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พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับอํานาจผูกขาดทางการเมือง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปน Strong Prime Minister อยางนอยเมื่อเปรียบเทียบ
กับนายชวน หลีกภัย นายบรรหาร ศิลปอาชา และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ความเปน Strong Prime Minister เปนผลจากการที่พรรคไทยรักไทยมีอํานาจ
ผูกขาดทั้งในตลาดพรรคการเมืองและตลาดนักการเมือง อันเปนผลจากการที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตองการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยจากระบบพหุพรรค (Multiparty System) ไปสูระบบทวิพรรค (Bi-party System) พรรคไทยรักไทยสนองตอบตอโครงสราง
สิง่ จูงใจที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อยางเต็มที่
ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดกฎกติกาควบคุม กํากับและตรวจสอบ
สังคมการเมืองไทย เพื่อใหไดมาซึ่ง Strong Government รัฐบาลพรรคไทยรักไทย จึงเปน Strong
Government สนองตอบเจตนารมณรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แม Strong Government มิจําตองมี
Strong Prime Minister แต พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตองการเปน Strong Prime Minister ในขณะ
เดียวกับที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเปน Strong Government
พ.ต.ท.ทักษิณ เสพสุขจากการใชอํานาจผูกขาดในตลาดการเมือง อันเปนผลจาก
การที่พรรคไทยรักไทยมีอํานาจผูกขาดทั้งในตลาดพรรคการเมืองและตลาดนักการเมือง พ.ต.ท.
ทักษิณ ในฐานะหัวหนาพรรค ยอมไดรับอานิสงสจากอํานาจผูกขาดดังกลาวนี้ ดวยยุทธวิธีการ
ควบและครอบกลุมและพรรคการเมืองตางๆ (Mergers and Acquisitions) รวมทั้งการยึดพรรค
การเมืองบางพรรคมาเปน "อาณานิคม" พรรคไทยรักไทยสามารถมีอํานาจผูกขาดในสภาผูแทน
ราษฎร และสามารถใชอํ านาจทางการเมืองและธนานุภาพที่มีอยูในการสรางเครือขายความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภกับสมาชิกวุฒิสภาบางภาคสวนได ดวยเหตุดังนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ และพรรค
ไทยรักไทยจึงมิตองเกรงการสูญเสียอํานาจรัฐดวยวิถีและกระบวนการในรัฐสภา ในเมื่อรัฐสภาอยู
ในอุง มือ พ.ต.ท.ทักษิณ และพรรคไทยรักไทยนั้นเอง
พ.ต.ท. ทักษิณ ไมเพียงแตมีอํานาจทางการเมืองในการกํากับประพฤติกรรมของ
สมาชิกรัฐสภาในสัดสวนสํ าคัญเทานั้น หากทวาชะตากรรมของรัฐมนตรีทั้งปวงยังอยูในอุงมือ
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พ.ต.ท.ทักษิณ อีกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีในการ
ปรับคณะรัฐมนตรีอยางเต็มที่ ดังบทบัญญัติในมาตรา 217 ที่วา
"มาตรา 217 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจาก
ความเปนรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา"
ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รัฐมนตรีตอง "หงอ" นายกรัฐมนตรี นอกจาก
จะตองไม "ขัดคอ" นายกรัฐมนตรี และไมยืนอยูคนละขางกับนายกรัฐมนตรีในประเด็นนโยบาย
และประเด็นอื่นๆแลว ยังตองหมั่นใหสัมภาษณปกปองและเยินยอนายกรัฐมนตรี มิฉะนั้นอาจ
ถูกปลดออกจากตําแหนงไดโดยงาย หากตองพนจากตําแหนงรัฐมนตรี ก็ตองกลายเปน "คนจรจัด"
ในสังคมการเมืองไทย หากเคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็มิอาจกลับไปยึดตําแหนง
เกาได เพราะเมื่อจะดํารงตําแหนงรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 (มาตรา 204) บังคับใหตอง
ลาออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเมื่อออกจากตําแหนงดังกลาวนี้แลว ก็มีบุคคล
อืน่ เขาไปสวมตําแหนงแทน ทั้งนี้ดวยการเลื่อนบัญชีรายชื่อพรรคหรือการเลือกตั้งซอมแลวแตกรณี
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดออกแบบเพื่อใหนายกรัฐมนตรีเปน First Among
Equals ในคณะรัฐมนตรี หากแตออกแบบใหเปน Supreme Commander ของคณะรัฐมนตรี
เพราะนายกรัฐมนตรีมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการแตงตั้งและถอดถอนรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีภายใต
