คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2542

ตกเขียว
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การ 'ตกเขียว' ทางการเมืองเปนขาวใหญในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 2542 เมื่อ
สมาชิกพรรคประชาธิปตย ตั้งแตหัวหนายันลิ่วลอพากันดาหนาออกมาถลมปรปกษทางการเมือง
ในฐานปฏิบัติการ 'ตกเขียว' ดวยการ 'ซื้อ' ส.ส. จากพรรคประชาธิปตยโดย 'จายเงิน' ลวงหนา
'ตกเขียว' เปนสัญญาการกูเงินรูปแบบหนึ่งในภาคเศรษฐกิจขาว โดยนายทุนเงินกู
ใหเงินกูแกชาวนา และชาวนาผูเปนลูกหนี้สัญญาวาจะชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนขาวเปลือก
หลังการเก็บเกีย่ วขาว สัญญาบางรูปแบบอาจกําหนดใหชําระเงินตนเปนเงินสด และชําระดอกเบี้ย
เปนขาวเปลือก หรือชําระเงินตนเปนขาวเปลือก และชําระดอกเบี้ยเปนเงินสดก็ได
การกูเงินแบบ 'ตกขาวเขียว' มีมาแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห วั และเขาใจกันวาเกิดขึ้นครั้งแรกในบริเวณทุงหลวงรังสิต อันเปนแหลงเพาะปลูกขาวใหญ
และเปน 'อูขาวอูนํ้า' ใหมหลังการเปดประตูการคาระหวางประเทศหลังการทําสนธิสัญญาบาวริง
ป 2398
การกูยืมเงินดวยการ 'ตกขาวเขียว' เปนทีน่ ยิ มในหมูชาวนามาก โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ ในชวงทศวรรษ 2490 และ 2500 งานวิจัยที่ศึกษาภาระหนี้สินของชาวนาในชวงเวลาดังกลาว
สวนใหญพบวา การ 'ตกขาวเขียว' เปนรูปแบบสัญญาการกูเงินที่แพรหลาย ชาวนาที่กูยืมเงินดวย
การ 'ตกขาวเขียว' มักเปนชาวนาทีย่ ากจน บางครั้งมิไดยืมเงิน หากแตยืมขาวมาบริโภคในชวงกอน
การเก็บเกี่ยว ซึ่งเปนชวงที่ขาวมีราคาสูง แลวคืนขาวที่บริโภคพรอมดอกเบี้ยในชวงหลังการ
เก็บเกีย่ ว ซึง่ เปนชวงที่ขาวมีราคาถูก ชาวนาผูเปนลูกหนี้ไมตองเสียคาใชจายในการขนขาวไปขาย
เพื่อนําเงินสดมาชําระหนี้ หากแตสามารถชําระหนี้เปนขาวเปลือกได โดยที่คาขนสงขาวตกเปน
ภาระของเจ า หนี้ นอกจากนี้ ยัง มีค วามเสี่ย งอัน เกิ ดจากความแปรปรวนของดินฟาอากาศ
อันกระทบตอปริมาณขาวที่ผลิตได ความเสี่ยงดังกลาวนี้ตกเปนภาระของเจาหนี้ดวย
ดว ยเหตุที่เ จ า หนี้ ตอ งแบกรับภาระคาขนสงขาว อีกทั้งมีความเสี่ยงที่ลูกหนี้
ไมสามารถชําระหนี้ได อันเกิดจากความแปรปรวนของดินฟาอากาศ การใหกูยืมตามสัญญาใน
รูปแบบการ 'ตกเขียว' จึงมักคิดดอกเบี้ยในอัตราสูง
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ในการใหกูในรูปแบบการ 'ตกขาวเขียว' เจาหนี้ตองมีวิธีการกํากับมิใหลูกหนี้
'เบีย้ วหนี้' มิฉะนัน้ อาจตองสูญหนี้ ในยุคสมัยที่การคาขาวมีการแขงขันไมมาก และการคมนาคม
