บทวิพากษรางรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550
ศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ
ความเบื้องตน
ผมอยากจะพูดเรื่องรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 อยู 4 ประเด็นใหญ ประเด็นแรก กลาวถึง
วัตถุประสงคของรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ประเด็นที่สอง พิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในจารีต
รัฐธรรมนูญไทย ประเด็นที่สาม เสนอบทวิเคราะหผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชราง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ประเด็นสุดทาย รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผานประชามติหรือไมนี่เปน 4
ประเด็นใหญที่ผมอยากจะกลาวนําในบายวันนี้
๑ รางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เพื่ออะไร
รัฐธรรมนูญฉบับป 2550 รางเพื่ออะไร? ผมคิดวา มีเปาหมายไมชัดเจน รางรัฐธรรมนูญที่
เผยแพรในชั้นแรกไมมีคําปรารภ ตอมาเมื่อมีการจัดพิมพเปนเลม ปรากฏวาคําปรารภความตอน
หนึ่งวา
“รางรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทําใหมนี้มีหลักสําคัญเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนใหเปนที่ประจักษชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมใน
การปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมและมีสัมฤทธิผล กําหนดกลไก
สถาบันการเมืองทุกสวน โดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ
ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแบบรัฐสภา สราง
เสริมสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม และเหนือสิ่ง
อื่นใดคือ การเนนย้ําคุณคาและความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีอันเปนหลักจรรโลงชาติ”
คําปรารภดังกลาวขางตนกลาวถึงเปาประสงคของรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ อยางนอย ๓
ประการ กลาวคือ
ประการแรก เพื่อสรางดุลยภาพแหงอํานาจในสังคมการเมือง
ประการที่สอง เพื่อใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและมีสวนรวมในการปกครอง
ประการที่สาม เพื่อใหสังคมการเมืองมีคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

1

จากการติดตามขาวการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญก็ดี หรือการประชุมคณะกรรมาธิการยก
รางรัฐธรรมนูญก็ดี เราจะไมพบวา บรรดาผูซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได
ใหความสนใจประเด็น วัตถุประสงคของการรางรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้นาเชื่อวา คําปรารภของราง
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เขียนขึ้นในภายหลัง
หากจะบอกวารัฐธรรมนูญฉบับนี้รางขึ้นเพื่อการปฏิรูปการเมือง คําถามพื้นฐานก็มีอยูวา
ปฏิรูปการเมืองเพื่ออะไร? ถาไมมีคําตอบรวมกันวา จะปฏิรูปการเมืองเพื่ออะไร เราก็ไมสามารถที่
จะออกแบบรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามวัตถุประสงคได บรรดาผูซึ่งมีสวนรวมในกระบวนการราง
รัฐธรรมนูญจะตองเห็นรวมกันวา วัตถุประสงคของรัฐธรรมนูญนั้นอยูที่ไหน เพื่อที่จะออกแบบ
รัฐธรรมนูญใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น อยางไรก็ตาม ไมปรากฏวามีการถกอภิปราย
อยางจริงจังเกี่ยวกับประเด็นนี้
เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ตามที่ปรากฏในคําปรารภดังที่กลาว
ขางตน ไมเ ปนที่ แ น ชัด วา ร างรั ฐธรรมนูญฉบับนี้ตองการปฏิรูปการเมืองหรื อไม และปฏิรูป
การเมืองเพื่ออะไร รางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กอใหเกิดการถวงดุลอํานาจระหวางอํานาจบริหาร
อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการมากขึ้นหรือไม เปนประเด็นแหงวิวาทะได ประชาชนจะมี
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและมี ส ว นร ว มในการปกครองมากขึ้ น หรื อ ไม มิ ไ ด ขึ้ น อยู กั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง
รัฐธรรมนูญเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับการตรากฎหมายลูกและการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่บังคับใช
อยู ก อ นแล ว ให อ นุ วั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ ในประการสํ า คั ญ ขึ้ น อยู กั บ วั ฒ นธรรม
การเมืองของชนชั้นปกครองเองดวย ทายที่สุด สังคมการเมืองจะอุดมดวยคุณธรรมและจริยธรรม
มิใชดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ถาหากทานติดตามขาวการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมคิดวา เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้มีอยู 2 ประการเปนอยางนอย
ประการแรก ก็คือ ปองกันไมใหเกิดระบอบทักษิณอีก อันนี้เปนเรื่องซึ่งคอนขางชัดเจน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้รางขึ้นดวยความกลัวระบอบทักษิณ ความกลัวระบอบทักษิณนี้สะทอนใหเห็น
จากการเลิกระบบปารตี้ลิสต เพราะวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มักจะอางตัวเลขคะแนนเสียงเลือกตั้ง
16 ลานคนบาง 19 ลา นคนบาง เปน เหตุผลในการใหความชอบธรรมกับอํานาจในการบริ ห าร
ราชการแผนดิน การลมเลิกระบบปารตี้ลิสต ซึ่งเปนนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นับเปน
การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550
นอกจากประเด็นระบบปารตี้ลิสตแลว ยังมี เรื่อง Strong Executive รัฐธรรมนูญป 2540
ตองการสถาปนาฝายบริหารที่เขมแข็ง ตองการใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจที่เขมแข็งและคอนขาง
เด็ดขาด แตวาสิ่งซึ่งเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ก็คือ การผูกขาดอํานาจทางการเมืองที่มี
มากขึ้น คณะรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 เห็นความเลวรายของระบอบทักษิณ จึงไดใชกําลังใน
