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ตลาดนักการเมือง (ตอนที่สาม)
โครงสรางและการเปลี่ยนแปลง

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2476 
ประมาณรอยละ 35 ของ ส.ส. ที่ไดรับเลือกตั้งมาจากระบบราชการ โดยเปนขาราชการประจํ า  
16 คน และขาราชการบํ านาญ 11 คนจากจํ านวน ส.ส. ทั้งหมด 78 คน  สัดสวนของ ส.ส. ที่มา 
จากระบบราชการขึ้นสูระดับสูงสุดในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนสิงหาคม 2489 โดยปรากฏวาสูงถึง 
61% หลังจากนั้น ความสํ าคัญของระบบราชการในฐานะแหลงกํ าเนิดนักการเมืองเริ่มตกตํ่ าลง 
แนวโนมดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนระหวางป  2489 - 2492 และระหวางป 2500 - 2518 ใน
การเลือกตั้งป 2519  สัดสวนของ ส.ส.ที่มาจากระบบราชการถีบตัวขึ้นมาอยูในระดับ 22% แตการ
เลือกตั้งหลังจากนั้น สัดสวนนี้อยูในระดับต่ํ ากวา 20%
            ในขณะที่สัดสวนของ ส.ส.ที่มาจากระบบราชการมีแนวโนมโดยทั่วไปลดลง 
สัดสวนของ ส.ส. ที่มาจากอาชีพธุรกิจการคากลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  กอนป 2500 ส.ส. ที่มี 
ภูมิหลังเปนนักธุรกิจการคามีไมถึง 25% (ยกเวนการเลือกตั้งป 2492 ที่สูงถึง 33%) นับต้ังแต 
การเลือกตั้งป 2500 เปนตนมา  สัดสวนของ ส.ส. ที่มาจากอาชีพธุรกิจการคาลวนแลวแตมากกวา 
25% ของจํ านวน ส.ส.รวม  โดยที่สัดสวนนี้ข้ึนสูระดับสูงสุดในการเลือกตั้งป  2512  (45.7%)  และ
ยืนอยูระดับ 37 - 39% ในการเลือกตั้งระหวางป 2522 - 2529
            ดังนี้ จะเห็นไดวา ตลาดนักการเมืองในชวงเวลาเกือบ 60 ปที่ผานมานี้ มี 
โครงสรางที่แปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก  การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 4 ประการ  
กลาวคือ

 ประการแรก การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีผลกระทบตอตลาดนัก 
การเมืองอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งปวงลวนแลวแตตองการ 
ที่จะเขาไปมีสวนยึดกุมอํ านาจรัฐ ทั้งนี้เพื่อธํ ารงและขยายฐานอํ านาจเศรษฐกิจ ดังนั้น เราจึงได 
เห็นปรากฏการณที่เจาพอและนายทุนสวนภูมิภาค ซึ่งเขาไปมีบทบาทและอิทธิพลในการเมือง 
ทองถิ่นไตเตาขึ้นไปสัมพันธกับพรรคการเมืองและผูนํ าพรรคตางๆ  การที่สัดสวนของ ส.ส. ที่มา 
จากอาชีพธุรกิจการคามีแนวโนมเพิ่มข้ึนยอมสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม
ในตลาดการเมือง
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           ประการที่สอง ตลาดนักการเมืองเปนตลาดที่มีการเคลื่อนยายแรงงาน (labour 
mobility) คอนขางตํ่ านับต้ังแตการเลือกตั้งป 2522 จนถึงป 2531 จํ านวนผูประสบความสํ าเร็จ 
ในการเลือกตั้งมีเพียง 650-700 คน  นักการเมืองที่ดํ ารงตํ าแหนง ส.ส. อยูแลวมีโอกาสมากกวา 
50% ที่จะรักษาตํ าแหนงไวได หากมิไดละเลยการดูแลทุกขสุขของราษฎรในเขตการเลือกตั้ง  
การเสริมสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎร  การชวยเหลือราษฎรทั้งในฐานะ ส.ส. และ 
ฐานะผูอุปถัมภ ตลอดจนการผลักดันโครงการพัฒนาของรัฐเขาสูเขตการเลือกตั้ง นับเปนปมเงื่อน
