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หนังสือเรื่อง เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. 2540 นี้ เดิมเปนงานวิจยั ซึง่ ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ผูเขียนคือ รองศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ แหงคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
หนั ง สื อเล ม นี้นั บเป น งานเขี ย นบุก เบิ ก ในสาขาวิ ชาเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Political Economy) ในประเทศไทย นอกจากจะนําทฤษฎีและแนวความคิด
ในสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร ม าใช วิ เ คราะห รั ฐ ธรรมนู ญ แล ว ยั ง มี ลั ก ษณะสหวิ ท ยาการ
(Multidisciplinary) อยางเดนชัดอีกดวย เพราะมีการผสมผสานองคความรูจากสาขาวิชาอื่นๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตร รัฐศาสตร และนิติศาสตร มาใชในการศึกษาวิเคราะห
เปาหมายในการศึกษาวิจัยของหนังสือเลมนี้มีอยูอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การศึกษาผลกระทบของการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ทีม่ ตี อ ตลาดการเมือง ทั้งในดานโครงสราง (Structure) ประพฤติกรรม (Conduct)
และผลปฏิบัติการ (Performance) รวมตลอดจนผลกระทบที่มีตอกระบวนการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจในประเทศไทย
ประการที่สอง ไดแก การนําเสนอการวิเคราะหวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
สามารถกอใหเกิดการปฏิรูปการเมือง (Political Reform) สมดังเจตนารมณที่กําหนดไวหรือไม
ประการที่สาม ไดแก การเสนอแนวทางการปฏิรูปการเมือง
ผลการศึกษาวิจัยพบวา แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะมี
จุ ด เด น และข อ ดี ห ลายประการ แต มิ อ าจก อใหเ กิดการปฏิ รูป การเมื อ งสมดั ง เจตนารมณได
เนื่องจากธรรมนูญฉบับนี้เนนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมืองมากเกินไป โดย
มิไดคํานึงวา ประโยชนอันไดจากการควบคุม กํากับ และตรวจสอบ (Regulatory Benefit)
ดังกลาวคุมกับตนทุนที่เสียไป (Regulatory Cost) หรือไม ในประการสําคัญ ธรรมนูญฉบับนี้ทําให
อํานาจผูกขาดในตลาดการเมืองมีมากขึ้น งานวิจัยนี้ใหขอเสนอวา เปาประสงคหลักของการ
ปฏิ รูปการเมืองควรเนนการเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect
Competition) ปมเงือ่ นสําคัญอยูที่การออกแบบธรรมนูญ (Constitutional Design) เพื่อกอใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงในทิศทางดังกลาวนี้

ข
สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะเปน
ประโยชนตอกระบวนการปฏิรูปการเมือง และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต การ
เชือ่ มโยงงานวิจัยกับกระบวนการปฏิรูป ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นับเปนภารกิจหลัก
ประการหนึง่ ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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คํานํา
หนังสือเลมนี้เริ่มเขียนอยางจริงจังในป 2541 และเสร็จในปลายป 2545 ใชเวลา
ยาวนานถึง 5 ป นับเปนหนังสือทีใ่ ชเวลาในการเขียนนานที่สุดในชีวิตวิชาการของผม
ผมสนใจนํ าองคความรูในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรมาใชวิเคราะหการเมืองไทย
นับตัง้ แตทศวรรษ 2520 เปนตนมา ดวยเหตุที่ผมติดตามพัฒนาการของสํานัก Public Choice
อยางใกลชดิ และประจักษแกใจวา แนวความคิดและทฤษฎีของสํานักนี้สามารถนํามาใชวิเคราะห
การเมืองไทยได ค อ นข า งดี แม ว  า ผมจะมี งานวิชาการวาดวยการเมืองไทยชนิดที่วงวิชาการ
ขนานนามวา 'งานวิชาการ' อยูบาง แตงานสวนใหญเปนบทความที่ตีพิมพในหนาหนังสือพิมพ
ซึง่ ตอมารวมตีพิมพเปนหนังสือเลม เริ่มตนดวย อนิจลักษณะของการเมืองไทย : เศรษฐศาสตร
วิเคราะหวาดวยการเมืองไทย (2536) เศรษฐศาสตรการเมืองยุครัฐบาลชวน หลีกภัย (2538) และ
คูมือการเมืองไทย (2544)
ผมเริ่มสนใจศึกษารัฐธรรมนูญเมื่อมีการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2521 อันเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่อุทัย พิมพใจชน (2541) เชือ่ วา รางขึ้นเพื่อใหพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทนสืบทอดอํานาจ ในเวลานั้น เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ หรือที่มีชื่อภาษา
อังกฤษวา Constitutional Economics หรือ Constitutional Political Economy เพิ่งกอเกิด และ
ยังมีการพัฒนาไมมากนัก ผมไดแตเก็บขอมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตั้งแตป
2475 เปนตนมา และเก็บขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเมืองไทย โดยที่ยังมิไดรับการสนับสนุน
จากแหลงเงินทุนวิจัยใดๆ
เมื่อมีการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ผมเริ่มนําเสนอ
บทวิเคราะหเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นผลกระทบของรัฐธรรมนูญที่มี
ตอตลาดการเมือง นับเปนครั้งแรกที่ผมชี้ใหเห็นวา รัฐธรรมนูญมีอคติวาดวยขนาดของพรรคการ
เมือง (Size Bias) โดยมีบทบัญญัติเกื้อกูลพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก จุลสารไทยคดีศึกษา ฉบับพิเศษวิเคราะหกําพืดรัฐธรรมนูญ 2534 (ธันวาคม 2534)
รายงานการนําเสนอบทวิเคราะหทางวิชาการดังกลาวนี้ นับเปนครั้งแรกที่ชื่อ 'เศรษฐศาสตรวาดวย
รัฐธรรมนูญ' ปรากฏสูโลกวิชาการ (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2534) และเปนการแสดงใหเห็นเปน
ครั้งแรกวา บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญมิใชเปนปริมณฑลทางวิชาการเฉพาะสาขานิติศาสตรและ
รัฐศาสตรเทานั้น หากยังเปนปริมณฑลของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรอีกดวย นัยสําคัญของความ
ขอนี้ก็คือ การรางรัฐธรรมนูญมิควรเปน 'อาชีพ' ผูกขาดเฉพาะนักรัฐศาสตรและนักกฎหมาย
มหาชน นักวิชาการในแขนงอื่นๆสามารถทําหนาที่นี้ได The Founding Fathers ผูมีบทบาทในการ
รางรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาอยางดีเยี่ยม ไมปรากฏรางเงาของนักรัฐศาสตรและนักกฎหมาย
มหาชนในความหมายสมัยใหมแมแตคนเดียว

ง
เมื่อผมไดรับรางวัลกึ่งทุนวิจัย "เมธีวิจัยอาวุโส สกว." จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยในป 2539 ผมไมลังเลใจที่จะเสนอโครงการวิจัยเรื่องเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ
ตลอดชวงเวลาประมาณ 5 ป ผมใชเวลาสวนใหญในการผจญภัยทางปญญา เริ่มตนดวยการ
กําหนดเคาโครงการวิจัย ตามมาดวยการแสวงหาเครื่องมือการวิเคราะหในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
มาใชวเิ คราะหรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุที่ไมมีผลผลิตสําเร็จรูปที่ผมสามารถความาประกอบ Instant
Research ได ผมจึ ง ต อ งเผชิ ญ ภาวะความอั บ จนทางปญญาเปน พั ก ๆ และแลว ในเดื อน
พฤศจิกายน 2545 ผมรูส กึ โลงอกที่ฝาฟนวิกฤติการณทางปญญามาได
หากปราศจากเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หนังสือเลมนี้มิอาจปรากฏสูบรรณพิภพได เพราะงานวิจัยลักษณะนี้ดวยหัวขอเชนนี้ ยากที่จะ
แสวงหาแหลงเงินทุนสนับสนุน ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช ผูอํานวยการ สกว.ในขณะ
ทีผ่ มรับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส และบรรดาผูบริหาร สกว. ในเวลาตอมาใชขันติธรรมอยางสูงในการ
รอคอยงานวิจัยนี้ โดยทีม่ ิไดรวมรับรูวา ผมตองเผชิญภาวะวิบากกรรมทางปญญาอยางไรบาง
ผมไดรบั บริการอยางดีเลิศจากเจาหนาที่หองสมุด ทั้งสํานักหอสมุดปรีดี พนมยงค
และหองสมุดปวย อึ๊งภากรณ แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตนฉบับเกือบทั้งหมดของหนังสือ
เลมนีเ้ ขียนใน Study Room No. 6 สํานักหอสมุดปรีดี พนมยงค
ขอขอบคุณกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสตราจารยนายแพทย
วิจารณ พานิช เจาหนาที่หองสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนางสาวพวงรัตน พันธุพิริยะ
ผูพ มิ พตนฉบับหนังสือนี้ดวยความประณีต
ศาสตราจารย ดร.อัมมาร สยามวาลา กรุณาทักทวงบทวิเคราะหบางประเด็น
ศาสตราจารย ดร.เกษม ศิรสิ ัมพันธ และศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช ไดอานรายงานวิจัย
ทั้งฉบับ และไดใหคํ าแนะนํ าและความเห็นที่เปนประโยชนในการแกไขเพื่อมิใหหนังสือนี้มีขอ
บกพรองมากจนเกินไป ผมขอขอบคุณทานทั้งสามดวยความซาบซึ้งยิ่ง
หนังสือเลมนี้อุทิศใหนางอี้เตียง แซอึ้ง แมผูมีประชาธิปไตยในดวงจิต ความ
ทรงจําของผมเกี่ยวกับแม ก็คือ แมเปนผูอุทิศชีวิตเพื่อใหลูกทุกคนมีความเปนอยูและการศึกษาที่ดี
ผมยังจําภาพที่แมจับมือผมคัดตัวหนังสือภาษาอังกฤษไดดี ทั้งๆที่แมไมรูหนังสือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ภาพดังกลาวนี้ตราอยูในดวงจิตของผมนับแตบัดนั้น ผมเลือกอุทิศหนังสือเลมนี้
ใหแม สวนหนึ่งเปนผมไมแนใจวา ผมจะสามารถผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพเชนนี้ไดอีก
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1. ความเบื้องตน
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ภาคที่หนึ่ง
ความนํา

บทที่หนึ่ง
รัฐธรรมนูญกับเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ
1. ความเบื้องตน
เนื้ อ หาของบทนี้ ต  อ งการปู ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และเศรษฐศาสตร
รัฐธรรมนูญ เพื่อเปนฐานสําหรับการวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ในภายหลัง บทนีจ้ าแนกเนื
ํ
้อหาออกเปน 5 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนความเบื้องตน ตอนที่สองกลาวถึง
แนวความคิดพื้นฐานวาดวยรัฐธรรมนูญ ตอนที่สามกลาวถึงกําเนิดและพัฒนาการของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ ตอนที่สี่นํ าเสนอแนวความคิดพื้นฐานที่สํ าคัญบางประการสํ าหรับ
การวิเคราะหเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ ตอนที่หาเปนบทสรุป
2. แนวความคิดพื้นฐานวาดวยรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเปนสถาบันประเภทหนึ่ง1 Constitution และ Institution ในภาษา
อังกฤษมีรากศัพทจากฐานเดียวกัน เพราะตางหมายถึงกฎกติกาที่กํากับประพฤติกรรมของมนุษย
(Lane 1996 : 166 - 170) สังคมมนุษยทมี่ ีการพัฒนา มีกระบวนการปรับเปลี่ยนกฎกติกาใหเปน
สถาบัน (Institutionalization) ในสังคมเหลานี้ มนุษยเมื่อจะประพฤติปฏิบัติในเรื่องใด จักตอง
คํานึงถึงกฎกติกาของสังคมในเรื่องนั้น มิฉะนั้นอาจถูกสังคมลงโทษ (Social Sanction) ความ
รุนแรงของบทลงโทษอาจใชในการจําแนกประเภทของกฎกติกาในสังคม กฎกติกาใดที่รัฐถือเปน
สถาบันสําคัญ หากมีการละเมิดฝาฝน จะไดรับการลงโทษจากรัฐ (State Sanction) เนื่องจาก
มีการบัญญัติกฎกติกาเหลานั้นเปนกฎหมาย กฎกติกาบางประเภทปรากฏในรูปจารีตประเพณี
หรือขอตกลงทั่วไป ซึ่งไมมีบทลงโทษ
รัฐธรรมนูญเปนสถาบันพิเศษ เพราะเปนอภิมหาสถาบัน (Meta-Institution)
อันหมายถึงสถาบัน (กฎกติกา) ที่ใชกําหนดสถาบัน (กฎกติกา) อื่นๆในสังคม หรือเปนสถาบัน
(กฎกติกา) ที่ใชเปนบรรทัดฐานในการตีความและกําหนดกรอบของสถาบัน (กฎกติกา) อื่นๆ
ในสังคม แมรฐั ธรรมนูญมีทั้งที่มีและไมมีลายลักษณอักษร แตรัฐธรรมนูญมีสถานะทางกฎหมาย

1

สถาบัน (Institution) ในความหมายของสํานักเศรษฐศาสตรสถาบันสมัยใหม (New Institutional Economics)
หมายถึงองคกร (Organization) และกติกาการเลนเกม (Rules of the Game) สถาบันมิไดหมายถึงองคกร
เพียงประการเดียว ดูอาทิเชน Drobak and Nye (1997)

4
เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดอํานาจในการตรากฎหมาย ในฐานะอภิมหาสถาบัน รัฐธรรมนูญกําหนด
กฎกติกาในการสถาปนา ปรับเปลี่ยน และลมเลิกสถาบัน (กฎกติกา) อื่นๆในสังคม
รัฐธรรมนูญเปนทั้งเอกสารการเมือง (Political Document) เอกสารการบริหาร
การปกครอง (Administrative Document) และเอกสารเศรษฐกิจ (Economic Document)
ในฐานะเอกสารการเมือง รัฐธรรมนูญกํ าหนดความสัมพันธระหวางอํ านาจ
นิตบิ ญ
ั ญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ กําหนดความสัมพันธระหวางผูปกครองกับราษฎร
กําหนดหนาที่ สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน และกําหนดกฎเกณฑและกติกาของสังคม
แนวความคิ ด ว า ด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ในฐานะเอกสารการเมื อ งมี พื้ น ฐานมาจาก
นิตทิ ฤษฎีวาดวยรัฐธรรมนูญ (Legal Theory of Constitution)2 รัฐธรรมนูญมีความสัมพันธกับ
รัฐ เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดการดํารงอยูของรัฐ แตในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญมิอาจกอเกิดขึ้นได
หากปราศจากรัฐ ความสัมพันธระหวางรัฐกับรัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะวัวพันหลัก รัฐตองมีขื่อแป
(Legal Order) ขื่อแปกับรัฐจักตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการดํารงอยูของรัฐ รัฐจักตองมี
ระบบสถาบันพื้นฐานที่กําหนดกฎกติกาสําหรับตลาดการเมืองและกระบวนการกําหนดนโยบาย
รัฐธรรมนูญจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับรัฐ (Lane 1996 : 170 - 173)
ในฐานะเอกสารการบริหารการปกครอง รัฐธรรมนูญกําหนดรูปแบบ บทบาท
และหนาที่ของรัฐบาล กําหนดโครงสรางของรัฐสภาและกฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule)
ในรัฐสภา กําหนดรูปแบบและอํานาจของศาลสถิตยุติธรรม กําหนดกระบวนการขึ้นสูตําแหนง
การเมืองและตําแหนงผูบริหารประเทศระดับสูง และกระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงเหลานี้
ในฐานะเอกสารการบริหารการปกครอง รัฐธรรมนูญกอใหเกิดโครงสรางอภิบาล
ประชาชน (Governance Structure) โครงสรางดังกลาวนี้จะเกื้อกูลใหการอภิบาลประชาชนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม ขึ้นอยูกับการออกแบบเชิงสถาบันของรัฐธรรมนูญ โครงสรางอภิบาล
ราษฎรอาจเกื้อกูลการแกปญหาที่สังคมเผชิญหรือไมก็ได อาจปกปองสิทธิการเมือง สิทธิสังคม
และสิทธิเศรษฐกิจของประชาชนมิใหถูกลิดรอนไดโดยงายหรือไมก็ได รวมทั้งอาจเกื้อกูลการ
พัฒนาสถาบันการเมืองควบคูไปกับการพัฒนาสถาบันเศรษฐกิจหรือไมก็ได (Weingast 1993)
ในฐานะเอกสารทางเศรษฐกิจ3 รัฐธรรมนูญกําหนดกฎกติกาการเลนเกมระหวาง
นักการเมือง กลุม ผลประโยชน และราษฎรทั้งที่มีและไมมีสิทธิเลือกตั้ง กฎกติกาเหลานี้นอกจาก
มีผลตอปฏิสัมพันธระหวางตัวละครตางๆในตลาดการเมืองแลว ยังมีสวนสําคัญในการกําหนด

2
3

ผูนําของสํานักนิติทฤษฎีวาดวยรัฐธรรมนูญ คือ ฮันส เคลเส็น (Hans Kelsen) ดู Lane (1996 : 171-173)
แนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญในฐานะเอกสารเศรษฐกิจปรากฏครั้งแรกใน Posner (1987) บทวิพากษแนว
ความคิดนี้ ดู Levinson (1987) และ Macey (1987)
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ดุลอํานาจในกระบวนการกําหนดนโยบายอีกดวย รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดเฉพาะแตกฎกติกาการ
เลนเกมในตลาดการเมืองเทานั้น หากยังกําหนดนโยบายที่รัฐบาลตองดําเนินการ ขีดขั้นของการ
บังคับใหรัฐบาลดําเนินนโยบายขึ้นอยูกับศักดิ์แหงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติในหมวด
สิทธิและเสรีภาพเปนบทบัญญัติที่รัฐบาลตองดําเนินการ แตบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐเปดโอกาสใหรัฐบาลสามารถใชดุลพินิจได นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังมีบทบัญญัติ
ที่กํ ากับประพฤติกรรมของรัฐบาลและนักการเมือง เพื่อควบคุมมิใหรัฐบาลและนักการเมือง
มีอํานาจมากเกินไป และปองกันการใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ดังเชน
การจํากัดอํานาจทางการคลังและอํานาจทางการเงินของรัฐบาลอีกดวย (McKenzie 1984)
Voigt (1997 : 27-30) แยกแยะแนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญออกเปน 5 กลุม กลาวคือ
แนวความคิดกลุมที่หนึ่ง รัฐธรรมนูญเปนสัญญาประชาคม (Constitution as
Contract) ศาสตราจารยเจมส บูคานัน (James M. Buchanan) เปนผูน าการวิ
ํ
เคราะหในแนวทาง
นี้4 โดยนําเสนอแนวความคิดวาดวย Constitutional Contractarianism สัญญาประชาคมกอเกิด
จาก ‘ดุลยภาพแหงอนาธิปไตย’ (Equilibrium of Anarchy) ในสภาวะอนาธิปไตย ตนทุนสวนเพิ่ม
(Marginal Cost) และประโยชนสวนเพิ่ม (Marginal Benefit) ของการผลิต การลักขโมย และ
การปกปองสินคาและบริการอยูในระดับสูงมาก เพราะบานเมืองปราศจากขื่อแปและกฎกติกา
ที่กํากับการปริวรรตโดยสมัครใจ (Voluntary Exchange) ในตลาด ในสภาวการณดังกลาวนี้
สมาชิกในสังคมเริ่มตระหนักและประจักษวา หากสามารถนําศานติสุขคืนสูสังคม สมาชิกในสังคม
จะไดรบั สวัสดิการเพิ่มขึ้น ดวยเหตุดังนี้ จึงมีสิ่งจูงใจที่จะทําสัญญาเพื่อปลดอาวุธ การปลดอาวุธ
ชวยปลดลอยทรัพยากรที่ใชไปในการปลนสะดมหรือการปกปองทรัพยสินไปใชประโยชนดานอื่น
รั ฐ ธรรมนูญเกิดจากการทํ าสัญญาประชาคม เพื่อกํ าหนดกฎกติกาในการคุมครองทรัพยสิน
สวนบุคคลและการจัดระเบียบสังคม
แนวความคิดกลุมที่สอง รัฐธรรมนูญเปนสัญญาภายใตความสัมพันธระหวาง
มูลนายกับผูรับใช (Constitutional Contract as Principal-Agent Relationship) ประชาชนเปน
มูลนาย คณะรัฐบาล สมาชิกรัฐสภา และขาราชการเปนผูรับใช ความไมสมบูรณของสารสนเทศ
และความไรสมมาตรของสารสนเทศ (Asymmetric Information) อาจเปดชองใหผูรับใชไมปฏิบัติ
หนาทีเ่ พือ่ ประโยชนสุขของมูลนาย รัฐธรรมนูญเปนสัญญาที่กําหนดอํานาจหนาที่ระหวางมูลนาย

4

ตัวอยางของงานในแนวทางนี้ ไดแก Buchanan (1975) และดู Wittman (1989) ประกอบ บทวิพากษแนวทาง
นี้ ดู Hardin (1989)
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กับผูรับใช ความสําคัญของปญหา Principal-Agent Relationship ทําใหตองสนใจการออกแบบ
รัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) ในเมื่อรัฐธรรมนูญเปนสัญญา สัญญาที่ออกแบบตองเปน
สัญญาในอุตมภาวะ (Optimal Contract) เพือ่ ใหผรู บั ใชปฏิบัติหนาที่ในทางที่ทําใหมูลนายไดรับ
อรรถประโยชนสูงสุด โดยที่ผูรับใชก็ไดอรรถประโยชนสูงสุดดวย
แนวความคิ ด กลุ  ม ที่ ส าม รั ฐ ธรรมนู ญ เป น สั ญ ญาที่ มี ลั ก ษณะเป น เครื่อ งมื อ
ทีก่ าหนดพั
ํ
นธะลวงหนา (Constitutional Contract as Pre-commitment Device) การสรางพันธะ
ลวงหนาเปนกลไกที่ใชในการปกปองจุดออนของตนเอง ในเทพนิยายกรีก ยูลิสสิส (Ulysses) รูตัว
ดีวา มิอาจทนฟงเสียงรองอันโหยหวนของนางไซเรน (Sirens) ได เมื่อตองแลนเรือผานเกาะอันเปน
ที่อยูอาศัยของนางไซเรน ยูลิสสิสปกปองจุดออนของตนเองดวยการใชเชือกมัดตัวเองไวกับ
เสากระโดงเรือ มิฉะนั้นอาจตองเผชิญภยันตรายแหงชีวิต เนื่องจากกระโดดลงทะเลตามหา
นางไซเรน การผูกตนเองไวกับเสากระโดงเรือดูเหมือนจะเปนประพฤติกรรมอันไมสมเหตุสมผล
แตเปนการสรางพันธะลวงหนา ซึ่งผลลัพธที่ตามมาเปนประโยชนตอสวัสดิการแหงชีวิตของยูลิสสิส
เอง5
แตสังคมจะสรางพันธะลวงหนาดุจเดียวกับที่ยูลิสสิสกระทํ าไดอยางไร สังคม
เชนนี้จะตองมีลักษณะพิเศษหลายประการ ในประการแรก สมาชิกในสังคมจักตองรูจุดออนของ
ตนดีดุจเดียวกับที่ยูลิสสิสตระหนักถึงความออนแอของตนในการทานเสียงรองอันโหยหวนของ
นางไซเรน ในประการที่สอง สมาชิกในสังคมจักตองมีเทคโนโลยีในการสรางพันธะลวงหนา และ
ในประการที่สาม สมาชิกสวนใหญในสังคม รวมทั้งนักการเมือง จักตองมีเจตจํานงอันแนวแน
ในการสรางพันธะลวงหนา
การสรางพันธะลวงหนาเปนการจัดระเบียบโดยสมัครใจ เพื่อจํ ากัดทางเลือก
ในอนาคต ยูลิสสิสตัดสินใจใชเชือกผูกมัดตนเองกับเสากระโดงเรือ การกระทําของยูลิสสิสมีผล
ในการจํากัดเสรีภาพของตนเองในเวลาตอมา รัฐบาลสามารถสรางกลไกที่กําหนดพันธะลวงหนา
ได ทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของสมาชิกในสังคม แตการสรางพันธะลวงหนามีความชอบธรรม
มากนอยเพียงใด เหตุใดชนรุนหนึ่งจึงกําหนดกฎกติกาเพื่อสรางพันธะลวงหนาอันมีผลในการจํากัด
เสรีภาพในการเลือกของชนรุนหลังได
แนวความคิดกลุมที่สี่ รัฐธรรมนูญเปนผลผลิตอันเกิดจากวิวัฒนาการทางดาน
วัฒนธรรม (Constitutional as a Result of Cultural Evolution) ผูน ากระบวนทั
ํ
ศนดังกลาวนี้ คือ

