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ตลาดนักการเมือง (ตอนที่สอง)
ใครตองการนักการเมือง?

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ความตองการ ส.ส. หรืออุปสงคที่มีตอ ส.ส. มีอยู 2 ระดับ ระดับที่หนึ่งเปน 
ความตองการของพรรคการเมืองที่มีตอ ส.ส. และระดับที่สองเปนความตองการจากประชาชน

           พรรคการเมืองยอมตองการนักการเมืองที่ `สอบได' กลาวคือ ประสบความสํ าเร็จ 
ในการเลือกตั้ง เพราะเปาหมายหลักของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การมีเสียง 
ขางมากในรัฐสภาจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได ใครก็ตามที่คิดวา พรรคการเมืองมีหนาที่รับใช 
ประชาชน และมุงดํ าเนินการเพื่อใหสังคมมีสวัสดิการสูงสุด (social welfare maximization)  
ใครคนนั้นก็ตองเขาใจผิดอยางมหันต

           พรรคการเมืองบางพรรคมีกระบวนการสรางนักการเมืองของตนเองอยางมี 
ข้ันตอน การเลือกตัวแทนของพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจพิจารณา
จากผูที่มีประวัติสนับสนุนพรรค  ผูที่ทํ างานใหพรรค  และหัวคะแนนคนสํ าคัญของพรรค รวมตลอด
ทั้งผูที่เสนอตัวใหพรรคพิจารณาคัดเลือก พรรคการเมืองสวนใหญยังมิไดเขาไปมีบทบาทในการ
เมืองระดับทองถิ่น กระบวนการเลื่อนชั้นจากนักการเมืองทองถิ่นเปนนักการเมืองระดับชาติเปน
ปรากฏการณที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งป 2522 และโดยทั่วไปแลว ปรากฏการณที่พรรคการ
เมืองเขาไปแยงชิงตํ าแหนงทางการเมืองระดับทองถิ่นจํ ากัดเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการ 
แขงขันระหวางพรรคประชาธิปตย พรรคประชากรไทย และพรรคพลังธรรม ในสวนภูมิภาค 
ไมปรากฏวามีการแขงขันระหวางพรรคการเมืองระดับชาติ ยกเวนการเลือกตั้งสมาชิกองคการ
บริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเคยมีการแยงชิงตํ าแหนงระหวางพรรค 
ประชาธิปตยกับพรรคกิจสังคม การที่พรรคการเมืองระดับชาติยังมิไดเขาไปมีบทบาทในตลาด 
การเมืองระดับทองถิ่น ทํ าใหกระบวนการคัดสรรนักการเมืองทองถิ่นขึ้นมาเปนนักการเมืองระดับ
ชาติเปนไปโดยจํ ากัด
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           ในขณะที่มีพรรคการเมืองจํ านวนนอยที่มีกระบวนการสร างนักการเมือง 
ของตนเอง พรรคการเมืองสวนใหญใชวิธีลัดในการซื้อตัวนักการเมืองที่มีโอกาสไดชัยชนะในการ
เลือกตั้ง ราคาที่จายจะปรากฎในรูปของเงินชวยเหลือที่พรรคใหแกลูกพรรคในการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้ง หรืออาจจายในรูปของเงินที่ใหโดยเสนหาก็ได ทั้งนี้ราคายอมแตกตางไปตามความ 
เจนสนามและโอกาสที่จะไดชัยชนะในการเลือกตั้ง ความเจนสนามพิจารณาจะประวัติการเปน  
ส.ส.  ยิ่งไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. มากสมัยเพียงใด  ราคาคาตัวก็จะยิ่งสูงมากเพียงนั้น  สวนโอกาส 
ที่จะไดชัยชนะในการเลือกตั้ง นอกจากจะดูจากความถี่ในการไดรับเลือกตั้งแลว ยังดูจากเครือขาย
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภในเขตการเลือกตั้งอีกดวย  นักการเมืองจํ านวนมากที่ธํ ารงตํ าแหนง ส.ส. 