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การทํารัฐประหาร ภายใตรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ความเขมขนของ Strong Executive ลดลง
จากระดับที่เปนอยูในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อยางคอนขางชัดเจน
ผมตีความวา รางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 มีวัตถุประสงคอยางนอย ๒ ดาน ดานหนึ่ง ราง
เพื่อปองกันไมใหมีระบอบทักษิณอีกในอนาคต อีกดานหนึ่งรางเพื่อลงรากการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ทีนี้ ถาจะถามความเห็นสวนตัวของผมวา ถาจะรางรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง
อะไรควรจะเปนเปาหมายของการปฏิรูปการเมือง ผมเสนอวา มีเปาหมายอยู 2 เปาที่สําคัญ
เปาหมายแรกก็คือ การทําใหตลาดการเมืองหรือสังคมการเมืองมีการแขงขันมากขึ้น ผม
ตองการเห็นการแขงขันทางการเมืองที่มีมากขึ้น เพราะผมเชื่อวา การแขงขันที่มีมากขึ้นนั้น จะเปน
ประโยชนตอสุขภาพของระบอบการเมืองการปกครอง อันนี้ตรงกันขามกับรัฐธรรมนูญป 2540
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ออกแบบเพื่อลดทอนการแขงขันในสังคมการเมือง เพื่อตองการใหมี
Strong Executive
เปาหมายสําคัญประการที่สองในการปฏิรูปทางการเมือง ก็คือ การสถาปนาธรรมาภิบาลใน
สังคมการเมือง
นี่คือสองเปาหมายหลักตามตามความเห็นสวนตัวของผมวา ถาเราจะรางรัฐธรรมนูญเพื่อ
ปฏิรูปการเมือง การออกแบบรัฐธรรมนูญตองเปนไปในทางที่สงเสริมการแขงขันทางการเมือง
และสงเสริมใหมีธรรมาภิบาลในระบอบการเมืองการปกครอง
แต ผ มคิ ด ว า พั ฒ นาการในช ว งเวลาที่ ผ า นมาหลัง การรั ฐ ประหารเดื อ นกั น ยายน 2549
เปนไปในทางที่แสดงใหเห็นถึงความสับสนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของรัฐธรรมนูญ มีคนจํานวน
มากในสังคมไทยที่มองรัฐธรรมนูญเปนยาวิเศษ คนที่อยากจะเก็บภาษีมรดกก็พยายามที่จะดันให
ภาษีมรดกเขาไปอยูในรางรัฐธรรมนูญ โดยไมไดคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา รัฐธรรมนูญเปนเพียงกฎ
กติกาที่กํากับ ควบคุม ตรวจสอบสังคมการเมือง ถาทุกคนตองการใหมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมไทย
แลวก็พยายามกดดันหรือผลักดันใหมีบทบัญญัติในเรื่องเหลานั้น รัฐธรรมนูญก็จะกลายเปนเอกสาร
ทางการเมืองที่เบี่ยงเบนไปจากบทบาทหนาที่พื้นฐานของตัวรัฐธรรมนูญเอง
๒ รางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กับจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทย
ประเด็นหลักที่สองที่ผมอยากจะพูดในบายวันนี้ก็คือ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับป
2550 ในบริบทของจารีตรัฐธรรมนูญไทย
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ในปาฐกถาปวย อึ๊งภากรณเมื่อเดือนมีนาคม (2549) ที่ผานมา ผมไดเสนอบทวิเคราะหให
เห็นวา สังคมการเมืองไทยมีจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญ (Constitutional Convention ) จารีตการ
เขียนรัฐธรรมนูญเปนกฎกติกาที่ไมมีลายลักษณอักษร และไมมีผลบังคับตามกฎหมาย
ไมมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หรือไมมีบทบัญญัติในกฎหมายใดๆ ที่กําหนดวิธีการเขียน
รัฐธรรมนูญ แตมีจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่กลายมาเปนกฎกติกาโดยไมมีลายลักษณอักษร
ในปาฐกถานั้น ผมไดวิเคราะหจารีตของการเขียนรัฐธรรมนูญไว 8 จารีตดวยกัน ใน 8 จารีต
นี้ มีจารีตที่ลงตัวหรือคอนขางลงตัวอยู 4 จารีต และมีจารีตที่ยังไมลงตัวอยูอีก 4 จารีต จารีตที่ลงตัว
หรื อ ค อ นข า งลงตั ว ก็ คื อ จารี ต ที่ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม ไม มี ใ ครเอ ย ถึ ง เรื่ อ ง
เหลานั้นเลย เพียงแตลอกตามรัฐธรรมนูญฉบับเกากอน ไมมีใครหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเปนประเด็น
สําคัญของการรางรัฐธรรมนูญเลย ในขณะที่จารีตที่ยังไมลงตัวนั้นเปนจารีตที่ทุกครั้งที่มีการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม จะเปนประเด็นของการตอสูกันในทางความคิด และในทางการเมือง
จารีตที่ลงตัวแลวนั้นมีอะไรบาง และจารีตที่ยังไมลงตัว มีอะไรบาง
จารีตที่ยังไมลงตัวมีอยู 4 จารีต
จารีตที่หนึ่ง ก็คือ การใหเอกสิทธิ์การเขียนรัฐธรรมนูญแกชนชั้นปกครอง ชนชั้นปกครอง
ครอบงําการเขียนรัฐธรรมนูญ ประชาชนคนสามัญไมมีบทบาท และไมมีสวนรวมในการเขียน
รัฐธรรมนูญ
จารีตที่สอง ก็คือ จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสงวนและแบงปนอํานาจในหมูชนชั้น
ปกครอง เราจะไมพบวา มีการถกเถียงกันถึงเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อใหประชาชนมีความสุข
แตประเด็นสําคัญในการเขียนรัฐธรรมนูญมักจะเปนประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นสูอํานาจ หรือ
กระบวนการที่จะเขาไปยึดกุมอํานาจรัฐ ใครจะเปนผูที่สามารถยึดกุมอํานาจรัฐได
จารีตที่สาม ก็คือ จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อกาวกายและลดทอนการถวงดุลอํานาจ
อธิปไตย
จารีตที่สี่ คือ จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลิดรอนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญทั้งสี่นี้ เปนจารีตที่ยังไมลงตัว เหตุที่เปนจารีตที่ยังไมลงตัวก็
เพราะวายังมีการตอสูทางการเมืองระหวางกลุมพลังตาง ๆ ในสังคมการเมืองไทย สังคมไทยหลัง
การเปลี่ ย นแปลงการปกครองในป 2475 มี ก ลุม พลั ง สํ า คัญ อยู 3 กลุ ม คื อ กลุ ม ที่ ห นึ่ง คื อ กลุ ม
อํามาตยาธิปไตย อันประกอบดวยผูนําขุนนางขาราชการ ทั้งฝายทหารและพลเรือน กลุมที่สอง เปน
กลุมนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งชาวบานเรียกวา เปน “กลุมยี้” และผมบัญญัติศัพทวาเปน
“กลุมยียาธิปไตย” ระบอบยียาธิปไตยเปนระบอบการเมืองการปกครองของพวกยี้ โดยยี้ และเพื่อยี้
