ประชาธิปไตย เผด็จการ ความลมเหลวของระบบตลาด1
ณัฏฐพงศ ทองภักดี
บทความชิ้นนีไ้ มเกี่ยวอะไรโดยตรงกับการรัฐประหาร 19 กันยายน เปนบทความกรณี
ทั่วไป อานเมือ่ ใดก็ไดตามอารมน ไมเฉพาะในชวงที่มีรัฐประหาร
ประชาธิปไตย กับเผด็จการ คนทั่วๆไปคงมองออกวาเปนเรื่องเกี่ยวกันอยางไร แตเจาสอง
ระบอบนี้ไปเกีย่ วอยางไรกับระบบตลาด อันนี้ภาพอาจจะมัวไมชัด ทั้งทีจ่ ริงแลวเปนเรื่องที่เกี่ยวพัน
กันสูง และถามองความสัมพันธออกก็จะชวยใหเขาใจระบอบการเมืองการปกครองไดดีขึ้น
ประเด็นสําคัญของบทความนี้คือ ระบอบการปกครองประเทศโดยทั่วไป มีความลมเหลว
ของระบบตลาด(Market Failure)อยูในตัว คือถาปลอยอยางเสรีจะทําใหการจัดสรรทรัพยากรไมมี
ประสิทธิภาพ ทําใหประชาชนไมไดรับประโยชนสูงสุด ตองมีการอภิบาล(Governance)ที่
เหมาะสม การออกแบบระบบการปกครองจึงมีความสําคัญและมีประเด็นทางเศรษฐศาสตรอยูไม
นอย ไมใชเปนเรื่องทางรัฐศาสตรหรือกฎหมายเทานั้น
ในการปกครองประเทศ เราเองก็คงอยากปกครองดวยตนเอง จะไดถูกใจเรา เหมือนเราเปน
เจาของบานปกครองบานเราเอง แตประชาชนเปนลานๆคน จะเปนผูปกครองกันหมดไดอยางไร เรา
ก็ตองมีคนปกครองแทนเราเปนธรรมดา เปนการมอบอํานาจคนไปทําการแทนประชาชน มองได
วาระบอบการปกครองจึงเปนการจัดการใหมีตัวแทนไปทํางานแทนประชาชนในการบริหารกิจการ
บานเมือง ซึ่งแนนอนวาระบบการปกครองมีหลายรูปแบบทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ แตเนื้อหาหลัก
คืออยางที่วานี้
หากจะมองอยางงายๆใหใกลตัว ก็จะคลายกรณีของธุรกิจ บริษัทมีเจาของคือผูถือหุน ผูถือ
หุนมีเปนจํานวนมาก เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยกอ็ าจจะเรียกวามีผูถือหุนมหาศาล การบริหาร
จึงตองมีผูบริหารทํานาที่แทนผูถือหุน
อีกตัวอยางทีน่ าจะคุน กัน คือ เหลาดาราหรือนักกีฬาดัง ตองมีตัวแทนหรือผูจัดการทํา
หนาที่ติดตอทางธุรกิจ ดูแลผลประโยชนทางการเงินแทนเจาตัว
ทั้งลักษณะทีกวางระดับประเทศ หรือระดับยอยกรณีธุรกิจหรือดารา ทางเศรษฐศาสตร
บอกวามักจะมีปญหาเจาของกับตัวแทน (Principal-Agent Problem) ทําใหระบบตลาดลมเหลว
ปญหาที่วาจะเกิดเมื่อตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจจากเจาของ มีวัตถุประสงคของตนเองตาง
จากเจาของ และมักจะมุงประโชนสวนตัวมากกวาประโยชนของเจาของ ที่สําคัญคือมีปญหาความ
ไมเทาเทียมกันของขอมูล(Asymmetric Information) ตัวแทนนีจ้ ะมีขอมูลมากกวาเจาของ เชน
ผูจัดการของดาราจะรูวาสัญญาที่ทําเปนอยางไร มีเงินรายไดเทาไร การลงทุนใหผลตอบแทนเทาไร
ดาราตองมีขอมูลนอยกวาเพราะไมมีเวลา (ถามีเวลาจัดการเอง คงไมตองมีตัวแทน ตั้งแตแรก)
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บริษัทก็มีลักษณะเดียวกันคือ ผูบริหารบริษัทมีขอมูลเกี่ยวกับกิจการบริษัทมากกวาผูถือหุน
เพราะทําอยูทกุ วัน รูว าลงทุนอะไรไป ทํางบประมาณอยางไร จัดซื้อของจากใครอยางไร ผูถือหุน
บางสวนขยันหนอยก็จะรูบางจากรายงานบริษัท สวนใหญคงไมรูอะไรมากเอาแตรอรับเงินปนผล
