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การซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง : มองจากมุมของชาวบาน

                                               รังสรรค  ธนะพรพันธุ

         ผมเดินทางเขาและออกจากกรุงเทพฯเกือบทุกวัน บนถนนเกือบทั่วทุกระแหง  
ผมเห็นปายประกาศตอตานการซื้อขายเสียงปรากฏอยูทั่วไป ยิ่งเมื่อเดินทางสูตางจังหวัดที่ 
ไกลโพนออกไปจากกรุงเทพฯมากเพียงใด ปายโฆษณาเหลานี้ก็ยิ่งปรากฏอยางหนาแนนมาก 
เพียงนั้น ผมไมทราบแนชัดวา รัฐบาลสูญเสียงบประมาณแผนดินไปในการนี้มากนอยเพียงใด  
ขอที่ผมแนใจอยางยิ่งก็คืองบประมาณแผนดินที่ตองเสียไปเพื่อการนี้เกือบจะหาประโยชนโภคผล
ใดๆมิได แตความสูญเปลาของงบประมาณแผนดินในกรณียังนอยกวาโครงการ “ส่ีทหารเสือ 
เผยแพรประชาธิปไตย” ของกระทรวงมหาดไทยที่ผลาญเงินของแผนดินนับรอยลานบาท

นักเศรษฐศาสตรจํ านวนมากเชื่อวา ชาวนาไทยเปนผูที่มีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจ 
(economic rationality) และมพีฤตกิรรมสนองตอบตอส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ นักสังคมวิทยาและ
นักมานุษยวิทยาบางสํ านักสอนใหเราเคารพเหตุผลของชาวบาน และพยายามแสวงหาคํ าตอบ 
เพื่ออธิบายพฤติกรรมของประชาชน คํ าสอนและความเชื่อเหลานี้ลวนแลวแตมีประจักษพยาน 
ขอเทจ็จริงและประสบการณในชีวิตจริงสนับสนุนอยางหนาแนน ผมมีความเชื่อดุจเดียวกัน ผมจึง 
มไิดเหน็วา  การซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง ส.ส. เปนปญหารายแรงดังที่กระทรวงมหาดไทย  ผูนํ า
ฝายทหาร และชนชั้นปกครองหวาดกลัว

การซื้อขายเสียงจักเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีทั้งผู ‘ขาย’ และผู ‘ซื้อ’ หากขาดไรซึ่ง 
ฝายหนึ่งฝายใด การซื้อขายยอมไมบังเกิดขึ้น คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดราษฎรที่มีสิทธิใน 
การเลือกตั้งจึง ‘ขาย’ เสยีง  และเหตุใดผูสมัครรับเลือกตั้งจึง ‘ซื้อ’ เสยีง ผมคิดวา  เราจะเขาใจ 
พฤติกรรมเหลานี้ไดอยางถูกตองและถองแท ก็ตอเมื่อเราเคารพเหตุผลของตัวละครทางการเมือง
เหลานีเ้ปนปฐมฐาน หากเราเริ่มตนดวยการประณามราษฎรที่ ‘ขาย’ เสยีง  และประณามผูสมัคร 
รับเลือกตั้งที่ ‘ซื้อ’ เสยีงเสยีแลว  ก็ยากที่จะเขาใจพฤติกรรมดังกลาวนี้อยางลึกซึ้งได ประเด็น 
ที่สํ าคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งก็ดี และผูสมัครรับเลือกตั้งก็ดีลวนแลวแต 
มีกิเลสมีตัณหา มีความเห็นแกตัว และในกรณีสวนใหญความเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวา
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ความเห็นแกประโยชนสวนรวม ประชาชนคนสามัญมิไดมีพฤติกรรมและคานิยมในเชิงอุดมคติ 
การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจึงปรากฏอยางดาษดื่นในสังคมมนุษย