5

การวิเคราะห Ulysses v Siren ดู Elster (1979)
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ฟรีดดริก ฟอน ฮาเย็ก (Friedrich von Hayek, 1899-1992)6 กฎกติกาในรัฐธรรมนูญเกิดจาก
กระบวนการลองถูกลองผิด (Trial-and-Error Process) บางสวนไมผานกระบวนการคัดสรร
(Selection Process) สวนที่ผานกระบวนการคัดสรรมักจะเปนกฎกติกาที่ใชการไดดีและเปนที่
ยอมรับของสมาชิกในสังคม กฎกติกาในรัฐธรรมนูญมิไดกอเกิดจากกระบวนการเลือกที่สมเหตุ
สมผล (Process of Rational Choice) มิใชเพราะเหตุวา มนุษยมีความสมเหตุสมผล มนุษยจึง
สามารถออกแบบรัฐธรรมนูญอันเปนที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม แตความสมเหตุสมผลของ
มนุษยเกิดจากการปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม โดยที่กฎกติกาเหลานั้นเกิดจากปฏิบัติการของ
มนุษยโดยไมตั้งใจ
แนวความคิ ด กลุ  ม ที่ ห  า รั ฐ ธรรมนู ญ เป น กลุ  ม ของกฎกติ ก าและจารี ต
(Constitution as a Bundle of Conventions) อันเปนที่ยอมรับของสมาชิกสวนใหญในสังคม
แนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญในฐานะกลุมกติกาและจารีตนํ าเสนอเพื่อตอบโตแนวความคิด
วาดวยรัฐธรรมนูญในฐานะสัญญาประชาคม Hardin (1989) นําเสนออรรถาธิบายเพื่อชี้ใหเห็น
ความแตกตางระหวางรัฐธรรมนูญกับสัญญาอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ ประการแรก สัญญา
จัดทําขึ้นเพื่อแกปญหา The Prisoner’s Dilemma7 แตรัฐธรรมนูญมุงแกปญหาการขาดความ
รวมมือกัน (Co-ordination) ประการที่สอง รัฐธรรมนูญมิจําตองไดรับความเห็นชอบโดยชัดแจง
(Explicit Consent) จากประชาชน สมาชิกในสังคมอาจใหความเห็นชอบโดยนัย (Implicit
Consent) ได ตราบเทาที่ไมมีการตอตานอยางรุนแรง รัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆสามารถผานความ
เห็นชอบและมีผลบังคับใชได แตสัญญาจะมีผลบังคับใชไดก็ตอเมื่อคูสัญญาใหความเห็นชอบ
โดยชัดแจง ประการที่สาม การบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาอาศัยการลงโทษภายนอก (External
Sanction) ดังเชนกฎหมายแพงและพาณิชยที่กําหนดความสัมพันธ อํานาจ และหนาที่ของ
คูสัญญา รวมตลอดจนการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) แตการบังคับใหปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญมิตอ งอาศัยการลงโทษจากภายนอก เพราะการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทดแทนฉบับที่
กํ าลังบังคับใชเปนเรื่องยุงยากยิ่งและตองใชเวลานานพอสมควร สมาชิกในสังคมอาจยินยอม
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ โดยถือวา บานเมืองที่มีขื่อแปดีกวาบานเมืองที่ไรชื่อแป
2.1 เหตุใดจึงตองมีรัฐธรรมนูญ
เหตุใดสังคมมนุษยจึงตองมีอภิมหาสถาบันดังเชนรัฐธรรมนูญ? นักเศรษฐศาสตร
นําเสนออรรถาธิบายประเด็นนี้ โดยใชแบบจําลองที่แตกตางกันอยางนอย 2 แบบจําลอง คือ
6

ตัวอยางของงานในแนวทางนี้ ไดแก Law, Legislation and Liberty ดู Hayek (1973; 1976; 1979)
7
อรรถาธิบายวาดวย The Prisoner’s Dilemma ดูภาคผนวก 1 - 1
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(1) The Prisoner’s Dilemma Model
(2) The Principal – Agent Model
2.11 The Prisoner’s Dilemma Model
ตาม The Prisoner’s Dilemma Model มนุษยจะมีประพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Behaviour)8 แตภายใตสภาวการณที่เรียกวา Prisoners’ Dilemma ประพฤติกรรม
เชิงยุทธศาสตรอาจไมกอผลดีเลิศแกสังคม กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ มิอาจนํ าสังคมไปสูภาวะ
อุตมภาพของพาเรโต (Pareto Optimality) หากแตเปนดุลยภาพที่เลวกวาอุตมภาพ (Suboptimal
Equilibrium) อภิมหาสถาบันดังเชนรัฐธรรมนูญเปนสิ่งจําเปนเพื่อชวยแกปญหา The Prisoner’s
Dilemma ทัง้ นีด้ ว ยการกําหนดกติกาสังคมเพื่อใหสมาชิกรักษาพันธสัญญาและมีศรัทธาเชื่อถือซึ่ง
กันและกัน (Elster 1989)
มนุษยสามารถแกปญหานานัปการโดยอาศัยมรรควิธีการปริวรรตโดยสมัครใจ
(Voluntary Exchange) ตลาดมีกฎกติกาหรือสถาบันที่กํากับการปริวรรตโดยสมัครใจ ตราบเทาที่
ตลาดมีความสมบูรณ สมาชิกในสังคมสามารถประเมินประโยชนและตนทุนที่ตองสูญเสียไป
ในการปริวรรตโดยสมัครใจได สังคมยอมไดประโยชนจากการปริวรรตโดยสมัครใจดังกลาวนี้
แต ตลาดมิ อ าจทํ างานแต โ ดยลํ าพั ง หากไมมี ก ฎกติกาหรือสถาบันพื้นฐานดังเชนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน นิติกรรม กฎหมายวาดวยการละเมิด ฯลฯ รัฐธรรมนูญเกื้อกูลใหมีกฎกติกาหรือ
สถาบันพื้นฐานเหลานี้ รัฐธรรมนูญจึงเปนสิ่งจําเปนตอการทํางานของกลไกตลาด ปญหา The
Prisoner’s Dilemma ทําใหความจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญมีมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะตลาดมิอาจแก
ปญหา The Prisoner’s Dilemma แตโดยลําพังได หากสมาชิกในสังคมหาประโยชนสวนบุคคล
โดยไมเคารพหรือโดยละเมิดกฎกติกาในตลาด ในสังคมขนาดเล็ก การตกลงกันในหมูสมาชิกเพื่อ
การปฏิบัติการรวมกัน (Collective Action) หรือการจัดระเบียบเพื่อการปริวรรตโดยสมัครใจมี
ความเปนไปได แตในสังคมขนาดใหญ นอกจากจะเปนไปไดยากที่จะมีมติสังคมทุกครั้งที่เกิดความ
ขัดแยงในสังคมแลว ยังมีปรากฏการณ ‘การตีตั๋วฟรี’ (Free Rider) กลาวคือ ตองการประโยชนจาก
สังคม แตไมตองการรวมรับภาระตนทุนสังคมอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ จึงมีความจําเปนตองมีรัฐธรรม
นูญเพื่อกํ าหนดกฎกติกาที่กํ ากับความประพฤติของสมาชิกในสังคมสวนหนึ่ง และกํ ากับการ
ทํางานของกลไกตางๆในสังคมอีกสวนหนึ่ง สังคมมนุษยจึงกอปรดวยกฎกติกาและจารีตตางๆ
จํานวนมาก (Lane 1996 : 173-178)
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2.12 The Principal – Agent Model
ตาม The Principal - Agent Model ราษฎรเปนมูลนาย (Principal) นักการเมือง
หรือรัฐบาลและขาราชการเปนผูรับใช (Agent) มูลนายวาจางใหผูรับใชดูแลทุกขสุขของมูลนาย
ในการวาจางดังกลาวนี้ มีการทําสัญญาระหวางมูลนายกับผูรับใช เพื่อลดตนทุนในการทําสัญญา
สัญญาดังกลาวนี้เปนสัญญาระยะยาว (Long-term Contract) ซึง่ มีชอื่ เรียกวา “รัฐธรรมนูญ”
ในประเทศที่มีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร รัฐธรรมนูญเปนสัญญาโดยแจงชัด (Explicit
Contract) แตจะเปนสัญญาโดยนัย (Implicit Contract) ในประเทศที่ไมมีรัฐธรรมนูญเปน
ลายลักษณอักษร
มูลนายอาจมีผลประโยชนรวมกันกับผูรับใชในหลายตอหลายกรณี ในกรณี
เหลานี้ ประพฤติกรรมของผูรับใชจะไมขัดประโยชนสุขของมูลนาย แตในบางกรณี ผลประโยชน
ทัง้ สองฝายอาจขัดกัน ในกรณีดังกลาวนี้ ผูรับใชอาจแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลโดยไมคํานึง
ถึ ง ทุก ข สุขของมู ล นาย ดว ยเหตุ ที่ มีปญ หาความไรส มมาตรของสารสนเทศ (Asymmetric
Information) มูลนายอาจเลือกผูรับใชผิดพลาด (Adverse Selection) และผูรับใชอาจหา
ประโยชนจากการใชอํานาจที่ไดรับมอบจากมูลนาย สารสนเทศที่ซอนเรน (Hidden Information)
และประพฤติกรรมที่ซอนเรน (Hidden Action) ยอมไมเปนประโยชนตอมูลนาย
ตาม The Principal – Agent Model รัฐธรรมนูญเปนสิ่งจําเปนสําหรับการแก
ปญหา Principal – Agent Relationship อันไดแกประเด็นปญหาที่วา มูลนายจะดําเนินการ
อยางไรเพื่อใหผูรับใชปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของมูลนายอยางแทจริง มูลนายแตโดยลําพัง
มิอาจกํากับและตรวจสอบผูรับใชอยางมีประสิทธิภาพได เพราะติดขัดดวยปญหาความไมสมบูรณ
และความไรสมมาตรของสารสนเทศ ปญหาเหลานี้กอใหเกิดปญหา Moral Hazard และปญหา
Adverse Selection ตามมา อภิมหาสถาบันดังเชนรัฐธรรมนูญเปนสิ่งจําเปน เพื่อกําหนด
พันธสัญญาระหวางมูลนายกับผูรับใช โดยระบุถึงหนาที่ตางตอบแทนระหวางคูสัญญา (Lane
1996 : 178 –180)
ตาม The Principal – Agent Model รัฐธรรมนูญเปนสัญญาระยะยาวระหวาง
ผูป กครองกับราษฎร ซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่ของผูปกครอง และกําหนดสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่
ของราษฎร ในการปองกันมิใหผูปกครองใชอํานาจในทางฉอฉลและหาประโยชนใสตัว รัฐธรรมนูญ
มีบทบัญญัติกําหนดขอจํากัดในการใชอํานาจของผูปกครอง กําหนดสถาบัน องคกร และกระบวน
การในการถวงดุลอํานาจและการตรวจสอบการใชอํานาจ รวมตลอดจนกระบวนการถอดถอนจาก
ตําแหนง
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2.2 เศรษฐทรรศนวาดวยรัฐธรรมนูญ
นักเศรษฐศาสตรมองรัฐธรรมนูญอยางไร ?
เศรษฐทรรศนวาดวยรัฐธรรมนูญ (Economic Views of Constitution) อาจ
จําแนกไดอยางนอย 3 กลุมความคิด (Macey 1987) อันไดแก
(1) Marxist / Progressive Approach
(2) Law and Economics Approach
(3) Public – Regarding Approach
Marxist / Progressive Approach ยึดกุมการวิเคราะหชนชั้น (Class Analysis)
มาใชวิเคราะหรัฐธรรมนูญ การวิเคราะหจับประเด็นหลักอยางนอย 2 ประเด็น ประเด็นแรก
คณะผูรางรัฐธรรมนูญสังกัดชนชั้นใดในสังคม ประเด็นที่สอง บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเกื้อกูล
ผลประโยชนชนชั้นใดในสังคม
Beard (1913/1965) ถูกจัดอยูในกลุมแนวทางลัทธิมารกซ ในการวิเคราะห
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา An Economic Interpretation of the Constitution of the United
States (1913) เสนอบทวิเคราะหวา คณะผูรางรัฐธรรมนูญ (The Framers) มีเจตนาแฝงเรน
ในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากรัฐธรรมนูญทีร่ า ง ดวยเหตุที่คนเหลานี้มีภูมิหลังมาจาก
กลุมทุน รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาจึงมีบทบัญญัติที่เกื้อประโยชนกลุมทุน อันประกอบดวย
นายทุนอุตสาหกรรมและนายธนาคารเปนดานหลัก ภายใตรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา รัฐบาล
มีอานาจมหาศาล
ํ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจในการเก็บภาษีอากร อํานาจในการประกาศสงคราม
อํานาจในการควบคุมการพาณิชย และอํานาจในการใชที่ดินทางภาคตะวันตกของประเทศ อํานาจ
เหล า นี้ เ กื้ อ กู ล ผลประโยชน ข องกลุ  ม ทุ น ในขณะที่ ก ลุ  ม เกษตรกรและกลุ  ม ลู ก หนี้ เ ป น ฝ า ย
เสียประโยชน ศาสตราจารยชารลส เบียรด (Charles Beard) ถูกตีตราวาเปนมารกซิสต เพราะ
มีความเห็นวา รัฐธรรมนูญรางโดยชนชั้นใด ยอมใหประโยชนแกชนชั้นนั้น เมื่อ Beard (1913)
ปรากฏสูโ ลกวิชาการ ก็ถูกวิพากษวิจารณเปนอันมาก9
Law and Economics Approach นําเสนอการวิเคราะหรัฐธรรมนูญ ดวยการ
ยึ ด กุ ม ข อ สมมติ ข องสํ านั ก เศรษฐศาสตร ค ลาสสิ ก ที่ ว  า มนุ ษ ย มี ค วามเห็ น แก ตั ว ต อ งการ
อรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) ตัวละครทุกตัวในตลาดการเมืองลวนแลวแตเห็น
แกได ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ ขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) ประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตัง้ กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และราษฎรทั่วไป ประพฤติกรรมของตัวละครในตลาด
9

บทวิพากษ Beard (1913) ดู Komesar (1987), Sunstein (1987), Zuckermann (1987) และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง Macey (1987)
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การเมืองเปนสิ่งที่คาดการณได เพราะมีการสนองตอบตอโครงสรางสิ่งจูงใจ โดยที่ตัวละครเหลานี้
มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนบริการทางการเมือง รวมตลอดจนการซื้อขายสิทธิ บนพื้นฐานของ
ผลประโยชนสวนบุคคล การซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดการเมืองโดยสมัครใจดังกลาวนี้ไมเพียงแต
จะใหประโยชนแกผูซื้อผูขายเทานั้น หากยังใหประโยชนแกระบอบการเมืองโดยสวนรวมดวย
(Macey 1987 : 54)
ในขณะที่ Beard (1913) จับประเด็นผลประโยชนของคณะผูรางรัฐธรรมนูญ
สํานัก Law and Economics จับประเด็นความเห็นแกไดของตัวละครทุกตัวในตลาดการเมือง และ
วิเคราะหประพฤติกรรมของตัวละครเหลานั้นบนพื้นฐานของความตองการอรรถประโยชนสูงสุด
การนําเสนอแนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญในฐานะเอกสารเศรษฐกิจของ Posner (1987) เดิน
ตามจารีตของสํานัก Law and Economics กรอบการวิเคราะหดังกลาวนี้โดยพื้นฐานเปนกรอบ
การวิเคราะหเดียวกับสํานัก Public Choice สํานัก Constitutional Political Economy และสํานัก
New Institutional Economics
ตามบทวิเคราะหของสํานัก Law and Economics รัฐธรรมนูญเปนอภิมหา
สถาบันทีก่ ากั
ํ บตลาดการเมือง การขับเคลื่อนในตลาดการเมืองโดยพื้นฐานมิไดแตกตางจากตลาด
สินคาและบริการโดยทั่วไป เพราะเปนการขับเคลื่อนโดยผลประโยชนสวนบุคคล ประชาชนมีความ
เห็นแกไดไมแตกตางจากนักการเมือง โดยนักการเมืองจะประสบความสํ าเร็จไดตองมีความ
สามารถในการประกอบการทางการเมือง (Political Entrepreneurship) ตลาดการเมืองจะถูก
ครอบงํ าโดยผูมีอํ านาจซื้อ แมรัฐสภาจะมีหนาที่ดานนิติบัญญัติ แตกระบวนการนิติบัญญัติ
จะสนองตอบกลุมผลประโยชนเปนดานหลัก เนื่องเพราะกลุมผลประโยชนเหลานี้นอกจากจะมี
การจัดตั้งเปนกลุมอันเขมแข็งแลว ยังมีอํานาจซื้ออีกดวย บทวิเคราะหของสํานัก Law and
Economics ใหบทสรุปคลายคลึงกับ Beard (1913) กลาวคือ รัฐธรรมนูญเปนเอกสารเศรษฐกิจที่
ออกแบบสถาบันเพื่อเกื้อกูลการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากประชาราษฎรไปใหกลุมผล
ประโยชนที่มีการจัดตั้งและมีอํานาจซื้อ โดยที่ในกระบวนการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจดัง
กลาวนี้ มีการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking)
โดยผูม อี ํานาจทางการเมืองดวย10
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บทวิพากษบทวิเคราะหของสํานัก Law and Economics ดู Macey (1987)
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Public – Regarding Approach เสนอบทวิเคราะหวา รัฐธรรมนูญรางขึ้นเพื่อ
ผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม11 ในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญแมจะมีกลุมผลประโยชน
ที่ตองการผลักดันใหรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่เกื้อประโยชนของกลุมตน แตก็จะมีกลุมที่เสีย
ประโยชนขัดขวางและคัดคาน กลุมผลประโยชนทั้งปวงจะประเมินตนทุนและประโยชนจากการ
แสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชแลว หากผลการประเมิน
พบวา การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจสรางความเสียหายแกสังคมโดยสุทธิ ก็ตองผลักดันให
รัฐธรรมนูญมีกลไกในการปองปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มิฉะนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญมีผล
บังคับใชแลว สังคมจะตกอยูในภาวะ The Prisoner’s Dilemma เพราะจะมีประพฤติกรรมเชิง
ยุ ท ธศาสตร ใ นการแสวงหาส ว นเกิน ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง อาจมิ ไดนํ าสังคมไปสูสภาวการณที่มี
สวัสดิภาพสูงสุด (Macey 1987)
รัฐธรรมนูญมีสถานะประดุจสัญญาระยะยาว ในดานหนึ่ง การทําสัญญาระยะสั้น
ดวยความถี่สูงยอมตองเสียตนทุนการทําสัญญาสูง ในอีกดานหนึ่ง การแกรัฐธรรมนูญเปนไปได
ดวยความยากลําบาก ทั้งในดานกระบวนการและกฎการลงคะแนนเสียง กระบวนการรางหรือ
แกไขรัฐธรรมนูญจึงเสียตนทุนสูง ขณะเดียวกัน บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมีสวนสําคัญในการ
กําหนดโครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives) ในตลาดการเมือง โดยที่โครงสรางสิ่งจูงใจจะ
แตกตางไปตามประเภทของตัวละคร ตัวละครแตละกลุมในตลาดการเมืองเผชิญโครงสรางสิ่งจูงใจ
ทีแ่ ตกตางกันและปรับตัวสนองตอบตอสิ่งจูงใจแตกตางกันดวย กฎและกติกาตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
โครงสรางสิ่งจูงใจที่ซอนเรนอยู นอกจากจะมีผลในการกํากับประพฤติกรรมของตัวละครในตลาด
การเมืองแลว ยังอาจสรางภาระตนทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost) แกตัวละครเหลานั้น
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญเปนเอกสารเศรษฐกิจที่กําหนดดุลอํานาจในตลาดการเมือง
และดวยเหตุที่ดุลอํานาจดังกลาวนี้สงผลตอการแบงปนผลประโยชนในสังคม บทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญจึงมีผลกระทบตอการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การแกปญหา
ความยากจนและการกระจายรายได รวมตลอดจนเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ (Elster 1994)
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ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสาธารณะ (Public Economics) มีอรรถาธิบายเกี่ยวกับประพฤติกรรมของหนวย
เศรษฐกิจสาธารณะ (ดังเชนรัฐบาล) ที่แตกตางกันอยางนอย 2 กลุม กลุมแรกเสนออรรถาธิบายวา หนวย
เศรษฐกิจสาธารณะมุงหาผลประโยชนสวนบุคคล (Private Interest Hypothesis) กลุมที่สองเสนออรรถาธิบาย
วา หนวยเศรษฐกิจสาธารณะทํางานเพื่อสวัสดิการสูงสุดของสังคม (Public Interest Hypothesis) เศรษฐทรรศน
วาดวยรัฐธรรมนูญตาม Law and Economics Approach อาจเทียบเคียงไดกับ Private Interest Hypothesis
ในขณะที่ Public–Regarding Approach เทียงเคียงไดกับ Public Interest Hypothesis
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3. เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ : กําเนิดและพัฒนาการ
เศรษฐศาสตร รั ฐ ธรรมนู ญ ตรงกั บ ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว า Constitutional
Economics หรือ Constitutional Political Economy นักเศรษฐศาสตรคนแรกที่ขนานนามสาขา
วิชานี้ คือ ริชารด แม็กเคนซี่ (Richard B. McKenzie) ซึง่ มีบทบาทสําคัญในการจัดการสัมมนา
ทางวิชาการในสาขาวิชานี้ ณ นครวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกาในป 2525 บทความที่นําเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการดังกลาว ตอมาตีพิมพเปนหนังสือชื่อ Constitution Economics : Containing
the Economic Powers of Government (McKenzie 1984) Buchanan (1990) ชีใ้ หเห็นวา
การตั้งชื่อ Constitutional Economics ชวยใหเห็นเนื้อหาสาระที่แตกตางจาก Nonconstitutional
Economics อันไดแก เศรษฐศาสตรที่มิไดของเกี่ยวกับการวิเคราะหรัฐธรรมนูญ
Constitutional Economics หรือ Constitutional Political Economy มิได
ถือกําเนิดจาก McKenzie (1984) หากแตมีรากฐานทางปญญาความคิดสืบจากอาดัม สมิธ
(Adam Smith) ปรมาจารยของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก กลาวโดยทั่วไปแลว นักเศรษฐศาสตร
ในสํ านักนี้มุงนํ าเสนออรรถาธิบายเกี่ยวกับกลไกการทํ างานของตลาด โดยมิไดสนใจเงื่อนไข
และสภาวการณทางการเมือง จารีตการวิเคราะหเชนนี้สืบทอดสูสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก
(Neo-classical Economics) และกลายเปนมรดกทางปญญาที่ตกแกสํานักเศรษฐศาสตรกระแส
หลักในปจจุบัน แมอาดัมสมิธมีสวนในการสรางจารีตการวิเคราะหเชนนี้ แตสมิธก็สนใจศึกษา
ดวยวา หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสถาบัน (Institutional Structure) ประพฤติกรรมของ
หนวยเศรษฐกิจตางๆในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เพราะโครงสรางสถาบันที่แตกตางกัน
ยอมมีกฎกติกา เงื่อนไข และขอจํากัดแตกตางกัน เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญสืบทอดจารีตการ
วิเคราะหดานนี้จากอาดัม สมิธ (Buchanan 1990)
เศรษฐศาสตร รั ฐ ธรรมนู ญ กํ าหนดจุ ด เน น การวิ เ คราะหกลไกการทํ างานของ
กฎกติกาชุดตางๆในสังคม กฎกติกาเหลานี้ประกอบดวยกฎกติกาทางกฎหมาย กฎกติกาของ
สถาบัน และกฎกติกาในรัฐธรรมนูญ (Legal-institutional-constitutional Rules) กฎกติกาแตละ
ชุ ด มี ผ ลในการสร า งข อ จํ ากั ด ในการเลื อ กและกํ ากั บ ประพฤติ ก รรมของหน ว ยเศรษฐกิ จ และ
หนวยการเมืองตางๆแตกตางกัน ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมที่แตกตางกัน
จะมีกฎกติกาตางชุดกัน ความแตกตางของกฎกติกายังผลใหกลไกการทํางานของแตละสังคม
เศรษฐกิจการเมืองแตกตางกันดวย ดังนั้น เนื้อหาสาระของเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญจึงแตกตาง
จากเศรษฐศาสตรโดยทั่วไป เพราะเศรษฐศาสตรโดยทั่วไปศึกษากลไกการทํ างานของระบบ
เศรษฐกิจภายใตกฎกติกาทั้งดานกฎหมาย สถาบัน และรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหหรือที่ดํารงอยู
แตเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญสนใจศึกษาวา หากมีการเปลี่ยนแปลงชุดของกฎกติกาดังกลาวนี้
กลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และระบบสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
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เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญเพิ่งจะกอตัวในทศวรรษ 2510 โดยยอนกลับไปสืบทอด
จารี ต การวิ เ คราะห ส ถาบั น จากสํ านั ก เศรษฐศาสตร ค ลาสสิ ก และพั ฒ นาควบคู  กั บ สํ านั ก
เศรษฐศาสตรการเมืองสมัยใหม (New Political Economy) อันประกอบดวยสํานักศึกษายอย
อยางนอย 6 สํานัก (Buchanan 1987a) อันไดแก
(1) สํานักศึกษาทางเลือกสาธารณะ (Public Choice)
(2) เศรษฐศาสตรวาดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน (Economics of Property
Rights)
(3) เศรษฐศาสตรวิเคราะหวาดวยกฎหมาย (Economic Analysis of Law หรือ
Law and Economics)
(4) เศรษฐศาสตร ก ารเมื อ งว า ด ว ยการควบคุ ม กํ ากั บ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ
(Political Economy of Regulation)
(5) เศรษฐศาสตรสถาบันสมัยใหม (New Institutional Economics)
(6) ประวัติศาสตรเศรษฐกิจใหม (New Economic History)
ในจํานวนสาขาวิชายอยทั้งหกดังที่กลาวขางตนนี้ เศรษฐศาสตรวาดวยกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน และเศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการควบคุมกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จัดอยู
ในกลุ  ม เศรษฐศาสตร ก ระแสหลั ก และมิ ไ ด มี เ นื้ อ หาและระเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาใกล เ คี ย งกั บ
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญแมแตนอย สวนอีกสี่สาขายอยที่เหลือมีความใกลเคียงกับเศรษฐศาสตร
รัฐธรรมนูญมากกวาสองสาขายอยที่กลาวมาแลว
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญถือกํ าเนิดจากสํ านัก Public Choice ซึ่งนํ าแนว
ความคิ ด และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร สํ านั ก คลาสสิ ก และนี โ อคลาสสิ ก ไปใช วิ เ คราะห ก ารเมื อ ง
ทั้งโครงสรางของสังคมการเมือง (Structure) ประพฤติกรรมทางการเมือง (Conduct) และผล
ปฏิบตั ิการทางการเมือง (Performance) การศึกษาของสํานัก Public Choice จึงคูขนานไปกับ
สํานักคลาสสิกและนีโอคลาสสิก ในขณะที่สํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลักศึกษากลไกการทํางาน
ของตลาดสินคาและบริการและตลาดปจจัยการผลิต สํานัก Public Choice ศึกษากลไกการ
ทํางานของตลาดการเมือง
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาทั้งที่แคบและกวางขวางกวาสํ านัก Public
Choice เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญแคบกวา Public Choice เพราะมุงจับเฉพาะรัฐธรรมนูญสําหรับ
การศึกษาวิจัยเพื่อทําความเขาใจตลาดการเมือง และใหความสําคัญกับการออกแบบรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Design) เพือ่ การปฏิรูปการเมือง แตเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญกวางกวา Public
Choice เพราะสนใจศึกษากฎกติกาและสถาบันชุดตางๆที่กํากับสังคมการเมือง เศรษฐศาสตร
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รัฐธรรมนูญใหความสนใจในการศึกษากฎกติกาที่กํากับสังคมนอกปริมณฑลทางการเมืองดวย
(Brennan and Hamlin 1998)
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญอาจจําแนกออกเปน 3 สวน สวนที่หนึ่ง ไดแก การ
ศึกษาบทบาทของกฎกติกา ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งคําถามที่วา เหตุใดจึง
ตองมีรัฐธรรมนูญ สวนทีส่ อง ไดแก การศึกษากลไกการทํางานของรัฐธรรมนูญ และผลกระทบอัน
เกิดจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญ สวนทีส่ ามไดแก การศึกษาสถาบันเปรียบเทียบ (Comparative
Institutional Analysis) เพือ่ พิเคราะหวา การเปลี่ยนแปลงชุดของกฎกติกาหรือชุดของสถาบันจะมี
ผลตอโครงสราง ประพฤติกรรม และผลปฏิบัติการในตลาดการเมืองอยางไรบาง (Brennan and
Hamlin 1998)
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาสาระทั้งสวนที่มิไดเจือปนดวยดุลพินิจและ
ระบบคุณคา ซึ่งเรียกวา Positive Constitutional Political Economy และสวนที่เจือปนดวย
ดุลพินจิ และวิจารณญาณสวนบุคคล ซึ่งเรียกวา Normative Constitutional Political Economy
(Voigt 1997)
Positive Constitutional Political Economy หรือ Positive Constitutional
Economics ศึกษาถึงสิ่งที่เคยเปนในอดีต (What was) สิง่ ทีเ่ ปนอยูในปจจุบัน (What is) และสิ่งที่
จะเปนในอนาคต (What will be) เนือ้ หาสาระหรือองคความรูในสวนนี้สามารถพิสูจนความถูกตอง
หรือไมถูกตอง (Validity) ดวยการหาประจักษพยานขอเท็จจริง (Empirical Evidence) เพื่อพิสูจน
ตัวอยางขององคความรูในสวนนี้ ไดแก การกอเกิดและพัฒนาการของกฎกติกาและสถาบันภายใต
รัฐธรรมนูญ ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญ ปจจัยที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาในรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
Normative Constitutional Political Economy หรือ Normative Constitutional
Economics ศึกษาถึงสิ่งที่ควรจะเปน (What ought to be) องคความรูในสวนนี้มิอาจพิสูจนความ
ถูกหรือผิดดวยการหาประจักษพยานขอเท็จจริง เนื่องเพราะเจือปนดวยดุลพินิจและระบบคุณคา
สวนบุคคล ตัวอยางขององคความรูในสวนนี้ ไดแก รัฐธรรมนูญที่ดีเลิศหรือรัฐธรรมนูญใน
อุตมภาวะ (Optimal Constitution) การออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) เปนตน
Voigt (1997) ชี้ใหเห็นวา ในขณะที่ Normative Constitutional Political
Economy มีพัฒนาการคอนขางรุดหนาและพรมแดนแหงความรูขยายออกไปอยางกวางขวาง
พัฒนาการของ Positive Constitutional Political Economy เปนไปอยางจํากัดจําเขี่ย
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บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการสถาปนาเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญในฐานะสาขา
วิชา ก็คือ เจมส แม็กกิล บูคานัน (James McGill Buchanan, 1991 - )12 บูคานันมีบทบาทสําคัญ
ในการสถาปนาและพัฒนาสํานักเศรษฐศาสตร Public Choice มากอนแลว จนไดรับรางวัลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตรในป 2530 ดังไดกลาวแลววา หนอของเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญผลิจากสํานัก
Public Choice ในทศวรรษ 2510 นั้นเอง การจัดพิมพวารสารวิชาการชื่อ Constitutional Political
Economy ในป 2533 นับเปนหลักหมุดทางวิชาการที่บงบอกการเติบใหญของเศรษฐศาสตร
รัฐธรรมนูญในฐานะสาขาวิชาหนึ่งของเศรษฐศาสตร13
4. แนวความคิดพืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตรสําหรับการวิเคราะหรัฐธรรมนูญ
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญมีรากฐานทางปญญาจากสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก
ดวยเหตุดังนั้น จึงอาศัยเครื่องมือการวิเคราะหจากสํานักดังกลาว ในหัวขอนี้จะกลาวถึงแนว
ความคิ ด พื้ น ฐานและกรอบการวิ เ คราะห บ างประการที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อันไดแก
(1) homo economucus
(2) กติกาการเลนเกม (Rules of the Game)
(3) ตลาดการเมือง (Political Market)
4.1 Homo Economicus
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญมีขอสมมติพื้นฐานเกี่ยวกับประพฤติกรรมของมนุษย
วา มนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจ (homo economicus) ผูตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility
Maximization) ในแง นี้ เศรษฐศาสตร รั ฐ ธรรมนู ญ สื บ ทอดจารี ต การวิ เ คราะห จ ากสํ านั ก
เศรษฐศาสตรคลาสสิก ความจําเปนในการยึดขอสมมติวาดวยความเปนสัตวเศรษฐกิจของมนุษย
ก็เพือ่ ความสอดคลองตองกันของระเบียบวิธีการศึกษา (Methodogical Consistency) เมื่อมนุษย
ในฐานะผูบริโภคถูกสมมติใหมีความเห็นแกได และตองการอรรถประโยชนสูงสุด ขอสมมติ
เดียวกันนี้ก็ควรจะนํามาใชวิเคราะหประพฤติกรรมของมนุษยในฐานะประชาชนผูเสียภาษีอากร

