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ดุลยภาพในตลาดนักการเมือง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2535 กอใหเกิดความ
ระสํ่าระสายในพรรคการเมืองตางๆเปนอันมาก ความระสํ่าระสายดังกลาวนี้เปนเรื่องที่คาดการณ
ล ว งหน า ได อ ยู  แ ล ว เพราะทั น ที ที่ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯแต ง ตั้ ง ให น ายอานั น ท
ปนยารชุน ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 ก็เปนที่ทราบกันโดย
ทั่วไปวา รัฐบาลอานันท 2 เปนเพียงรัฐบาลรักษาการที่เขามาบริหารราชการแผนดินเพื่อฟนฟูชาติ
และจัดการใหมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม
แมจะมีกระแสความปนปวนและความระสํ่ าระสายในตลาดนักการเมือง แต
ตลาดนักการเมืองยังคงดํ ารงอยู การดํ ารงอยูและการลมสลายของตลาดนักการเมืองมีสภาพ
อันแตกตางจากตลาดสินคาและตลาดปจจัยการผลิตทั้งปวง ในขณะที่ปจจัยทางเศรษฐกิจมีฐานะ
ครอบงํ าตลาดสิ น ค า และตลาดปจจั ย การผลิต แตการดํ ารงอยู และการลม สลายของตลาด
นักการเมืองขึ้นอยูกับปจจัยทางการเมืองเปนสํ าคัญ ยามใดก็ตามที่มีการรัฐประหารโคนลม
ระบอบประชาธิปไตย ตลาดนักการเมืองก็ตองลมสลายตามไปดวย ตลาดนักการเมืองจะดํารง
อยูไดก็เฉพาะแตในระบอบประชาธิปไตย ไมวาจะเต็มใบหรือครึ่งใบก็ตาม
ตลาดนัก การเมื อ งมี ลัก ษณะเป นตลาดแรงงานประเภทหนึ่งในตลาดแรงงาน
ยอมมีการเคลื่อนยายแรงงาน (lobour mibility) ระหวางอุตสาหกรรมและระหวางภูมิภาคฉันใด
ตลาดนักการเมืองก็มีการเคลื่อนยายแรงงานฉันนั้น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและ
การยุ บ สภาเพื่ อ ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหม การเคลื่ อ นย า ยแรงงานก็จ ะปรากฎให เ ห็ น ในตลาด
นักการเมืองอยางเปนขบวนการ เพราะกําหนดการเลือกตั้งใหมมีผลในการทําลายดุลยภาพที่มีอยู
เดิมในตลาดตลาดนักการเมืองจึงตองปรับตัวเพื่อเขาสูดุลยภาพใหม ในทันทีที่มีประกาศยุบสภา
ผูแทนราษฎร ดุลยภาพในตลาดนักการเมืองก็ถูกทําลายไป กวาที่ตลาดจะปรับเขาสูดุลยภาพ
ใหมไดก็ตอเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง หรือตอเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม บางครั้งการ
ปรับตัวเขาสูดุลยภาพใหม อาจตองใชเวลามากกวานั้น ชวงเวลาที่ตลาดนักการเมืองเบี่ยงเบน
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ออกจากดุลยภาพเดิม และยังมิไดเขาสูดุลยภาพใหมนี้เอง ที่เปนชวงแหงภาวะระสํ่ าระสาย
ในตลาด
การเคลื่อนยายแรงงานในตลาดนักการเมืองมีอยู 2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ง
เปนการเคลื่อนยายของนักการเมืองหนาใหมเขาสูตลาดนักการเมือง ตลาดนักการเมืองเปนตลาด
