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วาดวยการซื้อเสียง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองเปนประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโจมตีนักการ
เมืองและเปนเหตุอางอิงประการหนึ่งในการทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 โดยที่
คณะรัฐประหารแสดงเจตจํานงที่จะใหมีการรางรัฐธรรมนูญเพื่อปองกันการซื้อขายเสียง แตแลว
ก็เปนที่ประจักษชัดในเวลาตอมาวา รัฐธรรมนูญมิใชเครื่องมือที่ทรงประสิทธิผลในการแกปญหา
ดังกลาวนี้
กระทรวงมหาดไทยในยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนไดใชงบประมาณแผนดิน
นั บ ร อ ยล า นบาทในโครงการ “สี่ ท หารเสื อ ” โดยมี จุ ด มุ  ง หมายที่ จ ะอบรมความรู  เ กี่ ย วกั บ
ประชาธิปไตยและสรางคานิยมการตอตานการซื้อขายเสียงแกราษฎรทุกหมูบานทั่วราชอาณาจักร
นอกจากนีย้ งั มีการโหมโฆษณาโดยอาศัยสื่อประเภทตางๆเพื่อสรางทัศนคติที่วา การขายเสียงมีผล
เสมือนหนึ่งการขายชาติขายแผนดิน
กระบวนการตอตานการซื้อขายเสียงดังที่เปนอยูนี้ไดสื่อสารที่อาจกอใหเกิดความ
เขาใจผิดอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การซือ้ ขายเสียงหาไดมีเฉพาะแตเขตการเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้ง
เทานัน้ แททจี่ ริงแลวการซื้อขายเสียงปรากฏในตลาดการเมืองทุกระดับ และมีอยูตลอดเวลา ตลาด
การเมืองนัน้ มีอยูหลายตลาดและหลายระดับ ไมวาจะเปนตลาดการเมืองในระดับเขตการเลือกตั้ง
ตลาดการเมืองในพรรคการเมือง ตลาดการเมืองในรัฐสภา ตลาดการเมืองในรัฐบาล และตลาด
การเมืองในระบบราชการ การรณรงคตอตานการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร โดยทีม่ ิไดมีความพยายามแมแตนอยที่จะขจัดการซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองระดับอื่นๆ
ยอมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา การซื้อขายเสียงมีเฉพาะแตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ทัง้ ๆทีก่ ารซื้อขายเสียงเปนปรากฏการณธรรมชาติในตลาดการเมืองทุกตลาด ไมวาจะเปน
พรรคการเมือง รัฐสภา รัฐบาล และระบบราชการ
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ประการที่สอง การซื้อขายเสียงมิไดชําระดวยเงินเสมอไป การไดมาซึ่งคะแนน
เสียงอาจชํ าระดวยสิ่งที่มิใชเงินตราก็ได บางครั้งชํ าระดวยสิ่งของ บางครั้งชํ าระดวยบริการ
สาธารณะและบางครั้งก็ชําระดวยตําแหนงและความกาวหนาในอาชีพ
การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองระดับเขตการเลือกตั้ง หมายถึงปรากฏการณ
ที่ผูสมัครรับเลือกตั้งจายเงินใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนใหแกผูสมัครที่จายเงินนั้น การ
ซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองระดับดังกลาวนี้ เปนปรากฏการณที่มีการกลาวขวัญกันโดยทั่วไป
จนคนทัว่ ไปหลงลืมไปวา ภายในพรรคการเมืองและรัฐสภาก็มีการซื้อขายเสียงเชนเดียวกัน
การซื้ อ ขายเสีย งในตลาดการเมือ งในระดับพรรคการเมือ งมี จุดมุ ง หมายที่จะ
