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อาชีพนักการเมือง (ตอนที่ 1)

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ตลอดชวงเวลาเดือนเศษหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534  
ดูเหมือนวาจะไมมีอาชีพใดที่ถูกประนามมากไปกวาอาชีพนักการเมือง คํ าประนามไลเรียงตั้งแต
การซื้อเสียงในการเลือกตั้ง และการหาประโยชนสวนบุคคล จนถึงขั้นฉอราษฎรบังหลวง หลังจาก 
ที่ไดรับเลือกตั้งและมีอํ านาจทางการเมือง กลไกของรัฐในชวงเดือนเศษที่ผานมานี้ลวนแลวแต 
มุงสื่อ `สาร' วาดวยความเลวของนักการเมืองดวยกันทั้งสิ้น  ในเวลาที่ไลเลี่ยกับการสรางกระแส  
`นักการเมืองเลว คนอื่นๆดี' กระแสขาวสารที่ตามติดมาก็คือ  การแบงแยกอํ านาจบริหารกับ 
อํ านาจนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี

            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 
คนที่มีสติสัมปชัญญะคงจะมีสามัญสํ านึกวา ในทุกๆอาชีพลวนแลวแตมีทั้งคนดีและคนเลวผสม 
ปนเปกัน อาจารยมหาวิทยาลัยที่เปนคนดีก็มีอยู แตที่เปนคนเลวก็หานอยไม ทหารที่เปนคนเลว 
ใชวาจะไมมีเสียเลย ในขณะที่ทหารที่ดีก็มีอยูมาก ดังนั้น การกลาวประนามอาชีพนักการเมือง 
ชนิดครอบคลุมทั่วไปจึงเปนเรื่องที่ไมถูกตอง และกอใหเกิดการเสียขวัญและกํ าลังใจแก 
นักการเมืองที่ดี  อันอาจเปนผลเสียตอสังคมการเมืองและระบอบประชาธิปไตยในอนาคต
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           ผมมีความรูสึกวา สังคมไทยมีความคาดหวังจากอาชีพนักการเมืองสูงเกินกวา
ระดับปุถุชน คนเปนอันมากคาดหวังวา นักการเมืองจักตองเสียสละประโยชนสุขสวนตนเพื่อ
ประโยชนสุขสวนรวม ความคาดหวังในลักษณะดังกลาวนี้ในบางครั้งมีมากจนถึงขั้นที่ผมเคยคิดวา 
มีแตพระอรหันตเทานั้นที่จะเปนนักการเมืองได ผมมีความเห็นวา เราไมควรมองนักการเมือง 
ในฐานะสาธารณบุคคลผูไรซึ่งผลประโยชนสวนตัว เพราะการมองเชนนี้ไมเพียงแตจะทํ าใหเรา 
มีความรูสึกผิดหวังที่รุนแรงกวาปกติเทานั้น หากยังทํ าใหการวิเคราะหระบอบประชาธิปไตย 
ในสังคมไทยเปนไปอยางผิดพลาดอีกดวย ตรงกันขาม เราควรจะมองนักการเมืองในฐานะปุถุชน 
ที่มีกิเลสตัณหา และมีความเห็นแกตัวเปนที่ต้ัง ไมแตกตางจากสามัญมนุษยที่ประกอบอาชีพอื่นๆ 
ผมเชื่อวา ดวยระบบการวิเคราะหเชนนี้ เราจะสามารถเขาใจสังคมการเมืองไทยไดตรงตอสภาพ
ความเปนจริงมากขึ้น
            อาชีพนักการเมืองเปนอาชีพที่สามารถกอใหเกิดสาธารณประโยชนได และ 
นักการเมืองอาชีพทั้งหลายก็มิไดลังเลที่จะเอยอางวา ตนเลือกอาชีพนี้ก็เพราะตองการมีบทบาท 
ในการสรางสาธารณประโยชน  ทั้งนี้ไมปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. คนใดที่ยอมรับวา  
ตนเลือกอาชีพนี้ก็เพราะไดรับผลประโยชนสวนบุคคล
           การประกอบอาชีพนักการเมืองนั้นมีต นทุนที่ต องเสีย ตนทุนดังกลาวนี้มี 
องคประกอบอยู  2 สวน  สวนที่หนึ่งคือ  รายจายในการหาเสียงในฤดูการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งตอง 