ที่มีอุปสรรคในการเขาไปแขงขัน (barriers to entry) หานอยไม ในเบื้องแรกทีเดียว นักการเมือง
หนาใหมจักตองเลือกพรรคที่จะสังกัด นอกจากนี้ ยังตองดําเนินการใหพรรคเจาสังกัดคัดเลือก
ตนเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งที่ตนตองการแขงขัน นักการเมืองหนาใหมไมเพียงแต
จะตองมีฐานการสนับสนุนทางการเมืองภายในพรรคเทานั้น หากยังตองมีฐานเศรษฐกิจของตน
เองอีกดวย เพราะนักการเมืองหนาใหมมักจะมิใชนักการเมืองเกรด A ที่พรรคจะใหการสนับสนุน
ทางการเงิน อยางไรก็ตาม นักการเมืองหนาใหมในระดับชาติจํานวนไมนอยกาวขึ้นมาจากตลาด
การเมืองระดับทองถิ่น
การเคลื่อนยายแรงงานในตลาดนักการเมืองอีกลักษณะหนึ่งเปนการเคลื่อนยาย
ของนักการเมืองหนาเกา นักการเมืองหนาเกาบางคนอาจตัดสินใจเลิกเลนการเมืองและออกจาก
ตลาดไป สวนที่ยังคงเลนการเมืองตอไป ก็ตองตัดสินใจเรื่องสําคัญอยางนอย 2 เรื่อง เรื่องแรก
ไดแก การเลือกเขตการเลือกตั้ง และเรื่องที่สองไดแก การเลือกพรรคที่สังกัด
การตัดสินใจเปลี่ยนเขตการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนเขตการเลือกตั้ง
ภายในจังหวัดเดียวกันหรือขามจังหวัด เกิดจากการประเมินความเปนไปไดที่จะชนะการเลือกตั้ง
นักการเมืองหนาเกาอาจตัดสินใจเปลี่ยนเขตการเลือกตั้งหากผลการประเมินปรากฎวา การ
เปลี่ยนเขตการเลือกตั้งจะทํ าใหความเปนไปไดที่จะชนะการเลือกตั้งมีมากขึ้น การตัดสินใจ
ดังกลาวนี้อาจเปนผลจากการแกกฎหมายการเลือกตั้ง โดยมีการเปลี่ยนแปลงกติกา และ/หรือ
เขตการเลือกตั้งในเชิงภูมิศาสตร รวมตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานสนับสนุนทางการเมืองทั้ง
ในเขตการเลือกตั้งเกาและเขตการเลือกตั้งใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานะการแขงขันของคูแขงทาง
การเมืองในเขตการเลือกตั้งทั้งสอง
สวนการยายพรรคเกิดจากการประเมินผลประโยชนเปรียบเทียบระหวางการ
สั ง กั ด พรรคเดิ ม กั บ การย า ยสั ง กั ด พรรคใหม หากผลการประเมิ น พบว า การย า ยพรรคให
ผลประโยชนมากกวาการสังกัดพรรคเดิม การยายพรรคก็จะเกิดขึ้น ซึ่งกอผลกระทบตอดุลยภาพ
ในตลาดการเมือง การประเมินผลประโยชนดังกลาวนี้ครอบคลุมถึงผลประโยชนในการอยูรวม
พรรคที่มีอุดมการทางการเมืองคลายคลึงกัน รวมตลอดทั้งผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
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พัฒนาการในตลาดการเมืองในชวง 60 ปที่ผานมานี้ ทํ าใหความแตกตาง
ระหว า งพรรคการเมื อ งในด า นอุ ด มการทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และการเมือ งหมดสิ้น ไป พรรคที่มี
อุดมการสังคมนิยมทั้งในทศวรรษ 2490 และชวงป 2516-2519 ถูกกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ทํ าลายไปจนเกือบหมดสิ้น จนบัดนี้ไมมีความแตกตางระหวางพรรคการเมืองในเชิงอุดมการ