แยงชิงการนําภายในพรรค เพื่อวาเมื่อพรรคการเมืองในสังกัดเขารวมจัดตั้งรัฐบาล จะไดยึดครอง
ตําแหนงทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงรัฐมนตรีได ในสังคมการเมืองไทย ผูนําพรรค
การเมืองจักตองมี ส.ส.ที่เปนบริวารหรืออยูภายใตการอุปถัมภจํานวนมากพอสมควร จึงจะมี
อํ านาจทางการเมืองได อํ านาจการตอรองภายในพรรคของผูนําแตละคนสวนสําคัญขึ้นอยูกับ
จํานวน ส.ส.ทีเ่ ปนบริวาร ในพรรคการเมืองบางพรรค การตัดสินใจในเรื่องสําคัญบางเรื่องขึ้นอยูกับ
การเจรจาตอรองและมติของผูนําคนสําคัญของพรรค การเพิ่มจํานวน ส.ส. บริวารเปนมรรควิธีหนึ่ง
ในการเพิ่มอํ านาจตอรองในพรรค การยายกลุมที่สังกัดภายในพรรคการเมืองเดียวกันไมคอย
ปรากฏมากนัก แตใชวาจะไมมีเสียเลย แตปรากฏการณที่เกิดขึ้นมากกวา ก็คือ การยายพรรค
ในแงของพรรคการเมืองที่มีเปาหมายหลักในการจัดตั้งรัฐบาล การดึง ส.ส. จากพรรคการเมืองอื่น
ใหยา ยมาสังกัดพรรคตนเปนมรรควิธีที่เสียตนทุนตํ่า หากไมคํานึงถึงอุดมการณทางการเมือง ผูนํา
พรรคบางคนอาจดึง ส.ส. จากพรรคอื่นใหยายพรรคมาอยูภายใตการอุปถัมภของตน เพื่อเพิ่มฐาน
และอํานาจตอรองของตนภายในพรรค ในบางกรณี มีการยายพรรคเปนกลุมใหญ เมื่อเกิดความ
ขัดแยงอยางรุนแรงในพรรคเดิม การยายพรรคในลักษณะนี้มักจะเปนการจัดตั้งกลุมใหมในพรรคที่
เปลีย่ นสังกัด มากกวาการเขาสังกัดในกลุมการเมืองที่มีอยูแลว ดังเชนกลุมพลเอกหาญ ลีนานนท
ในพรรคชาติไทย และกลุมนายบุญเทง ทองสวัสดิ์ ในพรรคเอกภาพ ในหลายตอหลายกรณีมีการ
ตบเทาจากพรรคการเมืองเดิม เพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองใหม เมื่อการแบงปนผลประโยชนภายใน
พรรคไมลงตัว ดังเชนการยายจากพรรคกิจสังคมเพื่อจัดตั้งพรรคกิจประชาคมของกลุมนายบุญชู
โรจนเสถียร และการจัดตั้งพรรคประชาชนของกลุม 10 มกราจากพรรคประชาธิปตย เปนตน
หากระบอบประชาธิปไตยยืนยาวมากกวาที่เปนมา เราคงจะไดเห็นการขยายตัว
และการหดตัวของกลุมการเมืองกลุมตางๆอยางมีชีวิตชีวา การแตกแยกของพรรคกิจสังคมจน
บางกลุมในพรรคนั้นเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองใหมหรือรวมตัวกับพรรคอื่นในปลายรัฐบาล
ชาติชาย 2 นับเปนตัวอยางอันดี
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ในรัฐสภา การซื้อขายเสียงมิไดมีแตในสภาผูแทนราษฎรเทานั้น หากยังมีใน
วุฒิสภาอีกดวย ดังเปนที่ทราบดีวา มีการแจก “โพย” เพื่อใหวุฒิสมาชิกลงมติในญัตติสําคัญ
จนวุฒิสภาเกือบจะมีสภาพเปนสภาหุนยนต ทั้งนี้จารีตธรรมเนียมในสังคมการเมืองไทยมีอยูวา
วุฒิสภาจักตองมีความภักดีตอรัฐบาลหรือผูทรงอํานาจทางการเมืองที่แตงตั้งตน พฤติกรรมกา
รลงคะแนนเสียงของวุฒิสมาชิกจักตองเปนไปตาม “โพย” ที่กําหนดไวลวงหนา วุฒิสมาชิกคนใด
หากมีพฤติกรรม “แตกแถว” ยอมยากที่จะไดรับการตออายุ วุฒิสภาจึงเปนสถาบันที่นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐบาลหวังพึ่งเปนกลไกสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล โครงสรางและองคประกอบ
