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วาดวยการซื้อเสียง

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองเปนประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโจมตีนักการ
เมอืงและเปนเหตอุางอิงประการหนึ่งในการทํ ารัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 โดยที่
คณะรัฐประหารแสดงเจตจํ านงที่จะใหมีการรางรัฐธรรมนูญเพื่อปองกันการซื้อขายเสียง แตแลว 
ก็เปนที่ประจักษชัดในเวลาตอมาวา รัฐธรรมนูญมิใชเครื่องมือที่ทรงประสิทธิผลในการแกปญหา 
ดังกลาวนี้

กระทรวงมหาดไทยในยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุไดใชงบประมาณแผนดิน
นับรอยลานบาทในโครงการ “ ส่ีทหารเสือ” โดยมีจุดมุ งหมายที่จะอบรมความรู เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและสรางคานิยมการตอตานการซื้อขายเสียงแกราษฎรทุกหมูบานทั่วราชอาณาจักร 
นอกจากนีย้งัมกีารโหมโฆษณาโดยอาศัยสื่อประเภทตางๆเพื่อสรางทัศนคติที่วา การขายเสียงมีผล
เสมอืนหนึ่งการขายชาติขายแผนดิน

กระบวนการตอตานการซื้อขายเสียงดังที่เปนอยูนี้ไดส่ือสารที่อาจกอใหเกิดความ
เขาใจผิดอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก การซือ้ขายเสียงหาไดมีเฉพาะแตเขตการเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้ง
เทานัน้ แททีจ่ริงแลวการซื้อขายเสียงปรากฏในตลาดการเมืองทุกระดับ และมีอยูตลอดเวลา ตลาด
การเมอืงนัน้มอียูหลายตลาดและหลายระดับ ไมวาจะเปนตลาดการเมืองในระดับเขตการเลือกตั้ง 
ตลาดการเมอืงในพรรคการเมือง ตลาดการเมืองในรัฐสภา ตลาดการเมืองในรัฐบาล และตลาด
การเมืองในระบบราชการ การรณรงคตอตานการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร โดยทีม่ิไดมีความพยายามแมแตนอยที่จะขจัดการซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองระดับอ่ืนๆ
ยอมกอใหเกิดความเขาใจผิดวา การซื้อขายเสียงมีเฉพาะแตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ทัง้ๆทีก่ารซื้อขายเสียงเปนปรากฏการณธรรมชาติในตลาดการเมืองทุกตลาด ไมวาจะเปน
พรรคการเมือง  รัฐสภา รัฐบาล และระบบราชการ
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ประการที่สอง การซื้อขายเสียงมิไดชํ าระดวยเงินเสมอไป การไดมาซึ่งคะแนน
เสียงอาจชํ าระดวยสิ่งที่มิใชเงินตราก็ได บางครั้งชํ าระดวยสิ่งของ บางครั้งชํ าระดวยบริการ
สาธารณะและบางครั้งก็ชํ าระดวยตํ าแหนงและความกาวหนาในอาชีพ

การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองระดับเขตการเลือกตั้ง หมายถึงปรากฏการณ 
ที่ผูสมัครรับเลือกตั้งจายเงินใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนใหแกผูสมัครที่จายเงินนั้น การ 
ซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองระดับดังกลาวนี้ เปนปรากฏการณที่มีการกลาวขวัญกันโดยทั่วไป 
จนคนทัว่ไปหลงลืมไปวา ภายในพรรคการเมืองและรัฐสภาก็มีการซื้อขายเสียงเชนเดียวกัน

การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองในระดับพรรคการเมืองมีจุดมุ งหมายที่จะ 
แยงชงิการน ําภายในพรรค เพื่อวาเมื่อพรรคการเมืองในสังกัดเขารวมจัดตั้งรัฐบาล จะไดยึดครอง
ตํ าแหนงทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งตํ าแหนงรัฐมนตรีได ในสังคมการเมืองไทย ผูนํ าพรรค
การเมืองจักตองมี ส.ส.ที่เปนบริวารหรืออยูภายใตการอุปถัมภจํ านวนมากพอสมควร จึงจะมี
อํ านาจทางการเมืองได อํ านาจการตอรองภายในพรรคของผูนํ าแตละคนสวนสํ าคัญขึ้นอยูกับ
จ ํานวน ส.ส.ทีเ่ปนบริวาร ในพรรคการเมืองบางพรรค การตัดสินใจในเรื่องสํ าคัญบางเรื่องขึ้นอยูกับ
การเจรจาตอรองและมติของผูนํ าคนสํ าคัญของพรรค การเพิ่มจํ านวน ส.ส. บริวารเปนมรรควิธีหนึ่ง
ในการเพิ่มอํ านาจตอรองในพรรค การยายกลุมที่สังกัดภายในพรรคการเมืองเดียวกันไมคอย
ปรากฏมากนกั แตใชวาจะไมมีเสียเลย แตปรากฏการณที่เกิดขึ้นมากกวา ก็คือ การยายพรรค  
ในแงของพรรคการเมืองที่มีเปาหมายหลักในการจัดตั้งรัฐบาล การดึง ส.ส. จากพรรคการเมืองอื่น
ใหยายมาสงักดัพรรคตนเปนมรรควิธีที่เสียตนทุนตํ่ า หากไมคํ านึงถึงอุดมการณทางการเมือง ผูนํ า
พรรคบางคนอาจดึง ส.ส. จากพรรคอื่นใหยายพรรคมาอยูภายใตการอุปถัมภของตน เพื่อเพิ่มฐาน
และอ ํานาจตอรองของตนภายในพรรค ในบางกรณี มีการยายพรรคเปนกลุมใหญ เมื่อเกิดความ
ขัดแยงอยางรุนแรงในพรรคเดิม การยายพรรคในลักษณะนี้มักจะเปนการจัดตั้งกลุมใหมในพรรคที่
เปลีย่นสงักดั มากกวาการเขาสังกัดในกลุมการเมืองที่มีอยูแลว ดังเชนกลุมพลเอกหาญ ลีนานนท
ในพรรคชาติไทย และกลุมนายบุญเทง ทองสวสัด์ิ ในพรรคเอกภาพ ในหลายตอหลายกรณีมีการ
ตบเทาจากพรรคการเมืองเดิม เพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองใหม เมื่อการแบงปนผลประโยชนภายใน
พรรคไมลงตัว ดังเชนการยายจากพรรคกิจสังคมเพื่อจัดตั้งพรรคกิจประชาคมของกลุมนายบุญชู 
โรจนเสถยีร และการจัดตั้งพรรคประชาชนของกลุม 10 มกราจากพรรคประชาธิปตย เปนตน

หากระบอบประชาธิปไตยยืนยาวมากกวาที่เปนมา เราคงจะไดเห็นการขยายตัว
และการหดตัวของกลุมการเมืองกลุมตางๆอยางมีชีวิตชีวา การแตกแยกของพรรคกิจสังคมจน 
บางกลุมในพรรคนั้นเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองใหมหรือรวมตัวกับพรรคอื่นในปลายรัฐบาล
ชาตชิาย 2 นับเปนตัวอยางอันดี
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ในรัฐสภา การซื้อขายเสียงมิไดมีแตในสภาผูแทนราษฎรเทานั้น หากยังมีใน 
วุฒิสภาอีกดวย ดังเปนที่ทราบดีวา มีการแจก “โพย” เพื่อใหวุฒิสมาชิกลงมติในญัตติสํ าคัญ  
จนวุฒิสภาเกือบจะมีสภาพเปนสภาหุนยนต ทั้งนี้จารีตธรรมเนียมในสังคมการเมืองไทยมีอยูวา 
วุฒิสภาจักตองมีความภักดีตอรัฐบาลหรือผูทรงอํ านาจทางการเมืองที่แตงตั้งตน พฤติกรรมกา 
รลงคะแนนเสยีงของวุฒิสมาชิกจักตองเปนไปตาม “โพย” ที่กํ าหนดไวลวงหนา วุฒิสมาชิกคนใด 
หากมพีฤตกิรรม “แตกแถว” ยอมยากที่จะไดรับการตออายุ วุฒิสภาจึงเปนสถาบันที่นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐบาลหวงัพึ่งเปนกลไกสํ าคัญในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล โครงสรางและองคประกอบ
ของวุฒิสมาชิกเปนกระจกเงาที่สะทอนถึงโครงสรางและองคประกอบของชนชั้นนํ าทางอํ านาจ 
(power elite) ในสงัคมการเมอืงไทย จารีตธรรมเนียมที่คาดหวังวา วุฒิสมาชิกจักตองสวามิภักดิ์
ตอนายกรัฐมนตรีหรือผูทรงอํ านาจทางการเมืองที่แตงตั้งตน โดยพื้นฐานแลวก็เปนจารีตการ 
ซือ้เสยีงบนพืน้ฐานของระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ เพียงแตในกรณีนี้ผูรับภาระรายจายในการ
ซือ้เสียงก็คือ ราษฎรผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐบาล

ในสภาผูแทนราษฎร ผูนํ า ส.ส. สามารถใชความสัมพันธเชิงอุปถัมภในการ
กํ าหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงในญัตติสํ าคัญให ส.ส. ที่เปนบริวารปฏิบัติตามได ในการ 
ลงคะแนนเสยีงในญัตติสํ าคัญบางญัตติ หากผูนํ าพรรครัฐบาลเกรงวา ส.ส. ในสังกัดจะแปรพักตร
จนมผีลส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล ก็อาจนะตองมีการ “อัดฉีด” เพื่อให ส.ส. “เขาแถว” อยาง
เปนระเบยีบเรียบรอย การอัดฉีดในลักษณะดังกลาวนี้อาจทํ ากับ ส.ส. ในสังกัดพรรคฝายคานดวย 
เพือ่ใหเปนการอภิปรายไมไววางใจบรรเทาความหนักแนน หรือเพื่อใหถอนญัตติการอภิปราย หรือ
เพือ่ให “ลองหน” ไปในวันที่กระทูเขาสูระเบียบวาระการประชุมของสภาฯ (เมื่อผูต้ังกระทูไมอยูใน 
ที่ประชุม กระทู นั้นตองมีอันตกไปตามระเบียบการประชุมของสภาฯ) กรณีที่นายบรรหาร  
ศิลปอาชา ต้ัง “ตูเอทีเอม็” จายเงินในสภาฯ จนเปนเหตุใหญัตติการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล
เปรม 5 มีอันตองตกไป นับเปนกรณีคลาสสิกในเรื่องนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปนตลาดการเมืองอีกตลาดหนึ่งที่มีการซื้อขายเสียง 
ตามธรรมชาติ รัฐมนตรีรวมรัฐบาลอาจ “ฮัว้” กนัดวยการไมคัดคานโครงการของกันและกัน ทั้งๆที่
โครงการเหลานั้นเปดชองใหมีการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได การ “ฮัว้” กันในกรณีเชนนี้ 
มีสภาพเหมือนหนึ่งการซื้อขายเสียงในรูปแอบแฝง โดยที่ราคาของคะแนนเสียงเทากัน ดังนั้น  
จึงไมตองจายเงินคาคะแนนเสียงแกกันและกัน อยางไรก็ตาม ในบางโครงการที่มีการแสวงหา 
ผลประโยชนสวนบุคคลจํ านวนมากและโจงแจง รัฐมนตรีเจาของโครงการอาจตองชํ าระคาคะแนน
เสียงแกบุคคลรวมคณะรัฐมนตรี มิฉะนั้น โครงการดังกลาวอาจไมสามารถผานที่ประชุมคณะ 
รัฐมนตรีไปได
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ผมมีความเห็นวา เราไมควรมองพฤติกรรมการซื้อขายเสียงเพียงเฉพาะการ 
แลกคะแนนเสียงกับเงินเทานั้น การไดมาซึ่งคะแนนเสียงมิจํ าเปนตองชํ าระดวยเงินสดเสมอไป  
การชํ าระดวยสิ่งของ (payment in kind) ดังเชนปลาทูหรือสินคาที่จํ าเปนแกการครองชีพอื่นๆ  
นักการเมืองอาชีพบางคนสามารถธํ ารงตํ าแหนง ส.ส. ไดเปนระยะเวลาอันยาวนานดวยการ 
ผลักดนัใหมบีริการสาธารณะตางๆในเขตการเลือกตั้งของตน สวนใหญมักจะอาศัยอํ านาจทางการ
เมอืงทัง้โดยชอบและมิชอบ หรือมิฉะนั้นก็ใชงบพัฒนาจังหวัดที่ ส.ส. ไดรับจัดสรรจากงบประมาณ
แผนดนิใหเปนประโยชนเพื่อการนี้ จะมี ส.ส. เพียงไมกี่คนที่ “ควักกระเปา” ของตนเองเพื่อใชจาย
ในเรือ่งเชนนี ้ โดยที่เงินที่อยูในกระเปานั้นอาจมีแหลงที่มาอันชอบธรรมหรือไมก็ได นี่ก็เปนรูปแบบ
หนึ่งของการซื้อเสียง กลาวคือ เปนการแลกบริการสาธารณะกับคะแนนเสียง ราษฎรโดยทั่วไป 
มักนิยมชมชอบนักการเมืองที่มีความสามารถในเรื่องนี้ โดยไมนํ าพาสนใจวา บริการสาธารณะ
เหลานีเ้กดิจากการใชอํ านาจทางการเมืองและเงินอันมีแหลงที่มาอันชอบธรรมหรือไม

