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ตกเขียว

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การ 'ตกเขียว' ทางการเมอืงเปนขาวใหญในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 2542 เมื่อ
สมาชิกพรรคประชาธิปตย ต้ังแตหัวหนายันลิ่วลอพากันดาหนาออกมาถลมปรปกษทางการเมือง
ในฐานปฏิบัติการ 'ตกเขียว'   ดวยการ 'ซื้อ' ส.ส. จากพรรคประชาธิปตยโดย 'จายเงิน' ลวงหนา

'ตกเขียว' เปนสญัญาการกูเงินรูปแบบหนึ่งในภาคเศรษฐกิจขาว โดยนายทุนเงินกู
ใหเงินกูแกชาวนา และชาวนาผูเปนลูกหนี้สัญญาวาจะชํ าระเงินตนและดอกเบี้ยเปนขาวเปลือก 
หลงัการเกบ็เกีย่วขาว สัญญาบางรูปแบบอาจกํ าหนดใหชํ าระเงินตนเปนเงินสด และชํ าระดอกเบี้ย
เปนขาวเปลือก หรือชํ าระเงินตนเปนขาวเปลือก และชํ าระดอกเบี้ยเปนเงินสดก็ได

การกูเงินแบบ 'ตกขาวเขียว' มีมาแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
เจาอยูหวั และเขาใจกันวาเกิดขึ้นครั้งแรกในบริเวณทุงหลวงรังสิต อันเปนแหลงเพาะปลูกขาวใหญ
และเปน 'อูขาวอูนํ้ า' ใหมหลงัการเปดประตูการคาระหวางประเทศหลังการทํ าสนธิสัญญาบาวริง 
ป 2398

การกูยืมเงินดวยการ 'ตกขาวเขียว' เปนทีน่ยิมในหมูชาวนามาก โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ในชวงทศวรรษ 2490 และ 2500 งานวิจัยที่ศึกษาภาระหนี้สินของชาวนาในชวงเวลาดังกลาว
 สวนใหญพบวา การ 'ตกขาวเขียว' เปนรูปแบบสญัญาการกูเงินที่แพรหลาย ชาวนาที่กูยืมเงินดวย
การ 'ตกขาวเขียว' มกัเปนชาวนาทีย่ากจน บางครั้งมิไดยืมเงิน หากแตยืมขาวมาบริโภคในชวงกอน
การเก็บเกี่ยว ซึ่งเปนชวงที่ขาวมีราคาสูง แลวคืนขาวที่บริโภคพรอมดอกเบี้ยในชวงหลังการ 
เกบ็เกีย่ว ซึง่เปนชวงที่ขาวมีราคาถูก ชาวนาผูเปนลูกหนี้ไมตองเสียคาใชจายในการขนขาวไปขาย 
เพื่อนํ าเงินสดมาชํ าระหนี้ หากแตสามารถชํ าระหนี้เปนขาวเปลือกได โดยที่คาขนสงขาวตกเปน
ภาระของเจาหนี้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงอันเกิดจากความแปรปรวนของดินฟาอากาศ  
อันกระทบตอปริมาณขาวที่ผลิตได ความเสี่ยงดังกลาวนี้ตกเปนภาระของเจาหนี้ดวย

ดวยเหตุที่เจาหนี้ตองแบกรับภาระคาขนสงขาว อีกทั้งมีความเสี่ยงที่ลูกหนี้ 
ไมสามารถชํ าระหนี้ได อันเกิดจากความแปรปรวนของดินฟาอากาศ การใหกูยืมตามสัญญาใน 
รูปแบบการ 'ตกเขียว' จงึมักคิดดอกเบี้ยในอัตราสูง
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ในการใหกูในรูปแบบการ 'ตกขาวเขียว' เจาหนี้ตองมีวิธีการกํ ากับมิใหลูกหนี้  
'เบีย้วหนี้' มฉิะนัน้อาจตองสูญหนี้ ในยุคสมัยที่การคาขาวมีการแขงขันไมมาก และการคมนาคม
ขนสงไมสะดวก ตนทุนการทวงหนี้ต่ํ า เพราะเจาหนี้เพียงแตคอยติดตามจังหวะเวลาที่ลูกหนี้ 
นวดขาวและตวงขาวจากลานนวดขาวนั้นเอง