กลุมที่สาม คือกลุมพลังประชาธิปไตย การตอสูระหวางกลุมพลัง 3 กลุมนี้ปรากฏตลอดเวลาหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แนวรบของการตอสูดานหนึ่งก็คือ การเขียนรัฐธรรมนูญ
แตละกลุมมีจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญของตัวเอง การออกแบบและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญในแต
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ละยุคสมัยขึ้นอยูพลังการตอรองระหวางกลุมตางๆโดยที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยตองการธํารง
ระบอบอํ า มาตยาธิ ป ไตย กลุ ม ยี ย าธิ ป ไตยต อ งการสถาปนาระบอบยี ย าธิ ป ไตย และกลุ ม พลั ง
ประชาธิ ป ไตยต อ งการลงรากหลั ก การสิ ท ธิ เ สรี ภ าพและการมี ส ว นร ว มในการปกครองของ
ประชาชน จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ยังไมลงตัวนี้ ก็เปนเพราะเหตุวา กลุมพลังประชาธิปไตยยังมี
พลังในการตอรอง และสามารถผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญ
สวนจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ลงตัวแลวหรือคอนขางลงตัวแลว มีอยู 4 จารีต
จารีตที่หนึ่ง ก็คือ การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อธํารงธรรมนูญการคลัง(Fiscal Constitution)
และธรรมนูญการเงิน (Monetary Constitution)
จารีตที่สอง ก็คือ จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อธํารงหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
จารีตที่สาม ก็คือ จารีตการยึดกุมกฎคะแนนเสียงขางนอย (Minority Voting Rule)
จารีตที่สี่ ก็คือ จารีตการใชบริการเนติบริกรในการรางรัฐธรรมนูญ
รางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 สอดคลองกับจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญตามบทวิเคราะหที่
กล า วข า งต น นี้ อ ย า งไรหรื อ ไม ผมเกรงว า ผมจะต อ งบอกว า บรรดาผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 คงกลัววาผมจะใหคําทํานายผิด ดังนั้นจึงทําตามที่ผม
ทํานายไวเกือบทั้งหมด
๒. ๑ จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ยังไมลงตัว
จารีตที่หนึ่ง การใหเอกสิทธิ์ในการเขียนรัฐธรรมนูญแกชนชั้นปกครอง ชนชั้นปกครอง
เทานั้นที่มีสิทธิในการเขียนรัฐธรรมนูญ
แมแตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในหมวดที่วาดวยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก็ไมไดให
สิทธิแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในกระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ผูที่สามารถเสนอใหมี
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดมีแตคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา แตดังที่ผมเรียนแลววา
จารีตนี้ยังไมลงตัว เพราะยังมีการตอสูกันระหวางกลุมพลังตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระหวางกลุม
พลังประชาธิปไตยกับกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยและกลุมพลังยียาธิปไตย ซึ่งเปนพันธมิตรกันใน
ประเด็นนี้
ในรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 หมวด 15 มาตรา 282 ซึ่งเปนหมวดวาดวยการแกไ ข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยอมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยประชาชนผูมีสิทธิในการเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนคนตาม
กฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย หนึ่งแสนคนนะ! คุณจะไปรวบรวมคนอยางไรตั้งหนึ่ง
แสน ก็หมายความวา ถึงแมผูรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยอมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แตก็ทําใหตนทุนธุรกรรม (Transaction Cost) สูง สูงเพราะตองไป
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รวบรวมรายชื่อมาหนึ่งแสนคน และตองมีเอกสาร เชน มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มีสําเนา
ทะเบียนบาน หนึ่งแสนคน ซึ่งมิใชเรื่องงาย ถึงผูรางรัฐธรรมนูญจะยอมใหมีสวนรวม แตการมีสวน
รวมนั้นไมงาย
สิ่งที่รางรัฐธรรมนูญป 2550 ตางจากรัฐธรรมนูญป 2540 ก็คือวา ในรัฐธรรมนูญป 2540 ถา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอเรื่องการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะตองเปนมติของพรรค
เหมือนกับการเสนอรางกฎหมาย การเสนอรางกฎหมายหรือการเสนอการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตองเปนมติของพรรค แตรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ตัดเงื่อนไขนี้ออกไป
กล า วโดยสรุ ป ก็ คื อ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2550 เริ่ ม ยอมให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แตการมีสวนรวมนั้น เปนไปไดดวยความยากลําบากอยาง
ยิ่ง ปญหาพื้นฐานก็คือ ใครจะเปนเจาภาพในการรวบรวมรายชื่อหนึ่งแสนคน และใครจะเปนผู
รับภาระตนทุนการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
จารีตที่สอง การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสงวนและแบงปนอํานาจในหมูชนชัน้ ปกครอง
รางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ สื บทอดจารี ตนี้อยางชัด เจน ประเด็น ที่ ถ กเถี ยงกัน ก อ นที่ราง
รัฐธรรมนูญป 2550 จะผลิตออกมา ก็คือ ประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีจะตองมาจากการเลือกตั้ง
หรือไม รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยพื้นฐานแลวมีลักษณะเปนรัฐธรรมนูญอํามาตยาธิปไตย สมาชิก
วุฒิสภามาจากการแตงตั้ง ถึงแมจะใชคําวาสรรหาก็ตาม แตวาสาระสําคัญก็คือมาจากการแตงตั้ง
โดยมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ประธาน
กกต. (คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ), ประธานผู ต รวจการแผ น ดิ น รั ฐ สภา, ประธาน ป.ป.ช.
