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ปาฐกถาโดย รังสรรค ธนะพรพันธุ เรือ่ ง “5 ป ปฏิรปู การเมืองไทย”
หัวขอซึ่งผมไดรบั มอบหมายใหมาสนทนาในบายวันนี้ คือ “5 ป ปฏิรูปการเมืองไทย” ผมจะพูดใน 2
ประเด็นใหญ ๆ ประเด็นแรก อยากจะพูดถึงเปาหมายของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในการปฏิรูปการเมือง ประเด็น
ที่สอง อยากจะตอบคําถามวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการเมืองหรือไม เวลาคงไม
พอที่จะพูดถึงประเด็นที่วา ทําอยางไรการปฏิรปู การเมืองจึงจะประสบความสําเร็จ ดังนั้นผมจึงจะเนนใน 2
ประเด็นหลักนี้เทานั้น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กําหนดเปาหมายของการปฏิรูปการเมืองไวชัดเจน
3 เปาหมายดวยกัน เปาหมายที่หนึ่ง คือ การเพิ่มสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
เปาหมายประการที่สอง คือ การทําใหการเมืองมีความสุจริตและชอบธรรม เปาหมายที่สาม คือ การทําใหการเมือง
มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
คําถามหลักก็มอี ยูวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการเมืองหรือไม ผม
อยากจะตอบคําถามนี้โดยอิงกับเปาหมายหลัก 3 ประการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เปาหมายสําคัญประการแรกของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 คือ การเพิ่มสิทธิ
เสรีภาพ และการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชน
ถาหากวาเราพิจารณาบทบัญญัตติ าง ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เราก็จะพบวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มี
บทบัญญัติที่ใหหลักประกันเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองอยางคอนขางกวางขวาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในหมวดสิทธิของปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติกวางขวางกวารัฐธรรมนูญทุก
ฉบับที่เราเคยมีในประเทศนี้
แตวา “การมีสิทธิ” กับ “การไดประโยชนจากการใชสิทธิ” เปน 2 เรื่องที่ไมเหมือนกัน ถึงแมวา
รัฐธรรมนูญจะบัญญัติเรื่องสิทธิ แตไมไดหมายความวา ชนชาวไทยจะไดประโยชนจากการใชสิทธินั้น เพราะวา
การใชสิทธิมีตนทุนที่ตองเสีย ถาหากรัฐธรรมนูญไมไดมีบทบัญญัติเกื้อกูลในทางการลดตนทุนในการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน ประชาชนก็จะไมไดรับประโยชนจากสิทธิที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เราจะพบวาบทบัญญัติในบาง
มาตรา มีการตรากฎหมายรองรับและอนุวตั ตามรัฐธรรมนูญที่รางขึ้น แตวาในหลายตอหลายเรื่องจะพบวาไมมกี าร
ตรากฎหมายใหม หรือแมกระทั่งการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มอี ยูเดิมใหอนุวตั ตามหรือใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งอันนี้ก็ทําใหการกําหนดเปาหมายที่วา การปฏิรูปการเมืองจะตองเปนไป
ในทางซึ่งเพิ่มสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชนนัน้ ไมบรรลุเปาหมาย
ในรัฐธรรมนูญเราจะพบวามีบทบัญญัติทแี่ ตกตางกันหลายประการ ในบางเรื่องถึงแมจะมีการกําหนดเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน แตไมมีการกําหนดใหมีการตรากฎหมายลูก และเราจะพบวามีกฎหมายลูกซึ่ง
จะตองบัญญัติขนึ้ เพื่อใหสอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับใหม หลายตอหลายฉบับยังไมมี
กระบวนการในทางนิติบญ
ั ญัติ หรืออยางนอยเวลาผานไป 5 ปแลว ยังไมมีกฎหมายที่จะมารองรับหลักการในเรื่อง
สิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชน ในบางกรณีถึงแมจะมีการบอกเปนนัยวาจะตองมีการตรากฎหมาย
ลูก หรือมีการแกไขกฎหมายเดิมที่มีอยูแ ลวในสอดคลองกับเจตนารมณใหมของรัฐธรรมนูญ แตรัฐธรรมนูญไมได
กําหนดเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายใหม หรือในการแกไขกฎหมายเดิมที่มอี ยู
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เราจะพบวาบรรดาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก ที่มีการตราออกมาแลวเกือบ
ทั้งหมดเปนกฎหมายที่มีการกําหนดเงื่อนเวลาในรัฐธรรมนูญ ยกตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญกําหนดไววาภายใน
กําหนดเวลา 2 ป ตองมีการตราบทบัญญัตปิ ระกอบเรือ่ งนั้นเรื่องนี้ เชน การเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง
กรณีใดก็ตามที่รัฐธรรมนูญมีการกําหนดเงื่อนเวลาของการตรากฎหมายลูก หรือของการแกไข หรือเปลี่ยนแปลง
กฎหมายเดิมใหสอดคลองกับเจตนารมณใหมของรัฐธรรมนูญ ในกรณีเชนนั้นจึงจะมีการตรากฎหมายเพือ่ ให
เปนไปตามเจตนารมณใหมของรัฐธรรมนูญ แตวาหลายตอหลายเรื่องที่ไมไดมกี ารกําหนดเงื่อนเวลาของกฎหมาย
เหลานั้น แลวบางเรื่องเปนเรื่องที่สําคัญยังไมมกี ารตรากฎหมายใหมขึ้น ยกตัวอยางเชน สิทธิชุมชน
ในหมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมีบทบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชน แตจนเดี๋ยวนี้กย็ ังไมมีกฎหมาย