12

บทวิเคราะหแนวความคิดของ เจมส บูคานัน ดู Congleton (1988), Romer (1988), Sandmo (1990)
Reisman (1990) และโดยเฉพาะอยางยิ่ง Mueller (1998)
13
การนิยามขอบเขตและเนื้อหาสาระของเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญในฐานะสาขาวิชา ดู Buchanan (1987a;
1990) และ Brennan and Hamlin (1998) บทสํารวจสถานะแหงความรูและเนื้อหาสาระของเศรษฐศาสตร
รัฐธรรมนูญ ดู Voigt (1997) และ Mueller (1996; 1997b; 1997c)
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ประชาชนผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ข า ราชการ และนั ก การเมื อ ง หากบทวิ เ คราะห มี ข  อ สมมติ ว  า
นักการเมืองเปนผูที่เห็นแกประโยชนสวนรวม โดยใหคนอื่นในสังคมลวนแลวแตเห็นแกตัว บท
วิเคราะหนั้นยอมขาดขอสมมติที่สอดคลองตองกัน (Buchanan 1987 ; 587)
มนุษยในฐานะสัตวเศรษฐกิจจะมีประพฤติกรรมอันสมเหตุสมผล (Rational
Behaviour) โดยจะตัดสินใจกระทําการหรือละเวนการกระทําการจากการประเมินผลประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ (Expected Benefits) เทียบกับตนทุนที่คาดวาตองสูญเสียไป (Expected Costs)
จากการกระทําการหรือการละเวนการกระทําการนั้น มนุษยจะละเวนการกระทําการหากประเมิน
แลวพบวา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการกระทําดังกลาวไมคุมกับตนทุนที่ตองสูญเสียไป แต
จะตัดสินใจกระทําการหากการประเมินไดผลตรงกันขาม
การตัดสินใจทางการเมืองของมนุษย ไมวาในฐานะประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ขาราชการ นักการเมือง หรือฐานะอื่นใด ลวนแลวแตเปนผลจากการประเมินประโยชนสุทธิที่ไดรับ
ทั้งสิ้น ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะนอนหลับทับสิทธิ หากผลการประเมินปรากฏวา ประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับจากการใชสิทธิเลือกตั้ง (Voting Benefits) ไมคุมกับตนทุนที่ตองสูญเสียไป
ในการนั้น (Voting Costs) การตัดสินใจบริจาคเงินใหพรรคการเมืองก็ดี หรือการตัดสินใจทางการ
เมืองในดานอื่นๆก็ดี ลวนมีพื้นฐานการตัดสินใจจากหลักการประเมินประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เทียบกับตนทุนที่ตองสูญเสียไปดังกลาวนี้14
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญวิเคราะหองคกรหรือสถาบันทางการเมืองดวยเครื่องมือ
ที่ไมแตกตางจากการวิเคราะหประพฤติกรรมของปจเจกบุคคล เพราะองคกรหรือสถาบันทาง
การเมืองประกอบดวยปจเจกบุคคล ความตองการอรรถประโยชนสูงสุดของปจเจกบุคคลจึงเปน
พลังขับเคลื่อนองคกรหรือสถาบันดังกลาว นักเศรษฐศาสตรสาธารณะ (Public Economics)

14

ในรอบศตวรรษที่ผานมานี้ เศรษฐศาสตรไดขยายพรมแดนออกไปมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําขอสมมติวา
ดวยประพฤติกรรมอันสมเหตุสมผลไปใชในการวิเคราะหปรากฏการณและประพฤติกรรมทางการเมืองและสังคม
(Hirshleifer, 1985; Demsetz, 1997) นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักถือเปนความสําเร็จของเศรษฐศาสตร
กระนั้นก็ตาม มีวิวาทะในประเด็นที่วา เศรษฐศาสตรเปน 'จักรวรรดินิยม' ในวงวิชาการสังคมศาสตรหรือไม ทั้งนี้
ดวยการครอบงําสังคมศาสตรสาขาอื่นใหเปนเพียง 'อาณานิคม' ของเศรษฐศาสตร (Thompson; 1997; 1999;
Fine, 1999) บทวิพากษขอสมมติวาดวยประพฤติกรรมอันสมเหตุสมผลในวงวิชาการเศรษฐศาสตร ดู
Kahneman (1994) การแผอิทธิพลของขอสมมตินี้ไปสูสาขาวิชาอื่น ดู Johansson (1991), Sugden (1991)
และ Mongin (1991) อิทธิพลดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนในสาขาวิชาสังคมวิทยาเศรษฐกิจ (Economic
Sociology) ดู Coleman (1990) และ Holton (1995) อิทธิพลที่มีตอสาขาวิชารัฐศาสตร ดู Lalman,
Oppenheimer, and Swistak (1993) บทวิพากษการนํา Rationality Assumption มาใชศึกษาปรากฏการณ
และพฤติกรรมทางการเมือง ดู Monroe (1991) และ Green and Shapiro (1994)
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จํานวนไมนอยยึดถือขอสมมติการวิเคราะหวา รัฐบาลมีเปาประสงคในการสรางสรรคสวัสดิการ
สูงสุดแกสังคม (Social Welfare Maximization) ขอสมมตินี้ยอมตรงกันขามกับขอสมมติที่ใช
ในการวิเคราะหประพฤติกรรมของปจเจกชนที่ถูกมองวา มีกิเลส มีตณ
ั หา และมีความเห็นแกได
เหตุใดปจเจกชนจึงถูกมองวาเห็นแกได แตรัฐบาลในฐานะองครวมของปจเจกชนกลับถูกมองวา
เห็นแกประโยชนสวนรวม เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญภายใตการนําของเจมส บูคานันโจมตีการยึด
ขอสมมติการวิ เคราะห ที่ ไมสอดคลอ งตอ งกัน นี้ หากตองการใหการวิเคราะหยึดขอสมมติที่
สอดคลองตองกัน รัฐบาลก็ดี รัฐสภาก็ดี หรือพรรคการเมืองก็ดี ลวนตองถูกสมมติใหมีความเห็น
แกไดไมแตกตางจากปจเจกชน เพราะพลังแหงสัตวเศรษฐกิจของปจเจกชนที่รวมตัวกันอยูใน
สถาบันการเมืองเหลานี้เปนจักรกลที่ขับเคลื่อนองคกร15
กลาวโดยสรุปก็คือ ความเปนสัตวเศรษฐกิจของมนุษย (homo economicus)
เปนขอสมมติปฐมฐานของเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ ตัวละครในตลาดการเมืองลวนแลวแต
เห็นแกตวั มีกเิ ลส มีตัณหา และเห็นแกประโยชนสวนตัวเหนือผลประโยชนสวนรวม แตทั้งนี้มิได
มีนัยวา ผูที่เห็นแกประโยชนสวนตนจะเห็นแกประโยชนสวนรวมมิได ภายใตขอสมมติวาดวย
ความเปนสัตวเศรษฐกิจของมนุษย ผูที่มีประพฤติกรรมอันสมเหตุสมผลจะตัดสินใจกระทําการหรือ
ละเวนการกระทําการเพียงเพื่อใหไดมาซึ่งอรรถประโยชนสูงสุด
4.2 กติกาการเลมเกม (Rules of the Game)
รัฐธรรมนูญผลิตและใหอํานาจในการผลิตกฎกติกาตางๆ ในดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญ
กําหนดกฎกติกาในสังคมการเมืองโดยตรง ในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญอาจใหอํานาจแกองคกรของ
รัฐในการผลิตกฎกติกาตางๆโดยออม กฎกติกาตามความในรัฐธรรมนูญอาจจําแนกออกเปน 2
ประเภท ประเภทแรกเปนกฎกติกาที่กําหนดการเลนเกมของตัวละครในตลาดการเมือง ดังเชน
การกําหนดสิทธิและหนาที่ของชนชาวไทย อีกประเภทหนึ่งเปนกฎกติกาที่กํากับ ควบคุม และ
ตรวจสอบสังคมการเมืองใหอยูในกรอบหรือพัฒนาในทิศทางที่พึงปรารถนาในทัศนะของผูราง
รัฐธรรมนูญ ดังเชนการหามซื้อขายเสียง การควบคุมการใชจายในการเลือกตั้งของนักการเมือง
และพรรคการเมือง เปนตน

15

ขอสมมติวาดวยความเปนสัตวเศรษฐกิจของมนุษยเปนที่วิพากษวิจารณกันมากในวงวิชาการสังคมศาสตร
Faber, Manstetten and Petersen (1997) เสนอใหใชความเปนสัตวการเมืองของมนุษย (homo politicus)
ควบคูกับความเปนสัตวเศรษฐกิจของมนุษยในการวิเคราะหตลาดการเมือง ในขณะที่สัตวเศรษฐกิจแสวงหา
อรรถประโยชนสวนบุคคล สัตวการเมืองแสวงหาผลประโยชนสวนรวมใหแกชุมชนทางการเมือง ดูบทวิพากษ
ขอเสนอนี้ใน Sollner (1998) และ Bernholz (1998)
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เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงกําหนดกฎกติกาในสังคมการเมือง? คําตอบอยูที่บทบาท
ของกฎกติกาเหลานั้น กฎกติกาอาจใหประโยชนแกสมาชิกในสังคมในฐานะปจเจกชน หรืออาจ
ใหประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม รัฐธรรมนูญจึงมีกฎกติกาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน ความสัมพันธในทางแพงและพาณิชย ฯลฯ กฎกติกาอาจเปนไดทั้งสินคาเอกชน
(Private Goods) และสินคาสาธารณะ (Public Goods) กฎกติกาที่เปนสินคาเอกชนใหประโยชน
เฉพาะปจเจกบุคคล สวนกฎกติกาที่เปนสินคาสาธารณะใหประโยชนแกสมาชิกในสังคมทุกคน
รวมกัน โดยที่การไดประโยชนเพิ่มขึ้นของสมาชิกคนหนึ่งคนใดมิไดเปนเหตุใหสมาชิกคนอื่นๆตอง
สูญเสียประโยชน หรือมิไดรับประโยชน กฎกติกาที่เปนสินคาสาธารณะกอใหเกิดปรากฏการณ
‘การตีตั๋วฟรี’ (Free Rider) เพราะสมาชิกในสังคมตองการประโยชนจากกฎกติกาประเภทนี้ แต
ไมตองการรับภาระจายในการสถาปนากฎกติกาเหลานี้ หากมีสมาชิกคนหนึ่งคนใดรับภาระ
ดังกลาวนี้ ประโยชนมิไดตกแกสมาชิกดังกลาวแตเพียงผูเดียว สมาชิกคนอื่นๆในสังคมยอมได
ประโยชนรวมดวย ปรากฏการณ ‘การตีตั๋วฟรี’ ทําใหการสถาปนากฎกติกาที่เปนสินคาสาธารณะ
เป น ไปได ย ากยิ่ ง ดั ง นั้ น จึ ง เป น หน า ที่ ข องผู  ร  า งรั ฐ ธรรมนู ญ ในการบรรจุ ก ฎกติ ก าที่ เ ป น
สินคาสาธารณะในรัฐธรรมนูญอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อจัดระเบียบสังคม (Social Order) หาก
รัฐธรรมนูญประสบผลสําเร็จในการจัดระเบียบสังคม จนศานติสุขกอเกิดในสังคม ประชาชนมี
ความศรัทธาเชื่อถือซึ่งกันและกัน (Trust) สมานฉันทเปนผลลัพธที่ตามมา สังคมเชนนี้ยอมอยูใน
ฐานะทีจ่ ะขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ
กฎกติกาในรัฐธรรมนูญอาจมีผลในการเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมของสมาชิก
ในสังคม หรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม ผลกระทบ
ดังกลาวนี้อาจจําแนกออกเปน 3 ประเภท (Brennan and Hamlin 1998)
ผลกระทบประเภทแรก ได แ ก การส ง ผ า นสารสนเทศเกี่ ย วกั บ กฎกติ ก า
(Informational Effects of Rules) สมาชิกในสังคมไดรับรูกฎกติกาในรัฐธรรมนูญรวมกัน กฎกติกา
ดั ง กล า วมี ฐ านะเปน สารสนเทศสํ าหรับเปน พื้น ฐานในการคาดการณเ กี่ย วกับ ประพฤติกรรม
ของสมาชิกรวมสังคมเดียวกัน ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือ กฎจราจร ซึ่งสงผานสารสนเทศวา ผูขับขี่
ยานยนตบนทองถนนจะชิดซายหรือชิดขวา จะหยุดรถเมื่อไฟจราจรขึ้นสีแดงหรือไม ผูใชรถใชถนน
สามารถคาดการณเกี่ยวกับประพฤติกรรมของผูใชถนนรวมกันได ทั้งนี้โดยอาศัยสารสนเทศ
ที่ปรากฏในกฎจราจร ในกรณีของกฎจราจร ผูใชรถใชถนนจะไดประโยชนรวมกันจากการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอยางเครงครัด เพราะชวยจํากัดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถน ในอีกตัวอยางหนึ่ง
รัฐธรรมนูญกําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
การไมยื่นบัญชีดังกลาว หรือการยื่นบัญชีอันประกอบดวยขอมูลอันเปนเท็จ มีความผิดตาม
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รัฐธรรมนูญ หากการบังคับใชกฎกติกาดังกลาวนี้เปนไปอยางเขมงวดและมีประสิทธิภาพ ยอม
สงผานสารสนเทศใหคาดการณวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะปฏิบัติตามกฎกติกาในเรื่องนี้
ในกรณีตรงกันขาม หากการบังคับใชกฎกติกาขอนี้หยอนยานและไรประสิทธิภาพ ยอมคาดไดวา
การละเมิดกฎกติกาจักตองเกิดขึ้น
ผลกระทบประเภทที่สอง ไดแก ผลกระทบตอโครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of
Incentives) กฎกติกามีโครงสรางสิ่งจูงใจ ทั้งโดยแจงชัด (Explicit Incentives) และโดยนัย
(Implicit Incentives) สิง่ จูงใจเหลานี้อาจจําแนกเปนสิ่งจูงใจเชิงบวก (Positive Incentives) กับ
สิง่ จูงใจเชิงลบ (Negative Incentives) สิง่ จูงใจเชิงบวกมุงใหรางวัลและผลตอบแทน (Rewards)
แกผปู ฏิบัติตามกฎกติกา สวนสิ่งจูงใจเชิงลบมุงลงโทษ (Punishments) ผูล ะเมิดกฎกติกา สมาชิก
ในสังคมจะสนองตอบตอโครงสรางสิ่งจูงใจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญดุจเดียวกับการสนองตอบตอ
สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดกฎคะแนนเสียงขางมาก (Simple Majority
Rule) ในการกําหนดทางเลือกหรือมติของสังคม (Social Choice) พลังการแขงขันในการเลือกตั้ง
จะมีสิ่งจูงใจใหนักการเมืองและพรรคการเมืองนําเสนอเมนูนโยบาย (Policy Menu) ที่ทําใหได
คะแนนเสียงจากผูมีสิทธิเลือกตั้งสวนใหญ การศึกษารัฐธรรมนูญจึงตองใหความสํ าคัญแก
การศึกษาโครงสรางสิ่งจูงใจที่ปรากฏในกฎกติกาในรัฐธรรมนูญ
ผลกระทบประเภทที่สาม ไดแก ผลกระทบตอกระบวนการคัดสรรบุคคลในสังคม
(Screening Effects of Rules) กฎกติกาไมเพียงแตลงโทษประพฤติกรรมบางประเภท และ
สงเสริมประพฤติกรรมบางประเภท หากยังใชลงโทษบุคคลบางจําพวกในสังคม และสงเสริมบุคคล
อีกบางจําพวกในสังคมอีกดวย การศึกษารัฐธรรมนูญจึงตองใหความสําคัญประเด็นผลกระทบที่มี
ตอกระบวนการคัดสรรบุคคลในสังคม อาทิเชน รัฐธรรมนูญที่กําหนดกฎกติกา ‘บัณฑิตยาธิปไตย’
โดยใชระดับการศึกษาเปนทํานบในการกลั่นกรองการดํารงตําแหนงทางการเมือง ยอมมีผลในการ
ลงโทษคนจน เพราะคนจนไมอยูในฐานะที่จะมีการศึกษาในระบบโรงเรียนในระดับสูงได กฎกติกา
ที่มีผลตอการคัดสรรบุคคลในสังคมอาจกอผลในทางตรงกันขามกับเจตนารมณ แทนที่จะไดคนดี
มีศีลธรรม และมีความสามารถมาดํารงตําแหนงทางการเมือง อาจไดบุคคลที่มีคุณสมบัติตรง
กันขามกับเจตนารมณ อันเปนปรากฏการณที่เรียกวา ‘เลือกนักมักไดแร’ (Adverse Selection)
กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐธรรมนูญผลิตและใหอํ านาจในการผลิตกฎกติกาตางๆ
การศึกษารัฐธรรมนูญจึงตองใหความสําคัญในประเด็นการศึกษากฎกติกาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
นอกจากการวิเคราะหและแจกแจงกฎกติกาเหลานั้นแลว ยังตองพยายามวิเคราะหผลกระทบ
อันเกิดจากกฎกติกาเหลานั้นอีกดวย ทายที่สุด ผูวิเคราะหอาจตองกาวลวงไปศึกษาประเด็นสําคัญ
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ทีว่ า หากมีการเปลี่ยนแปลงชุดของกฎกติกาในรัฐธรรมนูญ จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประพฤติกรรม และผลปฏิบัติการในตลาดการเมืองอยางไรบาง
4.3 ตลาดการเมือง (Political Market)
รัฐธรรมนูญเปนอภิมหาสถาบันที่กํากับตลาดการเมือง ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ตองสรางแบบจําลองตลาดการเมือง เพื่อทําความเขาใจกลไกของรัฐธรรมนูญในการกํากับตลาด
การเมือง รวมตลอดจนเปาประสงคในการกํากับนั้น
ตลาดการเมืองเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ (Public Exchange Market)16
ในขณะที่ตลาดสินคาและบริการ รวมตลอดจนตลาดปจจัยการผลิต เปนตลาดปริวรรตเอกชน
(Private Exchange Market) ในตลาดปริวรรตเอกชน สิ่งที่ซื้อขายกัน คือ สินคาเอกชน (Private
Goods) โครงสรา งตลาดมี ค วามสํ าคัญ ในการกํ าหนดอํ านาจต อ รองระหวางผูซื้อกับผูขาย
ในตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ ผูซื้อมีอิทธิพลในกระบวนการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคา
มากกวาผูข าย แตในตลาดที่มีการผูกขาด อํานาจตอรองของผูซื้อจะมีนอย ตลาดการเมืองเปนที่
ซึง่ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน 'บริการการเมือง' (Political Services) โดยที่ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เปนผูซ อื้ และนักการเมืองผูยึดกุมอํานาจการบริหารเปนผูขาย 'บริการการเมือง' เปนบริการผลิต
ความสุขใหแกราษฎร หากกลาวใหถึงที่สุด บริการผลิตความสุขยอมมาจากนโยบาย ตลาดการ
เมืองจึงเปนตลาดนโยบาย(Policy Market) ณ ที่ซึ่งนักการเมืองหรือผูผลิตนโยบายเสนอขาย
นโยบาย เพือ่ แลกกับคะแนนเสียงของราษฎรซึ่งเปนผูซื้อนโยบาย กระบวนการปริวรรต(Exchange
Process) จะเปนฉันใดยอมขึ้นอยูกับโครงสรางของตลาด หากตลาดไมมีการแขงขันที่สมบูรณ
ราษฎรยอมไมไดประโยชนจากกระบวนปริวรรตในตลาดการเมืองเทาที่ควร และตลาดไมสามารถ
ผลิต 'บริการการเมือง' อยางมีประสิทธิภาพ ความไรประสิทธิภาพในการผลิต 'บริการการเมือง'
มีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง ในดานหนึ่ง ประชาชนอาจมิไดรับ 'บริการการเมือง' ประเภท
ทีต่ อ งการ ในอีกดานหนึ่ง ประชาชนแมไดรับ 'บริการการเมือง' ประเภทที่ตองการ แตคุณภาพของ
บริการอาจจะตํ่ากวาที่ควร หากการผลิตมีประสิทธิภาพตํ่า สงผลใหตนทุนการผลิตและ 'ราคา' สูง
กวาทีค่ วรจะเปน รวมทั้งหากมีการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) จากกระบวนการ
ผลิต ประชาชนผูเสียภาษีอากรตองรับภาระตนทุนการผลิตมากกวาที่ควรจะเปน
ตลาดการเมืองในอุดมคติ (Ideal Political) เปนตลาด ‘ซือ้ ขาย’ หรือแลกเปลี่ยน
นโยบาย (ดูแผนภาพที่ 1 - 1) นักการเมืองหรือพรรคการเมืองเปนผูเสนอขายเมนูนโยบาย (Policy
16