สํ าคัญที่จะทํ าใหประสบชัยชนะในการเลือกตั้ง กลาวโดยทั่วไปแลว ส.ส.ฝายรัฐบาลมีโอกาสที่จะ
ผันทรัพยากรของรัฐไปสูเขตการเลือกตั้งไดมากกวา ส.ส. ฝายคาน  ความไมเสมอภาคในการใช
ทรัพยากรของรัฐ  ไมเพียงแตจะทํ าใหพรรคฝายรัฐบาลมีแรงดึงดูดให ส.ส. ยายพรรคเทานั้น  
หากทวายังมีผลในการทํ าลายพรรคการเมืองที่มีอุดมการอีกดวย ลักษณะของตลาดนักการเมือง 
ที่มีการเคลื่อนยายแรงงานคอนขางตํ่ า ยังเห็นไดจากการสืบทอดอาชีพในตระกูลนักการเมือง 
บางตระกูล  ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเปนผูมีอิทธิพลและนายทุนทองถิ่น
            ประการที่สาม ตลาดนักการเมืองมิใชตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ (perfect 
competition) กลาวคือ มิใชตลาดชนิดที่ใครอยากเดินเขาไป ก็สามารถเดินเขาไปโดยสะดวก   
หากแตเปนตลาดที่มีทํ านบขวางกั้นการเขาไปแขงขัน (barriers to entry) โดยที่อุปสรรคในการ 
เขาไปแขงขันมีแนวโนมเพิ่มข้ึน การเขาสูตลาดการเมืองเพื่อประกอบอาชีพนักการเมืองนับวัน 
รังแตจะยากลํ าบากมากยิ่งขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะการแผขยายอิทธิพลของทุนนิยมทางเศรษฐกิจ
เขาสูตลาดการเมือง ทํ าใหมีการใชเงินในการซื้อเสียง ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนนับต้ังแตการเลือกตั้ง
ทั่วไปป 2512 เปนตนมา ผลที่ตามมาก็คือ รายจายในการเลือกตั้งมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
และกลายเปนทํ านบสํ าคัญที่สกัดกั้นมิใหผูไรฐานะทางเศรษฐกิจเขาสูตลาดการเมือง อีกสวนหนึ่ง
เปนเพราะการกาวเขาสูตลาดการเมืองของผูมีอิทธิพลและเจาพอทองถิ่น ซึ่งอาศัยวิธีการแขงขัน 
ที่ไมเปนธรรม จนถึงขั้นการโกงการเลือกตั้งและการฆาตกรรมหัวคะแนนของคูแขง ในเขตการ 
เลือกตั้งที่ถูกครอบงํ าโดยผู มีอิทธิพลและเจาพอ การแทรกตัวเขาสู ตลาดการเมืองเปนเรื่อง 
ยากลํ าบากยิ่ง หากไมเขาไปสวามิภักดิ์หรือรับการอุปถัมภจากผูทรงอิทธิพลและเจาพอในทองถิ่น
นั้น ทํ านบที่กีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง  ซึ่งมีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการซื้อเสียงและ
อิทธิพลทองถิ่น ก็คือ ความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางนักการเมืองที่เปน ส.ส. อยูแลวกับราษฎร 
ในเขตการเลือกตั้ง หากนักการเมืองเจาของตํ าแหนงมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนแฟน 
กับผูนํ าทองถิ่นและราษฎรในเขตการเลือกตั้ง และสามารถใชอํ านาจการเมืองผันทรัพยากรของ 
รัฐเขาไปพัฒนาเขตการเลือกตั้ง  นักการเมืองหนาใหมยอมยากที่จะแยงชิงตํ าแหนง ส.ส. จาก 
เจาของตํ าแหนงเดิมไว
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ประการที่ส่ี  พัฒนาการของตลาดนักการเมืองในชวง 60 ปที่ผานมา มีแนวโนม 
ที่นักการเมืองเลวขับนักการเมืองดีออกไปจากตลาด ในดานหนึ่ง นักการเมืองอุดมคติที่ดํ ารง
ตํ าแหนง ส.ส. อยูแลว  ยากที่จะรักษาตํ าแหนงไวไดทามกลางการเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองที่
