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แนวโนมการเมืองไทย
วาดวยประพฤติกรรมในตลาดการเมือง
ตอนที่หนึ่ง

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ภายใตรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประพฤติกรรมในตลาดการ
เมืองไทย (Political Conduct) จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง ?

ในการตอบคํ าถามขางตนนี้ ขอแยกแยะการพิจารณากลุมบุคคลหรือสถาบันออก
เปน  6 กลุม อันไดแก

(ก) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(ข) นกัการเมือง
(ค) พรรคการเมือง
(ง) รัฐสภา
(จ) รัฐบาล
(ฉ) กลุมผลประโยชน

 ขอ 1 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
 (1)    การซ้ือขายเสียงจะยังคงมีตอไป และมิอาจขจัดใหหมดไปได
  แมวารัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหมจะเขมงวดในการปองกันและ
ปราบปรามการซื้อขายเสียง แตการซื้อขายเสียงเปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข (Crime 
Without Victims) ซึ่งโดยธรรมชาติยากแกการลงโทษ ในประการสํ าคัญ บทบัญญัติแหง 
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมเกื้อกูลใหตลาดการเมืองเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ (Public 
Exchange Market) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนคะแนนเสียงกับนโยบาย เนื่องเพราะไมมีกลไกความ 
รับผิด (Accountability Mechanism) ที่บังคับใหรัฐบาลตองดํ าเนินนโยบายตามที่หาเสียง  
ดวยเหตดัุงนี ้การนํ าคะแนนเสียงแลกกับเงินจะยังคงปรากฏโดยทั่วไป
 (2) การนอนหลับทับสิทธิ์จะยังคงมีตอไป และประชาชนจะถูกตัดสิทธิ 
 เลอืกตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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 ประชาชนจะใชสิทธิเลือกตั้งก็ตอเมื่อประเมินแลววา ประโยชนที่คาดวาไดจากการ
ใชสิทธิ์ (Voting Benefits) มมีากกวาตนทุนที่ตองเสีย (Voting Costs) ตราบเทาที่ประโยชน 
ทีค่าดวาจะไดไมคุมกับตนทุนที่ตองเสีย การนอนหลับทับสิทธิ์ยอมเกิดขึ้นเสมอ ถึงรัฐธรรมนูญจะมี
บทบัญญัติในการตัดสิทธิ์บุคคลที่นอนหลับทับสิทธิ์ ก็มิอาจทํ าใหการนอนหลับทับสิทธิ์หมดไปได 
จ ํานวนผูถกูเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และกลายเปนปญหาใหมในอนาคต
 (3)  จะมกีารจดัต้ังประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คนเพื่อ 
         ปฏบัิติการทางการเมือง
 กลุมการเมืองและองคกรประชาชนจะจัดตั้งประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 
50,000 คน เพื่อปฏิบัติการตามที่รัฐธรรมนญูเปดชองอยางนอย 2 เร่ือง อันไดแก การเสนอ 
รางกฎหมายเรื่องหนึ่ง และการเสนอใหถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูง
ออกจากตํ าแหนงอีกเรื่องหนึ่ง

พรรคการเมืองขนาดใหญจะจัดตั้งประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวนี้ เพื่อ 
กอกวนปรปกษทางการเมือง ดวยการยื่นเรื่องใหตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขอ 2 นักการเมือง
 (1)   การยายพรรคจะยังคงมีตอไป
 นักการเมืองจะยายจากพรรคที่ใหผลตอบแทนตํ่ าไปสูพรรคที่ใหผลตอบแทนสูง 
ผลตอบแทนดงักลาวนีม้ีทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน ผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินอุดหนุน
ในการหาเสยีงเลือกตั้ง เงินเดือนหรือผลตอบแทนที่ไดเปนรายคาบ และคาตัวการยายพรรคซึ่งจาย
เปนเงนิกอน สวนผลตอบแทนที่มิใชตัวเงิน  ไดแก  ตํ าแหนงการเมืองที่ไดรับ

