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อํานาจกับเงินตรา

ป.ยุทธ
แดดร้อนระอุในยามบ่ายของเดือนมีนาคมเต้นระยิบระยับไปทัวบริ
่ เวณท้องทุง่ และ
รอบๆ ทีท่ าํ การ อบต. ชาวบ้านทีเ่ ดินผ่านไปมา จะสัมผัสกับอากาศทีร่ อ้ นระอุนนั ้ จนเหงือ่ ที่
ผุดออกมาจากใบหน้าเป็ นเม็ดๆ แต่ภายในทีท่ าํ การ อบต. กลับตรงข้ามเหมือนคนละขัว้
โลก ผูค้ นทีอ่ ยูข่ า้ งในนัน้ จะเย็นฉํ่า บางคนหนาวถึงขัน้ สวมสูท อาทิเช่นชาย 2 คนกําลังนัง่
สนทนากันในห้อง
“เงือ่ นไขเหรอ สองแสนห้า “
“ได้ครับท่านนายก แม้วา่ จะแพงไปหน่อยก็สคู้ รับ”
“น่านมันต้องยังงัน้ ถึงจะอยูด่ ว้ ยกันได้”
“แล้วรองคนเดิมทีน่ งเก้
ั ่ าอีอ้ ยูน่ ้ีทาํ ไงครับ”
“ช่างแม่ง มีทไ่ี หนวะ อยากได้ตาํ แหน่งแต่ไม่ยอมจ่าย ของฟรีไม่มใี นโลกหรอก เดีย๋ ว
เตรียมเอกสารมาสมัครได้เลย”
“เขาจะไม่สมัครแข่งกับผมหรือครับท่าน”
“ก็บอกแล้ว ผมเลือกคุณ ก็ตอ้ งเอาคุณสิ ใครจ่ายก็เอาคนนัน้ คนทีไ่ ม่จา่ ยก็ไม่ตอ้ งเอา
อยูไ่ ม่ได้กย็ า้ ยออกไป” พูดจบยืน่ แฟ้มให้ดู
‘ประกาศองค์การ.....เรือ่ ง รับสมัครคัดเลือกปลัดองค์การ......แทนตําแหน่งทีว่ า่ ง’

****************************
ณ ร้านอาหารริมหนองนํ้า
“ทําไมเอ็งกล้าจ่ายแพงขนาดนัน้ ”
“ไม่กล้าก็ตอ้ งอดสิวะ”
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“นันมั
่ นเป็ นการซือ้ ขายตําแหน่งนะเว้ยเพือ่ น”
“ถ้าไม่กล้าเสีย่ ง ข้าคงได้แค่รองปลัดอยูอ่ ย่างนี้ละ่ วะ แล้วเมือ่ ไหร่ตาํ แหน่งปลัดจะ
ลอยมาหาข้าซะทีละ่ เว้ย”
“แล้วอย่างนี้เอ็งจะหาเงินทีไ่ หนล่ะทีน้ี”
“กูส้ หกรณ์ หรือไม่กธ็ นาคารมาเว้ย”
“โอ้...เพือ่ นเรา”
“ก็เพราะไม่กล้าอย่างเอ็งนันแหละยั
่
งเป็ นหัวหน้าสํานักอยูเ่ ลย อย่าไปติดยึดมากนัก
กับคําขวัญทีว่ า่ ‘ข้าราชการท้องถิน่ มีศกั ดิ ์ศรี ไม่ซอ้ื ซีไม่ขายตําแหน่ง’ บ้าทีส่ ดุ ไม่ซอ้ื แล้วข้า
จะก้าวหน้าทันคนอื่นเหรอ เขาก็เอาไปกินหมดนะสิวะ โทษเราไม่ได้หรอกโทษทีร่ ะบบเว้ย
มันเป็ นมาทุกยุคทุกสมัยทุกองค์กร”

****************************
ในทีส่ ดุ คําสังก็