จากบริษัท
จึงไมนาแปลกใจวา เราจะพบขาวบอยๆวาผูจัดการโกงเงินดารา(อยางทีม่ ีขาวกรณีพิพาท
ของคุณหมึกแดงกับผูจัดการสวนตัว) ผูบริหารโกงเงินบริษัทหรือใหผลตอบแทนแกตนเองมากกวา
ที่ควรจะได ระบบตลาดเสรีจึงลมเหลวที่ไมสามารถทําใหประโยชนของเจาของไดรบั สูงสุดตามที่
ควรจะเปน หรือถาจะศัพทเศรษฐศาสตรคือ การจัดสรรทรัพยากรไมมปี ระสิทธิภาพ ไปใชในที่ไม
ควรจะใช
ลักษณะปญหานี้จึงจําเปนตองมีการกํากับดูแล ที่ทําใหตวั แทนตองทําตามวัตถุประสงคของ
เจาของ ไมเอาเปรียบเจาของจากการรูขอมูลที่มากกวา ระบบกํากับดูแลอาจจะอยูใ นรูปของสัญญา
ควบคุมพฤติกรรม การมีระบบตรวจสอบ หรือถาเปนบริษัทคือการที่มหี ลักบรรษัทภิบาล
(Corporate governance) ปกปองผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders)
ในกรณีการปกครองประเทศ ระบอบประชาธิปไตย ปกติใชการเลือกตั้งใหนักการเมืองไป
ครองประเทศแทนประชาชน ปรชาชนจึงเปนเจาของ สวนนักการเมืองหรือรัฐบาลเปนตัวแทน
ปญหาที่มีอยูโดยธรรมชาติกว็ าไดคือ ประชาชนคงตองการความอยูด ดี ีกิน ความมั่นคง การมี
อิสรเสรีภาพ สวนนักการเมืองหรือรัฐบาลก็คงไมขัดที่ประชาชนตองการเชนนั้น แตกค็ งมี
ผลประโยชนสวนตัวที่คดิ ถึง เชน การเลือกตั้งครั้งตอตอไป ความมัน่ คงทางการเงินของตนเองหรือ
กลุมการเมือง ความมีหนามีตา การสนับสนุนพวกพอง
เปาหมายของประชาชนซึ่งเปนเจาของกับเปาหมายของฝายการเมืองทีเ่ ปนตัวแทนจึงอาจ
ไมตรงกัน (มองในแงรายหนอยคือไมมีทางตรงกัน) ที่สาํ คัญคือ ฝายปกครอง(ตัวแทน) ยอมมีขอมูล
มากกวาประชาชน (เจาของ) ระบบตลาดเสรีจึงลมเหลว ทรัพยากรแทนที่จะจัดสรรตามความ
ตองการของประชาชน กลับไปเปนตามฝายการเมือง เราจึงไดยนิ ทุกยุคทุกสมัยเรื่องการฉอราษฎร
บังหลวง การคอรับชั่นเชิงนโยบาย นโยบายประชานิยม (สองเรื่องหลังนี้มีมานานแลว ไมวาใคร
เปนรัฐบาล เพียงแตมาฮิตศัพทนี้ในชวงนี)้
มาถึงตอนนี้อาจมีใครมองขามช็อตสรุปไปวาอยางนี้ประชาธิปไตยใชไมได เพราะมีปญหา
เจาของกับตัวแทนเปนธรรมชาติ วาไปก็มีสวนถูก ประชาธิปไตยทีไ่ มมีกฏเกณฑที่ดีใชไมไดจริงๆ
ดังนั้นประชาธิปไตยจะตองมาพรอมกับกฏเกณฑทจี่ ะขจัดหรืออยางนอยบรรเทาปญหานี้ กฏหมาย
รัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือสําคัญ เพราะเปนกรอบใหญทอี่ อกแบบระบบใหประชาชนมีโอกาสเลือก
ผูแทนที่ดีมาบริหารประเทศ เมื่อบริหารแลวทําไมไดตามวัตถุประสงคกจ็ ะตองมีระบบใหปลดออก
ได ไมวาจากอํานาจสภาหรือองคกรรูปแบบอื่น รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ดูจะเปนฉบับที่พยายามจะ
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แกปญหานี้มาก จึงมีกฏเกณฑการเลือกตัง้ ที่เปลี่ยนจากเดิมมาก รวมทั้งมีองคกรอิสระมากํากับฝาย
ปกครองดวย
นอกจากกฎหมายแลว
กลไกประชาธิปไตยสวนอื่นก็จะตองมีบทบาทในการกํากับ
ผูปกครองใหรักษาผลประโยชนของประชาชน
ความเปนอิสระในการออกความเห็นหรือ
