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พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับอํ านาจผูกขาดทางการเมือง

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวัตร เปน Strong Prime Minister อยางนอยเมื่อเปรียบเทียบ
กบันายชวน หลีกภัย  นายบรรหาร ศิลปอาชา  และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

 ความเปน Strong Prime Minister เปนผลจากการที่พรรคไทยรักไทยมีอํ านาจ 
ผูกขาดทั้งในตลาดพรรคการเมืองและตลาดนักการเมือง อันเปนผลจากการที่รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ตองการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยจากระบบพหุพรรค (Multi-
party System) ไปสูระบบทวิพรรค (Bi-party System) พรรคไทยรักไทยสนองตอบตอโครงสราง 
ส่ิงจงูใจที่กํ าหนดโดยรัฐธรรมนญูฉบับป 2540 อยางเต็มที่

 ในเมื่อรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 กํ าหนดกฎกติกาควบคุม กํ ากับและตรวจสอบ
สังคมการเมืองไทย เพื่อใหไดมาซึ่ง Strong Government รัฐบาลพรรคไทยรักไทย จึงเปน Strong 
Government สนองตอบเจตนารมณรัฐธรรมนญูฉบับนี้ แม Strong Government มิจํ าตองมี 
Strong Prime Minister แต พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตองการเปน Strong Prime Minister ในขณะ
เดยีวกบัที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเปน Strong Government

 พ.ต.ท.ทกัษณิ เสพสุขจากการใชอํ านาจผูกขาดในตลาดการเมือง อันเปนผลจาก
การที่พรรคไทยรักไทยมีอํ านาจผูกขาดทั้งในตลาดพรรคการเมืองและตลาดนักการเมือง พ.ต.ท.
ทกัษณิ ในฐานะหัวหนาพรรค ยอมไดรับอานิสงสจากอํ านาจผูกขาดดังกลาวนี้ ดวยยุทธวิธีการ
ควบและครอบกลุมและพรรคการเมืองตางๆ (Mergers and Acquisitions) รวมทั้งการยึดพรรค
การเมืองบางพรรคมาเปน "อาณานิคม" พรรคไทยรักไทยสามารถมีอํ านาจผูกขาดในสภาผูแทน
ราษฎร และสามารถใชอํ านาจทางการเมืองและธนานุภาพที่มีอยูในการสรางเครือขายความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภกับสมาชิกวุฒิสภาบางภาคสวนได ดวยเหตุดังนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ และพรรค 
ไทยรักไทยจึงมิตองเกรงการสูญเสียอํ านาจรัฐดวยวิถีและกระบวนการในรัฐสภา ในเมื่อรัฐสภาอยู
ในอุงมอื พ.ต.ท.ทักษิณ  และพรรคไทยรักไทยนั้นเอง
 พ.ต.ท. ทกัษณิ ไมเพียงแตมีอํ านาจทางการเมืองในการกํ ากับประพฤติกรรมของ
สมาชิกรัฐสภาในสัดสวนสํ าคัญเทานั้น หากทวาชะตากรรมของรัฐมนตรีทั้งปวงยังอยูในอุงมือ  
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พ.ต.ท.ทกัษิณ อีกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวารัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 ใหอํ านาจนายกรัฐมนตรีในการ
ปรับคณะรัฐมนตรีอยางเต็มที่  ดังบทบัญญัติในมาตรา 217 ที่วา
 "มาตรา 217 พระมหากษตัริยทรงไวซึ่งพระราชอํ านาจในการใหรัฐมนตรีพนจาก
ความเปนรัฐมนตรี  ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคํ าแนะนํ า"

 ภายใตรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 รัฐมนตรีตอง "หงอ" นายกรัฐมนตรี นอกจาก 
จะตองไม "ขัดคอ" นายกรัฐมนตรี และไมยืนอยูคนละขางกับนายกรัฐมนตรีในประเด็นนโยบาย
และประเด็นอื่นๆแลว ยังตองหมั่นใหสัมภาษณปกปองและเยินยอนายกรัฐมนตรี มิฉะนั้นอาจ 
ถกูปลดออกจากต ําแหนงไดโดยงาย หากตองพนจากตํ าแหนงรัฐมนตรี ก็ตองกลายเปน "คนจรจัด" 
ในสงัคมการเมอืงไทย หากเคยดํ ารงตํ าแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็มิอาจกลับไปยึดตํ าแหนง
เกาได เพราะเมื่อจะดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี รัฐธรรมนญูฉบับป 2540 (มาตรา 204) บังคับใหตอง
ลาออกจากต ําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเมื่อออกจากตํ าแหนงดังกลาวนี้แลว ก็มีบุคคล
อ่ืนเขาไปสวมตํ าแหนงแทน ทั้งนี้ดวยการเลื่อนบัญชีรายชื่อพรรคหรือการเลือกตั้งซอมแลวแตกรณี

 รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 มิไดออกแบบเพื่อใหนายกรัฐมนตรีเปน First Among 
Equals ในคณะรัฐมนตรี หากแตออกแบบใหเปน Supreme Commander ของคณะรัฐมนตรี 
เพราะนายกรัฐมนตรีมีอํ านาจเบ็ดเสร็จในการแตงตั้งและถอดถอนรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีภายใต
รัฐธรรมนญูฉบบันี ้จึงมีแนวโนมที่จะเปน Strong Prime Minister

 ในสงัคมการเมืองที่มี Strong Prime Minister รัฐมนตรีจะเปน Strong Minister  
มไิด ไมม ีStrong Prime Minister คนใดที่ยินดีใหรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนตีเสมอ หาก
มีรัฐมนตรีคนใดทํ าตัวเดนหรือมีคะแนนนิยมทางการเมืองเสมอดวยหรือเกินหนานายกรัฐมนตรี 
นายกรฐัมนตรทีีเ่ปน Strong Prime Minister ยอมตองดํ าเนินการ "ดับแสง" รัฐมนตรีดังกลาว  
วธิกีาร "ดับแสง" ที่งายที่สุด ก็คือ การเขี่ยออกจากคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ให
อํ านาจเพื่อการนี้โดยพรอมมูล

 นายกรัฐมนตรีที่เปน Strong Prime Minister ยอมตองการเห็นนโยบายของ 
รัฐบาลมชีือ่ของนายกรัฐมนตรีเปน Brand Name นายกรัฐมนตรีจะรูสึกไมสบายใจ หากประชาชน
เร่ิมเขาใจวา นโยบายหนึ่งนโยบายใดเปนนโยบายของรัฐมนตรีบางคน โดยไมมีชื่อนายกรัฐมนตรี
เปน Brand Name เพราะการลดความสํ าคัญของ Brand Name นายกรัฐมนตรี ยอมมีผลในการ
ลดฐานะ Strong Prime Minister แมวาความเขาใจของประชาชนตรงตอขอเท็จจริงก็ตาม
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 เหตุใดนายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี และ ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ จึงถูกปรับ
ออกจากตํ าแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ตามล ําดบั ในการปรับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545 หากมิใชเปนเพราะสาธารณชนรับรู
โดยทัว่กนัวา นายแพทยสุรพงษเปน "วศิวกร" นโยบาย "30 บาทรักษาทุกโรค" และ ร.ต.อ.ปุระชัย 
เปน "วิศวกร" นโยบายการจัดระเบียบสังคม