วาดวยสิทธิชุมชนคลอดจากรัฐสภา เนื่องจากรัฐธรรมนูญป 2540 ไมไดกําหนดเงื่อนไขเวลาในการรางกฎหมาย
ฉบับนี้
กฎหมายประชาพิจารณที่มีผลบังคับใชในปจจุบันก็เปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี รางขึ้นกอนที่
จะมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ดังนั้นเราจะพบวา ระเบียบวาดวยการประชาพิจารณตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีป 2539 มันไมมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย ไมมีหลักการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน เราจะพบวาแมกระทัง่ รัฐธรรมนูญป 2540 มีผลบังคับใชผานมากวา 5 ปแลว ก็ยังไมมีกฎหมายประชา
พิจารณที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย ที่จะสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการก็เปนอีกตัวอยางหนึ่ง แมวารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะพูดถึงเรื่องสิทธิ
ของชนชาวไทยในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ แตกฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการฉบับที่
บังคับใชอยูในปจจุบัน เปนกฎหมายทีต่ ราขึ้นกอนรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 เปนกฎหมายที่ไมตอ งการเปดเผยขอมูล
ของทางราชการ เปนกฎหมายที่ไมมีเจตนาตรงที่จะใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ เพราะวา
ใครก็ตามทีต่ อ งการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ ตองแบกรับตนทุนในการรองเรียน ในการเจรจา ในการ
ใหการ และถึงแมคณะกรรมการขอมูลขาวสารทางราชการจะมีขอวินิจฉัยใหหนวยราชการเปดเผยขอมูลกับ
สาธารณะ ก็มีตวั อยางแลววาหนวยราชการดื้อแพงไมเปดเผย ดังกรณีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนตน เพราะฉะนั้นถึงแมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการใหตลาดการเมืองมีความโปรงใส ตองการใหประชาชน
ไดรบั รูการดําเนินการของรัฐบาล สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะไดโดยเสรี แตจนเดี๋ยวนี้ 5 ปผานไปแลว
ยังไมมีการตรากฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการใหม เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม
ดังนั้นเราจะเห็นไดวา ถึงแมเปาหมายประการแรกของการปฏิรปู การเมือง คือ การเพิ่มสิทธิ เสรีภาพ
และการมีสวนรวมของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 วางหลักการเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางกวางขวาง แตวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ไมมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบสังคม ในทางที่จะ
เกื้อกูลตอการที่ประชาชนจะมีสทิ ธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมมากไปกวาเดิม พูดงาย ๆ ก็คือวา ไมมีปฏิบตั ิการ
ในทางเปนจริงที่จะจัดระเบียบสังคมใหม ในทางซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถไดประโยชนจากการใชสิทธิ เสรีภาพ
และการมีสวนรวมทางการเมืองอยางเต็มที่
ในประการสุดทาย อยางที่ผมเรียนในตอนตน “การมีสิทธิ” กับ “การไดประโยชนจากการใชสิทธิ” เปน 2
เรื่องซึ่งไมเหมือนกัน ยกตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญกําหนดสิทธิของชนชาวไทยในการเสนอรางกฎหมายหรือ
ขอบัญญัติทอ งถิ่น อันนี้ก็เปนหลักการที่สวยหรู แตประชาชนจะไดประโยชนจากการเสนอรางกฎหมายหรือไม
ตองมาพิจารณาดูวาการเสนอรางกฎหมายนั้นมีตนทุนที่ตอ งเสียมากนอยแคไหน รัฐธรรมนูญบัญญัติไววาตองมีผู
มีสิทธิเลือกตั้งลงนามรับรองรางกฎหมายที่เสนออยางนอย 50,000 คน เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตองการเสนอราง
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กฎหมายอะไรก็ตอ งรับภาระตนทุนในการลารายเซ็นตประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอย 50,000 คน ตนทุนสวน
นี้เปนตนทุนที่ตอ งตกกับผูต อ งการมีสวนรวมทางการเมือง
ตนทุนของการมีสวนรวมทางการเมืองสามารถลดทอนใหต่ําลงได ถามันถูกกําหนดใหยิ่งสูงมากขึ้นเทาไร
การมีสวนรวมทางการเมืองก็ยิ่งนอยลงเทานั้น ในทางกลับกัน ถาหากผูรางรัฐธรรมนูญตองการใหประชาชนมีสวน
รวมในทางการเมือง ก็สามารถที่จะลดทอนคาโสหุยในการเสนอรางกฎหมาย
ผมอยากไปไกลนิดหนึ่งนะครับวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 เปนตน
มา ที่ลิดรอนการทําหนาที่นิติบญ
ั ญัติของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร รัฐธรรมนูญตั้งแตฉบับป 2521 เปนตนมา หาม
ไมให ส.ส. เสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล ส.ส.คนหนึ่งคนใดจะเสนอกฎหมายในนามตนเองไมได อันนี้ผม
คิดวามันผิดกับจารีตประชาธิปไตยในประเทศที่ประชาธิปไตยฝงรากลึกเปนรอย ๆ ป ในประเทศเหลานั้นสมาชิก