นบัต้ังแตทศวรรษ 2510 เปนตนมา การกูเงินในรูปแบบการ 'ตกขาวเขียว' ลด
ความสํ าคัญลงไปตามลํ าดับ สวนสํ าคัญเปนเพราะตนทุนการติดตามและบังคับการชํ าระหนี้สูง 
เนื่องจากการขนสงและคมนาคมสะดวก เกษตรกรลูกหนี้สามารถขายขาวทั้งภายในและภายนอก
หมูบาน โดยเสยีตนทุนการขนสงตํ่ าลงมาก ในบางกรณี เกษตรกรลูกหนี้มีเจาหนี้หลายราย ทํ าให
เกดิปญหาการเรียกชํ าระหนี้

ในขณะที่การ 'ตกขาวเขียว' ลดความสํ าคัญในภาคเศรษฐกิจขาวเปนอันมาก การ 
'ตกเขียว' กลบัมคีวามสํ าคัญทางการเมือง

ในทางการเมือง การ 'ตกเขียว' ในดานหนึง่เกีย่วพันกับการซื้อตัวนักการเมือง ใน
อีกดานหนึง่เกีย่วพนักับการยายกลุมของนักการเมือง เหตุปจจัยที่กอใหเกิดการซื้อตัวนักการเมือง 
และเหตปุจจยัทีท่ ําใหนักการเมืองยายกลุม แมจะมิใชเหตุปจจัยชุดเดียวกัน แตก็เกี่ยวพันกัน

การซือ้ตัวนกัการเมืองอาจเปนการซื้อขามพรรค หรือการซื้อขามกลุมภายในพรรค
เดียวกันก็ได ความตองการซื้อนักการเมืองเกิดจากความตองการขยายฐานอํ านาจทางการเมือง 
พรรคการเมืองที่ยึดกุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรยอมยึดกุมอํ านาจการบริหารราชการ 
แผนดนิ แมในกรณีที่มิไดมีเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงมากกวาพรรคการเมืองใดๆ ก็มีโอกาส
เปนแกนน ําในการจัดตั้งรัฐบาล ดวยเหตุดังนี้เอง พรรคการเมืองจึงมีความตองการซื้อนักการเมือง
ทีม่โีอกาสชนะการเลือกตั้งเมื่อถึงฤดูการเลือกตั้ง

การซื้อนักการเมืองขามกลุมภายในพรรคเดียวกันมักจะไมปรากฏเปนขาว และ
เกิดขึ้นชนิดคอยเปนคอยไป การขยายขนาดของกลุมภายในพรรคมีผลตอสวนแบงผลตอบแทน
ทางการเมืองที่พรรคไดรับในยามรวมรัฐบาล กลุมขนาดใหญยอมไดสวนแบงตํ าแหนงทางการ
เมอืงมากกวากลุมขนาดเล็ก กลุมบางกลุม หรือ 'มุง' บาง 'มุง' ภายในพรรคเดียวกันอาจทํ าสัญญา
พนัธมิตรเชิงยทุธศาสตร (Strategic Alliance) เพือ่ยดึกุมผลประโยชนภายในพรรค กลุมที่เปน 
พันธมิตรเชิงยทุธศาสตรนีอ้าจผสมกลมกลืนเปนกลุมเดียวกันในภายหลัง ในบางกรณี หัวหนากลุม
เสือ่มถอยอ ํานาจ หรืออํ าลาเวทีการเมือง หรือยายพรรค สมาชิกกลุมที่เหลืออยูจํ าเปนตองแสวงหา
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนํ าคนอื่น การขยายขนาดของกลุ มอาจกระทํ าไดดวยการซื้อ 
นกัการเมืองจากพรรคอื่นดวย
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การซือ้นกัการเมืองอาจชํ าระเปนตัวเงิน (payment in cash) กไ็ด หรือชํ าระเปน
ตํ าแหนง (payment in kind) กไ็ด ราคาที่จายยอมข้ึนอยูกับเกรดของนักการเมืองที่ซื้อ ตลาด
นกัการเมอืงมกีารจัดเกรดนักการเมืองดุจเดียวกับการจัดเกรดในตลาดสินคาอื่นๆ เพียงแตมิตองมี
บรรจุภัณฑ (packaging) เทานัน้ นกัการเมืองที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้ง 100% ยอมขายไดราคา
ดี ผูทีม่โีอกาสชนะการเลือกตั้งตํ่ ากวา 50% ยอมยากที่จะมีพรรคการเมืองตองการซื้อ นักการเมือง
ระดับหัวหนา 'มุง' ซึง่หิว้บริวารทางการเมืองตามมาดวยยิ่งมีราคาสูง แตการซื้อ  'มุง' ทั้ง 'มุง'  
มขีอพงึระวงัเกี่ยวกับดุลอํ านาจภายในพรรค เพราะการเขามาของ 'มุง' ใหม อาจทํ าลายฐานะ
สัมพัทธของ 'มุง' ตางๆที่อยูในพรรคแตด้ังเดิม