ไวไดเปนเวลายาวนาน ก็เปนเพราะการทุมการลงทุนในการจัดระบบหัวคะแนนและการสราง 
เครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภในระดับหมูบาน ความสามารถในการดึงโครงการพัฒนาของ
ทางราชการเขาสูเขตการเลือกตั้งนับเปนตัวแปรสํ าคัญอีกตัวหนึ่ง  ส.ส. ที่มีตํ าแหนงสํ าคัญทาง 
การเมือง ดังเชนตํ าแหนงรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และกรรมาธิการงบประมาณของสภา 
ผูแทนราษฎร จะมีความไดเปรียบ ส.ส. โดยทั่วไป เพราะไมเพียงแตจะมีสารสนเทศที่สมบูรณกวา
เทานั้น หากทวายังมีพลังทางการเมืองที่จะผันทรัพยากรของรัฐเขาสูเขตการเลือกตั้งของตนได 
โดยงายอีกดวย   และดวยตรรกเดียวกันนี้ ส.ส. พรรครัฐบาลมักจะไดเปรียบ ส.ส. พรรคฝายคาน  
จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่พรรครัฐบาลมีแรงดึงดูด ส.ส. มากกวาพรรคฝายคาน

           การยายพรรคของ ส.ส.เปนปรากฏการณธรรมชาติในฤดูการเลือกตั้ง  สวนใหญ
เปนการยายเขาสูพรรคที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลสูง ในหลายตอหลายกรณีเปนการยายสังกัดกลุม
มากกวาการยายสังกัดพรรค อาทิเชน การยายสังกัดจากลุม  A12 ในพรรค A ไปสูกลุม B25 ใน
พรรค B เปนตน  เพราะการจายเงินซื้อตัวนักการเมืองในบางกรณีพรรคมิไดเปนผูจาย หากแต 
ผูนํ ากลุมเปนผูจาย จึงมีปรากฏการณ `มุงเล็ก' ในพรรคใหญ พรรคใหญแตละพรรคประกอบ 
ดวยกลุมการเมืองหรือมุงหลายมุง  ส.ส. รวมตัวกันเปนกลุมโดยมีผูนํ ากลุมเปนผูใหการอุปถัมภ  
ส.ส. บริวาร  ผูนํ า ส.ส. มีหนาที่ใหความชวยเหลือทางการเงินแก ส.ส. บริวารในฤดูการเลือกตั้ง  
นอกฤดูการเลือกตั้งอาจตองชวยจุนเจือทางการเงินและสงเสริมใหมีบทบาททางการเมือง และ 
อาจตองปกปองคุมครองในยามเดือดรอน   ส.ส .บริวารมีหนาที่เปนฐานคะแนนเสียงใหแกผูนํ า 
ของตน หนาที่สํ าคัญก็คือ การสนับสนุนใหผูนํ าของตนมีตํ าแหนงสํ าคัญทางการเมืองทั้งในระดับ
พรรคและระดับชาติ ส.ส. บริวารยังตองตอบแทน ส.ส. ผูอุปถัมภดวยการลงมติในสภาผูแทน
ราษฎรในญัตติสํ าคัญตามแนวทางที่ ส.ส. ผูอุปถัมภกํ าหนด  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  มุงเล็กแต 
ละมุงก็มีการกํ าหนด `โพย' ในการลงคะแนนไมแตกตางจากวุฒิสภา  โพยที่กํ าหนดอาจเปนไป 
ในทางเสริมหรือส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผลประโยชนของ ส.ส.  