เสียไปโดยไมเปนที่แนชัดวาจะไดรับเลือกตั้งหรือไม ตนทุนประเภทนี้อาจถือวาเปนตนทุนคงที่ 
(fixed cost) คร้ันเมื่อไดรับเลือกตั้งแลว ส.ส.ยังตองมีตนทุนประเภทที่สอง อันไดแก รายจายใน
การดํ าเนินการทางการเมือง (operating cost) เพื่อสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขต
การเลือกตั้งของตน รายจายดังกลาวนี้ปรากฏในรูปแบบตางๆบางก็ตองเสียไปในงานสังคม ดังเชน  
งานศพ งานโกนจุก บวชนาค งานประเพณีทองถิ่น ฯลฯ  และบางก็ตองเสียไปในการจัดสรร 
สาธารณบริการแกราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน การเสียตนทุนในการดํ าเนินงานทางการเมือง
ดังกลาวนี้เปนเรื่องจํ าเปน เพราะจะมีผลตอการเลือกตั้งในฤดูตอไป แตไมเปนที่แนชัดวาตก
ประมาณเดือนละเทาไร ทั้งนี้เปนที่เขาใจวามีความแตกตางกันอยางมากระหวาง ส.ส.แตละคน
            อาชีพนักการเมืองจึงแตกตางจากอาชีพขาราชการหรือพนักงานกินเงินเดือน 
โดยสิ้นเชิง เพราะอาชีพลูกจางนั้นตองเสียตนทุนในการพัฒนาทักษะและความรูกอนเขาสูตลาด 
แรงงานเทานั้น คร้ันเมื่อบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานบริษัทแลว ก็ไมมีตนทุนการประกอบ
อาชีพที่ตองเสียอยางสํ าคัญอีก เวนเสียแตวามีความตองการศึกษาตอและพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
เพื่อความกาวหนาของการงาน แตอาชีพนักการเมืองนั้นกระเดียดไปขางอาชีพพอคานักลงทุน  
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว  ก็เปนธุรกิจประเภทหนึ่ง  ซึ่งอาจเรียกวา "ธุรกิจการเมือง" เพราะไม 
เพียงแตวาการไดมาซึ่งตํ าแหนง ส.ส. จะมีตนทุนที่ตองเสียเทานั้น  หากทวาการธํ ารงตํ าแหนง  
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ส.ส.สืบตอไปในอนาคตยังมีตนทุนดํ าเนินงานที่ตองเสียอีกดวย อาชีพนักการเมืองจึงมีลักษณะ 
เปนธุรกิจโดยพื้นฐาน หากเราไมมีความรังเกียจอาชีพการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เราก็ไมควร
เดียดฉันทอาชีพนักการเมืองในฐานะธุรกิจประเภทหนึ่งดวย ตราบเทาที่การประกอบธุรกิจเหลานี้
เปนไปตามทํ านองคลองธรรม
           ในขณะที่อาชีพข าราชการและพนักงานบริษัทมีกํ าหนดการเกษียณอายุ 
ที่แนนอน โดยมักจะปลดเกษียณเมื่ออายุ 55-60 ป ซึ่งเทากับการกํ าหนดชวงเวลาการทํ างาน 
ยาวนานถึง 30-35 ป แตอาชีพนักการเมือง แมจะไมมีเกษียณอายุ หากทวากลับมีชวงเวลา 
การทํ างานอันแสนสั้น  เพราะขึ้นอยูกับสมาชิกภาพการเปน ส.ส. ซึ่งในยามปกติกํ าหนดไว 4 ป 
อาชีพนักการเมืองจึงเปนอาชีพที่มีสัญญาการทํ างานระยะสั้น นักการเมืองจะไดรับการตอสัญญา
การทํ างานหรือไมยอมข้ึนอยูกับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผลงานของนักการเมืองนั้นๆ  
ในขณะที่ผูบังคับบัญชาของขาราชการและพนักงานบริษัทที่ทํ าหนาที่ประเมินผลงานของลูกนอง 
มีเพียงไมกี่คน แตนายจางผูประเมินผลงานของนักการเมืองมีจํ านวนเทากับจํ านวนราษฎรที่มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งแตละเขต อาชีพนักการเมืองโดยพื้นฐานจึงเปนอาชีพที่มีลักษณะ 
