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แนวโนมการเมืองไทย
วาดวยประพฤติกรรมในตลาดการเมือง
ตอนที่สอง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ตอนที่ ห นึ่ ง ของบทความเรื่อ งนี้ ก ลา วถึ ง ประพฤติก รรมของประชาชนผู มี สิท ธิ
เลือกตัง้ นักการเมือง และพรรคการเมือง ในตอนนี้ จะกลาวถึงประพฤติกรรมของรัฐสภา
ขอ 4. รัฐสภา
(1) รัฐสภายังคงมีบทบาทอันจํากัดในกระบวนการนิติบัญญัติดุจเดียวกับ
รัฐสภาภายใตรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ
รัฐสภาเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ (Public Exchange) ทีซ่ งึ่ มีการผลิตกฎหมาย
แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมมีเสรีภาพในการนําเสนอรางกฎหมายเกี่ยวกับดวยการเงิน เพราะ
ตองขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี พรรคการเมืองที่มี ส.ส. นอยกวา 20 คนไมมีสิทธิเสนอ
รางกฎหมาย รัฐสภาไมสามารถคานอํานาจฝายบริหารในการกอหนี้ตางประเทศ การทําขอตกลง
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และการรับเงือ่ นไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities)
อันเกิดจากการขอเงินกูจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนา
อาเซีย ทัง้ ๆทีเ่ งือ่ นไขการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ในบางกรณีตองมีการบัญญัติกฎหมายใหม หรือ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกา เพื่ออนุวัตรตามขอตกลง
(2) รัฐสภาแปรสภาพเปนเวทีละครและเวทีตอรองผลประโยชนมากขึ้น
เรื่อยๆ
การถายทอดการประชุมรัฐสภาทางวิทยุและโทรทัศนเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภา
แสดงผลงานดวยการอภิปรายในวาระการประชุมสําคัญ ดังเชนการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล
และการพิจารณากฎหมายฉบับสําคัญ และสมาชิกรัฐสภาสามารถสรางคะแนนนิยมทางการเมือง
ดวยการรวมอภิปราย โดยไมตองมีรายจายในการเชาสถานีวิทยุและโทรทัศน ผูที่มีโอกาสวาด
ลวดลายบนเวทีการอภิปรายสามารถบันทึกเทปคาสเซ็ตตหรือวีดีทัศน เพื่อแจกจายเผยแพรในเขต
การเลือกตั้งของตน การอภิปรายในรัฐสภาสําหรับประชาชนบางหมูเหลาแปรสภาพเปนรายการ
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บันเทิงดุจเดียวกับรายการละครโทรทัศน โดยที่ผูชมคาดหวังความบันเทิงและความดุเด็ดเผ็ดมัน
ในการอภิปราย ยิ่งกวาสาระทางการเมือง
ในดานหนึ่งรัฐสภาแปรสภาพเปนเวทีละคร แตในอีกดานหนึ่ง รัฐสภาก็มีสภาพ
เปนเวทีตอรองผลประโยชนมากขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน (People Participation) ดวยเหตุดงั นั้น รัฐสภาจะกลายเปนพื้นที่สาธารณะของ
องคกรประชาชนและกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ องคกรประชาชนสามารถคานอํานาจกลุมทุน
ทั้งภายในและระหวางประเทศในการผลักดันกฎหมายและนโยบาย ในแงนี้ รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 เกือ้ กูลใหองคกรประชาชนมี Countervailing Power กับกลุมทุน
(3) การซือ้ ขายเสียงในรัฐสภาเปนปรากฏการณปกติ
การซื้อขายเสียง (Logrolling) ปรากฏในตลาดการเมืองทุกระดับและทุกฤดูกาล
มิไดจํากัดเฉพาะฤดูการเลือกตั้ง นอกจากนี้ การซื้อขายเสียงมิใชสิ่งชั่วชาเสมอไป ในบางกรณี
การซือ้ ขายเสียงอาจชวยเพิ่มพูนสวัสดิการสังคม
ในการพิจารณากฎหมายบางฉบับ ฝายคานและฝายรัฐบาลอาจตองเจรจา
แลกเปลีย่ นการผานกฎหมายของกันและกัน หรือในการพิจารณากฎหมายฉบับเดียวกัน อาจมีการ
เจรจาแกไขมาตราบางมาตราแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การเจรจาดังกลาวนี้เขาขายการซื้อขาย
เสียง เพียงแตมิไดมีการชําระเปนตัวเงิน หากแตเปนการ ‘ซื้อ’ กฎหมายฉบับหนึ่งแลกกับกฎหมาย