ในกรณีการจายคาตัวเปนเงิน ราคาที่จายมักจะครอบคลุมคาใชจายในการ
รณรงคทางการเมือง นักการเมืองที่มี 'มลูคาทางการเมือง' สูงอาจขายไดราคาสูงกวานี้ สวนผูที่มี  
'มลูคาทางการเมือง'ต่ํ า อาจขายไดราคาตํ่ ากวานี้ ในกรณีการชํ าระราคาเปนตํ าแหนงทางการเมือง 
นกัการเมืองที่มี 'มลูคาทางการเมือง' สูง อาจเรยีกรองตํ าแหนงรัฐมนตรีเปนขอแลกเปลี่ยนในการ
ยายพรรค ผูที่มี 'มลูคาทางการเมือง' ต่ํ าลงมา อาจเรียกรองตํ าแหนงทางการเมืองระดับต่ํ ากวา 
รัฐมนตรี ทั้งนี้ 'มลูคาทางการเมือง' มไิดข้ึนอยูกบัโอกาสในการชนะการเลือกตั้งเทานั้น หากยังขึ้น
อยูกบัภาพลักษณและสถานะในสังคมของนักการเมืองแตละคนอีกดวย

สัญญาการซื้อนักการเมืองมิไดกระทํ าเปนลายลักษณอักษร หากแตกระทํ าดวย
วาจา การบังคับการซื้อขายใหเปนไปตามสัญญาจึงมีปญหา กลาวโดยทั่วไปแลว ผูขายจะเสีย
เปรียบผูซือ้ หากการชํ าระราคากระทํ าภายหลังวันสมัครรับเลือกตั้ง เพราะทันที่ที่สมัครรับเลือกตั้ง
ในฐานะผูสมัครของพรรคการเมืองผูซื้อ ยอมแสดงวา ผูขาย 'ขายตัว' แลว ผูขายจะไดรับการชํ าระ
ราคาเต็มตามขอตกลงหรือไม ยอมข้ึนอยูกับความซื่อตรงของผูซื้อ การณปรากฏอยูเสมอๆวา  
นกัการเมอืงทีย่ายพรรคจํ านวนไมนอยมิไดรับชํ าระราคาเต็มตามขอตกลง อยางไรก็ตาม มีกรณีอยู
บางที่ผูขายเมื่อไดรับเงินชวยเหลือในการหาเสียงจากพรรคการเมืองผูซื้อแลว มิไดนํ าไปใชจายใน
การหาเสยีงแตประการใด หากแตเก็บเปนเงินออม เพราะตองการอํ าลาเวทีการเมือง แตโดยทั่วไป
แลว นักการเมืองมิอาจมีประพฤติกรรมเชนนี้ได เพราะเมื่อขอมูลเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป ยอม 
มิอาจ 'ขายตัว' คร้ังตอไปได

ในกรณกีารชํ าระราคาเปนตํ าแหนงการเมือง นักการเมืองผู 'ขายตัว' ยอมเผชิญ
สภาวะความไมแนนอนหลายระดับ สภาวะความไมแนนอนระดับแรก ไดแก ความไมแนนอนที่
พรรคการเมืองที่สังกัดใหมจะมีโอกาสรวมจัดตั้งรัฐบาล หากพรรคการเมืองผูซื้อมิไดรวมรัฐบาล 
ราคาจากการ 'ขายตัว' ยอมเทากับศูนย และตองรอคอยการจัดตั้งรัฐบาลใหมในครั้งตอไป สภาวะ
ความไมแนนอนระดับที่สอง ไดแก ความไมแนนอนอันเกิดจากความจํ ากัดของตํ าแหนงทางการ
เมือง แมพรรคการเมืองผูซื้อจะรวมจัดตั้งรัฐบาล แตสมาชิกพรรคที่รอคิวเพื่อดํ ารงตํ าแหนง 
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รัฐมนตรีมีจํ านวนมาก นักการเมืองผู 'ขายตัว' จะตองใช 'ก ําลังภายใน' อยางสูงในการลัดคิวขึ้นนั่ง
เกาอี้รัฐมนตรี

