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ปาฐกถาโดย รังสรรค ธนะพรพนัธุ เรือ่ง “5 ป ปฏิรูปการเมืองไทย” 
 
 หัวขอซ่ึงผมไดรบัมอบหมายใหมาสนทนาในบายวันนี้ คือ “5 ป ปฏิรูปการเมืองไทย” ผมจะพูดใน 2 
ประเด็นใหญ ๆ ประเด็นแรก อยากจะพูดถึงเปาหมายของรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 ในการปฏริูปการเมือง ประเด็น
ที่สอง อยากจะตอบคาํถามวา รัฐธรรมนูญฉบบันี้ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการเมืองหรือไม เวลาคงไม
พอที่จะพูดถึงประเด็นที่วา ทําอยางไรการปฏิรปูการเมืองจึงจะประสบความสําเร็จ ดังนั้นผมจึงจะเนนใน 2 
ประเด็นหลักนี้เทานั้น 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กําหนดเปาหมายของการปฏิรูปการเมอืงไวชัดเจน 
3 เปาหมายดวยกัน เปาหมายที่หน่ึง คือ การเพิ่มสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
เปาหมายประการที่สอง คือ การทําใหการเมืองมีความสุจริตและชอบธรรม เปาหมายที่สาม คือ การทําใหการเมือง
มีเสถยีรภาพและประสิทธิภาพ  

คําถามหลักก็มอียูวา รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการเมืองหรอืไม ผม
อยากจะตอบคําถามนี้โดยอิงกบัเปาหมายหลัก 3 ประการของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี 
 เปาหมายสําคญัประการแรกของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 คือ การเพิ่มสิทธิ 
เสรีภาพ และการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชน  

ถาหากวาเราพิจารณาบทบญัญตัติาง ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี เราก็จะพบวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มี
บทบญัญตัิที่ใหหลักประกนัเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองอยางคอนขางกวางขวาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในหมวดสิทธิของปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 มีบทบญัญตัิกวางขวางกวารัฐธรรมนูญทุก
ฉบบัที่เราเคยมใีนประเทศนี้  

แตวา “การมีสิทธิ” กับ “การไดประโยชนจากการใชสิทธิ” เปน 2 เรื่องที่ไมเหมอืนกัน ถึงแมวา
รัฐธรรมนูญจะบัญญตัิเรื่องสิทธิ แตไมไดหมายความวา ชนชาวไทยจะไดประโยชนจากการใชสิทธิน้ัน เพราะวา
การใชสิทธิมีตนทุนที่ตองเสยี ถาหากรัฐธรรมนูญไมไดมีบทบญัญตัิเกื้อกูลในทางการลดตนทุนในการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน ประชาชนก็จะไมไดรับประโยชนจากสิทธิที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  
 ในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เราจะพบวาบทบญัญตัิในบาง
มาตรา มีการตรากฎหมายรองรบัและอนุวตัตามรัฐธรรมนูญที่รางขึ้น แตวาในหลายตอหลายเรื่องจะพบวาไมมกีาร
ตรากฎหมายใหม หรือแมกระทั่งการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มอียูเดิมใหอนุวตัตามหรอืใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบบัใหม ซ่ึงอันนี้ก็ทําใหการกําหนดเปาหมายที่วา การปฏิรูปการเมืองจะตองเปนไป
ในทางซึ่งเพ่ิมสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชนนัน้ไมบรรลุเปาหมาย  

ในรัฐธรรมนูญเราจะพบวามีบทบัญญตัิทีแ่ตกตางกันหลายประการ ในบางเรื่องถึงแมจะมีการกาํหนดเร่ือง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน แตไมมีการกําหนดใหมีการตรากฎหมายลูก และเราจะพบวามีกฎหมายลูกซึ่ง
จะตองบญัญตัิขึน้เพ่ือใหสอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบบัใหม หลายตอหลายฉบับยังไมมี
กระบวนการในทางนิติบญัญตัิ หรืออยางนอยเวลาผานไป 5 ปแลว ยังไมมีกฎหมายที่จะมารองรับหลักการในเรื่อง
สิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชน ในบางกรณีถึงแมจะมีการบอกเปนนัยวาจะตองมีการตรากฎหมาย
ลูก หรือมีการแกไขกฎหมายเดมิที่มีอยูแลวในสอดคลองกับเจตนารมณใหมของรัฐธรรมนูญ แตรัฐธรรมนูญไมได
กําหนดเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายใหม หรือในการแกไขกฎหมายเดิมที่มอียู  
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เราจะพบวาบรรดาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก ที่มีการตราออกมาแลวเกือบ
ทั้งหมดเปนกฎหมายที่มีการกําหนดเงื่อนเวลาในรัฐธรรมนูญ ยกตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญกําหนดไววาภายใน
กําหนดเวลา 2 ป ตองมีการตราบทบญัญัตปิระกอบเรือ่งนั้นเรื่องน้ี เชน การเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง 
กรณีใดกต็ามที่รัฐธรรมนูญมีการกําหนดเงื่อนเวลาของการตรากฎหมายลูก หรือของการแกไข หรือเปลี่ยนแปลง
กฎหมายเดิมใหสอดคลองกับเจตนารมณใหมของรัฐธรรมนูญ ในกรณีเชนนั้นจึงจะมีการตรากฎหมายเพือ่ให
เปนไปตามเจตนารมณใหมของรัฐธรรมนูญ แตวาหลายตอหลายเรื่องที่ไมไดมกีารกําหนดเงื่อนเวลาของกฎหมาย
เหลานั้น แลวบางเรื่องเปนเรื่องที่สําคัญยังไมมกีารตรากฎหมายใหมข้ึน ยกตัวอยางเชน สิทธิชุมชน  

ในหมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมบีทบัญญตัิวาดวยสทิธิชุมชน แตจนเดี๋ยวนี้กย็ังไมมีกฎหมาย
วาดวยสิทธิชุมชนคลอดจากรัฐสภา เน่ืองจากรัฐธรรมนูญป 2540 ไมไดกําหนดเงื่อนไขเวลาในการรางกฎหมาย
ฉบบัน้ี  