อีกฉบับหนึ่ง หรือการ ‘ซื้อ’ มาตราหนึ่งแลกกับอีกมาตราหนึ่ง
การซื้ อ ขายเสี ย งอาจเกิ ด ขึ้ น ในวาระการเสนอชื่ อ นายกรั ฐ มนตรี แ ละวาระ
การพิจารณากฎหมายหรือการแตงตั้งบุคคล ฝายรัฐบาลอาจตองซื้อเสียงสมาชิกพรรคฝายคาน
บางคน เพื่อใหกฎหมายผานสภา ทั้งสองฝายอาจตองซื้อเสียงสมาชิกในฝายของตน เพื่อมิให
แตกแถว
(4) การแยงชิงตําแหนงในรัฐสภาเปนธรรมชาติของสัตวเศรษฐกิจ
สมาชิกรัฐสภามิใชอรหันต หากแตเปนปุถุชนที่มีกิเลส ตัณหา ราคะ และความ
เห็นแกได การแยงชิงตําแหนงในรัฐสภาจึงเปนปรากฏการณธรรมชาติ การแยงชิงตําแหนงใน
วุฒิสภามีลักษณะโกลาหลมากกวาสภาผูแทนราษฎร เนื่องเพราะสภาผูแทนราษฎรมีกฎเกณฑ
และจารีตที่แนนอน มีการตกลงจัดสรรตําแหนงระหวางพรรคการเมืองตางๆอยางชัดเจน ดังนั้น
การแยงชิงตําแหนงในสภาผูแทนราษฎรจึงเปนการแยงชิงภายในพรรคเดียวกันเปนดานหลัก สวน
วุฒสิ ภาแตเดิมเปนฐานที่มั่นของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย จึงอาศัยกฎเกณฑและจารีตของระบบ
ราชการในการจัดสรรตําแหนง ครั้นสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง กติกาการเลนเกมที่ใชมา
ตัง้ แตเดิมมิอาจใชตอไปได ภาพหมาแยงกระดูกจึงปรากฏในวุฒิสภา
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ในสภาผูแทนราษฎร การแยงชิงตําแหนงจะเขมขนเปนพิเศษในคณะกรรมาธิการ
งบประมาณ เพราะเปนตําแหนงที่สามารถหาประโยชนจากงบประมาณแผนดินไดโดยงาย
(5) สมาชิกรัฐสภาจะผันงบประมาณแผนดินลงสูเขตการเลือกตั้งของตน
คราวนีม้ ไิ ดจํากัดเฉพาะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หากแตครอบคลุม
ถึงสมาชิกวุฒิสภาดวย
สมาชิ ก สภาผู  แทนราษฎรที่ม าจากการเลื อ กตั้ งแบบแบงเขต รวมทั้งสมาชิก
วุฒิสภา ตองมีความรับผิด (Accountability) ตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน มิฉะนั้น
อาจพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป การผันงบประมาณแผนดินไปพัฒนาฐานที่มั่นทางการเมือง
เปนจารีตทีม่ มี าชานาน และยากที่จะเลิกลมได ภายใตระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต ไมวาจะเปน
เขตใหญหรือเขตเล็ก การเลือกตั้งเปนกลไกที่สรางความรับผิด ผูที่มาจากการเลือกตั้งตองสราง
คะแนนนิยมในหมูประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน การผันงบประมาณแผนดินเปนวิธีการ
ที่ ง  า ยที่ สุ ด บางครั้งงบประมาณแผน ดิน ถูก ผันไปให หัว คะแนนในรูป งบการกอสรา งและงบ
การจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนการกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภโดยไมตองใชเงินของตนเอง แม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีบทบัญญัติที่ปองปรามการผันงบประมาณแผนดิน แตจะไมมี
ประสิทธิผล เพราะมีชองทางหลีกเลี่ยงเปนอันมาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อ (Party List) อาจเปนกลุม
เดียวในรัฐสภาที่ไมตองการการผันงบประมาณแผนดิน เพราะไมมีเขตการเลือกตั้งที่เฉพาะเจาะจง
จึงไมมีความรับผิดตอประชาชนในเขตการเลือกตั้ง ความรับผิดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุม
นีเ้ ปนความรับผิดที่มีตอผูนําพรรค หาใชความรับผิดตอประชาชนไม เพราะผูนําพรรคเปนผูบรรจุ
ชือ่ ตนในบัญชีรายชื่อของพรรค
(6) การประชุมในสภาผูแทนราษฎรจะดําเนินดวยความไมราบรื่น และ
บางครัง้ อาจมีสภาพจลาจล
ทัง้ พรรคฝายรัฐบาลและฝายคานตางจัดตั้ง องครักษพิทักษนาย และ องครักษ
พิทักษพรรค เพื่อทําหนาที่กอกวนการอภิปรายของฝายตรงขาม โดยอางอิงขอบังคับการประชุม
ของสภา และอ า งอิ ง การถู ก อภิ ป รายพาดพิง การเลนเกมกอกวนเพื่อทํ าลายประสิทธิภาพ
การอภิปรายของฝายตรงขาม แมจะไมเปนผลดีตอสุขภาพของรัฐสภา จะยังคงปรากฏตอไป ใน
เมือ่ เหลานักเลือกตั้งมีวุฒิภาวะเพียงระดับนี้