ตลาดการเมืองมีหนาที่จัดสรรทรัพยากรเพื่ออํ านวยประโยชนสุขแกทวยราษฎร 
สินคาที่ซื้อขายกันในตลาดการเมืองก็คือ นโยบายหรือบริการสาธารณะอันนํ ามาซึ่งประโยชนสุข
ของราษฎร นักการเมืองเปนผูขายนโยบายหรือบริการสาธารณะดังกลาวนี้ ในขณะที่ราษฎรผูมี
สิทธเิลอืกตัง้เปนผูซื้อ อํ านาจซื้อของราษฎรเกิดจากการมีกรรมสิทธิในทรัพยสิน (property rights) 
โดยที่ทรัพยสินในกรณีนี้มิใชทรัพยศฤงคารที่จับตองได หากแตเปนสิทธิในการเลือกตั้ง (voting 
right) เมื่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งมอบสิทธิในการเลือกตั้งแกราษฎรผูใด ราษฎร 
ผูนั้นยอมมีกรรมสิทธิ์ในคะแนนเสียงของตน คะแนนเสียงนั้นเปนทรัพยสินที่สามารถซื้อขายได 
หากจะมบีทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งเพื่อหามการซื้อขายเสียง บทบัญญัติ
ยอมขัดตอธรรมชาติของทรัพยสิน สังคมเศรษฐกิจที่ยินยอมใหประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย
สวนบุคคลยอมมิอาจหามมิใหมีการซื้อขายทรัพยสินไดฉันนั้น สินคาการเมืองที่ยินยอมใหราษฎร 
มีสิทธิการเลือกตั้งยอมมิอาจสกัดการซื้อขายเสียงไดฉันนั้น หนทางเดียวที่จะหยุดยั้งการซื้อขาย
เสยีงก็โดยการลิดรอนสิทธิการเลือกตั้งได

ในสงัคมการเมืองใดๆ ราษฎรโดยธรรมชาติยอมตองการประโยชนสุขจากรัฐและ
ผูมีอํ านาจรัฐ ผูปกครองที่อํ านวยประโยชนสุขแกราษฎรได ยอมสามารถธํ ารงไวซึ่งอํ านาจทาง 
การเมืองไดงายและนานกวาผูปกครองที่มิไดเหลียวแลทุกขสุขของราษฎร ราษฎรยอมมีความพึง
พอใจ ส.ส. ที่สามารถนํ าโครงการบริการสาธารณะเขาสูชุมชน โดยมิไดสนใจพฤติกรรมดานอื่นๆ
ของ ส.ส. คนนั้น ราษฎรมิไดสนใจวา ส.ส. ของตนไดปฏิบัติหนาที่ในดานนิติบัญญัติโดยสมบูรณ
หรือไม มีพฤติกรรม ‘ขายตัว’ หรือไม และมีพฤติกรรมฉอราษฎรหรือไม รัฐมนตรีหลายตอหลายคน 
แมจะมพีฤตกิรรมฉอฉล แตก็สามารถธํ ารงตํ าแหนง ส.ส. ไวไดดวยการอํ านวยสุขแกราษฎรในเขต
การเลือกตั้งของตน การอํ านวยประโยชนสุขมิไดหมายเฉพาะแตการนํ าถนน ไฟฟา และนํ้ ากิน 
นํ้ าใชเขาสูหมูบานเทานั้น หากยังหมายรวมถึงการโปรยปรายผลประโยชนจากโครงการบาง 
โครงการเขาสูหมูบานอีกดวย ประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรียอมพึงพอใจที่ อ.ต.ก. เขาไป 
รับซื้อขาวเปลือกตามราคาประกัน ในทํ านองเดียวกับที่ราษฎรในจังหวัดตรังพึงพอใจที่รัฐบาล 
เขาไปพยุงราคากาแฟ โดยที่มิไดใสใจวา เงินที่รัฐบาลนํ ามารับซื้อกาแฟนั้นไดมาจากการเก็บ 
พรีเมีย่มขาว  ซึ่งสรางภาระแกชาวนาผูเพาะปลูกขาวมากเพียงใด

ในสนามการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งมักจะใหคํ ามั่นสัญญาวาจะนํ าประโยชน
สุขมาสูเขตการเลือกตั้งของตน ส.ส. ที่ไมสามารถรักษาคํ ามั่นสัญญานี้ไดมักจะพายแพการ 
เลอืกตั้ง  ตลาดการเลือกตั้งจึงเปนตลาดการซื้อขาย ‘ความสุข’ ราษฎรหยอนบัตรเลือกตั้งดวย 
ความคาดหวังเกี่ยวกับ ‘ความสุข’ ทีจ่ะไดรับหลงัการเลือกตั้ง  หากความคาดหวังนี้ไมเปนจริง 
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ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมเปลี่ยนแปลงแบบแผนการเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้งครั้งตอไป ตลาด
การเลอืกตัง้แตกตางจากตลาดสินคาในแงที่วา การซื้อขายในตลาดสินคามีลักษณะยื่นหมูยื่นแมว 
(quid pro quo) เกอืบโดยทนัที ่กลาวคือ ผูซื้อเมื่อชํ าระคาสินคาแลว ในกรณีสวนใหญมักจะไดรับ
สินคาที่ซื้อโดยทันที แมในบางกรณีจะมีสัญญาการสงมอบสินคาในอนาคต แตกระบวนการ 
ซื้อขายสินคาก็ใหหลักประกันที่แนนอนวา ผูซื้อที่ชํ าระคาสินคาแลวจักไดรับสินคาเปนการ 
ตอบแทน หากผูขายบิดพลิ้วไมสงมอบสินคา ก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายที่จะบังคับใหผูขาย
คืนเงนิและชดเชยคาเสียหายแกผูซื้ออยางชัดเจน แตตลาดการเลือกตั้งมิไดเปนเชนนี้ เมื่อราษฎร
หยอนบตัรเลือกตั้ง ซึ่งหมายความวา ราษฎรไดชํ าระราคาของ ‘ความสุข’ ทีค่าดวาจะไดจากการ
เลือกตั้ง แตราษฎรยังมิไดรับ ‘ความสุข’ เปนผลตางตอบแทนโดยทันที หากผูสมัครเลือกตั้งที่ตน
เลอืกมไิดเปน ส.ส. ความคาดหวังเกี่ยวกับ ‘ความสุข’ ทีจ่ะไดรับก็มีอันตองพังทลายไป  แมผูที่ตน
เลอืกจะไดเปน ส.ส ก็ยังไมแนวาจะมีการสงมอบ ‘ความสุข‘ เปนการตอบแทนไดหรือไม และ 
สงมอบไดเมื่อไร ทั้งหมดนี้ข้ึนอยูกับการรักษาคํ ามั่นสัญญาและประสิทธิภาพของ ส.ส. แตละคน

ความสุขที่ราษฎรคาดว าจะได จากการเลือกตั้ง  มิได มีเฉพาะแตบริการ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะอื่นๆ รวมตลอดทั้งโครงการที่เปนประโยชนตอการครองชีพ 
เทานัน้ หากทวาราษฎรยังคาดหวังวา ส.ส. จะเขามาชวยแกปญหาสวนตัวอีกดวย  ดวยเหตุนี้เอง 
ส.ส. จึงตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน ส.ส. จักตองดูแล 
ทุกขสุขของราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตนประดุจเครือญาติ ตองใหความชวยเหลือในยาม 
ขัดสนหรือเจ็บไขไดปวย ตองเขาปกปองเมื่อถูกขาราชการรังแก ตองกดดันรัฐบาลและเรียกรอง
นโยบายในยามที่มีความเดือดรอนในการครองชีพ ตองชวยเหลือลูกหลานใหเขาโรงเรียนหรือ 
ในบางกรณีตองชวยหางานทํ า ตองเขารวมงานพิธีตามวัฒนธรรมทองถิ่น ดังเชนงานวัดหรือ 
งานฉลองของทองถิน่ รวมตลอดทั้งงานโกนจุก งานบวช งานแตงงาน และงานศพ โดยเฉพาะ 
อยางยิง่เมือ่ผูน ําทองถิ่นเปนเจาภาพ ส.ส. จักตองกระชับความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรระดับ
ลางลงไป ส.ส. ทีส่ามารถธํ ารงตํ าแหนงของตนไดเปนระยะเวลาอันยาวนานนั้น ไมเพียงแตจะมี
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนํ าทองถิ่นและราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตนเทานั้น หากทวา 
ยังตองสรางเครือขายงานเพื่อขยายฐานและกระชับความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ให 
กวางขวางและแนนแฟนมากยิ่งอีกดวย