หากพิจารณาการซื้อนักการเมืองในความหมายอยางกวาง ทั้งการซื้อโดยการ
ช ําระราคาเปนเงนิ หรือการชํ าระดวยตํ าแหนงทางการเมืองดังที่กลาวขางตน ไมมีพรรคการเมือง 
ในสังคมการเมืองไทยพรรคใดที่ไมเคยมีประวัติการซื้อนักการเมือง ความขอนี้ครอบคลุมถึง 
พรรคประชาธิปตยดวย เมื่อทั้งลิ่วลอและผูนํ าพรรคประชาธิปตยออกมาตีฆองรองปาวเรื่องการ 
ซือ้ตัวนกัการเมือง หนังสือพิมพหลายฉบับเร่ิมขุดคุยวา ในการเลือกตั้งป 2539 พรรคประชาธิปตย
ไดลงทุน 'ซื้อตัว' นกัการเมอืงจ ํานวนมาก บางคนเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยมากอน แตยาย
ออกไปอยูพรรคอื่น แลวยายกลับมาใหม บางคนเคยถูกพรรคประชาธิปตยประณามวามี 'กลิ่น
เหม็น' แตกลบัรับเขามาเพิ่มความเหม็นภายในพรรคที่มีอยูกอนแลว ผูที่ยายพรรคบางคนสามารถ
นั่งเกาอี้รัฐมนตรีในสมัยแรกที่เขามาอยูใตชายคาพรรคประชาธิปตย ไมวาจะเปนนายชํ านิ  
ศักดเิศรษฐ (เดิมสังกัดพรรคพลังธรรม) ผูจุดพลุเร่ือง 'ตกเขียว' ทางการเมือง และนายไพฑูรย  
แกวทอง (เดมิสังกดัพรรคความหวังใหม) จนกอใหเกิดขอกังขาวา การครองตํ าแหนงทางการเมือง
อาจเปนเงือ่นไขในสัญญาการยายพรรค หากความขอนี้เปนจริง การยายพรรคโดยมีตํ าแหนงทาง
การเมืองเปนขอแลกเปลี่ยนหาไดแตกตางโดยสาระสํ าคัญจากการยายพรรคโดยมีเงินเปน 
ขอแลกเปลี่ยน  และพรรคประชาธิปตยก็หาไดแตกตางจากพรรคการเมืองอื่นๆในขอที่มีการ 'ซื้อ'  
นกัการเมอืงเพียงเพื่อหวังจัดตั้งรัฐบาลเทานั้น

แตการ'ตกเขียว'มิใชรูปแบบสัญญาการ'ซื้อ'นักการเมืองโดยทั่วไป หากประยุกต
รูปแบบสัญญาการ 'ตกขาวเขียว' มาใช  การ 'ตกเขียว' ทางการเมอืง ยอมหมายถึงสัญญาการซื้อ
นักการเมือง โดยผูซื้อจายเงินใหแกผูขายเปนการลวงหนา รูปแบบสัญญาดังกลาวนี้ทํ าให 
ผูขายไดเปรียบผูซื้อ เพราะผูขายไดรับราคาคาตัวลวงหนา เมื่อถึงกํ าหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  
ผูขายอาจ 'เบี้ยว' ไมสงมอบ 'สินคา'  กลาวคอื ไมยายพรรคตามสัญญาก็ได ผูซื้อเมื่อจายเงินไป
แลว มอิาจบงัคบัใหผูขายปฏิบัติตามสัญญาได หากจะโพนทะนาเพื่อสรางความเสียหายแกผูขาย  
ผูซือ้กต็องเสียหายดวย เพราะเปนปฏิบัติการ 'ถมนํ ้าลายรดฟา' ไฉนเลยตัวเองจะไมแปดเปอนจาก
กระบวนการกวานซื้อนักการเมืองดวยเลา ในกรณีที่มีการ 'เบี้ยว' สัญญาเชนนี้ ผูซื้อไดแตหวานอม
ขมกลนื หากจะเลนงานผูขาย ก็ตองเปนการเลนงานดวยวิธีการนอกระบบ ดวยเหตุดังนี้ การซื้อ 
นกัการเมืองดวยวิธีการ 'ตกเขียว' จงึไมเปนที่นิยม เพราะมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับ 'สินคา' การ  
'ตกเขียว' จะเกดิขึ้นก็ตอเมื่อผูซื้อแนใจวา ผูขายจะสงมอบ 'สินคา' หรือเมือ่ผูซื้อมีวิธีการบังคับให 
ผูขายสงมอบ 'สินคา'

