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Optimal Constitution

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 Optimal Constitution แปลวา รัฐธรรมนญูในอุตมภาวะ หมายถึง รัฐธรรมนูญที่ดี
เลิศ

รัฐธรรมนญูในอุตมภาวะมีหนาตาอยางไร ยอมข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละบุคคล 
การออกแบบรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะยอมข้ึนอยูกับภาพตลาดการเมืองที่พึงปรารถนา อยากเห็น
ตลาดการเมืองเปนอยางไร  ก็ตองรางรัฐธรรมนญูเพือ่ใหตลาดการเมืองเปนอยางนั้น

วิวาทะวาดวยรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะมีมากวาสองศตวรรษแลว เร่ิมตนดวย 
เดวิด ฮวิม (David Hume) นกัปราชญชาวอังกฤษ เสนอความเห็นในงานเขียนเรื่อง Of the 
Interdependency of Parliament : Essays, Moral, Political and Literary ซึง่ตพีิมพใน ค.ศ. 
1741 วา ในแวดวงการเมือง มนุษยทุกคนตองถือวาเปนผูไรเกียรติ (Knave)  เพราะสัญชาตญาณ
มนษุยมคีวามเห็นแกตัวและตองการผลประโยชนสวนตัวเปนที่ต้ัง จอหน สจ็วต มิลล (John Stuart 
Mill) สานตอความคิดของเดวิด ฮิวมในประเด็นนี้ ในงานเขียนเรื่อง Considerations on 
Representative Government ซึง่ตพีิมพใน ค.ศ. 1861 มลิลเสนอความเห็นวา นักการเมือง 
ในฐานะตวัแทนมีประพฤติกรรมในการใชอํ านาจเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล มิลลยอมรับ
วา ใชวานักการเมืองทุกคนจะมีประพฤติกรรมเชนนี้เหมือนกันหมด หากแตแนวโนมสวนใหญ 
จะเปนเชนนี้ ในประวัติความคิดเศรษฐศาสตรสมัยใหม เยฟฟรีย เบร็นแนน (Geoffrey Brennan) 
และเจมส บูคาแนน (James M. Buchanan) เปนผูสานตอความคิดของเดวิด ฮิวม และจอหน  
สจ็วต มิลล

ดวยเหตุที่มองวา นักการเมืองเปนสัตวเศรษฐกิจ (homo economicus)  
รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะจักตองกํ าหนดขอจํ ากัดเพื่อมิใหนักการเมืองใชอํ านาจในทางฉอฉล 
และดูดซับทรัพยากรของแผนดินโดยมิชอบ และตองกํ ากับและตรวจสอบประพฤติกรรมของ 
นกัการเมอืง รวมทั้งการกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมืองโดยสวนรวม รัฐธรรมนูญ 
ที่รางขึ้นบนพื้นฐานของแนวความคิดดังกลาวนี้ เรียกวา Interventionist Constitution หรือ
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Regulatory Constitution อันเปนรัฐธรรมนูญที่เนนการกํ ากับ ตรวจสอบ และควบคุมตลาด 
การเมือง

บรูโน เฟรย (Bruno Frey) นกัเศรษฐศาสตรชาวสวสิเปนผูจุดพลุวิพากษแนวทาง
ของรัฐธรรมนูญแบบ Interventionist Constitution หรือ Regulatory Constitution โดยนํ าเสนอ
แนวความคิดวาดวย Crowding-out Effect กับ Crowding-in Effect

บรูโน เฟรย ชี้ใหเห็นวา รัฐธรรมนญูทีเ่นนการกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาด
การเมอืง  สะทอนใหเห็นความไมศรัทธา (Distrust) ทีม่ตีอประชาชน  นกัการเมือง  พรรคการเมือง  
รัฐสภา และรัฐบาล ความไมศรัทธาและความไมเชื่อถือดังกลาวนี้มีผลในการทํ าลายคุณธรรมของ
พลเมือง (Civic Virtue) เพราะมขีอสมมติแฝงเรนวา สังคมไมมีคุณธรรม สมาชิกในสังคมมิควร 
มีความศรัทธาและความเชื่อถือตอผูอ่ืน ประชาชนจะขาดความศรัทธาและความเชื่อถือที่มีตอ 
นกัการเมอืง พรรคการเมือง รัฐสภา และรัฐบาล ความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของชาติ 
บานเมอืง จะมนีอยกวาที่ควรจะเปน เพราะตางไมเชื่อถือซึ่งกันและกัน การกํ ากับ ตรวจสอบ และ
ควบคมุตลาดการเมืองมากเกินไป อาจมีผลขับดันพลเมืองดีออกจากตลาดการเมือง ซึ่งบรูโน เฟรย 
เรียกผลดังกลาวนี้วา Crowding-out Effect

 รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาตามทัศนะของบรูโน เฟรย ควรจะมีผลในการดูดดึง 
พลเมอืงดีเขาสูตลาดการเมือง หรือที่เฟรยเรียกวา Crowding-in Effect  ในการนี้  การออกแบบ 
รัฐธรรมนญูจะตองยึดศรัทธาและความเชื่อถือ (Trust) ทีม่ตีอประชาชน  ทั้งในฐานะราษฎร  ทั้งที่มี
และไมมสิีทธเิลอืกตั้ง และในฐานะนักการเมือง ถึงมนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจที่เห็นแกได แตมนุษย 
มิไดเปนอปัรียชนเสยีทกุคน คํ าถามพื้นฐานมิไดมีอยูวา เหตุใดมนุษยบางภาคสวนจึงเปนอัปรียชน 
หากแตอยูที่วา เหตุใดมนุษยสวนใหญจึงยังเปนพลเมืองดี คุณธรรมของพลเมืองดีจะไดรับการ
เสริมสงหากรัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติข้ึนบนพื้นฐานของความศรัทธาและความเชื่อถือ 
ที่มีตอประชาชน สังคมที่ประชาชนมีความศรัทธาและความเชื่อถือซึ่งกันและกันสามารถผนึกตัว
เปนอนัหนึง่อนัเดียวกัน โดยที่สมานฉันทเกิดขึ้นไดโดยงาย

แนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนญูในอุตมภาวะมีอยู 2 ข้ัว ข้ัวหนึ่งนํ าโดยเดวิด ฮิวม 
และจอหน สจ็วต มลิล เนนการกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมือง รวมทั้งการคุม
ประพฤตินักการเมือง อีกขั้วหนึ่งนํ าโดยบรูโน เฟรย ซึ่งเอียงไปขางการออกแบบรัฐธรรมนูญ 
ตามแนวทางเสรีนิยม (Liberal Constitution) บนพืน้ฐานของความศรัทธาและความเชื่อถือที่มีตอ
ประชาชน
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รัฐธรรมนญูทีเ่นนการกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมืองอาจชวยจํ ากัด
การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของนักการเมืองได แตอาจกอผลเสียในการทํ าลายความ
ศรัทธาและความเชื่อถือซึ่งกันและกันในสังคม และขับดันพลเมืองดีออกไปจากตลาดการเมือง 
นอกจากนี้ การกํ ากับตลาดการเมืองหากมีมากเกินไป ทํ าใหสังคมตองรับภาระตนทุนการกํ ากับ
โดยไมคุมกับประโยชนที่ได

รัฐธรรมนูญที่รางบนพื้นฐานของปรัชญาเสรีนิยม แมจะมีขอดีในการสรางสม
ศรัทธาและความเชื่อถือจนกลายเปนทุนทางสังคม (Social Capital) และดูดดึงพลเมืองดีเขาสู
ตลาดการเมอืงได แตหากไมมีการกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมืองเลย ก็อาจทํ าให 
การแขงขันในตลาดการเมืองขาดความเปนธรรม และเปดชองใหนักการเมืองฉอฉลอํ านาจและ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได

รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะนาจะอยูระหวางขั้วทั้งสอง ในดานหนึ่ง ตองรางขึ้น 
บนพืน้ฐานปรชัญาเสรีนิยม และศรัทธาและความเชื่อถือที่มีตอประชาชน ในอีกดานหนึ่งตองกํ ากับ 
ควบคมุ และตรวจสอบตลาดการเมืองในระดับที่เหมาะสม (Optimal Regulation) ไมมากเกินไป
หรือนอยไป
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