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เหตุใดผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงตองใชเงิน 'ซื้อ' คะแนน
เสียง ?
คํ าตอบมาตรฐานที่เรามักจะไดยินไดฟงจากผูนําฝายทหาร ตัวแทนกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตย และนักวิชาการที่อิงแอบอยูกับผูนําฝายทหาร ก็คือ เพราะนักการเมืองมันชั่ว
คนเหลานี้พรอมที่จะชี้นิ้วและกนประณามความชั่วของนักการเมือง และกลาวหาวาเพราะเหตุที่
นักการเมืองซื้อเสียง ประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยจึงลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด โดยที่
ผูกลาวประณามดวยถอยคําเชนนี้หาไดเพงพินิจความผิดของตนเองแมแตนอย
ผมมีโอกาสรูจักนักการเมืองจํานวนไมนอย ซึ่งตามทัศนะของผมเปน ส.ส. ที่ดี
หลายคนผานสนามการเลือกตั้งมาโดยมิไดใชเงินในการซื้อเสียง บางคนก็ยอมรับวา รายจาย
ทํานองนี้ก็มีอยูบาง ผูที่พายแพการเลือกตั้งมักจะใหคําอธิบายความพายแพของตนวา เปนเพราะ
มิไดใชเงินซื้อเสียง หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะวาใชเงินเพื่อการนี้นอยเกินไป เงินซื้อเสียงกลายมาเปน
ตัวแปรที่มีความสําคัญตอชัยชนะในการเลือกตั้ง แตในสนามเลือกตั้งบางแหง เจาบุญทุมหลายคน
ตองนํ้าตาตก ทําไมจึงเปนเชนนั้น ?
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 นั้น สังคมเศรษฐกิจ
ไทยยังมิไดมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอยางแพรหลาย หนอของทุนนิยมยังไม
เติบใหญ แกรงกลา ชนชั้นกลางยังไมเขมแข็ง และชนชั้นผูประกอบการยังออนปวกเปยก ราษฎร
ยังมิไดตระหนักวา สิทธิการเลือกตั้ง (voting right) เปนทรัพยสินที่สามารถซื้อขายได ในชวง
กอนสงครามโลกครั้งที่สอง ผมไมเคยไดยินหรือพบงานเขียนเกี่ยวกับการซื้อขายเสียงในการ
เลือกตั้ง จนผมเขาใจเอาเองวา ปรากฏการณเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
และเพิ่งจะแพรหลายในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้เอง
การแสวงหาชัยชนะในการเลือกตั้งดวยวิธีการอันไมชอบธรรมดูเหมือนจะเริ่มตน
ดวยการโกงการเลือกตั้งกอนการซื้อเสียงเสียอีก การโกงการเลือกตั้งครั้งฉาวโฉปรากฏในการ
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เลือกตั้งป 2500 และผูที่มีบทบาทสําคัญในการนี้ก็คือ ผูนําฝายทหารที่กํากับพรรคเสรีมนังคศิลา
ซึ่งเปนพรรครัฐบาลในขณะนั้น การโกงการเลือกตั้งยังคงปรากฏตอมาในเขตการเลือกตั้งที่ตก
อยูใตอิทธิพลของเจาพอ ทั้งนี้ดวยการรูเห็นเปนใจของขาราชการและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
การเลือกตั้ง สวนการซื้อเสียงในการเลือกตั้งเพิ่งจะปรากฎเปนขาวอื้อฉาวในการเลือกตั้งทั่วไปป
2512 ผูสมัครรับเลือกตั้งบางคนไดนําปลาทูไปแจกแกราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่สมัคร จนไดรับ
สมญานามวา 'ส.ส.ปลาทู' การทุมเงินในการเลือกตั้งปรากฏตอมาในการเลือกตั้งทั่วไปป 2518
และ 2519 โดยที่เจาบุญทุมหลายคนสอบตก แตแลวก็เกิด 'โรครอยเอ็ด' เมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทน ลงเลือกตั้งจังหวัดรอยเอ็ดในการเลือกตั้งทั่วไปป 2522
สังคมการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตยมีความคาดหวังวา ส.ส. จักตอง
ทําหนาที่ดานนิติบัญญัติและถวงดุลอํานาจของฝายบริหาร ในตลาดการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง
จักตองเสนอขายนโยบายและบริการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยราษฎร
ที่มีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเลือกซื้อดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง แตกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยซึ่งครอง
อํานาจการเมืองการปกครองนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา พยายามที่จะสงวนอํานาจในการดําเนิน
นโยบายตางๆไวในระบบราชการ ทั้งนี้ดวยการรางรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติในการลิดรอน
บทบาทในดานนิติบัญญัติของ ส.ส. พรรคการเมืองที่มี ส.ส. ตํ่ากวา 20 คน จะไมสามารถนําเสนอ
รางกฎหมายเขาสภา เพราะรัฐธรรมนูญระบุวา การเสนอรางพระราชบัญญัติจักตองเปนมติของ
พรรค และตองมี ส.ส. ในสังกัดพรรคการเมืองเดียวกันลงนามรับรองไมนอยกวา 20 คน ส.ส.
โดยเอกเทศไมสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติได ยิ่งกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินดวยแลว ตอง
ใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง จึงจะนําเสนอตอสภาได นอกจากนี้ ส.ส. ยังไมสามารถแปรญัตติ
เพื่อเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณรายจายประจําป ทั้งยังไมสามารถควบคุมและกํากับการกอหนี้
สาธารณะและการใชเงินกองทุนหมุนเวียนตาง ๆ อีกดวย
การที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่มีผลในการจํากัดการมีสวนรวมของ ส.ส. ใน
กระบวนการกําหนดนโยบายตางๆ ทําให ส.ส. ไมสามารถนําเสนอนโยบายที่จะเปนประโยชน
ตอราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตนและตอสังคมไทยโดยสวนรวมได ความยากลําบากของ ส.ส.
ในการเสนอขายนโยบายในตลาดการเมืองยิ่งมีมากขึ้นไปอีก เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ตลาด
การเมืองไทยยังมิไดพัฒนาไปถึงขั้นที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดสามารถครองเสียงขางมาก
ในสภาได ภาวะที่ตองมีรัฐบาลผสมทําให ส.ส. อาจตองผิดคํามั่นสัญญาที่ใหกับประชาชนในเขต
การเลือกตั้งของตน ทั้งๆที่มิไดมีเจตนาที่จะเบี้ยวสัญญา เพราะลําพังการผลักดันนโยบายภายใน
พรรคที่สังกัด ก็เปนเรื่องยากลํ าบากอยูแลว การที่จะใหรัฐบาลผสมเห็นดวยกับนโยบายหนึ่ง
นโยบายใด ก็ยิ่งยากเย็นแสนเข็ญมากขึ้น เพราะผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาลอาจขัดแยง
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กัน นอกจากนี้ยังมีวุฒิสภาซึ่งสมาชิกมาจากการแตงตั้งเปนดานสกัดที่สําคัญอีกดวย ดวยเหตุนี้
เอง ผูสมัครรับเลือกตั้งที่เลือกใชยุทธวิธีการใหคํามั่นแกประชาชน จําเปนตองเลือกเขาพรรคที่มี
โอกาสจัดตั้งรัฐบาลตั้งแตตน หากลอยหนาอยูพรรคฝายคานเสียแลว โอกาสที่จะผิดสัญญาที่ใหไว
กับประชาชนก็จะยิ่งมีมากขึ้น
แม ส.ส.จะพยายามปฏิบัติตัวเปน ส.ส. ที่ดี แตก็จะไมสามารถมีบทบาทได
มากนัก เพราะติดกรอบรัฐธรรมนูญที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยดีลอมเอาไว การที่จะใหสัญญา
ประชาชนวาจะดําเนินนโยบายอันเลิศวิเศษ ก็คงจะใหสัญญาไดเพียงครั้งหรือสองครั้ง เพราะ
ตองกระดากปาก กระดากใจเมื่อทําไมได ราษฎรก็ชาญฉลาดพอที่จะเลิกวาดความหวังลมๆแลงๆ
ยิ่งการเลือกตั้งมีถี่มากเพียงใด ราษฎรก็จะยิ่งเรียนรูไดเร็วเพียงนั้นวา คํ ามั่นสัญญาเกี่ยวกับ
ประโยชนสุขที่จะไดรับหลังการเลือกตั้งเปนเพียงการวาดวิมานในฝนเทานั้น ฝาย ส.ส. ก็มีการ
ปรับตัว แทนที่จะโฆษณาแนวนโยบายอันยากที่จะเปนไปได ก็หันมาสํารวจดูวา ทางราชการมี
โครงการอะไรอยูแลวบาง แลวพยายามดึงโครงการเหลานั้นเขาสูเขตการเลือกตั้งของตน หนทาง
สํ าคัญที่จะไดคะแนนเสียงจากราษฎร ก็โดยการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรทั้ง
โดยตรงและโดยผานผูนําทองถิ่น งานหลักของ ส.ส. จึงผันแปรไปเปนงานบริการประชาชน แทน
ที่จะเปนงานดานนิติบัญญัติ
การรั ฐ ประหารโคน ลมระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้นดวยความถี่อันสูงยิ่ง
มีสวนขับดันนักการเมืองที่ดีออกไปจากตลาดการเมืองทีละเล็กทีละนอย อาชีพ ส.ส. เปนอาชีพ
ที่มีรายไดอันไมแนนอนโดยธรรมชาติอยูแลว การรัฐประหารยิ่งทําใหอาชีพ ส.ส. มีปญหาความ