่ ออกมา คําว่ารองหายไปเหลือแต่คาํ ว่าปลัด เขาก้าวเข้าไปนังเอนหลั
่
ง
กับเก้าอีบ้ ุนวมตัวใหญ่นุ่มๆ ในห้องทํางาน เปิดแอร์เย็นฉํ่า ชัวครู
่ น่ ายกเชิญพบ
“ยินดีดว้ ยปลัด ผมมีเรือ่ งหนึ่งจะให้ปลัดสนองนโยบาย” เอนหลังหมุนเก้าอีน้ ิดๆ ก่อน
พูดต่อ “พวกเด็กๆ จะมาขอตําแหน่งผมจะบอกให้ไปคุยกับปลัด เด็กๆ พวกนี้เป็ นคนบ้าน
เดียวกับผม ผมพูดไม่ได้เดีย๋ วเสียคะแนนหมด ส่วนเงินได้เท่าไหร่แล้วมาบอกผม เดีย๋ วแบ่ง
ให้.........” นายกพูดไปยืดยาว
สัปดาห์ต่อมา มีลกู น้องเข้าพบ
“น้อง...ว่าไงมีเรือ่ งอะไรจะคุยกับพี”่
“คือว่า...ผมเห็นตําแหน่ง พ.ช.ว่างผมอยากสอบเปลีย่ นสายงานแทนครับ”
“เอางีน้ ะน้อง พีข่ อพูดตรงๆ ไม่ออ้ มค้อม เดีย๋ วเข้าใจไม่ตรงกัน พีร่ มู้ าว่าตําแหน่งนี้
มีคนมาขอขึน้ หลายคน แต่น้องมาคุยก็ดแี ล้ว พีจ่ ะรับ แต่...มีเงือ่ นไขว่า...” ทีจ่ ริงแล้วไม่ม ี
ใครมาติดต่อหรอก ทําเป็ นพูดไปงัน้ หาเหลีย่ ม หาลาย
“เงือ่ นไขอะไรครับ”
“พีข่ อค่าใช้จา่ ยห้าหมืน่ ”
“ค... ครับ มันสูงอยูน่ ะครับ”
“อย่าคิดอย่างนัน้ ถ้ารีรอคนอืน่ เอาก่อนจบเห่พอดี ต่อไปมันต้องก้าวหน้าแน่นอน
น้องเอ๋ย พรุง่ นี้นํามาจ่ายไว้ก่อนเลย ขออย่างเดียวห้ามปากโป้ง ”
เมือ่ ได้ตงั ค์ดงั สมประสงค์เขาก็เข้าไปคุยกับนายก
“เด็กมันไม่มตี งั ค์ครับ ผมเลยบอกว่าดูแลท่านนายกซักสองหมืน่ ได้มยั ้ ยังไงก็เป็ น
สินนํ้าใจให้ทา่ น นี่ครับท่านตังค์” สรุปแล้วได้มาห้าหมืน่ แบ่งให้นายกไปสอง รับมาสาม โอ...
เขาเริม่ ถอนทุนซะแล้ว
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“ดีมากปลัด เราทํางานเข้าขากัน เอานี่แบ่งให้ปลัดไปสองพัน”
“คร้าบ...ขอบคุณครับ” ปลัดยกมือไหว้อย่างงาม

******************************
สามเดือนต่อมา
“ท่านปลัดคะ หนูอยากขยับขึน้ เป็ นหัวหน้าสํานักค่ะ “ หล่อนไปคุยกับนายก แต่ถกู
โยนมาทีป่ ลัด เขากระหยิม่ ยิม้ ย่องในใจ อา...เริม่ เข้าทีเ่ ข้าทางแล้ว
“อ๋อ..จริงสินะคนเดิมเขาย้ายไปทีอ่ ่นื เธอเป็ นวิเคราะห์ ใช่มยั ้ ” เขาเริม่ เข้าเรือ่ ง
“ค่ะ”
“เงือ่ นไข.....”
