คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2534

รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาสําหรับสังคมไทยในทศวรรษ 2540
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ใครๆก็รูวา ผมเปน "นักเรียนนอก" เพราะผมมิใชสัตวเดรัจฉานที่ตองอยูในคอก
แตผมมิไดเปนเพียงนักเรียนนอกคอกเทานั้น หากยังมีโอกาสไปเรียนเมืองนอกจริงๆดวย แมผม
จะอยูเมืองนอกไมนาน แตผมก็อดดัดจริตติดนิสัยฝรั่งมิได ผมจึงเรียกรัฐธรรมนูญฉบับที่รางโดย
คณะกรรมการที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุเปนประธานวา "รัฐธรรมนูญฉบับฤชุพันธุ" และเรียกฉบับที่
คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติแปรญัตติวา "รัฐธรรมนูญฉบับโกศิน" ตามชื่อนายโอสถ
โกศิน ผูเปนประธาน เพราะผมเห็นกฎหมายเมืองฝรั่งนิยมตั้งสามัญนามตามชื่อสมาชิกรัฐสภา
ผูริเริ่มหรือผูเสนอกฎหมายนั้น เพื่อเปนเกียรติประวัติ
สัปดาหกอนหนานี้ มีนักศึกษาสํานักทาพระจันทรถามความเห็นผมวา ระหวาง
รัฐธรรมนูญฉบับฤชุพันธุกับรัฐธรรมนูญฉบับโกศิน ผมชอบรัฐธรรมนูญฉบับไหน ผมตอบโดย
ไมลังเลวา ผมชอบรัฐธรรมนูญฉบับโกศิน ผมมีความเห็นเฉพาะตัวของผมวา รัฐธรรมนูญเปนสิ่ง
สูงสง คนไทยบางคนกราบไหวรัฐธรรมนูญมาแลวตั้งแตยุคพระยาพหลพลพยุหเสนา แตดังเปนที่
ทราบกันดีวา บัดนี้ เมืองไทยมีถนนฤชุพันธุแลว จึงมิควรที่จะประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับฤชุพันธุ
เพราะจะมีชื่อซํ้ากับชื่อถนน ซึ่งเปนสิ่งกอสรางที่ตองถูกเหยียบยํ่าโดยมนุษยและสัตว
ผมมี ค วามรู  สึ ก ชื่น ชมรั ฐธรรมนู ญ ฉบั บ โกศินอยางสุดซึ้ง จนอดสงสัยมิไดวา
เหตุใดผูคนจํ านวนมากจึงพากันโจมตีรัฐธรรมนูญฉบับนี้วาเปนเผด็จการ บางคนถึงกับไปรวม
ชุมนุมที่สนามหลวงเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 เพื่อกนดาผูรางและผูอยูเบื้องหนาเบื้องหลัง
การรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หนังสือพิมพทุกฉบับพากันรายงานขาวนี้ บางก็อางวามีผูเขารวมชุมนุม
50,000 คน บางก็วา 70,000 คน บางฉบับก็พาดหัววา คนรวมแสน ทั้งๆที่หนวยราบการบาง
หนวยรายงานวามีผูเขารวมชุมนุมเพียง 3,000 คน แตถึงจะมีผูรวมชุมนุมเรือนแสน ก็ยังไมถึง
1% ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ ผมจึงเห็นวา เราไมควรฟงเสียงนกเสียงกา ผมเห็นพอง
ตองกับขุนศึกไทยบางคนในประเด็นนี้ และผมหวังเปนอยางยิ่งวา ดวยโลกทัศนเชนนี้ ผมคง
ไดรับแตงตั้งเปนวุฒิสมาชิกกับใครอื่นเขาบาง ผมอยากจะเปนอยางสานนท สายสวาง บุญชนะ
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อัตถากร โอสถ โกศิน พิชัย วาศนาสง และธรรมนูญ ลัดพลี ผูหลักผูใหญสอนผมมานานแลววา
"เดินตามหลังผูใหญ หมาไมกัด" ยกเวนแตวาหมาจะมาขางหลัง
ถึงผมจะชื่นชมรัฐธรรมนูญฉบับโกศิน แตผมก็ยังเห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไป
ไมถึงดวงดาว ไหนๆจะรางรัฐธรรมนูญกันทั้งที ก็ควรจะรางกันอยางสุดๆจะรางกันชนิดตอบแทน
บุญคุณทหารและเอาใจพลังประชาธิปไตยพรอมๆกัน อยางรัฐธรรมนูญฉบับฤชุพันธุหาควรทําไม
รัฐธรรมนูญฉบับโกศินทํ าทาดีในตอนตน เพราะเปนรัฐธรรมนูญที่เชิดชูฝายธรรมะ (คือพลัง
อํามาตยาธิปไตย) และกดขี่อธรรม(คือพลังประชาธิปไตย) แตแลวผูรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็
พายแพอธรรม ตองขอแกบทเฉพาะกาลกลางที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2534 จนสรางความงุนงงและสับสนแกผมอยางยิ่ง ทั้งบิดามารดาและครูบาอาจารย
