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ขอคิดจากเศรษฐศาสตรวาดวยการเมือง

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในชวงเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ เศรษฐศาสตรไดแผขยายอาณาจักรทาง
วชิาการไปอยางกวางขวาง ไมเฉพาะแตการนํ าเสนอบทวิเคราะหพฤติกรรมและปรากฏการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น หากยังรุกลํ้ าเขาไปวิเคราะหพฤติกรรมและปรากฏการณทั้งทางสังคมและการ
เมอืงอีกดวย ณ บัดนี้ สํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (Mainstream Economics) มอีงคความรูวา
ดวยสถาบันทางสังคม ดังเชนสถาบันครอบครัวและการสมรส ตลอดจนบทวิเคราะหปญหา
อาชญากรรมและปญหาสังคมอื่นๆ ทั้งนี้ดวยการบุกเบิกของนายแกรี่ เบ็กเกอร (Garry S. Becker) 
แหงส ํานกัชคิาโก ขณะเดียวกัน สํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลักก็มีองคความรูวาดวยการเมืองและ
สถาบนัการเมือง ทั้งนี้ดวยการบุกเบิกของนายเจมส บูคานัน (James M. Buchanan) ซึ่งไดรับ
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2529 ณ บัดนี้ เมื่อเรากลาวถึงเศรษฐศาสตรการเมือง 
(Political Economy) ไมเพียงแตจะมีเศรษฐศาสตรการเมืองของสํ านักมารกซสิมเทานั้น หากทวา
ยงัมเีศรษฐศาสตรการเมืองของสํ านักนโีอคลาสสิกอีกดวย

ผมสนใจและติดตามข าวสารการเมืองตั้ งแต  เมื่ อค ร้ังยัง เป นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนับเปนเวลากวาสองทศวรรษแลวที่ผมพยายามนํ าเครื่องมือการ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมาใชศึกษาสังคมการเมือง หลายตอหลายครั้งที่ผมอานบทความ
หรือฟงการอภิปรายทางวิชาการวาดวยการเมืองไทย ผมมักจะพบวา ความรูความเขาใจของผม
เกี่ยวกับการเมืองไทยไมตรงกับผูรูจํ านวนมากทั้งในสาขาวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ผมมีความ
เหน็มาเปนเวลาชานานแลววา เศรษฐศาสตรวาดวยการเมือง (Economics of Politics) สามารถ
ชวยใหเราวเิคราะหและเขาใจสังคมการเมืองไทยไดคอนขางดี ดังนั้น จึงอาจจะเปนประโยชนที่จะ
ประมวลขอคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมการเมืองไทยจากเศรษฐศาสตรวาดวยการเมือง

ขอคิดเห็นประการแรก เศรษฐศาสตรวาดวยการเมืองแยกแยะระหวางส่ิงที่เปนอยู
(What is) กบั ส่ิงที่ควรจะเปน (What ought to be) ส่ิงทีค่วรจะเปนเปนเรื่องที่ข้ึนอยูกับความ 
คิดเห็น คานิยม อุดมการณ และดลุพนิจิสวนบุคคล และมิอาจชี้ผิดชี้ถูกดวยการหาประจักษพยาน
ขอเทจ็จริง ความเห็นเกี่ยวกับ ‘ส่ิงทีค่วรจะเปน’ จงึมอียูอยางหลากหลายและไมสามารถหักลางกัน
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ชนิดเห็นดํ าเห็นแดง ในขณะที่ ‘ส่ิงที่เปนอยู’ เปนเรื่องซึ่งสามารถวิเคราะหและอธิบายไดดวย 
วทิยาศาสตรสังคม ทฤษฎีและอรรถาธิบายวาดวย ‘ส่ิงทีเ่ปนอยู’ หากไมคงทนตอการทดสอบกับ 
ขอเทจ็จริงกต็องลมหายตายจากไป ความสับสนอันเกิดจากการไมแยกแยะระหวางสิ่งที่เปนอยูกับ
ส่ิงที่ควรจะเปน ยอมทํ าใหเราหลงประเด็นในการวิเคราะหและมิอาจเขาใจสังคมการเมืองไทยได
โดยถองแท