การยายพรรคมิไดมีลักษณะแตกตางจากการเปลี่ยนบริษัท เพราะพรรคการเมือง
มีลักษณะเปนธุรกิจการเมืองมากขึ้น กลไกราคาจึงเขามามีบทบาทในการจัดสรรนักการเมือง  
อุดมการณทางการเมืองหาไดมีบทบาทในการจัดสรรนักการเมืองระหวางพรรคตางๆไม

การยายพรรคจะมีมากกอนการเลือกตั้งสมัยแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 
พนไปจากนั้น การยายพรรคจะมีนอยลง เนื่องจากติดขัดดวยเงื่อนเวลาตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายเลอืกตัง้ ประกอบกับสภาวะความไมแนนอนทางการเมือง อันเปนเหตุใหผูยายพรรคตอง
รับภาระการเสี่ยงมากขึ้น

(2)   การยายเขตการเลือกตั้งจะมีมากในฤดูการเลือกตั้ง 2-3 ครั้งแรก
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กํ าหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว สํ าหรับนักการเมืองจํ านวนไมนอย การเลือกเขตการ 
เลือกตั้งยังไมลงตัว แมวารัฐธรรมนูญจะกํ าหนดคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งวา ตองมีชื่อใน



3

ทะเบยีนบานในจังหวัดที่ลงสมัครเลือกตั้งติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป ตามมาตรา 107 (5) (ก)  แต
การยายทะเบียนบานมิไดเปนเหตุใหขาดสมาชิกภาพ ส.ส. หากพบวามีเขตการเลือกตั้งอื่น 
ทีเ่หมาะสมกวา  ก็สามารถยายทะเบียนไดทุกเมื่อ

(3) การสืบทอดมรดกทางการเมืองตามสายโลหิตจะปรากฏอยางเดนชัด  
 ตระกูลนักการเมืองที่มีฐานการเมืองทองถิ่นปรากฏโฉมใหเห็น 
 มากขึ้น

 การสืบทอดตํ าแหนงทางการเมืองตามสายโลหิตเกิดจากการสราง ‘ยี่หอ’ ใน
ตลาดการเมือง (Political Brand Name) การใชจายในการโฆษณาทางการเมืองและการใชจาย 
ในการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนการใชจายในการสราง ‘ยี่หอ’  รายจายเหลานี้ถือเปน 
รายจายจม (Sunk Cost) เมือ่จายไปแลว ก็แลวกันไป หากราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งติด ‘ยี่หอ’   
รายจายเหลานี้จะกอใหเกิด ‘ทนุยี่หอ’ (Brand Name Capital)  แต ‘ทุนยี่หอ’ มอิาจซือ้ขายใน
ตลาดได  มิใชวาใครก็ไดจะเอายี่หอ ‘หลีกภัย’ ‘ศิลปอาชา’ หรือ ‘อยูบํ ารุง’ แปะติดตัว  ในเมื่อ 
‘ทนุยี่หอ’ เปนสนิทรัพยที่มิอาจเปลี่ยนมือได (Non-transferable Assets) นกัการเมืองจึงมิอาจ
ถอนทุนดวยการขายยี่หอ แต ‘ทุนยี่หอ’ สืบทอดตามสายโลหิตได หนทางที่จะถอนทุนจาก  
‘รายจายที่จมไปแลว’ กแ็ตโดยการสืบทอดยี่หอไปสูบุคคลรวมสายโลหิต

การสืบทอดมรดาทางการเมืองตามสายโลหิตกอใหเกิดตระกูลนักการเมือง ซึ่ง 
ยดึกมุตํ าแหนงทางการเมืองในระดับชั้นตางๆ ทั้งการเมืองทองถิ่นและการเมืองระดับชาติ ทั้งสภา 
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้งการเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว และการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชื่อ (Party List)

