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อาชีพนักการเมือง (ตอนที่ 2)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภูมิหลังทางวิชาการของผมทํ าใหผมมีความเชื่อวา หากเราตองการจะเขาใจ
พฤติกรรมของนักการเมืองชนิดที่ตรงตอสภาพความเปนจริง เราจักตองมองนักการเมืองในฐานะ
ปุถุชนที่มีกิเลส มีตัณหา และมีความเห็นแกตัว นักการเมืองมิใชอรหันตผูซึ่งอุทิศชีวิตเพื่อประโยชน
สุขของผูอื่น โดยไมคํานึงถึงประโยชนสุขของตนเองแมแตนอย นอกจากนี้ หากเราตองการจะเขา
ใจสังคมการเมืองไทยใหดีขึ้น เราจักตองมองอาชีพนักการเมืองเสมือนหนึ่งการประกอบธุรกิจ
เพราะอาชีพนักการเมืองไมเหมือนกับอาชีพขาราชการหรือพนักงานบริษัทตรงที่ตองมีการลงทุน
เพื่อธํารงคะแนนนิยมทางการเมือง มิฉะนั้นจะไมสามารถธํารงไวซึ่งอาชีพนักการเมืองไวได
การประกอบอาชีพนักการเมืองนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ซึ่งประกอบดวยรายจาย
ในการหาเสี ย งในฤดู ก ารเลื อ กตั้ ง และรายจ า ยในการดํ าเนิ น งานทางการเมื อ งเพื่ อ รั ก ษา
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน ประเด็นที่นาสนใจก็คือ ตนทุน
การประกอบอาชีพนักการเมืองนี้ตกประมาณเทาไร แมจะยังไมมีผูศึกษาเรื่องนี้ แตเราก็พอจะได
ขอสรุปบางประการจากตัวอยาง ส.ส. ตอไปนี้
สมมุติวา รายจายในการหาเสียงเทากับ 3 ลานบาท และรายจายในการ
ดําเนินงานทางการเมืองตกเดือนละ 10,000 บาท โดยที่สภาผูแทนราษฎรมีอายุเพียง 2 ป ก็มีเหตุ
ตองยุบสภาดวยเหตุประการหนึ่งประการใด ตนทุนการประกอบอาชีพนักการเมืองในกรณีนี้เทากับ
3.24 ลานบาท และ ส.ส.จักตองมีรายไดเดือนละ 135,000 บาทเปนอยางนอย จึงจะคุมทุน ตัวเลข
นี้ยังมิไดครอบคลุมถึงคาครองชีพของ ส.ส. และครอบครัว หากคาครองชีพตกเดือนละ 30,000
บาท ระดับเงินไดที่คุมทุนของ ส.ส.ในตัวอยางนี้ตกประมาณเดือนละ 165,000 บาท ประมาณการ
ดังกลาวนี้เปนประมาณการขั้นตํ่า แมกระนั้นก็เพียงพอที่จะชี้ใหเห็นวา เงินไดของ ส.ส. ตาม
โครงสรางที่เปนมาอยูหางไกลจากระดับคุมทุนมากนัก ขอเท็จจริงดังกลาวนี้จะชวยใหเราเขาใจ
พฤติกรรมตาง ๆ ของ ส.ส. ไดดียิ่งขึ้น
เหตุใดบุคคลบางคนจึงเลือกประกอบอาชีพนักการเมืองดวยการสมัครรับเลือกตั้ง
อาชีพนักการเมืองใหผลตอบแทนอะไรบาง
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ผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพนักการเมืองมีองคประกอบอยู 2 สวน สวนที่
หนึ่ง เปนผลตอบแทนในรูปตัวเงิน (pecuniary utility) อันไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม เงินประจํา
ตําแหนงทางการเมือง และสิทธิประโยชนตางๆ (ดังเชนการโดยสารรถไฟและเครื่องบินโดยไมเสีย
คาโดยสาร) สวนที่สองเปนผลตอบแทนที่มิใชตัวเงิน (non-pecuniary utility) อันไดแก สถานะ
ในสังคม การสรางเครือขายความสัมพันธกับชนชั้นนําทางอํานาจและผูนําทางเศรษฐกิจ และ
อํานาจทางการเมืองและการปกครอง
ข อ ที่ เ ราทั้ ง หลายจั ก ต อ งยอมรั บ ร ว มกั น ก็ คื อ เงิ น เดื อ น เบี้ ย ประชุ ม และ