การอุปมาอุปมัยตลาดการเมืองประดุจหนึ่งตลาดสินคาและบริการ และการวิเคราะหตลาดการเมืองในฐานะ
ตลาดปริวรรตสาธารณะ ดู Curry and Wade (1968), Ursprung (1991) และ Myerson (1997)
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Menu) และใชเ มนู น โยบายที่ เ สนอขายนี้ใ นการโฆษณาหาเสี ย งและรณรงคใ นการเลื อ กตั้ ง
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอซื้อเมนูนโยบาย โดยเลือกซื้อเมนูนโยบายชุดที่ใหความสุข
ความพอใจสู ง สุ ด แก ต นเอง การเสนอซื้ อ กระทํ าด ว ยการหย อ นบั ต รเลื อ กตั้ ง โดยหวั ง ว า
นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตนเลือก เมื่อชนะการเลือกตั้งแลว จะใชอํานาจการบริหารในการ
ผลิต ‘บริการทางการเมือง’ หรือ ‘บริการความสุข’ สงมอบแกผูเสนอซื้อในภายหลัง ตลาดการเมือง
จึงเปนตลาดที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเสียเปรียบนักการเมืองและพรรคการเมืองผูเสนอขายเมนู
นโยบาย เพราะผูเสนอซื้อตองชําระ ‘ราคา’ คาสินคาลวงหนา โดยไมมีหลักประกันวา จะไดรับ
สินคาเปนการตางตอบแทนในภายหลังหรือไม
ความเสียเปรียบที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีตอนัการเมืองและพรรคการเมืองใน
กระบวนการปริวรรตในตลาดการเมืองเปนผลจากปจจัยสําคัญอยางนอย 2 ปจจัย คือ ความ
ไมสมบูรณของสัญญา (Contract Incompleteness) และสภาวะความไมแนนอนทางการเมือง
(Political Uncertainty)
ตลาดการเมื อ งเป นตลาดปริวรรตสาธารณะ สัญญาการซื้อขายแลกเปลี่ยน
ในตลาดการเมืองมิใชสญ
ั ญาโดยแจงชัด (Explicit Contract) หากแตเปนสัญญาโดยนัย (Implicit
Contract) ในประการสําคัญมิใชสัญญาที่มีลายลักษณอักษร ในตลาดสินคาและบริการ ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยในบางประเทศยอมรับการดํารงอยูของสัญญาโดยนัย และมีบทบัญญัติ
เกื้ อ กู ล ให คู  สั ญ ญาปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงที่ ป รากฏในสั ญ ญาโดยนั ย แต ใ นตลาดการเมื อ ง
รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น มิ ไ ด มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ บั ง คั บ ให คู  สั ญ ญาต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลง
ในสัญญาโดยนัย
ดวยเหตุที่สัญญา 'ซื้อขาย' ในตลาดนโยบายไมมีลายลักษณอักษร และเปน
สัญญาโดยนัย จึงมีลักษณะเปนสัญญาที่ไมสมบูรณ (Incomplete Contract) ดวย ทั้งนี้เนื่องจาก
มิไดมีการกําหนดสิทธิของผูชําระราคาคาสินคากับสิทธิของผูรับคาชําระสินคานั้น หรือสิทธิของ
ผูซ อื้ กับสิทธิของผูขาย รวมตลอดจนบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดสัญญา17 ดังนัน้ นักการเมือง
และพรรคการเมืองสามารถละเมิดสัญญาไดโดยงาย แมเมื่อมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน
แลวก็อาจไมดาเนิ
ํ นนโยบายตามเมนูที่ใชในการหาเสียงเลือกตั้งได เพราะไมมีความเสี่ยงในการถูก
ลงโทษ

17

คําอธิบายเกี่ยวกับสัญญาโดยนัย (Implicit Contract) ดู Azariadis (1987) และ Stiglitz (1992) ประกอบ
กับความเห็นของ Nils Gottfries ใน Werin and Wijkander (1992 : 323) สัญญาที่ไมสมบูรณ (Incomplete
Contract) และความไมสมบูรณของสัญญา ดู Hart (1987) และ Schwartz (1992)

23
การ 'ซือ้ ขาย' ในตลาดการเมืองเปนการซื้อขายโดยที่ผูซื้อ (ผูมีสิทธิเลือกตั้ง) จาย
'เงิน' (คะแนนเสียง) ไปกอน และหวังที่จะไดรับสินคา (บริการการเมือง)ในภายหลัง ในกรณีเชนนี้
ผูซ อื้ ตองเผชิญสภาวะความไมแนนอนอยางนอย 3 ระดับ
ระดับแรก ไดแก สภาวะความไมแนนอนที่นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตน
เลือกอาจไมชนะการเลือกตั้ง หากนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตนเลือกพายแพการเลือกตั้ง
ยอมหมดโอกาสที่จะไดรับการสงมอบ 'บริการการเมือง'
ระดับที่สอง ไดแก สภาวะความไมแนนอนที่นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตน
เลือกอาจไมมโี อกาสรวมจัดตั้งรัฐบาล ถึงจะชนะการเลือกตั้ง หากมิไดรวมจัดตั้งรัฐบาล นโยบาย
ทีใ่ ชหาเสียงก็ไมสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ และผูซื้อหมดโอกาสที่จะไดรับ 'บริการการเมือง' เปน
ผลตางตอบแทน
ระดับที่สาม ไดแก สภาวะความไมแนนอนที่นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตน
เลือกอาจ 'เบี้ยว' สัญญา กลาวคือ แมจะไดรับเลือกตั้งและไดรวมรัฐบาล ก็มิไดดําเนินนโยบาย
ตามที่ใหสัญญาแกประชาชน
กลไกที่บังคับใหนักการเมืองสงมอบ 'บริการการเมือง' แกราษฎรในเขตการ
เลือกตัง้ ของตนมิใชกลไกทางกฎหมาย หากแตเปนผลกระทบที่มีตอชื่อเสียงกิตติคุณ (Reputation
Effect) นักการเมืองที่ตองการธํารงตําแหนงแหงหนของตนในสังคมการเมืองจําเปนตองปฏิบัติ
ตามพันธสัญญาที่ใหไวแกราษฎรเพื่อรักษาชื่อเสียง ในตลาดการเมืองในอุดมคติ นักการเมืองตอง
พยายามผลักดันใหมีการผลิตนโยบายและสงมอบ 'บริการความสุข' แกราษฎรตามที่ใชหาเสียง
เลือกตัง้ การเลือกตั้งเปนกลไกสําคัญที่กดดันใหนักการเมืองตองสงมอบ 'บริการการเมือง' มิฉะนั้น
อาจตองพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป
ในสังคมที่การผลิตนโยบายและการสงมอบ 'บริการการเมือง' ตามทีต่ องการเปน
เรื่องยาก เนื่องเพราะความติดขัดภายในตลาดการเมือง นักการเมืองที่เคยสัญญากับประชาชน
ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย เริ่มพบวา การสงมอบ 'สินคา' แกผมู ีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเปน 'ผูบริโภค'
เปนเรือ่ งยาก ความไมสามารถในการสงมอบ 'สินคา' กระทบตอชื่อเสียงของนักการเมือง และอาจ
กระทบตอตําแหนงผูแทนราษฎร เมื่อความไมสามารถในการสงมอบ 'สินคา' ปรากฏซํ้าแลวซํ้าเลา
แทนที่นักการเมืองจะเสนอขายนโยบายในตลาดการเมือง กลับเสนอขายเงินในตลาดนั้น (ดู
แผนภาพที่ 1-2) เพราะการเสนอขายเงินสามารถรักษาพันธสัญญาไดงายกวาการเสนอขาย
นโยบาย นอกจากนี้ การเสนอขายเงินยังสอดคลองกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมไทย
เงินเปนปจจัยสําคัญที่หลอลื่นระบบความสัมพันธดังกลาวนี้ ในสังคมที่ระบบความสัมพันธเชิง
อุปถัมภรัดรึงอยางแนนแฟน การเลือกตั้งมิใชกลไกที่มีประสิทธิผลในการกดดันใหนักการเมือง
รักษาพันธสัญญา ราษฎรมิไดคาดหวังประโยชนสุขจากนโยบายที่โฆษณาในฤดูการเลือกตั้ง
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ราษฎรที่มีการคาดการณที่สมเหตุสมผล (Rational Expectation) ยอมไมคาดหวังเชนนี้ เพราะ
ประสบการณที่เกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลาบงบอกวา การคาดหวังดังกลาวนี้มิไดรับการสนองตอบที่เปน
จริง ตราบเทาที่ประโยชนสุขที่ไดจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภมีมากกวาประโยชนสุขที่ไดรับ
จากนโยบายที่นักการเมืองโฆษณา ราษฎรยอมไมใสใจที่จะบังคับใหนักการเมืองปฏิบัติตาม
พันธสัญญาในฤดูการเลือกตั้ง และตลาดการเมืองมิอาจปรับตัวสูรูปแบบของตลาดในอุดมคติได
การปฏิ รูปการเมืองควรมีจุดมุงหมายสํ าคัญประการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
ตลาดการเมือง จากตลาดปริวรรตสาธารณะ ณ ที่ซึ่งมีการนําเงินแลกกับคะแนนเสียง (แผนภาพ
ที่ 1-2) มาเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ ณ ที่ซึ่งมีการนําเสนอเมนูนโยบายแลกกับคะแนนเสียง
(แผนภาพที่ 1-1) แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มิอาจเกิดขึ้นได หากไมมีการดําเนินการเพื่อ
ลดทอนสภาวะความไมแนนอนและความไมสมบูรณของสัญญาในตลาดการเมือง
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แผนภาพที่ 1-1
ตลาดปริวรรตสาธารณะในอุดมคติ

นักการเมือง
และพรรคการเมือง

เมนูนโยบาย

คะแนนเสียง

ตลาดการเมือง

บริการการเมือง

คะแนนเสียง

ราษฎร
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
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แผนภาพที่ 1-2
ตลาดปริวรรตสาธารณะในความเปนจริง

นักการเมือง
และพรรคการเมือง

เงิน

คะแนนเสียง

ตลาดการเมือง

เงิน

คะแนนเสียง

ราษฎร
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
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5. บทสรุป
เศรษฐศาสตร รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ตรงกั บ ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว า Constitutional
Economics หรื อ Constitutional Political Economy มีรากฐานทางปญญาจากสํ านัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิก แตเพิ่งกอตัวเปนสาขาวิชาในทศวรรษ 2510 โดยแตกแขนงจากสํานัก
เศรษฐศาสตร Public Choice เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญมุงวิเคราะหกลไกการทํางานของกฎกติกา
ในสังคมชุดตางๆ ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมที่แตกตางกันจะมีกฎกติกา
ต า งชุ ด กั น กฎกติ ก าแต ล ะชุ ด จะสร า งข อ จํ ากั ด ในการเลื อ กและกํ ากั บ ประพฤติ ก รรมของ
หนวยเศรษฐกิจและหนวยการเมืองตางๆแตกตางกัน เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญแตกตางจาก
เศรษฐศาสตรโดยทั่วไป เพราะเศรษฐศาสตรโดยทั่วไปศึกษากลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ
ภายใตก ฎกติก าทั้ง ดานสถาบัน รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่กํ าหนดใหหรือที่ดํ ารงอยู แต
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญสนใจศึกษาวา หากมีการเปลี่ยนแปลงชุดของกฎกติกาดังกลาวนี้ กลไก
การทํางานของระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และระบบสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง
ในประการสําคัญ อะไรเปนเหตุปจจัยที่ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงกฎกติกาชุดหนึ่งไปสูอีกชุดหนึ่ง
รัฐธรรมนูญเปนอภิมหาสถาบัน (Meta-institution) ทีใ่ ชกําหนดหรือผลิตสถาบัน
อื่นๆในสังคม หรือเปนสถาบันที่ใชเปนบรรทัดฐานในการตีความและกําหนดกรอบสถาบันอื่นๆ
รัฐธรรมนูญเปนทั้งเอกสารการเมือง (Political Document) เอกสารการบริหาร (Administrative)
และเอกสารเศรษฐกิจ (Economic Document) เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญนําเสนอแนวความคิด
วาดวยรัฐธรรมนูญอยางหลากหลาย บางคนถือวา รัฐธรรมนูญเปนสัญญาประชาคม (Social
Contract) บางคนมองวา รัฐธรรมนูญเปนสัญญากําหนดความสัมพันธระหวางมูลนายกับผูรับใช
(Principal-Agent Relationship) โดยทีป่ ระชาชนเปนมูลนายและนักการเมืองเปนผูรับใช บางคน
เห็นวา รัฐธรรมนูญเปนกลไกที่กําหนดพันธะลวงหนา (Pre-Commitment Device) บางคนถือวา
รัฐธรรมนูญเปนผลผลิตของวิวัฒนาการดานวัฒนธรรม (Cultural Evolution) อีกบางคนถือวา
รัฐธรรมนูญเปนกลุมของกฎกติกาและจารีตในสังคม (Bundle of Conventions)
ภายใตระบบการวิเคราะหของเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ ขอสมมติที่สําคัญก็คือ
มนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจ หรือ homo economicus ผูตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility
Maximization) ขอสมมตินี้นําไปใชวิเคราะหประพฤติกรรมของตัวละครตางๆในสังคมการเมือง
ไมวา จะเปนประชาชนผูเสียภาษีอากร ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง นักการเมือง รัฐบาล และขาราชการ
ตลาดการเมือง (Political Market) เปนตลาดปริวรรตสาธารณะ (Public Exchange Market)
ณ ที่ ซึ่ ง ตัวละครต า งๆมี ปฏิสัม พัน ธซึ่ง กัน และกัน ตลาดการเมือ งมี สภาวะความไมแนนอน
(Uncertainty) และความเสี่ยง (Risk) เหมือนกับตลาดอื่นๆ สัญญาในตลาดการเมืองเปนสัญญา
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โดยนัย (Implicit Contract) มิใชสัญญาโดยชัดแจง (Explicit Contract) มิหนําซํ้ายังเปนสัญญา
ที่ไมสมบูรณ (Incomplete Contract) อีกดวย
การศึกษาลักษณะของตลาดการเมืองและสัญญาในตลาดการเมืองใหขอคิด
วาดวยการปฏิรูปการเมือง คําถามพื้นฐานในประเด็นนี้ก็คือ ทําอยางไรจึงจะแปรเปลี่ยนตลาด
การเมืองจากตลาดปริวรรตสาธารณะที่ซึ่งมีการนําคะแนนเสียงแลกกับเงินไปเปนตลาดที่มีการนํา
คะแนนเสียงแลกกับนโยบาย
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ภาคผนวกที่ 1-1
The Prisoner’s Dilemma ในทฤษฎีเกม (Game Theory)
ทฤษฎีเกม (Game Theory)1 นําเสนอการวิเคราะหการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Decisions) เกมหนึ่งๆอาจมีผูเลน 2 คน (Two-player Game) หรือมากกวา 2 คน
ดังเชน n คน (N-player Game) การเลนเกมเปนสภาวการณที่ผูเลนตองตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร
โดยทีผ่ ลลัพธที่เกิดขึ้นขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูเลนแตละคน
เกมแตละเกมประกอบดวยองคสาม อันไดแก ผูเลน (Players) ยุทธศาสตร
(Strategies) และผลลัพธ (Payoffs) ผูเลนคือผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรเพื่อใหได
ผลลัพธอนั ดีเลิศ ผูเลนอาจเปนเซียนการพนัน บริษัทธุรกิจ หรือรัฐบาล ยุทธศาสตรเปนชุดการ
ปฏิบัติการ (Course of Actions) เพือ่ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ผูเลนแตละคนอาจมีทางเลือก
ยุท ธศาสตรอัน หลากหลาย การเลือกยุ ท ธศาสตร ขึ้นอยูกับการคาดการณเกี่ยวกับการเลือก
ยุทธศาสตรของปรปกษ คูแขงขัน หรือผูเลนอื่น ยุทธศาสตรที่เลือกอันเปนผลจากการเจรจาและ
การทําความตกลงในหมูผูเลนดวยกัน เกมที่เลนจะมีลักษณะสมานฉันท (Cooperative Game)
แตถาผูเลนมิอาจบรรลุขอตกลงรวมกันได เกมที่เลนจะมีลักษณะการเอาตัวรอดหรือตัวใครตัวมัน
ทางใครใครเลือก (Non-cooperative Game) โดยที่ผูเลนแตละคนตองเผชิญสภาวะความ
ไมแนนอนเกี่ยวกับการเลือกยุทธศาสตรของผูเลนคนอื่น ในบางกรณี ผูเลนอาจเลือกยุทธศาสตร
ผสม (Mixed Strategies)
ผลลัพธของการเลนเกมอาจปรากฏในรูปอรรถประโยชนที่ไดรับหรือที่สูญเสียไป
บางครั้งการวิเคราะหอาจแสดงผลลัพธในรูปตัวเงิน ดังเชนกําไรหรือยอดขายของบริษัท เกมบาง
เกมอาจใหผลลัพธในลักษณะการถายโอนอรรถประโยชนจากผูเลนคนหนึ่งไปใหผูเลนอีกคนหนึ่ง
เกมลักษณะนี้เรียกวา Zero-Sum Game เพราะผลรวมอรรถประโยชนที่ผูเลนทุกคนไดรับเทากับ
ศูนย กําไรของบริษทั หนึ่งกอผลการขาดทุนใหอีกบริษัทหนึ่งเปนจํานวนเทากัน แตเกมบางประเภท
เปน Nonzero-sum Game กลาวคือ ผลรวมอรรถประโยชนที่ผูเลนทุกคนไดรับมิไดมีคาเทากับ
ศูนย

1

แนวความคิดพื้นฐานและพัฒนาการของทฤษฎีเกม ดู Aumann (1987) การนํา Game Theory มาใชวิเคราะห
การเมือง ดู Riker and Ordeshook (1973 : chapter 8) และ Brams (1975) พัฒนาการของ Game Theory
กับการศึกษา Public Choice ดู Forte (1996)
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การเลนเกมอาจนําไปสูดุลยภาพ (Equilibrium) ทีเ่ รียกวา Nash Equilibrium2
ชุดของยุทธศาสตร (a+,b+) ถือเปน Nash Equilibrium ก็ตอเมื่อยุทธศาสตร a+ เปนยุทธศาสตร
ที่ดีที่สุดของ A เมื่อ B เลือกยุทธศาสตร b+ และยุทธศาสตร b+ เปนยุทธศาสตรที่ดีที่สุดของ B
เมื่อ A เลือกยุทธศาสตร a+ เกมบางเกมอาจไมมี Nash Equilibrium บางเกมอาจมี Nash
Equilibria (กลาวคือมีดุลยภาพของแนชหลายดุลยภาพ)
ในสภาวการณที่เรียกวา The Prisoner’s Dilemma3 ผูต อ งหาสองคนถูกจับใน
ขอหาประกอบอาชญากรรม แตพยานหลักฐานไมเพียงพอที่จะเอาผิดตามกระบิลเมืองได อัยการ
ยื่นขอเสนอแกผูตองหาทีละคนวา หากรับสารภาพจะไดรับการผอนปรนในการลงโทษมากกวา
ผูตองหาปากแข็ง ผูต อ งหาจะตัดสินใจกระทําอยางไร ระหวางปากแข็งกับการรับสารภาพ
อรรถประโยชนที่ผูตองหาแตละคน (นายดํากับนายแดง) ไดรับ นอกจากจะขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของตนเองแลว ยังขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูตองหาอีกคนหนึ่งดวย ดวยเหตุดังนี้
ผูต อ งหาทั้งสองยอมตกอยูในภาวะการเลนเกม (Game) เพราะการตัดสินใจอันชาญฉลาดขึ้นตอ
กันและกัน และทัง้ สองคนตองกําหนดยุทธศาสตร (Strategy) เพือ่ กําหนดแผนการเลนเกม
ตารางที่ 1-1 แสดงการวิเคราะห The Prisoner’s Dilemma* ตัวเลขที่ปรากฏใน
ตารางนี้เปนจํานวนปของโทษจําคุก การสารภาพเปนยุทธศาสตรหลัก (Dominant Strategy)
ทั้งของนายแดงและนายดํา เพราะเปนยุทธศาสตรที่ทําใหตองโทษจําคุกตํ่าที่สุดระหวาง 1-3 ป
ขึ้นอยูกับผูตองหาอีกคนหนึ่งจะตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรอยางไร หากทั้งคูตัดสินใจรับสารภาพ
เหมือนกัน จะไดรบั โทษจําคุก 3 ปเทากัน แตถาผูตองหาคนหนึ่งปากแข็ง ผูตองหาที่รับสารภาพ
ตองโทษจําคุก 1 ป แตผูตองหาที่ปากแข็งตองโทษจําคุกสูงถึง 10 ป ยุทธศาสตรการรับสารภาพ
ของผูตองหาทั้งสองเปน Nash Equilibrium แตดลุ ยภาพดังกลาวนี้ไรเสถียรภาพ เพราะทั้งนายดํา
และนายแดงจะไดรับอรรถประโยชนสวนบุคคลเพิ่มขึ้น หากพรอมใจกันปากแข็ง โดยถูกลงโทษ
เพียงคนละ 2 ป แตการดําเนินยุทธศาสตรปากแข็งเผชิญภาวะความเสี่ยง เนื่องจากผูตองหาอีกคน
หนึ่งอาจขี้โกงดวยการยอมรับสารภาพ ในกรณีที่มีผูตองหาดํ าเนินยุทธศาสตรการเอาตัวรอด
ผูต อ งหาที่ปากแข็งยอมถูกลงโทษรุนแรง (10 ป)

