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เศรษฐศาสตรวาดวยการรัฐประหาร

                                                 รังสรรค  ธนะพรพันธุ

         เมื่อไรที่มนุษยคิดทํ ารัฐประหาร? สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสามารถอธิบาย 
พฤติกรรมทางการเมืองดังกลาวนี้ไดหรือไม ?
         คํ าถามขางตนนี้มีผู เอื้อนเอยขึ้นในวงสนทนา ซึ่งประกอบดวยผูรวมสนทนา 
นอยกวา 5 คน เมื่อไมนานมานี้
         ในชวงเวลากวา 4 ทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ไดรุดหนาไปเปนอันมาก ไมเพียงเฉพาะในดานการใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมและ 
ปรากฏการณทางเศรษฐกิจเทานั้น หากทวายังกาวลํ้ าไปอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณ 
ทั่วทางการเมืองและสังคมอีกดวย
        ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรบางสํ านัก พฤติกรรมทางการเมืองของมนุษยมิได 
มีพื้นฐานแตกตางจากพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแมแตนอย กลาวคือ พฤติกรรมใดๆของมนุษย 
เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบผลประโยชนที่คาดวาจะได (expected benefit) กับตนทุนที่ 
คาดวาจะตองสูญเสียไป (expected cost) จากการมีพฤติกรรมดังกลาว
         การทํ ารัฐประหารจะเกดิขึ้นก็ตอเมื่อผลประโยชนที่คาดวาจะไดจากพฤติกรรม 
ดังกลาวนี้มีมากกวาตนทุนที่คาดวาจะตองสูญเสียไป  เพื่อที่จะใหบทความนี้และดู "ขลัง" ข้ึน  ผม
ขอเขียนเงื่อนไขการทํ ารัฐประหารเปนสูตรคณิตศาสตรดังนี้

 pB - C  >  0

         ในที่นี้   B  =  ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการทํ ารัฐประหาร
                    C  =  ตนทุนที่ตองสูญเสียไปในการทํ ารัฐประหาร
                    p  =  โอกาสแหงความสํ าเร็จในการทํ ารัฐประหาร

          การทํ ารัฐประหารเปนพฤติกรรมทางการเมืองที่มุงโคนลมรัฐบาลที่อยูในอํ านาจ 
เพื่อแยงชิงอํ านาจการปกครองดวยการใชกํ าลังทางทหาร และในหลายตอหลายกรณียังผลให 
มีการลมลางระบอบการเมืองการปกครองที่มีอยูเดิม ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ผูกอการ 
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รัฐประหารมักจะอางอิง "ผลประโยชนสาธารณะ" (public interest) เปนฐานความชอบธรรม 
ในการทํ ารัฐประหารเสมอ ทั้งนี้ไมปรากฏวามีผูกอการรัฐประหารคนใดอางอิง "ผลประโยชนสวน
บุคคล"  (private interest)  เปนเหตุผลในการโคนลมรัฐบาลที่มีอํ านาจอยูเดิม
        ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรสาธารณะ (public economics) มีระบบการวิเคราะห 
พฤติกรรมทางการเมืองที่แตกตางกันอยู 2 ระบบ ระบบที่หนึ่งยึดถือขอสมมติวาดวยผลประโยชน   
สาธารณะ (Public Interest Hypothesis) ซึ่งมองวา ชนชั้นปกครอง รัฐบาล และพรรคการเมือง 
มีพฤติกรรมที่มุงสรางสรรคสวัสดิการของประชาชนเปนสํ าคัญ บุคคลหรือสถาบันทางการเมือง
เหลานี้จะทํ าตัวเสมือนหนึ่งเปน  "คุณพอรูดี"  ที่ชี้นํ าสิ่งดีงามใหแกราษฎร   แตระบบการวิเคราะห 
อีกระบบหนึ่งยึดถือขอสมมติวาดวยผลประโยชนสวนบุคคล (Private Interest Hypothesis)  ซึ่ง
มองวา  ชนชั้นปกครอง  รัฐบาล  และพรรคการเมืองเปน "สัตวเศรษฐกิจ" ที่มีกิเลสตัณหา  มีความ 
เห็นแกตัว พฤติกรรมทางการเมืองใดๆลวนแลวแตเกิดจากความตองการแสวงหาอรรถประโยชน 
สูงสุด (utility maximization) ของตนเอง
         นายริชารด มัสเกรฟ (Richard A. Musgrave) อดีตศาสตราจารยแหง
มหาวิทยาลัยฮารวารด นับเปนผูนํ าของกลุมนักเศรษฐศซาสตรที่ยึดถือ Public Interest 
Hypothesis  สวนผูนํ าของกลุมนักเศรษฐศาสตรที่ยึดถือ  Private Interest Hypothesis  ก็คือ  
นายเจมส บูคานัน (James M. Buchanan) แหงสํ านักเศรษฐศาสตร  Public Choice  ขอที่ 
วงวิชาการเศรษฐศาสตรยอมรับรวมกันก็คือ   การยึดถือ  Private Interest Hypothesis ไดชวย 
กรุยทางในการศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมและปรากฎการณทางการเมืองอยางลุมลึก จนเปน
เหตุใหนายเจมส  บูคานันไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2529
         ในสังคมมนุษยที่สมาชิกลวนแลวแตเปนอรหันต การปฏิวัติรัฐประหารยอมไม 
เกิดขึ้นเพราะอรหันตโดยคํ านิยามยอมไมแสวงหาอํ านาจ การปฏิวัติรัฐประหารจะเกิดขึ้นในสังคม 
ที่มีสมาชิกเพียงบางคนเทานั้นที่บรรลุโสดาบัน โดยที่สมาชิกสวนใหญยังคงเปนปุถุชน ยิ่งใน 
สังคมที่ปราศจากอรหันตดวยแลว การแยงชิงอํ านาจดวยการปฏิวัติรัฐประหารยิ่งมีโอกาสเกิดได
มากขึ้น