ของวุฒิสมาชิกเปนกระจกเงาที่สะทอนถึงโครงสรางและองคประกอบของชนชั้นนํ าทางอํ านาจ
(power elite) ในสังคมการเมืองไทย จารีตธรรมเนียมที่คาดหวังวา วุฒิสมาชิกจักตองสวามิภักดิ์
ตอนายกรัฐมนตรีหรือผูทรงอํ านาจทางการเมืองที่แตงตั้งตน โดยพื้นฐานแลวก็เปนจารีตการ
ซือ้ เสียงบนพืน้ ฐานของระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ เพียงแตในกรณีนี้ผูรับภาระรายจายในการ
ซือ้ เสียงก็คือ ราษฎรผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐบาล
ในสภาผูแทนราษฎร ผูนํา ส.ส. สามารถใชความสัมพันธเชิงอุปถัมภในการ
กําหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงในญัตติสําคัญให ส.ส. ที่เปนบริวารปฏิบัติตามได ในการ
ลงคะแนนเสียงในญัตติสําคัญบางญัตติ หากผูนําพรรครัฐบาลเกรงวา ส.ส. ในสังกัดจะแปรพักตร
จนมีผลสัน่ คลอนเสถียรภาพของรัฐบาล ก็อาจนะตองมีการ “อัดฉีด” เพื่อให ส.ส. “เขาแถว” อยาง
เปนระเบียบเรียบรอย การอัดฉีดในลักษณะดังกลาวนี้อาจทํากับ ส.ส. ในสังกัดพรรคฝายคานดวย
เพือ่ ใหเปนการอภิปรายไมไววางใจบรรเทาความหนักแนน หรือเพื่อใหถอนญัตติการอภิปราย หรือ
เพือ่ ให “ลองหน” ไปในวันที่กระทูเขาสูระเบียบวาระการประชุมของสภาฯ (เมื่อผูตั้งกระทูไมอยูใน
ที่ ป ระชุ ม กระทู  นั้ น ต อ งมี อั น ตกไปตามระเบีย บการประชุม ของสภาฯ) กรณีที่ น ายบรรหาร
ศิลปอาชา ตั้ง “ตูเอทีเอ็ม” จายเงินในสภาฯ จนเปนเหตุใหญัตติการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล
เปรม 5 มีอันตองตกไป นับเปนกรณีคลาสสิกในเรื่องนี้
ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ ป น ตลาดการเมื อ งอี ก ตลาดหนึ่ง ที่มีการซื้ อ ขายเสีย ง
ตามธรรมชาติ รัฐมนตรีรวมรัฐบาลอาจ “ฮัว้ ” กันดวยการไมคัดคานโครงการของกันและกัน ทั้งๆที่
โครงการเหลานั้นเปดชองใหมีการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได การ “ฮัว้ ” กันในกรณีเชนนี้
มีสภาพเหมือนหนึ่งการซื้อขายเสียงในรูปแอบแฝง โดยที่ราคาของคะแนนเสียงเทากัน ดังนั้น
จึงไมตองจายเงินคาคะแนนเสียงแกกันและกัน อยางไรก็ตาม ในบางโครงการที่มีการแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคลจํานวนมากและโจงแจง รัฐมนตรีเจาของโครงการอาจตองชําระคาคะแนน
เสียงแกบุคคลรวมคณะรัฐมนตรี มิฉะนั้น โครงการดังกลาวอาจไมสามารถผานที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรีไปได
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ผมมีความเห็นวา เราไมควรมองพฤติกรรมการซื้อขายเสียงเพียงเฉพาะการ
แลกคะแนนเสียงกับเงินเทานั้น การไดมาซึ่งคะแนนเสียงมิจําเปนตองชําระดวยเงินสดเสมอไป
การชําระดวยสิ่งของ (payment in kind) ดังเชนปลาทูหรือสินคาที่จําเปนแกการครองชีพอื่นๆ
นักการเมืองอาชีพบางคนสามารถธํ ารงตําแหนง ส.ส. ไดเปนระยะเวลาอันยาวนานดวยการ
ผลักดันใหมบี ริการสาธารณะตางๆในเขตการเลือกตั้งของตน สวนใหญมักจะอาศัยอํานาจทางการ
เมืองทัง้ โดยชอบและมิชอบ หรือมิฉะนั้นก็ใชงบพัฒนาจังหวัดที่ ส.ส. ไดรับจัดสรรจากงบประมาณ