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ผูอุปถัมภ  คนทั่วไปมักจะเขาใจกันวา  หากพรรคการเมืองใดไดเขารวมรัฐบาล  ส.ส. ในสังกัด 
พรรคการเมืองนั้นจักตองลงมติไปในทางเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาลเสมอ ความเขาใจ 
ดังกลาวนี้ไมถูกตอง เนื่องเพราะไมเขาใจการเมืองภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคม
ไทย แทที่จริงแลว แมพรรคการเมืองในสังกัดจะไดรวมรัฐบาล แตความจํ ากัดของตํ าแหนงสํ าคัญ
ทางการเมือง ทํ าใหไมเพียงแตตองแบงปนกันระหวางพรรคที่รวมรัฐบาลเทานั้น หากทวายังตอง
แบงปนตํ าแหนงระหวางผูนํ ามุงภายในพรรคเดียวกันอีกดวย  โดยที่มีผูนํ า ส.ส. บางกลุมเทานั้นที่
ไดรับตํ าแหนงในรัฐบาลที่จัดตั้ง  ผูนํ า ส.ส. ที่อกหักอาจรอคอยโอกาสในการสั่นคลอนเสถียรภาพ
ของรัฐบาล แมวาจะเปนรัฐบาลที่พรรคการเมืองในสังกัดรวมจัดตั้งก็ตาม การณปรากฏอยูเสมอวา 
มุงเล็กบางมุงในพรรครวมรัฐบาลกลายเปนตัวปญหาของรัฐบาลเสียเอง ดังนั้น เมื่อถึงวาระการ
ประชุมที่พิจารณาญัตติหรือกฎหมายสํ าคัญ ผูนํ าพรรครวมรัฐบาลอาจตอง `อัดฉีด' ผูนํ ามุงที่ 
มีทาจะขบถ เงินที่นํ ามาอัดฉีดนี้มักจะระดมมาจากผูนํ ามุงที่มีตํ าแหนงในรัฐบาล พฤติกรรมของ 
ผูนํ ามุงเล็กดังกลาวนี้ปรากฏแพรหลายมากขึ้นในระยะหลัง โดยที่มีแนวโนมวาจะเปนพฤติกรรม
มาตรฐานและกลายเปนจารีตในสังคมการเมืองไทยในอนาคต ในขณะที่ผูนํ ามุงใหญที่มีตํ าแหนง
ในรัฐบาลสามารถใชอํ านาจทางการเมืองในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนิน
นโยบาย แตสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ตองแบงปนใหแกผูนํ ามุงเล็กที่ไมมีตํ าแหนงในรัฐบาลทุกครั้ง 
ที่มีวาระการประชุมนัดสํ าคัญในสภาฯ มิฉะนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลอาจตองถูกสั่นคลอนโดย  
ส.ส. ในสังกัดพรรครัฐบาลดวยกันเอง  ดังนี้จะเห็นไดวา  ความตอง ส.ส. บริวารมาจากผูนํ ามุงใน
พรรคการเมืองตางๆ  ผูนํ ามุงที่มี ส.ส. บริวารในสังกัดมากเพียงใด  ยอมมีอํ านาจตอรองในการ 
เรียกรองตํ าแหนงสํ าคัญในรัฐบาลมากเพียงนั้น ผูนํ ามุงที่มีตํ าแหนงในรัฐบาลยอมอาศัย ส.ส.
บริวารเปนฐานคํ้ าจุนเสถียรภาพของรัฐบาล สวนผูนํ ามุงที่อกหักก็ยังสามารถใช ส.ส.ในสังกัดเปน
เครื่องมือในการสั่นคลอนรัฐบาล เพื่อใหคายสวนเกินทางเศรษฐกิจที่อมไวได

           ความตองการของพรรคการเมืองในการซื้อนักการเมืองจะมีมากเปนพิเศษ  
ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอระหวางการปกครองระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตย เมื่อผูนํ า 
ฝายทหารจํ าตองปรับตัวจากระบอบเผด็จการไปสูระบอบประชาธิปไตย มักจะใชวิธีการตั้งพรรค
การเมืองขนาดใหญ โดยกวานซื้อนักการเมืองที่มีศักยภาพที่จะไดรับเลือกตั้งมาเขาสังกัด เพื่อเปน
ฐานทางการเมืองในสภาผูแทนราษฎร ดังเชนการจัดตั้งพรรคเสรีมนังคศิลาเพื่อเปนฐานการเมือง
