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ตลาดนักการเมือง (ตอนที่หนึ่ง)
นักการเมืองมาจากไหน?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เพียงชั่วเวลา 60 ปเศษ ตลาดนักการเมืองในประเทศไทยก็เปลี่ยนโฉมหนาไป
เปนอันมาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 นั้น สังคมเศรษฐกิจไทย
ยังมิไดมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอยางแพรหลาย ระบบเศรษฐกิจไทยยังมี
ลักษณะเปนระบบเศรษฐกิจที่อาศัยการนําของแลกกับของ (barter economy) พลังเศรษฐกิจ
ทุนนิยมยังไมเติบโต ชนชั้นนายทุนยังเพิ่งกอเกิดและชนชั้นกลางยังไมเขมแข็ง ตลาดนักการเมือง
ยังไมกอตัวขึ้นตราบจนกระทั่งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกในป 2476 กระนั้น
ก็ตาม พลังเศรษฐกิจทุนนิยมยังมิไดแผอิทธิพลเขาไปในตลาดนักการเมือง เนื่องเพราะความ
ลาหลังของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมนั้นเองปฏิสัมพันธในตลาดนักการเมืองโดยพื้นฐานแลวยังคง
เปนปฏิสัมพันธภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) ซึ่งมีรากฐาน
มาจากระบบศักดินาแตโบราณ
ครั้นเมื่อพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเติบใหญกลาแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแต
การใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป 2504 เปนตนมา โครงสรางของตลาดนัก
การเมืองก็แปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก โดยที่พลังเศรษฐกิจทุนนิยมแผอิทธิพลเขาไปครอบงําตลาด
การเมืองดังกลาวนี้เพิ่มขึ้นตามลําดับ
หากเรามองนักการเมืองเปนอาชีพประเภทหนึ่ง ซึ่งมีตลาดอันไมแตกตางจาก
ตลาดแรงงานประเภทอื่น ๆ ตลาดนักการเมืองยอมตองมีอุปทาน (supply) และอุปสงค
(demand)
อุปทานของนักการเมืองมาจากไหน แหลงผลิตนักการเมืองที่ใหญที่สุดก็คือ
ระบบราชการ บรรดาผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวนมากมีภูมิหลังเปนขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งครู
การขยายการศึกษาอยางรวดเร็วระหวางป 2475-2490 ทําใหจํานวนครูในสวนภูมิภาคเพิ่มขึ้น
เปนอันมาก และโดยธรรมชาติของสังคมชนบทไทย ครูมีสถานะเปนผูนําชุมชนอยูแลว ดังนั้น
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จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่จะพบวา ผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวนมากและ ส.ส. จํานวนไมนอย
มีภูมิหลังเปนครู แมในระยะหลังจะยังคงมีผูนํ าครูระดับประถมศึกษาลาออกจากราชการเพื่อ
สมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. แตปรากฏการณดังกลาวนี้ไดลดความสําคัญลงไปเปนอันมาก เพราะ
พลังเศรษฐกิจทุนนิยมเริ่มรุกลํ้าเขาไปในตลาดการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือ ขาราชการ
ชั้นผูใหญทั้งฝายทหารและพลเรือนซึ่งเกษียณจากราชการ กระโดดเขาสูตลาดนักการเมืองมากขึ้น
นอกเหนือจากอาชีพขาราชการ อาชีพอิสระดังเชนทนายความและนักหนังสือพิมพก็เปนแหลงที่มา
ที่สําคัญของนักการเมือง กอนป 2500 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองมีบทบาท
สําคัญในการผลิตนักการเมืองมากกวาสถาบันการศึกษาใด ๆ
การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในระบบเศรษฐกิจไทย เริ่มทําใหโฉมหนา
ของตลาดนักการเมืองแปรเปลี่ยนไป นับตั้งแตการเลือกตั้งป 2512 เปนตนมา เราไดเห็นนายทุน