2

Nash Equilibrium ตั้งตามชื่อศาสตราจารยจอหน แนช (John Forbes Nash, Jr.) ผูมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาทฤษฎีเกม จนเปนเหตุใหไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป 2537 อรรถาธิบายวาดวย Nash
Equilibrium ดู Kreps (1987)
3
ผูขนานนาม The Prisoner’s Dilemma คือ A.W. Tucker อรรถาธิบายวาดวย The Prisoner’s Dilemma ดู
Rapoport (1987) และ Van den Doel and Van Velthoven (1993 : 60 - 79)
*

31
บทวิเคราะหขางตนนี้ใหขอสรุปวา หากผูตองทั้งสองมีสมานฉันท (Cooperation)
และสามารถสรางพันธสัญญาลวงหนา (Pre-commitment) ในการดําเนินยุทธศาสตรปากแข็ง
ทัง้ สองคนจะไดรับอรรถประโยชนมากกวาการรับสารภาพ แตบทสรุปที่สําคัญยิ่งกวาการวิเคราะห
ขางตนนี้ก็คือ ความสมเหตุสมผลของปจเจกบุคคล (Individual Rationality) อาจแตกตางจาก
ความสมเหตุสมผลของสวนรวม (Collective Rationality)
การวิเคราะหวาดวย The Prisoner’s Dilemma นําไปใชอธิบายปรากฏการณ
‘โศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติ’ (Tragedy of the Commons) ได สาธารณสมบัติไมปรากฏ
ผูเปนเจาของที่ชัดเจน ผูคนที่ใชสาธารณสมบัติอาจหวังประโยชนจากการใชสาธารณสมบัติโดย
ไมคํานึงถึงความเสียหายอันเกิดจากการใชสาธารณสมบัตินั้น ปายอมเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว
หากผูใชประโยชนจากปามิไดใชอยางถนอมรัก แตปาจะยั่งยืนสถาพรหากสมาชิกในชุมชน
สามารถสรางพันธสัญญาลวงหนาในการกําหนดกฎกติกาเกี่ยวกับการใชปาของสมาชิกในชุมชน
ตารางที่ 1-2 นํ าเสนอการวิ เ คราะห อ รรถประโยชน อั น เกิ ด จากการเลื อ ก
ยุทธศาสตรสมานฉันท (Cooperation) กับยุทธศาสตรการเอาตัวรอด (Defection) หากสมาชิก
ในสังคมทุกคนเลือกยุทธศาสตรสมานฉันท (5, 5) สังคมจะไดรับสวัสดิการสูงกวาการเลือก
ยุทธศาสตรการเอาตัวรอด (2, 2) แตสมาชิกบางคนอาจเพิ่มพูนอรรถประโยชนสวนบุคคลไดดวย
การมีประพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Behaviour) แมจะมีการสรางพันธสัญญาลวงหนา
ในการยึดยุทธศาสตรสมานฉันท แตสมาชิกที่คาดการณไดอยางถูกตองวา สมาชิกคนอื่นๆจะยึด
ยุทธศาสตรสมานฉันทโดยมั่นคงยอมเพิ่มพูนอรรถประโยชนของตนเองได ดวยการขี้โกง โดยหันไป
ยึ ดยุทธศาสตรการเอาตัวรอด หากนายเกิดคาดการณไดถูกตองวา นายบุญจะยึดยุทธศาสตร
สมานฉันท นายเกิดสามารถเพิ่มพูนอรรถประโยชนของตนเองดวยการเลือกยุทธศาสตรการเอาตัว
รอด (10, 1) ในกรณีกลับกัน หากนายบุญคาดการณไดอยางถูกตองวา นายเกิดจะยึดยุทธศาสตร
สมานฉันท นายบุญสามารถเพิ่มพูนอรรถประโยชนของตนเองดวยการเลือกยุทธศาสตรการเอาตัว
รอด (1, 10)
หากสังคมมีขนาดใหญมาก (N) การขีโ้ กงเอาตัวรอดเปนประพฤติกรรมที่สมเหตุ
สมผล เพราะชวยเพิ่มพูนอรรถประโยชนของตนเอง นอกจากจะไดอรรถประโยชนอันเกิดจาก
สมานฉันทของสมาชิกอื่นๆในสังคมแลว การเอาตัวรอดยังเปนเหตุใหตนเองมิตองรวมรับภาระ
ตนทุนของสังคมอีกดวย ในอีกดานหนึ่ง การที่สังคมมีขนาดใหญมากยอมทําใหสิ่งจูงใจในการ
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สรางสรรคสวัสดิการสังคมนอย เพราะผลการสรางสรรคของสมาชิกแตละคนมีความสําคัญเพียง
นอยนิด4
ตัวอยางการวิเคราะหของตารางที่ 1-2 ไดแก การผลิตสินคาสาธารณะ (Public
Goods) สินคาสาธารณะเมื่อผลิตขึ้นแลวยอมเปนประโยชนแกสมาชิกในสังคมรวมกัน การผลิต
สินคาสาธารณะจึงตองอาศัยสมานฉันทของสมาชิกในสังคม เพราะตองมีขอตกลงหรือการสราง
พันธสัญญาลวงหนาเกี่ยวกับการรับภาระตนทุนการผลิตสินคาสาธารณะนั้น เมื่อสังคมมีขนาด
ใหญ การผลิตสินคาสาธารณะยอมกอใหเกิดปรากฏการณ ‘การตีตั๋วฟรี’ (Free Rider) กลาวคือ
จะมีสมาชิกในสังคมที่ตองการประโยชนจากสินคาสาธารณะ แตไมตองการรวมรับภาระตนทุน
การผลิตสินคาสาธารณะ
บทวิเคราะหขางตนนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะห The Prisoner’s Dilemma
ชวยใหอรรถาธิบายวา เหตุใดสังคมจึงจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญ หรืออีกนัยหนึ่ง กฎกติกาที่กําหนด
ความประพฤติของสมาชิกในสังคม และกฎกติกาที่กํากับการทํางานของกลไกตางๆในสังคม

4

ในทฤษฎีเกม ปญหาแรกเรียกวา N-1 Problem สวนปญหาที่สองเรียกวา 1/N Problem ดู Lane (1996 : 176178)
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ตารางที่ 1-1
Prisoner’s Dilemma
บทลงโทษจําคุก
(จํานวนป)
นายดํา

ผูตองหา
ปากแข็ง
นายแดง
รับสารภาพ

ปากแข็ง
แดง 2 ป
ดํา 2 ป
-2, -2
แดง 1 ป
ดํา 10 ป
-1, -10

รับสารภาพ
แดง 10 ป
ดํา 1 ป
-10, -1
แดง 3 ป
ดํา 3 ป
-3, -3

ตารางที่ 1-2
สมานฉันทกับการเอาตัวรอด
(อรรถประโยชน)
นายบุญ

ผูเลน

สมานฉันท

เอาตัวรอด

สมานฉันท

5, 5

1, 10

เอาตัวรอด

10, 1

2, 2

นายเกิด

บทที่สอง
กําเนิดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

1. ความเบื้องตน
สาระสํ าคั ญ ของบทนี้ ต  อ งการกล า วถึ ง ความเป น มาของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เนื้อหาจําแนกออกเปน 7 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนความเบื้องตน ตอนที่
สองกลาวถึงรัฐธรรมนูญในบริบทประวัติศาสตรการเมืองไทย ตอนที่สามกลาวถึงหัวเลี้ยวหัวตอ
ของการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (2537-2539) ตอนที่สี่กลาวถึงมาตรา 211 ในฐานะกลไกการ
ยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตอนที่หากลาวถึงสภารางรัฐธรรมนูญ ตอนที่หกนําเสนอบทวิเคราะห
การผลิตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และตอนที่เจ็ดเปนบทสรุป
2. รัฐธรรมนูญในบริบทประวัติศาสตรการเมืองไทย
การศึกษาประวัติรัฐธรรมนูญมิอาจแยกตางหากจากการศึกษาประวัติศาสตรการ
เมือง มิฉะนัน้ จะไมสามารถเขาใจกําเนิดและพัฒนาการของรัฐธรรมนูญไดอยางถองแท1 การเขาใจ
บริบททางประวัติศาสตรการเมืองจะชวยใหเขาใจกําเนิดของรัฐธรรมนูญ รวมตลอดจนเจตนารมณ
ทีแ่ ทจริงและการออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) แตละฉบับไดดีขึ้น2
ประวัตศิ าสตรการเมืองไทยสมัยใหมอาจจําแนกออกเปน 3 ยุค คือ
(1) ยุคทีห่ นึง่ ระหวาง พ.ศ. 2475-2516
(2) ยุคทีส่ อง ระหวาง พ.ศ. 2516-2531
(3) ยุคปจจุบัน ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2531 เปนตนมา
ในยุคทีห่ นึง่ ระหวางเดือนมิถุนายน 2475 จนถึงเดือนตุลาคม 2516 ลักษณะเดน
ของระบอบการเมืองการปกครองในยุคนี้คือ ระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย รัฐธรรมนูญที่มี
ความเปนประชาธิปไตยคอนขางสูงในยุคนี้ ไดแก รัฐธรรมนูญฉบับป 24893 และฉบับป 24924 แต
ทัง้ สองฉบับมีอายุการบังคับใชอันแสนสั้น การนํารัฐธรรมนูญฉบับป 2475 มาแกไขเพิ่มเติมในป

1

การศึกษาพัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในบริบทประวัติศาสตรการเมือง ดู เสนห จามริก (2540)
ประวัติรัฐธรรมนูญ ดู สิริ เปรมจิตต (2514) ไพโรจน ไชยนาม (2519 ; 2520) วิภาลัย ธีระชัย (2522) และ
กระมล ทองธรรมชาติ (2524)
3
ประวัติการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 ดู ดํารง อิ่มวิเศษ (2530)
4
ประวัติการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 ดู สุนีย อธิมุติภาพ (2518)
2
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2495 (เรียกยอๆวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2475/2495) เปนผลจากพลังของกลุมอํามาตยาธิปไตย
ในการธํารงระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย5 การรัฐประหารป 2500 เพียงแตเปลี่ยนแปลงกลุมผูยึด
อํานาจรัฐ โดยที่การเมืองการปกครองยังคงเปนระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยดังเดิม ธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจั ก ร พ.ศ.2502 เปน กลไกที่เสริ ม ความเขมแข็ ง ใหแกระบอบเผด็จ การ/
คณาธิปไตย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2511 ซึ่งใชเวลาราง 9 ป 4 เดือน 17 วัน มีเข็มมุงในการธํารง
อํานาจของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากจะใหขาราชการประจําดํารง
ตําแหนงทางการเมืองไดแลว ยังใหอํานาจฝายบริหารเหนือกวาฝายนิติบัญญัติมากอีกดวย โดยที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิอาจดํารงตําแหนงรัฐมนตรีได
การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งเดื อ นตุ ล าคม 2516 นั บ เป น หลั ก หมุ ด
ประวัตศิ าสตรการเมืองยุคที่สอง จวบจนถึงเดือนสิงหาคม 2531 การเมืองการปกครองมีลักษณะ
กึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยเปนดานหลัก การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516
ยังผลใหรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 มีความเปนประชาธิปไตยคอนขางสูง6 และอยูในระนาบเดียวกับ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2489 ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ฝายนิติบัญญัติสามารถถวงดุลฝาย
บริหารไดมากขึ้น มีบทบัญญัติหามขาราชการประจําดํารงตําแหนงทางการเมือง นายกรัฐมนตรี
จะตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีมากกวากึ่งหนึ่งตองเปนสมาชิกวุฒิสภา
หรือสภาผูแทนราษฎร แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 มีอายุการบังคับใชอันแสนสั้น กลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยกลับมามีอํานาจภายหลังการรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 รัฐธรรมนูญฉบับป
2519 เปนกลไกในการเสริมความเขมแข็งแกระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย จนอาจกลาวไดวา
รัฐธรรมนูญฉบับป 2519 เปนปฏิกิริยาที่มีตอรัฐธรรมนูญฉบับป 2517
แตการเติบใหญของขบวนการสิทธิและเสรีภาพภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองเดือนตุลาคม 2516 ทําใหกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมิอาจธํารงระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย
ไดนาน การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2520 ซึ่งยังผลใหรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร สิ้นอํานาจ
เปนผลจากความขัดแยงภายในกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยนัน้ เอง การเติบใหญของขบวนการสิทธิ
และเสรีภาพ ทําใหกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยจําตองประนีประนอมกับขบวนการสิทธิและเสรีภาพ
5

ขอมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2475/2495 ดู กระมล ทองธรรมชาติ (2524 : 31-33) วิภาลัย ธีระชัย (2522)
ไพโรจน ชัยนาม (2519 : 122-127) และนคร พจนวรพงษ และอุกฤษ พจนวรพงษ (2542 : 54-60)
6
ประวัติการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ดู สมชาติ รอบกิจ (2523) บทบาทของสภานิติบัญญัติแหงชาติในการ
รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดู สมพร ใชบางยาง (2519) ความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติคนหนึ่งที่มีตอ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดู สมคิด ศรีสังคม (2517) บทวิพากษรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ดู ปรีดี พนมยงค (2517)
วิวาทะของผูรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้คนหนึ่ง ดู ชัยอนันต สมุทวณิช (2517)

36
ในขณะที่ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520 ถูกนํามาใชเพื่อขัดตาทัพ รัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2521 เปนผลลัพธของการประนีประนอมระหวางรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 กับรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2519 และนําสยามรัฐนาวาสูระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย7
การสิน้ อายุรฐั บาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทในเดือนสิงหาคม 2531 นับเปนหลัก
หมุดประวัติศาสตรการเมืองยุคปจจุบัน เมื่อพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ (ภายหลังครองยศพลเอก)
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ระบอบการเมืองการปกครองกาวสูยุคที่นายกรัฐมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ซึ่งรางขึ้นเพื่อธํารงระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย
นักเลือกตั้งเริ่มเปนใหญในแผนดิน และสามารถยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการ
กําหนดและบริหารนโยบาย แตอาการมูมมามในการสวาปามสวนเกินทางเศรษฐกิจ จนมีผูขนาน
นามรัฐบาลในยุคสมัยนี้วาเปน Buffet Cabinet กลายเปนขออางของคณะผูนําฝายทหารในการทํา
รัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ซึ่งยึดอํานาจรัฐ
ไดดํ าเนินการใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม อันไดแกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2534 ซึ่งขับเคลื่อนไปทางขวาของรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ในผังการเมืองไทย โดยมี
เจตนารมณซอนเรนในการธํารงอํานาจของผูนํา รสช. โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะนายทหาร จปร. รุน
5 ความคลี่คลายทางการเมืองในเวลาตอมาทําใหเขาใจไดวา การรัฐประการเดือนกุมภาพันธ
2534 เกิดจากความตองการของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยในการยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากการกําหนดและบริหารนโยบายจากกลุมนักเลือกตั้ง8
7

บทวิพากษรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ดู ชัยอนันต สมุทวณิช (2521) รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 รางขึ้นเพื่อปูพรม
ใหพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เกษม ศิริสัมพันธ (2544) กลาวถึงประเด็นนี้อยาง
ชัดเจน การรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 เพื่อใหพลเอกเกรียงศักดิ์สืบทอดอํานาจ นับเปนเหตุปจจัยประการหนึ่ง
ที่ทําใหนายอุทัย พิมพใจชน เลิกเลนการเมืองชั่วระยะเวลาหนึ่ง (อุทัย พิมพใจชน 2541 : 2-6) แตผูที่ดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรียาวนานภายใตรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับเปนพลเอกเปรม ติณสูลานท (2523-2531) การ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ชวยจุดประกายการเมืองภาคประชาชน ขบวนการสิทธิและเสรีภาพรวมกัน
จัดโครงการรณรงคเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตย (ครป.) ในป 2522 เมื่อแรกเริ่มมีการจัดองคกรเปน
“คณะทํางาน” ตอมาจัดตั้งเปนคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย โดยใชอักษรยอ “ครป.” เหมือนเดิม
(คณะทํางานรณรงคเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตย 2524; โครงการรณรงคเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญให
เปนประชาธิปไตย 2525 : คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย 2543)
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การวิพากษรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ดูบทความตางๆในสถาบันไทยคดีศึกษา (2534) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช (2534) และรังสรรค ธนะพรพันธุ (2534ค) คณะกรรมการการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ซึ่ง
รณรงคใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยตั้งแตป 2522 และยุติบทบาทในป 2526 กลับมารวมตัวใน
ป 2534 เพื่อตอตานรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 โดยมีศาสตราจารยระพี สาคริกเปนประธาน (2534-2535) ดู คณะ
กรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย (2543)

37
ความไมพอใจของประชาชนที่มีตอรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ซึ่งมีความเปน
ประชาธิปไตยดอยกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2521 สรางคลื่นใตนํ้าในสังคมการเมืองไทย โดยที่
คณะผูนํา รสช. ประเมินศักยภาพของขบวนการสิทธิและเสรีภาพในเมืองไทยตํ่ากวาความเปนจริง
เมื่อพลเอกสุจินดา คราประยูร ‘ตระบัดสัตยเพื่อชาติ’ ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในเดือน
เมษายน 2535 ขบวนการประชาชนก็ขับเคลื่อนคัดคานและตอตานนายกรัฐมนตรีที่มิไดมาจาก
การเลือกตัง้ จนนําไปสูเหตุการณนองเลือดเดือนพฤษภาคม 2535 และจุดจบของรัฐบาลพลเอก
สุจนิ ดา คราประยูร9 ภายหลังเหตุการณดังกลาว รัฐสภาไดผานกฎหมายแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2534 รวม 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2535 กลาวคือ ฉบับที่หนึ่งแกใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ฉบับที่สองแกไขเพิ่มเติมใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
สามารถพิจารณาเรื่องตางๆไดในสมัยการประชุมสามัญประจํ าปสมัยที่สองเชนเดียวกับสมัย
การประชุมสามัญประจําปสมัยที่หนึ่ง ฉบับที่สามแกไขเพิ่มเติมยกเลิกสิทธิของวุฒิสภาในการขอ
อภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ตอมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535 มีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 4 โดยกําหนดใหนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นคร พจนวรพงษ และ
อุกฤษ พจนวรพงษ 2542 : 90-96)
แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทัง้ 4 ครั้งภายหลังเหตุการณพฤษภาคม 2535
ดังกลาวขางตนนี้ มิไดทําใหรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 แตกตางจากพื้นฐานเดิมในขั้นรากฐาน
เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้รางขึ้นเพื่อใหคณะผูนําฝายทหารสืบทอดอํานาจทางการเมือง รัฐบาล
พรรคประชาธิปต ย อันมีนายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรี ขึ้นมามีอํานาจในการบริหารราชการ
แผนดินภายหลังการเลือกตั้งเดือนกันยายน 2535 แตมองไมเห็นความเสื่อมโทรมของการเมือง
ในระบบรัฐสภา ดวยเหตุดังนั้น จึงมิไดแสดงความกระตือรือรนในการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม
หรือแมแตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองใหสะอาดบริสุทธิ์และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากปราศจากการขับเคลื่อนของขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และแรงกดดันจาก
การเมืองภาคประชาชน การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 เพื่อใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมยากที่จะเปนไปได และการปฏิรูปการเมืองจะยังมิอาจเริ่มตนได เพราะนักการเมือง
ในระบบได ป ระโยชน จ ากรัฐธรรมนู ญฉบั บเดิม ในเมื่อ สามารถสรา งเครือขายทางการเมือง
จนยึดกุมระบบการเลือกตั้งได โดยที่ตลาดการเมืองมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (Imperfect
Competition)
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ลําดับเหตุการณอันนําไปสูเหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535 ดู สุภาสินี ขมะสุนทร (2535)