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม  การจัดตั้งพรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมเพื่อเปนฐานการเมือง 
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต การจัดตั้งพรรคสหประชาไทยเพื่อเปนฐานการเมืองของกลุมถนอม-
ประภาส ตลอดจนการจัดตั้งพรรคสามัคคีธรรมและการยึดพรรคกิจสังคมเพื่อเปนฐานการเมือง
ของผูนํ าการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง การซื้อนักการ
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เมืองเขาพรรคยังไมปรากฏการซื้อนักการเมืองขนานใหญเพิ่งปรากฎครั้งแรกเมื่อมีการกอต้ังพรรค 
เส รีมนังคศิลา  แมการจัดตั้งพรรคความหวังใหมก็อยู ในกระแสทางการเมืองเดียวกันนี้  
ประวัติศาสตรการเมืองไทยไดสอนใหเรารูวา ไมมีพรรคการเมืองใดที่จะทุมเงินซื้อนักการเมือง 
มากไปกวาพรรคการเมืองที่ผูนํ าฝายทหารหวังใชเปนฐาน และไมมียุคสมัยใดที่มีการทุมเงินซื้อ 
นักการเมืองมากไปกวายุคหัวเลี้ยวหัวตอระหวางการปกครองระบอบเผด็จการกับระบอบ
ประชาธิปไตย ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาขุนศึกที่กนดาการขายตัวและการซื้อเสียงของนักการ
เมืองกลับเปนผูสนับสนุนโดยพฤตินัยในการซื้อตัวนักการเมืองที่มีประวัติการซื้อเสียงจากราษฎร
เสียเอง

           เหตุผลที่นักการเมืองยายพรรคมากเปนพิเศษในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการ
ปรับตัวของสังคมการเมืองไทยสูระบอบประชาธิปไตยก็คือ ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจ เพราะการเขาไปอิงแอบกับข้ัวอํ านาจนั้นเกื้อกูลใหสามารถใชอํ านาจ 
ทางการเมืองในการผันทรัพยากรของรัฐเขาสูเขตการเลือกตั้งไดโดยงาย อันเปนมรรควิธีการสํ าคัญ
ประการหนึ่งในการรักษาตํ าแหนง ส.ส. เปนเวลายาวนาน ดวยเหตุนี้เองในชวงหัวเลี้ยวหัวตอนี้  
นักการเมืองจึงมีราคา เพราะความตองการซื้อนักการเมืองมีมากกวาปกติ ในการเลือกตั้งป 2529  
มีการซื้อนักการเมืองในราคา 3 ลานบาท แตในฤดูการเลือกตั้งป 2535 ราคานักการเมืองเพิ่มเปน  
5 ลานบาท รายงานขาวบางชิ้นกลาวถึงราคาที่จายกันสูงกวานี้ แตดังไดกลาวแลววา ราคา 
นักการเมืองมิไดมีอยูเพียงระดับเดียว  หากแตแตกตางไปตามความเจนสนามและโอกาสที่จะได
รับชัยชนะในการเลือกตั้ง  นักการเมืองหนาใหมอาจมีราคาตํ่ ามาก

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งมีสวนทํ าใหความตองการ 
ของพรรคการเมืองในการซื้อนักการเมืองมีมากกวาปกติ เพราะรัฐธรรมนูญและกฎหมายการ 
เลือกตั้งมีความโนมเอียงที่จะใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก อาทิ
เชน การจํ ากัดบทบาทดานนิติบัญญัติของพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ในสังกัดนอยกวา 20 คน  
การกํ าหนดจํ านวนผูสมัครรับเลือกตั้งขั้นตํ่ าของพรรคการเมืองแตละพรรค (ดังเชนบทบัญญัติ 
ที่วา พรรคการเมืองจักตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งอยางนอย 120 คน) เปนตน ความ 
โนมเอียงที่จะสนับสนุนพรรคการเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็กดังกลาวนี้ 