ขอคิดเห็นประการที่สอง เศรษฐศาสตรวาดวยการเมืองเริ่มตนบทวิเคราะหดวย
ความเชือ่ทีว่า มนุษยมีความเห็นแกตัว มีกิเลสมีตัณหา และตองการผลประโยชนสวนบุคคลสูงสุด 
(Utility Maximization) ความเหน็แกตัวและความตองการผลประโยชนสวนบุคคลเปนพฤติกรรมที่
สอดคลองกบัธรรมชาติของมนุษยฉันใด หนวยการเมืองอื่นๆก็มีความเห็นแกตัวและความตองการ
ผลประโยชนสวนบุคคลเฉกเชนเดียวกัน การวิเคราะหสังคมการเมืองไทยจะไมสอดรับกันทางตรรก
วิทยาบนพื้นฐานเดียวกัน หากเราเริ่มตนบทวิเคราะหดวยการสมมติวา นักการเมืองเห็นแกตัว  
สวนทหารและนักวิชาการเห็นแกประโยชนสวนรวม ในชวงเวลาเดือนแรกหลังการรัฐประหาร 
เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ 2534 มีเสียงแซซองผูนํ าฝายทหารเปนอันมากวา เปนผูที่เห็นแกประโยชน
สวนรวมเปนทีต้ั่ง แตแลวเพียงชั่วเวลาไมชาไมนานนัก เสียงแซซองดังกลาวนี้ก็เงียบหายไป ส่ิงที่
เกิดขึ้นมาแทนที่ก็คือ ความไมแนใจของผูคนในสยามประเทศเกี่ยวกับความตองการอํ านาจของ 
ผูนํ าฝายทหาร ในทํ านองเดียวกัน นักวิชาการจํ านวนมากออกมากนดาความเห็นแกตัวของ 
นักการเมือง แตนักวิชาการเหลานี้มักจะทํ างานรับใชเผด็จการทหาร และเกาะติดกลุมทหาร 
ที่ทรงอํ านาจ โดยหวังลาภยศสักการะและผลประโยชนสวนบุคคลไมยิ่งหยอนไปกวานักการเมือง 
ที่ตนกนดา ความเห็นแกตัวเปนสันดานดิบของมนุษย เราจะเขาใจสังคมการเมืองไทยไดดีข้ึน  
หากเราเริม่ตนบทวเิคราะหดวยขอสมมติที่วา หนวยการเมืองทุกหนวย ตัวละครทุกตัว ลวนแลวแต
ตองการผลประโยชนสวนบุคคลเปนที่ต้ัง แตทั้งนี้หาไดมีความหมายวา มนุษยไมมีความเห็นแก
ประโยชนสวนรวมเลย

ขอคิดเห็นประการที่สาม ในเมื่อมนุษยในฐานะปจเจกบุคคลมีความเห็นแกตัว 
พรรคการเมืองและรัฐบาลลวนแลวแตประกอบไปดวยบุคคลที่มีความเห็นแกตัว เพียงแตเมื่อ 
รวมตัวเปนกลุมบุคคล สมาชิกของกลุมจํ าเปนตองประนีประนอมผลประโยชนซึ่งกันและกัน  
มฉิะนัน้ กลุมที่เรียกวาพรรคการเมืองก็ดี หรือรัฐบาลก็ดี มิอาจรวมตัวอยูได พรรคการเมืองและ 
รัฐบาลที่มีพื้นฐานมาจากความเห็นแกตัว ยอมมิไดกระทํ าการเพียงเพื่อประโยชนสุขของสังคม 
โดยสวนรวม (Social Welfare Maximization) หากแตกระทํ าการและละเวนการกระทํ าการเพื่อ 
ผลประโยชนของตนเอง ดังนั้น เราจะเขาใจพฤติกรรมของพรรคการเมืองและรัฐบาลในระบอบ
ประชาธปิไตยไดดีข้ึน หากเราเริ่มตนบทวิเคราะหวา เปาประสงคของพรรคการเมืองและรัฐบาลใน
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ระบอบประชาธิปไตย ก็คือ การแสวงหาคะแนนนิยมสูงสุดทางการเมือง (Vote Gains 
Maximization) ดวยขอสมมติพื้นฐานดังกลาวนี้ เราจะเขาใจพฤติกรรมของพรรคการเมืองและ 
รัฐบาลไดดีข้ึน

ขอคิดเห็นประการที่ ส่ี ระบอบประชาธิปไตยมิใชระบอบการปกครองของ 
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน หากแตเปนระบอบการปกครองของกลุมผลประโยชน 
โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุมผลประโยชน พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจํ าเปน
ตองมีฐานทางการเงิน เพราะการรณรงคทางการเมืองมีรายจายที่ตองเสีย รายจายทางการเมือง
จะมีมากเปนพิเศษในฤดูการเลือกตั้ง แมในยามปกติก็ยังมีรายจายที่ตองเสีย มิเฉพาะแตในการ
ดํ าเนนิการของส ํานักงานพรรค หากยังครอบคลุมถึงรายจายในการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กับประชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งอีกดวย ดวยเหตุดังนั้น พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
จึงตองผูกสัมพันธกับกลุมผลประโยชนกลุมหนึ่งกลุมใดหรือหลายกลุม การที่กลุมผลประโยชน 
เขาไปเปนฐานการเงินของพรรคการเมืองตางๆนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหกลุมผลประโยชน
เหลานั้นสามารถเขาไปมีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย ทั้งในการทัดทาน
นโยบายที่ขัดผลประโยชน และการผลักดันนโยบายที่ไดผลประโยชน รัฐบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยจํ าเปนตองตอบแทนกลุมผลประโยชนที่เปนฐานการเงินของตน ทั้งๆที่นโยบายที่ 
เกือ้ประโยชนของกลุมผลประโยชนบางกลุมอาจเปนนโยบายที่ลิดรอนสวัสดิการสังคมก็ตาม

