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลเปนปจจัยสํ าคัญที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล 
ในปจจุบัน ความขัดแยงระหวางมุงหรือกลุมการเมืองตางๆภายในพรรคไทยรักไทยนั้นเองที่ส่ันคลอน
เสถียรภาพของรัฐบาลทักษิณ

พรรคการเมืองที่เลือกเสนทางการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการผลิต
และพัฒนาบุคคลากรทางการเมืองของตนเองและขยายกิ่งกานสาขาดวยตนเอง ยอมมีโอกาสผนึกตัว
เปนเนื้อเดียวกันได  โดยอาศยัอดุมการณที่มีรวมกันถักทอสายใยแหงความสัมพันธ

แตพรรคการเมืองที่เติบโตดวยการกวานซื้อนักการเมือง กลุมการเมือง และพรรค 
การเมือง นอกจากจะไมมีอุดมการณแลว ยังมิอาจผนึกเปนเนื้อเดียวกันไดดวย พรรคไทยรักไทย 
นบัเปนตวัอยางของความขอนี้ ตราบเทาที่กลุมหรือมุงการเมืองที่ถูกกวานซื้อเขาพรรคไทยรักไทยยังคง
ผนึกตัวเปนกลุมเพื่อสรางอํ านาจตอรองภายในพรรค กลุมเหลานี้ยากที่จะมีความรูสึกถึงความเปน 
‘ไทยรักไทย’ พรรคไทยรักไทยจึงประกอบดวยอนุพรรคจํ านวนมาก นับต้ังแตอนุพรรควังนํ้ าเย็น อนุ
พรรคเสรธีรรม อนุพรรคความหวังใหม จนถึงอนุพรรคชาติพัฒนาในอนาคต เมื่อพิจารณาจากแงมุม
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ของสมาชกิกลุมการเมืองตางๆเหลานี้ ความรูสึกถึงความเปนอนุพรรคเขมขนมากกวาความเปน ‘ไทย
รักไทย’

ในสภาพการณที่พรรคไทยรักไทยประกอบดวยอนุพรรคจํ านวนมาก ความขัดแยง
ระหวางอนุพรรคจึงสรางปญหาเสถียรภาพทางการเมืองแกรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ปญหาความ 
ขัดแยงดังกลาวนี้อาจบรรเทาเบาบางลงดวยการจัดสรรผลประโยชน ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
อยางลงตวั จนเปนที่พอใจของกลุมตางๆ แตมิอาจขจัดใหหมดไปได เพราะการออกแบบเชิงสถาบัน 
(Institutional Design) ของพรรคไทยรักไทยซึ่งเติบโตดวยการกวานซื้อนักการเมือง กลุมการเมือง และ
พรรคการเมอืง ท ําใหไมสามารถผนึกสมาชิกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และตองมีความขัดแยงระหวาง
กลุมอยูเสมอ

ปรากฏการณที่กลุมวังนํ้ าเย็น และนายเสนาะ เทียนทองแสดงศักดานุภาพวา เปน
ใหญในพรรคไทยรักไทยนั้น เปนปรากฏการณธรรมชาติ เพราะเปนธรรมชาติของอนุพรรคที่จะตอง
แสดงพลานภุาพใหอนุพรรคอื่นๆในพรรคเดียวกันไดเห็น กลุมวังนํ้ าเย็นผิดหวังจากการจัดสรรตํ าแหนง
รัฐมนตรีเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลพรรคไทยรักไทย และรูตัวดีวา อํ านาจตอรองของกลุมลดนอยถอยลง
เมือ่พรรคไทยรักไทยกวานซื้อพรรคความหวังใหม

หัวหนาพรรคพรรคไทยรักไทยอาจจํ ายอมใหหัวหนาอนุพรรควังนํ้ าเย็นทํ าตัวเปน  
‘อภิมหานายกรัฐมนตรี’ ในขณะทีก่ลุมวงันํ้ าเย็นมีอํ านาจตอรองสูง แตหัวหนาพรรคไทยรักไทยสามารถ
ลดทอนอ ํานาจตอรองของกลุมวังนํ้ าเย็นได ดวยการกวานซื้อกลุมและพรรคการเมืองตอไป หากพรรค
ไทยรกัไทยสามารถครอบพรรคชาติพัฒนาไดสํ าเร็จ อํ านาจตอรองของกลุมวังนํ้ าเย็นยอมลดลงไปมาก 
ถึงเวลานั้น  คงไมมีหัวหนาอนุพรรคใดในพรรคไทยรักไทยที่จะสามารถแสดงบทบาทเปน ‘อภิมหา 
นายกรัฐมนตรี’ ได

ในสภาวการณที่พรรคไทยรักไทยเติบใหญดวยการกวานซื้อกลุมและพรรคการเมือง 
จนทายที่สุด อาจคงเหลือพรรคไทยรักไทย พรรคประชาธปิตย และพรรคชาติไทย กลุมวังนํ้ าเย็นมีทาง
เลอืกไมมากนกั  หากความขัดแยงถึงขั้นแตกหัก  นายเสนาะอาจตองนํ ากลุมวังนํ้ าเย็นไป ‘ปน’ นายก 
รัฐมนตรีคนที่ส่ีในพรรคชาติไทย หรือพรรคประชาธิปตย ซึ่งหัวหนาพรรคทั้งสองคงไมตองการ กลุม 
วังนํ้ าเย็นอาจตองเลือกตายในรัง ดวยการธํ ารงฐานะอนุพรรคในพรรคไทยรักไทยตอไป แตจะไมมี
ตํ าแหนง ‘อภิมหานายกรัฐมนตรี’ ประดับกลุมอีกแลว

สังคมการเมืองไทยกํ าลังอยูบนทางแพรงที่จะแปรเปลี่ยนจากระบบพหุพรรคไปสู
ระบบทวพิรรค  ใครจะยืนยันไดวา  ประชาสังคมไทยไดประโยชนจาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้
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