คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2542

Brand Name Capital
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ยอรจ ดับบลิว บุช จูเนียร (George W. Bush. Jr.) ผูวาการมลรัฐเท็กซัส ถีบตัว
ขึ้นมาเปนผูนํ าตัวแทนพรรครีปบลิกันในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันในเวลา
อันรวดเร็ว เงินบริจาคทางการเมืองของประชาชนชาวอเมริกันที่นิยมชมชอบพรรครีปบลิกัน
สวนสําคัญมุงสนับสนุนนายบุช จูเนียร จนผูสมัครเปนตัวแทนพรรครีปบลิกันบางคนตองถอนตัว
โดยที่บางคนหันไปเปนผูสมัครอิสระ เนื่องเพราะมิอาจระดมเงินบริจาคทางการเมืองจากผูนิยม
พรรครีปบลิกันไดนั่นเอง
เหตุใดยอรจ ดับบลิว บุช จูเนียร จึงสามารถวิ่งนําผูสมัครเปนตัวแทนพรรค
รีปบลิกันคนอื่นๆ?
นักรัฐศาสตรอเมริกันจํานวนไมนอยไมรูสึกประทับใจผลงานของนายบุช จูเนียร
ในฐานะผูวาการมลรัฐเท็กซัส มิหนําซําในยามที
้
่ตระเวนปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง นายบุช จูเนียร
ก็เผยใหเห็นจุดออนและอวิชาเปนอันมาก ตามอรรถาธิบายของนักวิชาการกลุมนี้ การที่นายบุช
จูเนียรวิ่งนํ าผูตัวแทนพรรครีปบลิกันคนอื่นๆ เปนเพราะอิทธิพลและชื่อเสียงกิตติคุณของอดีต
ประธานาธิบดียอรจ บุช ผูเปนบิดานั่นเอง
ในสหรั ฐ อเมริ ก า การสื บ ทอดตํ าแหน ง ทางการเมื อ งตามสายโลหิ ต เป น
ปรากฏการณที่นักรัฐศาสตรและนักเศรษฐศาสตรสนใจศึกษา มิจําเพาะแตตระกูลบุชทีเ่ ปนตระกูล
นักการเมืองเทานั้น กอนหนานี้ ตระกูลเคนเนดีก็เปนอุทาหรณอันดี การที่ลูกเลนการเมืองตาม
อยางพอ หรือหลานเอาอยางลุงหรืออา หรือนองเอาอยางพี่ ลวนแลวแตเปนปรากฏการณสามัญ
ประชาชนในเขตการเลือกตั้งบางเขตอาจฝกใฝเลือกผูแทนจากตระกูลนักการเมืองบางตระกูล
กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ ตําแหนงทางการเมืองสามารถสืบทอดตามสายโลหิตได
ในประเทศไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516
ตระกูลนักการเมืองปรากฏโฉมใหเห็นมากขึ้น การสืบทอดตําแหนงทางการเมืองตามสายโลหิต
กําลังจะกลายเปนปรากฏการณสามัญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เกื้อกูลการ
สืบทอดตําแหนงทางการเมืองตามสายโลหิต และสงเสริมการเติบใหญของตระกูลนักการเมือง
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ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สมาชิกรัฐสภามีจํานวน
รวมทัง้ สิน้ 700 คน จําแนกเปนสมาชิกวุฒิสภา 200 คน (มาตรา 121) และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 500 คน (มาตรา 98) โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (Party List)
100 คน (มาตรา 99) และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว 400 คน
(มาตรา 102)
ปรากฏการณใหมที่กําลังเกิดขึ้น ก็คือ ตระกูลนักการเมืองบางตระกูลสงสมาชิก
ในตระกูลไปยึดกุมรัฐสภา บางคนถูกสงไปเปนสมาชิกวุฒิสภา บางคนถูกสงไปเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร นักการเมืองหนาเกาอาจเขาสูระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ หากพรรค
การเมืองทีส่ งั กัดเปนพรรคขนาดใหญ และสามารถไดหลักประกันวาจะไดลําดับสูงในบัญชีรายชื่อ
ของพรรค สวนตําแหนง ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ก็สงลูกหลานหรือภรรยาลงไปรณรงค
แทน ทั้งหมดนี้อาศัยประโยชนจากเครือขายทางการเมืองและระบบการจัดตั้งหัวคะแนนระบบ
เดียวกัน
เหตุใดการสืบทอดตําแหนงทางการเมืองตามสายโลหิตจึงเกิดขึ้นได?