(คณะกรรมการปราบปรามทุจริตและคอรัปชั่นแหงชาติ), ประธานคณะกรรมการผูตรวจเงินแผนดิน
มีตัวแทนผูพิพากษาศาลฎีกา และมีตัวแทนตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จารีตที่สาม ก็คือ การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อกาวกายและลดทอนการถวงดุลอํานาจอธิปไตย
รัฐธรรมนูญไทยแมจะมีแนวความคิดเรื่องการแยกอํานาจ (separation of powers) แตโดย
พื้นฐานแลว มิใชการแยกอํานาจโดยเด็ดขาด มีการกาวกายอํานาจซึ่งกันและกัน เชน ฝายบริหาร
กาวลวงไปใชอํานาจฝายนิติบัญญัติ, ฝายนิติบัญญัติกาวลวงไปใชอํานาจฝายบริหาร มี ส.ส.ไปดํารง
ตําแหนงทางการเมืองในฝายบริหาร หรือฝายบริหารก็มีอํานาจในการตรากฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีการแยกตัวบุคคลของอํานาจอธิปไตยฝายตางๆออกจากกัน
(physical separation of persons) โดยเฉพาะอยางยิ่ง หาม ส.ส. ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แต
รัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ไมมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ รัฐธรรมนูญที่หามไมให ส.ส. ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีมีอยูเพียง 2 ฉบับ คือรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 และรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
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แมรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ไมมีบทบัญญัติแยกบุคคลผูใชอํานาจอธิปไตยออกจากกัน แตก็
มีบทบัญญัติใหมีการใชอํานาจอธิปไตยกาวกายกันมากยิ่งกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆกอนหนานี้ ใน
ประการสําคัญก็คือ การใหอํานาจตุลาการกาวลวงไปใชอํานาจนิติบัญญัติ อันไดแก การเสนอราง
พระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การใหอํานาจตุลาการกาวลวงไปใช
อํานาจบริหาร อันไดแก อํานาจในการปองกันและแกไขภาวะวิกฤติ อีกทั้งมีอํานาจในการคัดสรร
สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการตรวจ
เงิน แผ น ดิ น คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และคณะกรรมการปอ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แหงชาติ
จารีตที่สี่ การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลิดรอนอํานาจฝายนิติบัญญัติ
ในปาฐกถา ปวย อึ๊งภากรณ ผมไดลําดับพัฒนาการตั้งแตธรรมนูญการปกครองชั่วคราว
แหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 เปนตนมา เพื่อใหเห็นวา ฝายนิติบัญญัติถูกลิดรอนอํานาจใน
รัฐธรรมนูญฉบับตางๆตามลําดับอยางไร ในรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 นี้ สถานะของฝายนิติ
บัญญัติ มิไดดีขึ้นไปกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540

๒.๒ จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ลงตัวแลวหรือคอนขางลงตัว
จารีตที่หนึ่ง การเขียนเพื่อธํารงธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงิน
ธรรมนูญการเงินไมคอยมีในรัฐธรรมนูญไทย สวนใหญเปนธรรมนูญการคลัง แนวความ
คิดวาดวย Fiscal Constitution หรือ Monetary Constitution เปนแนวความคิดที่ตองการจํากัดอํานาจ
ฝายบริหาร ถาเราศึกษาแนวคิดของสํานักเศรษฐศาสตร Public Choice หรือ Constitutional Political
Economy สํานักเศรษฐศาสตรทั้งสองสํานักนี้ ซึ่งเกือบจะเรียกไดวาเปนสํานักเดียวกัน มองวา “รัฐนี้
เปนอสูร” รัฐเปน Leviathan ดังนั้น จะตองจํากัดอํานาจรัฐ ในสหรัฐอเมริกามีกระบวนการในการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่พยายามผลักดันใหมี Balanced Budget Amendment ใหรัฐตองใช
งบประมาณสมดุล เพราะวาถาปลอยใหรัฐสามารถใชงบประมาณตามอําเภอใจ รัฐก็จะมีขนาดใหญ
มากเกินไป แลวก็ยากที่จะควบคุม แตการผลักดันใหมีบทบัญญัติวาดวยงบประมาณสมดุลใน
รัฐธรรมนูญอเมริกันแมจนบัดนี้ก็ยังไมสําเร็จ ผลักดันมาแลว 20-30 ป
ทีนี้ Fiscal Constitution ในรัฐธรรมนูญไทย ไมไดตองการจํากัดอํานาจฝายบริหาร แตกลับ
เปนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่จํากัดอํานาจฝายนิติบัญญัติ
รางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 นั้น ดวยความที่กลัววาผมจะใหคําทํานายผิด ก็ทําตามที่ผม
ทํานาย ก็คือ ธํารงจารีตการมีธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินในรัฐธรรมนูญ กลาวคือ
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(๑) สงวนอํานาจในการออกกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินไวกับฝายบริหาร สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินไดตองมีลายเซ็นของนายกรัฐมนตรี (มาตรา 130)
(๒) ใหอํานาจฝายบริหารในการออกพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีและอากร (มาตรา 182)
การใหอํานาจฝายบริหารในการออกพระราชกําหนดนั้น เปนการใหฝายบริหารกาวลวงไปใชอํานาจ
ฝายนิติบัญญัติ
(๓) จํากัดอํานาจของ ส.ส. ในการแปรญัตติกฎหมายงบประมาณรายจาย หาม ส.ส. แปร
ญัตติเพิ่มเติมรายการ หรือเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณ แตแปรญัตติลดวงเงินงบประมาณได แตจะ
ไปแปรญัตติลดวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลมีพันธะตองจายมิได (มาตรา 164 วรรค 5)
การธํารงธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินในรัฐธรรมนูญเปนจารีตที่คอนขางลงตัว
และรางรัฐธรรมนูญป 2550 บอกวา “มันลงตัวแลว” ก็คือ คงมีธรรมนูญการคลังและธรรมนูญ
การเงินในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