         ดังนัน้ ในการประเมินประโยชนสุทธิที่คาดวาจะไดจากการปฏิวัติรัฐประหาร  
ผูคิดกอการดังกลาวนี้ในฐานะปุถุชนที่มีกิเลสตัณหา ยอมตองคํ านึงถึงผลประโยชนสวนบุคคล 
เปนเบื้องตน ประเด็นที่วา ผูกอการรัฐประหารยึดถือผลประโยชนสาธารณะเปนดานหลักหรือไม  
สวนหนึ่งขึ้นอยูกับวา  เราเชื่อ Public Interest Hypothesis  หรือเราเชื่อ Private Interest  
Hypothesis อีกสวนหนึ่งเปนปญหาขอเท็จจริงที่จักตองติดตามสังเกตพฤติกรรมตอไป ทั้งนี้อาจ
เปนไปไดวา ในชวงของการรัฐประหาร ผูกอการยึดถือผลประโยชนสวนบุคคลเปนดานหลัก แต 
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เมื่อยึดอํ านาจไดแลว ภววิสัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาจบีบบังคับใหตองดํ าเนิน  
นโยบายเพื่อผลประโยชนสาธารณะบาง

         ในการประเมินประโยชนที่คาดวาจะไดจากการรัฐประหารนั้น ประโยชนดังกลาว
เปนเพียงการวาดวิมานในอากาศ เพราะหากการรัฐประหารลมเหลว ประโยชนที่คาดวาจะไดนั้น
ยอมมิอาจเกิดขึ้นได ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการรัฐประหารนั้นจะเปนจริงหรือไม จึงขึ้นอยูกับ
โอกาสแหงความสํ าเร็จในการทํ ารัฐประหาร (p)  หากโอกาสแหงความสํ าเร็จมีมาก  ประโยชนที่จะ
บังเกิดขึ้นจริง (pB) ยอมมีมากตามไปดวย  ในกรณีที่โอกาสแหงความสํ าเร็จไมมีเลย  ประโยชน 
ที่คาดวาจะไดยอมไมมีโอกาสที่จะเปนจริงได การประเมินโอกาสแหงความสํ าเร็จในการทํ า 
รัฐประหารจึงเปนขั้นตอนที่นับเปนหัวใจของการตัดสินใจทํ ารัฐประหาร โอกาสแหงความสํ าเร็จ 
ดังกลาวนี้จะมีมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับปจจัยนานัปการ ปจจัยสํ าคัญในบรรดาปจจัย 
เหลานี้ ไดแก พลานุภาพทางทหาร การวางแผนที่รัดกุมและรอบดาน และจังหวะกาวในการทํ า 
รัฐประหาร
         ในดานตนทุนการทํ ารัฐประหาร อาจจํ าแนกเปนตนทุนสวนบุคคล (private cost) 
และตนทุนของสังคม (Social cost)  ตนทุนสวนบุคคลมีองคประกอบสํ าคัญอยู 2 สวน  สวนที่หนึ่ง
เปนรายจายในการดํ าเนินการรัฐประหาร อาทิเชน รายจายในการจัดซื้ออาวุธ รายจายในการ 
วาจางทหาร (ดังการรัฐประหารบางกรณีในละตินอเมริกาและอัฟริกา) รายจายในการจัดซื้ออาหาร
และสัมภาระตางๆ ฯลฯ  หากเราเชื่อขอมูลจากประวัติศาสตรบอกเลา (oral history)  การ 
รัฐประหารในประวัติศาสตรการเมืองไทยบางครั้งมีนายทุนเอกชนชวยแบกรับภาระตนทุน 
ปฏิบัติการ (transactions cost) ในการทํ ารัฐประหารบางสวน แตตนทุนสวนบุคคลสวนที่ทรง 
