คอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
นิตยสารผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนกันยายน 2547

นักการเมืองในฐานะสินคา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
นักการเมืองกลายเปนสินคาในตลาดการเมืองไทยนับตั้งแตปลายทศวรรษ 2490
เมื่อกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยจําตองเลนเกมเลือกตั้ง และพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ดูดนักการเมืองไปใชงาน
ภายใตระบอบอํามาตยาธิปไตย เมื่อขุนศึกไทยจําตองเลนเกมการเลือกตั้ง การ
กวานซื้อนักการเมืองเขาคอกกอเกิดเปนระลอก ดังจะเห็นไดจากกรณีพรรคชาติสังคมและพรรค
สหภูมิของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เมื่อตนทศวรรษ 2500 พรรคสหประชาไทยของกลุมถนอมประภาส เมื่อตนทศวรรษ 2510 และพรรคสามัคคีธรรมของคณะ รสช. เมื่อกลางทศวรรษ 2530
การที่นักการเมืองยายเขาคอกของกลุมขุนศึกที่ทรงอํานาจทางการเมืองแสดงให
เห็นวา อํานาจทางการเมืองเปนแรงดูดนักการเมืองที่ทรงพลัง เพราะอํานาจทางการเมืองเปนที่มา
ของทรัพยศฤงคาร
ภายใตระบอบยียาธิปไตย นักการเมืองยังคงยายเขาคอกของพรรคการเมืองที่ทรง
พลังทางการเมือง พรรคการเมืองขนาดใหญในอดีตลวนมีประสบการณในการดูดนักการเมือง
แตการดูดนักการเมืองมิไดกระทําอยางโจงแจง เพราะตระหนักดีวา ประชาสังคมไทยตอตาน
นักการเมืองขายตัว ในยามที่พรรคประชาธิปตย 'ดูด' นักการเมือง พรรคประชาธิปตยกระทําดวย
อาการกระมิดกระเมี้ยน ตรงกันขามกับพรรคไทยรักไทยที่ 'ดูด' อยางเปดเผย แมจะไมโปรงใส
เพราะมิไดแจงราคาที่จาย
พรรคไทยรักไทยเติบใหญเปนอภิมหาพรรค ดวยวิธีการที่วงการธุรกิจเรียกวา
M&A (Merger and Acquisition) เมื่อพรรคไทยรักไทยตั้งเปาที่จะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 400
คน ในการเลือกตั้งป 2547 พรรคไทยรักไทยกระทําการ 'ดูด' และกวานซื้อนักการเมืองเขาคอก
ขนานใหญ
เมื่อนักการเมืองในสังกัดพรรคตางๆยายไปสังกัดพรรคไทยรักไทย ผูนําพรรค
ต น สัง กัดลวนไมพอใจ และมักจะเก็บอาการความไมพอใจไมอยู เมื่อ ส.ส.ในสังกัดพรรค
ประชาธิปตยยายเขาพรรคไทยรักไทยจํานวนมาก ผูนําพรรคประชาธิปตยตางดาหนาออกมากน

2
ประณามพรรคไทยรักไทยวาเปน 'ไอตัวดูด' หลงลืมวีรกรรมของตนเองในอดีตอันรุงเรืองที่ 'ดูด'
ส.ส.จากพรรคอื่นเฉกเชนเดียวกัน
ผูนําสังคมและคอลัมนิสตจํานวนมาก ประณาม ส.ส. ที่ยายพรรควาขายตัว แทที่
จริงแลว การยายพรรคเปนพฤติกรรมของสัตวเศรษฐกิจไมตางจากการตัดสินใจยายบริษัทของ
พนักงาน หรือการตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพของผูที่อยูในวัยทํางาน การตัดสินใจยายงานหรือเปลีย่ น
อาชีพจะเกิดขึน้ เมือ่ งานใหมหรืออาชีพใหมใหผลตอบแทนดีกวางานเดิมหรืออาชีพเดิม ผลตอบแทน
ดังกลาวนี้ครอบคลุมทั้งผลตอบแทนในรูปตัวเงิน (Pecuniary Returns) และผลตอบแทนที่มิใช
ตัวเงิน (Non-Pecuniary Returns)
ในทํานองเดียวกับผูประกอบอาชีพอื่นๆ นักการเมืองยอมตองการยายจากพรรค
ที่ใหผลตอบแทนต่ําไปสูพรรคที่ใหผลตอบแทนสูง ผลตอบแทนดังกลาวนี้มีองคประกอบอยางนอย
5 สวน
สวนที่หนึ่ง ไดแก คาตัวที่ไดรับจากการยายพรรค เงินคาตัวนี้มักจะจายเปนกอน
มีสภาพเสมือนหนึง่ รายจายสําหรับ Goodwill หรือ 'ทุนยีห่ อ ' (Brand Name Capital)ของนักการเมือง
'ทุนยี่หอ' ตองใชเวลาสั่งสม นักการเมืองแตละคนมี 'ทุนยี่หอ' แตกตางกัน นักการเมืองคนใด
สามารถอํานวยการใหประชาชนภักดีตอ 'ทุนยี่หอ' (Brand Loyalty) นักการเมืองคนนั้นยอมมี
โอกาสชนะการเลือกตั้งสูง คาตัวของนักการเมืองจะสูงต่ํามากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับฐาน 'ทุน
ยี่หอ' และความภักดีของประชาชนในเขตการเลือกตั้ง
สวนที่สอง ไดแก เงินชวยเหลือการใชจายในการรณรงคทางการเมือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคาใชจายในการเลือกตั้ง เหตุปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหนักการเมืองยายพรรค ก็คือ
พรรคตนสังกัดเดิมกระสุนหมด ดังนั้น จึงตองแสวงหาพรรคการเมืองที่สามารถฝากอนาคตได
สวนที่สาม ไดแก เงินชวยเหลือคาใชจายประจําเดือน การจาย 'เงินเดือน' ให ส.ส.