กํ าลังเกิดขึ้น ในอีกดานหนึ่ง นักการเมืองอุดมคติหนาใหมยากที่จะแทรกตัวเขาสูตลาดการเมืองได 
เนื่องจากทํ านบและอุปสรรคในการเขาไปแขงขันมีมากขึ้น อาชีพนักการเมืองโดยพื้นฐานเปน 
อาชีพที่รายไดไมมีเสถียรภาพอยูแลว ความไรเสถียรภาพแหงรายไดยังถูกซํ้ าเติมดวยการปฏิวัติ 
รัฐประหาร วงจรอุบาทวทางการเมืองมีสวนทํ าลายนักการเมืองอุดมคติทั้งโดยตรงและโดยออม  
นักการเมืองอุดมคตินั้นยากที่จะเกาะกลุมอยางเหนียวแนน เพราะธรรมชาติของนักการเมือง 
อุดมคติมักจะมีความขัดแยงดานอุดมคติดวยกัน มิหนํ าซํ้ าการที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรค 
การเมืองและกฎหมายการเลือกตั้งมีความโนมเอียงที่จะใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญมากกวา
พรรคการเมืองขนาดเล็กยังผลใหตนทุนการดํ าเนินงานของพรรคการเมืองสูงกวาที่ควรจะเปน  
ซึ่งกระทบตอการจัดตั้งพรรคการเมืองอุดมคติ นอกจากนี้ กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยยังไดใช
อํ านาจรัฐและกลไกของรัฐในการทํ าลายพรรคการเมืองอุดมคติ โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคการเมือง
ในแนวสังคมนิยม นักการเมืองอุดมคติจึงไมสามารถรวมตัวกันอยางเปนปกแผน โดยทั่วไปแลวนัก 
การเมืองอุดมคติมักจะอยูฝายคาน แตการเปนฝายคานทํ าใหเสียเปรียบที่ไมสามารถผันทรัพยากร
ของรัฐไปพัฒนาเขตการเลือกตั้ง ยิ่งเมื่อตองเผชิญกับอิทธิพลของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมและ 
เจาพอดวยแลว นักการเมืองอุดมคติที่ไรอาวุธทุนนิยมก็ยากที่จะรักษาตํ าแหนงไวได สวนนัก 
การเมืองอุดมคติหนาใหม หากปราศจากอาวุธทุนนิยม ก็ยากที่จะทะลุทะลวงเขาสูตลาดการเมือง
ได เพราะตลาดการเมืองเปนตลาดที่มีการแขงขันอยางไมสมบูรณ (imperfect competition)   
โดยที่อุปสรรคในการเขาไปแขงขันมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ดวยเหตุนี้เองตลาดนักการเมืองจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางไปในทางที่นักการเมืองเลวขับนักการเมืองดีออกไปจากตลาด

           การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของตลาดนักการเมืองดังที่กลาวขางตนนี้ สาเหตุ
สํ าคัญสวนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมือง (political behaviour) โดยที่ 
การแปรเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเมืองเปนผลจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางอํ านาจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสถาบันสังคม การเปลี่ยนแลงพฤติกรรมที่สํ าคัญ 
ในตลาดการเมืองไดแก การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองทุกระดับและทุกประเภท การยายสังกัด
ของนักการเมือง ซึ่งโดยทั่วไปเปนการยายเขาสูพรรคที่อยูในศูนยอํ านาจ การกอเกิดของอาชีพ 
นักการเมืองรับจางสอบตก และการใชทรัพยากรของรัฐเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมือง 
สวนบุคคล เปนตน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและโครงสรางตลาดนักการเมืองดังกลาวขางตนนี้
สะทอนใหเห็นวา ทุนนิยมทางเศรษฐกิจกํ าลังผลักดันใหเกิดทุนนิยมทางการเมือง