รัฐสภามีสิทธิเสรีภาพในการที่จะเสนอกฎหมายในนามของตนเอง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หาม ส.ส. ในฐานะปจเจกบุคคลเสนอรางกฎหมายในนามของตนเอง การเสนอ
รางกฎหมายตองเสนอในนามของพรรค และตองมีสมาชิกในพรรคลงนามรับรองไมนอ ยกวา 20 คน นั่นก็
หมายความวา พรรคการเมืองขนาดเล็กที่มี ส.ส. ต่ํากวา 20 คน จะไมสามารถเสนอรางกฎหมายได ทําไมถึงมี
บทบัญญัติเชนนี้ บทบัญญัติเชนนี้ก็มาจากมุมมองของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ในยุคเผด็จการหรือในยุค
คณาธิปไตย ในยุคขาราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการทหารเปนใหญในแผนดิน กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ตองการสงวนอํานาจในกระบวนการนิติบญ
ั ญัติ จึงมองวาการที่ ส.ส. พากันเสนอกฎหมายเปนเรื่องที่วุนวาย ดังนั้น
จําเปนตองมีการกําหนดเงื่อนไขในการเสนอรางกฎหมาย
ทีนี้สมมติวากลับกัน ถารัฐธรรมนูญยอมให ส.ส. สามารถเสนอกฎหมายในนามปจเจกบุคคลได
ประชาชนก็ไมตอ งไปรวบรวมรายชือ่ 50,000 คน ประชาชนสามารถแสดงเจตนารมณกับ ส.ส. ในเขตของตนเอง
ไดวา ประชาชนกลุมหนึ่งมีความเห็นวารัฐไทยควรจะมีกฎหมายนี้กฎหมายนั้น และ ส.ส.อาจจะตองปฏิบัตติ าม
ความตองการของประชาชน เสนอกฎหมายในนามของปจเจกบุคคล แตในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สืบทอดจารีต
จากรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ก็คือ การหาม ส.ส. เสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล แลวถาประชาชนตองการ
เสนอรางกฎหมาย ประชาชนก็ตอ งลาลายเซ็นต 50,000 คน
การกําหนดเงื่อนไขเชนนี้ ไมมีทางที่ประชาชนจะมีสวนรวมทางการเมืองในเรื่องนี้ได ถาเราตองการ
สงเสริมบทบาทประชาชนในเรื่องนี้ เราตองกลับมาคิดใหมวา ส.ส. ในฐานะปจเจกบุคคลควรมีสิทธิในการทําหนาที่
นิติบญ
ั ญัติได อยางนี้เปนตน
มีประเด็นทํานองเดียวกันนีอ้ ยูในรัฐธรรมนูญ คือประเด็นที่วา การมีสิทธิกับการไดประโยชนจากการใช
สิทธิเปน 2 เรื่องซึ่งไมเหมือนกัน ยกตัวอยางเชน สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟงดูแลวมันดีมาก ประชาชนจะมีสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพจากรัฐโดยไมมีคาใชจาย แตวาในความเปนจริงประชาชนในชนบทจํานวนมากเมื่อเรียนจบ
ประถมศึกษา ก็อยูในวัยที่ใชกําลังแรงงานได มักจะไมเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา เพราะวาการเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษานั้นมีตนทุนที่ตอ งเสีย แลวตนทุนที่ตองเสียที่สําคัญไมใชคาเลาเรียน แตคอื รายไดที่ควรจะไดถาไป
ทํางานในตลาดแรงงานแทนที่จะอยูในระบบโรงเรียน การเรียนตอในระดับมัธยมศึกษามีคาเสียโอกาส ทําใหตอ ง
สูญเสียรายได คาจาง และเงินเดือน ดังนั้นถึงแมรัฐธรรมนูญจะเขียนเรื่องสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต
การไดรบั ประโยชนจากการใชสิทธิดังกลาวนี้ไมเสมอภาคกันในสังคม ถาหากรัฐไทยตองการใหประชาชนได
ประโยชนจากการไดรบั การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเสมอภาคกัน รัฐไทยก็ตอ งจายเงินเดือนใหคนจนเรียนหนังสือ
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เพราะวาคนจนที่อยูในระบบโรงเรียนหรือเรียนตอในระดับอุดมศึกษามีคาเสียโอกาส มีตนทุนที่ตองเสีย และก็ไม
อยูในฐานะที่จะมาแบกรับตนทุนอันนี้ได
รัฐธรรมนูญที่ตอ งการสงเสริมใหประชาชนไดประโยชนจากการใชสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวม
จะตองมีบทบัญญัติในทางที่จะลดทอนตนทุนของการใชสิทธิดังกลาว ถาจะเขียนรัฐธรรมนูญตองใหความสําคัญกับ
ประเด็นที่ในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา ตนทุนปฏิบตั ิการทางการเมือง (Political Transaction Cost) การได
ประโยชนจากการใชสิทธิมันมีตน ทุนปฏิบตั ิการทางการเมืองที่ตอ งเสีย ถาตองการใหประชาชนไดประโยชนจาก
การใชสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมือง จะตองพยายามลดคาโสหุยทางการเมืองลง
เปาหมายที่สําคัญในการปฏิรูปทางการเมืองขอที่ 2 คือ การทําใหการเมืองมีความสุจริตและชอบธรรม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่เนนเรื่อง การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบตลาดการเมือง เนน
เรื่อง Regulation แตผมรูสึกวาเปนรัฐธรรมนูญที่กํากับตรวจสอบตลาดการเมืองมากจนเกินไป รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 มีขอ สมมติพื้นฐานวา คนที่เขาสูตลาดการเมืองนั้นเปน “อัปรียชน” ดังนั้นจะตองควบคุม กํากับ ตรวจสอบ
พฤติกรรม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เขมงวดในการกลั่นกรองบุคคลที่จะเขาสูตลาดการเมือง ใครก็ตามที่จะเดินเขา
มาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภาไมวาสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา มีการกําหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ตองหามที่เขมงวด คนที่เคยมีประวัตดิ างพรอยมีเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบถูกกลั่นกรองออก เมื่อเขามาสูตลาด