ทองถิ่นกระโดดขึ้นเทวีการเมืองมากขึ้น อํานาจทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญในการธํารงและ
ขยายฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ หากปราศจากอํานาจทางการเมืองเสียแลว นายทุนทองถิ่น
ยอมยากที่จะเติบโตเปนนายทุนระดับชาติได นายทุนทองถิ่นไดเห็นตัวอยางของนายทุนชาติ
จํ านวนมากที่ เ ติ บ ใหญ ขึ้ น มาโดยอาศั ย อํ านาจและอภิ สิ ท ธิ์ ท างการเมื อ ง ดั ง นั้ น จึ ง เป น
ปรากฏการณธรรมชาติที่นายทุนทองถิ่นตัดสินใจกระโดดขึ้นเวทีการเมือง แตการเขาสูตลาด
การเมืองมักจะเปนไปตามขั้นตอน จากการเมืองทองถิ่นไปสูการเมืองระดับชาติ ตลาดการเมือง
ทองถิ่นเปนที่ฝกปรือวิทยายุทธในเบื้องตน ตอเมื่อประสบความสําเร็จในเวทีการเมืองทองถิ่นและ
วิทยายุทธทางการเมืองแกรงกลา จึงกระโดดขึ้นสูเวทีการเมืองระดับชาติ ตลอดชวงเวลาระหวาง
ป 2522-2531 กระบวนการแปรสภาพนักการเมืองทองถิ่นเปนนักการเมืองระดับชาติเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และเราไดเห็นการไตบันไดดาราของนายทุนทองถิ่นอยางชัดเจน
ในขณะที่ น ายทุ น ท อ งถิ่ น มี เ ส น ทางอั น ยาวไกลกว า ที่ จ ะเขา สูตลาดการเมือง
นายทุ น ชาติ ซึ่ ง คุ  น เคยแต ก ารหาผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานของการใช อํ านาจ
และอภิสิทธิ์ทางการเมือง ดวยการสวามิภักดิ์ตอผูนํ าฝายทหารกลุมตางๆภายใตระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ มิจําตองกาวเขาสูตลาดการเมืองโดยตรง หากแตทําตัวเปนผูดูขอบเวที แลว
โปรยปรายเงินอุดหนุนแกผูนําพรรคการเมืองพรรคตางๆที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอํานาจทางการเมืองนับตั้งแตป 2516 เปนตนมา ทําใหเงื่อนไขที่ทําใหนายทุนชาติ
จํ าต อ งมี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ กั บ ผู  นํ าฝ า ยทหารผ อ นคลายลง แต ห าได ห มดสิ้ น ไปไม
นายทุนชาติเลือกที่จะสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับกลุมชนชั้นปกครองใหม แทนที่จะเปลือง
เนื้อเปลืองตัวกระโดดขึ้นเวทีการเลือกตั้ง
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การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา ไมเพียงแตจะทําให
กลุ  ม ทุ น เติ บ ใหญ ก ล า แข็ ง เท า นั้ น หากยั ง มี ผ ลต อ การเติ บ โตของภาคเศรษฐกิ จ ใต ดิ น
(Underground economy) อีกดวย งานวิจัยบางชิ้นคนพบวา กิจกรรมเศรษฐกิจใตดินเติบโตใน
อัตราสูงกวาอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยเสียดวยซํ้า คูแฝดของกิจกรรมเศรษฐกิจใตดิน
ก็คือ เจาพอและผูทรงอิทธิพลในทองถิ่น การเติบใหญของเจาพอเปนปรากฏการณที่เพิ่งเกิดขึ้นใน
ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่กลุมซอยราชครูเรืองอํานาจในทศวรรษ
2490 แมจะชะลอการเติบโตในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต แตกลับฟนตัวอยางรวดเร็วในยุค
ถนอม-ประภาส เจาพอจํานวนมากมีสถานะเปนนายทุนทองถิ่นดวย และดวยเหตุผลเดียวกับ
นายทุนทองถิ่น เจาพอมักจะยึดกุมอํานาจการปกครองทองถิ่น และไตระดับจากเวทีการเมือง
ทองถิ่นไปสูเวทีการเมืองระดับชาติ กระนั้นก็ตาม ยังมีเจาพอจํานวนไมนอยที่มิไดขึ้นเวทีการเมือง
ระดับชาติ หากแตทํ าตัวเปนผูอุปถัมภนักการเมืองในสังกัดและใหเงินอุดหนุนพรรคการเมือง