เคลื่อนไหวของสื่อมวลชน องคกรสาธารณะประโยชน นักวิชาการ นักศึกษา ชุมชน จึงมีสวน
สําคัญในการกํากับดูแลพฤติกรรมของตัวแทนเปนไปตามวัตถุประสงคของเจาของได
ระบอบประชาธิปไตยโดยทัว่ ไปจึงมีกลไกที่จะจัดการปญหานี้ได เพราะมีทั้งระบบ
กฎหมายและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง สวนจะดีมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกบั การออกแบบ
ระบบ และการปฏิบิติ หากยังไมดีก็ปรับปรุงกันไดเรื่อยๆ
แลวระบบเผด็จการซึ่งมักจะมาจากรัฐประหาร(คงมีขอยกเวนบางอยางสิงคโปร หรือจีน) มี
ปญหาเจาของ-ตัวแทนมีหรือไม ก็คงจะพอเห็นไดวามีอยู เพราะผูมีอํานาจเบ็ดเสร็จก็คงจะมี agenda
หรือวัตถุประสงคของตัวเองอยู ทุกครั้งที่มีการรัฐประหารก็แสดงวาบานเมืองมีปญ
 หาอยางใดอยาง
หนึ่ง(อยางนอในใจของผูกอการ) แลวการรัฐประหารก็เขามาแกปญหา เปนการคิดและดําเนินการ
เปนตัวแทนการแกไขปญหา(เพื่อประชาชน) ซึ่งถาโชคดีวัตถุประสงคที่วานี้ก็อาจจะตรงกับของ
ประชาชนได ผูปกครองในระบบนี้มีความไดเปรียบดานขอมูล โดยประชาชนจะมีกลไกตรวจสอบ
นอย(หรือไมมเี ลย) ผูบริหารจึงมีอํานาจในการบริหารตามวัตถุประสงคของคตนเองสูง
ถามองจากอดีตวัตถุประสงคคงไมตรงกันนัก รัฐบาลจากรัฐประหารในชวง 2500-2516 คง
จะไมไดเปนตัวแทนทีด่ ีประชาชนเทาไร เพราะตองมีการยึดทรัพยจากขอหาเรื่องฉอราษฎรบังหลวง
กันในเวลาตอมา รวมทั้งตองมีการขับไลดวยพลังประชาชนในกรณี14 ตุลาคม กรณีรัฐประหารของ
รสช. รัฐบาลไมไดมีปญหาอะไรมาก แตกลุมผูกอการรัฐประหารคงไมไดทําตามความตองการ
ประชาชนจนตองเกิดกรณีพฤษภาทมิฬ
ดังนั้นการที่มีรัฐบาลเผด็จการ(จากรัฐประหาร) โดยระบบแลวไมมีเครื่องมือที่จะแกปญหา
เจาของและตัวแทนได หากจะไมมีปญ
 หาหรือมีนอยก็เรียกวาเปนเพราะโชคดี ที่เราไดกลุม
ผูปกครองที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จ ที่เขาใจและตองการสนองตอบความตองการของประชาชนทุกกลุม
ไมมีวัตถุประสงคเพื่อสวนตัว
อยางไรก็ตาม
รัฐบาลระบบนี้ไมมคี วามรับผิดรับชอบ
(Accountability)
ตอประชาชน
ตางกับรัฐบาลจากการเลือกตั้งตองมีความรับผิดรับชอบ
(Accountability) ตอประชาชนไมมากก็นอ
ย
มุมมองดานนีข้ องเศรษฐศาสตร จึงเห็นวาระบบประชาธิปไตยเปนระบบที่แกปญหานี้ได
โดยอาศัยฝมือมากกวาโชค คือใชฝมือการออกแบบรัฐธรรมนูญ กฎหมายตางๆ ที่จะกํากับดูแลฝาย
ปกครองอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใหเสรีภาพทางการเมือง (ภายใตกรอบอันควร)ของสื่อและ
มวลชน
หากจะแกปญหานี้
ทางเลือกของประชาชนในฐานะเจาของคงตองสรางระบบ
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ประชาธิปไตยที่เขมแข็ง ทําใหเรามีตวั แทนที่ทําเพื่อประโยชนของเจาของได (แมวา ตัวแทนอาจมี
วัตถุประสงคไมตรงกับเจาของนักก็ตาม )
สวนระบบที่ไมใชประชาธิปไตยคงเปนทางเลือกแบบบังคับ ถามีแลวก็คงจะใหสั้นทีส่ ุด
หวังวาจะเปนโอกาสสรางระบบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพ และขอใหในอนาคตขางหนาไมมี
ระบบเชนนี้อกี

4