การเมืองแลวก็ยังมีการติดตามตรวจสอบวามีความร่ํารวยอันผิดปกติหรือไม มีการตรวจสอบระหวางอยูในตลาด
การเมืองและเมือ่ พนจากตลาดการเมือง ถาเปนรัฐมนตรีจะตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน แลวยังตองยื่นเมือ่ พน
จากตําแหนงและตองยื่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อพนจากตําแหนงครบ 1 ป อยางนี้เปนตน เสร็จแลวในระหวางนั้นก็มี
กระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
อันนี้ก็จะเห็นไดวาเปนเจตนารมณที่ดีของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่เนนเรื่อง Regulation คือเนนเรื่อง
การควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง แตผมคิดวามันเปน Over Regulation คือควบคุม กํากับ และ
ตรวจสอบมากจนเกินไปโดยไมคํานึงวาตนทุนของการกํากับและตรวจสอบนั้นสูงต่ํามากนอยเพียงใด การควบคุม
กํากับ และตรวจสอบนั้นคุมกับประโยชนที่ไดหรือไม
นี่เปนเรื่องซึ่งผมคิดวาสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ไมไดสนใจในประเด็นนี้ ยกตัวอยางเชน การให
ใบเหลืองกับผูไ ดรับเลือกตั้งครัง้ แลวครั้งเลา ใหเลือกตั้งใหม แตแลวก็ไดผูชนะการเลือกตั้งคนเดิม อันนี้เปนการ
ควบคุม กํากับ และตรวจสอบมากจนเกินไป คุณเสียตนทุนไปโดยที่คุณยังคงได ส.ส. คนเดิมที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (ก.ก.ต.) เห็นวาเปนอัปรียชน และคุณก็ยังกําจัดมันออกไปไมได เพราะฉะนั้นสังคมตองสูญเสียทรัพยากร
ไปเปนจํานวนมากจาก Over Regulation ของตลาดการเมือง
คุณลองคิดดูซิวา ผูสมัคร ส.ส. หรือ ส.ว. ถาหากไมไดทุจริตอยางที่ถูกกลาวหาก็ตอ งสูญเสียทรัพยากรใน
การหาเสียงหรือในการแนะนําตัว ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งก็ถูกบังคับใหไปใชสิทธิ เพราะวาการใชสิทธิเลือกตั้ง
ไมใชสิทธิแตเปนหนาที่ อยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นทรัพยากรสังคมโดยสวนรวมที่ตอ งสูญเสียไปมีเปนอันมาก แต
คําถามมีอยูวา ตลาดการเมืองซึ่งมีการกํากับ ควบคุม และตรวจสอบอยางเขมงวดนั้น เปนวิธีการที่ดีหรือไม
อยางที่ผมเรียนในตอนตน ในความเห็นของผม มันเปนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบมากจนเกินไป
ในกระบวนการกํากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมือง รัฐธรรมนูญก็ออกแบบใหมีองคกรที่จะมาควบคุม
กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง ซึ่งก็เทากับวา รัฐธรรมนูญมีขอ สมมติวาในสังคมไทยจะมีกลุมคนกลุมหนึ่งที่
เปนอรหันต ที่สามารถจะมาควบคุม กํากับ และตรวจสอบผูคนอื่น ๆ ในสังคมได แต 5 ปที่ผา นมาเราจะพบวา
อรหันตไมมอี ยูจ ริง
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เราควรจะเชื่อวาอรหันตไมมีอยูจ ริงตั้งแตกอ นรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เราไมตอ งใชเวลา 5 ปในการ
พิสูจนวา อรหันตไมไดมอี ยูใ น ก.ก.ต. ไมไดมอี ยูในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ไมมอี ยูในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คนเหลานี้เปนสัตวเศรษฐกิจสามารถซื้อขายได
ในการออกแบบรัฐธรรมนูญโดยเนนการควบคุมกํากับและตรวจสอบอยางมาก รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
มีความเชื่อวาจะมีองคกรที่จะมาบริบาลรัฐธรรมนูญ และคนทีจ่ ะมาทําหนาที่ในองคกรเหลานี้ตอ งเปนคนที่มีความดี
สูงกวาความดีถวั เฉลี่ยของปวงชนชาวไทย จะมีคนที่มีความดีสูงกวาความดีโดยถัวเฉลีย่ ของปวงชนชาวไทยมา
ดูแล ส.ส. มาดูแลการเลือกตั้ง มาวินิจฉัยวามีเรื่องอะไรบางที่ขดั หรือไมขดั รัฐธรรมนูญ มาวินิจฉัยวาใครโกงไมโกง
นักการเมืองคนไหนที่ร่ํารวยอยางผิดปกติ แตเราก็ลืมไปวาองคกรทางการเมืองสามารถที่จะแทรกแซงองคกรที่ทํา
หนาที่กํากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมืองเหลานี้ได และถึงแมวารัฐธรรมนูญป 2540 จะมีเปาหมายที่
สําคัญในการทําใหการเมืองมีความสุจริตและชอบธรรม คําถามพื้นฐานก็มีอยูว า 5 ปผานไปแลว การเมืองไทยมี
ความสุจริตและชอบธรรมมากกวาเดิมหรือไม
ผมไมคดิ วาคนในสังคมไทยคนไหนจะสามารถยืนยันไดวา การเมืองไทยขณะนีม้ ีความสุจริตและชอบ
ธรรมมากกวากอนป 2540 สิ่งที่เราพบก็คือ ความเขมงวดในการติดตามตรวจสอบและความรุนแรงของบทลงโทษ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทําใหผูดาํ รงตําแหนงทางการเมืองตางๆ นั้นใชวิธีการอันซับซอนซอนเงื่อนในการฉอ
ราษฎรบังหลวงและในการประพฤติมชิ อบ ในประการสําคัญสิง่ ซึ่งปรากฏอยางแพรหลายในสังคมปจจุบันก็คือ การ
กําหนดนโยบายในทางซึ่งเอื้อประโยชนของบุคคลในคณะรัฐบาลและบริวารของบุคคลในคณะรัฐบาล การแสวงหา
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดนโยบาย จากกระบวนการจัดซื้อจัดจาง หรือจากกระบวนการให