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงมีแนวโนมที่จะเปน Strong Prime Minister
ในสังคมการเมืองที่มี Strong Prime Minister รัฐมนตรีจะเปน Strong Minister
มิได ไมมี Strong Prime Minister คนใดที่ยินดีใหรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนตีเสมอ หาก
มีรัฐมนตรีคนใดทํ าตัวเดนหรือมีคะแนนนิยมทางการเมืองเสมอดวยหรือเกินหนานายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีทเี่ ปน Strong Prime Minister ยอมตองดําเนินการ "ดับแสง" รัฐมนตรีดังกลาว
วิธกี าร "ดับแสง" ที่งายที่สุด ก็คือ การเขี่ยออกจากคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ให
อํานาจเพื่อการนี้โดยพรอมมูล
นายกรัฐมนตรีที่เปน Strong Prime Minister ยอมตองการเห็นนโยบายของ
รัฐบาลมีชอื่ ของนายกรัฐมนตรีเปน Brand Name นายกรัฐมนตรีจะรูสึกไมสบายใจ หากประชาชน
เริม่ เขาใจวา นโยบายหนึ่งนโยบายใดเปนนโยบายของรัฐมนตรีบางคน โดยไมมีชื่อนายกรัฐมนตรี
เปน Brand Name เพราะการลดความสําคัญของ Brand Name นายกรัฐมนตรี ยอมมีผลในการ
ลดฐานะ Strong Prime Minister แมวาความเขาใจของประชาชนตรงตอขอเท็จจริงก็ตาม
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เหตุใดนายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี และ ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ จึงถูกปรับ
ออกจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ตามลําดับ ในการปรับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545 หากมิใชเปนเพราะสาธารณชนรับรู
โดยทัว่ กันวา นายแพทยสุรพงษเปน "วิศวกร" นโยบาย "30 บาทรักษาทุกโรค" และ ร.ต.อ.ปุระชัย
เปน "วิศวกร" นโยบายการจัดระเบียบสังคม
ไมมใี ครทราบคําตอบดีไปกวาตัว พ.ต.ท.ทักษิณ เอง
รัฐมนตรีภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะตองไมทําตัวเดนและดังไปกวา
นายกรัฐมนตรี นอกจากจะตองทําหนาที่องครักษพิทักษนายกรัฐมนตรีในยามที่นายกรัฐมนตรี
ถูกโจมตี สรรเสริญและยกยอนายกรัฐมนตรีในกาละอันเหมาะสม ไมคัดคานหรือทักทวงนโยบาย
ที่นําเสนอโดยนายกรัฐมนตรี แมวานโยบายดังกลาวจะบองตื้นปานใดก็ตาม เมื่อนโยบายของ
รัฐมนตรีเปนที่ชื่นชอบของประชาชน รัฐมนตรีที่ชาญฉลาดจะตองไมลังเลใจในการประทวง Brand
Name นายกรัฐมนตรี และปาวรองวา นโยบายดังกลาวเปนนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในยามที่
จะผลักดันนโยบายที่มีนวัตกรรม รัฐมนตรีที่ชาญฉลาดจะตองเรียนปรึกษานายกรัฐมนตรี หากได
รับ "ไฟเขียว" จึงเดินหนาเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา อยาไดเสนอนโยบายเขาสูที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรีโดยที่นายกรัฐมนตรีมิไดรับรู เพราะนอกจากจะทําใหนายกรัฐมนตรีรูสึกเสียหนาแลว
โอกาสทีจ่ ะไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรียังมีนอยอีกดวย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทําใหรัฐมนตรีตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต
รัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ รัฐมนตรีสามารถเปน Strong Minister ได หากถูกปรับออกจากตําแหนง
ก็ยงั มีเกาอี้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รัฐมนตรีมิอาจเปน Strong
Minister ได หากถูกปรับออกจากตําแหนง ก็ตอง "ตกงาน" ทางการเมือง รัฐมนตรีภายใต
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมสามารถมีความเปนตัวของตัวเองอยางเต็มที่ และตองปฏิบัติตามคําบงการ
ของนายกรัฐมนตรีอยางนอยระดับหนึ่ง
หากบทวิเคราะหขางตนนี้ถูกตอง ยอมไมยากที่จะพยากรณวา ร.ต.อ. ปุระชัย
เปย มสมบูรณ จะไมสามารถมีชีวิตทางการเมืองอันยืนยาวภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
พ.ต.ท.ทักษิณ แสดงความเปน Strong Prime Minister ดวยการใชอํานาจแตงตั้ง
และถอดถอนรัฐมนตรีอยางเต็มที่ เพียงชั่วระยะเวลาเพียง 2 ปเศษ ที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ทักษิณ มีคณะรัฐมนตรีถึง 6 คณะ การปรับคณะรัฐมนตรีสวนใหญเปนไปเพื่อแกปญหา
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ความขัดแยงภายในพรรคไทยรักไทยนั้นเอง โดยที่ฝายคานและสังคมการเมืองไทยโดยสวนรวม