38
3. หัวเลีย้ วหัวตอของการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (2537-2539)
การขับเคลื่อนของขบวนการประชาชนในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหเปน
ประชาธิ ป ไตยมากขึ้ น เป น ผลจากการสิ้ น ขั น ติ ธ รรมของประชาชนที่ มี ต  อ ระบอบการเมื อ ง
การปกครองที่รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ข) เรียกวา “ระบอบยียาธิปไตย” อันเปนระบอบการเมือง
การปกครองของยี้ โดยยี้ และเพื่อยี10้
เมือ่ คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 นั้น ผูนําคณะราษฎรบาง
ภาคสวนวาดฝนวา สังคมการเมืองไทยจะเปลี่ยนโฉมเปนสังคมประชาธิปไตย แตแลวระบอบการ
เมืองการปกครองไทยกลับกลายเปนระบอบอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) อันเปน
ํ าราชการ ทั้งฝาย
ระบอบการปกครองของขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อขาราชการ11 ผูน าข
ทหารและพลเรือนพากันดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบาย
สวนเกินทางเศรษฐกิจเหลานี้แบงสันปนสวนภายในระบบราชการ และมิไดรั่วไหลออกนอกระบบ
ราชการ เวนแตไดรับความเห็นชอบจากผูนําขาราชการที่ยึดกุมอํานาจรัฐ (รังสรรค ธนะพรพันธุ
2532/2539)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ผูนําขบวนการสิทธิ
และเสรีภาพวาดฝนวา ‘เมื่อทองฟาสีทองผองอําไพ ประชาชนจะเปนใหญในแผนดิน’ แตแลว
ระบอบการเมืองการปกครองแปรเปลี่ยนจากระบอบอํามาตยาธิปไตยมาเปนระบอบ ‘ยียาธิปไตย’
เมือ่ กลุม พลังอํามาตยาธิปไตยคอยๆสิ้นบทบาททางการเมืองหลังเดือนสิงหาคม 2531 อันสิ้นยุค
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ยี้เปนสามัญนามที่ใชแทนนักเลือกตั้ง ซึ่งชนะการเลือกตั้งดวยวิธีการอันไมสุจริตและเที่ยงธรรม ครั้นยึดกุม
อํานาจรัฐได ก็ใชอํานาจในทางฉอฉลเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ทั้งในกระบวนการจัดจาง
จัดซื้อในระบบราชการ การจัดสรรสัมปทาน การผันงบประมาณแผนดินและงบพยุงราคาพืชผลลงสูฐานที่มั่น
ทางการเมือง และการดูดซับสวนทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายดวยวิธีนานัปการ
ประชาชนเมื่อเห็นนักเลือกตั้งที่มีสามานยลักษณะดังกลาวนี้จะพากันรองวา “ยี้” ระบอบยียาธิปไตยเปนระบอบ
การเมืองการปกครองที่ยี้เปนใหญในแผนดิน คํา ‘ยียาธิปไตย’ เปนวิสามัญนาม ซึ่งผสมโดยไมถูกหลักไวยากรณ
แตมีความหมายเฉพาะ เนื่องจากยังไมสามารถสรรหาคํ าอื่นมาใชในความหมายเดียวกันได จึงขอใชคํ านี้
ไปพลางกอน
11
การวิเคราะหสังคมการเมืองไทยวาเปนระบอบอํามาตยาธิปไตยปรากฏครั้งแรกใน Riggs (1966) อัมมาร
สยามวาลา (2530) เปนผูใหคํานิยามระบอบอํามาตยาธิปไตยวา เปนระบอบการปกครองของขาราชการ โดย
ขาราชการ และเพื่อขาราชการ
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รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท สวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหาร
นโยบายตกแกกลุมพลัง ‘ยียาธิปไตย’ ในสัดสวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ12
การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เกิดจากความพยายามของกลุมพลัง
อํ ามาตยาธิ ป ไตยในการยื้ อ แย ง ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ ดั ง กล า วข า งต น นี้ แต แ ล ว กลุ  ม พลั ง
อํามาตยาธิปไตยมิอาจธํารงอํานาจรัฐไวไดนาน เนื่องจากเผชิญกับการตอตานจากขบวนการสิทธิ
และเสรีภาพ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนพฤษภาคม 2535 นํามาซึ่งจุดจบของระบอบ
อํามาตยาธิปไตย แตแทนที่สังคมการเมืองไทยจะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยได กลับหมุนเข็ม
นาฬิกากลับไปสูระบอบ ‘ยียายาธิปไตย’ ซึง่ ดํารงอยูกอนการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534
ด ว ยเหตุ ที่ รั ฐ บาลหลั ง เดื อ นพฤษภาคม 2535 ได ป ระโยชน จ ากระบอบ
‘ยียาธิปไตย’ จึงมองไมเห็นความจําเปนในการยกรางรัฐธรรมนูญใหม หรือแมแตการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญฉบับเดิม แตความผุกรอนของสังคมการเมือง อันเปนผลจากการฉอราษฎรบังหลวง
และประพฤติ มิ ช อบของนั ก การเมื อ งและข า ราชการ รวมตลอดจนความไร สมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพของระบบการเมืองในการแกไขปญหาตางๆของสังคมไทย ทําใหประชาชนสิ้นความ
อดทน
บุคคลทีม่ บี ทบาทสําคัญในการจุดปะทุกระบวนการปฏิรูปการเมือง คือ ร.ต.ฉลาด
วรฉัตร13 ซึ่งเริ่มอดอาหารเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2537 พรอมทั้งเรียกรองใหรัฐบาลยกราง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยมีหลักการสําคัญใหคณะรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง ใหมีการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด และใหเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจากประชาชนทุกตําบล (สุลักษณ
ศิวรักษ 2537 : 200-201)
รัฐบาลนายชวน หลีกภัยมีทีทาวางเฉยตอขอเรียกรองของ ร.ต.ฉลาด ผูนําพรรค
ประชาธิปตยหลายตอหลายคนพยายามสรางกระแสเพื่อใหสาธารณชนเห็นวา ร.ต.ฉลาดมีความ
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เกษม ศิริสัมพันธ (2544) ซึ่งมีความใกลชิดวงการเมือง และเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
มหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ เสนอการวิเคราะหวา นักการเมืองไทยเริ่มเปลี่ยน
โฉมเปน ‘นักเลือกตั้ง’ ในปลายยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตการเลือกตั้งป
2526 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงนี้เปนผลจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ที่ออกแบบระบบการเลือกตั้งอยาง
ไมเหมาะสม โดยเลือกใชระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต แตมิไดใชระบบเขตเดียวคนเดียว หากแตใชระบบเขต
เดียวสามคน หรือเขตเดียวสองคนตามแตกรณี ในประการสําคัญ มิไดกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือก
พรรค หากแตใหเลือกตัวบุคคล ผูสมัครรับเลือกตั้งจึงตองจัดตั้งเครือขายทางการเมืองในเขตการเลือกตั้ง และ
มิไดแขงขันเฉพาะกับผูสมัครตางพรรค หากยังตองแขงขันกับผูสมัครพรรคเดียวกันอีกดวย
13
การยกยองบทบาทของ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร ปรากฏในหมูปญญาชนเสรีนิยมโดยทั่วไป ดูอาทิเชน สุลักษณ
ศิวรักษ (2537) ประเวศ วะสี (2541) เกษม ศิริสัมพันธ (2544) เปนตน
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ผิดปกติ ไมบาก็บองส14 ทั้งนี้เพื่อสรางกระแสความเห็นคัดคาน ร.ต.ฉลาด ในอีกดานหนึ่ง
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพพยายามสรางกระแสเกื้อหนุน ร.ต.ฉลาด ปญญาชนและผูนําในสังคม
จํานวนมากเขารวมขบวนการนี้ดวย ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี เขียนบทความเรื่อง
“ความตายของฉลาด วรฉัตร กับการปฏิรูปทางการเมืองไทย” (วันที่ 1 มิถุนายน 2537) นอกจาก
จะเปนการอธิบายใหสาธารณชนเขาใจวา สิ่งที่ ร.ต.ฉลาดเรียกรองนั้น คือ การปฏิรูปการเมืองแลว
ยังเปนครัง้ แรกที่มีการใชคําวา “ปฏิรูปการเมือง” เพื่อขายในตลาดการเมืองอีกดวย (ประเวศ วะสี
2541 : 3)
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพประสบความสํ าเร็จในการดึงพรรคฝายคานมาเปน
พันธมิตร ยิ่งการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเมืองมีมากเพียงใด การโดดเดี่ยวรัฐบาลพรรค
ประชาธิปตยยิ่งมีมากเพียงนั้น ในขณะที่อุณหภูมิทางการเมืองรอนแรงตามภาวะการวางเฉยของ
รัฐบาลพรรคประชาธิปตย นายมารุต บุนนาค ในฐานะประธานสภาผูแทนราษฎรหาทางลด
อุณหภูมิทางการเมืองดวยการสถาปนาคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ในเดือน
กรกฎาคม 2537 ซึ่งตอมาไดเลือกศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี เปนประธาน15
นายมารุต บุนนาคมีความตองการพัฒนาประชาธิปไตยในดวงจิตหรือไม ไมมีใคร
รูด กี วานายมารุตเอง แตอยางนอยที่สุด นายมารุตคงตองการให ร.ต. ฉลาด วรฉัตรเลิกอดอาหาร
เพื่อลดอุณหภูมิทางการเมือง โดยหวังวา การที่นายแพทยประเวศ วะสีดํารงตําแหนงประธาน
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รอยตรีฉลาด วรฉัตรใชการอดอาหารเปนอาวุธทางการเมืองหลายตอหลายครั้ง โดยเริ่มใชวิธีการอดอาหาร
ประทวงรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนในป 2523 การประทวงครั้งสําคัญที่สุด ก็คือ การประทวงรัฐบาล
พลเอกสุจินดา คราประยูร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2535 โดยอดอาหารยาวนานตอเนื่องถึง 47 วัน จนรัฐบาสุจินดา
สิ้นอายุ ในการประทวงครั้งนั้น รอยตรีฉลาดมีขอเรียกรอง 5 ประการ
(1) นายกรัฐมนตรีจะตองมาจากการเลือกตั้ง ทั้งโดยทางตรงหรือทางออม
(2) รัฐธรรมนูญตองมาจากผูแทนของปวงชน
(3) ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบานตองมาจากการเลือกตั้ง
(4) ใหยกเลิกกฎหมายพรรคการเมือง
(5) ใหยกเลิกกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่เปนเผด็จการทั้งหมด
รายละเอียดดูบันทึก “พลิกปูมประวัติการอดอาหารของฉลาด วรฉัตร” ใน สุลักษณ ศิวรักษ (2537 : 191-212)
15
นายมารุต บุนนาคมิไดทาบทามนายแพทยประเวศ วะสี กอนการแตงตั้ง หากแตสรางภาวะจํายอมแก
นายแพทยประเวศ ดู ประเวศ วะสี (2541 : 9-10) บทวิพากษนายมารุตในกรณีนี้ ดู สุลักษณ ศิวรักษ (2537 :
59)
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คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย จะชวยดลใจให ร.ต.ฉลาดเลิกอดหารได ในเวลานั้น ไมมีใคร
หวังวา คพป.จะมีบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตยหรือปฏิรูปการเมือง16
แม น ายแพทย ป ระเวศ วะสี จ ะรั บ ตํ าแหน ง ประธานคณะกรรมการพั ฒ นา
ประชาธิปไตยดวยภาวะจํายอม แตกลับมุงมั่นในการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ เพราะ
มองเห็นวา ปญหาและความเสื่อมโทรมในดานตางๆของสังคมไทยเปนผลจากการเมือง17 ยุทธวิธี
สําคัญของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยในเบื้องตนก็คือ การสรางองคความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิรปู การเมือง ซึง่ ไดรับการเกื้อหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงสรางของ คพป.
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายมหาชนและรัฐศาสตร
คพป. มิไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม หากแตนําเสนอ “กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียง
บทบัญญัติรางรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism)” กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
การนําเสนอประเด็นหลักในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และหลักการสําคัญของประเด็นหลัก
เหลานั้น (คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย 2537) คพป.สงมอบขอเสนอกรอบความคิดในการ
ปฏิรปู การเมืองไทยแกสังคมไทย18 ผานประธานสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2538
ตามขอเสนอนี้ ขอตอในการปฏิรูปการเมืองอยูที่การแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 ขอเสนอในการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 เพื่อจุดปะทุการปฏิรูป
การเมืองมาจาก อมร จันทรสมบูรณ (2537ข)19
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แมแตนายสุลักษณ ศิวรักษก็มิไดคาดหวังวา คพป.จะมีบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตยหรือปฏิรูป
การเมือง ดู สุลักษณ ศิวรักษ (2537 : 59-61)
17
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองของศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ดู ประเวศ วะสี (2540)
กอนการอดอาหารประทวงของ ร.ต.ฉลาดในเดือนพฤษภาคม 2537 นายแพทยประเวศเขียนบทความเรื่อง
“จะนองเลือดใหญ ถาไมแกไขรัฐธรรมนูญใหดี” (22 กุมภาพันธ 2537) ดู ประเวศ วะสี (2540 : 1-6) นายสมัคร
สุนทรเวช ขนานนามนายแพทยประเวศวา “หมอกระหายเลือด” เพราะชอบกลาวถึงการนองเลือด
18
หนังสือสงมอบขอเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองของ คพป. ดู ประเวศ วะสี (2540 : 17-20)
นายแพทยประเวศยํ้าอยางหนักแนนวา ขอเสนอนี้มิไดเสนอตอรัฐบาลหรือสภาผูแทนราษฎร หากแตเสนอตอ
ประชาสังคมไทย
19
อมร จั น ทรสมบู ร ณ นํ าเสนอบทวิ เ คราะห โ ครงสร า งและกลไกทางกฎหมายของรั ฐ ธรรมนูญ ใน อมร
จันทรสมบูรณ (ม.ป.ป.) และนําเสนอแนวความคิดวาดวยการใช Constitutionalism ในการรางรัฐธรรมนูญใน
อมร จันทรสมบูรณ (2537ก) พรอมทั้งรางรัฐธรรมนูญเปนตัวอยางใน อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) งานชิ้นนี้
ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันนโยบายศึกษารวมกับมูลนิธิคอนราด อเดเนาวร ภายหลังจากการแกไขมาตรา
211 ในรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2539 อมร จันทรสมบูรณ (2539) แสดงความเห็น
วา มาตรา 211 ที่แกไขนี้จะไมสามารถชวยใหมีการปฏิรูปการเมือง
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คพป. สงมอบขอเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองยังไมครบเดือน
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 เนื่องจากพรรคพลังธรรม
ถอนตัวจากการรวมรัฐบาล อันเปนผลจากการที่ผูนําพรรคประชาธิปตยไมสามารถอธิบายความ
ไมชอบมาพากลของนโยบายการแจกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก 4-01 ได ในการรณรงคหาเสียง
เลือกตัง้ พรรคชาติไทยชูการปฏิรูปการเมืองเปนนโยบายหลักของพรรค พรรคประชาธิปตยซึ่งเปน
ผูแ ตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยมิสนใจนําขอเสนอของ คพป. ไปเปนนโยบายในการ
หาเสียงเลือกตั้ง ยิ่งเปนการตอกยํ้าความเชื่อที่วา การจัดตั้ง คพป. หวังผลเพียงการทําให ร.ต.
ฉลาด วรฉัตร เลิกอดอาหาร หาไดมีความจริงใจในการปฏิรูปการเมืองไม
ภายหลังการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2538 พรรคชาติไทยเปนแกนนําในการ
จัดตั้งรัฐบาล โดยนายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลพรรคชาติไทยรักษา
พันธสัญญาเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง ดวยการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.)
ตามคําสัง่ สํานักนายกรัฐมนตรีที่ 118/2538 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2538 โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา
เป น ประธาน คณะกรรมการปฏิ รู ป การเมื อ งเสนอรายงานเบื้ อ งต น ต อ รั ฐ บาลเมื่ อ วั น ที่ 28
พฤศจิกายน 2538 โดยที่รายงานดังกลาวมีขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 มาตรา 211 การใชมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 เปน
ขอตอในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเมือง ซึ่งนําเสนอโดยอมร จันทรสมบูรณ (2537ก ;
2537ข ) และรั บ ลู ก โดยคณะกรรมการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย (2537) และต อ มาโดย
คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538) ถูกสงตอไปยังรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งมีนาย
โภคิน พลกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาโดยตรง
ตอมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2539 คณะรัฐมนตรีนําเสนอรางรัฐธรรมนูญฉบับ
แกไขเพิ่มเติมเสนอตอรัฐสภา โดยมีบทบัญญัติสําคัญวาดวยการจัดทํารัฐธรรมนูญขึน้ ใหมทั้งฉบับ
เพื่อเปนพื้นฐานสํ าคัญในการปฏิรูปการเมือง รัฐสภาเริ่มพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับแกไข
เพิม่ เติมมาตรา 211 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 และมีมติรับหลักการ พรอมทั้งตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญจํานวน 45 คน พิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว โดยมีศาสตราจารย
ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช เปนประธาน20
20

ประวัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539 ดู สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (2540) ในทัศนะของประเวศ วะสี (2541 : 83) การที่ดร. ชัยอนันตไดเปนประธานคณะกรรมาธิการฯเปนเรื่องมหัศจรรยที่ควรแกการศึกษาวิจัย เพราะดร.ชัยอนันตไมเปนที่นิยมในหมูสมาชิกรัฐสภา
แตการได ดร.ชัยอนันต ซึ่งมีความรูทั้งเรื่องการปฏิรูปการเมืองและกลไกการทํางานของรัฐสภา มาเปนประธาน
มีผลตอการแกไขรัฐธรรมนูญที่เกื้อกูลการปฏิรูปการเมืองอยางมาก
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ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญถึง 3
ฉบับ21 ฉบับแรกนําเสนอตอที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2539 ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ การรางและการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญเปนหนาที่และอํานาจของสภารางรัฐธรรมนูญ
รัฐสภาไมมีบทบาทและอํานาจในการนี้ และไมมีแมแตบทบาทในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญที่จัดทําโดยสภารางรัฐธรรมนูญ (ดูตารางที่ 2-1 ถึง 2-7) ราง
รัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงแตกตางจากฉบับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา
ในฐานราก สมาชิกรัฐสภาจํานวนหนึ่งตองการลมรางรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
โดยอางวาขัดตอหลักการของรางรัฐธรรมฉบับรัฐบาล ซึ่งรัฐสภาไดลงมติรับหลักการไปแลว การ
อภิปรายเปนไปอยางกวางขวางและครอบคลุมทุกมาตรา (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2540 :
32-127) ทั้งนี้มีความพยายามที่จะดึงอํานาจในการรางรัฐธรรมนูญและการใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมาเปนของรัฐสภา ในที่สุด รัฐสภาลงมติกําหนดหลักการดังตอไปนี้
(1) องคกรที่ทําหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญใหใชรูปแบบสภารางรัฐธรรมนูญ (476
เสียงเทียบกับขอเสนอวาดวยคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ 20 เสียง)
(2) องคประกอบสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยประชาชนและนัก
วิชาการ (377 เสียง เทียบกับขอเสนอใหมีสมาชิกรัฐสภาดวย 49 เสียง) ทั้งนี้ใหคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ เปนผูกําหนดจํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (466 เสียงเทียบกับขอเสนอใหอํานาจ
รัฐสภา 3 เสียง)
(3) ทีม่ าของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ มาจากการเลือกตั้งโดยออมโดยรัฐสภา
(277 เสียง เทียบกับการเลือกตั้งโดยตรง 151 เสียง)
(4) รางรัฐธรรมนูญที่ยกรางเสร็จแลวตองใหรัฐสภาพิจารณาอนุมัติและใหความ
เห็นชอบ (306 เสียงเทียบกับ 90 เสียงที่ไมใหรัฐสภามีอํานาจใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม)
(5) หากรั ฐ สภาไม ใ ห ค วามเห็ น ชอบหรื อไมอนุ มัติร า งรัฐธรรมนูญใหนํ าราง
รัฐธรรมนูญเสนอประชาชนเพื่อลงประชามติ (คะแนนเสียงเอกฉันท)
รัฐสภามีมติใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯกลับไปแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญ
ตามหลักการที่รัฐสภากําหนด คณะกรรมาธิการวิสามัญฯประชุมในวันตอมา และแกไขเพิ่มเติมราง
รั ฐธรรมนูญเสร็จในวันนั้น เมื่อมีการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญฉบับที่สองของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯกอนการประชุมรัฐสภาวาระที่สองในวันที่ 29 สิงหาคม 2539 กอใหเกิดเสียงวิพากษ
21