“กําลังฟงั ค่ะ”
“ตําแหน่งนี้เป็ นสายบริหาร เป็ นตําแหน่งใหญ่พอสมควร และอีกอย่างต้องดูแลทาง
จังหวัด อําเภอ ......ฯลฯ..........” เธอนังฟ
่ งั จนหาว
“เท่าไหร่คะ”
“ดีมาก ตรงประเด็นดี ผมชอบอย่างนี้แหละ เอาเป็ นว่าหนึ่งแสนละกัน”
“อ้า...” เธอตาค้างชัวครู
่ ่ “ทําไมแพงยังงีล้ ะ่ คะ ”
“ก็อย่างว่าท่านนายกตัง้ ราคาไว้อย่างนี้ ผมนะไม่ได้อะไรหรอก ผมเอาไปให้นายก
ทัง้ หมดนี่แหละ แต่หา้ มไปพูดทีไ่ หนนะ พรุง่ นี้เอามาจ่ายได้เลย ตําแหน่งเป็ นของคุณ อีกไม่ก่ี
ปีกก็ า้ วเป็ นรอง เป็ นปลัดแน่”
ความก้าวหน้าทุกคนไม่กล้ารีรอ เพราะคูแ่ ข่งมากมาย จ่ายเป็ นจ่าย เมือ่ เงินเข้ามือ
เขาซุกมือใต้โต๊ะ ขยับไปมาไม่มใี ครเห็น แล้วออกจากห้องไปเข้าห้องนายก
“ท่านนายกครับ นี่ครับตังค์ของตําแหน่งหัวหน้าสํานัก”
“เท่าไหร่”
“ห้าหมืน่ ครับ”
“คุณแน่ใจนะว่าเด็กให้มาแค่น้ี”
“อ้า...แน่ครับ”
“งัน้ เอาไปห้าพันแล้วกัน”
เมือ่ เดินออกจากห้อง เขาทําหน้ากระหยิม่ เยาะเย้ยลับหลัง ‘ทําเป็ นเก่ง ทีแ่ ท้ถกู
หลอกกินหัวคิวเว้ย ธรรมดาล่ะวะ มีใครทีไ่ ม่อยากถอนทุนบ้าง ยิง่ กําไรยิง่ ดี’ เขาคิด

**************************
1 ปีผา่ นไป
“อาทิตย์หน้าผมก็ครบวาระแล้วปลัด แล้วผมจะกลับมาอีก”
“แน่นอนครับท่านนายก ผมจะรักษาเก้าอีร้ อท่าน ขอให้ทา่ นโชคดี”
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การเลือกตัง้ เป็ นไปอย่างดุเดือด ผูส้ มัครคูแ่ ข่งคนเดิม ทีแ่ พ้ไปครัง้ ทีแ่ ล้ว คราวนี้ทมุ่ ไม่
อัน้ หวังชนะเข้ามานังบริ
่ หาร อบต. อดีตนายกก็แพ้ไม่ได้ ทุม่ เต็มทีเ่ ช่นกัน มีรถ มีนา มีทด่ี นิ
เอาไปผันเป็ นเงินออกมา คืนหมาหอนต่างคนต่างประมูลคะแนนแข่งกันแบบลับบ้างไม่ลบั
บ้าง หัวคะแนนทํางานทัง้ คืน ผูม้ สี ทิ ธิ ์เลือกตัง้ ลงทุนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนรอรับตังค์อย่าง
เดียว จนรุง่ เช้า สงสารแต่หมาทีอ่ ยากนอนแต่ไม่ได้นอน
วันเลือกตัง้ ผูไ้ ปใช้สทิ ธิ ์แต่ละคนอารมณ์ดี ยิม้ แย้ม แจ่มใส หัวเราะ เริงร่า เพราะ
กระเป๋าตุง เดินเข้าคูหา กากบาท เลือกคนทีอ่ ยูใ่ นดวงใจ หรือคนทีย่ บิ ยืน่ เงินให้กไ็ ม่รเู้ พราะ
การลงคะแนนเป็ นความลับ
“เงินไม่มา กาไม่ถกู เงินมากาได้คล่องเว้ย ฮ่าๆๆ” เสียงใครคนหนึ่งพูดกับเพือ่ นๆ
ในกลุม่ สนทนาในหมูบ่ า้ น
หลัง 15.00 น. หัวคะแนน ผูม้ สี ทิ ธิ ์ ใจจดจ่อกับกระดานขานคะแนน ต่างเตรียม
กระดาษปากกามาจด แต่...ทุกคนลืมผูส้ มัครว่าเวลานี้เขาอยูท่ ไ่ี หน เป็ นยังไง ทําอะไร สนใจ
แต่คะแนนจะออกมายังไงมากกว่า
ส่วนผูส้ มัครนังไม่
่ ตดิ ที่ เดินไปเดินมาเหมือนเสือติดจัน่ และกักตัวเองอยูใ่ นบ้านคอย
ฟงั ข่าวจากหัวคะแนน ลมหายใจเข้าออกแต่ละครัง้ แทบไม่เป็ นจังหวะ กาลเวลาผ่านไป
อย่างช้าๆ หนึ่งนาทีนานนับชัวโมง