กฎหมายประชาพิจารณที่มีผลบังคับใชในปจจุบันก็เปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี รางขึ้นกอนที่
จะมีการรางรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 ดังนั้นเราจะพบวา ระเบียบวาดวยการประชาพิจารณตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีป 2539 มันไมมีจิตวญิญาณประชาธิปไตย ไมมีหลักการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน เราจะพบวาแมกระทัง่รัฐธรรมนญูป 2540 มีผลบังคบัใชผานมากวา 5 ปแลว ก็ยังไมมีกฎหมายประชา
พิจารณที่มีจิตวิญญาณประชาธปิไตย ที่จะสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  

กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการก็เปนอีกตัวอยางหนึ่ง แมวารัฐธรรมนูญฉบบัน้ีจะพูดถงึเรื่องสิทธิ
ของชนชาวไทยในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ แตกฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการฉบบัที่
บังคับใชอยูในปจจุบัน เปนกฎหมายทีต่ราขึ้นกอนรัฐธรรมนูญฉบบั 2540 เปนกฎหมายที่ไมตองการเปดเผยขอมูล
ของทางราชการ เปนกฎหมายที่ไมมีเจตนาตรงที่จะใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ เพราะวา
ใครก็ตามทีต่องการเขาถึงขอมลูขาวสารของทางราชการ ตองแบกรับตนทุนในการรองเรียน ในการเจรจา ในการ
ใหการ และถึงแมคณะกรรมการขอมูลขาวสารทางราชการจะมีขอวินิจฉัยใหหนวยราชการเปดเผยขอมูลกับ
สาธารณะ ก็มีตวัอยางแลววาหนวยราชการดื้อแพงไมเปดเผย ดังกรณโีรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนตน เพราะฉะนั้นถึงแมรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 ตองการใหตลาดการเมอืงมีความโปรงใส ตองการใหประชาชน
ไดรบัรูการดําเนนิการของรัฐบาล สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะไดโดยเสรี แตจนเดี๋ยวนี้ 5 ปผานไปแลว
ยังไมมีการตรากฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบบั
ใหม  
 ดังนั้นเราจะเห็นไดวา ถึงแมเปาหมายประการแรกของการปฏิรูปการเมือง คอื การเพิ่มสิทธิ เสรีภาพ 
และการมีสวนรวมของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 วางหลักการเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางกวางขวาง แตวาไมมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ไมมีการเปลี่ยนแปลงระเบยีบสังคม ในทางที่จะ
เกื้อกูลตอการที่ประชาชนจะมีสทิธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมมากไปกวาเดมิ พูดงาย ๆ ก็คือวา ไมมีปฏิบตัิการ
ในทางเปนจริงที่จะจัดระเบียบสังคมใหม ในทางซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถไดประโยชนจากการใชสิทธิ เสรีภาพ 
และการมีสวนรวมทางการเมืองอยางเต็มที ่ 
 ในประการสดุทาย อยางที่ผมเรียนในตอนตน “การมีสิทธิ” กับ “การไดประโยชนจากการใชสิทธิ” เปน 2 
เรื่องซึ่งไมเหมือนกัน ยกตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญกําหนดสิทธิของชนชาวไทยในการเสนอรางกฎหมายหรือ
ขอบญัญัติทองถิ่น อันนี้ก็เปนหลักการที่สวยหรู แตประชาชนจะไดประโยชนจากการเสนอรางกฎหมายหรอืไม 
ตองมาพิจารณาดูวาการเสนอรางกฎหมายนั้นมตีนทุนที่ตองเสียมากนอยแคไหน รัฐธรรมนูญบัญญตัิไววาตองมีผู
มีสิทธิเลือกตั้งลงนามรับรองรางกฎหมายที่เสนออยางนอย 50,000 คน เพราะฉะนั้นใครกต็ามที่ตองการเสนอราง
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กฎหมายอะไรกต็องรับภาระตนทุนในการลารายเซ็นตประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอย 50,000 คน ตนทุนสวน
น้ีเปนตนทุนที่ตองตกกบัผูตองการมีสวนรวมทางการเมือง  

ตนทุนของการมีสวนรวมทางการเมืองสามารถลดทอนใหต่ําลงได ถามันถูกกําหนดใหยิ่งสูงมากขึ้นเทาไร 
การมีสวนรวมทางการเมืองก็ยิ่งนอยลงเทานั้น ในทางกลับกัน ถาหากผูรางรัฐธรรมนูญตองการใหประชาชนมีสวน
รวมในทางการเมือง ก็สามารถที่จะลดทอนคาโสหุยในการเสนอรางกฎหมาย  

ผมอยากไปไกลนิดหนึ่งนะครับวา รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 เหมือนกบัรัฐธรรมนูญฉบบัป 2521 เปนตน
มา ที่ลิดรอนการทําหนาที่นิติบญัญตัิของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญตั้งแตฉบบัป 2521 เปนตนมา หาม
ไมให ส.ส. เสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล ส.ส.คนหนึ่งคนใดจะเสนอกฎหมายในนามตนเองไมได อันนี้ผม
คิดวามันผิดกบัจารีตประชาธิปไตยในประเทศที่ประชาธิปไตยฝงรากลึกเปนรอย ๆ ป ในประเทศเหลานั้นสมาชิก
รัฐสภามีสิทธิเสรีภาพในการที่จะเสนอกฎหมายในนามของตนเอง  

รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 หาม ส.ส. ในฐานะปจเจกบุคคลเสนอรางกฎหมายในนามของตนเอง การเสนอ
รางกฎหมายตองเสนอในนามของพรรค และตองมีสมาชิกในพรรคลงนามรับรองไมนอยกวา 20 คน น่ันก็
หมายความวา พรรคการเมืองขนาดเล็กที่มี ส.ส. ต่ํากวา 20 คน จะไมสามารถเสนอรางกฎหมายได ทําไมถึงมี
บทบญัญตัิเชนนี้ บทบญัญัติเชนนี้ก็มาจากมุมมองของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ในยุคเผด็จการหรือในยุค
คณาธิปไตย ในยุคขาราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการทหารเปนใหญในแผนดิน กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ตองการสงวนอาํนาจในกระบวนการนิติบญัญตัิ จึงมองวาการที่ ส.ส. พากันเสนอกฎหมายเปนเรื่องที่วุนวาย ดังนั้น
จําเปนตองมีการกําหนดเงื่อนไขในการเสนอรางกฎหมาย  