สิทธิประโยชนตางๆที่ ส.ส. ไดรับภายใตระบบที่เคยเปนมานั้นนับวานอย และไมเปนสิ่งจูงใจที่
พอเพียงใจการดึงดูดใหผูคนหันมาสูอาชีพนี้ เงินไดจากตําแหนง ส.ส. เหลานี้ตกประมาณเดือนละ
50,000 บาท และสําหรับ ส.ส. บางคนอาจจะตํ่ากวานี้ ระดับเงินไดดังกลาวนี้นับวาตํ่ากวาระดับ
คุมทุนมากนัก ดวยเหตุนี้เองจึงเปนเรื่องที่เขาใจไดโดยไมยากวา เหตุใดจึงมีการเสกสรรคตําแหนง
การเมืองตางๆขึ้น และมีการแยงชิงตําแหนงเหลานี้ในหมู ส.ส. ดวยกัน อาทิเชน ตําแหนง
เลขานุการรัฐมนตรี ตํ าแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตํ าแหนงประจําสํานักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี เปนตน การเสกสรรคตําแหนงการเมืองเหลานี้เริ่มปรากฏเปนระบบในรัฐบาล ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช (2518-2519) โดยที่การจัดสรรตําแหนงมิไดแตกตางจากระบบการแบงปน
ผลประโยชนในหมูผูนําฝายทหารในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย
แต ผู  ที่ ป ระกอบอาชี พ นั ก การเมื อ งมิ ไ ด มุ  ง หวั ง ผลตอบแทนในรู ป ตั ว เงิ น เพี ย ง
โสดเดียว หากยังมุงหวังผลตอบแทนที่มิใชตัวเงินดวย สิ่งที่มุงหวังมากที่สุดก็คือ อํานาจการเมือง
การปกครอง ไมมี ส.ส.คนใดที่ไมตองการตําแหนงรัฐมนตรี การดํารงตําแหนงรัฐมนตรีไมเพียงแต
จะชวยใหเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากระดับ 40,000 เปนระดับ 60,000 บาทเทานั้น หากยังหมายถึง
สถานะและความมีหนามีตาในสังคม ตลอดจนอํานาจในการดํ าเนินนโยบายตามอุดมคติของ
ตนอีกดวย
สําหรับ ส.ส.ที่ไมสามารถขึ้นสูตําแหนงรัฐมนตรี ผลตอบแทนที่มิใชตัวเงินที่สําคัญ
ก็คือ การมีสวนรวมในการตรากฎหมายและการกํ าหนดนโยบายตางๆ แตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ไดลิดรอนบทบาทของ ส.ส. ในเรื่องเหลานี้จนเกือบหมดสิ้น การ
ลิดรอนบทบาทของ ส.ส. ดังกลาวนี้ทําใหแรงดึงดูดของอาชีพนักการเมืองยิ่งออนแรงลงไปอีก
นอกเหนือจากเหตุปจจัยอื่นๆที่ทําใหอาชีพนักการเมืองมิใชอาชีพที่นาพิสมัยอยูแลว ผลตอบแทน
ที่มิใชตัวเงินที่ยังมีเหลืออยูสําหรับ ส.ส. ที่ไมสามารถขึ้นสูตําแหนงรัฐมนตรี ก็คือ ชองโอกาส
ในการสรางเครือขายความสัมพันธกับชนชั้นนําทางอํานาจและผูนําทางเศรษฐกิจ เครือขายความ
สั ม พั น ธ ดั ง กล า วนี้ มี ป ระโยชน ทั้ ง ในระหว า งที่ ยั ง ประกอบอาชี พ นั ก การเมื อ งและเมื่ อ พ น ไป
จากอาชีพนี้แลว ในระหวางที่ยังเปน ส.ส. เครือขายความสัมพันธกลาวนี้อาจชวยใหไดมาซึ่ง
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`เงินบริจาคทางการเมือง' เพื่อนํามาใชจายในการดําเนินการทางการเมืองในเขตการเลือกตั้งของ
ตน หรือบางครั้งอาจชวยกรุยทางในการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นนําทางอํานาจ
และ/หรือผูนําทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีประโยชนตอการประกอบอาชีพนักการเมืองตอไปในภายภาค
หนา แมภายหลังเมื่อพนจากอาชีพนักการเมืองไปแลว ไมวาจะดวยเหตุประการใดก็ตาม เครือขาย
ความสัมพันธดังกลาวนี้อาจเปนประโยชนตอการปกครองอาชีพอื่นๆดวย อยางไรก็ตาม ส.ส.