ดังนัน้ จะเหน็ไดวา ผูสมัครรับเลือกตั้งมักจะไดตํ าแหนง ส.ส. มาดวยการขาย 
‘บริการความสุข’ แลกกับคะแนนเสียง และการซื้อขายเสียงในกรณีนี้ถือเปนเรื่องชอบธรรม 
ในระบอบประชาธิปไตย ส่ิงที่ราษฎรคาดหวังวาจะไดรับจากผูแทนของตนหาใชการปฏิบัติหนาที่
ดานนิติบัญญัติไม ส.ส. ที่เขาประชุมสภาฯโดยสมํ่ าเสมอและอภิปรายทักทวงรางกฎหมายตางๆ
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อยางมีเหตุผล อาจจะสอบตกไดโดยงายหากละเลยการลงพื้นที่เพื่อดูแลทุกขสุขของราษฎร และ
หากมไิดสรางและกระชับความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน

ปญหาพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดราษฎรจึงมิไดคาดหวังผลประโยชนจากผูแทนของ
ตนในการปฏบัิติหนาที่ดานนิติบัญญัติเปนหลัก คํ าตอบของผมมีอยูวา รัฐบาลไทยไดละทิ้งราษฎร
ในชนบทมาเปนเวลาชานาน การดํ าเนินนโยบายในดานตางๆหาไดเปนประโยชนแกชน 
สวนใหญไม หากแตเปนประโยชนแกชนกลุมนอย ซึ่งเปนกลุมที่มีความไดเปรียบในสังคมไทย 
อยูแลว ความละเลยของรัฐบาลทํ าใหราษฎรจํ านวนมากสิ้นหวังที่จะพึ่งพิงรัฐบาล ดังจะเห็นได 
จากการกอเกิดและการขยายตัวของขบวนการพึ่งตนเองในสังคมเศรษฐกิจไทย มิหนํ าซํ้ าราษฎร 
ยงัถกูขาราชการรงัแกและเบียดเบียนอีกดวย ส.ส. จึงเปรียบเสมือนทอนไมที่ราษฎรหวังเกาะเกี่ยว
เพื่อเอาตัวรอด ทามกลางทะเลชีวิตที่เต็มไปดวยมรสุม ในสังคมที่มีคนยากจน 25-35% ของ 
ครัวเรือนทั้งประเทศดังเชนสังคมไทยนี้ ราษฎรยอมตองเห็นแกประโยชนสวนตนและผลประโยชน
เฉพาะหนายิง่กวาอื่นใด เพราะการครองชีพเปนปญหาที่ตองแกไขทุกเมื่อเชื่อวัน ในเมื่อขาราชการ
และรัฐบาลไดพิสูจนตนเองมาชานานแลววา ไมสามารถเปนที่พึ่งของราษฎรได ราษฎรจึงหันมา 
พึง่ ส.ส.