สัมปทานก็ยังปรากฏอยูทั่วไปไมตางจากสภาพกอนที่รัฐธรรมนูญป 2540 มีผลบังคับใช
เปาหมายของการปฏิรูปการเมืองประการที่ 3 ของรัฐธรรมนูญป 2540 คือ การทําใหการเมืองมี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งผมคิดวา เราจะตองแยกประเด็นเรื่อง “เสถียรภาพทางการเมือง” ออกจาก
“ประสิทธิภาพของตลาดการเมือง”
รัฐธรรมนูญป 2540 ทําใหโครงสรางของตลาดการเมืองเปลี่ยนแปลงไปอยางสําคัญ อันนี้ผมคิดวา
ประชาชนทั่วไปเริ่มรูสึกวา มันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของตลาดการเมืองอยางคอนขางสําคัญ การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ ตลาดการเมืองมีการผูกขาดมากขึ้น ตลาดการเมืองในป 2546 มีการผูกขาดมากกวา
ตลาดการเมืองกอนที่รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 มีผลบังคับใช ตลาดพรรคการเมืองมีการผูกขาดมากขึ้น จํานวนพรรค
การเมืองมีนอยลง อันนี้ผมหมายถึงพรรคการเมืองที่มีชีวิต จํานวนพรรคการเมืองที่มีชีวิตนั้นมีนอยลง เพราะวา
พรรคการเมืองขนาดใหญสามารถควบและครอบพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือกลุมการเมืองตาง ๆ ตลาดพรรค
การเมืองก็ใชวิธกี ารเหมือนกับตลาดธุรกิจ คือใชวิธี Merger and Acquisition [M&A] ซื้อพรรคการเมืองหรือซือ้
กลุมการเมืองเขามา หรือไมก็ควบรวมพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองอื่น จนจํานวนพรรคการเมืองมีนอยลง
ที่จํานวนพรรคการเมืองมีนอยลงนั้น สวนสําคัญมาจากอคติของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ซึ่งมีอคติที่
สําคัญวา พรรคการเมืองใหญดกี วาพรรคการเมืองเล็ก อคตินไี้ มไดเพิ่งเกิดในรัฐธรรมนูญป 2540 อคติวาดวยเรื่อง
ขนาดของพรรคการเมืองนั้นมีมาแตอดีตแลว ในยุคที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมีอํานาจในทางการเมือง กลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยไมตอ งการใหมีพรรคการเมืองเล็ก พรรคการเมืองนอย พวกขุนศึกที่ใชกระบอกปนในการยึดกุม
อํานาจรัฐเวลาที่ตอ งเลนเกมประชาธิปไตยก็ใชวธิ ีการตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญและซื้อนักการเมืองเขามาอยูใ น
พรรค ไมวาจะเปนพรรคเสรีมนังคศิลา พรรคสหภูมิของสฤษดิ์ ธนะรัตน พรรคสหประชากรไทยของถนอมประภาส พรรคสามัคคีธรรมของสุจินดา คราประยูร เปนตน พรรคการเมืองเหลานี้ตั้งขึ้นโดยใชวิธีการซื้อ
นักการเมือง ซื้อกลุมการเมืองเขามา กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยไมตองการใหมพี รรคการเมืองมาก เพราะวาการมี
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พรรคการเมืองมากมันตองเสียคาโสหุย ทางการเมืองมาก ตองการใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญ แลวก็มอง
การเมืองในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเปนตัวอยางของระบบ ตองการเปลี่ยนระบบการเมืองสังคมไทยจาก
ระบบสหพรรค (Multi-party System) มาเปนระบบทวิพรรค (Bi-party System)
อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมืองมีอยูในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ แตกอ นนี้ แตวายังไมมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับไหนที่มอี คติรุนแรงเทากับรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ผมยกตัวอยางเชน แตกอ นอยางมากก็จะบอกวา พรรค
การเมืองที่มี ส.ส. ไมถึง 20 คน ไมมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย คือตองการสงเสริมพรรคการเมืองใหญมากกวาพรรค
การเมืองขนาดเล็ก แตวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอคติเรื่องนีร้ ุนแรงมาก ซึ่งปรากฏอยูในการเลือกตั้งระบบบัญชี
รายชือ่ พรรค (Party List) ที่บอกวาพรรคการเมืองไหนมีคะแนนเสียงเลือกตั้งไมถึง 5 % ของคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ จะไมมี ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อพรรค ระบบนี้เปนระบบที่ทําลายพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก ดวยเหตุนี้เมือ่ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีผลบังคับใช ตลาดการเมืองก็เปนตลาดที่มอี ํานาจการผูกขาด
มากขึ้น
อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมืองนอกจากที่ปรากฎในระบบการเลือกตั้งระบบ Party List แลว ยังมี
อคติซึ่งปรากฏอยูในกฎหมายพรรคการเมือง เปนเรื่องประหลาดมากเพราะรัฐธรรมนูญ 2540 ตองการใหการจัดตั้ง
พรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย เพียงมีคน 15 คนก็สามารถตัง้ พรรคการเมืองได แตพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 2541 กลับมีบทบัญญัติทําใหการตั้งพรรคการเมืองทําไดยาก
การตั้งพรรคการเมืองทําไดงายก็จริง แตการดํารงอยูของพรรคการเมืองทําไดยาก คือจะมีเงื่อนไขเรื่อง
ของการตั้งสาขาพรรค จะมีเงื่อนไขเรื่องของจํานวนสมาชิกพรรค เมื่อมีเงื่อนไขตองมีสาขาพรรค พรรคการเมือง