จารีตที่สอง การธํารงหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
หมวดว า ด ว ยแนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ เริ่ ม ต น ตั้ ง แต รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2492 ร า ง
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐เขียนหมวดนี้ไดดีกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพราะมีการจัดหมวดหมูนโยบาย
อยางชัดเจน (หมวด ๕ มาตร ๗๔ ถึงมาตรา ๘๖)
คําถามพื้นฐานมีอยูวา มีบทบัญญัติในหมวดนี้เพื่ออะไร ในเมื่อไมมีมาตราหนึ่งมาตราใด ที่
บังคับใหรัฐบาลตองนํานโยบายในหมวดนี้ไปดําเนินการ เพียงแตมีบทบัญญัติวา รัฐบาลในเวลา
แถลงนโยบายต อรั ฐ สภา ต อ งแถลงวา นโยบายรัฐ บาลขอ ใดที่ เ ป น ไปตามหมวดแนวนโยบาย
พื้ น ฐานแห ง รั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ รั ฐ บาลต อ งจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารนโยบายที่ อ ยู ใ นหมวด
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และจัดทําแผนการตรากฎหมายของนโยบายในหมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ แตไมมีบทบัญญัติวา ถารัฐบาลไมทํา รัฐบาลจะถูกลงโทษอยางไรบาง ดังนั้น บังคับ
ไมได แตใสนโยบายไวเต็มไปหมด
เหล า นโยบายที่ อ ยู ใ นหมวด 5 นี้ เ ป น นโยบายที่ ดี ห รื อ ไม ถกเถี ย งกั น ได มี ข อ กั ง ขาได
เพราะวานโยบายตางๆ ขัดกันไปหมด ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญป 2540 พอพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจ
ดานหนึ่งบอกวา รัฐบาลตองยึดนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม อีกดานหนึ่งบอกวา รัฐบาลตองจัดระบบ
รัฐสวัสดิ ก ารในเกื อบทุ ก ปริ ม ณฑลของการดํา รงชีวิต มิห นําซ้ํา รั ฐบาลยั งต องดํา เนิ น นโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย
บทบัญญัติเหลานี้ขัดแยงกันไปหมด และถาหากรัฐบาลบาจี้เอาบทบัญญัติในหมวด 5 ไปทํา
ทุกนโยบาย ขนาดของภาครัฐบาลจะตองใหญโตมโหฬารมากๆ
ผมพูดหลายครั้ง เปนเวลาหลายปวา การธํารงหมวดแนวนโยบายแหงรัฐเปนจารีตการเขียน
รัฐธรรมนูญที่ลงตัวแลว เวลาที่มีการรางรัฐธรรมนูญใหม ผูรางรัฐธรรมนูญไมเคยตั้งขอกังขาวา
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สมควรที่จะมีหมวดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐหรือไม มีแตทุกคนจะเอาแนวนโยบายใหมใสเขา
ไปในหมวดนี้
ทั้งที่ในหลักการของสังคมประชาธิปไตย นักการเมืองและพรรคการเมืองควรจะมีเสรีภาพ
ในการเสนอเมนูนโยบายใหประชาชนเลือก และประชาชนควรจะมีเสรีภาพที่จะเลือกเมนูนโยบายที่
พรรคการเมืองตางๆ เสนอให
แตรัฐธรรมนูญกลับกําหนดวา รัฐบาลจะตองเลือกเมนูนโยบายที่กําหนดโดย สสร. และ
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งจะตองเลือกเมนูนโยบายที่กําหนดโดย สสร. ผมคิดวา บทบัญญัติในเรื่อง
นี้ขัดตอจิตวิญญาณประชาธิปไตย
จารีตที่สาม การยึดกุมกฎคะแนนเสียงขางนอย (Minority Voting Rule)
เราเขาใจผิดกันเสมอวา การลงมติในรัฐสภานั้นใชกฎคะแนนเสียงขางมาก แทที่จริงแลว
การใชกฎคะแนนเสียงขางมากนั้นมีเฉพาะกรณีพิเศษ การลงมติสวนใหญใชกฎคะแนนเสียงขาง
นอย (minority voting rule) ในการพิจารณากฎการลงคะแนนเสียงในรัฐสภา เราจะตองพิจารณา
บทบัญญัติ 2 สวน สวนหนึ่งก็คือ บทบัญญัติวาดวยองคประชุม อีกสวนหนึ่งก็คือ บทบัญญัติวาดวย
มติ
บทบัญญัติวาดวยองคประชุมบอกวา จะตองมีสมาชิก ไมวาจะเปนสภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภา มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
บทบัญญัติวาดวยมติ ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ (มาตรา 121)
ดวยเหตุดังนี้ มติของรัฐสภาจึงตองการคะแนนเสียงเพียง ๒๕% บวกหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด เพราะตองมีคนมาประชุมไมนอยกวา 50% หากมีผูเขาประชุมเพียง ๕๐% ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู โดยที่มติใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ คือ ตองมากกวา 25% ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู ดังนั้น ดวยคะแนนเสียง 25% บวก 1 ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือวุฒิสภาแลวแตกรณี กฎหมายก็ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา กฎหมายที่ผานจาก
รัฐสภาไทยนี้ เปนกฎหมายที่ผานดวยการใชกฎคะแนนเสียงขางนอย
กฎคะแนนเสียงขางนอยทําใหกลุมชนที่ไดเปรียบในสังคมรังแกประชาชนกลุมผูเสียเปรียบ
ในสังคมได เพราะสามารถใชกฎคะแนนเสียงขางนอย ในการออกกฎหมายที่เกื้อกูลผลประโยชน
ของชนชัน้ ปกครองที่กุมอํานาจรัฐได
กฎหมายเปนจํานวนมากซึ่งมีผลตอประชาชนที่เปนผูเสียเปรียบในสังคม ไมไดถูกปกปอง
โดย Voting Rule ที่ใชในรัฐสภา กฎหมายที่มีผลในการกระจายรายได กฎหมายที่มีผลในการทําให
คนต อ งยา ยถิ่น หรื อ กฎหมายที่ มี ผ ลกระทบในทางลบตอ สิ่ ง แวดล อ มและทรัพ ยากรธรรมชาติ
กฎหมายเหลานี้ ถาออกไดงาย ก็จะสรางปญหาใหแกสังคมโดยสวนรวม
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จารีตที่สี่ การใชบริการของเนติบริกร
การใช บริการเนติบริ ก รในการเขีย นรัฐธรรมนูญเปนจารีตที่ คอนข างลงตัว ตราบเท าที่
ประชาชนไมมีสิทธิและสวนรวมในการเขียนและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในประวัติศาสตรการ
เมืองไทย ทุกครั้งที่มีการรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญ ผูนําฝายทหารจะใชบริการเนติบริกรในการ