ขนสงไมสะดวก ตนทุนการทวงหนี้ตํ่า เพราะเจาหนี้เพียงแตคอยติดตามจังหวะเวลาที่ลูกหนี้
นวดขาวและตวงขาวจากลานนวดขาวนั้นเอง
นับตัง้ แตทศวรรษ 2510 เปนตนมา การกูเงินในรูปแบบการ 'ตกขาวเขียว' ลด
ความสําคัญลงไปตามลําดับ สวนสําคัญเปนเพราะตนทุนการติดตามและบังคับการชําระหนี้สูง
เนื่องจากการขนสงและคมนาคมสะดวก เกษตรกรลูกหนี้สามารถขายขาวทั้งภายในและภายนอก
หมูบ า น โดยเสียตนทุนการขนสงตํ่าลงมาก ในบางกรณี เกษตรกรลูกหนี้มีเจาหนี้หลายราย ทําให
เกิดปญหาการเรียกชําระหนี้
ในขณะที่การ 'ตกขาวเขียว' ลดความสําคัญในภาคเศรษฐกิจขาวเปนอันมาก การ
'ตกเขียว' กลับมีความสําคัญทางการเมือง
ในทางการเมือง การ 'ตกเขียว' ในดานหนึง่ เกีย่ วพันกับการซื้อตัวนักการเมือง ใน
อีกดานหนึง่ เกีย่ วพันกับการยายกลุมของนักการเมือง เหตุปจจัยที่กอใหเกิดการซื้อตัวนักการเมือง
และเหตุปจ จัยทีท่ าให
ํ นักการเมืองยายกลุม แมจะมิใชเหตุปจจัยชุดเดียวกัน แตก็เกี่ยวพันกัน
การซือ้ ตัวนักการเมืองอาจเปนการซื้อขามพรรค หรือการซื้อขามกลุมภายในพรรค
เดียวกันก็ได ความตองการซื้อนักการเมืองเกิดจากความตองการขยายฐานอํานาจทางการเมือง
พรรคการเมืองที่ยึดกุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรยอมยึดกุมอํ านาจการบริหารราชการ
แผนดิน แมในกรณีที่มิไดมีเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงมากกวาพรรคการเมืองใดๆ ก็มีโอกาส
เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ดวยเหตุดังนี้เอง พรรคการเมืองจึงมีความตองการซื้อนักการเมือง
ทีม่ โี อกาสชนะการเลือกตั้งเมื่อถึงฤดูการเลือกตั้ง
การซื้อนักการเมืองขามกลุมภายในพรรคเดียวกันมักจะไมปรากฏเปนขาว และ
เกิดขึ้นชนิดคอยเปนคอยไป การขยายขนาดของกลุมภายในพรรคมีผลตอสวนแบงผลตอบแทน
ทางการเมืองที่พรรคไดรับในยามรวมรัฐบาล กลุมขนาดใหญยอมไดสวนแบงตําแหนงทางการ
เมืองมากกวากลุมขนาดเล็ก กลุมบางกลุม หรือ 'มุง' บาง 'มุง' ภายในพรรคเดียวกันอาจทําสัญญา
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance) เพือ่ ยึดกุมผลประโยชนภายในพรรค กลุมที่เปน
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรนอี้ าจผสมกลมกลืนเปนกลุมเดียวกันในภายหลัง ในบางกรณี หัวหนากลุม
เสือ่ มถอยอํานาจ หรืออําลาเวทีการเมือง หรือยายพรรค สมาชิกกลุมที่เหลืออยูจําเปนตองแสวงหา
สายสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ กั บ ผู  นํ าคนอื่ น การขยายขนาดของกลุ  ม อาจกระทํ าได ด  ว ยการซื้ อ
นักการเมืองจากพรรคอื่นดวย
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การซือ้ นักการเมืองอาจชําระเปนตัวเงิน (payment in cash) ก็ได หรือชําระเปน
