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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2534

เศรษฐศาสตรวาดวยการเลือกตั้ง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมไดฟงขาวหลายครั้งหลายคราวา ทานนายกรัฐมนตรีตองการบังคับใหราษฎร
ไปใชสิทธิการเลือกตั้ง และผูที่นอนหลับทับสิทธิ์จักตองถูกลงโทษตามกฎหมาย ในการประชุมรวม
ระหวางปลัดกระทรวงกับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2534 ที่ผานมานี้ พลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ ไดยํ้าประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยกลาววา ในเมื่อการรับราชการทหารและการศึกษา
ภาคบังคับเปนหนาที่ของบุคคลที่ตองทําตามกฎหมาย จึงสมควรกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่
ตามกฎหมาย ในทํานองเดียวกัน
เหตุที่ทานนายกรัฐมนตรีและผูคนขางเคียงมีความเห็นเชนนี้ ตามที่ผมเขาใจ
ดวยสติปญญาอันนอยนิดและความรูอันตื้นเขินของผม คงเปนเพราะเสียงวิพากษวิจารณที่มีมาก
ขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงของผูทรงอํานาจทางการเมือง และโดยที่ขอเท็จจริง
มีอยูวา นักการเมืองที่มีชัยชนะในการเลือกตั้งลวนแลวแตมีการซื้อเสียงทั้งโดยตรงและโดยออม
การซื้อเสียงในการเลือกตั้งนี้เองนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ผลักดันใหมีการฉอราษฎรบังหลวง
อีกทอดหนึ่ง ดังนั้น เมื่อรัฐบาลมีปณิธานอันแนวแนที่จะขจัดหรือลดทอนการฉอราษฎรบังหลวง
รัฐบาลก็จักตองขจัดหรือลดทอนการซื้อเสียง การบังคับใหราษฎรไปใชสิทธิการเลือกตั้งควบคูกับ
การขยายฐานจํานวนผูมีสิทธิการเลือกตั้งดวยการลดอายุผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
จาก 20 ปบริบูรณ เปน 18 ปบริบูรณ จักทําใหการแสวงหาชัยชนะในการเลือกตั้งดวยการซื้อเสียง
ทําไดยากขึ้น
หากลําดับแหงเหตุผลดังที่ผมพรรณนาขางตนนี้เปนไปอยางถูกตองตามพื้นฐาน
ความคิดของทานนายกรัฐมนตรีและบุคคลขางเดียว ผมมีความเห็นวา แนวความคิดดังกลาวนี้
ไมเพียงแตจะเกิดจากระบบการวิเคราะหที่ไมรอบดานเทานั้น หากทวายังเปนแนวความคิดที่มีผล
ในการลิ ด รอนเสรี ภ าพทางการเมื อ งของราษฎร อั น ขั ด ต อ หลั ก การพื้ น ฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยอีกดวย จริงอยู การบังคับใหราษฎรใชสิทธิในการเลือกตั้งจะทําใหอัตราการใชสิทธิ
ดังกลาวนี้สูงขึ้น ซึ่งอาจถูกใชเปนเครื่องบงชี้ถึงความเบงบานของดอกไมประชาธิปไตยได แตการ
กระทําเชนนี้ก็เปนเพียงการหลอกตนเอง ประชาธิปไตยจักตองเกิดจากความสมัครใจ มิใชเกิดจาก
การบังคับ ไมมีประเทศที่มีระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่แทจริงประเทศใดในโลกนี้ที่บังคับ

2
ใหราษฎรใชสิทธิการเลือกตั้งเสรีภาพในการที่จะมีทางเลือก (freedom of choice) นับเปนเสรีภาพ
พื้นฐานประเภทหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย
พฤติ ก รรมทางการเมื อ งก็ ดุ จ ดั ง พฤติ ก รรมทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด จากความเห็น
แกตัวของมนุษย มนุษยในโลกแหงความเปนจริงมิใชอรหันตที่ปราศจากกิเลสตัณหา กฎหมาย
ที่ตราขึ้นเพื่อบังคับใหราษฎรเปนอรหันต ยอมมิอาจบังคับใชอยางมีประสิทธิผลได เพราะเปน
กฎหมายที่ขัดตอธรรมชาติของมนุษย
การใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นมีตนทุนสวนบุคคลที่ตองเสีย ตนทุน
ที่เห็นไดชัดเจนก็คือ รายจายในการเดินทางไปหนวยเลือกตั้ง และเวลาที่ตองเสียไปในการนั้น