ทีน้ีสมมติวากลบักัน ถารัฐธรรมนูญยอมให ส.ส. สามารถเสนอกฎหมายในนามปจเจกบุคคลได 
ประชาชนก็ไมตองไปรวบรวมรายชือ่ 50,000 คน ประชาชนสามารถแสดงเจตนารมณกับ ส.ส. ในเขตของตนเอง
ไดวา ประชาชนกลุมหน่ึงมีความเห็นวารัฐไทยควรจะมีกฎหมายนี้กฎหมายนั้น และ ส.ส.อาจจะตองปฏบิัตติาม
ความตองการของประชาชน เสนอกฎหมายในนามของปจเจกบุคคล แตในรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 สืบทอดจารีต
จากรัฐธรรมนูญฉบบัป 2521 ก็คือ การหาม ส.ส. เสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล แลวถาประชาชนตองการ
เสนอรางกฎหมาย ประชาชนกต็องลาลายเซ็นต 50,000 คน  

การกําหนดเง่ือนไขเชนน้ี ไมมีทางที่ประชาชนจะมีสวนรวมทางการเมืองในเรื่องนี้ได ถาเราตองการ
สงเสริมบทบาทประชาชนในเรื่องนี้ เราตองกลับมาคิดใหมวา ส.ส. ในฐานะปจเจกบุคคลควรมีสิทธิในการทําหนาที่
นิติบญัญตัิได อยางนี้เปนตน  

มีประเด็นทํานองเดียวกันนีอ้ยูในรัฐธรรมนูญ คือประเด็นที่วา การมีสิทธิกับการไดประโยชนจากการใช
สิทธิเปน 2 เรื่องซ่ึงไมเหมือนกนั ยกตัวอยางเชน สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฟงดูแลวมันดีมาก ประชาชนจะมีสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีคุณภาพจากรัฐโดยไมมีคาใชจาย แตวาในความเปนจริงประชาชนในชนบทจํานวนมากเมื่อเรียนจบ
ประถมศึกษา ก็อยูในวัยที่ใชกําลังแรงงานได มักจะไมเรียนตอในระดับมัธยมศกึษา เพราะวาการเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษานั้นมีตนทุนที่ตองเสีย แลวตนทุนที่ตองเสยีที่สําคญัไมใชคาเลาเรียน แตคอื รายไดที่ควรจะไดถาไป
ทํางานในตลาดแรงงานแทนที่จะอยูในระบบโรงเรียน การเรียนตอในระดับมัธยมศึกษามีคาเสยีโอกาส ทําใหตอง
สูญเสยีรายได คาจาง และเงินเดอืน ดังนั้นถึงแมรัฐธรรมนูญจะเขียนเร่ืองสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต
การไดรบัประโยชนจากการใชสิทธิดังกลาวนี้ไมเสมอภาคกันในสังคม ถาหากรัฐไทยตองการใหประชาชนได
ประโยชนจากการไดรบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเสมอภาคกัน รัฐไทยก็ตองจายเงินเดือนใหคนจนเรียนหนังสือ 
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เพราะวาคนจนที่อยูในระบบโรงเรียนหรือเรียนตอในระดับอดุมศึกษามีคาเสยีโอกาส มตีนทุนที่ตองเสยี และกไ็ม
อยูในฐานะที่จะมาแบกรับตนทนุอันนี้ได  
 รัฐธรรมนูญที่ตองการสงเสริมใหประชาชนไดประโยชนจากการใชสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวม 
จะตองมีบทบญัญตัิในทางที่จะลดทอนตนทุนของการใชสิทธิดังกลาว ถาจะเขียนรัฐธรรมนูญตองใหความสาํคญักับ
ประเด็นที่ในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา ตนทุนปฏิบตัิการทางการเมือง (Political Transaction Cost) การได
ประโยชนจากการใชสิทธิมันมีตนทุนปฏิบตัิการทางการเมืองที่ตองเสีย ถาตองการใหประชาชนไดประโยชนจาก
การใชสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมือง จะตองพยายามลดคาโสหุยทางการเมืองลง 
 เปาหมายที่สําคญัในการปฏิรูปทางการเมืองขอที่ 2 คือ การทําใหการเมืองมีความสุจริตและชอบธรรม  

รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 เปนรัฐธรรมนูญท่ีเนนเร่ือง การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบตลาดการเมือง เนน
เรื่อง Regulation แตผมรูสึกวาเปนรัฐธรรมนูญที่กํากับตรวจสอบตลาดการเมืองมากจนเกินไป รัฐธรรมนูญฉบบัป 
2540 มีขอสมมติพ้ืนฐานวา คนที่เขาสูตลาดการเมืองน้ันเปน “อัปรยีชน” ดังนั้นจะตองควบคมุ กํากับ ตรวจสอบ
พฤติกรรม  

รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 เขมงวดในการกลั่นกรองบุคคลที่จะเขาสูตลาดการเมือง ใครก็ตามที่จะเดินเขา
มาสมัครรบัเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภาไมวาสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา มีการกําหนดคณุสมบตัแิละลักษณะ
ตองหามที่เขมงวด คนที่เคยมีประวัตดิางพรอยมีเร่ืองทุจริตประพฤตมิิชอบถูกกลั่นกรองออก เมื่อเขามาสูตลาด
การเมืองแลวกย็ังมีการติดตามตรวจสอบวามีความร่ํารวยอันผดิปกติหรอืไม มกีารตรวจสอบระหวางอยูในตลาด
การเมืองและเมือ่พนจากตลาดการเมือง ถาเปนรัฐมนตรีจะตองยื่นบญัชีทรัพยสินและหน้ีสิน แลวยังตองยื่นเมือ่พน
จากตําแหนงและตองยื่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อพนจากตําแหนงครบ 1 ป อยางนี้เปนตน เสร็จแลวในระหวางนั้นก็มี
กระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