การซื้อขายนักการเมืองจะเกิดขึ้น ก็ตอเมื่อพรรคการเมืองผูเสนอซื้อประเมินแลว
วา นกัการเมอืงทีเ่สนอขอซื้อ หากตกลงยายพรรค จะชวยขยายฐานอํ านาจทางการเมืองของพรรค
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ได ฝายนักการเมืองที่ยินยอม 'ขายตัว' ยอมตองประเมินแลวเชนกันวา การยายพรรคจะชวย 
เพิม่พูน 'มลูคาทางการเมือง' ของตนดวย ทั้งสองฝายจะตองสมประโยชน  การซื้อขายจึงเกิดขึ้นได

แมวาการซื้อขายนักการเมืองยังผลใหเกิดการยายพรรค แตการยายพรรคอาจ 
มิไดเกิดจากการ 'ขายตัว' เสมอไป นักการเมืองที่ยายพรรคอาจมิไดผลตอบแทนจากพรรคใหม  
ทั้งในรูปตัวเงินหรือตํ าแหนงทางการเมืองก็ได เหตุจูงใจในการยายพรรคอาจเกิดจากการประเมิน
วา เกียรติภูมิของพรรคใหมจะชวยเพิ่มพูนโอกาสในการชนะการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมือ่ศรัทธาของมหาประชาชนที่มี ตอพรรคเดิมเสื่อมทรามจนถึงที่สุด เหตุจูงใจอีกประการหนึ่งได
แก ความตองการความ 'กาวหนา' ทางการเมอืง นักการเมืองที่ไมสามารถไตเตาไปสูเกาอี้รัฐมนตรี 
เนื่องจากมีปญหาและอุปสรรคกีดขวางนานัปการก็ดี หรือเปนเพราะพรรคเดิมมีกติกาที่ไมโปรงใส 
กดี็ อาจตองพิจารณายายพรรค

นับต้ังแตการเลือกตั้งป 2512 เปนตนมา ไมเพียงแตการยายพรรคจะเปน 
ปรากฏการณปกติของสังคมการเมืองไทยเทานั้น หากแตการ 'ซื้อ' นักการเมืองก็กลายเปน  
'ธรรมชาติ' ของการเมอืงไทยดวย บรรดาขุนศึกที่จํ าตองเลนเกมการเลือกตั้งเพื่อยึดกุมอํ านาจรัฐ 
ลวนแลวแตเลือกใชยุทธวธิีการ 'ซื้อ' นกัการเมอืงทั้งสิ้น เร่ิมดวยพรรคเสรีมนงัคศิลาในการเลือกตั้ง
ป 2500 พรรคสหประชาไทยป 2512  และพรรคสามัคคีธรรมป 2535 แมเมื่อพนยุคขุนศึก 
เรืองอ ํานาจ พรรคการเมืองที่เลนเกมเลือกตั้งยังคง 'ซื้อ' นกัการเมอืงสืบตอมา ไมวาจะดวยการ
ช ําระเงนิสดหรอืช ําระดวยตํ าแหนงทางการเมือง เพียงเพื่อหวังจัดตั้งรัฐบาลเทานั้น การ 'ตกเขียว'
เปนสัญญารูปแบบหนึ่งในการ 'ซื้อ' นกัการเมือง และมิใชรูปแบบสัญญาที่แพรหลาย
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