คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 12 กันยายน 2540

Rational Voter Ignorance
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมเพิ่งอาน ‘รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับประชาชน’ จบใน
สัปดาหนี้ เปนการอานอยางพินิจพิเคราะห และเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญที่มีมาในอดีต แมวา
ผมมีอาชีพนักเศรษฐศาสตร แตก็ผิดแผกจากนักเศรษฐศาสตรโดยทั่วไปที่ชอบอานกฎหมาย
สวนสํ าคัญเปนเพราะผมเห็นวา ปจจัยดานสถาบันมีอิทธิพลในการกําหนดประพฤติกรรมของ
มนุษย
ในชวงที่การพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในรัฐสภาเปนไปอยางตึงเครียด
ระหวางวันที่ 4-5 กันยายน 2540 ประชาชนนอกรัฐสภาจํานวนมากตางแสดงจุดยืนในการ
สนับสนุนหรือคัดคานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยางแข็งขันและเอาการเอางาน ฝายสนับสนุน
เลือกติดโบวสีเขียว ฝายคานติดโบวสีเหลือง
สมาชิกรัฐสภาผูทรงเกียรติ ซึ่งเกลียดชังนายอานันท ปนยารชุน และพลอย
เกลียดชังรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย กลาวโจมตีวา บรรดาผูที่ติดโบวสีเขียวนั้นสนับสนุนราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยที่มิไดอานและมิไดศึกษาจนจบสิ้นกระบวนความ แตขอโจมตีนี้ก็นําไป
ใชวิพากษวิจารณผูที่ติดโบวสีเหลืองไดเฉกเชนเดียวกัน
ในโลกแหงความเปนจริง เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหยอนบัตรเลือกสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร คนเหลานั้นหาไดมีขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองที่สังกัด
ไม ผูมีสิทธิเลือกตั้งอาจปกใจเลือกผูสมัครบางคน หรือพรรคการเมืองบางพรรค โดยไมสนใจใฝหา
ขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครคนอื่น หรือพรรคการเมืองพรรคอื่น
ประพฤติกรรมเชนนี้จะนับวาเปนประพฤติกรรมที่สมเหตุสมผลไดอยางไร ?
ในทัศนะของผูคนจํ านวนไมนอย การตัดสินใจที่จะกระทํ าการหรือละเวนการ
กระทําการอยางหนึ่งอยางใด จะเปนการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลก็ตอเมื่อมีการประเมินผลดีกับ
ผลเสียจากขอมูลที่สมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไปได คนกลุมนี้อาจเรียกวา มนุษยสมบูรณแบบ
(perfectionist) หรือจะเรียกวามนุษยสุดขั้ว (extremist) ก็ไดความหมายอยางเดียวกัน
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ในโลกแหงความเปนจริง เมื่อมนุษยตัดสินใจกระทําการหรือละเวนการกระทํา
การอยางหนึ่งอยางใด มนุษยหาไดตัดสินใจจากขอมูลที่สมบูรณที่สุดไม อาทิเชน เมื่อผูบริโภค
ตัดสินใจซื้ออาหารกระปอง ผูบริโภคอาจตัดสินใจจากขอมูลที่ไดมาจากการโฆษณาสินคานั้น
การดูยี่หอและเครื่องหมายการคา การพิจารณาชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัทผูผลิต และการฟง
คํ าบอกเลาจากผูบริโภคอื่นๆเกือบจะไมมีผูบริโภคคนใดเลยที่ติดตามไปดูกระบวนการผลิตและ
วัตถุดิบที่ใชของโรงงานผูผลิตวาเปนไปอยางถูกสุขลักษณะหรือไม
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต ดวยกระบวนการเดียวกับการตัดสินใจซื้ออาหาร
กระปอง ผูบริโภคโดยทั่วไปมิไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องยนตและชิ้นสวนทุกชิ้น และมิได
ลงทุนตรวจสอบระบบความปลอดภัยของรถยนตที่ซื้อ
กระบวนการตัดสินใจในการบริโภคดังที่พรรณนาขางตนนี้ จะเรียกไดวาเปน
กระบวนการที่สมเหตุสมผลไดหรือไม ?
นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักเห็นวาเปนกระบวนการที่สมเหตุสมผล คํ าถาม
พื้นฐานมีอยูวา เหตุใดมนุษยจึงไมแสวงหาขอมูลที่สมบูรณที่สุดกอนการตัดสินใจใดๆ ในทัศนะ
ของสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก การแสวงหาขอมูลนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย อยางนอยที่สุด
ก็เสียเวลาตนทุนที่เสียไปในการแสวงหาขอมูลนี้เรียกวา ตนทุนสารสนเทศ (Information Cost)
ซึ่งในกรณีสวนใหญมิไดมีแตคาเสียเวลาเทานั้น หากตองการขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา
ก็ตองมีรายจายในการตรวจสอบคุณภาพ ยิ่งสินคาที่มีกระบวนการผลิตอันซับซอนมากเพียงใด
รายจายในการตรวจสอบคุณภาพก็ยิ่งสูงมากเพียงนั้น
มนุษยที่มีประพฤติกรรมอันสมเหตุสมผล (Rational Behaviour) จําตองประเมิน
ประโยชนที่ไดจากการแสวงหาขอมูลเปรียบเทียบกับตนทุนที่ตองเสีย หากประโยชนที่ไดจากการ
แสวงหาขอมูลเพิ่มขึ้นไมคุมกับรายจาย ก็ตองหยุดแสวงหาขอมูล มนุษยที่ตองการอรรถประโยชน
สูงสุด (Utility Maximization) จากการแสวงหาขอมูล ยอมแสวงหาขอมูลจนกระทั่งประโยชนที่ได
เพิ่มจากการแสวงหาขอมูล (Marginal Information Benefit) เทากับตนทุนที่ตองเสียเพิ่มขึ้น
ในการนั้น (Marginal Information Cost)
มนุษยที่มีประพฤติกรรมอันสมเหตุสมผล มิไดแสวงหาขอมูลอยางปราศจาก
ขอบเขต โดยมิไดชั่งนํ้าหนักระหวางประโยชนที่ไดรับกับตนทุนที่ตองเสียในการแสวงหาขอมูล
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หากตองการสารสนเทศทางการเมืองที่สมบูรณที่สุด ก็ตองเฝา
ติดตามประพฤติกรรมของนักการเมืองทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคอยางใกลชิด ถึงจะ
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ฟงวิทยุและชมรายการขาวทางโทรทัศน รวมทั้งอานหนังสือพิมพทุกวัน ก็ยังไมมีสารสนเทศที่
สมบูรณที่สุดอยูดี แตการแสวงหาขอมูลดวยวิธีการเชนนี้มีตนทุนที่ตองเสีย ยิ่งตองการสารสนเทศ
ที่สมบูรณมากเพียงใด ก็ยิ่งตองเสียตนทุนสารสนเทศมากเพียงนั้น ผูมีสิทธิเลือกตั้งบางหมูเหลา
อาจมีฐานะยากจนเกินกวาที่จะแบกรับตนทุนดังกลาวนี้ ดวยเหตุดังนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งจึงมีอวิชา
ทางการเมือง แตอวิชาหรือความไมรูของผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวนี้เปนอวิชาที่สมเหตุสมผล หรือ
ที่สํานักเศรษฐศาสตร Public Choice เรียกวา Rational Voter Ignorance
เหตุใดการมีอวิชาในกรณีนี้จึงเปนเรื่องสมเหตุสมผล ?
คําตอบก็คือ ตนทุนในการขจัดอวิชาสูงเกินกวา หรือไมคุมกับประโยชนที่ไดจาก
การขจัดอวิชานั้น
เมื่อประชาชนตัดสินใจติดโบวสีเขียว ประชาชนเหลานั้นไมจําเปนตองอานราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งหมด ถึงจะเสียเวลานั่งอาน ประชาชนสวนใหญยากที่จะเขาใจได เพราะ
ไมเพียงแตภาษากฎหมายจะขาดความสละสลวยแลว ยังซับซอนและยอกยอนอีกดวย ผูคน
จํานวนมากตัดสินใจติดโบวสีเขียว เพียงเพราะไดรับทราบวามีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญเพียงบางประเด็นที่คนเหลานั้นเห็นวาเปนประเด็นสําคัญ ผูคนจํานวนไมนอยตัดสินใจ
ติดโบวสีเขียวเพียงเพราะเชื่อมั่นในคุณธรรมของคณะบุคคลที่รางรัฐธรรมนูญ หรือเพียงเพราะมี
ผูรูบอกกลาววาเปนรัฐธรรมนูญที่ดี โดยที่ผูที่ตัดสินใจติดโบวสีเหลืองก็มิไดมีกระบวนการตัดสินใจ
ที่แตกตางกัน
ผมมีโอกาสอานรัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักรไทย
มาแลวทุกฉบับ กระนั้นก็ตาม เมื่อมาอานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ยังมีปญหาติดขัดในการ
ทํ าความเข า ใจ ผู  ที่ ไมเคยศึกษารัฐธรรมนูญ มากอ นยอมมีปญหาติดขัดมากกวาผมมากนัก
ดวยเหตุดังนี้ จึงเปนเรื่องไมสมเหตุสมผลที่จะคาดหวังใหประชาชนคนสามัญนั่งอานรัฐธรรมนูญ
แม แ ต อ าจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ผมก็ เ ชื่ อ ว า ส ว นใหญ มิ ไ ด อ  า นร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ จ นจบสิ้ น
กระบวนความ
แตส ารสนเทศเกี่ย วกับรัฐธรรมนูญจะสิ้นความหมาย หากผลประโยชนสวน
บุคคลครอบงําการตัดสินใจ เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่สมาชิกรัฐสภาในปจจุบัน ทั้งสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภา จํานวนไมนอยตอตานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ก็คือ รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ทําใหคนเหลานั้นสูญเสียประโยชนที่เคยไดรับ เมื่อยึดถือผลประโยชนสวนบุคคลเปนที่ตั้งเสียแลว
ยอมมีมิจฉาทิฐิที่จะมองขามสวนดีในภาคสวนอื่นของรางรัฐธรรมนูญที่กําลังพิจารณา ในเมื่อ
สวนดีเหลานั้นมิไดกอใหเกิดผลประโยชนสวนบุคคล
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ผมไม เ คยคิ ด ประนามผู  ค นที่ ติ ด โบว สี เ ขี ย วหรื อ โบว สี เ หลื อ งโดยไม อ  า นร า ง
รัฐธรรมนูญ การแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญสามารถกระทําไดหลายวิธี การแสวงหา
สารสนเทศดวยการอานรางรัฐธรรมนูญโดยตรงอาจเสียตนทุนสูงจนเกินไป ผูคนที่ตัดสินใจในการ
เลือกตั้ง หรือตัดสินใจในการสนับสนุนหรือคัดคานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม แมจะตัดสินใจจาก
อวิชา เพราะมิไดมีขอมูลที่สมบูรณที่สุดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ แตก็เปนอวิชาที่สมเหตุสมผล เพราะ
ประโยชนที่ไดจากการขจัดอวิชาไมคุมกับตนทุนที่ตองเสียไป
นี่เปนที่มาของแนวความคิดวาดวย Rational Voter Ignorance ซึ่งชวยใหเรา
เขาใจประพฤติกรรมและปรากฏการณทางการเมืองไดดีขึ้น