ขนาดเล็กก็ตาย เพราะวาคาโสหุยสูง แมกระทัง่ จะมีสํานักงานใหญเพียงแหงเดียวก็หาเงินไมพอสําหรับการใชจาย
ในสํานักงาน แลวยังมีเงื่อนไขตองตั้งสาขาพรรคในภูมภิ าคตาง ๆ เงื่อนไขที่เกิดขึ้นอยากจะเรียนวา กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเรือ่ งพรรคการเมืองเกิดขึ้นในรัฐบาลประชาธิปตย ในตอนนั้นพรรคไทยรักไทยยังไมได
กอตัวเปนรูปเปนราง พรรคประชาธิปตยอาจจะเห็นวา การตั้งเงื่อนไขเชนนี้จะเปนประโยชนกบั พรรคประชาธิปตย
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเรือ่ งพรรคการเมือง 2541 จึงมี Regulation ในเรื่องที่วาพรรคการเมืองจะตอง
ตั้งสาขาพรรค และจะตองมีสมาชิกพรรคขั้นต่ํา กฎหมายนี้ก็ทําลายพรรคการเมืองขนาดเล็ก ประกอบกับอคติที่อยู
ในระบบ Party list พรรคการเมืองขนาดเล็กก็ลมหายตายจากไป ดังนั้นตลาดพรรคการเมืองจึงมีอํานาจผูกขาด
มากกวาเกา พรรคการเมืองใหมเกิดขึ้นงายก็จริง แตดาํ รงอยูไดยาก
ไมเพียงแตอํานาจผูกขาดในตลาดพรรคการเมืองจะมีเพิ่มขึ้นเทานั้น ตลาดนักการเมืองก็มีอํานาจผูกขาด
มากขึ้นดวย มีเงื่อนไขวาผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. หรือรวมทั้งเมื่อไดเปน ส.ส. แลวตองสังกัดพรรค ถาหมด
สมาชิกภาพพรรคการเมืองเมื่อใด ก็จะพนสถานภาพของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เงื่อนไขของการบังคับ
ให ส.ส. ตองสังกัดพรรคก็ทําใหพรรคการเมืองมีอํานาจผูกขาดระดับหนึ่ง เพราะคนที่จะเขาไปสูสภาผูแ ทนราษฎร
ตองมีพรรคสังกัด ตลาดพรรคการเมืองก็มีอาํ นาจผูกขาดมากขึน้ เหลือจํานวนพรรคการเมืองที่มีชีวิตนอยลง มันยิ่ง
ทําใหอาํ นาจผูกขาดในตลาดนักการเมืองมีมากขึ้น เวลานี้ถาคุณอยากจะสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. คุณจะเดินเขา
ไปพรรคไหน พรรคไทยรักไทย ประชาธิปต ย ชาติไทย หรือ ชาติพัฒนา คุณมีทางเลือกนอยลงไป อํานาจผูกขาดที่
มีมากขึ้นในตลาดพรรคการเมืองทําใหอํานาจผูกขาดในตลาดนักการเมืองมีมากขึ้น
นอกจากการผูกขาดในตลาดพรรคการเมืองและตลาดนักการเมืองจะมีมากขึ้นแลว ตลาดขาราชการก็มี
การผูกขาดมากขึ้นดวย เพราะวารัฐบาลมีลักษณะเปน Strong Government รัฐบาลกุมอํานาจรัฐไดอยางคอนขาง
เด็ดขาด สามารถโยกยายขาราชการได ตลาดขาราชการก็เปนตลาดที่มีการผูกขาดมากขึ้น จริงอยูจํานวน
ขาราชการจะมีมากก็ตาม แตวา อํานาจในการแตงตั้งโยกยายมันรวมศูนยมากกวาเดิม ทําใหการผูกขาดในตลาด
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ขาราชการมีมากขึ้น ทั้งหมดนีน้ ําไปสูผลที่มตี อ กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ กระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจมีอํานาจผูกขาดมากขึ้น
ถาเราดูตัวอยางที่เปนจริงในชวง 5 ปที่ผานมา เราก็จะเห็นตัวอยางที่ชัดเจน ที่พรรคไทยรักไทยผงาด
ขึ้นมาเปนอภิมหาพรรค ก็เพราะวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นั้นมีอคติวาดวยขนาดของพรรค เชื่อวาพรรคใหญ
ดีกวาพรรคเล็ก มีความเชื่อวาสังคมการเมืองที่เปนระบบทวิพรรคดีกวาสังคมการเมืองที่เปนระบบพหุพรรค ความ
เชื่อเหลานี้ทําใหพรรคการเมืองเลือกเสนทางการเติบโตภายนอก (External Growth) คือ การเติบโตโดยการซือ้
นักการเมือง เติบโตโดยการควบกลุมการเมือง เติบโตโดยการครอบพรรคการเมืองอื่นๆ นี่เปนการเติบโตภายนอก
ซึ่งตรงกันขามกับการเติบโตภายในที่เปนการสรางนักการเมืองของตนเองขึ้นมา จากการเมืองทองถิ่นขึ้นมาสู
การเมืองระดับชาติ อาศัยการขยายสาขาของพรรคออกไป ไมใชวิธีการไปควบหรือไปครอบกลุมการเมืองหรือ
นักการเมืองอื่น
เราก็จะเห็นไดวา พรรคไทยรักไทยก็ตอบสนองตอสิ่งจูงใจที่มีอยูในรัฐธรรมนูญป 2540 รัฐธรรมนูญสราง
แรงจูงใจเชนนี้แลวพรรคไทยรักไทยก็เอาผลประโยชนจากโครงสรางสิ่งจูงใจดังกลาวนี้ในรัฐธรรมนูญ ผลที่เกิดขึ้นก็
คือวา รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมีสถานะเปน Strong Government และอันนี้กป็ ฏิเสธไมไดวาเปนเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งตองการใหรัฐบาลภายใตรัฐธรรมนูญใหมเปนรัฐบาลที่เขมแข็ง มีอํานาจที่เขมแข็งและสามารถใช
อํานาจที่เขมแข็งนั้นในการแกปญ
 หาพื้นฐานตาง ๆ ของสังคม ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองก็
ตาม จะเห็นไดวา สภารางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีความเห็นวา รัฐบาลกอนรัฐธรรมนูญป 2540 ลวนแตเปน
รัฐบาลที่ออนแอ ความออนแอเกิดขึ้นจากไมมพี รรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรค
เดียวได ดังนั้นก็ไมมอี ํานาจที่เขมแข็ง เมื่อไมมีอํานาจที่เขมแข็งแลวการกําหนดนโยบายก็ตอ งอาศัยการตอรอง
ผลประโยชน
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยก็เปนรัฐบาลที่เขมแข็งตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ผลคือ เราก็ได
นายกรัฐมนตรีทเี่ ปนนายกรัฐมนตรีที่เขมแข็ง (Strong Prime Minister) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรเปน Strong Prime