ในสังคมการเมืองที่ความสัมพันธเชิงอุปถัมภมีอยูอยางหนาแนนดังเชนสังคมไทย
นี้ยอมเปนเรื่องยากที่จะขีดเสนแบงระหวางพฤติกรรมการตอบแทนภายใตความสัมพันธเชิง
อุปถัมภกับพฤติกรรมการซื้อขายเสียงอยางเดนชัด ผมมีความเห็นวา การใหการอุปถัมภทั้งทาง
การเงนิ การงานอาชีพ และการเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสวามิภักดิ์และคะแนนเสียงในตลาด
การเมอืง (ไมวาจะเปนในพรรคการเมือง เขตการเลือกตั้ง รัฐสภา และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี)  
นบัเปนรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายเสียง เพียงแตมิใชการซื้อขายเสียงที่มีลักษณะ “โปรงใส” หาก
แตเปนการซื้อขายเสียงที่เกิดจากความสัมพันธสวนบุคคลระยะยาว

ดวยระบบการวิเคราะหขางตนนี้ ผมจึงมีความเห็นวา ระบบราชการเปนตลาด 
การซื้อขายเสียงที่ใหญที่สุดตลาดหนึ่งในสังคมไทย ขาราชการระดับลางจํ าตองขายความ
สวามิภักดิ์แกขาราชการระดับบน เพื่อแลกกับเงินเดือน ตํ าแหนง และความกาวหนาทางอาชีพ  
เราไดเหน็ขาราชการทั้งทหารและพลเรือนจํ านวนมากที่ตองนํ้ าตารวงเพียงเพราะมีความสวามิภักดิ์
ตอขาราชการระดับบนไมมากพอ (กลาวในเชิงเศรษฐศาสตรก็คือ ราคาที่จายเพื่อตํ าแหนงการงาน
ต่ํ าเกินไป) หรือมิฉะนั้น ก็เปนเพราะเลือกแทงมาผิดตัว กลาวคือ ขาราชการระดับบนที่ตน
สวามภัิกดิน์ัน้หมดอํ านาจในเวลารวดเร็วเกินกวาที่คาด

สังคมมนุษยไดแปรสภาพมาเปนสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายนับพันป และ 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายนับวันแตจะซับซอนมากขึ้นทุกที ในสังคมไทย แมแตลูกก็ยังมี 
การซือ้ขายกันทั้งในรูปของแรงงานเด็กและบริการโสเภณี การซื้อตํ าแหนงในระบบราชการปรากฏ
โดยทัว่ไป ทัง้ดวยการชํ าระเงินและดวยการแสดงความสวามิภักดิ์ การซื้อขายเสียงจึงเปนปรากฏ
การณธรรมชาติ ซึ่งมิไดมีเฉพาะในตลาดการเลือกตั้ง หากยังมีในพรรคการเมือง ที่ประชุมคณะ 
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รัฐมนตรีและรัฐสภา (ทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร) ตลอดจนในระบบราชการอีกดวย  
ความพยายามในการขจัดการซื้อขายเสียงจึงลมเหลวตั้งแตตน เพราะเปนความพยายามที่ขัดตอ
ธรรมชาติของมนุษย ประเด็นของปญหามิไดอยูที่วา การซื้อขายเสียงเปนพฤติกรรมที่พึงขจัด 
ใหหมดไปหรือไม หากแตอยูที่วา เราจะกํ ากับการซื้อขายเสียงไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอ
สังคมโดยสวนรวมไดอยางไร
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