ตําแหนง (payment in kind) ก็ได ราคาที่จายยอมขึ้นอยูกับเกรดของนักการเมืองที่ซื้อ ตลาด
นักการเมืองมีการจัดเกรดนักการเมืองดุจเดียวกับการจัดเกรดในตลาดสินคาอื่นๆ เพียงแตมิตองมี
บรรจุภัณฑ (packaging) เทานัน้ นักการเมืองที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้ง 100% ยอมขายไดราคา
ดี ผูท มี่ โี อกาสชนะการเลือกตั้งตํ่ากวา 50% ยอมยากที่จะมีพรรคการเมืองตองการซื้อ นักการเมือง
ระดับหัวหนา 'มุง' ซึง่ หิว้ บริวารทางการเมืองตามมาดวยยิ่งมีราคาสูง แตการซื้อ 'มุง' ทั้ง 'มุง'
มีขอ พึงระวังเกี่ยวกับดุลอํานาจภายในพรรค เพราะการเขามาของ 'มุง' ใหม อาจทําลายฐานะ
สัมพัทธของ 'มุง' ตางๆที่อยูในพรรคแตดั้งเดิม
ในกรณีการจายคาตัวเปนเงิน ราคาที่จายมักจะครอบคลุมคาใชจายในการ
รณรงคทางการเมือง นักการเมืองที่มี 'มูลคาทางการเมือง' สูงอาจขายไดราคาสูงกวานี้ สวนผูที่มี
'มูลคาทางการเมือง'ตํา่ อาจขายไดราคาตํ่ากวานี้ ในกรณีการชําระราคาเปนตําแหนงทางการเมือง
นักการเมืองที่มี 'มูลคาทางการเมือง' สูง อาจเรียกรองตําแหนงรัฐมนตรีเปนขอแลกเปลี่ยนในการ
ยายพรรค ผูที่มี 'มูลคาทางการเมือง' ตําลงมา
่
อาจเรียกรองตําแหนงทางการเมืองระดับตํ่ากวา
รัฐมนตรี ทั้งนี้ 'มูลคาทางการเมือง' มิไดขนึ้ อยูก บั โอกาสในการชนะการเลือกตั้งเทานั้น หากยังขึ้น
อยูก บั ภาพลักษณและสถานะในสังคมของนักการเมืองแตละคนอีกดวย
สัญญาการซื้อนักการเมืองมิไดกระทําเปนลายลักษณอักษร หากแตกระทําดวย
วาจา การบังคับการซื้อขายใหเปนไปตามสัญญาจึงมีปญหา กลาวโดยทั่วไปแลว ผูขายจะเสีย
เปรียบผูซ อื้ หากการชําระราคากระทําภายหลังวันสมัครรับเลือกตั้ง เพราะทันที่ที่สมัครรับเลือกตั้ง
ในฐานะผูสมัครของพรรคการเมืองผูซื้อ ยอมแสดงวา ผูขาย 'ขายตัว' แลว ผูขายจะไดรับการชําระ
ราคาเต็มตามขอตกลงหรือไม ยอมขึ้นอยูกับความซื่อตรงของผูซื้อ การณปรากฏอยูเสมอๆวา
นักการเมืองทีย่ ายพรรคจํานวนไมนอยมิไดรับชําระราคาเต็มตามขอตกลง อยางไรก็ตาม มีกรณีอยู
บางที่ผูขายเมื่อไดรับเงินชวยเหลือในการหาเสียงจากพรรคการเมืองผูซื้อแลว มิไดนําไปใชจายใน
การหาเสียงแตประการใด หากแตเก็บเปนเงินออม เพราะตองการอําลาเวทีการเมือง แตโดยทั่วไป
แลว นักการเมืองมิอาจมีประพฤติกรรมเชนนี้ได เพราะเมื่อขอมูลเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป ยอม
มิอาจ 'ขายตัว' ครั้งตอไปได
ในกรณีการชําระราคาเปนตําแหนงการเมือง นักการเมืองผู 'ขายตัว' ยอมเผชิญ
สภาวะความไมแนนอนหลายระดับ สภาวะความไมแนนอนระดับแรก ไดแก ความไมแนนอนที่