อันนี้ก็จะเห็นไดวาเปนเจตนารมณที่ดีของรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 ที่เนนเรื่อง Regulation คือเนนเรื่อง
การควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง แตผมคดิวามันเปน Over Regulation คือควบคุม กํากับ และ
ตรวจสอบมากจนเกินไปโดยไมคํานึงวาตนทุนของการกํากับและตรวจสอบน้ันสูงต่ํามากนอยเพียงใด การควบคุม 
กํากับ และตรวจสอบนั้นคุมกบัประโยชนที่ไดหรือไม  

น่ีเปนเรื่องซ่ึงผมคิดวาสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ไมไดสนใจในประเด็นนี้ ยกตัวอยางเชน การให
ใบเหลืองกับผูไดรับเลือกตั้งครัง้แลวครั้งเลา ใหเลือกตั้งใหม แตแลวก็ไดผูชนะการเลือกตั้งคนเดิม อันนี้เปนการ
ควบคุม กํากับ และตรวจสอบมากจนเกนิไป คุณเสยีตนทุนไปโดยที่คุณยังคงได ส.ส. คนเดิมที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (ก.ก.ต.) เห็นวาเปนอัปรียชน และคณุก็ยังกําจัดมันออกไปไมได เพราะฉะนั้นสังคมตองสูญเสยีทรัพยากร
ไปเปนจํานวนมากจาก Over Regulation ของตลาดการเมือง  

คุณลองคดิดูซิวา ผูสมัคร ส.ส. หรือ ส.ว. ถาหากไมไดทุจริตอยางที่ถูกกลาวหาก็ตองสญูเสียทรพัยากรใน
การหาเสียงหรอืในการแนะนําตัว ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งกถ็ูกบังคบัใหไปใชสิทธิ เพราะวาการใชสิทธิเลือกตั้ง
ไมใชสิทธแิตเปนหนาที่ อยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นทรัพยากรสังคมโดยสวนรวมท่ีตองสูญเสียไปมีเปนอันมาก แต
คําถามมีอยูวา ตลาดการเมอืงซ่ึงมีการกํากับ ควบคุม และตรวจสอบอยางเขมงวดนั้น เปนวิธีการที่ดีหรือไม  

อยางที่ผมเรียนในตอนตน ในความเห็นของผม มันเปนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบมากจนเกินไป 
ในกระบวนการกํากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมือง รัฐธรรมนูญก็ออกแบบใหมีองคกรที่จะมาควบคุม 
กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง ซ่ึงก็เทากับวา รัฐธรรมนูญมีขอสมมติวาในสังคมไทยจะมีกลุมคนกลุมหน่ึงที่
เปนอรหันต ที่สามารถจะมาควบคุม กํากับ และตรวจสอบผูคนอื่น ๆ ในสังคมได แต 5 ปที่ผานมาเราจะพบวา
อรหันตไมมอียูจริง  
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เราควรจะเชื่อวาอรหันตไมมีอยูจริงตั้งแตกอนรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เราไมตองใชเวลา 5 ปในการ
พิสูจนวา อรหันตไมไดมอียูใน ก.ก.ต. ไมไดมอียูในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) ไมมอียูในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คนเหลานี้เปนสัตวเศรษฐกิจสามารถซื้อขายได  

ในการออกแบบรัฐธรรมนูญโดยเนนการควบคุมกํากับและตรวจสอบอยางมาก รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 
มีความเชื่อวาจะมีองคกรที่จะมาบริบาลรัฐธรรมนูญ และคนทีจ่ะมาทําหนาที่ในองคกรเหลานี้ตองเปนคนท่ีมีความดี 
สูงกวาความดถีวัเฉลี่ยของปวงชนชาวไทย จะมีคนที่มีความดสีูงกวาความดีโดยถัวเฉล่ียของปวงชนชาวไทยมา
ดแูล ส.ส. มาดแูลการเลือกตั้ง มาวินิจฉัยวามีเรื่องอะไรบางที่ขัดหรอืไมขดัรัฐธรรมนูญ มาวินิจฉยัวาใครโกงไมโกง 
นักการเมืองคนไหนที่ร่ํารวยอยางผิดปกติ แตเราก็ลืมไปวาองคกรทางการเมืองสามารถที่จะแทรกแซงองคกรที่ทํา
หนาที่กํากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมืองเหลานี้ได และถึงแมวารัฐธรรมนูญป 2540 จะมีเปาหมายที่
สําคญัในการทําใหการเมืองมีความสุจริตและชอบธรรม คําถามพื้นฐานก็มีอยูวา 5 ปผานไปแลว การเมืองไทยมี
ความสุจริตและชอบธรรมมากกวาเดิมหรอืไม  

ผมไมคดิวาคนในสังคมไทยคนไหนจะสามารถยนืยันไดวา การเมืองไทยขณะนีมี้ความสุจริตและชอบ
ธรรมมากกวากอนป 2540 สิ่งที่เราพบก็คือ ความเขมงวดในการตดิตามตรวจสอบและความรนุแรงของบทลงโทษ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทําใหผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองตางๆ นั้นใชวิธีการอันซับซอนซอนเง่ือนในการฉอ
ราษฎรบังหลวงและในการประพฤติมชิอบ ในประการสําคญัสิง่ซึ่งปรากฏอยางแพรหลายในสงัคมปจจุบันก็คือ การ
กําหนดนโยบายในทางซึ่งเอื้อประโยชนของบคุคลในคณะรัฐบาลและบริวารของบุคคลในคณะรัฐบาล การแสวงหา
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดนโยบาย จากกระบวนการจดัซื้อจัดจาง หรือจากกระบวนการให
สัมปทานก็ยังปรากฏอยูทั่วไปไมตางจากสภาพกอนที่รัฐธรรมนูญป 2540 มีผลบังคับใช 
 เปาหมายของการปฏิรูปการเมอืงประการที่ 3 ของรัฐธรรมนูญป 2540 คือ การทําใหการเมืองมี
เสถยีรภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงผมคิดวา เราจะตองแยกประเด็นเรื่อง “เสถียรภาพทางการเมือง” ออกจาก 
“ประสิทธิภาพของตลาดการเมอืง”  
 รัฐธรรมนูญป 2540 ทําใหโครงสรางของตลาดการเมืองเปลี่ยนแปลงไปอยางสาํคัญ อันนี้ผมคดิวา
ประชาชนทั่วไปเริ่มรูสึกวา มันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของตลาดการเมอืงอยางคอนขางสาํคัญ การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ ตลาดการเมืองมีการผูกขาดมากขึ้น ตลาดการเมอืงในป 2546 มีการผูกขาดมากกวา
ตลาดการเมอืงกอนที่รัฐธรรมนูญฉบบั 2540 มผีลบังคับใช ตลาดพรรคการเมืองมีการผูกขาดมากขึ้น จํานวนพรรค
การเมืองมีนอยลง อันนี้ผมหมายถึงพรรคการเมืองที่มีชีวิต จํานวนพรรคการเมืองที่มีชีวิตนั้นมีนอยลง เพราะวา
พรรคการเมืองขนาดใหญสามารถควบและครอบพรรคการเมอืงขนาดเล็กหรือกลุมการเมืองตาง ๆ ตลาดพรรค
การเมืองก็ใชวิธีการเหมือนกับตลาดธุรกิจ คือใชวิธี Merger and Acquisition [M&A] ซ้ือพรรคการเมืองหรือซ้ือ
กลุมการเมืองเขามา หรือไมก็ควบรวมพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองอื่น จนจํานวนพรรคการเมืองมีนอยลง  

