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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดเข็มมุงในการปฏิรูป
การเมือง โดยเนนการเพิ่มสิทธิ เสรีภาพ และสวนรวมของประชาชนทางการเมือง การทํ าให
การเมอืงมคีวามสุจริตและชอบธรรม และการทํ าใหการเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ บัดนี้ 
รัฐธรรมนญูฉบบันีม้อีายุครบ 4 ขวบปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2544 ยังไมปรากฏวี่แววแหงการปฏิรูป 
สังคมการเมืองไทยยังคงตกอยูในวังวนแหงนํ้ าเนา โดยที่มิอาจสลัดตัวออกจากกระแสยียานุนุวัตร 
และผลักดันใหระบอบประชาธิปไตยเขาไปแทนที่ระบอบยียาธิปไตยได

เมือ่พิจารณาจากแงมุมของเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ (Constitutional Political 
Economy) รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนรัฐธรรมนญูทีเ่นนการกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบ
ตลาดการเมืองอยางเขมงวด เพราะไมตองการใหอัปปรียชนเขาสูตลาดการเมือง ขณะเดียวกัน
ก็ปองปรามมิใหผูที่เขาสูตลาดการเมืองประกอบอัปรียกรรม หากตรวจสอบพบวา ผูใดประกอบ
อัปรียกรรม กดํ็ าเนินการถอดถอนจากตํ าแหนงและขับดันออกจากตลาดการเมือง บรรดาผูที่กาว
เขาสูตลาดการเมือง ไมวาจะเปนคนดีมีคุณธรรมสูงสงปานใด รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ต้ังขอ
สมมติไวกอนวาเปนอปัรียชน และตองเขาสูกระบวนการกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบดุจเดียวกับ
อัปรียชนทั้งหลาย ดวยเหตุดังนี้ รัฐธรรมนญูฉบับนี้จึงมีลักษณะเปน Interventionist Constitution
หรือ Regulatory Constitution

ในการกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 
ออกแบบใหวุฒิสภาและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญูมอํี านาจดังกลาวนี้ โดยคาดหวังอยางเริดหรู
วา  จะสามารถคัดสรร ‘อรหันต’ มาเปนสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการองคกรอิสระได แตแลวการณ
กลบัปรากฏวา นักการเมืองเผายี้สามารถรุกคืบเขาไปยึดพื้นที่ในวุฒิสภาในสัดสวนสํ าคัญ โดยที่
บางสวนเปนอัปปรียชนอยางกระจางแจง กลุมทุนและกลุ มการเมืองที่ทรงอํ านาจสามารถ 
แทรกแซงกระบวนการคัดสรรกรรมการองคกรอิสระอยางมีประสิทธิผล จนองคกรอิสระทั้งปวง  
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ไมวาจะเปนศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทจุริตแหงชาติ ฯลฯ กลายเปนองคกร ‘สีเทา’ มใิชองคกร ‘สีขาว’ ทีม่คีวามบริสุทธิ์ สุจริต และ
ยุติธรรม

รัฐธรรมนญูฉบับป 2540 แสดงความศรัทธา (Trust) ทีม่ตีอกรรมการสภาราง 
รัฐธรรมนญู โดยยดึถอืความคิดของสภารางรัฐธรรมนูญวาเปนความคิดดีเลิศที่จะวางรากฐานของ
ระบอบประชาธิปไตย ทั้งๆที่กรรมการสภารางรัฐธรรมนูญจํ านวนมากมีประวัติและภูมิหลังในการ
รับใชรัฐบาลเผด็จการผูโคนลมระบอบประชาธิปไตย และใหความชอบธรรมแกระบอบเผด็จการ

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รางขึ้นบนพื้นฐานของความไมศรัทธา (Distrust)  
ตอสังคมการเมืองไทยอยางรุนแรง มิเพียงแตไมมีความศรัทธาตอนักการเมืองเทานั้น หากยังมี
ความไมศรัทธาตอประชาชน  พรรคการเมือง  และรัฐบาลอีกดวย

ความไมศรัทธาที่มีตอประชาชนปรากฏในบทบัญญัติที่บังคับประชาชนใหถือเปน
หนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้ง ไมใหประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกระหวางการใชสิทธิ์กับการ 
นอนหลับทับสิทธิ์ ถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีบทบัญญัติสงเสริมการเมืองภาคประชาชนอยูบาง  
แตการสงเสริมขบวนการประชาชนและองคกรประชาชนในการคานอํ านาจ (Countervailing 
Power) การเมืองในระบบเปนไปอยางครึ่งๆกลางๆ ขบวนการประชาชนและองคกรประชาชน 
ที่ตองการมีสวนรวมทางการเมืองตองแบกรับภาระตนทุนปฏิบัติการทางการเมือง (Political 
Transaction Cost) จ ํานวนหานอยไม