ไรเสถียรภาพของรายไดมากยิ่งขึ้น นักการเมืองที่ดีไมเพียงแตจะตองอดทนตอภาวะรายได
ที่ไรเสถียรภาพเทานั้น หากทวายังตองมีความกลาหาญทางจริยธรรมที่จะตอสูกับกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตย ซึ่งโดยพื้นฐานเปนกลุมอุดมการเผด็จการอีกดวย ขณะเดียวกัน การเติบโต
ของหนอทุนนิยมในระบบเศรษฐกิจไทยในชวงเวลาเกือบ 60 ปที่ผานมานี้ ทําใหนายทุนชาติ
นายทุนทองถิ่น และเจาพอ กาวเขาสูตลาดการเมืองดวยเหตุผลเดียวกันคือ ความตองการอํานาจ
ทางการเมืองเพื่อคํ้าจุนฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมจึงรุกลํ้าเขาสูตลาดการเมือง
กลไกการเลือกตั้งในตลาดการเมืองก็เปรียบประดุจกลไกราคาในตลาดสินคา นักการเมืองรุนใหม
ซึ่งเติบใหญมาจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจไมรีรอในการใชกลไกของระบบทุนนิยมทะลุ
ทะลวงตลาดการเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจไมเพียงแตทําใหมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเทานั้น หากทวายังชวยใหประชาชนเรียนรูวา สิทธิการเลือกตั้งเปนทรัพยสิน
ที่สามารถซื้อขายไดอีกดวย เมื่อนักการเมืองยุคเศรษฐกิจพัฒนาหยิบยื่นเงินเพื่อแลกกับคะแนน
เสียง ราษฎรที่มีการคาดการณที่สมเหตุสมผล (rational expectation) จะยื่นมือออกไปรับ แมใน
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ชั้นแรกดวยอาการลังเลและพะวาพะวัง แตในไมชาอาการเหลานี้ก็หมดสิ้นไป นับเปนเวลาชานาน
แล ว ที่ ร าษฎรในชนบทถู ก รั ฐ บาลทอดทิ้ ง เมื่ อ สั ง คมการเมื อ งไทยมี ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ราษฎรเคยหวังที่จะพึ่ง ส.ส. ในการแกปญหาเศรษฐกิจขั้นรากฐาน แตแลวก็ตอง
ผิดหวัง การที่ราษฎรเลือก 'สิบเนื้อใกลมือ' ดวยการรับเงินแลกกับคะแนนเสียง แทนที่จะรอรับ
'บริการความสุข' จาก ส.ส. จึงเปนพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล
นักการเมืองยุคเศรษฐกิจพัฒนาจะไมสามารถชนะการเลือกตั้ง เพียงดวยการใช
อาวุธ ทุนนิยม การละเลยระบบการสัมพันธในสังคม ซึ่งตกคางมาจากระบบศักดินาไดใหบทเรียน
แกนักการเมืองเหลานี้ซํ้าแลวซํ้าเลา ดวยเหตุนี้เอง นักการเมืองยุคเศรษฐกิจพัฒนาจึงตองสราง
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนํ้าทองถิ่น และขยายฐานความสัมพันธกับราษฎรในเขตการเลือกตั้ง
ของตน มิฉะนั้นยอมยากที่จะแยงชิงและดํารงตําแหนง ส.ส.ไวได
ในยุ ค สมั ย ที่ระบบทุน นิย มเติบ ใหญ และขยายอิท ธิพ ลเขา สู ตลาดการเมือง
นักการเมืองที่ดีคนแลวคนเลาถูกขับดันออกจากตลาดการเมือง เนื่องเพราะขาดฐานทางการเงิน
ในการธํารง และขยายฐานคะแนนเสียง รายจายในการสรางและกระชับความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กับราษฎรในเขตการเลือกตั้งรวมตลอดจนรายจายในการหาเสียง กลายเปนทํ านบที่สกัดมิให
นักการเมืองที่ไรอาวุธทุนนิยมเขาสูตลาดการเมือง นักการเมืองหนาใหมที่ไมมีฐานการเงินอัน
แนนหนายอมยากที่จะกาวสูตลาดการเมืองได การเปนคนดีและการเปนนักการเมืองที่ดีไมเพียง
พอที่จะชวยใหอยูรอดไดในทางการเมือง เพราะความดีที่ปราศจากฐานการเงินถึงจะมิใชสินคาไร
ราคา แตก็เปนสินคาราคาตํ่าในตลาดการเมืองในสังคมทุนนิยมที่มีความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยาง
แนนหนา นักการเมืองหนาใหมที่ปราศจากฐานการเงินจึงตองสวามิภักดิ์เปนบริวารของผูนํา ส.ส.