ความไมจีรังยั่งยืนสูง เพราะมีสัญญาการทํ างานระยะสั้นเพียง 4 ป โดยที่ไมแนวาจะไดรับการ 
ตอสัญญาหรือไม ความไมจีรังยั่งยืนแหงอาชีพยิ่งมีมากขึ้นไปอีก หากคํ านึงถึงความเปนไปได 
ที่จะมีการยุบสภากอนครบอายุ  นั่นยอมหมายความวา  สัญญาการทํ างานของ ส.ส. มีความ 
ไมแนนอนสูง  สัญญานี้อาจมีอายุเพียง  1 วัน  หรือยาวนานจนถึง 4 ป
           สภาวะความไมจิรังยั่งยืนของอาชีพนักการเมืองดังกลาวนี้เองที่ทํ าใหผู คน 
จํ านวนมากขยาดที่จะประกอบอาชีพนี้ ดังไดกลาวแลววา การประกอบอาชีพนักการเมืองมีตนทุน 
ที่ตองเสีย ทั้งรายจายในการหาเสียงและรายจายในการดํ าเนินงานทางการเมือง ซึ่งเมื่อมอง 
จากสายตาของนักการเมืองแตละคนอยางนอยจักตองเสียตนทุนขั้นตํ่ าระดับหนึ่ง หากรายไดจาก
การดํ ารงตํ าแหนง ส.ส. ต่ํ ากวาตนทุนขั้นตํ่ าระดับดังกลาวนี้  ก็นับวาไมคุมที่จะประกอบอาชีพนี้ 
สภาวะความไมแนนอนทางการเมืองมิไดเกิดเฉพาะจากความเปนไปไดในการยุบสภาเทานั้น หาก
ทวาการปฏิวัติและรัฐประหารยังชวยเพิ่มพูนสภาวะความไมแนนอนดังกลาวนี้อยางมากอีกดวย
           ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปนับต้ังแตป 2475 เปนตนมา สังคมการเมืองไทย 
มีการปฏิวัติรัฐประหารถึง 22 คร้ัง  การปฏิวัติรัฐประหารเหลานี้ไดชวยสื่อ `สาร' ที่สํ าคัญวาอาชีพ
นักการเมืองเปนอาชีพที่มีความไมจิรังยั่งยืนสูงยิ่ง ใครที่หวังพึ่งรายไดจากการประกอบอาชีพ 
นักการเมืองมีอันตองผิดหวังไปตามๆกัน  เพราะอาชีพนักการเมืองเปนอาชีพที่หวังพึ่งมิได  จนบัด
นี้ไมมีใครที่ยึดถือ "นักการเมือง" เปนอาชีพหลัก  ผูที่เปนนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ลวนแลวแตมีอาชีพอื่นเปนอาชีพหลัก และยึดอาชีพนักการเมืองเปนอาชีพรองหรืออาชีพเสริม 
ดวยกันทั้งสิ้น
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            ธรรมชาติความไมจิรังยั่งยืนของอาชีพนักการเมืองทํ าใหผูคนเปนจํ านวนมาก 
ไมสนใจที่จะประกอบอาชีพนี้ และไมสงเสริมใหลูกหลานประกอบอาชีพนี้อยูแลว การปฏิวัติ 
รัฐประหารยิ่งมีสวนทํ าใหอาชีพนักการเมืองกลายเปนอาชีพ `นํ้ าเนา' มากขึ้นไปอีก  นักการเมือง 
ที่มีเจตนาดีตอบานเมืองและอุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของสังคมโดยสวนรวม เมื่อเผชิญกับการ 
โคนลมระบอบประชาธิปไตยดวยการทํ ารัฐประหาร จํ านวนไมนอยรูสึกเข็ดขยาดที่จะลงสนาม 
เลือกตั้งอีก การปฎิวัติรัฐประหารไมเพียงแตจะขับดันนักการเมืองที่ดีออกจากอาชีพนักการเมือง
เทานั้น หากวายังชวยเพิ่มความแนใจแกคนดีนอกวงจรการเมืองมิใหกาวเขาสูวงจรดังกลาวนี้ 
อีกดวย ผูที่กาวเขามาแทนที่จึงมีแตผูนํ าทองถิ่นที่ทรงอิทธิพล เจาพอ นายทุนทองถิ่น และนายทุน
ระดับชาติ  ดวยเหตุนี้เอง  อาชีพนักการเมืองจึงนับวันมีแตจะแปรสภาพเปนอาชีพ `นํ้ าเนา' ดัง 
จะเห็นไดจากกลุม ส.ส. อีสาน  ซึ่งเดิมมีสัดสวนของ ส.ส. ที่มีคุณภาพในอัตราสูงอยางนอยในชวง
สองทศวรรษแรกหลังป 2475 แตบัดนี้สัดสวนของ ส.ส. ที่มีคุณภาพไดตกตํ่ าลงอยางนาใจหาย

            ใครเลาที่ควรจะรับผิดชอบตอปรากฏการณดังกลาวนี้ ?


