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รัฐบาลทักษิณกับความรับผิดตอประชาชน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เพยีงชัว่ระยะเวลา 4 เดือนเศษ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรสามารถผลักดัน
นโยบายตามที่เสนอ ‘ขาย’ แกประชาชนไปสูการปฏิบัติที่เปนจริงไดเกือบครบถวน ไมวาจะเปน
โครงการรักษาพยาบาล 30 โครงการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (TAMC) โครงการพักหนี้
เกษตรกร โครงการธนาคารประชาชน และโครงการกองทุนหมูบาน แสดงใหเห็นถึงความรับผิดที่ 
รัฐบาลนี้มีตอประชาชน

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดสรางกลไกที่บังคับใหรัฐบาล
ตองรับผิดตอประชาชน (Accountability Mechanism) ดวยเหตุดังนั้น พรรคการเมืองจะโฆษณา
นโยบายที่เลิศหรูอยางไรก็ได เพียงเพื่อใหไดคะแนนเสียงจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง คร้ันเมื่อ
ยึดกุมอํ านาจรัฐได อาจไมนํ าพาที่จะดํ าเนินนโยบายที่หาเสียงไวแมแตนอย อันเปนการละเมิด 
พันธสญัญาที่ใหไวกับประชาชน

ตลาดการเมืองเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ (Public Exchange Market) อันเปน
ทีซ่ึง่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน ‘บริการการเมือง’  (Political Services) โดยที่ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เปนผูซื้อ และนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตองการยึดกุมอํ านาจเปนผูเสนอขาย ‘บริการการ
เมือง’ เปนบริการทีผ่ลิตความสุขใหแกประชาชน หากกลาวใหถึงที่สุด บริการผลิตความสุขยอมมา
จากนโยบาย ตลาดการเมืองจึงเปนตลาดนโยบาย (Policy Market) ณ ทีซ่ึง่นักการเมืองหรือผูผลิต
นโยบายเสนอขายนโยบาย เพื่อแลกกับคะแนนเสียงของราษฎร

แตตลาดการเมืองแตกตางจากตลาดสินคาและบริการโดยทั่วไป ในตลาดสินคา
และบรกิาร เมื่อผูบริโภคชํ าระเงิน ผูบริโภคมีหลักประกันระดับหนึ่งที่จะไดรับมอบสินคาหรือบริการ
ที่เสนอซื้อ อยางนอยที่สุดประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกํ าหนดความรับผิดทั้งฝายผูซื้อและ
ฝายผูขายโดยชัดเจน แตในตลาดการเมือง เมื่อประชาชนชํ าระคาบริการความสุขดวยการหยอน
บัตรเลือกตั้ง ประชาชนหามีหลักประกันวาจะไดรับบริการความสุขเปนผลตางตอบแทน ทั้งนี้  
เนือ่งจากมสีภาวะความไมแนนอนที่นักการเมืองและพรรคการเมืองที่เลือกอาจพายแพการเลือกตั้ง 
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หรือหากชนะการเลือกตั้ง อาจมิไดรวมจัดตั้งรัฐบาล หรือหากไดรวมจัดตั้งรัฐบาล อาจมิไดดํ าเนิน
นโยบายตามที่หาเสียงไว

ตลาดการเมืองเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ สัญญาการซื้อขายบริการการเมือง 
(บริการความสุข) ระหวางนักการเมืองและพรรคการเมืองฝายหนึ่งกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
อีกฝายหนึ่ง มิใชสัญญาโดยชัดแจง (Explicit Contract) หากแตเปนสัญญาโดยนัย (Implicit 
Contract) ในประการสํ าคัญ มิใชสัญญาที่มีลายลักษณอักษร นอกจากมิใชสัญญาโดยชัดแจงแลว 
ยงัเปนสัญญาที่ไมสมบูรณ (Incomplete Contract) อีกดวย ทั้งนี้เนื่องจากมิไดกํ าหนดสิทธิของ 
ผูซื้อ  สิทธขิองผูขาย  และบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดสัญญา

ดวยเหตุดังนี้ นักการเมืองและพรรคการเมืองสามารถโฆษณานโยบายเพื่อ 
หาเสยีงอยางไมมีความรับผิดชอบได หากรัฐธรรมนญูมไิดสรางกลไกความรับผิดที่ทรงประสิทธิผล 
(Effective Accountability Mechanism) เมือ่ยดึกมุอํ านาจการบริหารแลว อาจละเลยนโยบายที่
ใชหาเสยีง โดยมิตองถูกลงโทษในฐานที่ ‘เบี้ยว’ สัญญา

ประชาราษฎรไทยยังจดจํ าประพฤติกรรมของพรรคประชาธิปตยในการ ‘เบี้ยว’
สัญญาไดดี ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเดือนกันยายน 2535 พรรคประชาธิปตยโฆษณา
นโยบายการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด  เฉพาะ ‘_ _ จงัหวดัอนัเปนเมืองหลักที่มีความพรอมและ
เหมาะสมในทุกภาคของประเทศ (เชน เชียงใหม นครราชสีมา ขอนแกน ภูเก็ต และชลบุรี) _ _’
คร้ันเมือ่ไดรับเลือกตั้งแลว กลับละทิ้งนโยบายการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในการแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 ขอที่นาสังเกตก็คือ พรรครวมรัฐบาล ทั้งพรรคประชาธิปตย 
พรรคพลงัธรรม และพรรคความหวังใหม ลวนชูนโยบายดังกลาวนี้ในการหาเสียง ในขณะที่ผูนํ า
พรรคเอกภาพก็กลาวตอสาธารณชนหลายกรรมหลายวาระสนับสนุนการเลือกตั้งผูวาราชการ
จงัหวดั มแีตพรรคกิจสังคมที่มิไดมีจุดยืนในเรื่องนี้อยางชัดเจน

การตระบดัสัตยของรัฐบาลนายชวน หลีกภัยในป 2535 สรางความไมสบายใจแก
สมาชิกพรรคประชาธิปตยที่มีมโนธรรมสํ านึกจํ านวนมาก เพราะแสดงใหเห็นถึงการขาดความ 
รับผิดตอประชาชน การ ‘เบี้ยว’ สัญญาของพรรคการเมืองในอดีต กอใหเกิดการคาดการณวา 
พรรคไทยรกัไทย ซึ่งโฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 ดวยนโยบายที่มีลักษณะ
ประชานิยม (Populism) อาจเตรียมการตระบัดสัตยดังเชนพรรคการเมืองในอดีต แตแลวการณ
กลบัปรากฏวา รัฐบาลพรรคไทยรักไทยสามารถรักษาพันธสัญญาที่ใหไวกับประชาชนในระดับหนึ่ง
ได

ขอวิพากษสํ าคัญที่มีตอนโยบายของรัฐบาลทักษิณมีอยูอยางนอย 3 ประการ 
กลาวคือ
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ประการแรก รายละเอียดของการดํ าเนินนโยบายตางๆแตกตางจากแนว
นโยบายที่ใชโฆษณาหาเสียง ขอวิพากษนี้แมจะสมเหตุสมผล แตมิไดเห็นใจรัฐบาลในขอที่มี 
ขอจํ ากัดเชิงสถาบัน (Institutional Constraints) องคกรที่ตองรับผิดชอบในการดํ าเนินนโยบาย 
แตละนโยบายยอมมีขอจํ ากัดเชิงสถาบัน เมื่อนํ านโยบายมาดํ าเนินการ ยอมตองมีการปรับ
นโยบายเพื่อใหเปนไปไดภายใตขอจํ ากัดตางๆเหลานั้น

ประการที่สอง แนวนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยสรางภาระทางการคลัง
สรางภาระทางการคลังอยางใหญหลวง รัฐบาลจะกลายเปน ‘จาวบุญทุม’ ที่ยึดโยงนโยบาย 
งบประมาณขาดดุล และนํ าสยามรัฐนาวาไปสูรัฐสวัสดิการ (Welfare State) คํ าถามพื้นฐานมีอยู
วา  รัฐบาลทกัษณิจะขยายฐานรายไดอยางไรภายใตภาวะเศรษฐกิจที่มีแตทรงกับทรุด