มีสวนผลักดันใหความตองการซื้อนักการเมืองมีมากขึ้น ประกอบกับตลาดนักการเมืองไดพัฒนา 
มาเปนตลาดที่มีอุปสรรคในการเขาไปแขงขัน  (barriers to entry) มากขึ้น  ทํ าใหนักการเมือง 
มีราคาสูงกวาปกติ  นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกลาวนี้ยังกอใหเกิดอาชีพนักการเมืองรับจางอีกดวย 
พรรคการเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางจํ านวนมากมีสมาชิกที่มีศักยภาพที่จะไดรับเลือกตั้ง
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จํ านวนจํ ากัด โดยจํ านวนดังกลาวตํ่ ากวาจํ านวนที่กฎหมายบังคับ จึงตองหานักการเมืองรับจาง 
ลงสมัครโดยมิไดหวังชัยชนะ
           ความตองการ ส.ส. มิไดมาจากพรรคการเมืองเทานั้น หากทวายังมีความตองการ
จากประชาชนดวย  ประชาชนมิไดตองการ ส.ส. เพื่อใหทํ าหนาที่นิติบัญญัติหรือกํ าหนดนโยบาย 
เพราะหนาที่ดังกลาวนี้หางไกลจากประโยชนสุขของประชาชน อีกทั้งประชาชนยังคุนเคยตอการให
สัญญาลมๆแลงๆของผูสมัครรับเลือกตั้งอีกดวย  ส่ิงที่ประชาชนคาดหวังวาจะไดจาก ส.ส. ก็คือ 
ความตองการที่จะให  ส.ส. อํ านวยประโยชนสวนบุคคลและสาธารณบริการให  เพราะราชการ 
และรัฐบาลไดทอดทิ้งประชาชนในชนบทมาเปนเวลาชานาน  ส.ส. สามารถเขามาเสริมสวนที่ขาด 
นี้ได ส.ส. ที่ทํ าตัวเปนที่พึ่งของประชาชนไดจะสามารถรักษาตํ าแหนง ส.ส. ไดนาน  ความสัมพันธ 
ที่กอตัวขึ้นระหวาง ส.ส. กับประชาชนในเขตการเลือกตั้งจะมีลักษณะเปนความสัมพันธเชิง
อุปถัมภ ส.ส.จะตองจุนเจือชวยเหลือในยามเดือดรอน ชวยปกปองคุมครองในยามที่ถูกขาราชการ 
เบียดเบียน และตองเขารวมในงานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ตลอดจนงานพิธีกรรมในครัวเรือน 
ประชาชนโดยทั่วไปจะไมรู สึกชื่นชมผู สมัครรับเลือกตั้งที่ประกาศนโยบายวาจะลมการเก็บ 
พร่ีเมียมขาว เพราะอานิสงสของการเลิกเก็บพรีเมี่ยมขาวเปนเรื่องนามธรรมที่เขาใจยาก แต 
ประชาชนจะชื่นชมผูสมัครรับเลือกตั้งที่สามารถนํ าโครงการพัฒนาเขาสูชุมชนได เนื่องจากไดรับ
ประโยชนโดยตรง  ดังนั้น ส.ส. ที่ตองการรักษาตํ าแหนงไมเพียงแตจะตองชวยเหลือประชาชน 
ภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ และเขารวมงานสังคมกับราษฎรเทานั้น หากทวายังตอง 
ใชเวลาเปนอันมากในการวิ่งเตนใหโครงการพัฒนาเขาสูเขตการเลือกตั้งของตนอีกดวย หนาที่หลัก
ของ ส.ส. ในดานนิติบัญญัติและในฐานะผูผลิตนโยบายมิใชส่ิงที่ราษฎรคาดหวัง สาเหตุสํ าคัญเปน
เพราะวา รัฐธรรมนูญที่มีมาเกือบทั้งหมดจํ ากัดบทบาทดังกลาวนี้ของ ส.ส.

            ความตองการของพรรคการเมืองในการซื้อนักการเมือง  ทํ าให ส.ส. มีราคาใน
ตลาดการเมือง  แต ส.ส. จะมีราคาไดก็ตอเมื่อประสบชัยชนะในการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งที่
แพการเลือกตั้งจะกลายเปนสินคาไรราคาในตลาดการเมือง แตชัยชนะในการเลือกตั้งจักไดมา 
ก็ดวยความสามารถในการลวงรูความตองการและการสนองตอบความตองการของประชาชน