ในชนบท หนวยเลือกตั้งอาจอยูหางไกลจากที่อยูอาศัยของผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง ยิ่งถาการขนสง
คมนาคมไมสะดวกดวยแลว ก็ยิ่งทําใหตนทุนในการเดินทางมีมากขึ้น การเดินทางไปหนวยเลือก
ตั้งนั้นตองเสียเวลา เวลาที่ตองเสียไปในบางครั้งเปนเวลาแหงการพักผอน แตบางครั้งเปนเวลาทํา
มาหากิน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการเลือกตั้งตรงกับฤดูการเก็บเกี่ยว
ในบรรดาตนทุนการใชสิทธิการเลือกตั้งนั้น ตนทุนที่สํ าคัญที่สุดก็คือ ตนทุน
สารสนเทศ (information cost) การตัดสินใจในการเลือกตั้งนั้นจําเปนตองมีขอมูลขาวสาร
แตขอมูลขาวสารมิใชสิ่งที่ไดมาโดยปราศจากตนทุนที่ตองเสีย ไมวาจะเปนขอมูลเกี่ยวกับพรรค
การเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิหลังและพฤติกรรมในอดีต ขอมูลเหลานี้
เปนขอมูลที่ไมสมบูรณ บางครั้งตองอาศัยการสะสมขอมูลมาเปนเวลานาน แมจะสามารถแสวงหา
ขอมูลจากหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนได แตก็ตองมีตนทุนที่ตองจาย มิหนําซํ้ายังอาจตอง
สืบคืนหาอุดมการและพฤติกรรมในอดีตของผูกระจายขาวสารเหลานี้ดวย เพราะหนังสือพิมพ
วิทยุ และโทรทัศน หาไดมีความเปนกลางทางการเมืองไม การแสวงหาสารสนเทศเพื่อประกอบ
การตัดสินใจในการเลือกตั้ง จึงเปนเรื่องยุงยากและอาจตองเสียตนทุนสูง
การที่ผูมีสิทธิในการเลือกตั้งจํ านวนมากไมสนใจแสวงหาสารสนเทศนั้น มิใช
พฤติกรรมที่ปราศจากเหตุผล ตรงกันขามกลับเปน `อวิชาที่สมเหตุสมผล' (rational voter
ignorance) เพราะการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารเปนเรื่องยุงยาก และอาจเสียตนทุนสูงเกินกวา
ประโยชนที่คาดวาจะได พูดงายๆก็คือ ยอมโงดีกวาเสียเงินเพื่อซื้อความฉลาด เพราะไมแนใจ
เมื่อเสียเงินไปแลว จะไดความฉลาดเปนผลตอบแทน ยิ่งเมื่อระบอบประชาธิปไตยไมสามารถให
ประโยชนแกประชาชนบางกลุมบางเหลาในสังคมอยางทั่วถึงและเสมอภาค ไมวาจะเปนชน
กลุมนอยหรือชนกลุมใหญก็ตาม ประชาชนเหลานี้ยอมมีแนวโนมที่จะไมแสวงหาสารสนเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้ง เพราะมองไมเห็นอานิสงฆในการทําเชนนั้น
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ราษฎรที่มีสิทธิในการเลือกตั้งมักจะ
ประเมิน ประโยชนที่คาดว า จะได จ ากการวิ เ คราะหนโยบายของพรรคการเมืองตางๆเพื่อที่จะ
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ดู ว  า พรรคการเมื องใดมี น โยบายที่เ กื้อประโยชนแก ต นมากที่ สุด แต ข อพิ จ ารณาในเรื่อ งนี้
เพียงประการเดียวยังไมเปนการเพียงพอ เพราะยังตองพิจารณาตอไปวา พรรคการเมืองที่ตนชอบ
นั้นมีโอกาสไดรับเลือกตั้งมากนอยเพียงใด และมีโอกาสในการรวมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม เพราะ
อาจเปนไปไดวาพรรคการเมืองที่ตนชอบมากที่สุดนั้นอาจไดรับเลือกตั้งนอย และอาจไมมีโอกาส
ในการรวมจัดตั้งรัฐบาล การประเมินในเรื่องเหลานี้ทายที่สุดแลวก็คือ การประเมินความเปนไปได
ที่จะไดประโยชนจากการลงคะแนนเสียง หากความเปนไปไดที่จะไดประโยชนจากการเลือกพรรค
การเมืองที่ตนชอบมากที่สุดมีนอยหรือไมมีเลย ก็จําเปนจักตองประเมินพรรคการเมืองที่มีความ
ชอบลําดับรองลงไป
แตการประเมินประโยชนที่คาดวาจะไดจากการดํ าเนินนโยบายตางๆจํ าตอง
มีความรูเฉพาะในบางสาขาวิชา ดังจะเห็นไดวา ชาวนายากที่ทราบไดวา การเก็บพรีเมี่ยมขาว
ก อใหเ กิดผลเสียแกภาคเกษตรกรรมอยา งไรบา งหากไมมีค วามรู เศรษฐศาสตรบ างประการ