ประการที่สาม การดํ าเนินนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเปนการ 
ตํ านํ้ าพริกละลายแมนํ้ า รัฐอาจตองสูญเสียทรัพยากรทางการเงิน โดยมิไดกอใหเกิดประโยชน 
โภคผลใดๆ ไมวาในกรณีโครงการพักหนี้เกษตรกร  กองทุนหมูบาน  และธนาคารประชาชน

การเสนอขายนโยบายที่มีลักษณะประชานิยมของพรรคไทยรักไทยมิใชเร่ืองใหม 
พรรคกจิสังคมน ํารองมากอนแลวดวยนโยบายผันเงินสูชนบทในป 2518 ขอที่นาสังเกตก็คือ นาย
ปรีดา พฒันถาบตุร ซึง่มสีวนสํ าคัญในการผลักดันนโยบายเงินผันของพรรคกิจสังคมในป 2518 
เปนผูที่มีอิทธิพลในฐานะที่ปรึกษาการเมืองของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร การดํ าเนินนโยบาย
ลักษณะดังกลาวนี้สอดคลองกับอรรถาธิบายของทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยประชาธิปไตย ใน
หนังสือชื่อ An Economic Theory of Democracy (1957) ศาสตราจารยแอนโธนี ดาวส 
(Anthony Downs) เสนออรรถาธิบายวา พรรคการเมืองและรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยดํ าเนิน
นโยบายเพือ่ใหไดมาซึ่งคะแนนเสียงสูงสุดจากการเลือกตั้ง (Vote Gains Maximization) โดยที่
นโยบายดังกลาวอาจมิไดกอใหเกิดสวสัดิการสูงสุดแกสังคม (Social Welfare Maximization)

ดวยการเสนอขายนโยบายที่มีลักษณะประชานิยม พรรคไทยรักไทยกอใหเกิด
นวัตกรรมดานนโยบายหานอยไม ในการเลือกตั้งครั้งตอไป พรรคการเมืองที่ยังยืนหยัดบนเวที 
การเมอืงโดยมไิดถูกพรรคไทยรักไทยดูดกลืนไปเสียกอน จํ าเปนตองคนคิดนวัตกรรมดานนโยบาย
เพื่อแยงชิงคะแนนเสียงจากประชาชน การแขงขันกันสรางนวัตกรรมดานนโยบายเปนผลดีตอ 
สุขภาพของตลาดการเมือง แตการแขงขันดังกลาวนี้อาจบรรเทาเบาบางลง หากกระบวนการควบ
และครอบพรรค (Merger and Acquisition) สรางอํ านาจผูกขาดในตลาดการเมือง

รัฐบาลทักษิณแสดงประพฤติกรรมใหเปนแบบอยางแกพรรคการเมืองอื่นๆ ดวย
การรักษาพันธสัญญาในการดํ าเนินนโยบายที่ใชหาเสียง ประพฤติกรรมดังกลาวนี้เกื้อกูลในการ
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แปรเปลี่ยนตลาดการเมืองไปสูตลาดในอุดมคติ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนคะแนนเสียงกับนโยบาย  
(ดูแผนภาพที่ 1) ในอดีตที่เปนมา เมื่อประชาชนมิไดรับบริการการเมือง (บริการความสุข) ตาม
สัญญาของนกัการเมืองและพรรคการเมือง ประชาชนหันไปแลกคะแนนเสียงกับเงิน (ดูแผนภาพที่ 
2) เพราะเงินเปนพาหะที่นํ ามาซึ่งความสุขได ตางจากคํ าสัญญาในการดํ าเนินนโยบาย ซึ่งมี
ลักษณะลมๆแลงๆ
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แผนภาพที่ 1
ตลาดปริวรรตสาธารณะในอุดมคติ

       นกัการเมือง
        และพรรคการเมือง

                                            นโยบาย คะแนนเสียง

ตลาดการเมือง

บริการ             คะแนนเสียง
การเมือง

        ราษฎร
          ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
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แผนภาพที่ 2
ตลาดปรวิรรตสาธารณะในความเปนจริง

     นกัการเมือง
       และพรรคการเมือง

                                             เงิน คะแนนเสียง

ตลาดการเมือง

 เงิน  คะแนนเสียง

       ราษฎร
         ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
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