(4) การแยงชิงตํ าแหนงการเมืองจะยังคงมีตอไป และทวีความเขมขน 
 มากขึ้น

หากกติกาการเมืองปรากฏชัดเจนวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากระบบ
บัญชีรายชื่อ (Party List) เทานัน้สามารถดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี การแยงชิงเขาระบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคยอมเปนไปอยางเขมขน ความเขมขนในการแยงชิงยิ่งมีมากขึ้นไปอีกในการแกงแยง
อันดับตนๆของบัญชีรายชื่อพรรค หากพรรคที่สังกัดคาดวาจะไดคะแนนเสียงไมเกิน 30% ของ
จ ํานวนประชาชนที่ใชสิทธิเลือกตั้ง ก็จะมีการแยงชิงเขาบัญชีรายพรรคไมเกินอันดับที่ 30 เปนตน

หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตสามารถ
ดํ ารงต ําแหนงรัฐมนตรีได เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และพรรคที่มีสังกัดไดเขารวมรัฐบาล บรรดา 
ผูน ํา ส.ส. กจ็ะเลนเกมตอรองขอตํ าแหนงรัฐมนตรี โดยอาศัย ส.ส. บริวารเขยาพรรคดานหนึ่ง และ
บรรยายสรรพคณุผูนํ า ส.ส. ที่เปนผูอุปถัมภอีกดานหนึ่ง อันเปนภาพที่ปรากฏจนชาชินนับต้ังแต
ปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา
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พรรคการเมืองที่ประกอบดวยกลุมการเมืองหลายกลุม หรือ ‘มุง’ การเมอืงหลาย
มุง แตละกลุมแตละมุงยอมตองตอรองขอตํ าแหนงรัฐมนตรี ประพฤติกรรมที่จะปรากฏภายใต 
รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 ก็คือ การตอรองขอจํ านวน ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อพรรค

(5) การขายเสยีงของนักการเมืองในรัฐสภาจะยังคงมีตอไป
ส.ส. ที่มาจากระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต เมื่อถูกกันมิใหดํ ารงตํ าแหนง 

รัฐมนตรี หาก ส.ส. อุปถัมภมิไดดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีตามระบบบัญชีรายชื่อของพรรค ยอม
สามารถใชอํ านาจตอรองในวาระการประชุมสภาที่สํ าคัญ ดังเชนการประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจ
รัฐบาล การพจิารณารางกฎหมายงบประมาณแผนดิน และการพิจารณารางกฎหมายสํ าคัญ ทั้งนี้
เพือ่ขายเสยีง หรือเพื่อขอแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจที่บรรดาผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีดูดซับมา

วฒุสิมาชกิบางภาคสวนอาจขายเสียงในสภาดวย หรือมิฉะนั้น ฝายรัฐบาลอาจ
พยายามซือ้เสยีงวุฒิสมาชิกในวาระการประชุมที่สํ าคัญดังที่กลาวขางตนนี้

การขายเสยีงมจิ ําตองเปนการแลกคะแนนเสียงกับเงินเสมอไป โดยที่อาจเปนการ
แลกคะแนนเสยีงกับสิทธิประโยชนอ่ืนๆ รวมทั้งตํ าแหนงบางประเภท หรือเปนการแลกคะแนนเสีย
ในวาระการประชุมหนึ่งกับคะแนนเสียงในวาระการประชุมอ่ืน

ขอ 3  พรรคการเมือง
(1) พรรคการเมืองจะเลือกหนทางการเติบโตจากภายนอก (External 

 Growth)
รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 มีอคติโนมเอียงที่จะใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 