นอกจากนี้ พรรคการเมืองตางๆมีแนวโนมที่จะนําเสนอนโยบายที่แตกตางกันไมมากนัก เพราะ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยประชาธิปไตยบอกแกเราวา พรรคการเมืองที่จะชนะการเลือกตั้งไดนั้น
จักตองสามารถยึดกุมหัวใจของผูมีสิทธิการเลือกตั้งที่อยูตรงกลาง (median voters) ได ในสหรัฐ
อเมริกาพรรคดีโมแครตและพรรครีปบลิกันมิไดมีนโยบายแตกตางกันมากนัก เพราะตางก็มุงสนอง
ความตองการของผูมีสิทธิการเลือกตั้งที่อยูตรงกลาง ดวยเหตุที่พรรคการเมืองทั้งสองมิไดเสนอ
ขาย `ผลผลิต' ที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน ผลที่เกิดขึ้นก็คือ นับวันประชาชนชาวอเมริกันมี
แนวโนมที่จะนอนหลับทับสิทธิ์กันมากขึ้น และการเลือกตั้งมีแนวโนมที่จะเลือกตัวบุคคลมากกวา
เลือกพรรค
ประวัติศาสตรการเมืองนับแตป 2475 เปนตนมา บงบอกแกเราวา พรรคการเมือง
ในประเทศไทยมีแนวโนมจะนํ าเสนอนโยบายในลักษณะเหวี่ยงแหและกํ ากวม โดยมิไดระบุ
อยางกระจางชัดวาจะดําเนินนโยบายที่แถลงไวนั้นอยางไรและเมื่อไร การนําเสนอนโยบายของ
พรรคการเมืองที่สําคัญจึงมิไดแตกตางกันในสาระสําคัญ นอกจากนี้ แมในยามที่มีโอกาสจัดตั้ง
รัฐบาล พรรคการเมืองที่เปนรัฐบาลมักจะละลืมคํามั่นสัญญาในฤดูการเลือกตั้ง นโยบายที่แถลงไว
ในตอนหาเสียงไมสูไดนํามาดําเนินการ สวนหนึ่งเปนเพราะวารัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยของ
ไทยมักจะมีอายุสั้น ขอเท็จจริงดังกลาวนี้นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการนอนหลับทับสิทธิ์
และมีการซื้อเสียงตามมา เพราะผูสมัครรับเลือกตั้งเมื่อไมมีนโยบายหรือ `ผลผลิต' ที่เปนของดี
ที่จะเสนอขายก็ตองเสนอขาย `เงิน' เพื่อใหไดมาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้ง ขางฝายราษฎรที่มีสิทธิ
การเลือกตั้ง เมื่อไมสามารถหวังประโยชนระยะยาวจากการดําเนินนโยบายของพรรคการเมือง
ที่เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง ยอมตองหวังประโยชนระยะสั้นดวยการแลกคะแนนเสียงกับเงิน
การขายเสียงจึงเปนพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล แตจะผิดจริยธรรมหรือไมเปนอีกประเด็นหนึ่ง
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ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการเลือกตั้งบอกแกเราวา ราษฎรที่ออกจากบานไปใช
สิทธิการเลือกตั้งนั้น ก็เปนเพราะไดประเมินแลววา ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการลงคะแนน
เสียงมีมากกวาตนทุนที่ตองเสียไปในการนั้น การนอนหลับทับสิทธิ์จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อประโยชน
ที่ประเมินวาจะไดรับนั้นตํ่ากวาตนทุนที่ตองเสีย
หากการนอนหลับทับสิท ธิ์เ ปน ความผิ ด ความผิดนั้ น มิ ไดตกแกผู มีสิท ธิ ก าร
เลือกตั้งแตฝายเดียว หากยังเปนความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งดวย การบังคับใหราษฎรใชสิทธิ
การเลือกตั้งจึงเปนมาตรการที่มุงปายความผิดใหแกราษฎร โดยที่นักการเมืองมิไดมองความผิด
ของตนเอง หากจะไมให มี ก ารนอนหลับทับสิ ท ธิ์ จะดํ าเนินการลงโทษผูมีสิทธิการเลือกตั้ง
แตฝายเดียวหาเปนธรรมไม ควรจะมีมาตรการทางดานผูสมัครรับเลือกตั้งดวยอยางนอย 3
ประการ กลาวคือ
ประการแรก พรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งจักตองแถลงนโยบายอยาง
กระจางชัด โดยเรียงลําดับความสําคัญของนโยบาย พรอมทั้งแถลงรายละเอียดของมาตรการที่ใช