ความแตกตางที่ยังคงหลงเหลืออยูบางเปนความแตกตางในดานความซื่อสัตยสุจริตและการ
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น การยายพรรคจึงมิไดเกิด
จากปจจัยดานอุดมการ แตภาพลักษณความ `สะอาด' ของพรรคอาจเปนแรงจูงใจใหนักการเมือง
ยายพรรคได
การทํ าลายพรรคการเมืองในแนวทางสังคมนิยมก็ดี การรัฐประหารที่เกิดขึ้น
ซํ้าแลวซํ้าเลาก็ดี และการแทรกตัวของเจาพอและพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเขาสูตลาดการเมืองก็ดี
รวมตลอดทั้งการซื้อขายเสียง ซึ่งนับวันมีแตจะเพิ่มขึ้นก็ดี ปจจัยตางๆเหลานี้ไมเพียงแตมีสวน
ขับดันนักการเมืองที่มีอุดมการออกไปจากตลาดนักการเมืองเทานั้น หากทวายังเปนทํานบสกัด
มิใหคนดีกาวเขาสูตลาดอีกดวย สภาพการณดังที่เปนอยูนี้ ทําใหการตัดสินใจยายพรรคเกิด
จากการประเมิน ผลประโยชนสวนบุคคลยิ่งกวาผลประโยชนสวนรวม นักการเมืองจํานวนมาก
เลือกที่จะยายเขาสังกัดพรรคที่มีโอกาสเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองชนิดนี้
สามารถแสวงหาการสนับสนุนทางการเงินจากภาคเอกชนและผูนํานักการเมืองไดโดยงาย และ
พรอมที่จะลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง โดยหวังที่จะใชอํานาจทางการเมืองในการ
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจในภายหลัง ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่พรรคการ
เมืองชนิดนี้สามารถจายเงินซื้อนักการเมืองในอัตราคนละ 3-7 ลานบาท ขึ้นอยูกับความเปนไปได
ที่จะชนะการเลือกตั้งของนักการเมืองแตละคน
การย า ยไปสั ง กั ด พรรคที่ มี โ อกาสเปน แกนนํ าในการจัดตั้ง รัฐบาลไมเ พียงแต
จะทําใหได `คาตัว' สูงกวาพรรคการเมืองทั่วไปเทานั้น หากทวายังมีผลประโยชนอื่นๆที่จะไดรับ
ในอนาคตอีกดวย หากพรรคการเมืองที่สังกัดเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาลสมดังปรารถนา
นักการเมืองที่ยายพรรคก็อาจไดตําแหนงรัฐมนตรี หากมี ส.ส. บริวารจํานวนตั้งแต 6 คนขึ้นไป
หรือหากพลาดจากตําแหนงรัฐมนตรี ก็ยังมีตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ตํ าแหน ง ประจํ าสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี และตํ าแหน ง การเมื อ งอื่ น ๆซึ่ ง มี เ งิ น ประจํ า
ตําแหนงนอกเหนือไปจากเงินเดือน ส.ส. ผลประโยชนที่สําคัญนอกเหนือจากที่กลาวนี้ ก็คือ
โอกาสในการผลักดันโครงการพัฒนาเขาสูเขตการเลือกตั้งของตน ซึ่งสามารถสรางคะแนนนิยม
ทางการเมืองและความมีหนามีตาในสังคมชนบทได
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ด วยระบบความคิดดังที่กลาวขางตนนี้เอง จึงมีปรากฏการณการยายพรรค
ระลอกใหญเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลาในประวัติศาสตรการเมืองไทย ปรากฏการณดังกลาวนี้มักจะเกิด