 ไมมใีครทราบคํ าตอบดีไปกวาตัว พ.ต.ท.ทักษิณ เอง

 รัฐมนตรีภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะตองไมทํ าตัวเดนและดังไปกวา 
นายกรัฐมนตรี นอกจากจะตองทํ าหนาที่องครักษพิทักษนายกรัฐมนตรีในยามที่นายกรัฐมนตรี 
ถกูโจมต ี สรรเสริญและยกยอนายกรัฐมนตรีในกาละอันเหมาะสม ไมคัดคานหรือทักทวงนโยบาย 
ที่นํ าเสนอโดยนายกรัฐมนตรี แมวานโยบายดังกลาวจะบองตื้นปานใดก็ตาม เมื่อนโยบายของ 
รัฐมนตรเีปนที่ชื่นชอบของประชาชน รัฐมนตรีที่ชาญฉลาดจะตองไมลังเลใจในการประทวง Brand 
Name นายกรฐัมนตร ี และปาวรองวา นโยบายดังกลาวเปนนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในยามที่
จะผลกัดนันโยบายที่มีนวัตกรรม รัฐมนตรีที่ชาญฉลาดจะตองเรียนปรึกษานายกรัฐมนตรี หากได
รับ "ไฟเขยีว" จึงเดินหนาเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา อยาไดเสนอนโยบายเขาสูที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรีโดยที่นายกรัฐมนตรีมิไดรับรู เพราะนอกจากจะทํ าใหนายกรัฐมนตรีรูสึกเสียหนาแลว 
โอกาสทีจ่ะไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรียังมีนอยอีกดวย

 รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทํ าใหรัฐมนตรีตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต 
รัฐธรรมนญูฉบบักอนๆ รัฐมนตรีสามารถเปน Strong Minister ได หากถูกปรับออกจากตํ าแหนง  
กย็งัมเีกาอี้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ภายใตรัฐธรรมนญูฉบับป 2540 รัฐมนตรีมิอาจเปน Strong 
Minister ได หากถูกปรับออกจากตํ าแหนง ก็ตอง "ตกงาน" ทางการเมือง รัฐมนตรีภายใต 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมสามารถมีความเปนตัวของตัวเองอยางเต็มที่ และตองปฏิบัติตามคํ าบงการ
ของนายกรัฐมนตรีอยางนอยระดับหนึ่ง

 หากบทวิเคราะหขางตนนี้ถูกตอง ยอมไมยากที่จะพยากรณวา ร.ต.อ. ปุระชัย 
เปยมสมบรูณ  จะไมสามารถมีชีวิตทางการเมืองอันยืนยาวภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย

 พ.ต.ท.ทกัษณิ แสดงความเปน Strong Prime Minister ดวยการใชอํ านาจแตงตั้ง
และถอดถอนรฐัมนตรีอยางเต็มที่ เพียงชั่วระยะเวลาเพียง 2 ปเศษ ที่ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท.ทกัษณิ มีคณะรัฐมนตรีถึง 6 คณะ การปรับคณะรัฐมนตรีสวนใหญเปนไปเพื่อแกปญหา
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ความขัดแยงภายในพรรคไทยรักไทยนั้นเอง โดยที่ฝายคานและสังคมการเมืองไทยโดยสวนรวม  
มไิดกดดันใหนายกรัฐมนตรีตองปรับคณะรัฐมนตรี
 พ.ต.ท.ทกัษณิ ใชวิธีการ "ลองผิด ลองถูก" ในการปรับคณะรัฐมนตรี โดยหวังวา 
การ "ลองผิด ลองถูก" จะชวยใหคณะรัฐมนตรีของพรรคไทยรักไทยเขาสูดุลยภาพที่นาพอใจได  
แตบอยครัง้ทีก่ารปรับคณะรัฐมนตรีเปนการ "ลองผิด" มากกวา "ลองถูก" ซึ่งสรางความเสียหายแก
การบริหารราชการแผนดิน

 ตัวอยางของความขอนี้เห็นไดจากการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ กระโดดเขาดํ ารงตํ าแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร เมื่อนายแพทยเกษม วฒันชยั ลาออกจากตํ าแหนง (การปรับ 
ครม. 14 มถินุายน 2544) แตแลวก็พานพบวาการปฏิรูปการศึกษาเปนเรื่องใหญและยากเกินกวา 
ผูดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีจะจัดการได พ.ต.ท.ทักษิณ ทํ าผิดซํ้ าสองเมื่อแตงตั้งนายสุวิทย  
คุณกติต ิ ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร (การปรับ ครม. 9 ตุลาคม 2544)  
โดยที่นายสุวทิยมไิดมคีวามคิดพื้นฐานวา จะปฏิรูปการศึกษาอยางไร แตการใหนายสุวิทยนั่งควบ
ตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรี มีผลในการทํ าลายพลวัตของงานปฏิรูปการศึกษา เพราะการบริหาร
กองทุนหมูบานมีส่ิงจูงใจทางการเมืองสูงกวา เนื่องจากใชเปนกลไกในการสรางคะแนนนิยมทาง
การเมอืงได เพียงชั่วเวลา 2 ป รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการถึง 4 
คน  โดยที่ยังไมแนชัดวาเขาสูดุลยภาพแลวหรือไม