รางรัฐธรรมนูญ จนเนติบริกรมีสถานะเปนอาชีพ ในการรัฐประหารเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ผูนําฝาย
ทหารไดใชบริการเนติบริกรในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
๒๕๔๙ รางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เปนผลผลิตของสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกบางสวนเคยมีประสบการณเปนเนติบริกร เนติบริกรอาจคงจอยูในสังคมการ
เมืองไทยตราบนานเทานาน
๓. ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากรางรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550
ผมอยากจะพูดถึงผลกระทบใน 4 ดาน ดานแรก ก็คือ โครงสรางของชนชั้นปกครอง ดานที่
สอง ก็คือ ผลกระทบที่มีตอตลาดการเมือง ดานที่สาม ก็คือ ผลกระทบที่มีตอพฤติกรรมในทาง
การเมือง และดานที่สี่ ก็คือ ผลกระทบที่มีตอผลปฏิบัติการของสังคมการเมือง (performance)
๓.๑ โครงสรางของชนชั้นปกครอง (Power Elite)
จากการศึกษาของ Fred W. Riggs พบวา ระบอบการเมืองการปกครองไทยหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนระบอบอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity)
รัฐ มนตรีใ นรั ฐ บาลชุ ด ต า งๆจนถึ ง รั ฐ บาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ต เกือ บทั้ ง หมดมี ภู มิห ลั ง เป น
ขาราชการ การรับราชการเกือบจะเปนหนทางเดียวของการไตเตาขึ้นสูชนชั้นปกครอง
หลั ง การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งในเดื อ นตุ ล าคม 2516 โครงสร า งชนชั้ น ปกครอง
เปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีมนุษยตางดาวซึ่งผานกระบวนการเลือกตั้ง ถีบตัวขึ้นมาเปนชนชั้นปกครอง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นปกครองนี้ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรสวนเกินที่ไดจาก
กระบวนการกํ า หนดและบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จ ในยุ ค สมั ย ของระบอบอํ า มาตยาธิ ป ไตย
สวนเกิ นที่ไดมาจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ แบงปนกันในหมูผูนํา
ขาราชการ ทั้งฝายทหารและพลเรือน แตหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 เมื่อ
มีมนุษยตางดาวที่มาจากการเลือกตั้งถีบตัวขึ้นมาเปนชนชั้นปกครอง สวนเกินทางเศรษฐกิจเหลานี้
เริ่มรั่วไหลออกนอกระบบราชการ เพราะถูกนักเลือกตั้งเผายี้ขอแบงปนไปบาง การรัฐประหารใน
เดือนกุมภาพันธ 2534 เปนความพยายามที่จะดึงเอาสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้เกลับสูกลุมพลังอํา
มาตยาธิปไตย เชนเดียวกับการรัฐประหารเดือนกันยายน 2549
ดังที่ผมเรียนในตอนตนวา รางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 นี้ โดยพื้นฐานเปนรัฐธรรมนูญอํา
มาตยาธิปไตย โครงสรางชนชั้นปกครองซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่กลุมอํามาตยาธิปไตยมี
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สัดสวนลดลงหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 หากรางรัฐธรรมนูญฉบับป
2550 มีผลบังคับใช การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของชนชั้นปกครอง ก็จะเปนไปในทางที่กลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยมีพื้นที่ในโครงสรางชนชั้นปกครองมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการแตงตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา ระบอบการเมืองการปกครองซึ่งเปนระบอบอํามาตยาธิปไตยใหมอาจตองเปน
ระบอบอมาตยาธิปไตยชนิดที่กลายพันธุ มิใชระบอบอมาตยาธิปไตยพันธุแท เหมือนกับที่เปนกอน
เดือนตุลาคม 2516
๓.๒ ผลกระทบที่มีตอตลาดการเมือง
การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเมืองมีประเด็นนาสนใจอยางนอย 3 ประเด็น
ประเด็นแรกก็คือ ตลาดการเมืองมีการแขงขัน (Political Competition) มากขึ้นหรือไม
ผมไมสามารถใหบทวิเคราะหที่ชัดเจนได เนื่องจากมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับกฎกติกาทางการเมือง
หลายประเด็น กฎกติกาทางการเมืองจํานวนมากมิไดอยูในรางรัฐธรรมนูญ 2550 หากแตอยูใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองและกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งยังไมออก ดังนั้น จึงไมสามารถที่จะใหบทวิเคราะหที่
แนนอนชัดเจนได
แต เ ท าที่ ดู บ ทบัญ ญั ติ เ ท า ที่ มี อยู ใ นรา งรั ฐ ธรรมนูญ ฉบั บ ป 2550 ผมเชื่ อ ว า ตลาด
การเมืองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 แตกตางไปจากรัฐธรรมนูญป 2540 ไมมาก ในตลาด
นักการเมือง ส.ส. ยังคงตองสังกัดพรรค การบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรค มีผลตอ supply ของ
นักการเมือง เพราะเราพูดถึงตลาดนักการเมืองในฐานะที่เปนตลาดแรงงาน supply ของตลาด
นั ก การเมื อ งจะมี ไ ม ม ากเท า กั บ กรณี ที่ ไ ม บั ง คั บ สั ง กั ด พรรค ก็ ห มายว า ตลาดนั ก การเมื อ งยั ง มี
อุปสรรคกีดขวางการเขาสูตลาด (Barriers to Entry)
สิ่ ง ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ป 2550 ต า งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ป 2540 ก็ คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ 2540
สถาปนาระบอบบัณฑิตยาธิปไตย เพราะกําหนดให ส.ส. ตองจบปริญญาตรี รางรัฐธรรมนูญ 2550
ไมมีขอกําหนดนี้ (มาตรา 95) แตวุฒิสมาชิกตองจบปริญญาตรี (มาตรา 110 (3) ) ดังนั้นระบอบ
บัณฑิตยาธิปไตยธิปไตยไมไดหมดไป หมดไปสําหรับคนที่ตองการเปน ส.ส. แตยังไมหมดไป
สําหรับคนที่จะเปนวุฒิสมาชิก ดวยเหตุดังนี้ ตลาดนักการเมืองจึงเปลี่ยนแปลงไมมาก ทํานบกีด