นักการเมืองทีข่ นึ้ เวทีการเมืองมาเปนเวลาชานาน ลวนมี ‘ยี่หอ’ (Brand Name)
ยี่หอทางการเมืองเกิดจากการใชจายในการโฆษณาทางการเมือง (Political Advertising)
สวนหนึง่ เปนรายจายตามฤดูกาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูการเลือกตั้ง อีกสวนหนึ่งเกิดจากการ
สรางเครือขายทางการเมือง (Political Networking) และการจัดระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
นั ก การเมื อ งที่ ส ามารถผั นงบประมาณแผน ดิน เข าไปพัฒนาเขตการเลือกตั้งของตนก็ดี หรือ
สามารถผันงบพยุงราคาพืชผลไปรับซื้อพืชผลจากเกษตรกรในเขตการเลือกตั้งของตนก็ดี ลวน
เปนที่ชื่นชอบของประชาชน ชื่อเสียงเกียรติคุณมิไดเกิดจากการชวยเหลือประชาชนเทานั้น หาก
ยังเกิดจากประสิทธิภาพในการทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ความซื่อสัตยสุจริต และความ
มัน่ คงแนวแนในอุดมการณทางการเมืองอีกดวย
ดวยเหตุดงั นี้ นักการเมืองที่อยูบนเวทีการเมืองมาเปนเวลาชานาน ลวนมี ‘ยี่หอ’
และ ‘ยี่หอ’ ทางการเมืองนี้เองที่เปนทํานบกีดขวางการเขาสูการแขงขันของนักการเมืองหนาใหม
นักการเมืองหนาใหมจึงเสียเปรียบนักการเมืองหนาเกา มิเพียงเพราะไมมี ‘ยี่หอ’ เทานั้น หาก
ยังเปนเพราะไมมีเครือขายทางการเมืองและขาดการจัดตั้งระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอีกดวย
นักการเมืองหนาเกามีงบ ส.ส. ที่ใชในการเสริมสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ยิ่งนักการเมือง
ที่สามารถยึดกุมอํานาจบริหารไดดวยแลว อยูในฐานะที่จะผันงบประมาณแผนดินและงบพยุง
ราคาพืชผลลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองของตนไดดวย ในขณะที่นักการเมืองหนาใหมหามีโอกาส
เชนที่กลาวนี้ไม
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ตลาดการเมื องในประเทศไทยเปนตลาดที่มีทํ านบกีดขวางการเขาไปแขงขัน
(Barriers to Entry) เมือ่ นักการเมืองหนาใหมมิอาจเขาไปแขงขันไดโดยงาย นักการเมืองหนาเกา
ยอมหาทางเสริมสราง ‘ยีห่ อ’ และหาประโยชนจาก ‘ยี่หอ’ ของตน โดยที่ ‘ยี่หอ’ ทางการเมืองเปน
ทํานบกีดขวางการเขาไปแขงขันที่สําคัญปจจัยหนึ่ง
รายจายในการหาเสียงทางการเมืองและรายจายในการสรางเครือขายและระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภทางการเมือง มีลักษณะเปนตนทุนจม (Sunk Cost) กลาวคือ เปน
รายจายที่จายไปแลวก็แลวกันไป ไมวาจะไดรับผลตอบแทนจากการใชจายนี้หรือไม ตนทุนจม
เปนทํานบกีดขวางการแขงขัน นักการเมืองหนาใหมที่ตองการเขาไปแขงขันกับนักการเมืองหนาเกา
ตองพยายามสราง ‘ยีห่ อ’ ของตน รายจายในการสราง ‘ยี่หอ’ เปนตนทุนจม เพราะแมจะใชจาย
ไปแลว ก็ไมแนวาจะชนะการเลือกตั้งหรือไม หากนักการเมืองหนาเกาใชจายในการสราง ‘ยี่หอ’
ไปมากแลว นักการเมืองหนาใหมแมจะใชจายในการสราง ‘ยี่หอ’ เทาเทียมกัน ก็หามีหลักประกัน
วาจะสามารถโคนนักการเมืองหนาเกาได ยิ่งประชาชนในเขตการเลือกตั้งนั้นติด ‘ยี่หอ’ ของ