ขอคิดเห็นประการที่หา กลุมผลประโยชนแตละกลุมมีบทบาทและอิทธิพลใน
กระบวนการก ําหนดนโยบายแตกตางกัน บางกลุมมีมาก บางกลุมมีนอย ทั้งนี้กลุมผลประโยชน
ขนาดใหญอาจมีบทบาทและอิทธิพลนอยกวากลุ มผลประโยชนขนาดเล็ก การรวมกลุ ม 
ผลประโยชนมีตนทุนที่ตองเสีย ซึ่งเรียกวา ตนทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost) หากตนทุนนี้ 
สูงเกินกวาที่สมาชิกของกลุมจะแบกรับได กลุมผลประโยชนนั้นๆยอมไมสามารถผลักดันนโยบาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การรวมกลุมของชาวนานับเปนตัวอยางของความขอนี้ โดยทั่วไปแลว  
การรวมกลุมของชาวนาเพื่อเดินขบวน เจาของโรงสีหรือนักการเมืองมักจะเปนผูรับภาระตนทุน 
ในการเดินขบวน หากมีประโยชนโภคผลใดๆอันเกิดจากการเดินขบวน ผลประโยชนมักจะตกแก
เจาของโรงสีหรือนักการเมืองเหลานั้น นอกจากนี้ กลุมผลประโยชนที่มีขนาดใหญมากเกินไปยัง
เปดชองใหมีการ ‘ตีต๋ัวฟรี’ (Free Rider) กลาวคือ อยากไดประโยชน แตไมตองการรวมรับภาระ 
ตนทนุปฏบัิติการ การที่กลุมมีขนาดใหญมากจนเกินไป ทํ าใหสมาชิกของกลุมสามารถสงวนทาที
ในการรวมรับภาระตนทุนการรวมกลุมได เพราะถาหากมีผูรับภาระรายจายดังกลาวแลว คนอื่นๆ 
ก็จะไดประโยชนจากการรวมกลุมดวย สภาพการณที่มีการ ‘ตีต๋ัวฟรี’ ดังกลาวนี้ ทํ าใหกลุม 
ผลประโยชนขนาดใหญไมสามารถรวมตัวกันอยางเหนียวแนน ดังนั้น กลุมผลประโยชนขนาดเล็ก
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จงึมกัมปีระสิทธผิลในการผลักดันนโยบายมากกวากลุมขนาดใหญ เพราะไมเพียงแตจะไมเปดชอง
ใหมีการ ‘ตีต๋ัวฟรี’ เทานัน้ หากทวาตนทนุการรวมกลุมยังตํ่ ากวาอีกดวย และนี่เปนเหตุผลที่อธิบาย
วา  เหตใุดกลุมชาวไรออยจึงสามารถผลักดันนโยบายอยางมีประสิทธิผลมากกวากลุมชาวนา