มิไดกระทํากันทุกพรรค โดยทั่วไปมีเฉพาะพรรคที่มีฐานะดี โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรครัฐบาล
ที่สามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
สวนที่สี่ ไดแก ตําแหนงทางการเมือง นับตั้งแตรัฐมนตรีไปจนถึงเลขานุการ
รัฐมนตรี นักการเมืองยอมหวังตําแหนงทางการเมือง เพราะนอกจากจะเปนเกียรติประวัติแก
วงศตระกูลและไดรับเงินประจําตําแหนงแลว หากตําแหนงนั้นมีอํานาจที่ใหคุณใหโทษได ยอมมี
โอกาสดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการใชอํานาจได
สวนที่หา ไดแก คะแนนนิยมทางการเมืองที่จะไดรับเพิ่มขึ้นจาก Goodwill หรือ
ทุนยี่หอของพรรคที่ตองการยายเขา พรรคดังกลาวอาจประสบความสําเร็จในการผลิตนโยบาย
สนองความตองการของประชาชน และสามารถสะสมทุนยี่หอจนมั่นคง โดยที่ประชาชนผูมีสิทธิ
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เลือกตั้งมีความภักดีตอยี่หอพรรคเพิ่มขึ้นตามลําดับ การยายเขาพรรคไทยรักไทยขนานใหญในป
2547 นับเปนอุทาหรณของความขอนี้
แตการยายพรรคมิไดมีแตประโยชนที่คาดวาจะไดเทานั้น ยังมีตนทุนที่ตองสูญ
เสียอีกดวย ตนทุนที่ประจักษแจงก็คือ บรรดาผลตอบแทนที่ไดรับจากพรรคเดิม ยอมตองอันตรธาน
ไปเมื่อมีการยายพรรค ไมวาจะเปนผลตอบแทนที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จะไมสามารถไดประโยชนจากฐานเสียงและเครือขายทางการเมืองของพรรคเดิมอีกตอไป ตนทุน
ที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง ไดแก การตองทนรับการประณามวาเปนนักการเมืองขายตัว หรือไร
อุดมการณ การยายพรรคเปน 'อาชญากรรม' ทางการเมืองหรือไม เปนประเด็นที่ถกเถียงกันได
แตนักการเมืองที่ยายพรรคยอมทําลายความนาเชื่อถือของตนเองในสังคมการเมือง เพราะแสดงให
เห็นถึงการขาดความภักดีตอพรรคและการขาดความสํานึกในการรวมเปนรวมตายกับพวกพอง ผู
นําพรรคใหมที่เขาสังกัดก็ตองระแวดระวังวา หากพรรคอยูในภาวะตกต่ํา คนเหลานี้เปนกลุมเสี่ยงที่
จะยายออกจากพรรคในอนาคต เพราะมีประวัติปรากฏมาแลววา ไมมีความภักดีตอพรรค หากแต
ยายพรรคตามสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ และสิ่งจูงใจทางการเมือง
ในขณะที่ตนทุนที่ตองแบกรับจากการยายพรรคปรากฏอยางชัดแจง ผลตอบแทน
ที่คาดวาจะไดมีสภาวะความไมแนนอนอยางสูง ผลตอบแทนที่ไดรับทันที ก็คือ การใชยี่หอของ
พรรคใหมในการหาเสียง หากพรรคใหมเปนพรรคประชานิยม ผูยายพรรคยอมไดรับประโยชนจาก
กระแสประชานิยมของพรรคดวย ผลตอบแทนอีกประเภทหนึ่งที่อาจไดรับทันที ก็คือ คาตัวในการ
ยายพรรค แตผลตอบแทนประเภทนี้จะไดรับก็ตอเมื่อมีการยื่นหมูยื่นแมว สวนผลตอบแทนอื่นๆ
ไมวาจะเปนเงินอุดหนุนการใชจายในการหาเสียง เงินอุดหนุนประจําเดือน และตําแหนงทางการ
เมือง เปนผลตอบแทนที่มีความไมแนนอนอยางสูง พรรคใหมที่ยายเขาไปสังกัดอาจรักษาสัญญา
บางเรื่อง แตอาจมิไดปฏิบัติตามพันธสัญญาเต็มตามขอตกลง ซึ่งปรากฏเปนขาวอยูเนืองๆ