 การยายนายพงศเทพ เทพกาญจนา จากตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ยุติธรรมไปสูตํ าแหนงรัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี (การปรับ ครม. 5 มีนาคม 2545)  
แตแลวกลับปรับสูตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (การปรับ ครม. 8 กุมภาพันธ 2546) 
นบัเปนการ "ลองผิด ลองถูก" โดยแท  ทั้งๆที่นายพงศเทพมีความสันทัดในงานบริหารกระบวนการ
ยติุธรรม  หาไดมีความสันทัดในงานบริหารเศรษฐกิจไม

 แมวาสังคมการเมืองไทยจะแปรเปลี่ยนสูระบบทวิพรรค ตามเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนญูฉบบัป 2540 แตการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ มีคณะรัฐมนตรีถึง 6 คณะในชวงเวลาเพียง 2 ป 
แสดงใหเห็นวา ระบบทวิพรรคมิไดเกื้อกูลใหสังคมการเมืองไทยมีเสถียรภาพดีไปกวาระบบ 
พหุพรรคชนิดสิ้นขอสงสัย ในระบบพหุพรรค ความขดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลเปนตัวแปร
สํ าคัญที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล แตความขัดแยงภายในพรรคไทยรักไทยเปนตัวแปรที่ 
ส่ันคลอนเสถยีรภาพของรัฐบาลทักษิณ บัดนี้ ประชาสังคมไทยไดรับทราบจากปาก ร.ต.อ.ปุระชัย  
เปยมสมบูรณวา  พ.ต.ท.ทักษิณปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเครือญาติ
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 พ.ต.ท. ทกัษณิ พยายามแสดงตนเปน Strong Prime Minister มิใชเพียงดวยการ
ใชอํ านาจในการปรับคณะรัฐมนตรีดวยความถี่สูงยิ่ง หากยังใชอํ านาจในการแตงตั้ง โยกยาย และ
ถอดถอนขาราชการอีกดวย บรรดาผูนํ าขาราชการที่ไม "เขาตา" นายกรัฐมนตรี อาจถูกถอดถอน
และโยกยายจากตํ าแหนงไดโดยงาย ทั้งนี้ดวยขอหาไมสนองนโยบายรัฐบาลภายใตรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทย ตลาดขาราชการเปนตลาดของผูซื้อ หากผูขาย (ขาราชการ) ไมสนองตอบความ
ตองการของผูซื้อ (รัฐบาล) ผูขายอาจไมมีที่ยืนในระบบราชการ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยแสดง 
ใหเห็นโดยชัดเจนวา ขาราชการที่ไดดิบไดดีเปนพิเศษ ลวนปฏิบัติราชการสนองนโยบายรัฐบาล 
ทั้งสิ้น

 Strong Government ภายใตรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 ทํ าใหผูนํ าขาราชการ 
ส้ินฐานะการเปน "ผูประกอบการนโยบาย" (Policy Entrepreneurs) หรือผูผลิตนโยบาย รัฐบาล 
ท ําหนาทีผ่ลิตนโยบายเอง ขาราชการมีฐานะเปนเพียงผูปฏิบัติ รัฐบาลทักษิณรุกคืบเขาไปกํ าหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเดิมอยูในปริมณฑลแหงอํ านาจของกลุม
ขุนนางนักวิชาการ (Technocrats)

 คํ าถามพืน้ฐานมอียูแตเพียงวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปน Strong Prime 
Minister ทีดี่เพียงใด
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