ขอคิดเห็นประการที่หก ประชาชนผูมีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมีพฤติกรรมและมีการใชลํ าดับแหงเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Rationality) 
กลาวคือ มีความตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) พฤติกรรมของประชาชนผูมี
สิทธิในการเลือกตั้งจึงเปนไปเพื่อแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด การกระทํ าการใดๆเกิดจากการ
ประเมินเปรียบเทียบผลประโยชนที่คาดวาจะได (Expected Benefits) กับตนทุนที่คาดวา 
ตองสูญเสียไป (Expected Cost) จากการกระทํ านั้นๆ การตัดสินใจในการใชสิทธิการเลือกตั้งมิได 
แตกตางจากการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ เพราะการใชสิทธิในการเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสีย  
ประชาชนจะใชสิทธิในการเลือกตั้งก็ตอเมื่อประโยชนที่คาดวาจะไดมีมากกวาตนทุนที่ตองเสียไป
ในการใชสิทธดัิงกลาว การนอนหลับทับสิทธิ์จึงเปนเรื่องธรรมดา และมิใชเร่ืองที่จะตองประนามกัน 
หากรัฐบาลไมตองการใหราษฎรนอนหลับทับสิทธิ์ รัฐบาลจักตองดํ าเนินการลดตนทุนในการใช
สิทธิการเลือกตั้ง และ/หรือหาทางเพิ่มพูนประโยชนจากการใชสิทธิดังกลาว เมื่อรัฐธรรมนูญ
กํ าหนดสิทธิการเลือกตั้งของราษฎร ราษฎรที่มีสิทธิการเลือกตั้งยอมมีกรรมสิทธิในสิทธิดังกลาวนี้ 
กรรมสิทธิ์ในสิทธิการเลือกตั้งสามารถใชไปเพื่อผลประโยชนสวนบุคคคลได โดยที่มีสภาพ 
ไมแตกตางจากกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินประเภทอื่นๆ ผูที่สนับสนุนระบอบการปกครองประชาธิปไตย 
มักจะตั้งความหวังวา ราษฎรจะใชสิทธิการเลือกตั้งในการเลือกผูแทนราษฎรที่ดีที่อุทิศตนเพื่อ
ประโยชนของสังคมโดยสวนรวม ในแงนี้ การใชสิทธิการเลือกตั้งมีสภาพเสมือนหนึ่งการ 
แลกเปลีย่นคะแนนเสียงทางการเมืองกับนโยบายหรือ ‘บริการความสุข’ ทีผู่สมัครรับเลือกตั้งเสนอ
หรือสัญญาวาจะให ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ราษฎรเลือกผูแทนที่ ‘อุปถัมภ’ ตนและ
ครอบครัวเปนการสวนตัว และที่สามารถดึงโครงการพัฒนาเขาสูหมูบานได แตถาหากสัญญา 
เกี่ยวกับ ‘บริการความสุข’ หรือนโยบายเปนเพียงสัญญาลมๆแลงๆ ก็มิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
อีกเชนกนัทีร่าษฎรจะแลกคะแนนเสียงกับเงิน ส่ิงที่พึงวิเคราะหตอไปก็คือ มีขอจํ ากัดทางกฎหมาย
และขอจํ ากัดทางสถาบันอะไรหรือไมที่ทํ าใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถมีบทบาทในการ
แกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของราษฎร

ขอคิดเห็นประการที่ เจ็ด นักการเมืองและสมาชิกสภาผู แทนราษฎรมิไดมี 
พฤติกรรมแตกตางไปจากสมาชิกคนอื่นๆในสังคม ในแง ที่ เป นสัตว เศรษฐกิจที่ต องการ 
อรรถประโยชนสูงสุด เปาหมายสูงสุดของนักการเมืองก็คือ การมีอํ านาจการเมืองการปกครอง  
การไดมาซึง่อ ํานาจดังกลาวจะเปนไปดวยความชอบธรรมหรือไม ข้ึนอยูกับกติกาและสถาบันสังคม 
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ตลอดจนความรูสึกผิดชอบชั่วดีของนักการเมืองแตละคนนั้นเอง บางครั้งความตองการอํ านาจการ
เมืองการปกครองอาจผลักดันใหมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง การเลือกพรรคการเมืองที่สังกัดก็ดี 
และการตัดสินใจยายพรรคก็ดี ลวนแลวแตเปนผลจากการประเมินความเปนไปไดที่จะไดรับ 
ชัยชนะในการเลือกตั้งและการไดมาซึ่งอํ านาจการเมืองการปกครอง นักการเมืองจะไมลังเลที่จะ
กระทํ าการใดๆเพื่อเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมือง หากประโยชนจากการกระทํ าดังกลาวมี 
มากกวาตนทุนที่ตองสูญเสียไป การผันงบประมาณแผนดินลงสูเขตการเลือกตั้งนับเปนอุทาหรณ
อันด ี เพราะการกระท ําดังกลาวนี้ชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมือง โดยที่ภาระรายจายตกแก 
ประชาชนผูเสียภาษีอากร การแยงชิงตํ าแหนงรัฐมนตรี หรือตํ าแหนงขาราชการการเมืองอื่นๆ  
รวมตลอดทั้งตํ าแหนงกรรมาธิการชุดสํ าคัญในสภาผูแทนราษฎร ลวนแลวแตเปนปรากฏการณ
ธรรมชาต ิ เพราะตํ าแหนงเหลานี้ชวยใหไดมาซึ่งเงินไดและอํ านาจ

ขอคิดเห็นประการที่แปด  ความเฟองฟูของธุรกิจการเมืองในสังคมการเมืองไทย
เปนปรากฏการณที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ในเมื่อระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยเติบโต 
ข้ึนมาพรอมๆกับพัฒนาการของระบบทุนนิยม และในเมื่อเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคม
ไทยเกื้อกูลตอการเติบโตของกลุมทุนขนาดใหญ จึงเปนปรากฏการณธรรมชาติที่กลุมทุนแผขยาย 
อิทธพิลไปสูอาณาจกัรทางการเมือง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
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