Minister เพราะวามีอํานาจผูกขาดในพรรคการเมืองโดยวิธี Merger and Acquisition มีอํานาจผูกขาดในตลาด
นักการเมือง เพราะมีอํานาจที่จะคัดวาใครเปนหรือไมเปน ส.ส. ก็ได ในประการสําคัญนายกรัฐมนตรีภายใต
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอํานาจผูกขาดในการแตงตั้งรัฐมนตรี และผมคิดวาอํานาจนี้นํามาซึ่ง “อหังการแหง
อํานาจ”
ผมอยากจะอานมาตรา 217 ที่วา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจาก
ความเปนรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา” ใครก็ตามที่นายกรัฐมนตรีทูลเกลาฯ ใหพนจากตําแหนง
รัฐมนตรี คนพวกนั้นก็จะสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี อันนี้เปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีภายใตรฐั ธรรมนูญฉบับใหม
ทําใหบรรดารัฐมนตรีตอ งหงอนายกรัฐมนตรี จะไมสามารถมีรัฐมนตรีคนใดทีล่ ้ําหนาหรือวาปฏิบตั ิการเกินหนา
นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีไมใช First Among Equal ในคณะรัฐมนตรี คนที่อยูรวมคณะรัฐมนตรีเดียวกันไมได
มีอํานาจเสมอภาคกัน แตวานายกรัฐมนตรีภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปน Supreme Commander ดังนั้นจึง
ไมใชเรื่องนาประหลาดใจที่นายกรัฐมนตรีภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีอหังการแหงอํานาจ
ในประการสําคัญ อํานาจผูกขาดทางการเมืองที่มากขึ้น มันทําลายระบบ Check and Balance ในระบบ
การเมือง เราเห็นความออนแอของฝายคานในตลาดการเมือง เนื่องจากพรรคการเมืองที่สามารถเปนพรรคแกนนํา
ในการจัดตั้งรัฐบาลได ตองเปนพรรคการเมืองขนาดใหญ และในรัฐธรรมนูญเกื้อกูลใหพรรคการเมืองขนาดใหญใช
วิธี Merger and Acquisition ในการทําใหขนาดพรรคการเมืองใหญตัวขึ้นไปอีก ดังนั้นมันก็ทําลายพลังที่จะเขา
ตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐบาล
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คําถามก็มอี ยูวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทําใหการเมืองมีเสถียรภาพดีขึ้นหรือไม อยางที่ผมเรียนใน
ตอนตน รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทําใหมี Strong Government มี Strong Prime Minister เสถียรภาพของรัฐบาล
ขึ้นอยูกับเสถียรภาพภายในพรรคการเมืองที่เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล
กอนรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เสถียรภาพของรัฐบาลขึ้นอยูกบั ความสมานฉันทของพรรคการเมืองที่รวม
รัฐบาล เมื่อไรก็ตามที่พรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลมีสมานฉันท รัฐบาลก็มีเสถียรภาพ แตภายหลังที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช และพรรคการเมืองขนาดใหญใชวิธี Merger and Acquisition ในการเติบใหญ ประเด็นเรือ่ ง
เสถียรภาพของรัฐบาลเปลี่ยนไปจากเรื่องความสมานฉันทระหวางพรรครวมรัฐบาล กลายเปนความสมานฉันท
ระหวางมุงการเมืองตาง ๆ ภายในพรรคที่เปนแกนนํา พูดอยางเปนรูปธรรมก็คอื วา เสถียรภาพของรัฐบาลทักษิณ
ขึ้นอยูกับสมานฉันทของกลุมการเมืองกลุมตาง ๆ ภายในพรรคไทยรักไทยนัน่ เอง และเราไมมีหลักประกันวา
สมานฉันทดังกลาวนี้จะดีกวาระบบที่เปนอยูกอ นป 2540
กลับไปยังคําถามที่ผมเรียนในตอนตน เรื่อง “เสถียรภาพ” และ “ประสิทธิภาพ” นั้นเปน 2 ประเด็นที่ไม
เหมือนกัน รัฐธรรนูญฉบับป 2540 ทําใหการเมืองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม ผมคิดวาเราก็ตอ งตั้งคําถามวา
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนประสิทธิภาพเพื่อใคร รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เกื้อกูลการแกไขปญหาพื้นฐานของ
สังคมไทยมากกวาเกาหรือไม คนจนจะนอยลงภายใตรัฐธรรมนูญใหมหรือไม สังคมเศรษฐกิจไทยจะสามารถ
เติบโตอยางมั่นคงสถาพรมากกวากอนรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม และระบบเศรษฐกิจไทยจะมีเสถียรภาพดีกวาที่
เปนอยูแ ตเกากอนหรือไม นี่เปนคําถามซึ่งคําตอบก็คงจะมีอยูน านาประการแลวแตมมุ องของแตละคน แตวามันไม
มีกลไกอะไรเลยที่จะใหหลักประกันวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีผลปฏิบัติการในระดับมหภาคดีไปกวา
รัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ
ถึงขณะนี้ ผมก็ไดพยายามที่จะประเมินวาในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตั้งเปาหมายของการปฏิรูป
การเมืองที่สําคัญ 3 ประการ ประการแรก คือ การเพิ่มสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชน ประการที่
สอง คือ ทําใหการเมืองมีความสุจริตและชอบธรรม ประการที่สาม คือ ทําใหการเมืองมีเสถีรภาพและประสิทธิภาพ
และผมก็ไดพยายามตอบคําถามวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปทางการเมืองหรือไม
คําตอบของผมก็คงจะเปนไปในทางที่วา แมในขณะนี้เวลาจะผานไป 5 ปเศษ ความสําเร็จในดานตาง ๆ