2-3 พรรค เพื่อใหการเมืองไทยเติบโตเปนระบบทวิพรรค (Two-party System) ดวยความเชื่อที่วา 
ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรค (Multi-party System) และระบบการเมืองที่มีพรรคการเมือง
ขนาดใหญเพยีง 2-3 พรรค มีเสถียรภาพมากกวาระบบที่มีพรรคเล็กพรรคนอยจํ านวนมาก ความ
เชือ่เหลานีล้วนแลวแตเปนมิจฉาทิฐิ เพราะปราศจากประจักษพยานขอเท็จจริงสนับสนุน อยางไร 
กต็าม ความเชื่อที่วา พรรคขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก ทํ าใหพรรคมิอาจเติบโตจากภายใน 
(Internal Growth) ไดอยางเต็มที่ อันเปนการปดเสนทางการเติบโตของพรรคที่มีอุดมการณ เพราะ
ความเชือ่ดังกลาวนี้สงเสริมการเติบโตจากภายนอก (External Growth)

หนทางการเติบโตจากภายนอกอาศัยทางลัดดวยการซื้อนักการเมืองที่มีศักยภาพ
ทีจ่ะชนะการเลอืกตัง้ การซื้ออาจจายดวยเงินหรือจายดวยตํ าแหนงการเมือง รวมทั้งสิทธิประโยชน
ดานอื่น ทุกพรรคจะใช ‘พลังดูด’ เพือ่ถบีตัวเปนพรรคอันดับหนึ่ง อันจะไดมีความชอบธรรมในการ
เปนแกนนํ าจัดตั้งรัฐบาล หาก ‘พลังดูด’ มไีมพอ อยางนอยที่สุดจะตองเปนพรรคอันดับสาม ทั้งนี้
เพราะเหตุวา พรรคอันดับที่หนึ่งและสองมีแนวโนมจะเปนปรปกษซึ่งกันและกัน  เนื่องจากตาง 
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แยงชงิการนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคอันดับที่สามมีโอกาสที่จะเลือกผสมพันธุพรรคการเมืองใด
ก็ได

การเตบิโตจากภายนอกยังกระทํ าไดดวยการครอบ (Take-over) พรรคการเมือง
ขนาดเลก็กวา หรือกลุมการเมืองบางกลุมในพรรคอื่น หรือดวยการควบพรรคเขาดวยกัน (Merger)

การซือ้นกัการเมือง การครอบพรรค และการควบพรรคจะมีมากกอนการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หลังจากนั้น แมประพฤติกรรม
เชนนี้จะยังคงปรากฏอยู แตจะมีนอย เนื่องจากมีเงื่อนเวลาในการยายพรรค และสภาวะความ 
ไมแนนอนและความเสี่ยงที่ตกแกผูยายพรรค

(2) พรรคการเมืองขนาดใหญจะคืบคลานเขาไปยึดพื้นที่ในวุฒิสภา
แมวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีบทบัญญัติหามสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค

การเมอืง แตพรรคการเมืองขนาดใหญจะสงตัวแทนเขาสูวุฒิสภาเพื่อยึดกุมคะแนนเสียงในรัฐสภา 
ทั้งนี้เพื่อใหมีหลักประกันเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล ในอีกดานหนึ่ง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาก็ตองการประโยชนจากเครือขายทางการเมืองและระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ของพรรคการเมือง

(3) พรรคการเมืองจะยังคงยึดถือกติกา ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’
พรรคการเมอืงมีความตองการปฐมฐานในการยึดกุมอํ านาจรัฐ  กติกา ‘ไมมีมิตร

แท ไมมีศัตรูถาวร’ เกื้อกูลการผสมพันธุ เพื่อจัดตั้งรัฐบาล กติกาดังกลาวนี้มีนัยสํ าคัญวา  
อุดมการณมิใชเร่ืองสํ าคัญ และความซื่อสัตยสุจริตหามีความสํ าคัญไม ขอเพียงแตใหไดรวม 
รัฐบาล เพราะการตกรถไฟขบวนการผสมรัฐบาลหมายถึงการอดอยากปากแหง