ที่จํานวนพรรคการเมืองมีนอยลงนั้น สวนสําคัญมาจากอคติของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ซ่ึงมีอคติที่
สําคญัวา พรรคการเมืองใหญดกีวาพรรคการเมืองเล็ก อคติน้ีไมไดเพ่ิงเกิดในรัฐธรรมนูญป 2540 อคติวาดวยเรื่อง
ขนาดของพรรคการเมืองนั้นมีมาแตอดีตแลว ในยุคที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมอีํานาจในทางการเมือง กลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยไมตองการใหมีพรรคการเมืองเล็ก พรรคการเมืองนอย พวกขุนศึกที่ใชกระบอกปนในการยดึกุม
อํานาจรัฐเวลาที่ตองเลนเกมประชาธิปไตยก็ใชวธิีการตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญและซื้อนักการเมืองเขามาอยูใน
พรรค ไมวาจะเปนพรรคเสรีมนังคศิลา พรรคสหภูมิของสฤษดิ์ ธนะรัตน พรรคสหประชากรไทยของถนอม-
ประภาส พรรคสามัคคีธรรมของสุจินดา คราประยูร เปนตน พรรคการเมืองเหลานี้ตั้งขึ้นโดยใชวิธีการซื้อ
นักการเมือง ซ้ือกลุมการเมืองเขามา กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยไมตองการใหมพีรรคการเมืองมาก เพราะวาการมี
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พรรคการเมืองมากมันตองเสยีคาโสหุยทางการเมืองมาก ตองการใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญ แลวก็มอง
การเมืองในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเปนตัวอยางของระบบ ตองการเปล่ียนระบบการเมอืงสังคมไทยจาก
ระบบสหพรรค (Multi-party System) มาเปนระบบทวิพรรค (Bi-party System)  

อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมืองมีอยูในรัฐธรรมนูญฉบบัตาง ๆ แตกอนนี ้แตวายังไมมีรัฐธรรมนูญ
ฉบบัไหนที่มอีคติรุนแรงเทากับรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 ผมยกตัวอยางเชน แตกอนอยางมากก็จะบอกวา พรรค
การเมืองที่มี ส.ส. ไมถึง 20 คน ไมมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย คอืตองการสงเสริมพรรคการเมืองใหญมากกวาพรรค
การเมืองขนาดเล็ก แตวารัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 มีอคติเรื่องน้ีรุนแรงมาก ซ่ึงปรากฏอยูในการเลือกตั้งระบบบัญชี
รายชือ่พรรค (Party List) ที่บอกวาพรรคการเมืองไหนมคีะแนนเสียงเลือกตั้งไมถึง 5 % ของคะแนนเสยีงเลือกตั้ง
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ จะไมมี ส.ส. ในระบบบญัชีรายชื่อพรรค ระบบนี้เปนระบบที่ทําลายพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก ดวยเหตุน้ีเมือ่รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 มีผลบังคับใช ตลาดการเมืองก็เปนตลาดที่มอีํานาจการผูกขาด
มากขึ้น  

อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมืองนอกจากที่ปรากฎในระบบการเลือกตั้งระบบ Party List แลว ยังมี
อคติซ่ึงปรากฏอยูในกฎหมายพรรคการเมือง เปนเรื่องประหลาดมากเพราะรัฐธรรมนูญ 2540 ตองการใหการจัดตั้ง
พรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย เพียงมีคน 15 คนก็สามารถตัง้พรรคการเมืองได แตพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 2541 กลับมีบทบญัญตัิทําใหการตั้งพรรคการเมืองทําไดยาก  

การตั้งพรรคการเมืองทําไดงายก็จริง แตการดํารงอยูของพรรคการเมืองทําไดยาก คือจะมีเง่ือนไขเรื่อง
ของการตั้งสาขาพรรค จะมีเง่ือนไขเรื่องของจํานวนสมาชิกพรรค เมื่อมีเง่ือนไขตองมีสาขาพรรค พรรคการเมือง
ขนาดเล็กก็ตาย เพราะวาคาโสหุยสูง แมกระทัง่จะมีสํานักงานใหญเพียงแหงเดยีวก็หาเงินไมพอสําหรบัการใชจาย
ในสํานักงาน แลวยังมีเง่ือนไขตองตั้งสาขาพรรคในภูมภิาคตาง ๆ เง่ือนไขที่เกิดขึ้นอยากจะเรียนวา กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเรือ่งพรรคการเมืองเกิดขึ้นในรัฐบาลประชาธิปตย ในตอนนั้นพรรคไทยรักไทยยังไมได
กอตัวเปนรูปเปนราง พรรคประชาธิปตยอาจจะเห็นวา การตั้งเง่ือนไขเชนนี้จะเปนประโยชนกบัพรรคประชาธปิตย 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยเรือ่งพรรคการเมือง 2541 จึงมี Regulation ในเรื่องที่วาพรรคการเมอืงจะตอง
ตั้งสาขาพรรค และจะตองมีสมาชิกพรรคขั้นต่ํา กฎหมายนี้ก็ทําลายพรรคการเมืองขนาดเล็ก ประกอบกับอคติที่อยู
ในระบบ Party list พรรคการเมืองขนาดเล็กก็ลมหายตายจากไป ดังนั้นตลาดพรรคการเมืองจึงมีอํานาจผูกขาด
มากกวาเกา พรรคการเมืองใหมเกิดขึ้นงายก็จริง แตดาํรงอยูไดยาก  