ก็ยังไมปรากฏใหเห็น แตวาทั้งหมดนี้เราจะไปถึงขั้นบอกวารัฐธรรมนูญฉบับนีล้ มเหลวหรือเปลา ผมคิดวาอาจจะ
เร็วเกินไป การปฏิรูปทางการเมืองเปนกระบวนการที่กินเวลา
แตวาสิ่งตาง ๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทย ในตลาดการเมืองไทย ทําใหผมคิดวา เรามี
ความจําเปนที่จะตองพิจารณาเรื่องของการออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) การออกแบบ
รัฐธรรมนูญเปนเรื่องสําคัญ แลวเราจะออกแบบรัฐธรรมนูญอยางไรก็ขึ้นอยูกับเรามีเปาหมายในการปฏิรูปการเมือง
อยางไร
ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรก็มแี นวความคิดเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญในอุดมคติหรือรัฐธรรมนูญในอุตมภาพ
(Optimal Constitution) รัฐธรรมนูญที่ดีเลิศควรมีลักษณะอยางไร มันมีความคิดซึ่งตางกัน 2 ขั้ว
ขั้วหนึ่งคิดวารัฐธรรมนูญที่ดเี ลิศนั้นก็คือ รัฐธรรมนูญที่เนนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาด
การเมือง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนตัวอยางของรัฐธรรมนูญในขั้วนี้ที่เนนเรื่อง Regulation เรื่องการควบคุม
กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมืองในทุก ๆ อณู ทุก ๆ ภาคสวน อีกขั้วหนึ่งที่แตกตางกันนั้น ไมใหความสําคัญ
กับการควบคุม กํากับ และตรวจสอบ
รัฐธรรมนูญที่ดีเลิศจะอยูในขั้วหนึ่งขั้วใด หรืออยูระหวางกึ่งกลางของ 2 ขั้ว หรืออยูใ น 2 ขั้วดังกลาวนี้ มัน
ก็ขึ้นอยูกับวา เราตองการวัตถุประสงคของการปฏิรูปการเมืองอยางไร
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รัฐธรรมนูญซึ่งเนนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบนั้น ก็เปนรัฐธรรมนูญที่มีขอสมมติวา คนที่เขาสู
ตลาดการเมืองเปนอัปรียชน เมื่อเปนอัปรียชนก็ตอ งคุมเขม เพื่อไมใหมันประกอบอัปรียกรรม คุมเขมมันทุกเรื่อง
แตวาในการคุมเขมนั้น มีตนทุนของการควบคุม กํากับ และตรวจสอบ รัฐธรรมนูญที่เนนเรื่องการควบคุม กํากับ
และตรวจสอบมากเกินไป เปนรัฐธรรมนูญที่ไมเชื่อในเรือ่ งของศรัทธา ไมมีศรัทธาตอประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ดังนั้นตองบังคับวาใครไมไปใชสิทธิเลือกตั้งตองถูกลงโทษ ไมมีศรัทธาตอนักการเมือง ดังนั้นตองควบคุม
คุณสมบัติ และกําหนดลักษณะตองหามของนักการเมือง ไมมีศรัทธาตอพรรคการเมือง ก็มี Regulation เกี่ยวกับ
พรรคการเมือง ไมมีศรัทธาตอรัฐบาล ไมเชื่อวารัฐบาลจะมีน้ํายาคิดนโยบายแหงรัฐได ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงมี
บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ อยางนี้เปนตน
ทีนี้ความไมมีศรัทธา มันทําลายความรวมมือของประชาชน ทําลายสมานฉันทของประชาชนและของคน
ในสังคม ความไมมีศรัทธาตอประชาชน การควบคุมและทําการกํากับตรวจสอบมากเกินไป มันขับดันพลเมืองดี
ออกไปจากตลาดการเมือง พลเมืองดีมตี นทุนที่จะตองถูกกํากับ ถูกตรวจสอบ พลเมืองดีที่อยูใ นตลาดการเมืองอยู
แลวจะถูกขับออกไปจากตลาดการเมือง ในขณะเดียวกันก็สรางทํานบกีดกั้นพลเมืองดีเขาสูต ลาดการเมือง
ดังนั้นรัฐธรรมนูญที่เนนเรื่องการควบคุม กํากับ และตรวจสอบมากเกินไป ซึ่งตองการสกัดอัปรียชน แต
ทายที่สุดก็ไดอปั รียชนอยูในตลาดการเมืองนั่นเอง
ดวยเหตุการณนี้ผมคิดวา ถาเราจะปฏิรูปการเมืองตอไป หรือถาเราจะคิดในเรื่องของการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 คงจะตองมาถกกันในเรื่องการออกแบบรัฐธรรมนูญ ในเรื่องปรัชญาของการออกแบบ
รัฐธรรมนูญวาเราจะใชปรัชญาอะไรในการออกแบบรัฐธรรมนูญ
อยางที่ผมเรียนในตอนตน รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลใหตลาดการเมืองมีอาํ นาจผูกขาดมากขึ้น และเราก็มี
Strong Government เราไดมี Strong Prime Minister แตสภาพที่เปนอยูเปนสภาพที่เราตองการหรือไม มันมี
ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือ การออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ ถาเราออกแบบ
รัฐธรรมนูญใหมกี ารแขงขันที่สมบูรณ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก็จะตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เพราะวา
เราก็ตอง Deregulation ตองลดการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง เราตองไมบังคับใหผูสมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส. เขาสังกัดพรรค เราตองทําใหการเขาและออกตลาดการเมืองเปนไปไดโดยเสรี เราตองทําใหขอ มูล
ขาวสารเกี่ยวกับตลาดการเมืองเปนขอมูลขาวสารที่สมบูรณ เราตองทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กสามารถอยูได
ในตลาดการเมือง อยางนี้เปนตน
ดังนั้นถาเราตั้งเปาหมายไววา เปาหมายขั้นสุดทายของการปฏิรูปการเมืองอยูท ี่การทําใหตลาดการเมือง
เปนการแข็งขันที่สมบูรณ การออกแบบรัฐธรรมนูญก็จะแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ขอบคุณครับ

