คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 มีนาคม 2534

อาชีพนักการเมือง (ตอนที่ 1)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ตลอดชวงเวลาเดือนเศษหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534
ดูเหมือนวาจะไมมีอาชีพใดที่ถูกประนามมากไปกวาอาชีพนักการเมือง คําประนามไลเรียงตั้งแต
การซื้อเสียงในการเลือกตั้ง และการหาประโยชนสวนบุคคล จนถึงขั้นฉอราษฎรบังหลวง หลังจาก
ที่ไดรับเลือกตั้งและมีอํานาจทางการเมือง กลไกของรัฐในชวงเดือนเศษที่ผานมานี้ลวนแลวแต
มุงสื่อ `สาร' วาดวยความเลวของนักการเมืองดวยกันทั้งสิ้น ในเวลาที่ไลเลี่ยกับการสรางกระแส
`นักการเมืองเลว คนอื่นๆดี' กระแสขาวสารที่ตามติดมาก็คือ การแบงแยกอํานาจบริหารกับ
อํานาจนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
กระแสขาวทั้งสองนี้ กอใหเกิดปฏิกิริยาไมนอยในหมูผูมีอาชีพนักการเมือง
* คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปตย และอดีตรัฐมนตรี
ประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ปรารภวาไมอยากลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปน ส.ส.อีกแลว เพราะคนชอบดาวานักการเมืองเลว
* นายปยะณัฐ วัชราภรณ อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขในรัฐบาลพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ ประกาศวา ถาหากไมให ส.ส. เปนรัฐมนตรี ก็จะไมลงเลือกตั้ง เพราะตนอยากเปน
รัฐมนตรี
* นายทินวัฒน มฤคพิทักษ อดีต ส.ส. พรรคพลังธรรมกลาววา หากไมให
ส.ส. เปนรัฐมนตรี คนที่คิดวาตนมีโอกาสเปนรัฐมนตรีก็จะอยูเฉยๆไมลงสมัครรับเลือกตั้ง สวนผู
ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจะประกอบไปดวยผูที่หมดโอกาสเปนรัฐมนตรีเปนสวนใหญ
ผมไมคิดวา ความดีความเลวของมนุษยสามารถขีดเสนแบงไดดวยการดูอาชีพ
คนที่มีสติสัมปชัญญะคงจะมีสามัญสํานึกวา ในทุกๆอาชีพลวนแลวแตมีทั้งคนดีและคนเลวผสม
ปนเปกัน อาจารยมหาวิทยาลัยที่เปนคนดีก็มีอยู แตที่เปนคนเลวก็หานอยไม ทหารที่เปนคนเลว
ใชวาจะไมมีเสียเลย ในขณะที่ทหารที่ดีก็มีอยูมาก ดังนั้น การกลาวประนามอาชีพนักการเมือง
ชนิ ด ครอบคลุ ม ทั่ ว ไปจึ ง เป น เรื่ อ งที่ ไ ม ถู ก ต อ ง และก อ ให เ กิ ด การเสี ย ขวั ญ และกํ าลั ง ใจแก
นักการเมืองที่ดี อันอาจเปนผลเสียตอสังคมการเมืองและระบอบประชาธิปไตยในอนาคต
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ผมมีความรูสึกวา สังคมไทยมีความคาดหวังจากอาชีพนักการเมืองสูงเกินกวา
ระดับปุถุชน คนเปนอันมากคาดหวังวา นักการเมืองจักตองเสียสละประโยชนสุขสวนตนเพื่อ
ประโยชนสุขสวนรวม ความคาดหวังในลักษณะดังกลาวนี้ในบางครั้งมีมากจนถึงขั้นที่ผมเคยคิดวา
มีแตพระอรหันตเทานั้นที่จะเปนนักการเมืองได ผมมีความเห็นวา เราไมควรมองนักการเมือง
ในฐานะสาธารณบุคคลผูไรซึ่งผลประโยชนสวนตัว เพราะการมองเชนนี้ไมเพียงแตจะทําใหเรา
มีความรูสึกผิดหวังที่รุนแรงกวาปกติเทานั้น หากยังทํ าใหการวิเคราะหระบอบประชาธิปไตย
ในสังคมไทยเปนไปอยางผิดพลาดอีกดวย ตรงกันขาม เราควรจะมองนักการเมืองในฐานะปุถุชน
ที่มีกิเลสตัณหา และมีความเห็นแกตัวเปนที่ตั้ง ไมแตกตางจากสามัญมนุษยที่ประกอบอาชีพอื่นๆ
ผมเชื่อวา ดวยระบบการวิเคราะหเชนนี้ เราจะสามารถเขาใจสังคมการเมืองไทยไดตรงตอสภาพ
ความเปนจริงมากขึ้น