ไมเพียงแตอํานาจผูกขาดในตลาดพรรคการเมืองจะมีเพ่ิมข้ึนเทานั้น ตลาดนักการเมืองก็มีอํานาจผูกขาด
มากขึ้นดวย มีเง่ือนไขวาผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. หรือรวมทั้งเมื่อไดเปน ส.ส. แลวตองสังกัดพรรค ถาหมด
สมาชิกภาพพรรคการเมืองเมื่อใด ก็จะพนสถานภาพของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เง่ือนไขของการบังคับ
ให ส.ส. ตองสังกัดพรรคก็ทําใหพรรคการเมืองมีอํานาจผูกขาดระดับหน่ึง เพราะคนที่จะเขาไปสูสภาผูแทนราษฎร
ตองมีพรรคสังกัด ตลาดพรรคการเมืองก็มีอาํนาจผูกขาดมากขึน้ เหลือจํานวนพรรคการเมืองที่มีชีวิตนอยลง มันยิ่ง
ทําใหอาํนาจผูกขาดในตลาดนักการเมืองมีมากขึ้น เวลานี้ถาคุณอยากจะสมคัรรับเลือกตั้งเปน ส.ส. คุณจะเดินเขา
ไปพรรคไหน พรรคไทยรักไทย ประชาธิปตย ชาติไทย หรือ ชาติพัฒนา คุณมีทางเลือกนอยลงไป อํานาจผูกขาดที่
มีมากขึ้นในตลาดพรรคการเมืองทําใหอํานาจผูกขาดในตลาดนกัการเมืองมีมากข้ึน  

นอกจากการผูกขาดในตลาดพรรคการเมืองและตลาดนักการเมอืงจะมีมากขึ้นแลว ตลาดขาราชการก็มี
การผูกขาดมากขึ้นดวย เพราะวารัฐบาลมีลักษณะเปน Strong Government รฐับาลกุมอํานาจรัฐไดอยางคอนขาง
เด็ดขาด สามารถโยกยายขาราชการได ตลาดขาราชการก็เปนตลาดที่มีการผูกขาดมากขึ้น จริงอยูจํานวน
ขาราชการจะมีมากก็ตาม แตวาอํานาจในการแตงตั้งโยกยายมันรวมศูนยมากกวาเดิม ทําใหการผูกขาดในตลาด
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ขาราชการมีมากขึ้น ทั้งหมดนีนํ้าไปสูผลที่มตีอกระบวนการกาํหนดนโยบายเศรษฐกิจ กระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจมีอํานาจผูกขาดมากขึ้น  

ถาเราดตูัวอยางที่เปนจริงในชวง 5 ปที่ผานมา เราก็จะเห็นตัวอยางที่ชัดเจน ที่พรรคไทยรักไทยผงาด
ข้ึนมาเปนอภิมหาพรรค ก็เพราะวารัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 น้ันมีอคติวาดวยขนาดของพรรค เชื่อวาพรรคใหญ
ดีกวาพรรคเล็ก มีความเชื่อวาสงัคมการเมืองที่เปนระบบทวิพรรคดีกวาสังคมการเมืองที่เปนระบบพหุพรรค ความ
เชื่อเหลานี้ทําใหพรรคการเมืองเลือกเสนทางการเติบโตภายนอก (External Growth) คอื การเติบโตโดยการซือ้
นักการเมือง เติบโตโดยการควบกลุมการเมือง เติบโตโดยการครอบพรรคการเมืองอื่นๆ น่ีเปนการเติบโตภายนอก 
ซ่ึงตรงกันขามกับการเตบิโตภายในที่เปนการสรางนักการเมืองของตนเองขึ้นมา จากการเมืองทองถิ่นขึ้นมาสู
การเมืองระดบัชาติ อาศัยการขยายสาขาของพรรคออกไป ไมใชวิธีการไปควบหรือไปครอบกลุมการเมืองหรือ
นักการเมืองอื่น  

เราก็จะเห็นไดวา พรรคไทยรักไทยก็ตอบสนองตอสิ่งจูงใจที่มีอยูในรัฐธรรมนูญป 2540 รัฐธรรมนูญสราง
แรงจูงใจเชนนี้แลวพรรคไทยรักไทยก็เอาผลประโยชนจากโครงสรางสิ่งจูงใจดังกลาวนี้ในรัฐธรรมนูญ ผลที่เกิดขึ้นก็
คือวา รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมีสถานะเปน Strong Government และอันนี้กป็ฏิเสธไมไดวาเปนเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงตองการใหรัฐบาลภายใตรัฐธรรมนูญใหมเปนรัฐบาลที่เขมแข็ง มีอํานาจที่เขมแข็งและสามารถใช
อํานาจที่เขมแขง็นั้นในการแกปญหาพื้นฐานตาง ๆ ของสังคม ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองก็
ตาม จะเห็นไดวาสภารางรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 มีความเห็นวา รัฐบาลกอนรัฐธรรมนูญป 2540 ลวนแตเปน
รัฐบาลที่ออนแอ ความออนแอเกิดข้ึนจากไมมพีรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรค
เดียวได ดังน้ันก็ไมมอีํานาจที่เขมแข็ง เมื่อไมมีอํานาจที่เขมแข็งแลวการกําหนดนโยบายกต็องอาศยัการตอรอง
ผลประโยชน 

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยก็เปนรัฐบาลที่เขมแข็งตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ผลคือ เราก็ได
นายกรัฐมนตรีทีเ่ปนนายกรัฐมนตรีที่เขมแข็ง (Strong Prime Minister) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรเปน Strong Prime 
Minister เพราะวามีอํานาจผูกขาดในพรรคการเมืองโดยวิธี Merger and Acquisition มีอํานาจผูกขาดในตลาด
นักการเมือง เพราะมีอํานาจที่จะคัดวาใครเปนหรือไมเปน ส.ส. ก็ได ในประการสําคัญนายกรัฐมนตรีภายใต
รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 มอีํานาจผูกขาดในการแตงตั้งรัฐมนตรี และผมคดิวาอํานาจนี้นํามาซึ่ง “อหังการแหง
อํานาจ”  