ความสํ าคัญมากกวาก็คือ คาเสียโอกาส (opportunity cost) อันเนื่องมาจากความลมเหลวในการ
ทํ ารัฐประหาร ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ เราไดพบเห็นกรณีผูกอการรัฐประหารที่ประสบความ 
ลมเหลวเปนอันมาก ซึ่งตองเผชิญกับภาวะทุกขเข็ญในบั้นปลายแหงชีวิต โดยที่ภาวะดังกลาวนี้
ขยายผลไปสูบุตรภรรยาและญาติมิตรดวย
         สวนตนทุนของสังคมอันเกิดจากการรัฐประหารนั้น อาจจํ าแนกเปน 2 สวน  
สวนหนึ่งหนึ่งเปนตนทุนอันเกิดจากการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากการทํ ารัฐประหาร 
บางครั้งผูกอการรัฐประหารไดใชอาวุธ ครุภัณฑ วัสดุภัณฑ และสัมภาระของแผนดินในการทํ า 
รัฐประหาร ซึ่งตองนับเนื่องเปนตนทุนของสังคม เพราะภาระตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากร  
ตนทุนของสังคมอีกสวนหนึ่งเปนตนทุนอันเกิดจากการสูญเสียเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพ
ทางเศรษฐกิจ เพราะการรัฐประหารโดยทั่วไปมักจะมีการลมลางระบอบการปกครองประชาธิปไตย 
กลาวโดยทั่วไปแลว ผูคิดกอการรัฐประหารมักจะคํ านึงถึงตนทุนสวนบุคคลเปนดานหลัก โดยที่ 
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มิไดคํ านึงถึงตนทุนของสังคมเทาไรนัก มิหนํ าซํ้ ายังมีแนวโนมที่จะผลักภาระตนทุนสวนบุคคล 
ใหเปนตนทุนของสังคมอีกดวย
         ผูคิดกอการรัฐประหารยอมรูสึกคุมที่จะกอการ หากผลการประเมินปรากฎวา
ประโยชนที่คาดวาจะบังเกิดขึ้นจากการทํ ารัฐประหารมีมากกวาตนทุนที่ตองเสียไป หากผล 
การประเมินเที่ยงตรง โอกาสในการทํ ารัฐประหารสํ าเร็จยอมมีอยูเปนอันมาก เวนเสียแตวาจะเกิด
สภาวะความไมแนนอน (uncertainty) ข้ึน
          สํ าหรับรัฐบาลที่อยูในอํ านาจ หากตองการปองปรามการรัฐประหาร ยุทธวิธีที่
สํ าคัญก็คือ การดํ าเนินการเพื่อทํ าใหประโยชนจากการรัฐประหารลดลง การเพิ่มตนทุนสวนบุคคล
ในการรัฐประหาร และการลดโอกาสแหงความสํ าเร็จในการทํ ารัฐประหาร รายละเอียดในประเด็น
เหลานี้อยูนอกขอบเขตของบทความนี้

บทวิเคราะหขางตนนี้อาศัยพื้นฐานความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก 
(Neo-classical School) ซึ่งเปนสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (Mainstream Economics) ทาน 
ผูอานจะเชื่อบทวิเคราะหนี้หรือไม ยอมเปนเสรีภาพสวนบุคคลของทานเอง เสรีภาพในการเชื่อเปน
เสรีภาพอันยากที่ผูอ่ืนจะลิดรอนได