อาชีพนักการเมืองเปนอาชีพที่สามารถกอใหเกิดสาธารณประโยชนได และ
นักการเมืองอาชีพทั้งหลายก็มิไดลังเลที่จะเอยอางวา ตนเลือกอาชีพนี้ก็เพราะตองการมีบทบาท
ในการสรางสาธารณประโยชน ทั้งนี้ไมปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. คนใดที่ยอมรับวา
ตนเลือกอาชีพนี้ก็เพราะไดรับผลประโยชนสวนบุคคล
การประกอบอาชี พ นั ก การเมื อ งนั้ น มี ต  น ทุ น ที่ ต  อ งเสี ย ต น ทุ น ดั ง กล า วนี้ มี
องคประกอบอยู 2 สวน สวนที่หนึ่งคือ รายจายในการหาเสียงในฤดูการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งตอง
เสียไปโดยไมเปนที่แนชัดวาจะไดรับเลือกตั้งหรือไม ตนทุนประเภทนี้อาจถือวาเปนตนทุนคงที่
(fixed cost) ครั้นเมื่อไดรับเลือกตั้งแลว ส.ส.ยังตองมีตนทุนประเภทที่สอง อันไดแก รายจายใน
การดําเนินการทางการเมือง (operating cost) เพื่อสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขต
การเลือกตั้งของตน รายจายดังกลาวนี้ปรากฏในรูปแบบตางๆบางก็ตองเสียไปในงานสังคม ดังเชน
งานศพ งานโกนจุก บวชนาค งานประเพณีทองถิ่น ฯลฯ และบางก็ตองเสียไปในการจัดสรร
สาธารณบริการแกราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน การเสียตนทุนในการดําเนินงานทางการเมือง
ดังกลาวนี้เปนเรื่องจํ าเปน เพราะจะมีผลตอการเลือกตั้งในฤดูตอไป แตไมเปนที่แนชัดวาตก
ประมาณเดือนละเทาไร ทั้งนี้เปนที่เขาใจวามีความแตกตางกันอยางมากระหวาง ส.ส.แตละคน
อาชีพนักการเมืองจึงแตกตางจากอาชีพขาราชการหรือพนักงานกินเงินเดือน
โดยสิ้นเชิง เพราะอาชีพลูกจางนั้นตองเสียตนทุนในการพัฒนาทักษะและความรูกอนเขาสูตลาด
แรงงานเทานั้น ครั้นเมื่อบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานบริษัทแลว ก็ไมมีตนทุนการประกอบ
อาชีพที่ตองเสียอยางสําคัญอีก เวนเสียแตวามีความตองการศึกษาตอและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
เพื่อความกาวหนาของการงาน แตอาชีพนักการเมืองนั้นกระเดียดไปขางอาชีพพอคานักลงทุน
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว ก็เปนธุรกิจประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกวา "ธุรกิจการเมือง" เพราะไม
เพียงแตวาการไดมาซึ่งตําแหนง ส.ส. จะมีตนทุนที่ตองเสียเทานั้น หากทวาการธํารงตําแหนง
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ส.ส.สืบตอไปในอนาคตยังมีตนทุนดําเนินงานที่ตองเสียอีกดวย อาชีพนักการเมืองจึงมีลักษณะ
เปนธุรกิจโดยพื้นฐาน หากเราไมมีความรังเกียจอาชีพการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เราก็ไมควร
เดียดฉันทอาชีพนักการเมืองในฐานะธุรกิจประเภทหนึ่งดวย ตราบเทาที่การประกอบธุรกิจเหลานี้
เปนไปตามทํานองคลองธรรม
ในขณะที่ อ าชี พ ข า ราชการและพนั ก งานบริ ษั ท มี กํ าหนดการเกษี ย ณอายุ
ที่แนนอน โดยมักจะปลดเกษียณเมื่ออายุ 55-60 ป ซึ่งเทากับการกําหนดชวงเวลาการทํางาน
ยาวนานถึง 30-35 ป แตอาชีพนักการเมือง แมจะไมมีเกษียณอายุ หากทวากลับมีชวงเวลา
การทํางานอันแสนสั้น เพราะขึ้นอยูกับสมาชิกภาพการเปน ส.ส. ซึ่งในยามปกติกําหนดไว 4 ป
อาชีพนักการเมืองจึงเปนอาชีพที่มีสัญญาการทํางานระยะสั้น นักการเมืองจะไดรับการตอสัญญา
การทํ างานหรือไมยอมขึ้นอยูกับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผลงานของนักการเมืองนั้นๆ
ในขณะที่ผูบังคับบัญชาของขาราชการและพนักงานบริษัทที่ทําหนาที่ประเมินผลงานของลูกนอง
มีเพียงไมกี่คน แตนายจางผูประเมินผลงานของนักการเมืองมีจํานวนเทากับจํานวนราษฎรที่มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งแตละเขต อาชีพนักการเมืองโดยพื้นฐานจึงเปนอาชีพที่มีลักษณะ
ความไมจีรังยั่งยืนสูง เพราะมีสัญญาการทํางานระยะสั้นเพียง 4 ป โดยที่ไมแนวาจะไดรับการ
ตอสัญญาหรือไม ความไมจีรังยั่งยืนแหงอาชีพยิ่งมีมากขึ้นไปอีก หากคํานึงถึงความเปนไปได
ที่จะมีการยุบสภากอนครบอายุ นั่นยอมหมายความวา สัญญาการทํางานของ ส.ส. มีความ
ไมแนนอนสูง สัญญานี้อาจมีอายุเพียง 1 วัน หรือยาวนานจนถึง 4 ป
สภาวะความไม จิ รั ง ยั่ ง ยื น ของอาชี พ นั ก การเมื อ งดั ง กล า วนี้ เ องที่ ทํ าให ผู  ค น
จํานวนมากขยาดที่จะประกอบอาชีพนี้ ดังไดกลาวแลววา การประกอบอาชีพนักการเมืองมีตนทุน
ที่ตองเสีย ทั้งรายจายในการหาเสียงและรายจายในการดํ าเนินงานทางการเมือง ซึ่งเมื่อมอง
จากสายตาของนักการเมืองแตละคนอยางนอยจักตองเสียตนทุนขั้นตํ่าระดับหนึ่ง หากรายไดจาก
การดํารงตําแหนง ส.ส. ตํ่ากวาตนทุนขั้นตํ่าระดับดังกลาวนี้ ก็นับวาไมคุมที่จะประกอบอาชีพนี้
สภาวะความไมแนนอนทางการเมืองมิไดเกิดเฉพาะจากความเปนไปไดในการยุบสภาเทานั้น หาก
ทวาการปฏิวัติและรัฐประหารยังชวยเพิ่มพูนสภาวะความไมแนนอนดังกลาวนี้อยางมากอีกดวย
ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา สังคมการเมืองไทย
มีการปฏิวัติรัฐประหารถึง 22 ครั้ง การปฏิวัติรัฐประหารเหลานี้ไดชวยสื่อ `สาร' ที่สําคัญวาอาชีพ
นักการเมืองเปนอาชีพที่มีความไมจิรังยั่งยืนสูงยิ่ง ใครที่หวังพึ่งรายไดจากการประกอบอาชีพ
นักการเมืองมีอันตองผิดหวังไปตามๆกัน เพราะอาชีพนักการเมืองเปนอาชีพที่หวังพึ่งมิได จนบัด
นี้ไมมีใครที่ยึดถือ "นักการเมือง" เปนอาชีพหลัก ผูที่เปนนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ลวนแลวแตมีอาชีพอื่นเปนอาชีพหลัก และยึดอาชีพนักการเมืองเปนอาชีพรองหรืออาชีพเสริม
ดวยกันทั้งสิ้น
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ธรรมชาติความไมจิรังยั่งยืนของอาชีพนักการเมืองทํ าใหผูคนเปนจํ านวนมาก
ไมสนใจที่จะประกอบอาชีพนี้ และไมสงเสริมใหลูกหลานประกอบอาชีพนี้อยูแลว การปฏิวัติ
รัฐประหารยิ่งมีสวนทําใหอาชีพนักการเมืองกลายเปนอาชีพ `นํ้าเนา' มากขึ้นไปอีก นักการเมือง
ที่มีเจตนาดีตอบานเมืองและอุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของสังคมโดยสวนรวม เมื่อเผชิญกับการ
โคนลมระบอบประชาธิปไตยดวยการทํารัฐประหาร จํานวนไมนอยรูสึกเข็ดขยาดที่จะลงสนาม
เลือกตั้งอีก การปฎิวัติรัฐประหารไมเพียงแตจะขับดันนักการเมืองที่ดีออกจากอาชีพนักการเมือง
เทานั้น หากวายังชวยเพิ่มความแนใจแกคนดีนอกวงจรการเมืองมิใหกาวเขาสูวงจรดังกลาวนี้
อีกดวย ผูที่กาวเขามาแทนที่จึงมีแตผูนําทองถิ่นที่ทรงอิทธิพล เจาพอ นายทุนทองถิ่น และนายทุน
ระดับชาติ ดวยเหตุนี้เอง อาชีพนักการเมืองจึงนับวันมีแตจะแปรสภาพเปนอาชีพ `นํ้าเนา' ดัง
จะเห็นไดจากกลุม ส.ส. อีสาน ซึ่งเดิมมีสัดสวนของ ส.ส. ที่มีคุณภาพในอัตราสูงอยางนอยในชวง
สองทศวรรษแรกหลังป 2475 แตบัดนี้สัดสวนของ ส.ส. ที่มีคุณภาพไดตกตํ่าลงอยางนาใจหาย
ใครเลาที่ควรจะรับผิดชอบตอปรากฏการณดังกลาวนี้ ?