นักการเมืองหนาเกาดวยแลว ความหวังของนักการเมืองหนาใหมที่จะชนะการเลือกตั้งยอมริบหรี่
อยางยิ่ง
ในตลาดสินคาและบริการ ยี่หอเปนสินทรัพยที่สามารถซื้อขายหรือเปลี่ยนเจาของ
ได (Transferable Asset) บริษัทที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวาสามารถซื้อบริษัทที่ดอย
ประสิทธิภาพได ความขอนี้ครอบคลุมถึงการซื้อยี่หอดวย เมื่อไอศกรีม Walls จะเขาสูตลาด
ในประเทศไทย และพบขอเท็จจริงวา Foremost เปนคูแขงสําคัญ ผูผลิตไอศกรีม Walls ซื้อยี่หอ
Foremost ไปเก็บไวเฉยๆ ดวยเหตุดังนี้ ไอศกรีม Foremost จึงหายไปจากตลาด
ในตลาดการเมือง ‘ยี่หอ’ ทางการเมืองเปนสินทรัพยที่มิอาจซื้อขายหรือเปลี่ยน
เจาของได (Non-transferable Asset) หากนักการเมืองหนาใหมตองการลงสมัครรับเลือกตั้งใน
จังหวัดสุพรรณบุรี และลงทุนซื้อยี่หอ ‘ศิลปอาชา’ นอกจากการซื้อขายมิอาจเกิดขึ้นโดยนิตินัยแลว
ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรียอมทราบดีวา ผูสมัครหนาใหมหาใชสายโลหิต ‘ศิลปอาชา’ ไม
หากประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีติดยี่หอ ‘ศิลปอาชา’ ถึงจะมีการซื้อยี่หอ ‘ศิลปอาชา’ ผูซื้อ
ก็มอิ าจชนะการเลือกตั้งได หากประชาชนทราบวา ผูซื้อมิใชสายโลหิต ‘ศิลปอาชา’
ดวยเหตุที่ ‘ยี่หอ’ ทางการเมืองเปนสินทรัพยที่มิอาจซื้อขายหรือเปลี่ยนเจาของ
นักการเมืองจึงมิอาจถอนทุนจากการขาย ‘ยี่หอ’ ได แต ‘ยี่หอ’ ทางการเมืองสามารถสืบทอด
ตามสายโลหิตได ในเมื่อการถอนทุนจากการขาย ‘ยี่หอ’ มิอาจเปนไปได หนทางที่จะถอน ‘ทุนที่
จมไปแลว’ ก็แตโดยการสืบทอด ‘ยีห่ อ’ ไปสูบ คุ คลรวมสายโลหิต แทนที่จะถอนทุนจากการขาย
‘ยี่หอ’ ก็อาศัย ‘ยีห่ อ’ ในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากตลาดการเมืองสืบตอไป
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‘ยี่หอ’ ทางการเมืองกลายเปน ‘ทุน’ ของนักการเมือง ซึ่งเรียกวา Brand Name
Capital โดยอาจแปลวา ‘ทุนยี่หอ’ รายจายในการสราง ‘ยี่หอ’ ทางการเมืองจึงถือเปนรายจายใน
การสะสมทุนของนักการเมือง หากประชาชนติด ‘ยี่หอ’ ของนักการเมือง ‘ยี่หอ’ ยอมกลายเปน
ป จจั ย กี ด ขวางการเข าไปแข ง ขัน ในตลาดการเมือง นักการเมืองที่มี ‘ยี่ห  อ’ ยอมไดเปรียบ
นักการเมืองที่ไร ‘ยีห่ อ’ ดวยเหตุที่ ‘ยีห่ อ’ ทางการเมืองเปนสินทรัพยที่มิอาจซื้อขายหรือเปลี่ยน
เจาของได แตสามารถสืบทอดตามสายโลหิตได นักการเมืองที่มี ‘ยี่หอ’ นิยมใหบุคคลรวม
สายโลหิตขึ้นเวทีการเมือง เพราะเปนหนทางเดียวในการหาผลประโยชนจากรายจายในการสราง
‘ยี่หอ’ ในอดีต
ปรากฏการณที่ผัวเปน ส.ส. ตามการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ ลูกเปน ส.ส.ตาม
ระบบการเลื อ กตั้ ง แบบแบ ง เขต และเมี ย เปน สมาชิ ก วุฒิส ภามีโ อกาสที่ จ ะเกิดขึ้น ได ภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทั้งนี้เปนผลจากลักษณะ ‘ทุนยี่หอ’ ทางการเมือง
นัน่ เอง