ผมเชื่อวา เมื่อเร่ิมมีการ ‘ซื้อ’ เสยีงในการเลือกตั้ง ส.ส. ราษฎรมิไดเปนฝายขอ 
หากแตผูสมัครรับเลือกตั้งเปนฝายเสนอให ในขั้นแรก การ ‘ซื้อ’ กระท ําดวยการแจกสิ่งของและ
บริการมหรสพ ตอมาจึงกลายเปนการแจกเงิน การกลาวขานถึงการ ‘ซื้อ’ เสียงของผูสมัครรับ 
เลอืกตัง้นาจะไมถูกตองในเชิงวิชาการทางเศรษฐศาสตร ดังไดกลาวแลววา ในตลาดการเลือกตั้ง  
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูเสนอขายนโยบายและบริการความสุข โดยที่ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งเปน 
ผูเลือกซื้อดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง เมื่อผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถเสนอขายนโยบาย 
และบรกิารความสุข หรือไมสามารถปฏิบัติตามคํ ามั่นในการเสนอขายได จึงหันมาเสนอขาย ‘เงิน’  
โดยทีร่าษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งเปนผูซื้อ ‘เงิน’ ดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง

การที่ราษฎรแลกคะแนนเสียงกับเงินมิใชพฤติกรรมที่ไรเหตุไรผล ในเมื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งมักจะเสนอขายนโยบายและบริการความสุขที่คลายคลึงกัน เพราะพรรคการเมือง 
เกือบทั้งหมดมิไดมีนโยบายแตกตางกันมากนัก สินคาที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเสนอขายในตลาด 
การเลอืกตั้ง จึงมิไดมีลักษณะหลากหลาย (product differentiation) ทัง้ยงัไมแนใจวา ภายหลัง
การหยอนบัตรเลือกตั้งแลว  จะไดบริการความสุขตามคํ ามั่นสัญญาหรือไม  เพราะ ส.ส. เบี้ยว
สัญญาที่ใหแกประชาชนอยูบอยๆทั้งโดยเจตนาและมิไดเจตนา ราษฎรที่มีเหตุมีผลไมฝากชะตา
ชวีติไวกบัคํ ามั่นสัญญาที่มีลักษณะลมๆแลงๆ การรัฐประหารยิ่งมีสวนซํ้ าเติมใหคํ ามั่นสัญญาของ 
ส.ส. มีลักษณะลมๆแลงๆมากยิ่งขึ้น สภาวะความไมแนนอนเกี่ยวกับบริการความสุขที่จะไดรับ 
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หลังการหยอนบัตรเลือกตั้ง ทํ าใหราษฎรจํ านวนไมนอยตัดสินใจแลกคะแนนเสียงกับเงิน ซึ่งเปน 
ผลประโยชนเฉพาะหนาทีม่คีวามแนนอนมากกวา

ผมไมเคยแมแตจะคิดประณามราษฎรที่แลกคะแนนเสียงกับเงิน และไมเห็นดวย
ที่จะกลาวหาวา คนเหลานี้ไมเห็นแกชาติบานเมือง เพราะรัฐบาลก็ไดแสดงลีลาใหเห็นซํ้ าแลว 
ซํ ้าเลาวาเห็นแก ‘ชาตบิานเมือง’ สวนของคนรวย โดยที่มิไดเห็นแก ‘ชาตบิานเมือง’ สวนของคนจน 
มิหนํ าซํ้ ายังดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากคนจนไปปรนเปรอคนรวยอีกดวย การแลกคะแนน
เสียงกับเงินมีสวนชวยผอนคลายปญหาการครองชีพของชาวบาน นี่เปนขอดีประการเดียวของ
ระบบการเลอืกตั้งที่ราษฎรเห็น  เพราะ ส.ส. ที่ราษฎรเลือกเขาไปอยูในรัฐสภา  ก็เขาไปใหความ 
ชอบธรรมแกนโยบายที่เกื้อประโยชนแกคนรวยมากกวาคนจนอีกเชนกัน การแลกคะแนนเสียงกับ
เงินจึงเปนพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล และบางทีแลวอาจเปนรูปแบบพฤติกรรมที่ราษฎรใชประทวง
ชนชัน้ปกครองไทย ในเมื่อผูปกครองมีพฤติกรรมอันมิชอบได เหตุไฉนราษฎรจึงมีพฤติกรรมทํ านอง
เดียวกันมิไดเลา