พรรคการเมืองที่สังกัดใหมจะมีโอกาสรวมจัดตั้งรัฐบาล หากพรรคการเมืองผูซื้อมิไดรวมรัฐบาล
ราคาจากการ 'ขายตัว' ยอมเทากับศูนย และตองรอคอยการจัดตั้งรัฐบาลใหมในครั้งตอไป สภาวะ
ความไมแนนอนระดับที่สอง ไดแก ความไมแนนอนอันเกิดจากความจํากัดของตําแหนงทางการ
เมือง แมพรรคการเมืองผูซื้อจะรวมจัดตั้งรัฐบาล แตสมาชิกพรรคที่รอคิวเพื่อดํ ารงตํ าแหนง
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รัฐมนตรีมีจํานวนมาก นักการเมืองผู 'ขายตัว' จะตองใช 'กําลังภายใน' อยางสูงในการลัดคิวขึ้นนั่ง
เกาอี้รัฐมนตรี
หากพิจารณาการซื้อนักการเมืองในความหมายอยางกวาง ทั้งการซื้อโดยการ
ชําระราคาเปนเงิน หรือการชําระดวยตําแหนงทางการเมืองดังที่กลาวขางตน ไมมีพรรคการเมือง
ในสังคมการเมืองไทยพรรคใดที่ไมเคยมีประวัติการซื้อนักการเมือง ความขอนี้ครอบคลุมถึง
พรรคประชาธิปตยดวย เมื่อทั้งลิ่วลอและผูนําพรรคประชาธิปตยออกมาตีฆองรองปาวเรื่องการ
ซือ้ ตัวนักการเมือง หนังสือพิมพหลายฉบับเริ่มขุดคุยวา ในการเลือกตั้งป 2539 พรรคประชาธิปตย
ไดลงทุน 'ซื้อตัว' นักการเมืองจํานวนมาก บางคนเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยมากอน แตยาย
ออกไปอยูพรรคอื่น แลวยายกลับมาใหม บางคนเคยถูกพรรคประชาธิปตยประณามวามี 'กลิ่น
เหม็น' แตกลับรับเขามาเพิ่มความเหม็นภายในพรรคที่มีอยูกอนแลว ผูที่ยายพรรคบางคนสามารถ
นั่ ง เก า อี้ รัฐ มนตรี ในสมัยแรกที่เขามาอยูใตชายคาพรรคประชาธิปตย ไมวาจะเปนนายชํ านิ
ศักดิเศรษฐ (เดิมสังกัดพรรคพลังธรรม) ผูจุดพลุเรื่อง 'ตกเขียว' ทางการเมือง และนายไพฑูรย
แกวทอง (เดิมสังกัดพรรคความหวังใหม) จนกอใหเกิดขอกังขาวา การครองตําแหนงทางการเมือง
อาจเปนเงือ่ นไขในสัญญาการยายพรรค หากความขอนี้เปนจริง การยายพรรคโดยมีตําแหนงทาง
การเมื อ งเป น ข อ แลกเปลี่ ย นหาได แ ตกต า งโดยสาระสํ าคั ญ จากการย า ยพรรคโดยมีเ งิ น เป น
ขอแลกเปลี่ยน และพรรคประชาธิปตยก็หาไดแตกตางจากพรรคการเมืองอื่นๆในขอที่มีการ 'ซื้อ'
นักการเมืองเพียงเพื่อหวังจัดตั้งรัฐบาลเทานั้น
แตการ'ตกเขียว'มิใชรูปแบบสัญญาการ'ซื้อ'นักการเมืองโดยทั่วไป หากประยุกต
รูปแบบสัญญาการ 'ตกขาวเขียว' มาใช การ 'ตกเขียว' ทางการเมือง ยอมหมายถึงสัญญาการซื้อ
นักการเมือง โดยผูซื้อจายเงินใหแกผูขายเปนการลวงหนา รูปแบบสัญญาดังกลาวนี้ทํ าให
ผูขายไดเปรียบผูซื้อ เพราะผูขายไดรับราคาคาตัวลวงหนา เมื่อถึงกําหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง
ผูขายอาจ 'เบี้ยว' ไมสงมอบ 'สินคา' กลาวคือ ไมยายพรรคตามสัญญาก็ได ผูซื้อเมื่อจายเงินไป
แลว มิอาจบังคับใหผูขายปฏิบัติตามสัญญาได หากจะโพนทะนาเพื่อสรางความเสียหายแกผูขาย