ความพยายามในการจัดตั้งพันธมติรพรรคการเมือง ดวยการแยกขั้วใหเห็น ‘ศัตรู 
ทีแ่ท มิตรที่ถาวร’ จะไมประสบความสํ าเร็จ เพราะพรรคการเมืองตองใชเงินลงทุนนับพันนับหมื่น
ลานบาท การแยกขั้วทางการเมืองอยางชัดเจนยอมสรางภาระความเสี่ยงในการลงทุนทางการ
เมืองโดยไมจํ าเปน การแยกขั้วจะเกิดขึ้นระหวางพรรคอันดับหนึ่งกับพรรคอันดับสองเทานั้น แต
การแยกขัว้เชนนี้อาจไมถาวร หากมีพลวัตในการเปลี่ยนแปลงอันดับพรรคในการเลือกตั้งทุกครั้ง

(4) พรรคการเมืองขนาดใหญจะมีการจัดต้ังองครักษพิทักษนายและ 
 องครกัษพิทักษพรรค

องครักษพิทักษนายและองครักษพิทักษพรรคมีหนาที่ทํ าสงครามวาจากับปรปกษ
ทางการเมอืง ตอบโตขอกลาวหาและขอวิพากษของฝายตรงขาม และขุดคุยเบื้องหลังของฝายตรง
ขาม เพื่อปกปอง ‘นาย’ และพรรค โดยที่ ‘นาย’ หรือผูนํ าพรรคไมตอง ‘ลดตัว’ ลงมาตอบโตเอง

(5) พรรคการเมืองขนาดใหญจะจัดต้ังประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งต้ังแต  
 50,000 คนขึน้ไป เพื่อใชเปนองคกรในการจับผิดปรปกษทางการเมือง
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รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 มีบทบัญญัติใหประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต 50,000 
คนขึ้นไป สามารถเสนอใหถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูงออกจาก
ตํ าแหนงในขอหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พรรคการเมืองสามารถใชบทบัญญัติดังกลาวนี้ 
ในการเลนงานปรปกษทางการเมือง

(6) พรรคการเมืองจะจัดระบบการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจแก  
 สมาชกิพรรคที่เปน ส.ส.

ผูนํ าพรรคที่ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีจะยังตองแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจาก
การด ําเนนินโยบาย เนือ่งเพราะการเลือกตั้งตองใชเงินลงทุนสูง อีกทั้งยังตองสะสมเงินทุนสํ าหรับ
การเลอืกตัง้ครั้งตอไป และสํ าหรับแจกจายแก ส.ส. ในสังกัด เพื่อธํ ารงเสถียรภาพของพรรคและ 
รัฐบาล พรรคการเมืองจึงตองมีขุนคลังดังที่เคยมีมา

หาก ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งตามระบบการแบงเขตมิอาจดํ ารงตํ าแหนง 
รัฐมนตร ี นกัเลอืกตัง้เหลานี้ยอมขาดชองทางในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเปน
หนาที่ของผูที่ยึดอํ านาจบริหารที่จะตองดูดเอาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบาย 
มาแจกจาย

ระบบการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากผูนํ า ส.ส. ไปสู ส.ส. บริวารจะยังคง
ดํ ารงอยู  หากผูนํ า ส.ส. สามารถยึดกุมตํ าแหนงรัฐมนตรีได  แตระบบใหมที่มีการ ‘พัฒนา’ ในบาง
พรรค อาจขยายตัวมากขึ้นภายใตรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 นั่นก็คือ การรวมศูนยสวนเกินทาง
เศรษฐกิจ โดยกํ าหนดใหรัฐมนตรีของพรรคตองมีภาระการสง ‘สวย’ ใหพรรค  และพรรคจัดสรร
รายไดจาก ‘สวย’ เปนเงินเดือนหรือเงินตอบแทนแก ส.ส. ที่มิไดดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี หาก
ปราศจากระบบการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจเชนนี้ ความไมพอใจในพรรคอาจคุกรุน จนเปน
อันตรายตอเสถียรภาพของพรรคและรัฐบาล
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