ผมอยากจะอานมาตรา 217 ที่วา “พระมหากษัตรยิทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรพีนจาก
ความเปนรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคาํแนะนํา” ใครก็ตามที่นายกรัฐมนตรีทูลเกลาฯ ใหพนจากตําแหนง
รัฐมนตรี คนพวกนั้นก็จะสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี อันนี้เปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีภายใตรฐัธรรมนูญฉบับใหม 
ทําใหบรรดารฐัมนตรตีองหงอนายกรัฐมนตรี จะไมสามารถมรีัฐมนตรีคนใดทีลํ้่าหนาหรือวาปฏิบตัิการเกินหนา
นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีไมใช First Among Equal ในคณะรัฐมนตรี คนที่อยูรวมคณะรฐัมนตรีเดยีวกันไมได
มีอํานาจเสมอภาคกัน แตวานายกรัฐมนตรภีายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปน Supreme Commander ดังนั้นจึง
ไมใชเรื่องนาประหลาดใจที่นายกรัฐมนตรีภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีอหังการแหงอํานาจ  

ในประการสําคญั อํานาจผกูขาดทางการเมืองที่มากขึ้น มันทําลายระบบ Check and Balance ในระบบ
การเมือง เราเห็นความออนแอของฝายคานในตลาดการเมอืง เน่ืองจากพรรคการเมืองที่สามารถเปนพรรคแกนนํา
ในการจัดตั้งรัฐบาลได ตองเปนพรรคการเมืองขนาดใหญ และในรัฐธรรมนูญเกื้อกูลใหพรรคการเมืองขนาดใหญใช
วิธี Merger and Acquisition ในการทําใหขนาดพรรคการเมืองใหญตัวขึ้นไปอีก ดังนั้นมันก็ทําลายพลังที่จะเขา
ตรวจสอบการดาํเนินงานของรัฐบาล  
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คําถามก็มอียูวา รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 ทําใหการเมืองมีเสถยีรภาพดีข้ึนหรอืไม อยางที่ผมเรยีนใน
ตอนตน รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 ทําใหมี Strong Government มี Strong Prime Minister เสถียรภาพของรัฐบาล
ข้ึนอยูกับเสถยีรภาพภายในพรรคการเมืองที่เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล  
 กอนรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 เสถยีรภาพของรัฐบาลขึ้นอยูกบัความสมานฉันทของพรรคการเมืองที่รวม
รัฐบาล เมื่อไรกต็ามที่พรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลมีสมานฉันท รัฐบาลก็มีเสถียรภาพ แตภายหลังที่รัฐธรรมนูญ
ฉบบัน้ีมีผลบังคบัใช และพรรคการเมืองขนาดใหญใชวิธี Merger and Acquisition ในการเติบใหญ ประเด็นเร่ือง
เสถยีรภาพของรัฐบาลเปล่ียนไปจากเรื่องความสมานฉันทระหวางพรรครวมรัฐบาล กลายเปนความสมานฉนัท
ระหวางมุงการเมืองตาง ๆ ภายในพรรคที่เปนแกนนํา พูดอยางเปนรูปธรรมก็คอืวา เสถียรภาพของรัฐบาลทักษิณ 
ข้ึนอยูกับสมานฉันทของกลุมการเมืองกลุมตาง ๆ ภายในพรรคไทยรักไทยนัน่เอง และเราไมมีหลักประกันวา 
สมานฉันทดังกลาวนี้จะดีกวาระบบที่เปนอยูกอนป 2540  
 กลับไปยังคําถามที่ผมเรียนในตอนตน เรื่อง “เสถียรภาพ” และ “ประสิทธิภาพ” นั้นเปน 2 ประเด็นที่ไม
เหมือนกัน รัฐธรรนูญฉบบัป 2540 ทําใหการเมืองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม ผมคิดวาเรากต็องตั้งคําถามวา 
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นนั้นเปนประสิทธภิาพเพื่อใคร รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 เกื้อกูลการแกไขปญหาพื้นฐานของ
สังคมไทยมากกวาเกาหรือไม คนจนจะนอยลงภายใตรัฐธรรมนูญใหมหรอืไม สังคมเศรษฐกิจไทยจะสามารถ
เติบโตอยางมั่นคงสถาพรมากกวากอนรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีหรือไม และระบบเศรษฐกิจไทยจะมีเสถยีรภาพดีกวาที่
เปนอยูแตเกากอนหรอืไม น่ีเปนคําถามซึ่งคําตอบกค็งจะมีอยูนานาประการแลวแตมมุองของแตละคน แตวามันไม
มีกลไกอะไรเลยที่จะใหหลักประกันวารัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 จะมีผลปฏิบัติการในระดับมหภาคดีไปกวา
รัฐธรรมนูญฉบบัอื่น ๆ  

ถึงขณะนี้ ผมก็ไดพยายามที่จะประเมินวาในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตั้งเปาหมายของการปฏิรูป
การเมืองที่สําคญั 3 ประการ ประการแรก คือ การเพิ่มสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชน ประการที่
สอง คือ ทําใหการเมืองมีความสุจริตและชอบธรรม ประการที่สาม คอื ทําใหการเมืองมีเสถีรภาพและประสิทธภิาพ 
และผมกไ็ดพยายามตอบคาํถามวา รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปทางการเมืองหรือไม  

คําตอบของผมก็คงจะเปนไปในทางที่วา แมในขณะนี้เวลาจะผานไป 5 ปเศษ ความสําเร็จในดานตาง ๆ 
ก็ยังไมปรากฏใหเห็น แตวาทั้งหมดนี้เราจะไปถึงข้ันบอกวารัฐธรรมนูญฉบบัน้ีลมเหลวหรือเปลา ผมคิดวาอาจจะ
เร็วเกินไป การปฏิรูปทางการเมืองเปนกระบวนการที่กินเวลา  