ตางสอนผมมาแตออนแตออกวา ธรรมยอมชนะอธรรม ผมจึงไมแนใจวา ใครกันแนที่เปนฝายธรรม
และใครกันแนที่เปนฝายอธรรม
เมื่ อ มี รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ฤชุ พั น ธุ  แ ละรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ โกศิ น ได เหตุ ไ ฉนจึ ง มี
รัฐธรรมนูญฉบับธนะพรพันธุไมได หากผมเปนประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ผมจักตอง
รางรัฐธรรมนูญชนิดที่เกื้อกูลสันติสุขในสังคมไทยในอนาคต สังคมไทยในทศวรรษ 2540 ที่จะถึงนี้
คงกลายสภาพเปนสังคมอุตสาหกรรม (NIC) ไปแลว จารีตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมตางๆ
ตองปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ การรับเทคโนโลยีสมัยใหม
เปนไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดานอีเล็คโทรนิกสและดานชีวภาพ รัฐธรรมนูญ
ที่พึงปรารถนาสํ าหรับสังคมไทยในอนาคตตามทัศนะของผมแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ
อยางนอย 3 ดาน ไดแก ดานสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดานการแบงแยกอํานาจอธิปไตยและ
ดานรัฐสภา
ในดานสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผมเห็นวา เราควรยึดหลักปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ แตสําหรับสังคมไทย ควรจะเพิ่มเติมอีก 2 ขอ
คือ สิทธิและเสรีภาพในการเปนคนจน และสิทธิและเสรีภาพในการเปนโรคเอดส สังคมไทย
ในทศวรรษ 2540 จะเปนสังคมที่คนจนมีศักดิ์ศรีอยางยิ่ง จํานวนครัวเรือนที่ยากจนซึ่งอยูระหวาง
รอยละ 25-35 ของจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศตลอดชวงเวลา 3 ทศวรรษแรกที่ใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมจะเพิ่มขึ้นปรูดปราดเปนรอยละ 50 จํานวนโครงการสงเคราะหคนจน ซึ่งเดิม
มีเพียงระดับรอยโครงการเพิ่มเปนระดับพันโครงการ คนจนจึงมีศักดิ์ศรีและไดรับการเอาอกเอาใจ
จากรัฐบาลเปนพิเศษ จนคนจนทุกคนสามารถยืดอกกลาวถึงฐานะทางเศรษฐกิจของตนอยาง
เต็มภาคภูมิ ตรงกันขามกับเศรษฐีที่ตองหลบหนาและมิกลากลาวถึงฐานะทางเศรษฐกิจของตน
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ตอหนาสาธารณชน สังคมไทยในทศวรรษ 2540 จึงเปนสังคมที่ใครๆพากันแยงกันเปนคนจน
แมแตคุณชาตรี โสภณพนิช และคุณธารินทร นิมมานเหมินท ก็อยากจะเปนคนจน แตอนิจจา
คนเหลานี้ไมสามารถเปนคนจนได เพราะสิทธิและเสรีภาพในการเปนคนจนในสังคมไทยมีอยู
อยางไมเสมอภาค รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาจักตองใหหลักประกันในเรื่องนี้เปนพิเศษ ในกรณี
ทํานองเดียวกับกรณีคนจน จํานวนผูปวยและจํานวนผูติดเชื้อโรคเอดสในทศวรรษ 2540 คงจะ
เพิ่มเปนรอยละ 30 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ ผูปวยและผูติดเชื้อโรคเอดสไดรับการปรน
เปรอทั้งจากหนวยราชการและองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การปรนเปรอนี้ยิ่งกวาที่คนจนไดรับเสียอีก จนมีผูคนจํานวนมากปลอมแปลงเอกสารและใบรับรอง
แพทย เพื่อขอรับบริการและสวัสดิการของรัฐในฐานะผูปวยหรือผูติดเชื้อโรคเอดส ใบรับรองการ
เปนโรคเอดสกลายเปนเอกสารที่มีคาทางเศรษฐกิจ แพทยจํานวนมากเลิกรักษาคนไข โดยหัน
มาหารายไดจากการออกใบรับรองการเปนโรคเอดสแทน เหตุที่เปนเชนนี้ ก็เพราะโรคเอดสมิได
มีการกระจายระหวางภูมิภาคอยางเสมอภาค โดยกระจุกอยูในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ
กระจุกอยูในกรุงเทพฯและเมืองใหญๆเทานั้น สิทธิและเสรีภาพในการเปนโรคเอดสจึงสมควรไดรับ
การเอาใจใสจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม ยิ่งถาตองการใหสังคมเศรษฐกิจไทยกาวกระโดดจากการ
เปน NICs ไปเปนประเทศอุตสาหกรรมอยางเต็มตัว (HICs) ก็จะตองเรงใหหลักประกันเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนในการเปนโรคเอดส เพราะถึงเวลานั้น ธนาคารโลกคงกําหนดใหสัดสวน
จํ านวนประชากรที่เปนโรคเอดสเปนดัชนีตัวหนึ่งที่แสดงถึงความเปนฮิกส (Highly Industrialized Countries) รัฐบาลอาจตองชูคําขวัญ "เรงเปนเอดสเพื่อการเปนฮิกส" มิฉะนั้น เวียดนามอาจ
ไลกวดเราทันในทางเศรษฐกิจ
ในดานอํ านาจอธิปไตย สังคมไทยถูกนักรัฐศาสตรหลอกมาเปนเวลาชานาน
ใหเชื่อเรื่องการแบงแยกระหวางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ทั้งๆที่
การแบงแยกอํ านาจเปนเรื่องผิดธรรมชาติมนุษย ผมไมเคยเห็นผูมีอํานาจคนใดแบงปนอํานาจ
ใหผูอื่นดวยความสมัครใจ การแบงปนอํ านาจมักจะเกิดจากภาวะจํ ายอมทั้งสิ้น นอกจากนี้
ประเด็นเรื่องการแบงแยกอํานาจนี้ยังสรางปญหาความขัดแยงอยางรุนแรง จนกอใหเกิดปญหา
สุขภาพจิตชนิดที่เยียวยามิไดอีกดวย เรื่องนี้คุณประภาศน อวยชัย และคุณประมาณ ซันซื่อ ตอง
เห็นดวยกับผมแนๆ ผมจึงมีความเห็นวา รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาจักตองรอยประสานอํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการเขาดวยกัน หาควรแบงแยกอํานาจออกจากกันไม
ขอเสนอที่ เ ป น รู ปธรรมของผมก็คือ รัฐธรรมนูญจักตองใหสภาผูแทนราษฎรมีอํ านาจแตงตั้ง
คณะกรรมการตุลาการ ใหอํานาจคณะกรรมการตุลาการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี และใหอํานาจ
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คณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานรัฐสภาดวยการรอยรัดอํานาจทั้งสามเขาดวยกันเชนนี้ ความขัดแยง
ระหวางอํานาจทั้งสามก็จะหมดไป
ในด า นรั ฐ สภา รั ฐ สภาควรจะประกอบด ว ยสภาผู  แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภา
ในฐานะนักเศรษฐศาสตร ผมมีความเห็นวา กระบวนการทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญควรจะเปน
กระบวนการที่เสียตนทุนตํ่าสุด (Cost minimization) ในรอบ 60 ปเศษที่ผานมา สังคมไทยตอง
สูญเสียทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรดานอื่นๆเปนจํานวนมากไปกับกระบวนการทางการ
เมื อ ง ในทศวรรษ 2540 การขาดแคลนทรั พ ยากรจะกลายเป น ป ญ หารุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น
รัฐธรรมนู ญที่ พึ ง ปรารถนาไม เ พี ยงแตจ ะตอ งหาทางลดตน ทุน ของกระบวนการทางการเมือง
เทานั้น หากยังควรที่จะหาประโยชนจากความกาวหนาดานเทคโนโลยีอีกดวย ผมจึงมีความเห็น
วา สภาผูแทนราษฎรควรจะมีสมาชิกเพียงคนเดียว โดยใหราษฎรทั้งประเทศเปนผูเลือกตั้ง
การมี ส.ส. มากๆกอใหเกิดสภาพการณที่เรียกวา "มากหมอ มากความ" แตผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไมควรจํากัดเฉพาะมนุษย หากควรให mankeys มีสิทธิดวย ดังเปนที่ทราบกันดีวา เทคโนโลยี
ชีวภาพในชวงทศวรรษที่ผานมานี้กาวหนาไปเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานพันธุวิศวกรรม
ศาสตร (genetic engineering) นักวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จในการตัดตอยีนระหวางพืช
และสัตวตางๆ ในปจจุบันเรามีพืชผักที่เรียกวา pomato อันเปนผลจากการตัดตอยีนระหวาง