ผูซ อื้ ก็ตองเสียหายดวย เพราะเปนปฏิบัติการ 'ถมนําลายรดฟ
้
า' ไฉนเลยตัวเองจะไมแปดเปอนจาก
กระบวนการกวานซื้อนักการเมืองดวยเลา ในกรณีที่มีการ 'เบี้ยว' สัญญาเชนนี้ ผูซื้อไดแตหวานอม
ขมกลืน หากจะเลนงานผูขาย ก็ตองเปนการเลนงานดวยวิธีการนอกระบบ ดวยเหตุดังนี้ การซื้อ
นักการเมืองดวยวิธีการ 'ตกเขียว' จึงไมเปนที่นิยม เพราะมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับ 'สินคา' การ
'ตกเขียว' จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูซื้อแนใจวา ผูขายจะสงมอบ 'สินคา' หรือเมือ่ ผูซื้อมีวิธีการบังคับให
ผูขายสงมอบ 'สินคา'
การซื้อขายนักการเมืองจะเกิดขึ้น ก็ตอเมื่อพรรคการเมืองผูเสนอซื้อประเมินแลว
วา นักการเมืองทีเ่ สนอขอซื้อ หากตกลงยายพรรค จะชวยขยายฐานอํานาจทางการเมืองของพรรค
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ได ฝายนักการเมืองที่ยินยอม 'ขายตัว' ยอมตองประเมินแลวเชนกันวา การยายพรรคจะชวย
เพิม่ พูน 'มูลคาทางการเมือง' ของตนดวย ทั้งสองฝายจะตองสมประโยชน การซื้อขายจึงเกิดขึ้นได
แมวาการซื้อขายนักการเมืองยังผลใหเกิดการยายพรรค แตการยายพรรคอาจ
มิไดเกิดจากการ 'ขายตัว' เสมอไป นักการเมืองที่ยายพรรคอาจมิไดผลตอบแทนจากพรรคใหม
ทั้งในรูปตัวเงินหรือตําแหนงทางการเมืองก็ได เหตุจูงใจในการยายพรรคอาจเกิดจากการประเมิน
วา เกียรติภูมิของพรรคใหมจะชวยเพิ่มพูนโอกาสในการชนะการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมือ่ ศรัทธาของมหาประชาชนที่มี ตอพรรคเดิมเสื่อมทรามจนถึงที่สุด เหตุจูงใจอีกประการหนึ่งได
แก ความตองการความ 'กาวหนา' ทางการเมือง นักการเมืองที่ไมสามารถไตเตาไปสูเกาอี้รัฐมนตรี
เนื่องจากมีปญหาและอุปสรรคกีดขวางนานัปการก็ดี หรือเปนเพราะพรรคเดิมมีกติกาที่ไมโปรงใส
ก็ดี อาจตองพิจารณายายพรรค
นับตั้งแตการเลือกตั้งป 2512 เปนตนมา ไมเพียงแตการยายพรรคจะเปน
ปรากฏการณปกติของสังคมการเมืองไทยเทานั้น หากแตการ 'ซื้ อ' นักการเมืองก็กลายเปน
'ธรรมชาติ' ของการเมืองไทยดวย บรรดาขุนศึกที่จําตองเลนเกมการเลือกตั้งเพื่อยึดกุมอํานาจรัฐ
ลวนแลวแตเลือกใชยุทธวิธีการ 'ซื้อ' นักการเมืองทั้งสิ้น เริ่มดวยพรรคเสรีมนังคศิลาในการเลือกตั้ง
ป 2500 พรรคสหประชาไทยป 2512 และพรรคสามัคคีธรรมป 2535 แมเมื่อพนยุคขุนศึก
เรืองอํานาจ พรรคการเมืองที่เลนเกมเลือกตั้งยังคง 'ซื้อ' นักการเมืองสืบตอมา ไมวาจะดวยการ
ชําระเงินสดหรือชําระดวยตําแหนงทางการเมือง เพียงเพื่อหวังจัดตั้งรัฐบาลเทานั้น การ 'ตกเขียว'
เปนสัญญารูปแบบหนึ่งในการ 'ซื้อ' นักการเมือง และมิใชรูปแบบสัญญาที่แพรหลาย