จากการจัดตั้ง `พรรคทหาร' เมื่อผูนําฝายทหารที่ลมกระดานประชาธิปไตย จําเปนตองเลนเกม
ประชาธิปไตยก็มักจะจัดตั้งพรรคขนาดใหญเพื่อเปนฐานทางการเมือง ทั้งนี้โดยอาศัยทรัพยากร
ของแผนดิน ในการดึงดูดนักการเมืองมาเขาสังกัด ตัวอยางของพรรคการเมืองลักษณะนี้ไดแก
พรรคเสรีมนังคศิลาในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน พรรคสหประชาไทยของรัฐบาลถนอม-ประภาส และพรรคสามัคคีธรรม
ของผูนํา รสช. การกอเกิดของพรรคชาติพัฒนาซึ่งสมควรที่จะชูคําขวัญวา "ชาติจะพัฒนา ตอง
พัฒนานาชาติ" ก็ดําเนินอยูในมรรควิถีเดียวกัน
นักการเมืองในสังกัดพรรคที่รวมรัฐบาลสุจินดาพากันตีจากพรรคตนสังกัด เพราะ
ภาพลักษณการเปน `พรรคมาร' และการมีสวนรวมในการปราบปรามประชาชนในขบวนการ
พฤษภามหาโหด ยอมบั่นทอนทั้งโอกาสในการชนะการเลือกตั้งและโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล
ลําพังแตการเปลี่ยนชื่อพรรค ดังที่พรรคสามัคคีธรรมเปลี่ยนชื่อเปนพรรคเทิดไทนั้น ไมพอเพียง
ที่จะชําระลางคราบความเปนมารได ครั้นจะยายไปสังกัดพรรคที่ไมมีภาพลักษณแหงความเปน
มารก็มิใชเรื่องงาย เพราะพรรคที่มีภาพลักษณแหงความ `สะอาด' ยอมไมสุมเสี่ยงที่จะรับ
นักการเมือง `เฮงซวย' เขาสังกัด ในขณะที่นักการเมืองจํานวนมากตองการชําระลางคราบมาร
แตหาที่ชําระลางมิได พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และพลพรรคมองเห็นโอกาสในการจัดตั้งพรรค
การเมืองขนาดใหญ พรรคชาติพัฒนาจึงถือกําเนิดขึ้นเพื่อเปนที่ชําระลางคราบมาร
ดุลยภาพในตลาดนักการเมืองกํ าลังแปรเปลี่ยนไปในทางที่พรรคการเมืองตางๆ
กํ าลังปรับกํ าลังพล พรรคที่สูญเสียกํ าลังพลมิไดมีเฉพาะแตพรรคมารโดยเฉพาะอยางยิ่งพรรค
สามัคคีธรรม พรรคชาติไทย และพรรคประชากรไทยเทานั้น แมแตพรรคฝายคานบางพรรคก็ตอง
สูญเสียกํ าลังพลดวย ภาวะถดถอยของพรรคความหวังใหมเปนเรื่องที่คาดการณลวงหนาได
เพราะพรรคนี้เติบโตดวยการซื้อนักการเมือง และใชยุทธวิธีอันไมแตกตางจากพรรคสามัคคีธรรม
และ `พรรคทหาร' ที่มีมากอนหนานี้ เมื่ออํานาจเงินตราออนระโหยและโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล
ตกตํ่า นักการเมืองที่ถูกดูดดึงดวยอํานาจเงินตราก็พากันตีจากเปนธรรมดา ในขณะที่ภาวะถดถอย
ของพรรคเอกภาพโดยพื้ น ฐานแล ว เกิ ด จากความไม ส ามารถในการขยายฐานสนั บ สนุ น ทาง
การเมือง
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พรรคการเมืองที่ไดดุลในดานกํ าลังพลมิไดมีเฉพาะแตพรรคชาติพัฒนาเทานั้น
พรรคที่มีภาพลักษณแหงความ `สะอาด' ดังเชนพรรคพลังธรรมและพรรคประชาธิปตยก็ไดกําลัง
พลเพิ่มขึ้นดวย
ตลาดนักการเมืองกําลังปรับตัวเขาสูดุลยภาพใหม โดยที่ยังไมปรากฏแนชัดวา
ดุลยภาพใหมจะกอใหเกิดสันติสุขแกสังคมไทยไดมากกวาดุลยภาพเดิมหรือไม