แผนดินใหเปนประโยชนเพื่อการนี้ จะมี ส.ส. เพียงไมกี่คนที่ “ควักกระเปา” ของตนเองเพื่อใชจาย
ในเรือ่ งเชนนี้ โดยที่เงินที่อยูในกระเปานั้นอาจมีแหลงที่มาอันชอบธรรมหรือไมก็ได นี่ก็เปนรูปแบบ
หนึ่งของการซื้อเสียง กลาวคือ เปนการแลกบริการสาธารณะกับคะแนนเสียง ราษฎรโดยทั่วไป
มักนิยมชมชอบนักการเมืองที่มีความสามารถในเรื่องนี้ โดยไมนําพาสนใจวา บริการสาธารณะ
เหลานีเ้ กิดจากการใชอํานาจทางการเมืองและเงินอันมีแหลงที่มาอันชอบธรรมหรือไม
ในสังคมการเมืองที่ความสัมพันธเชิงอุปถัมภมีอยูอยางหนาแนนดังเชนสังคมไทย
นี้ย  อมเป น เรื่ อ งยากที่จ ะขี ดเส น แบ งระหวางพฤติกรรมการตอบแทนภายใตความสัมพันธเชิง
อุปถัมภกับพฤติกรรมการซื้อขายเสียงอยางเดนชัด ผมมีความเห็นวา การใหการอุปถัมภทั้งทาง
การเงิน การงานอาชีพ และการเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสวามิภักดิ์และคะแนนเสียงในตลาด
การเมือง (ไมวาจะเปนในพรรคการเมือง เขตการเลือกตั้ง รัฐสภา และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี)
นับเปนรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายเสียง เพียงแตมิใชการซื้อขายเสียงที่มีลักษณะ “โปรงใส” หาก
แตเปนการซื้อขายเสียงที่เกิดจากความสัมพันธสวนบุคคลระยะยาว
ดวยระบบการวิเคราะหขางตนนี้ ผมจึงมีความเห็นวา ระบบราชการเปนตลาด
การซื้ อ ขายเสี ย งที่ ใ หญ ที่ สุ ด ตลาดหนึ่ง ในสัง คมไทย ขา ราชการระดั บลา งจํ าตอ งขายความ
สวามิภักดิ์แกขาราชการระดับบน เพื่อแลกกับเงินเดือน ตําแหนง และความกาวหนาทางอาชีพ
เราไดเห็นขาราชการทั้งทหารและพลเรือนจํานวนมากที่ตองนํ้าตารวงเพียงเพราะมีความสวามิภักดิ์
ตอขาราชการระดับบนไมมากพอ (กลาวในเชิงเศรษฐศาสตรก็คือ ราคาที่จายเพื่อตําแหนงการงาน
ตํ่าเกินไป) หรือมิฉะนั้น ก็เปนเพราะเลือกแทงมาผิดตัว กลาวคือ ขาราชการระดับบนที่ตน
สวามิภกั ดิน์ นั้ หมดอํานาจในเวลารวดเร็วเกินกวาที่คาด
สังคมมนุษยไดแปรสภาพมาเปนสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายนับพันป และ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายนับวันแตจะซับซอนมากขึ้นทุกที ในสังคมไทย แมแตลูกก็ยังมี
การซือ้ ขายกันทั้งในรูปของแรงงานเด็กและบริการโสเภณี การซื้อตําแหนงในระบบราชการปรากฏ
โดยทัว่ ไป ทัง้ ดวยการชําระเงินและดวยการแสดงความสวามิภักดิ์ การซื้อขายเสียงจึงเปนปรากฏ
การณธรรมชาติ ซึ่งมิไดมีเฉพาะในตลาดการเลือกตั้ง หากยังมีในพรรคการเมือง ที่ประชุมคณะ
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รัฐมนตรีและรัฐสภา (ทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร) ตลอดจนในระบบราชการอีกดวย
ความพยายามในการขจัดการซื้อขายเสียงจึงลมเหลวตั้งแตตน เพราะเปนความพยายามที่ขัดตอ
ธรรมชาติของมนุษย ประเด็นของปญหามิไดอยูที่วา การซื้อขายเสียงเปนพฤติกรรมที่พึงขจัด
ใหหมดไปหรือไม หากแตอยูที่วา เราจะกํากับการซื้อขายเสียงไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอ
สังคมโดยสวนรวมไดอยางไร