บางพรรค เสนทางของเจาพอจึงละมายคลายคลึงกับนายทุนทองถิ่น เจาพอจําเปนตองมีความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นนําทางอํานาจ รวมทั้งผูนําฝายทหาร ในขณะที่เจาพอใหการอุปถัมภ
บริวาร เจาพอก็ตองการการปกปองจากผูที่เหนือกวาตนดวย หากเจาพอไมกาวเขาสูชนชั้นนําทาง
อํานาจเสียเอง เจาพอก็ตองมีสัมพันธกับชนชั้นนําทางอํานาจไมทางหนึ่งก็ทางใด ชีวิตของเจาพอ
จํานวนมากไดใหบทเรียนวา เจาพอที่สามารถธํารงไวซึ่งอํานาจและอิทธิพลได จําเปนตองขยาย
ฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไปสูกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย ความจําเปน
ในการกระจายประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทํ าใหเจาพอตองเขาไปมีบทบาทในตลาด
การเมือง
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมในช ว ง 30 ป เ ศษที่ ผ า นมานี้ก อใหเ กิด การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญประการหนึ่งคือ การเติบใหญของชนชั้นกลาง ชนชั้นกลางเปนกลุมชนที่อยู
หางไกลจากชนชั้นนําทางอํานาจ และโดยทั่วไปมักจะเขาไมถึงชนชั้นปกครอง ชนชั้นกลางไมเพียง
แตจะสามารถลืมตาอาปากในเชิงเศรษฐกิจไดเทานั้น หากทวายังมีการศึกษาดีกวาผูคนโดยทั่วไป
อีกดวย และแทที่จริงแลว การศึกษาเกือบจะเปนกลไกอันเดียวของชนชั้นกลางในการเลื่อนชั้นทาง
สังคม ภูมิหลังทางชนชั้นทําใหชนชั้นกลางมีความตองการสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
หากปราศจากสิ่งเหลานี้ การเลื่อนชั้นในสังคมของชนชั้นกลางยอมยากที่จะเปนไปได ดังนั้น
จึ ง มิใช เ รื่ อ งน าประหลาดใจที่ช นชั้ นกลางยอมรับวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพราะวั ฒนธรรม
ประชาธิปไตยสอดคลองกับผลประโยชนทางชนชั้นกลาง แมชนชั้นกลางจะมีความเห็นแกตัว
เหมือนกลุมชนที่มีกิเลสตัณหาโดยทั่วไป แตการที่ชนชั้นกลางโดยทั่วไปเขาไมถึงชนชั้นปกครอง
การแสวงหาอภิสิทธิ์เพื่อเปนฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจยอมเปนไปไดยากอยางยิ่ง วัฒนธรรม
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การแยงชิงผลประโยชนบนพื้นฐานของการแขงขันจึงกลายมาเปนวัฒนธรรมของชนชั้นกลาง
นับตั้งแตการเลือกตั้งป 2512 เปนตนมา ชนชั้นกลางกลายมาเปนแหลงที่มาของนักการเมืองที่มี
ความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลําดับ
ตลาดนักการเมืองในชวงเวลา 60 ปเศษที่ผานมาไดแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก
แมในปจจุบัน ผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวนไมนอยมีภูมิหลังอาชีพเปนขาราชการ แตความสําคัญของ
ระบบราชการในฐานะแหลงผลิตนักการเมืองไดลดลงไปเปนอันมาก การเติบโตของพลังเศรษฐกิจ
ทุนนิยมอันเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา กอใหเกิด
ผลกระทบอยางนอย 3 ดาน ดานหนึ่งไดแก การเติบโตของกลุมทุน ทั้งนายทุนทองถิ่นและ
นายทุนชาติ ดานที่สองไดแก การเติบโตของเจาพอและภาคเศรษฐกิจใตดิน และดานที่สามไดแก
การเติบโตของชนชั้นกลาง ผูคนจํานวนไมนอยจากกลุมเศรษฐกิจทั้งสามนี้พากันกระโดดขึ้นเวที
การเมือง ทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ ดวยเหตุผลเดียวกัน คือ การแสวงหาอํานาจเพื่อรักษา
และขยายฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจนับเปนปรากฏการณธรรมชาติของสังคมเศรษฐกิจ
ทุนนิยมที่พลังเศรษฐกิจทุนนิยมจะทะลุทะลวงเขาสูตลาดการเมือง