แตวาสิ่งตาง ๆ ที่กําลังจะเกิดข้ึนในสังคมการเมืองไทย ในตลาดการเมอืงไทย ทําใหผมคิดวา เรามี
ความจําเปนที่จะตองพิจารณาเรื่องของการออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) การออกแบบ
รัฐธรรมนูญเปนเรื่องสําคญั แลวเราจะออกแบบรัฐธรรมนูญอยางไรก็ข้ึนอยูกับเรามีเปาหมายในการปฏิรูปการเมือง
อยางไร 

ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรก็มแีนวความคิดเกีย่วกับรัฐธรรมนูญในอดุมคติหรอืรัฐธรรมนูญในอตุมภาพ 
(Optimal Constitution) รัฐธรรมนูญที่ดีเลิศควรมีลักษณะอยางไร มันมีความคิดซึ่งตางกัน 2 ข้ัว  

ขั้วหนึ่งคิดวารัฐธรรมนูญที่ดเีลิศนั้นก็คือ รัฐธรรมนูญท่ีเนนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาด
การเมือง รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 เปนตัวอยางของรัฐธรรมนูญในขั้วน้ีที่เนนเรื่อง Regulation เรื่องการควบคมุ 
กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมืองในทุก ๆ อณู ทุก ๆ ภาคสวน อีกขั้วหน่ึงที่แตกตางกันนั้น ไมใหความสําคญั
กับการควบคมุ กํากับ และตรวจสอบ  

รัฐธรรมนูญที่ดีเลิศจะอยูในข้ัวหนึ่งข้ัวใด หรืออยูระหวางกึ่งกลางของ 2 ขั้ว หรืออยูใน 2 ขั้วดังกลาวนี้ มัน
ก็ข้ึนอยูกับวา เราตองการวัตถปุระสงคของการปฏิรูปการเมอืงอยางไร  
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รัฐธรรมนูญซ่ึงเนนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบนั้น ก็เปนรัฐธรรมนูญที่มีขอสมมติวา คนที่เขาสู
ตลาดการเมอืงเปนอัปรยีชน เมื่อเปนอัปรยีชนกต็องคุมเขม เพ่ือไมใหมันประกอบอปัรียกรรม คุมเขมมันทุกเรื่อง 
แตวาในการคุมเขมน้ัน มีตนทุนของการควบคมุ กํากับ และตรวจสอบ รัฐธรรมนญูท่ีเนนเรื่องการควบคุม กํากับ 
และตรวจสอบมากเกินไป เปนรัฐธรรมนูญที่ไมเช่ือในเร่ืองของศรัทธา ไมมีศรัทธาตอประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ดังนั้นตองบังคบัวาใครไมไปใชสิทธิเลือกตั้งตองถูกลงโทษ ไมมีศรัทธาตอนักการเมือง ดังนั้นตองควบคุม
คุณสมบตัิ และกําหนดลักษณะตองหามของนักการเมือง ไมมีศรัทธาตอพรรคการเมือง ก็มี Regulation เกี่ยวกับ
พรรคการเมือง ไมมีศรัทธาตอรัฐบาล ไมเช่ือวารัฐบาลจะมีนํ้ายาคิดนโยบายแหงรัฐได ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงมี
บทบญัญตัิวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ อยางนี้เปนตน  

ทีน้ีความไมมีศรทัธา มันทําลายความรวมมือของประชาชน ทําลายสมานฉันทของประชาชนและของคน
ในสังคม ความไมมีศรัทธาตอประชาชน การควบคุมและทําการกํากับตรวจสอบมากเกินไป มันขับดันพลเมืองดี
ออกไปจากตลาดการเมอืง พลเมืองดมีตีนทุนที่จะตองถูกกํากบั ถูกตรวจสอบ พลเมืองดีที่อยูในตลาดการเมอืงอยู
แลวจะถูกขับออกไปจากตลาดการเมือง ในขณะเดียวกันก็สรางทํานบกีดกั้นพลเมืองดีเขาสูตลาดการเมอืง  

ดังนั้นรัฐธรรมนูญท่ีเนนเรื่องการควบคุม กํากับ และตรวจสอบมากเกินไป ซ่ึงตองการสกัดอปัรียชน แต
ทายที่สุดกไ็ดอปัรียชนอยูในตลาดการเมอืงน่ันเอง  

ดวยเหตุการณน้ีผมคดิวา ถาเราจะปฏิรูปการเมอืงตอไป หรือถาเราจะคิดในเรื่องของการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 คงจะตองมาถกกันในเรื่องการออกแบบรัฐธรรมนูญ ในเรื่องปรัชญาของการออกแบบ
รัฐธรรมนูญวาเราจะใชปรัชญาอะไรในการออกแบบรัฐธรรมนูญ  

อยางที่ผมเรียนในตอนตน รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีจะมีผลใหตลาดการเมืองมีอาํนาจผูกขาดมากขึ้น และเราก็มี 
Strong Government เราไดม ีStrong Prime Minister แตสภาพที่เปนอยูเปนสภาพที่เราตองการหรือไม มันมี
ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือ การออกแบบรัฐธรรมนูญเพ่ือใหตลาดการเมอืงมีการแขงขันที่สมบรูณ ถาเราออกแบบ
รัฐธรรมนูญใหมกีารแขงขันที่สมบูรณ บทบญัญตัิในรัฐธรรมนูญก็จะตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 เพราะวา
เราก็ตอง Deregulation ตองลดการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง เราตองไมบังคับใหผูสมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส. เขาสังกัดพรรค เราตองทําใหการเขาและออกตลาดการเมืองเปนไปไดโดยเสรี เราตองทําใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบัตลาดการเมืองเปนขอมูลขาวสารที่สมบรูณ เราตองทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กสามารถอยูได
ในตลาดการเมอืง อยางนี้เปนตน  

ดังนั้นถาเราตั้งเปาหมายไววา เปาหมายขั้นสดุทายของการปฏริูปการเมืองอยูที่การทําใหตลาดการเมอืง
เปนการแข็งขันที่สมบูรณ การออกแบบรัฐธรรมนูญก็จะแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบบัป 2540 ขอบคณุครบั 