นักการเมืองที่มีเหตุมีผล ยอมตองประเมินประโยชนและตนทุนอันเกิดจากการ
ยายพรรคดังที่พรรณนาขางตนนี้ การยายพรรคจะเกิดขึ้น หากผลการประเมินปรากฏวา ประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับจากการยายพรรคมีมากกวาตนทุนที่ตองเสียไป ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเปนไปได
ที่พรรคที่ตองการยายเขา 'เบี้ยว' สัญญาดวย
การซื้อนักการเมืองของพรรคการเมืองไทย แมภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีผลบังคับใช สะทอนความเปนจริงที่วา ยี่หอและนโยบายพรรคการ
เมืองไมเพียงพอแกการยึดเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร จําเปนตองอาศัยยี่หอและฐาน
การเมืองของนักการเมืองดวย
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พรรคการเมื อ งที่ ต อ งการซื้ อ นั ก การเมื อ งต อ งทําแบบฝ ก หั ด Cost-Benefit
Analysis ไมแตกตางจากนักการเมืองที่ตองการยายพรรค
พรรคการเมืองยอมตองการนักการเมืองที่มีทุนยี่หออันมั่นคง นักการเมืองแตละ
คนยอมมีทุนยี่หอแตกตางกัน
ทุนยี่หอทางการเมืองมิอาจกอเกิดโดยฉับพลัน หากแตตองมีการสะสมระยะยาว
เพราะตองอาศัยการสรางเครือขายทางการเมืองในเขตการเลือกตั้ง รวมทั้งการกระชับสายสัมพันธ
เชิงอุปถัมภ นักการเมืองผูเปนที่ตองการของพรรคการเมืองมักเปนผูที่ประชาชนในเขตการเลือกตั้ง
มีความภักดีตอยี่หอ นักการเมืองจะประสบความสําเร็จในการสรางความภักดีของประชาชนในเขต
การเลือกตั้งที่มีตอยี่หอของตน ก็ตอเมื่อพิสูจนซ้ําแลวซ้ําเลาวา สามารถสงมอบ 'บริการความสุข'
แกประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน นักการเมืองประเภทนี้ที่อภิมหาพรรคอยางไทยรักไทย
ตองการซื้อ เพราะยี่หอของพรรค เครดิตของพรรค และนโยบายของพรรค ไมเพียงพอแกการเจาะ
เขตการเลือกตั้งเหลานี้ได
พรรคการเมื อ งจะตัดสิน ใจซื้อนักการเมืองก็ตอเมื่อผลการประเมินปรากฏวา
นักการเมืองที่ตองการซื้อชวยเพิ่มมูลคาเพิ่มทางการเมือง (Political Value-Added) ของพรรค
และชวยใหพรรคยึดพื้นที่ในรัฐสภาไดมากขึ้น
ราคานักการเมืองที่พรรคการเมืองตองจายขึ้นอยูกับอํานาจการตอรองระหวาง
พรรคการเมืองที่ตองการซื้อกับนักการเมืองที่ตองการยายพรรค
นักการเมืองที่ไมมีทุนยี่หอหรือมีทุนยี่หอนอย ยอมหวาดหวัน่ ตอกระแสประชานิยม
ของพรรคไทยรักไทย หากมิไดยหี่ อ ไทยรักไทยชวยเสริม อาจตองพายแพการเลือกตัง้ นักการเมืองกลุม
นีย้ อ มตองตะกายเขาพรรคไทยรักไทย
นักการเมืองที่ประสบความสําเร็จในการสรางทุนยี่หอ และประชาชนในเขตการ
เลือกตั้งมีความภักดีตอยี่หอของตนอยางมั่นคง อาจไมมีความจําเปนในการยายพรรค นักการเมือง
กลุมนี้ที่ยายเขาพรรคไทยรักไทยก็ดวยเหตุผลของสัตวเศรษฐกิจโดยแท เพราะไมตองการเหนื่อย
ยากในการรณรงคสูกับพรรคไทยรักไทย มิหนําซ้ํายังสามารถแปลงทุนยี่หอใหเปนเงินสดในราคาสูง
อีกดวย
กระบวนการแปลงนักการเมืองใหเปนสินคา ซึ่งเริ่มตนในปลายทศวรรษ 2490
บัดนี้มีพลวัตอันสูงยิ่ง