ที่สามารถเปนผูอุปถัมภ หรือเปนบริวารของเจาพอและนายทุนทองถิ่น
นักการเมืองเจาถิ่นจะรักษาตําแหนง ส.ส.ไวไดอยางไร เมื่อตองเผชิญกับการ
แขงขันจากนักการเมืองยุคเศรษฐกิจพัฒนาซึ่งพกพาอาวุธทุนนิยมมาอยางพรอมสรรพ บางครั้ง
นักการเมืองทุนนิยมที่เขามาแขงขันอาจจะเปน 'หมาหลง' แตในกรณีสวนใหญมักจะเปนผูเติบโต
จากเขตการเลือกตั้งนั้นเอง ในสถานการณดังกลาวนี้ เรามักจะไดเห็นทั้งสองฝายตางงัดอาวุธ
ทุนนิยมขึ้นมาโรมรันกัน แตทั้งนี้หาไดหมายความวา ฝายที่มีอาวุธทุนนิยมเหนือกวาจะประสบ
ชัยชนะเสมอไป
พลังเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งเติบใหญเกิดกวาจะยั้งหยุดได กําลังเขาไปมีอิทธิพล
ในตลาดการเมือง อิทธิพลดังกลาวนี้นับวันมีแตจะมีมากขึ้น ดังที่ปรากฏมาแลวในบรรดาประเทศ
ทุนนิยมทั้งปวง แมเงินจะไมมีบทบาทถึงขั้นชี้เปนชี้ตายตอผลการเลือกตั้ง แตเงินก็เปนตัวแปร
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ที่มีความสํ าคัญเพิ่มขึ้นตามลํ าดับ การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมกอใหเกิดแรงผลักดัน
ที่ จ ะแสวงหาชั ย ชนะในการเลื อ กตั้ ง ด ว ยการใชเ งิน นัก การเมื อ งทุน นิย มกํ าลัง เขา มาแทนที่
นักการเมืองอุดมคติ เพราะไมเพียงแตนักการเมืองอุดมคติหนาใหมจะถูกสะกัดมิใหเขาสูตลาด
การเมืองดวยอาวุธทุนนิยมเทานั้น หากทวาการปฏิวัติรัฐประหารยังไดขับดันนักการเมืองอุดมคติ
หนาเกาออกไปจากตลาดการเมืองอีกดวย ประเด็นสําคัญเหนือประเด็นอื่นใดก็คือ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งตราขึ้นโดยกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย มิไดมีจุดประสงคที่จะสถาปนา
ระบอบประชาธิ ป ไตยในอุ ด มคติ แต มี จุ ด มุ  ง หมายที่ จ ะธํ ารงไว ซึ่ ง ระบอบอํ ามาตยาธิ ปไตย
บทบัญญัติที่บังคับใหพรรคการเมืองตองมีขนาดใหญ ทําใหการรวมตัวกันของนักการเมืองอุดมคติ
เพื่ อจั ดตั้งพรรคการเมืองรวมกันมิอาจเปนไปได เมื่อรัฐธรรมนูญกีดกันการกอเกิดของพรรค
การเมืองอุดมคติ การผดุงอุดมคติในหมูนักการเมืองดวยกัน ยอมยากที่จะเปนไปได ในทํานอง
เดียวกัน บทบัญญัติที่จํากัดบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกระบวนการนิติบัญญัติ
และกระบวนการกําหนดนโยบายตางๆยอมทําให ส.ส. ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูแทนราษฎรได
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุดังนั้น ราษฎรจึงมิอาจคาดหวังบทบาทของ ส.ส. ในกระบวนการ
นิติบัญญัติและกระบวนการกําหนดนโยบายตางๆเปนดานหลักได ผลที่ตามมาก็คือ การหยอน
บัตรเลือกตั้ง โดยหวังที่จะไดรับประโยชนสุขจากนโยบายและบริการที่ผูสมัครรับเลือกตั้งใหสัญญา
เปนเรื่องไมสมเหตุสมผล เพราะมักจะไมสมหวัง การหยอนบัตรเลือกตั้งโดยแลกกับเงินกลายเปน
พฤติกรรมที่สมเหตุสมผล ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลในแนวทางทุนนิยม ซึ่งดําเนินมากกวา
สี่ทศวรรษ ไดผลักดันใหราษฎรทั้งหลายมีความเปนสัตวเศรษฐกิจและเห็นแกตัวมากขึ้น
แลวเราจะโทษใครดีที่ตลาดการเมืองมีการซื้อขายเสียง ?