ขวางการเขาสูตลาดยังคงดํารงอยู
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ตลาดพรรคการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญป 2540 พรรคการเมืองตั้งงาย แตเมื่อถูกบังคับโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2542 พรรคการเมืองดํารงอยูได
ยาก เพราะรัฐบาลที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองคือรัฐบาล
ประชาธิปตย และพรรคประชาธิปตยบรรจุเงื่อนไขการดํารงอยูของพรรคการเมืองเต็มไปหมด เชน
เงื่อนไขจํานวนสมาชิกพรรคขั้นต่ํา/เงื่อนไขในการตั้งสาขาพรรคขั้นต่ํา เงื่อนไขเหลานี้ทําใหพรรค
การเมืองขนาดเล็กอยูไดยาก อันมีผลใหตลาดการเมืองมีการแขงขันไมมากเทาที่ควร
หากเราตองการใหตลาดการเมืองมีการแขงขันมากขึ้น กฎกติกาวาดวยพรรคการเมืองตอง
เปนไปในทางที่ก ารตั้งพรรคการเมืองทําไดงาย และการดํารงอยูของพรรคการเมืองเปนไปได
โดยงายโดยไมมีอุปสรรค
เราตองไมลืมวา พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ มักจะเปนพรรคการเมืองขนาดเล็ก กฎกติกา
ของสังคมการเมืองควรจะเกื้อกูลการดํารงอยูของพรรคการเมืองขนาดเล็ก แตวากฎกติกาเหลานี้
ไมไดอยูในตัวรางรัฐธรรมนูญป 2550 บอกวาใหไปอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง ซึ่งยังไมไดราง เลยไมรูวาเปนอยางไร
ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเสนอบทวิเคราะห ก็คือ อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง
รัฐธรรมนูญในอดีต รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยึดถือคติวา พรรคขนาดใหญดีกวา
พรรคขนาดเล็ก มีบทบัญญัติที่เกื้อกูลใหประโยชนแกพรรคการเมืองขนาดใหญ และมีบทบัญญัติ
ลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก อคตินี้ลดลงหรือไมในรางรัฐธรรมนูญป 2550
สิ่งที่ชัดเจนก็ คือ พรรคการเมืองที่มี ส.ส. นอยกวา 20 คน มีสิทธิเ สนอรางกฎหมายได
นับตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 เปนตนมาจนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติวา
การเสนอรางกฎหมายจะเสนอในนามปจเจกชนมิได จะตองเสนอในนามของพรรค จะตองเปนมติ
ของพรรค แลวจะตองมี ส.ส. รวมพรรคเดียวกันลงนามรับรองไมนอยกวา 20 คน บทบัญญัตินี้
ลิดรอนการกระทําหนาที่นิติบัญญัติของพรรคการเมืองขนาดเล็ก คือพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ต่ํากวา
20 คน ในรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ไมมีบทบัญญัติในขอนี้
ประเด็นใหญอีกประเด็นหนึ่งที่จะบงชี้วา อคติวาดวยขนาดของพรรคปรากฏอยูหรือไม ก็
คือ เรื่องระบบปารตี้ลิสต ระบบปารตี้ลิสตภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนระบบที่ใหคุณแก
พรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็กอยางรุนแรงมาก เพราะพรรค
การเมืองที่มีคะแนนเสียงนอยกวา 5% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง จะไมมี ส.ส. ในระบบปารตี้ลิสต กฎ
กติกาขอนี้เปนกฎกติกาที่ลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก แลวก็ใหประโยชนแกพรรคการเมือง
ขนาดใหญ เมื่อพรรคการเมืองขนาดเล็กไมมี ส.ส.ในระบบปารตี้ลิสต ส.ส.ในระบบปารตี้ลิสตถูก
เกลี่ยไปใหกับพรรคการเมืองขนาดใหญ ทําใหพรรคการเมืองขนาดใหญมี over representation และ
พรรคการเมืองขนาดเล็กมี under representation บทบัญญัติดังกลาวนี้สรางสิ่งจูงใจในการที่ทําให
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พรรคการเมืองตองขยายตัว เปนพรรคการเมืองขนาดใหญ และสรางสิ่งจูงใจใหพรรคการเมืองเลือก
ยุทธวิธีการเติบโตจากภายนอก (External Growth) ดวยการควบและครอบกลุมและพรรคการเมือง
อื่น( Merger and Acquisition: M & A ) ที่พรรคไทยรักไทยเลือกใช M&A เปนยุทธวิธีการเติบโตก็
เปนผลจากโครงสรางสิ่งจูงใจที่มีอยูในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐
รา งรั ฐ ธรรมนู ญ 2550 เลิก ใช ร ะบบปารตี้ลิ สต และหั น ไปใช ร ะบบผู แ ทนตามสั ด สว น
(Proportional Representation) ดังนั้น นาจะกลาวสรุปเปนเบื้องตนไดวา รางรัฐธรรมนูญ 2550
พยายามขจัดอคติวาดวยขนาดของพรรค มิใหพรรคการเมืองขนาดใหญไดรับการเกื้อกูลเกินกวา
สมควร
ประเด็นที่สาม ที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องผลกระทบที่มีตอตลาดการเมือง ก็คือ ระบบการ
เมืองไทยภายใตรัฐธรรมนูญ 2550
ในขณะที่รัฐธรรมนูญป 2540 มีแนวโนมที่จะทําใหสังคมการเมืองไทยเปนระบบทวิพรรค
(Bi-Party System) เพราะวามีสิ่งจูงใจที่จะทําใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญ มีบทบัญญัติที่ให
ประโยชน แ ก พรรคการเมื องขนาดใหญ มีบทบัญญัติที่ลงโทษพรรคการเมื องขนาดเล็ ก ดั งนั้ น
ภายใตรัฐธรรมนูญป 2540 ระบบการเมืองเปลี่ยนแปลงไประบบทวิพรรค พัฒนาการของระบบ
การเมืองจนถึงเดือนกันยายน 2549 เปนไปในแนวโนมนี้
รางรัฐธรรมนูญ 2550 มีแนวโนมที่จะเบี่ยงเบนจากระบบทวิพรรคกลับไปสูระบบพหุพรรค
การเปลี่ยนแปลงนี้ ดีขึ้นหรือเลวลง ยากที่จะสรุปได ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร บทสรุปในเรื่องนี้
ไมชัดเจน งานวิจัยเศรษฐศาสตรยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจนวา Performance ของประเทศที่มี Bi-Party
System ดีกวาหรือเลวกวาประเทศที่มี Multi-Party System
สังคมการเมืองไทยภายใตรางรัฐธรรมนูญ 2550 กําลังจะเปลี่ยนไปสู Multi-Party System ก็
เพราะวา ระบบการเลือกตั้งที่รางรัฐธรรมนูญนี้กําหนด เปน“ระบบการเลือกตั้งแบงเขตพวงใหญ”
ในขณะที่รัฐธรรมนูญป 2540 กําหนดใหเปนแบบเขตเดียว คนเดียว รัฐธรรมนูญป 2550 เขตเดียว 3