และจักตองระบุอยางชัดเจนวา จะดําเนินนโยบายเหลานั้นภายในกําหนดเวลากี่เดือนหลังจาก
ที่ จั ด ตั้ ง รั ฐ บาลแล ว หากพรรคการเมื อ งที่ จั ด ตั้ ง รั ฐ บาลมิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาประชาคม
อยางครบถวน สมาชิกพรรคการเมืองนั้นจะหมดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้ง
ทั่วไปสมัยตอไป
ประการที่สอง สํานักงานเลขาธิการรัฐสภาจะตองบันทึกพฤติกรรมของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับการเขาประชุม เพื่อจะไดทราบวา ส.ส.แตละคนขาดการประชุม
มากนอยเพียงใด ส.ส.ที่ขาดประชุมมากกวา 30% ของจํานวนการประชุมทั้งหมด จะไมมีสิทธิ
ในการสมัครรับเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้งครั้งตอไป นอกจากนี้สํานักงานเลขาธิการรัฐสภาจักตอง
บันทึกพฤติกรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับการลงมติในเรื่องตางๆ เพื่อจะไดทราบวา
ส.ส.แตละคนลงมติสนับสนุนรางกฎหมายและญัตติใด และคัดคานรางกฎหมายและญัตติใด
ประการที่สาม หนวยราชการที่มีหนาที่ในการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรจักตองถือเปนหนาที่ในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของพรรคการเมือง
แตละพรรคตามที่กลาวไวในขอ (1) เพื่อประชาชนจะไดทราบวา มีพรรคการเมืองใดบางที่มิได
ปฏิบัติตามสัญญาประชาคม และตองเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ ส.ส.เกี่ยวกับการ
เขาประชุมและการลงมติตามที่กลาวไวในขอ (2) นอกจากนี้ ยังควรที่จะเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
การยายพรรคที่สังกัดของผูสมัครรับเลือกตั้งดวย ขอมูลเหลานี้จักตองเผยแพรทั้งทางวิทยุ โทรทัศน
และติดประกาศในหนวยเลือกตั้งดวย
มาตรการดังที่เสนอขางตนนี้มุงที่จะตีกรอบใหพรรคการเมืองและนักการเมือง
มี พ ฤติ ก รรมที่ เ ป น ประโยชน ต  อ สั ง คมโดยส ว นรวม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ร าษฎรที่ มี สิ ท ธิ ก ารเลื อ กตั้ ง
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เห็นประโยชนที่จะไดจากการลงคะแนนเสียงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ควรจะดําเนินการ
ลดตนทุนในการใชสิทธิการเลือกตั้งดวยการจัดบริการการขนสงคมนาคมใหผูมีสิทธิการใชคะแนน
เสียงไปสูหนวยเลือกตั้งโดยไมเสียเงิน
ในทํ านองเดี ย วกั บ การนอนหลั บ ทั บ สิ ท ธิ์ หากการขายเสีย งเปน ความผิด
ความผิดนั้น ไมควรยกใหเปนของราษฎรผูมีสิทธิการเลือกตั้งเพียงฝายเดียว ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ยอมต อ งมี ส ว นรั บ ความผิ ดนั้ น ด ว ย ดัง นั้น จึงควรกํ าหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเขารวมพิธี
สาบานตน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใหสัตยปฏิญาณวา ผูสมัครรับเลือกตั้งจะไมใชเงิน
ซื้อเสียง และจะไมใชจายเงินในการเลือกตั้งเกินกวาที่กฎหมายกํ าหนด ผูที่มิไดเขารวมพิธี
สาบานตนดังกลาวนี้ถือวาขาดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอเสนอทั้งหมดขางตนนี้มีจุดมุงหมายที่จะใหพฤติกรรมทางการเมืองทั้งของ
นักการเมืองและผูมีสิทธิการเลือกตั้ง เปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม ทาน
ผูอานบางคนเมื่ออานถึงตรงนี้ อาจมีความเห็นวาผมคง `เพี้ยน' ไปแลว แตผมยังคิดวา ขอเสนอ
ขางตนของผม มิไดวิตถารไปกวาขอเสนอที่จะบังคับใหราษฎรใชสิทธิการเลือกตั้งของทานนายก
รัฐมนตรี