potato (มันฝรั่ง) กับ tomato (มะเขือเทศ) แมในปจจุบันนักวิทยาศาสตรจะยังตอตานการตัดตอ
ยีนมนุษย แตแรงตอตานนี้จะหมดไปในทศวรรษ 2540 โลกจึงมี mankeys อันเปนผลจากการตัด
ตอยีนระหวาง man (มนุษย) กับ monkey (วานร) นักวิทยาศาสตรสามารถเลือกสรรยีนที่ดีของ
มนุษยผสมกับยีนที่ดีของวานรได mankeys ที่ไดจากกระบวนการตัดตอยีนดังกลาวนี้มีความชาญ
ฉลาด ลุมลึก สุขุมรอบคอบ และมีคุณธรรมมากกวามนุษยโดยทั่วไป เผาพันธุมนุษยจะคอยๆลด
จํานวนลง โดยที่ mankeys จะคอยๆเพิ่มจํานวนมากขึ้น ในทศวรรษ 2540 mankeys ยังคงเปน
ชนกลุมนอยในสังคมไทย แตรัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาก็ควรที่จะใหสิทธิและเสรีภาพแก mankeys
เสมอดวยมนุษย ทั้งนี้เปนที่คาดหมายกันวา พอถึงตนศตวรรษ 2600 mankeys จะเปนชนกลุม
ใหญของ สังคมไทย
ดวยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร จํานวนวุฒิสมาชิกควรจะเทากับจํานวนจังหวัด
โดยแต ล ะจั ง หวั ด มี วุ ฒิ ส มาชิ ก ได ห นึ่ ง คน รั ฐ ธรรมนู ญ ควรจะมี บ ทบั ญ ญั ติ ห  า มมนุ ษ ย เ ป น
วุฒิสมาชิก เฉพาะหุนยนต (robots) เทานั้นที่มีสิทธิเปนสมาชิกวุฒิสภา ดังเปนที่ทราบกันดีวา
ในรอบสองทศวรรษที่ผานมา วิทยาศาสตรดานอีเล็กทรอนิกสไดรุดหนาไปเปนอันมาก จํานวน
หุนยนตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะตนทุนการผลิตหุนยนตลดลงอยางไมนาเชื่อ อีกทั้งหุนยนต

5
ไมตองงอมนุษยในการผลิตหุนยนตอีกตอไป เพราะหุนยนตสามารถผลิตหุนยนตดวยกันเองได
โรงงานผลิตหุนยนตทุกหนแหงในทศวรรษ 2540 ไมไดใชแรงงานมนุษยอีกเลย ที่เมืองนาโกยา
ประเทศญี่ปุน ประชากรหุนยนตมีมากกวาประชากรมนุษยเสียอีก ในประเทศไทยหุนยนตกระจุก
อยูในกรุงเทพฯและบริเวณเมืองชายฝงทะเลตะวันออก ความกาวหนาดานโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทําใหหุนยนตสามารถกระทําการตางๆไดดีกวาและเหนือกวามนุษย ผมศึกษาการเมืองไทยตั้งแตป
2475 เปนตนมา และพบวา วุฒิสมาชิกพยายามเลียนแบบพฤติกรรมหุนยนต แตทําไดไมดีเทา
มิหนําซํ้ายังเสียตนทุนสูงอีกดวย ไหนๆจะใชหุนยนตกันแลว ก็ควรจะใชหุนยนตของจริงมากกวา
หุนยนตจําลอง เพราะหุนยนตของจริงไม เพียงแตจะมีประสิทธิภาพเหนือกวามนุษยที่ดัดจริตเปน
หุนยนตเทานั้น หากทวายังเสียตนทุนตํ่ากวาอีกดวย แตหุนยนตที่จะเปนวุฒิสมาชิกจักตองไดรับ
เลือกจากมนุษยและ mankeys ที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในแตละจังหวัด ในการนี้ รัฐบาล
จักตองจัดตั้ง "การหุนยนตแหงประเทศไทย" เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดานนี้ และเพื่อรับจดทะเบียน
หุนยนต หุนยนตที่มิไดจดทะเบียนกับการหุนยนตแหงประเทศไทยจะไมมีสิทธิในการลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะเปนผูเลือกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาจักตองมีบทบัญญัติหามมนุษยดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง เพราะ
เผาพันธุมนุษยอุดมไปดวยความชั่วและการฉอราษฎรบังหลวง เฉพาะ mankeys เทานั้นที่จะดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีได รัฐธรรมนูญควรจะมีบทเฉพาะกาลวา เมื่อใดที่ประชากร
mankeys มีมากกวาประชากรมนุษย จักตองหามมนุษยเปนขาราชการ สังคมไทยก็จะกลายเปน
สังคมของ mankeys โดย mankeys และเพื่อ mankeys ทั้งนี้โดยมีหุนยนตเปนสมองและแรงงาน
ศานติสุขก็จะเกิดขึ้น การฉอราษฎรบังหลวงจะหมดไป และการซื้อขายเสียงจะกลายเปนเรื่องของ
โบราณคดี
จงเรงพัฒนา mankeys และหุนยนตเสียแตบัดนี้