มิไดกดดันใหนายกรัฐมนตรีตองปรับคณะรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ทักษิณ ใชวิธีการ "ลองผิด ลองถูก" ในการปรับคณะรัฐมนตรี โดยหวังวา
การ "ลองผิด ลองถูก" จะชวยใหคณะรัฐมนตรีของพรรคไทยรักไทยเขาสูดุลยภาพที่นาพอใจได
แตบอ ยครัง้ ทีก่ ารปรับคณะรัฐมนตรีเปนการ "ลองผิด" มากกวา "ลองถูก" ซึ่งสรางความเสียหายแก
การบริหารราชการแผนดิน
ตัวอยางของความขอนี้เห็นไดจากการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ กระโดดเขาดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนายแพทยเกษม วัฒนชัย ลาออกจากตําแหนง (การปรับ
ครม. 14 มิถนุ ายน 2544) แตแลวก็พานพบวาการปฏิรูปการศึกษาเปนเรื่องใหญและยากเกินกวา
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีจะจัดการได พ.ต.ท.ทักษิณ ทําผิดซํ้าสองเมื่อแตงตั้งนายสุวิทย
คุณกิตติ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (การปรับ ครม. 9 ตุลาคม 2544)
โดยที่นายสุวทิ ยมไิ ดมคี วามคิดพื้นฐานวา จะปฏิรูปการศึกษาอยางไร แตการใหนายสุวิทยนั่งควบ
ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี มีผลในการทําลายพลวัตของงานปฏิรูปการศึกษา เพราะการบริหาร
กองทุนหมูบานมีสิ่งจูงใจทางการเมืองสูงกวา เนื่องจากใชเปนกลไกในการสรางคะแนนนิยมทาง
การเมืองได เพียงชั่วเวลา 2 ป รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการถึง 4
คน โดยที่ยังไมแนชัดวาเขาสูดุลยภาพแลวหรือไม
การยายนายพงศเทพ เทพกาญจนา จากตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมไปสูตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (การปรับ ครม. 5 มีนาคม 2545)
แตแลวกลับปรับสูตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (การปรับ ครม. 8 กุมภาพันธ 2546)
นับเปนการ "ลองผิด ลองถูก" โดยแท ทั้งๆที่นายพงศเทพมีความสันทัดในงานบริหารกระบวนการ
ยุตธิ รรม หาไดมีความสันทัดในงานบริหารเศรษฐกิจไม
แมวาสังคมการเมืองไทยจะแปรเปลี่ยนสูระบบทวิพรรค ตามเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญฉบับป 2540 แตการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ มีคณะรัฐมนตรีถึง 6 คณะในชวงเวลาเพียง 2 ป
แสดงใหเห็นวา ระบบทวิพรรคมิไดเกื้อกูลใหสังคมการเมืองไทยมีเสถียรภาพดีไปกวาระบบ
พหุพรรคชนิดสิ้นขอสงสัย ในระบบพหุพรรค ความขดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลเปนตัวแปร
สํ าคัญที่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล แตความขัดแยงภายในพรรคไทยรักไทยเปนตัวแปรที่
สัน่ คลอนเสถียรภาพของรัฐบาลทักษิณ บัดนี้ ประชาสังคมไทยไดรับทราบจากปาก ร.ต.อ.ปุระชัย
เปย มสมบูรณวา พ.ต.ท.ทักษิณปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเครือญาติ
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พ.ต.ท. ทักษิณ พยายามแสดงตนเปน Strong Prime Minister มิใชเพียงดวยการ
ใชอานาจในการปรั
ํ
บคณะรัฐมนตรีดวยความถี่สูงยิ่ง หากยังใชอํานาจในการแตงตั้ง โยกยาย และ
ถอดถอนขาราชการอีกดวย บรรดาผูนําขาราชการที่ไม "เขาตา" นายกรัฐมนตรี อาจถูกถอดถอน
และโยกยายจากตําแหนงไดโดยงาย ทั้งนี้ดวยขอหาไมสนองนโยบายรัฐบาลภายใตรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทย ตลาดขาราชการเปนตลาดของผูซื้อ หากผูขาย (ขาราชการ) ไมสนองตอบความ
ตองการของผูซื้อ (รัฐบาล) ผูขายอาจไมมีที่ยืนในระบบราชการ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยแสดง
ใหเห็นโดยชัดเจนวา ขาราชการที่ไดดิบไดดีเปนพิเศษ ลวนปฏิบัติราชการสนองนโยบายรัฐบาล
ทั้งสิ้น
Strong Government ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทําใหผูนําขาราชการ
สิน้ ฐานะการเปน "ผูประกอบการนโยบาย" (Policy Entrepreneurs) หรือผูผลิตนโยบาย รัฐบาล
ทําหนาทีผ่ ลิตนโยบายเอง ขาราชการมีฐานะเปนเพียงผูปฏิบัติ รัฐบาลทักษิณรุกคืบเขาไปกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเดิมอยูในปริมณฑลแหงอํานาจของกลุม
ขุนนางนักวิชาการ (Technocrats)
คําถามพืน้ ฐานมีอยูแตเพียงวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปน Strong Prime
Minister ทีด่ เี พียงใด