่
เมือ่ ผลการนับคะแนนออกมา นายกคนเดิมแพ้ไปเกือบร้อยคะแนน เขาเข่าอ่อนหมด
เรีย่ วแรง ไม่อยากคิดถึงเงินทีท่ มุ่ ลงไป หมดกันคราวนี้ อันทีจ่ ริงแม้วา่ จะได้รบั เลือกตัง้ ก็ไม่
สามารถถอนทุนคืนได้ครบอยูด่ ี แต่ศกั ดิ ์ศรีสาํ คัญกว่าแพ้ไม่ได้ แต่น่ี....เขาแพ้ เสียแล้ว
และแล้วนํ้าตาก็หลังออกมาพร้
่
อมล้มพับไปไม่สมประดี
คนทีช่ นะ นายกหน้าใหม่ กระโดดโลดเต้น เสียงโห่รอ้ งดังลันทั
่ วหมู
่ บ่ า้ น ก่อนที่
หัวคะแนนกระซิบทีห่ วู า่ เดีย๋ วชาวบ้านแห่มาขอเหล้ากิน อาจโดน กกต. เล่นงาน ใบแดงแน่
จากนัน้ ไม่ถงึ ห้านาทีกเ็ งียบ บ้านถูกปิดล็อค ชาวบ้านแห่มาแสดงความยินดีเห็นแต่ตวั บ้าน
ทีว่ า่ งเปล่า โทรเข้ามือถือก็ปิดเครือ่ ง
เดือนต่อมา ในห้องทํางานนายกทีเ่ ย็นฉํ่า
“ปลัด ผมรูว้ า่ คุณเป็ นคนของนายกคนเดิม”
“โถๆ ท่านนายกครับ ผมเป็ นข้าราชการไม่ตดิ ยึดกับคนนัน้ คนนี้หรอกครับ ท่านเข้า
มาผมก็ตอ้ งทํางานกับท่านสิครับ”
“เอาเป็ นว่าคุณทดลองงานไปก่อน ถ้าไม่สนองนโยบายยังไงแล้วคุณเตรียมหาทีอ่ ยู่
ใหม่ได้”
“ครับท่าน รับรองผมสนองนโยบายเต็มที”่
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เมือ่ เดินออกมาจากห้อง ปลัดมึนกับระบบนี้เหลือเกิน คนเก่าไป คนใหม่มาต้อง
ปรับตัวให้ได้ นี่แหละข้าราชการท้องถิน่ ถ้าใครไม่ปรับตัว ติดยึด แย่แน่ ขอบอก แต่ทาํ
อย่างไรก็ตามก็ยงั ถูกมองว่าขัว้ เดิมอยูด่ ี ประสบการณ์น้ีกระมังสอนให้เขาเป็ นคนหน้าไหว้
หลังหลอก ไม้หลักปกั เลน เข้าเมืองตาหลิว่ หลิวตาตาม ...ฯลฯ
หลายเดือนต่อมา
“หวัดดีครับ ผมปลัดรับสายครับ”
“ผมอดีตนายกนะปลัด คือว่าผมถังแตกจริงๆ ยังไงเราก็เคยร่วมงานกันมาผมขอยืม
ตังค์ซกั ห้าพันหน่อยสิ” เสียงในโทรศัพท์
“อึม...ผมไม่มหี รอกครับ”
“ผมเป็ นคนรับปลัดเข้ามานะ อย่าลืม ถ้าไม่มผี มคุณไม่ได้มานังเก้
่ าอีม้ อี าํ นาจตรงนี้
หรอก”
“มันจบแล้วครับ เมือ่ หมดอํานาจ ก็หมดความหมาย เราเดินทางใครทางมันดีกว่า
อย่ารือ้ ฝอยหาตะเข็บอีกเลย ไม่มปี ระโยชน์หรอก ขอโทษนะครับผมงานยุง่ หวัดดีครับ” พูด
จบก็วางสาย
‘อะไรวะ สอบตกก็อยูส่ ว่ นสอบตกสิวะ หมดอํานาจวาสนายังเสือกจะมาขอตังค์ใช้ เรา
เข้ามาก็จา่ ยไปแล้ว บุญคุณหมดกันแล้วนี่หว่า’ ปลัดนังคิ
่ ดฉุ นเฉียว
ส่วนอดีตนายกกัดฟนั ขบกรามแน่น
‘ไอ้ปลัด พอกูตกตํ่าทําเป็ นเมิน คนล้มอย่าข้ามขอบอก สมัยหน้าถ้าได้เข้าไปเอ็ง
กระเด็นแน่ ฮึๆ’ คิดแล้วเดินออกมาจากบ้านมองทุง่ นาทีเ่ ป็ นทีด่ นิ ผืนสุดท้ายซึง่ อาจจะถูกยึด
ในไม่ชา้ นี้ นี่ถา้ เขาเก็บเงินทีไ่ ด้จากผูร้ บั เหมา เปิ ดกรอบตําแหน่ง รับคนเข้ามา ไม่นําไปถลุง
กับการพนัน เหล้ายา ผูห้ ญิง เขาคงไม่เดือดร้อน คิดแล้วส่ายหน้าเดินเข้าบ้านลวกมาม่ากิน
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