ที่สามารถขึ้นสูตําแหนงรัฐมนตรีไดยอมมีโอกาสในการสรางเครือขายความสัมพันธกับชนชั้นนํา
ทางอํานาจและผูนําทางเศรษฐกิจมากกวา ส.ส.โดยทั่วไป
ส.ส. ที่อกหักจากตําแหนงรัฐมนตรีอาจตองหันไปควาตําแหนงทางการเมืองอื่นๆ
ดังเชนตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี ตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และตําแหนงประจําสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพราะอยางนอยก็ชวยใหมีเงินไดเพิ่มขึ้นโดยที่เกือบไมตองทํางานเลย
หากพนไปจากตํ าแหนงเหลานี้แลว ก็ยังมีตําแหนงในสภาผูแทนราษฎรที่ใหผลตอบแทนที่มิใช
ตัวเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมาธิการงบประมาณ ส.ส. จํานวนมากพากันแยงชิงตําแหนง
กรรมาธิการงบประมาณ เพราะไมเพียงชวยใหไดสารสนเทศเกี่ยวกับงบประมาณแผนดินมากกวา
ผูอื่นเทานั้น หากยังชวยใหมีอิทธิพลในการผลักดันใหโครงการพัฒนาบางโครงการลงสูพื้นที่ในเขต
การเลือกตั้งของตน ซึ่งมีผลในการเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมืองอีกดวย
ความจําเปนในการจัดสาธารณบริการแกราษฎรในเขตการเลือกตั้ง ประกอบกับ
การมีรายไดตํ่ากวาระดับคุมทุน ทําให ส.ส. ผลักดันใหมีการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดไปใชจาย
ในเขตการเลือกตั้งของตน ซึ่งประสบความสําเร็จนับแตป 2512 เปนตนมา การกอเกิดของ
งบพัฒนาจังหวัดไดชวยบรรเทาภาระตนทุนการดําเนินงานทางการเมืองของ ส.ส. ไดเปนอันมาก
แมจะมีเสียงรํ่าลือเกี่ยวกับการรั่วไหลของงบพัฒนาจังหวัด แตก็เปนเสียงรํ่าลือที่ปราศจากหลัก
ฐานชัดแจง อยางไรก็ตาม หากจะมีการรั่วไหลของงบพัฒนาจังหวัด ก็มีเหตุผลนาเชื่อถือไดวา การ
รั่วไหลดังกลาวนี้คงมีไมมากนัก เพราะคูแขงและปรปกษทางการเมืองในเขตการเลือกตั้งเดียวกัน
ยอมคอยจับผิดอยูแลว
สภาพการณที่อาชีพนักการเมืองเปนธุรกิจที่ยากจะมีรายไดคุมทุนนี้เอง นับเปน
เหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปรากฏการณ `มุงเล็กในมุงใหญ' ส.ส. ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
อันงอนแงนจําตองเขาไปอิงอยูกับกลุมการเมืองในพรรค โดยยอมตนเปนบริวารของผูนํา ส.ส.