คนเปนมาตรฐาน ดวยระบบการเลือกตั้งที่เลือกเชนนี้ มีความเปนไปไดที่สังคมการเมืองไทยจะ
เบี่ยงเบนไปจาก Bi-Party System ซึ่งเปนแนวโนมของรัฐธรรมนูญป 2540 ไปสูขาง Multi-Party
System
การที่ สสร. 2550 เลือก Multi-Party System ไมใชเปนเพราะวาเชื่อวา Multi-Party System
ดีกวา Bi-Party System แตเปนเพราะกลัวระบอบทักษิณ
ขอสังเกตที่ผมอยากจะเสนออีกขอหนึ่งก็คือ สมาชิกรัฐสภาภายใตรางรัฐธรรมนูญ 2550 นี้
จะมี ป ญ หาเรื่ อ งการเป น ผู แ ทนของปวงชน(Representation) ส.ว. มี ป ญ หาเรื่ อ ง representation
ชัดเจน เพราะ ส.ว. มาจากการแตงตั้ง ส.ส. มีปญหาเรื่อง representation เพราะวาระบบการเลือกตั้งที่
เลือกเปนระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตพวงใหญ ส.ส. ที่ผานการเลือกตั้งอาจจะไดคะแนนเสียง
เพียง 20% หรือ 30% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง แลวก็สามารถเปน ส.ส. ได ดังนั้น ที่พวก ส.ส.ชอบคุย
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โมวาเปนผูแทนปวงชน เปนผูแทนประชาชน ตอไปนี้อยาไปเชื่อเขา เพราะอาจไดรับเลือกตั้งดวย
คะแนนเสียงมาเพียงประมาณรอยละ ๓๐ ระบบการเลือกตั้งมิไดใช Majority system แตใช
Plurality system ใครเขาเสนชัยกอน คนนั้นก็ไดรับการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้น มีโอกาสสูงมากที่
ผูสมัครรับเลือกตั้งอาจไดคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียง 20% - 30% แลวก็ไดเปน ส.ส. เพราะวาเปนการ
เลือกตั้งแบบแบงเขตพวงใหญ
๓.๓ ผลที่มีตอ พฤติกรรมทางการเมือง (Conduct )
ผมไมเชื่อวา พฤติกรรมทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปมาก ไมวาจะเปนพฤติกรรมของผูมี
สิทธิเลือกตั้ง พฤติกรรมของนักการเมือง พฤติกรรมของพรรคการเมือง หรือพฤติกรรมของรัฐบาล
พฤติกรรมเปนเรื่องของวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญอาจมีโครงสรางหรือสิ่งจูงใจบางอยาง
แตตราบใดที่วัฒนธรรมยังเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดพฤติกรรม รัฐธรรมนูญจะมีผลในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดยากมาก
๓.๔ ผลกระทบที่มีตอผลปฏิบัติการของสังคมการเมือง (Performance)
ผมตั้งคําถามวา รางรัฐธรรมนูญ 2550 จะกอใหเกิด Good Governance หรือไม ผมมี
ขอกังขา ไมวาจะเปนในเรื่องการมีสวนรวมในการปกครองประชาชน ( participation) หรือประเด็น
เรื่ อ งความโปร ง ใส (transparency) มิ พั ก ต อ งกล า วถึ ง ประเด็ น ความรั บ ผิ ด (Accountability)
รัฐธรรมนูญมิไดเอยถึงการออกกฎหมายเพื่อใหมีความโปรงใส พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการป 2540 ซึ่งมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันเปนกฎหมายที่ปกปดขอมูลมากกวาจะเปน
กฎหมายเปดเผยขอมูล กฎหมายฉบับนี้ออกมากอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เวลาลวง
มา 10 ปแลว ก็ยังไมมีการแกกฎหมาย
๔. รางรัฐธรรมนูญป 2550 จะผานประชามติหรือไม
ผมไม ส ามารถตอบคํ า ถามนี้ เพราะมิ ไ ด เ ป น หมอดู แต เ ท า ที่ ผ มติ ด ตามเหตุ ก ารณ ดู
ขณะนี้มีกลุมที่ไมเอารางรัฐธรรมนูญป 2550 อยูประมาณ 4 กลุม กลุมที่หนึ่งก็คือ กลุมตอตานเผด็จ
การ กลุมที่สอง คือ กลุมที่เอาทักษิณ กลุมที่สาม คือ กลุมที่เห็นวารางรัฐธรรมนูญป 2550 เลวราย
กวารัฐธรรมนูญป 2540 กลุมที่สี่ ก็คือ กลุมที่ตองการบทบัญญัติวาดวยพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติ
จะผ า นประชามติ ห รื อ ไม ก็ ขึ้ น อยู กั บ กฎกติ ก าว า ด ว ยประชามติ กฎหมายว า ด ว ย
ประชามติก็ยังไมออก
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กฎกติกาวาดวยประชามติ มี 2 สวนที่สําคัญ ก็คือ จะตองมีคนมาใชสิทธิ์กี่คน จึงจะถือวา
เปนประชามติ แลวก็ Voting Rule เปนอยางไร
เทาที่ผมเขาใจ กฎกติกาสวนแรกจะไมมีการกําหนด ผูมีสิทธิเลือกตั้งมาใชสิทธิเทาไร ก็ยึด
เอาจํานวนเทานั้น กฎกติกาสวนที่สอง ก็คือ ใหเกินกึ่งหนึ่ง
กฎการออกเสียงประชามติที่เคยกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับเกาๆ ถือเกณฑผูมาใชสิทธิ์
อยางนอย 20% ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และยึดกกฎคะแนนเสียงเกินกวาเกินกวากึ่งหนึ่งของผู
มาใชสิทธินี้ ดังนี้ จะเห็นไดวา กฎการออกเสียงประชามติรับรองรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ คอนขาง
ผอนปรนมากกวามาตรฐานรัฐธรรมนูญไทยแตเกากอน
ถารางรัฐธรรมนูญป 2550 ไมผานประชามติ จะเกิดอะไร?
คมช. รวมกับนายกรัฐมนตรีสามารถเลือกใชรัฐธรรมนูญในอดีตแลวมาปรับแตง ถามอง
การณในทางราย ก็จะเอารัฐธรรมนูญฉบับป 2534 กลับมาใช ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญอํามาตยาธิปไตย
ถามองการณในดานรายนอยลง ก็เอารัฐธรรมนูญฉบับป 2521 มาใช คือรัฐธรรมนูญฉบับป 2521
ดีกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2534 หรือถามองการณในดานดี กลับไปใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แต
ผมคิดวา คมช. มีขอรังเกียจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 คอนขางมาก อันนี้ก็เปนความเปนไป
ไดที่จะเกิดขึ้น
หมายเหตุ:

ปาฐกถาแสดงในการประชุ ม วิ ช าการ เรื่ อ ง “รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ เนติ บ ริ ก รและ
รัฐศาสตรบริการกับอนาคตการเมืองไทย และชําแหละรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.
2550” เมื่อวันอาทิตยที่ 29 เมษายน 2550 ณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

15