ความไมศรัทธาที่มีตอพรรคการเมืองปรากฏในรูปของอคติวาดวยขนาดของพรรค
การเมือง (Size Bias) รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 มีฐานความเชื่อวา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวา
พรรคการเมืองขนาดเล็ก ฐานความเชื่อดังกลาวมาจากฐานความเชื่ออีกชุดหนึ่งที่วา ระบบ 
ทวิพรรค (Bi-party System) ดีกวาระบบพหุพรรค (Multi-party System) ดวยเหตุที่มีฐานความ
เชือ่เชนนี้เอง รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 จึงมีบทบัญญัติที่เกื้อกูลพรรคการเมืองขนาดใหญ และ 
ลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมืองที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญทํ าให
พรรคการเมืองเลือกเสนทางการเติบโตจากภายนอก (External Growth) ดวยการซื้อนักการเมือง 
และดวยการควบและครอบพรรค (Merger and Acquisition) แทนทีจ่ะเลือกเสนทางการเติบโต
จากภายใน (Internal Growth) ดวยการพฒันานกัการเมืองของตนเอง อันเปนเสนทางการเติบโต 
ทีย่ั่งยืน

ความไมศรัทธาที่มีตอรัฐบาลปรากฏในบทบัญญัติที่กึ่งบังคับใหรัฐบาลดํ าเนิน
นโยบายตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5) จนดูเสมือนหนึ่งวารัฐบาลเปนทารก 
ไรปญญา กลาวคือ ไมมีปญญาที่จะรางนโยบายของตนเอง รัฐบาลถูกบังคับใหชี้แจงตอรัฐสภาวา 



3

นโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาเมื่อเขาบริหารราชการแผนดินนั้น มีนโยบายอะไรบางที่เปนไป
ตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ อีกทั้งถูกบังคับใหตองจัดทํ ารายงานเสนอตอรัฐสภาปละ
หนึ่งครั้งวา การดํ าเนินนโยบายดังกลาวปรากฏผลอยางไรและมีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง  
แทนที่รัฐธรรมนญูจะสรางกลไกความรับผิดตอประชาชน (Accountability Mechanism) เพื่อให
ดํ าเนินนโยบายตามที่สัญญากับประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้ง กลับสรางกลไกความรับผิดตอ
สภารางรัฐธรรมนญู เพือ่ใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบายตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐธรรมนูญที่รางขึ้นบนพื้นฐานแหงความไมศรัทธาและความไมเชื่อถือที่มีตอ
ประชาชน นกัการเมือง พรรคการเมือง และรัฐบาล ยอมมีผลในการทํ าลายคุณธรรมของพลเมือง 
(Civic Virtue) เพราะมขีอสมมติแฝงเรนวา สังคมไมมีคุณธรรม สมาชิกในสังคมมิควรมีศรัทธาและ
ความเชื่อถือตอผูอ่ืน การสรางความไมศรัทธาและความไมเชื่อถือซึ่งกันและกันในสังคมมีผล 
ในการทํ าลายสุขภาพของของสังคม ราษฎรที่เชื่อวา รัฐสภาและรัฐบาลประกอบดวยอัปปรียชน 
ยอมไมเชื่อถือและไมศรัทธาทั้งรัฐสภาและรัฐบาล ความรวมมือรวมใจของราษฎรในสังคมยอมมี
นอย

รัฐธรรมนญูและกฎหมายที่รางขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อที่วา ประชาราษฎรมีความ
เห็นแกได และมีบทลงโทษที่เขมงวดเพื่อกํ ากับประพฤติกรรมของพลเมือง ยอมมีผลเสริมสงให
ราษฎรหาชองทางในการหลีกเลี่ยงขื่อแปของบานเมือง

รัฐธรรมนูญที่มองนักการเมืองเป นอัปปรียชนย อมสร างทํ  านบกีดขวาง  
มิใหอัปปรียชนเขาสูตลาดการเมือง แตทํ านบดังกลาวนี้กระทบตอพลเมืองดีดวย เพราะทันทีที่ 
พลเมอืงดกีาวเขาสูตลาดการเมือง ก็กลายเปน ‘อัปปรียชน’ ในสายตาของรัฐธรรมนญู พลเมืองดีที่
คิดจะกาวเขาสูตลาดการเมืองตองเสียตนทุนปฏิบัติการโดยไมจํ าเปน เพราะตองเผชิญกับการ
ตรวจสอบจากองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาลและจากสังคม พลเมืองดีจึงตองคิดหนักในการตัดสินใจ
เขาสูตลาดการเมือง ตรงกันขาม อัปปรียชนที่อยูในตลาดการเมืองมากอนแลวจะยังคงอยูตอไป 
และอัปปรียชนรุนใหมจะตบเทาเขาสูตลาดการเมืองเปนระลอกๆ เพราะตนทุนปฏิบัติการที่ตอง 
สูญเสยีจากการถูกตรวจสอบและคุมประพฤติมิไดมากเทาพลเมืองดี รัฐธรรมนูญที่ออกแบบในการ
สะกัดอัปปรียชนจะมีผลตรงกันขามในการธํ ารงตํ าแหนงแหงหนของอัปปรียชนในตลาดการเมือง
ตอไป  ปรากฏการณ ‘เลือกนักมักไดแร’ ดังกลาวนี ้  เปนปญหาที่วงวิชาการเศรษฐศาสตรเรียกวา 
Adverse Selection

การกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมืองมีตนทุนที่ตองเสีย หากการ
ก ํากบัมมีากเกนิไปอาจทํ าใหตองเสียตนทุนไมคุมกับประโยชนที่จะได ในชวงเวลา 4 ขวบปที่ผาน
มานี ้ สังคมการเมืองไทยถูกกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบมากเกินกวาระดับอุตมภาพ (Optimal 
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Regulation) การเลือกตั้งใหมซํ้ าแลวซํ้ าเลาภายใตการกํ ากับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
โดยทายที่สุดยังคงไดผูชนะการเลือกตั้งหนาเดิม แสดงใหเห็นถึงการสูญเสียตนทุนการกํ ากับโดย
เปลาประโยชน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเหลานี้ถูกกํ าหนดใหทํ าหนาที่กํ ากับตลาดการเมือง
มากเกินขีดความสามารถขององคกร การทํ าหนาที่เปนไปอยางเชื่องชาจนอาจเขาขายการละเวน
การปฏิบัติหนาที่ได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง กกต. และ ปปช.

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีดานดีนานัปการ แตการออกแบบรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Design) โดยการเนนกํ ากับ ตรวจสอบ และควบคุมตลาดการเมืองเกินกวาระดับ 
อุตมภาพ กลายเปนปญหาพื้นฐานของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อันมีผลในการทํ าลายวัตถุประสงค 
ในการปฏรูิปการเมืองในบั้นปลาย ตลาดการเมืองนั้นจะไมกํ ากับ ตรวจสอบ และควบคุมเสียเลย 
ไมมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตรที่จะสนับสนุน เพราะตลาดการเมืองโดยธรรมชาติเปนตลาด 
ที่ไมสมบูรณ ไมเพียงแตจะมีความไมสมบูรณของสารสนเทศเทานั้น หากทวาความไมเสมอภาค
ทางเศรษฐกิจยังทํ าใหการแขงขันในตลาดการเมืองเปนไปดวยความไมเปนธรรมอีกดวย ดังนั้น  
จงึมเีหตผุลทางเศรษฐศาสตรที่จะสนับสนุนใหมีการกํ ากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมือง
ตอไป  เพยีงแตตองเปนการกํ ากับในระดับที่เหมาะสม ไมมากเกินไป และไมนอยเกินไป

หากการปฏิรูปการเมืองจะเดินหนาตอไปได จํ าเปนตองคิดใหม ปฏิรูปใหม  
ดวยการออกแบบรัฐธรรมนญูใหม แทนที่จะออกแบบรัฐธรรมนญูโดยเนนการกํ ากับ ควบคุม และ
ตรวจสอบตลาดการเมืองเปนดานหลัก ควรจะออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อใหตลาดการเมืองมีการ
แขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) เพยีงการเปลีย่นแปลงเปาหมายหลักเชนนี้ รูปแบบ  
หนาตา และเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจะแปรเปลี่ยนจากฉบับปจจุบันอยางสํ าคัญ เพราะดวยการ
ก ําหนดเปาหมายแขงขันที่สมบูรณในตลาดการเมือง ก็ตองขจัดทํ านบกีดขวางการเขาสูตลาดการ
เมือง (Barriers to Entry) เพือ่ใหนกัการเมอืงหนาใหมสามารถเขามาแขงขันกับนักการเมืองหนา
เกาอยางเสมอภาค ขณะเดียวกัน ก็ตองขจัดอคติวาดวยขนาดของพรรค เพื่อใหพรรคการเมือง
ขนาดเล็กสามารถเติบโตได หากปราศจากการแขงขันระหวางนักการเมืองและพรรคการเมือง  
การขับดันอปัปรียชนออกจากตลาดการเมืองเปนเรื่องยากยิ่ง รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปจะตองรางขึ้น
บนพืน้ฐานของความศรัทธาและความเชื่อถือที่มีตอประชาชน และสงเสริมการเติบโตของการเมือง
ภาคประชาชนเพื่อคานอํ านาจและถวงดุลการเมืองในระบบรัฐสภา
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