บางคน ภายใตความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ผูนํากลุม ส.ส. จักตองคอยอุมชู ส.ส. ที่เปนบริวาร
ในฤดูการเลือกตั้ง และในยามที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ โดยที่ในบางกรณีอาจตองใหการปกปอง
คุมครองทางการเมืองดวย สวน ส.ส. ที่เปนบริวารก็มีหนาที่ในการผลักดันให ส.ส. ผูอุปถัมภ
มีตํ าแหนงสํ าคัญภายในพรรค และไดมาซึ่งตําแหนงรัฐมนตรีในยามที่พรรคการเมืองในสังกัด
เขารวมจัดตั้งรัฐบาล ส.ส. บางคน อาจเลือกผูอุปถัมภกอนที่จะเลือกพรรคการเมืองเสียดวยซํ้า
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โดยที่ผูอุปถัมภอาจเปนนายทุนผูทรงอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาพอ การเขาสังกัดพรรคก็ขึ้นอยูกับ
การบงการของผูอุปถัมภดังที่มีกรณีปรากฎหลายตอหลายครั้งวา นายทุนผูทรงอิทธิพลในทองถิ่น
หรือเจาพอสามารถบงการให ส.ส. ภายใตการอุปถัมภยายพรรคทั้งยวงได หรือชี้นําในการลงมติ
ในญัตติหนึ่งญัตติในสภาผูแทนราษฎรไดเชนกัน
ดวยเหตุดังที่พรรณนามานี้ นักการเมืองอาชีพในสังคมการเมืองไทยจักตอง
มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง มิฉะนั้นยอมยากที่จะแทรกตัวเขาสูตลาดการเมืองได หาก
ฐานะทางเศรษฐกิจไมดีพอ ก็จําเปนตองแสวงหา `เงินบริจาคทางการเมือง' และ/หรือแสวงหา
ผูอุปถัมภ ซึ่งอาจเปนผูนํา ส.ส. นายทุนผูทรงอิทธิพล หรือเจาพอ ผูคนในสังคมไทยจํานวนไมนอย
ทีไมยอมรับบรรทัดฐานทางพฤติกรรมเชนนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนลูกนองนายทุนผูทรงอิทธิ
พลหรือเจาพอ แตสภาพการณที่อาชีพนักการเมืองเปนธุรกิจที่ใหรายไดไมคุมทุน ดูเหมือนจะผลัก
ดันให ส.ส. จําตองแสวงหา `เงินบริจาคทางการเมือง' และ/หรือผูอุปถัมภอยางหลีกเลี่ยงมิได
ขอเท็จจริงดังกลาวนี้เปนเรื่องที่ผูนํ าพรรคการเมืองทั้งหลายลวนแลวแตตระหนักดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพรรคที่เปนรัฐบาล ซึ่งบางครั้งจําตองมีการอัดฉีดเงินแก ส.ส. เพื่อสรางวินัยทางการเมือง
ในยามที่มีญัตติสําคัญตองลงคะแนนเสียงในสภาผูแทนราษฎร มิฉะนั้น ส.ส. ในสังกัดอาจจะ
`แตกแถว'ได
ส.ส. ที่มีบรรทัดฐานทางจริยธรรมตํ่ากวากรณีที่กลาวขางตนนี้อาจแสวงหารายได
จากการตั้งกระทูในสภาฯ กระทูที่ตั้งอาจตองการขยายภาพ `บาดแผล' ของรัฐมนตรีบางคน ซึ่ง
เมื่อรับเงินแลว ก็เพียงแตหาเหตุหายหนาไปในวันที่กระทูเขาสูวาระการประชุมในสภาฯ กระทูนั้น
ก็ตองตกไปตามระเบียบ ส.ส. บางคนอาจหารายไดดวยการนําเสนอกฎหมายหรือนโยบายซึ่งมี
ผลกระทบตอกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจบางกลุม ซึ่งเมื่อรับเงินจากกลุมผลประโยชนที่เปน
เปาหมายแลว ก็อาจมิไดกลาวถึงนโยบายหรือกฎหมายที่นําเสนออีกเลย
ส.ส.จํานวนไมนอยมีพฤติกรรมในการแสวงหารายไดเพื่อใหธุรกิจการเมืองของตน
คุมทุนหรือมีกําไร โดยที่วิธีการในการแสวงหารายไดนั้นผิดจริยธรรมทางการเมือง แตความผิด
ในเรื่องนี้ของ ส.ส. โดยทั่วไปดูเหมือนจะไมมากเทาผูนํา ส.ส. ที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ซึ่งตอง
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดนโยบายเพื่อหลอเลี้ยง ส.ส. ที่เปนบริวาร และกลุม
ผลประโยชนที่เปนฐานเศรษฐกิจของตน