จเร พันธุเปรื่อง (2539) กลาวถึงรางรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯเพียง 2 ฉบับ คือ ฉบับที่หนึ่ง
(เสนอรัฐสภาวันที่ 22 สิงหาคม 2539) และฉบับที่สาม (เสนอรัฐสภาวันที่ 29 สิงหาคม 2539) โดยมิไดตระหนัก
วา มีรางรัฐธรรมนูญฉบับที่สองระหวางวันที่ 23-27 สิงหาคม 2539
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วิจารณกนั เปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการจัดตั้งสมัชชาจังหวัด ในรางรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประเภทผูแทนจังหวัดมาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง แตเมื่อรัฐสภากําหนดใหใชวิธีการเลือกตั้งโดยออมโดยรัฐสภา
รางรัฐธรรมนูญฉบับที่สองของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯกําหนดใหมีสมัชชาจังหวัด ซึ่งมีสมาชิก
2 ประเภท ประเภทแรกมาจากผูสมัครรับเลือกตั้ง ประเภทที่สองมาจากผูแทนองคการบริหาร
สวนทองถิ่น (อบต. สภาตําบล ฯลฯ) องคกรละ 1 คน สมาชิกสมัชชาจังหวัดแตละจังหวัดจะออก
เสียงเลือกกันเองจนเหลือผูแทนจังหวัดจังหวัดละ 3 คน และใหรัฐสภาคัดเลือกจังหวัดละ 1 คน
การกํ าหนดใหสมัชชาจังหวัดมีผูแทนองคการบริหารสวนทองถิ่นเปดชองใหกระทรวงมหาดไทย
มีอทิ ธิพลตอกระบวนการคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (อมร จันทรสมบูรณ 2539 : 25-25)
นอกจากนี้ ประชาชนโดยทั่วไปที่สมัครรับเลือกตั้งยากที่จะผานกระบวนการคัดสรรสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญอีกดวย เนื่องจากอาจมีการรวมหัวในการลงคะแนนเสียงในหมูผูแทนองคการบริหาร
สวนทองถิ่น22
ความไมพอใจรางรัฐธรรมนูญฉบับที่สองของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯในหมู
สมาชิกรัฐสภามีมากถึงระดับที่รางรัฐธรรมนูญอาจมิไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา อยางนอย
ที่สุดสมาชิกคณะกรรมาธิการวิสามัญบางคนรูสึกเชนนั้น ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
จึงเรียกประชุมในวันที่ 28 สิงหาคม 2539 กอนการประชุมรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญวาระ
ที่สองเพียงวันเดียว การประชุมครั้งนี้กอใหเกิดผลผลิตอันไดแก รางรัฐธรรมนูญฉบับที่สามของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงรางรัฐธรรมนูญที่สําคัญที่มีอยูอยางนอย 2
ประการ (อมร จันทรสมบูรณ 2539 : 25-26) กลาวคือ
ประการแรก มีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ประเภทผูแทนจังหวัด แทนที่จะใหประชาชนเลือกตั้งโดยตรงเพียงโสดเดียวตามรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรก หรือจัดตั้งสมัชชาจังหวัดตามรางรัฐธรรมนูญฉบับที่สอง ก็ผสมผสานรางรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกกับมติของรัฐสภาที่ใหมีการเลือกตั้งโดยออม กระบวนการคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ใหมีการสมัครรับเลือกตั้ง และจัดใหมีการ
เลือกตั้ง ‘ผูม สี ทิ ธิเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ‘ โดยใหประชาชนเปนผูเลือกตั้งโดยตรงจังหวัดละ
3 คน ขัน้ ตอนที่สอง รัฐสภาเปนผูคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิฯ ของ
แตละจังหวัดใหเหลือจังหวัดละ 1 คน
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ความคิดวาดวยสมัชชาจังหวัด
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ประการที่สอง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณแทนที่
จะใหเปนหนาที่ของ ‘คณะกรรมการสรรหา’ ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับทีห่ นึ่งและฉบับที่สอง กําหนด
ใหเปนหนาที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามรางรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาล
รัฐสภาในการประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญ/วาระที่สองเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2539 มีมติไมรับวิธีการเลือกตั้ง ‘ผูมีสิทธิเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ’ อันเปนการเลือกตั้ง
โดยตรง ซึ่งขัดกับมติของรัฐสภาที่กําหนดใหใชวิธีการเลือกตั้งโดยออม รัฐสภามีมติกําหนดให
ผูส มัครรับเลือกตั้งในแตละจังหวัดเลือกกันเองใหเหลือจํานวนผูแทนจังหวัดละ 10 คน และรัฐสภา
เปนผูคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประเภทผูแทนจังหวัดจากบัญชีรายชื่อดังกลาวจังหวัดละ
1 คน
ทายทีส่ ดุ รัฐสภาในการประชุมวาระที่สามเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2539 มีมติ
ใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 ประธานรัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญ
ขึ้นทูลเกลาฯถวาย และทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2539 โดยที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันเดียวกันนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใชในวันตอมา กลไกการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับเพื่อปฏิรูป
การเมืองปรากฏในมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 นี้
4. มาตรา 211 ในฐานะกลไกการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
การแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 นอกจากจะเปน
ขอตอของการปฏิรูปการเมืองแลว ยังมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิรูปการ
เมืองอีกดวย เพราะมาตรา 211 มีความสําคัญตอการออกแบบเชิงสถาบัน (Institutional Design)
เกีย่ วกับองคกรทีท่ าหน
ํ าที่รางรัฐธรรมนูญและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ คําถามพื้นฐานมีอยูวา
จะออกแบบเชิงสถาบันนี้อยางไรจึงจะเกื้อกูลกระบวนการปฏิรูปการเมือง23 คํ าถามที่ตามมา
มีอยางนอย 6 คําถาม
คําถามที่หนึ่ง ใครควรทําหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม รัฐสภาควรทําหนาที่
หรือไม หากตองการใหองคกรนอกรัฐสภาทําหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม องคกรดังกลาว
ควรจะออกแบบเชิงสถาบันอยางไร โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการองคกรควรจะ
เปนอยางไร และทายที่สุด กรรมการรางรัฐธรรมนูญควรจะมีคุณสมบัติและไมมีโทษสมบัติ
อะไรบาง
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ตัวอยางความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบมาตรา 211 ดู ลิขิต ธีรเวคิน (2539)
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คําถามที่สอง ใครควรมีอํานาจใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ควรจะ
ขอความเห็นชอบจากประชาชนดวยกระบวนการออกเสียงประชามติหรือไม
คํ าถามที่สาม ประชาชนควรมีสวนรวมในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญหรือไม
หากวินิจฉัยแลววา ประชาชนควรมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญ การมีสวนรวมของประชาชน
ควรมีมากนอยเพียงใด
คํ าถามที่ สี่ รั ฐ สภาควรมี บ ทบาทในกระบวนการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม
หากกําหนดใหรัฐสภามีบทบาทในการนี้ ควรใหมีบทบาทในดานใดบาง
คําถามที่หา ควรมีการใชสิทธิยับยั้ง (Veto) รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม และ
ใครควรเปนผูใชสิทธิยับยั้งดังกลาวนี้
คําถามที่หก อะไรเปนกฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) ทีเ่ หมาะสมในการ
วินิจฉัยบทบัญญัติแหงรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และในการลงมติเรื่องอื่นๆ รวมทั้งการออกเสียง
ประชามติ
คํ าถามพื้นฐานดังกลาวขางตนนี้จะใชเปนกรอบในการพิจารณาเปรียบเทียบ
ขอเสนอในการแกไขมาตรา 211 เพื่อยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ขอเสนอสําคัญมาจากบุคคลและ
องคกรดังตอไปนี้
(1) ศาสตราจารยอมร จันทรสมบูรณ
(2) คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คปพ.)
(3) คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.)
(4) รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา
(5) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางรัฐธรรมนูญ มาตรา 211
(6) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539
4.1 องคกรยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) เสนอใหจัดตั้งองคกรนอกรัฐสภาทําหนาที่ยกราง
รั ฐ ธรรมนู ญฉบั บ ใหม โดยตั้งชื่อวา “คณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ยกรา งรัฐธรรมนู ญแหง ชาติ”
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537) ซึ่งมีศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสีเปน
ประธาน สืบทอดแนวความคิดของ อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) แตคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
(2538) ซึ่งมีนายชุมพล ศิลปอาชา เปนประธานตองการดึงอํานาจการรางรัฐธรรมนูญกลับสู
รัฐสภา รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเลือกยืนอยูขางคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง แตเมื่อราง
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขมาตรา 211 ของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเขาสูสภา (สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 2540 : 143-153) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางรัฐธรรมนูญมาตรา
211 อันมีศาสตราจารยดร.ชัยอนันต สมุทวณิช เปนประธาน ดึงอํานาจการรางรัฐธรรมนูญ
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ออกจากรั ฐสภา และมอบใหแกส ภารา งรัฐธรรมนู ญอันเปนองคกรนอกรัฐสภา (สํ านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 2540 : 196-209) การเปลี่ยนแปลงองคกรยกรางรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้
สรางความไมพอใจแกสมาชิกรัฐสภาจํานวนมาก และกอใหเกิดวิวาทะภายในรัฐสภาอยางเขมขน
(สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2540 : 32-127) อยางไรก็ตาม มีความพยายามประนีประนอม
ในประเด็นองคกรยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ผลการประนีประนอมปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป
2534/2539 แมองคการยกรางรัฐธรรมนูญจะยังใชชื่อ “สภารางรัฐธรรมนูญ” แตรัฐสภามีอํานาจ
ขัน้ สุดทายในการคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (ดูตารางที่ 2-1)
อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) ตองการให “คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ
แหงชาติ” เปนองคกรของผูชํานัญการและผูมีประสบการณในการบริหารการปกครอง ปลอดพน
จากผลประโยชนทางการเมืองในปจจุบัน จึงไมตองการใหสมาชิกรัฐสภามีอํานาจหนาที่ในการราง
รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537) รับขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ
(2537ข) โดยมิไดมีการแกไขหรือดัดแปลง แตคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538) ตองการให
นักการเมืองทั้งฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมีบทบาทหลักในการรางรัฐธรรมนูญ แมจะมี
ผูเ ชีย่ วชาญและผูแทนกลุมสาขาอาชีพตางๆรวมอยูในคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญก็ตาม รัฐบาล
นายบรรหาร ศิลปอาชารับขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538) ในประเด็นนี้ (สํานัก
เลขาธิการวุฒิสภา 2540 : 143-153)
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ‘แหกโผ’ ของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ดวยการ
เสนอใหจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยสมาชิก 2 สวน สวนหนึ่งเปนผูแทนจังหวัดมาจาก
การเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนจังหวัดละ 1 คน (รวม 76 คน) อีกสวนหนึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและ
ผูมีประสบการณ ซึ่งมีกระบวนการนําเสนอชื่อ แตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทีม่ าจากการเลือกตั้ง
(76 คน) เปนผูเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญกลุมผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณ (23 คน)
ขอเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯนับเปนนวัตกรรมสําคัญของการรางรัฐธรรมนูญ ขอเสนอนี้
ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญอยางเต็มที่ จึงใหอํานาจประชาชน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญโดยตรง ขอเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แมจะ
ดึงอํานาจการรางรัฐธรรมนูญออกจากรัฐสภาเหมือนกับขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ (2537ข)
แตตางจากอมร จันทรสมบูรณ (2537ข)ในขอที่มีกรรมการรางรัฐธรรมนูญทีม่ าจากการเลือกตั้ง
ในขณะที่อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) มีฐานความคิดวา การรางรัฐธรรมนูญเปนเรื่องเทคนิค
วิชาการ และตองการผูชํานัญการเฉพาะสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขากฎหมายมหาชนและ
สาขารัฐศาสตร จึงมิไดใหประชาชนเปนผูรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แมจะยอมรับ
ลักษณะเทคนิควิชาการของการรางรัฐธรรมนูญ กระนัน้ ก็ตาม ก็ยังเห็นวา ประชาชนสามารถมี
สวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญได
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รัฐสภาในป 2539 ไมยอมรับขอเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยเฉพาะ
หลักการทีว่ า รัฐสภาไมมีอํานาจคัดเลือกหรือแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐสภา ดังนั้น จึงลมขอเสนอ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (รธน. 2534/2539 มาตรา 211 อัฏฐ) และจัดการแปลงโฉมสภา
รางรัฐธรรมนูญ จนไมเหลือเคาเดิมที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯกําหนดไว สภารางรัฐธรรมนูญ
ตาม รธน.2534/2539 ยังประกอบดวยสมาชิก 2 กลุม กลุมแรกเปนผูแทนจังหวัด ซึ่งใหผูสมัคร
รับเลือกตัง้ เลือกกันเองใหเหลือ 10 คน และรัฐสภาเปนผูเลือกผูแทนจังหวัดจากรายชื่อจังหวัดละ
10 คน ใหเหลือจังหวัดละ 1 คน กลุมที่สองเปนผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณ ซึ่งมีกระบวนการ
จัดทําบัญชีรายชื่อ แตรัฐสภาเปนผูเลือกจากบัญชีรายชื่อนั้น (รายละเอียดดูตารางที่ 2-1 ประกอบ
กับตารางที่ 2-2)
4.2 การใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) ตองการใหประชาชนออกเสียงลงประชามติรับหรือ
ไมรับรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537) ยึดหลักการเดียวกับ อมร
จันทรสมบูรณ (2537ข) แตคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538) ดึงอํานาจไปใหรัฐสภา รัฐบาล
นายบรรหาร ศิลปอาชา เดินตามคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538)
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯกําหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญเปนผูใหความเห็นชอบ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสวนใหญมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน และสมาชิกาประเภทผูแทนจังหวัดเปนผูคัดเลือกสมาชิกประเภทผูเชี่ยวชาญและ
ผูมีประสบการณ ในแงนี้ ขอเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯมีลักษณะเสมือนหนึ่งการขอ
ความเห็นชอบจากประชาชนโดยออม มิใชการขอความเห็นชอบจากประชาชนโดยตรงดังขอเสนอ
ของอมร จันทรสมบูรณ (2537ข) และ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537)
รัฐสภาในป 2539 ไมยอมรับขอเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2534/2539 กําหนดใหรัฐสภาเปนผูใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เวนแต
ในกรณีที่คะแนนเสียงใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
จึงใหดํ าเนินการจัดใหมีการออกเสียงลงประชามติ (รธน.2534/2539 มาตรา 211 ปณรส)
รายละเอียดดูตารางที่ 2-3
ในการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มีปญหาเชิงเทคนิควิชาการวา
สมควรจะใหความเห็นชอบเปนรายมาตรา หรือใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หลักการ
เรือ่ งนี้มีอยูวา ในการออกแบบรัฐธรรมนูญนั้นตองมีการกําหนดเปาหมายหลักของรางรัฐธรรมนูญ
บทบั ญ ญั ติ ต  า งๆต อ งร า งขึ้ น ให ส อดคล อ งต อ งกัน เพื่อใหสัง คมการเมืองบรรลุ เ ปา หมายหลั ก
ที่กํ าหนดไว ดังนั้น การใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญควรยึดหลักการใหความเห็นชอบราง
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รัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ กลาวคือ จะตองลงมติวา จะรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญในทางหนึ่งทางใด
ใหเปนที่เด็ดขาด เพราะการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญเปนรายมาตรา อาจใหผลผลิต
รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติอันขัดแยงกันหรือไมสอดคลองตองกันไดโดยงาย
อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) ยึดหลักการการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับโดยชัดเจน แมตามขอเสนอนี้ ความเห็นชอบมาจากการออกเสียงประชามติ แตในการ
ออกเสียงประชามติ ประชาชนตองเลือกวา จะใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ตอไป หรือจะใชราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม (อมร จันทรสมบูรณ 2537ข : 3) คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
(2537) ยืนตามขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538 : 15-16)
ยึดหลักการเดียวกัน แตรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเมื่อนํารางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม
มาตรา 211 เขาสูสภา กลับกําหนดใหมีการลงมติใหความเห็นชอบเปนรายมาตรา (สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 2540 : 149) ซึง่ สรางปญหาอยางมากในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ อันเปน
เหตุใหการรางรัฐธรรมนูญยืดเยื้อกวาที่ควร เนื่องจากมีปญหาในการตีความและใชดุลพินิจเปน
อันมาก ขอเสนอของรัฐบาลบรรหารแสดงความตระหนักวา การใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
เปนรายมาตราอาจทําใหบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญขัดแยงกันหรือไมสอดคลองตองกันได ดังนั้น
จึงใหอํานาจคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญในการแกไขบทบัญญัติตางๆใหสอดคลองตองกัน
(ดูตารางที่ 2-3) ซึ่งจะทําใหกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญยืดเยื้อเกินความจําเปน24
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แมจะมิไดกํ าหนดบทบัญญัติวาดวยหลักการการ
ใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับโดยชัดแจง แตมีการลมหลักการการใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญรายมาตรา จึงเทากับเปนการยึดหลักการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
โดยนัย25

24

นายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบกลั่นกรองรางรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาล
ประเวศ วะสี (2541 : 86) ตั้งขอสังเกตวา “… รางแกไขมาตรา 211 ที่เสนอโดยรัฐบาลกับที่แกไขปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิสามัญที่มีดร.ชัยอนันต สมุทวณิช เปนประธานมีความแตกตางกันอยางสําคัญ คือ ถาใชรางของ
รัฐบาลจะไมสามารถรางรัฐธรรมนูญปฏิรูปการเมืองไดสําเร็จ ไดทราบวา ดร.โภคิน พลกุล มีบทบาทสําคัญ
ในรางของรัฐบาล จะโดยจงใจหรือไมจงใจก็ตาม รางของรัฐบาลเขียนขึ้นเพื่อไมใหเกิดการปฏิรูปการเมือง ขอให
ไปศึกษากันใหดีๆเถิดครับ..”
25
รางรัฐธรรมนูญแกไขมาตรา 211 ฉบับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา กําหนดหลักการการใหความเห็นชอบ
รางรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราในมาตรา 211 นว (สํานักเลขาธิการวุฒิสภา 2540 : 149) รางรัฐธรรมนูญที่แกไข
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯลบหลักการดังกลาวออกจากมาตรา 211 นว (สํานักเลขาธิการวุฒิสภา 2540 :
202)
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รัฐสภาป 2539 ไมเห็นดวยกับการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญเปนราย
มาตราตามขอเสนอของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ดวยเหตุดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับป
2534/2539 จึ ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ชั ด เจนว า “…ให รั ฐ สภาพิ จ ารณาเพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบรา ง
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยจะแกไขเพิ่มเติมประการใดมิได…” (รธน.25434/2539 มาตรา 211
ปณรส)
4.3 การมีสว นรวมทางการเมืองของประชาชนในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญมีอยูอยางนอย 2
ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนขั้นตอนการรางรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนที่สองเปนขั้นตอนการใหความ
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ในขั้นตอนการรางรัฐธรรมนูญ ประชาชนอาจมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญ
โดยตรง หรือมีสวนในการแสดงความคิดเห็นประกอบการรางรัฐธรรมนูญ ขอเสนอในประเด็นนี้
อาจจํ าแนกออกเปน 2 ขั้ว ขั้วหนึ่งไมตองการใหประชาชนโดยทั่วไปมีสวนรวมในการราง
รัฐธรรมนูญโดยตรง เพราะถือวา การรางรัฐธรรมนูญเปนเรื่องเทคนิควิชาการซึ่งตองการผูชํานัญ
การและผูมีประสบการณในการบริหารการปกครอง ขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ (2537ข) และ
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537) จัดอยูใ นขั้วนี้ อีกขั้วหนึ่งตองการใหประชาชนมีบท
บาทในการรางรัฐธรรมนูญโดยตรง คณะกรรมาธิการวิสามัญฯซึ่งมีศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต
สมุ ท วณิ ช เปน ประธานจั ดอยู ใ นขั้ว นี้ เพราะคณะกรรมาธิการวิสามัญฯกํ าหนดใหสภาราง
รัฐธรรมนูญ (99 คน) เปนองคกรยกรางรัฐธรรมนูญ ซึง่ สมาชิกสวนใหญ (76) เปนผูแทนจังหวัด
ซึง่ ไดรับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538) และ
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา กําหนดใหมีการคัดสรรผูแทนกลุมสาขาอาชีพตางๆมารวมเปน
กรรมการรางรัฐธรรมนูญ เพียงแตกระบวนการคัดสรรมิไดมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
หากแตถูกยึดกุมโดยรัฐสภา รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 อันเปนผลลัพธของการตอรองระหวาง
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา กับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ยังคงใหรัฐสภามีอํานาจขั้นสุดทาย
ในการคั ด สรรสมาชิ ก สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เพี ย งแต เ ป ดโอกาสใหป ระชาชนสมั ครเพื่อเขา สู
กระบวนการคัดสรรได (ดูตารางที่ 2-1 และ 2-2)
ข อ เสนอของ อมร จั น ทรสมบู ร ณ (2537ข) และคณะกรรมการพั ฒ นา
ประชาธิปไตย (2537) ไมเพียงแตมิไดใหประชาชนมีบทบาทในการรางรัฐธรรมนูญโดยตรงเทานั้น
หากยังมิไดกาหนดกระบวนการรั
ํ
บฟงความคิดเห็นจากประชาชนอีกดวย ตางกับขอเสนอของคณะ
กรรมการปฏิรูปการเมือง (2538) รางรัฐธรรมนูญฉบับนายบรรหาร ศิลปอาชา รางรัฐธรรมนูญ
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ฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 ที่ไดใหความสําคัญแก
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน (ดูตารางที่ 2-4)
การเลื อ กใช ก ารออกเสี ย งประชามติ เ ป น กลไกในการให ค วามเห็ น ชอบร า ง
รัฐธรรมนูญปรากฏเฉพาะในขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ (2537ข) และคณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (2537) แตไมปรากฏในขอเสนอหรือรางรัฐธรรมนูญใดๆ คณะกรรมการปฏิรูป
การเมือง (2538) รางรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และรางรัฐธรรมนูญฉบับ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กําหนดใหใชกลไกการออกเสียงประชามติภายใตสถานการณเฉพาะ
บางประการ (ดูตารางที่ 2-4)
(1) ตามขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538) เมื่อรัฐสภามีมติไมให
ความเห็น ชอบรา งรัฐธรรมนู ญฉบับใหม (มติของที่ประชุมรวมระหวางสภาผูแทนราษฎรกับ
วุฒสิ ภา) แตถา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบเกินกวา 50% ของจํานวนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรที่มีอยู ใหประธานรัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญนัน้ ขึน้ ทูลเกลา เพื่อทรงมีพระราชดําริวา
จะใหประชาชนออกเสียงลงประชามติหรือไม
(2) ตามรางรัฐธรรมนูญแกไขมาตรา 211 ฉบับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา
หากรัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบมาตราหนึ่งมาตราใด และคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ
ไมดําเนินการแกไข หรือแกไขแลว แตรัฐสภายังไมใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการสรุปประเด็น
เพือ่ จัดใหประชาชนออกเสียงลงประชามติตอไป
(3) ตามรางรัฐธรรมนูญแกไขมาตรา 211 ฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ หาก
พระมหากษัตริยท รงมีพระราชดําริเห็นวา รางรัฐธรรมนูญดังกลาวกระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญ
ของประเทศหรือประชาชน พระมหากษัตริยยอมทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะใหประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตัง้ ทัว่ ประเทศออกเสียงประชามติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญได
(4) รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 มีบทบัญญัติวา หากรางรัฐธรรมนูญมิไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา ใหดําเนินการจัดใหมีประชามติเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชน
(รธน. 2534/2539 มาตรา 211 ปณรส วรรค 5)
4.4 บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
รัฐสภาควรมีบทบาทในกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม และหาก
กําหนดใหรฐั สภามีบทบาทในกระบวนการนี้ รัฐสภาควรจะมีบทบาทมากนอยเพียงใด ?
ความคิ ด กระแสหนึ่ ง ไม ต  อ งการให รั ฐ สภามี บ ทบาทในกระบวนการร า ง
รัฐธรรมนูญ เพราะสมาชิกรัฐสภามีผลประโยชนยึดโยงอยูกับระบบการเมืองที่เปนอยู หากกําหนด
ใหรัฐสภามีบทบาทในการรางรัฐธรรมนูญ และมีอํานาจในการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ

52
ฉบับใหม การรางรัฐธรรมนูญเพือ่ ปฏิรูปการเมืองยอมยากจะเปนไปได คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญมาตรา 211 อันมีศาสตราจารยดร.ชัยอนันต สมุทวณิช เปนประธาน
จํ าแนกอยูในกลุมความคิดนี้ ตามรางรัฐธรรมนูญแกไขมาตรา 211 ฉบับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ รัฐสภาไมมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญ และไมมีแมแตบทบาทในการใหขอสังเกต
และความเห็นในการแกไขรางรัฐธรรมนูญที่รางเสร็จแลว ในประการสําคัญไมมีอํานาจในการให
ความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) และคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537)
จัดอยูในกลุมความคิดเดียวกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แตมิไดมีลักษณะสุดโตงมากเทา เพราะ
ยอมให รั ฐ สภามี บ ทบาทในการให ข  อ สั ง เกตและความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ร  า ง
เสร็จแลว (ดูตารางที่ 2-5)
คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538) และรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา
พยายามธํารงบทบาท หนาที่ และอํานาจของรัฐสภาในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภา
เปน ‘พระเอก’ ในการรางรัฐธรรมนูญ และเปนผูใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 เปนผลลัพธของการประนีประนอมระหวางกลุม
ความคิดทัง้ สองนี้ ลักษณะประนีประนอมมีอยูอยางนอย 2 ดาน กลาวคือ
ประการแรก แมวารัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 จะยอมใหองคกรนอกรัฐสภา
อันไดแก สภารางรัฐธรรมนูญ เปนผูรางรัฐธรรมนูญ แตรัฐสภามีอํานาจในการคัดสรรสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญ
ประการที่สอง แมวารัฐสภาเปนผูใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
แต เ มื่ อ รั ฐ สภามี ม ติ ไ ม ใ ห ค วามเห็ น ชอบร า งรั ฐ ธรรมนูญฉบับดังกลาว จะตองดํ าเนินการให
ประชาชนออกเสียงลงประชามติ
4.5 พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ขอเสนอวาดวยการแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 211 เพื่อยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อ
ปฏิรูปการเมืองมีบทบัญญัติวาดวยพระราชอํานาจของพระมหากษัติยอยางนอย 2 ดาน ไดแก
พระราชอํานาจในการใชสิทธิยับยั้ง และพระราชอํานาจเกี่ยวกับการใชพระราชดําริเพื่อใหมีการ
ออกเสียงประชามติ
พระราชอํ านาจในการใชสิทธิยับยั้งปรากฏอยางชัดเจนในรางรัฐธรรมนูญแกไข
มาตรา 211 ฉบับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2534/2539 (ดูตารางที่ 2-6) รางรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชากําหนดให
พระมหากษัตริยทรงมีสิทธิยับยั้งรางรัฐธรรมนูญ ดุจเดียวกับการยับยั้งรางพระราชบัญญัติภายใต
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 การยับยั้งอาจกระทําโดยตรงดวยการแสดงความไมเห็นชอบ หรือกระทํา
โดยออม ดวยการไมพระราชทานรางรัฐธรรมนูญคืนสูรัฐสภาภายในกําหนดเวลา 90 วัน
ขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538) มิไดกําหนดพระราชอํานาจ
ของพระมหากษัตริยในการใชสิทธิยับยั้งในกรณีที่รางรัฐธรรมนูญไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
แตในกรณีที่รัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบ แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีมติใหความเห็นชอบ
เกินกวา 50% ของจํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีอยู ประธานรัฐสภาจะตองนํ าราง
รั ฐ ธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงมีพระราชดํ าริวาจะใหประชาชนออกเสียงลงประชามติ
หรือไม หากไมมีพระราชดําริคืนมาภายใน 90 วัน ใหรางรัฐธรรมนูญนัน้ ตกไป ซึ่งมีผลเทากับการใช
พระอํานาจในการใชสิทธิยับยั้งนั่นเอง (ดูตารางที่ 2-6)
ในอีกดานหนึ่ง อมร จัน ทรสมบู รณ (2537ข) และคณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (2537) มิไดกําหนดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในการใชสิทธิยับยั้งราง
รัฐธรรมนูญ
ขอเสนอวาดวยการออกเสียงประชามติของประชาชนอาจจําแนกออกเปน 2 กลุม
กลุ ม ที่ ห นึ่ง มี การกํ าหนดกฎกติก าที่ชัดเจนเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
โดยไมตองใชดุลพินิจ ไดแก
(1) อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) และคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537)
กําหนดใหมกี ารออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญที่รางเสร็จแลว
(2) รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 กําหนดใหมีการออกเสียงประชามติในกรณีที่
รัฐสภาลงมติไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
กลุมที่สอง ตองมีการใชดุลพินิจเกี่ยวกับการจัดการใหมีการออกเสียงประชามติ
เนือ่ งจากไมมีกฎกติกาที่ชัดเจน ขอเสนอในกลุมนี้ประกอบดวยขอเสนอ 2 กลุม คือ
(1) รางรัฐธรรมนูญแกไขมาตรา 211 ฉบับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชามิได
กําหนดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในการใชพระราชดําริวาดวยการออกเสียงประชามติ
หากแตกําหนดใหการใชดุลพินิจเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนของคณะกรรมการ อันประกอบดวยประธาน
รัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
(2) คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538) และรางรัฐธรรมนูญแกไขมาตรา 211
ฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯกํ าหนดใหพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํ านาจในการวินิจฉัย
เกี่ยวกับการจัดใหมีการออกเสียงประชามติของประชาชน เพื่อใหความเห็นชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
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กลาวโดยสรุป ในประเด็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในกระบวนการราง
รัฐธรรมนูญ มีขอเสนอแตกตางกันเปน 3 กลุม (ดูตารางที่ 2-7)
ขอเสนอกลุมที่หนึ่ง ไมตองการใหพระมหากษัตริยของเกี่ยวกับกระบวนการราง
รัฐธรรมนูญ กลุมนี้ประกอบดวย อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) และคณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (2537)
ขอเสนอกลุมที่สอง กําหนดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยทั้งในการยับยั้ง
รางรัฐธรรมนูญ และการวินิจฉัยวาดวยการออกเสียงประชามติ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯจัดอยู
ในกลุมนี้
ขอเสนอกลุมที่สาม กําหนดพระราชอํานาจพระมหากษัตริยในการใชสิทธิยับยั้ง
รางรัฐธรรมนูญ หรือการวินิจฉัยวาดวยการออกเสียงประชามติ ดานหนึ่งดานใดเพียงดานเดียว
รางรัฐธรรมนูญแกไขมาตรา 211 ฉบับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐธรรมนูญฉบับป
2534/2539 เนนพระราชอํานาจในการใชสิทธิยับยั้งรางรัฐธรรมนูญ ขอเสนอของคณะกรรมการ
ปฏิรูปการเมือง (2538) เนนพระราชอํานาจในการวินิจฉัยวาดวยการออกเสียงประชามติ
4.6 กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule)
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะถือวาไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงมากนอย
เทาไร กฎการลงคะแนนเสียงที่เลือกใชมีความสํ าคัญตอการผานหรือไมผานรางรัฐธรรมนูญ
การเลือกใชกฎการลงคะแนนเสียงที่ผอนปรนจะชวยใหรัฐธรรมนูญไดรับความเห็นชอบไดโดยงาย
หากกฎการลงคะแนนเสียงมีความเขมงวดยิ่งมากเพียงใด รางรัฐธรรมนูญยิง่ ยากที่จะไดรับความ
เห็นชอบมากเพียงนัน้ การเลือกกฎการลงคะแนนเสียงจึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญ ในดานหนึ่ง
การเลือกใชกฎการลงคะแนนเสียงที่เขมงวดยอมเปนอุปสรรคตอการปฏิรูปการเมือง เพราะ
รัฐธรรมนูญที่รางขึ้นเพื่อปฏิรูปการเมืองมิอาจผานความเห็นชอบ ในอีกดานหนึ่ง การเลือกใช
กฎการลงคะแนนเสียงที่ผอนปรนมากจนเกินไป ยอมกอใหเกิดขอกังขาไดเสมอวา รางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากประชาชนแลวหรือไม26
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กฎการลงคะแนนเสียงที่ใหหลักประกันวา รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมกอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคม (Social
Welfare Maximization) คือ กฎคะแนนเสียงเอกฉันท (Unanimity Rule) เพราะเมื่อประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ทุกคนใหความเห็นชอบ ยอมแสดงวา ไมมีผูใดสูญเสียประโยชนจากการบังคับใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
หากรางรัฐธรรมนูญมิไดรับคะแนนเสียงเอกฉันท ยอมแสดงวา มีผูเสียประโยชนจากรางรัฐธรรมนูญนั้น โดยที่
ไมมีวิธีการทางวิทยาศาสตรในการเปรียบเทียบอรรถประโยชนระหวางบุคคล (Interpersonal Comparison of
Utility) เรามิอาจกลาวสรุปไดวา อรรถประโยชนที่ตองสูญเสียไปของผูเสียประโยชนจากการบังคับใชราง
รั ฐ ธรรมนูญฉบับใหมมากกวา เทากับ หรือนอยกวาอรรถประโยชนที่ไดรับมากขึ้นของผูไดประโยชนจาก
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว (Mueller 1996 : 65-67)
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ในการพิจารณากฎการลงคะแนนเสียงจําเปนตองแยกแยะออกเปน 2 กรณี คือ
การออกเสียงประชามติกับการออกเสียงในองคกรที่มีอํ านาจใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
(ดูตารางที่ 2-8) เพราะกรณีทั้งสองนี้มีธรรมชาติที่แตกตางกัน
องคกรใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญอาจเปนรัฐสภาหรือองคกรนอกรัฐสภา
ไมวาจะเปนองคกรใด ลวนแลวแตเปนองคกรขนาดไมใหญ โดยมีสมาชิกไมเกิน 1,000 คน
กฎการลงคะแนนเสียงที่เสนอใหใชสวนใหญเปนกฎคะแนนเสียงขางมากแบบธรรมดา (Simple
Majority Rule) กลาวคือ ตองไดรับคะแนนเสียงมากกวา 50% ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู กฎ
การลงคะแนนเสี ย งดัง กล า วนี้ ปรากฏในขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538)
รางรัฐธรรมนูญแกไขมาตรา 211 ฉบับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐธรรมนูญฉบับป
2534/2539 เฉพาะรางรัฐธรรมนูญแกไขมาตรา 211 ฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯเทานั้นที่เสนอ
ใหใชกฎคะแนนเสียงขางมากแบบเขมงวด (Super Majority Rule) กลาวคือ ไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของสภารางรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่พระมหากษัตริยทรงใชสิทธิ
ยับยั้งรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณารางรัฐธรรมนูญนั้นใหม โดยจะผาน
สภารางรัฐธรรมนูญไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกเทาที่
มีอยูของสภารางรัฐธรรมนูญ
ในกรณีการออกเสียงประชามติ ประเด็นสําคัญนอกเหนือจากกฎการลงคะแนน
เสียงก็คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาใชสิทธิออกเสียงประชามติจํ านวนมากนอยเพียงใด
จึงจะถือวาการออกเสียงประชามตินั้นมีผลตามกฎหมาย หากถือเกณฑ 50% ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง การออกเสียงประชามติยากที่จะมีผลตามกฎหมาย เพราะอาจมีผูใชสิทธิออกเสียง
ประชามติไมถึงเกณฑ ขอเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขมาตรา 211 สวนใหญมิไดกลาวถึงประเด็นนี้
เฉพาะรางรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯเทานั้นที่กลาวอยางชัดเจนวา การออกเสียง
ประชามติจะมีผลตามกฎหมายก็ตอเมื่อมีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติไมนอยกวา 20% ของ
จํ านวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ รางรัฐธรรมนูญจะตกไปหากมีผูใชสิทธิออกเสียงประชามติ
ตํ่ากวาเกณฑดังกลาว รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 ยืนตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ (รธน. 2534/2539 มาตรา 211 โสฬส วรรค 4)
กฎการลงคะแนนเสียงที่ใชในการออกเสียงประชามติตามขอเสนอสวนใหญเปน
กฎการลงคะแนนเสียงขางนอย (Minority Rule) แมขอ เสนอทั้งหมดจะกําหนดให ‘ถือเสียงขางมาก
เปนประมาณ’ หรือระบุอยางชัดเจนวา ‘มากกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนผูใชสิทธิออกเสียงประชามติ’
แตการใชฐานจํ านวนผูใชสิทธิออกเสียงประชามติ มิใชฐานจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
ทําใหกฎการลงคะแนนเสียงที่ใชเปนกฎคะแนนเสียงขางนอย ยกตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญฉบับป
2534/2539 กําหนดวา การออกเสียงประชามติจะมีผลทางกฎหมายก็ตอเมื่อมีผูใชสิทธิตั้งแต 20%
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ของจํานวนผูมีสิทธิดังกลาวขึ้นไป สมมติวามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติเพียง 20% และ
ประชามติ ‘ถือเสียงขางมากเปนประมาณ’ หากรางรัฐธรรมนูญไดคะแนนเสียงเพียง (10%+1)
ของจํานวนผูม ีสิทธิออกเสียงประชามติเทานั้น ก็ถือวาไดรับประชามติเห็นชอบแลว27
การนํ าเสนอรางรัฐธรรมนูญเพื่อขอประชามตินับเปนกระบวนการที่มีลักษณะ
ประชาธิปไตยยิ่ง รัฐธรรมนูญทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากประชามติของประชาชนยอมไดชื่อวา เปน
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แตความเกรงกลัววา ประชาชนอาจไมใชสิทธิออกเสียงประชามติ
ประการหนึ่ง และประชาชนสวนใหญไมเขาใจบทบัญญัติและกลไกในรัฐธรรมนูญอีกประการหนึ่ง
ทําใหการออกเสียงประชามติเลือกใชกฎคะแนนเสียงขางนอย เนื่องเพราะการใชกฎคะแนนเสียง
ขางมาก เพือ่ ใหไดคะแนนเสียงมากกวา 50%ของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ยอมทําให
รางรัฐธรรมนูญยากที่จะไดรับความเห็นชอบจากประชามติ คําถามพื้นฐานมีอยูวา รัฐธรรมนูญ
ที่ผานการออกเสียงประชามติดวยคะแนนเสียงขางนอยจะถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได
หรือไม
4.7 บทสรุป
การตอสูทางการเมืองเพื่อแกไขมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2534
โดยพืน้ ฐานแลวเปนการตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจในการรางรัฐธรรมนูญ ตารางที่ 2-9 สรุปประเด็น
การตอสูด งั กลาวนี้ ดังจะเห็นไดวา ความคิดในเรื่องนี้แตกแยกเปน 2 ขั้ว กลาวคือ
ขั้วที่หนึ่ง ตองการดึงอํ านาจการรางรัฐธรรมนูญออกไปจากรัฐสภา และการ
ใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญมิใหอยูในปริมณฑลแหงอํานาจของรัฐสภา ฐานความคิดของ
กลุมนี้ก็คือ สมาชิกรัฐสภาไดรับประโยชนจากระบอบการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญ
ที่บังคับใชอยูในขณะนั้น หากรัฐสภากุมอํานาจในการรางรัฐธรรมนูญและอํานาจในการใหความ
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม การรางรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมืองยอมเปนไปไดยากยิ่ง
เพราะติดขัดดวยผลประโยชนของสมาชิกรัฐสภานั้นเอง อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) และคณะ
กรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537) จัดอยูในกลุมนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญมาตรา 211 พยายามสืบทอดแนวความคิดนี้

27

การใชเกณฑ ‘เสียงขางมากโดยประมาณ’ โดยคํานวณจากจํานวนผูใชสิทธิออกเสียงประชามติ มิใชคํานวณ
จากจํ านวนผูมีสิท ธิอ อกเสียงประชามติ จะทํ าใหไ ดคะแนนเสียงขางมากของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียง
ประชามติก็ตอเมื่อมีผูใชสิทธิดังกลาวเต็ม 100% ของจํานวนผูมีสิทธิรวม เฉพาะกรณีนี้เพียงกรณีเดียวเทานั้น
ที่กฎการลงคะแนนเสียงที่เลือกใชเปนกฎคะแนนเสียงขางมาก ในกรณีที่มีผูใชสิทธิตํ่ากวา 100% ของจํานวนผูมี
สิทธิออกเสียงประชามติทั้งหมด กฎการลงคะแนนเสียงที่เลือกใชยอมเปนกฎคะแนนเสียงขางนอย
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ขั้ ว ที่ ส อง ต อ งการให รัฐสภากุม อํ านาจในการรา งและการใหความเห็นชอบ
รัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาและรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาจัดอยูในกลุมนี้ คณะกรรมการ
ปฏิรูปการเมือง (2538) ละทิง้ ฐานความคิดของ อมร จันทรสมบูรณ (2537ข) และคณะกรรมการ
พัฒนาประชาธิปไตย (2537) โดยดึงอํานาจในการรางและการใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญคืนสู
รัฐสภา รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชารับลูกจากคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง และแมจะประกาศ
นโยบายการปฏิรูปการเมือง แตกลับทําใหการรางรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมืองเปนไปดวยความ
ยากยิ่ง เพราะกํ าหนดใหการลงมติกระทํ าเปนรายมาตราและกระบวนการพิจารณาใหความ
เห็นชอบในรัฐสภาเปนไปดวยความซับซอนเกินกวาระดับอันสมควร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539 เปน
ผลลัพธของการตอสูทางการเมืองดังกลาวขางตนนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯแมจะประสบความ
สําเร็จในการดึงอํานาจการรางรัฐธรรมนูญออกไปจากรัฐสภา โดยใหสภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่
นี้ แตรัฐสภายังคงกุมอํานาจในการคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ แมรัฐสภาจะไมมีอํานาจ
อยางเต็มทีใ่ นการแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ แตสามารถคัดสรรสมาชิกรัฐสภาที่มีจุดยืนอยู
ขางรัฐสภาและขางรัฐบาลในสัดสวนสําคัญ ในประการสําคัญรัฐสภายังคงกุมอํานาจในการให
ความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
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ตารางที่ 2-1
ลักษณะและโครงสรางองคกรรางรัฐธรรมนูญ
ตามขอเสนอกอนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ผูเสนอ

องคกรรางรัฐธรรมนูญ

โครงสราง

1. อมร จันทรสมบูรณ

คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกราง
รัฐธรรมนูญแหงชาติ

1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิเศษจํานวน
ไมเกิน 3 คน ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯแตงตั้งจากอดีตนายกรัฐมนตรี
2. กรรมการผูเชี่ยวชาญ 10-15 คน สาขา
นิติศาสตรและสาขารัฐศาสตร ทั้งนี้
กรรมการผูเชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร
ตองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

2. คณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.)

คณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ
(กรรมการ 13-18 คน)

เหมือนขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ

3. คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
(คปก.)

คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ 1. กรรมการโดยตําแหนง
หรือคณะกรรมการแกไขเพิ่มเติม
- ประธานรัฐสภา (ประธาน)
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
- ประธานวุฒิสภา
(กรรมการ 67 คน)
- นายกรัฐมนตรี
- ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
2. กรรมการผูแทนองคกร
- ผูแทนพรรคการเมืองพรรคละ 1 คน
- สมาชิกวุฒิสภา

5 คน

- ผูเชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร

5 คน

- ผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร

5 คน

- ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาอื่น

5 คน

- ผูแทนประชาชนสาขาอาชีพ
ตางๆ
4. รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ เหมือนขอเสนอของ คปก.
(กรรมการ 67 คน)

32 คน
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ตารางที่ 2-1 (ตอ)
ผูเสนอ

องคกรรางรัฐธรรมนูญ

โครงสราง

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ
มาตรา 211

สภารางรัฐธรรมนูญ
(สมาชิก 99 คน)

1. สมาชิกจากการเลือกตั้ง
76 คน
(จังหวัดละ 1 คน)
2. ผูเชี่ยวชาญ/ผูมีประสบการณ 23 คน
– กฎหมายมหาชน
8 คน
– รัฐศาสตร/รปศ.
8 คน
– ผูมีประสบการณทาง
การเมืองและการบริหาร
7 คน

6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539

สภารางรัฐธรรมนูญ
(สมาชิก 99 คน)

เหมือนขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สามัญพิจารณารางรัฐธรรมนูญมาตรา
211 ตางกันที่กระบวนการไดมาซึ่งสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภามีอํานาจ
ขั้นสุดทายในการคัดสรรสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 211 ทวิ)

ที่มา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อมร จันทรสมบูรณ (2537ข)
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537)
คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 143-153)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 196-209)
รธน. 2534/2539 มาตรา 211 ทวิ
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ตารางที่ 2-2
ทีม่ าของกรรมการหรือสมาชิกองคกรรางรัฐธรรมนูญ
ตามขอเสนอกอนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ผูเสนอ
1. อมร จันทรสมบูรณ

กรรมการ/สมาชิก
องคกรรางรัฐธรรมนูญ
1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการผูเชี่ยวชาญ

ที่มา
พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลา
แตงตั้งจากอดีตนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
เปนผูจัดทําบัญชีรายชื่อ โดยกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษเปนผูเลือก
• บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญทาง
นิติศาสตรรวบรวมจากรายชื่อ
ที่มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะ
หรือสาขาวิชานิติศาสตรเสนอ
ตามคําแนะนําของคณาจารย
มหาวิทยาลัยละไมเกิน 3 ชื่อ
• บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญทาง
รัฐศาสตรรวบรวมจากรายชื่อ
ที่มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะ
รัฐศาสตรและสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตรเสนอตาม
คําแนะนําของคณาจารย
มหาวิทยาลัยละไมเกิน 3 คน
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิเศษอาจ
แตงตั้งกรรมการผูเชี่ยวชาญนอกบัญชี
รายชื่อได แตตองไมเกิน 2 คน
3. ประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติเปนผู
แตงตั้งกรรมการผูเชี่ยวชาญ

2. คณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.)

เหมือนขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ เหมือนขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ
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ตารางที่ 2-2 (ตอ)
ผูเสนอ

กรรมการ/สมาชิก
องคกรรางรัฐธรรมนูญ

3. คณะกรรมการปฏิรูป
การเมือง (คปก.)

1. กรรมการโดยตําแหนง
2. กรรมการผูแทนองคกร

4. รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

1. กรรมการโดยตําแหนง

ที่มา
ประธานรัฐสภาแตงตั้งโดยตําแหนง
1. พรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภาผูแทน
ราษฎรเปนผูคัดเลือกตัวแทนพรรค
การเมือง
2. วุฒิสภาเปนผูคัดเลือกตัวแทนสมาชิก
วุฒิสภา
3. ประธานรัฐสภาเปนผูกําหนด
ระเบียบการสรรหากรรมการประเภท
นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญโดยความ
เห็นชอบจากกรรมการโดยตําแหนง
กรรมการผูแทนพรรคการเมือง และ
กรรมการผูแทนสมาชิกวุฒิสภา
4. ประธานรัฐสภาเปนผูกําหนดระเบียบ
การสรรหากรรมการประเภทผูแทน
สาขาอาชีพ โดยความเห็นชอบจาก
กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูแทน
พรรคการเมือง กรรมการผูแทนสมาชิก
วุฒิสภา และกรรมการประเภท
นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ
5. ประธานรัฐสภาเปนผูแตงตั้งกรรมการ
ทั้งหมด

1. ประธานรัฐสภาเปนผูแตงตั้งกรรมการ
โดยตําแหนง
2. กรรมการผูแทนพรรคการเมือง 2. พรรคการเมืองที่มีสมาชิกในสภาผูแทน
ราษฎรเปนผูคัดเลือกผูแทนพรรค
3. กรรมการผูแทนสมาชิกวุฒิสภา 3. วุฒิสภาเปนผูคัดเลือกผูแทนสมาชิก
วุฒิสภา
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ตารางที่ 2-2 (ตอ)
ผูเสนอ

กรรมการ/สมาชิก
องคกรรางรัฐธรรมนูญ
4. นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

5. ผูแทนสาขาอาชีพ

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ
มาตรา 211

1. สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจาก
การเลือกตั้ง (76 คน)
2. สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ประเภทผูเชี่ยวชาญ
- ผูเชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน
(8 คน)
- ผูเชี่ยวชาญรัฐศาสตรหรือ
รัฐประศาสนศาสตร (8 คน)
- ผูมีประสบการณทางการเมือง
การบริหารราชการแผนดิน
หรือการรางรัฐธรรมนูญ
(7 คน)

ที่มา
4. สถาบันอุดมศึกษาเสนอรายชื่อสถาบัน
ละ ไมเกิน 10 คน นักวิชาการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิอาจยื่นใบสมัครโดยตรง
ตอประธานรัฐสภาโดยไมผานการเสนอ
ชื่อของสถาบันอุดมศึกษา ผูมีรายชื่อ
และผูสมัครสาขากฎหมายมหาชน
สาขารัฐศาสตร และสาขาอื่น เลือกกัน
โดยวิธีลงคะแนนลับ โดยผูไดรับ
คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกเปนผูไดรับ
เลือก
5. การคัดเลือกเปนไปตามระเบียบที่
กําหนดโดยกรรมการยกราง
รัฐธรรมนูญ 4 กลุมแรก
ราษฎรแตละจังหวัดเปนผูเลือกตั้ง
1. คณะกรรมการสรรหาและจัดทําบัญชี
รายชื่อเปนผูจัดทําบัญชีรายชื่อ
โดยตองมีรายชื่อ 3 เทาของจํานวน
ที่พึงไดรับแตงตั้งแตละประเภท
2. สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
สาขานิติศาสตร และสาขารัฐศาสตร
หรือรัฐประศาสนศาสตรตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปเปนผูเสนอรายชื่อ
สสร.ประเภทผูเชี่ยวชาญ
3. คณะกรรมการสรรหาฯเปนผูสรรหา
และคัดเลือก
4. สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งเปนผูเลือก
สสร. ประเภทผูเชี่ยวชาญ/ผูมี
ประสบการณตามจํานวนที่กําหนด
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ตารางที่ 2-2 (ตอ)
ผูเสนอ
6. รธน. 2534/2539

กรรมการ/สมาชิก
องคกรรางรัฐธรรมนูญ

ที่มา

1. สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ประเภทผูแทนจังหวัด (76 คน)

1. ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละจังหวัดเลือก
กันเอง ใหเหลือจํานวนไมเกินจังหวัดละ
10 คน (มาตรา 211 ฉ)
2. ที่ประชุมรวมสภาผูแทนราษฎรกับ
วุฒิสภาเปนผูเลือกใหเหลือจังหวัดละ
1 คน (มาตรา 211 อัฏฐ)
1. สถาบันอุดมศึกษาที่ใหปริญญาสาขา
นิติศาสตร รัฐศาสตร หรือ
รัฐประศาสนศาสตร เปนผูจัดทําบัญชี
รายชื่อประเภทละไมเกิน 5 คน
(มาตรา 211 สัตต)
2. ที่ประชุมรวมสภาผูแทนราษฎรกับ
วุฒิสภาเปนผูเลือก (มาตรา 211 อัฏฐ)

2. สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ประเภทผูเชี่ยวชาญหรือผูมี
ประสบการณ (23 คน)

ที่มา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อมร จันทรสมบูรณ (2537ข)
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537)
คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 143-153)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 196-209)
รธน. 2534/2539 มาตรา 211 ทวิ ถึงมาตรา 211 อัฏฐ
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ตารางที่ 2-3
องคกรใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ตามขอเสนอกอนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ผูเสนอ

องคกรใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม

1. อมร จันทรสมบูรณ

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติจะตองนําเสนอราง
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขครั้งสุดทาย พรอมทั้งเอกสารคําชี้แจงอธิบายเหตุผลของ
รางรัฐธรรมนูญ และแนวทางสาระของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
บันทึกความเห็นและขอสังเกตของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และที่ปรึกษา
กอนการออกเสียงประชามติไมนอยกวา 30 วัน

2. คณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.)

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
รายละเอียดอื่นๆเหมือนขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ

3. คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
(คปก.)

รัฐสภา โดยที่ประชุมรวมของสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภาเปนผูใหความเห็น
ชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะตกไป หากคะแนนเสียงเห็นชอบของที่ประชุม
รวมแหงรัฐสภาไมมากกวา 50% ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูทั้งสอง
สภา และคะแนนเสียง ส.ส. ที่ใหความเห็นชอบมีไมมากกวา 50% ของจํานวน
สมาชิกที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
หากสมาชิกรัฐสภาไมเห็นชอบ แตจํานวนคะแนนเสียง ส.ส. ที่เห็นชอบมี
มากกวา 50% ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีอยู ประธานรัฐสภา
จะตองนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงมีพระราชดําริวาจะใหประชาชน
ออกเสียงลงประชามติหรือไม หากไมมีพระราชดําริคืนมาภายใน 90 วัน ใหราง
รัฐธรรมนูญนั้นตกไป หากมีพระราชดําริเห็นสมควรใหประชาชนไดวินิจฉัย
ใหนํารางรัฐธรรมนูญนั้นใหประชาชนออกเสียงลงประชามติ ไมกอน 90 วัน
แตไมเกิน 120 วันนับแตวันที่ทรงมีพระราชดําริ

4. รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

รัฐสภาเปนผูใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1. การออกเสียงลงคะแนนกระทําเปนรายมาตรา
2. หากรัฐสภามีมติเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทุกมาตรา ใหประธานรัฐสภานํา
รางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
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ตารางที่ 2-3 (ตอ)
ผูเสนอ

องคกรใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
3. หากรัฐสภามีมติไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งมาตราใด
3.1 และมาตราดังกลาวมิใชสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ ใหสงกลับ
ใหคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาแกไข เมื่อแกไขแลว
ใหประธานรัฐสภาเสนอรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบเฉพาะมาตรา
ที่แกไขนั้น
3.2 และมาตราดังกลาวเปนสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ หรือกรณีที่
คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญมิไดสงรางรัฐธรรมนูญตามขอ 3.1
คืนประธานรัฐสภาตามกําหนดเวลา หรือกรณีที่คณะกรรมการยกราง
รัฐธรรมนูญแกไขตามขอ 3.1 แลว แตรัฐสภาไมใหความเห็นชอบ ให
สรุปประเด็นเพื่อใหประชาชนออกเสียงลงประชามติ
3.21 หากประชาชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ให
ประธานรัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯถวายเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธย
3.22 หากประชาชนโดยสียงขางมากไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ในประเด็นใด ใหคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
เฉพาะประเด็นนั้น และมาตราอื่นใหสอดคลองตองกัน แลวเสนอ
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ
มาตรา 211

สภารางรัฐธรรมนูญเปนผูใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1. ประธานสภารางรัฐธรรมนูญนํารางรัฐธรรมนูญทูลเกลาฯถวายเพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธย และประกาศบังคับใชในราชกิจจานุเบกษา
2. หากพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
และ (1) พระราชทานคืนมายังสภารางรัฐธรรมนูญ
หรือ (2) มิไดพระราชทานคืนตามกําหนดเวลา
หรือ (3) มิไดทรงมีพระราชดําริใหออกเสียงประชามติ
สภารางรัฐธรรมนูญตองพิจารณารางรัฐธรรมนูญใหม
2.1 หากสภารางรัฐธรรมนูญมีมติเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญนํารางรัฐธรรมนูญทูลเกลาฯถวายอีก
ครั้งหนึ่ง หากทรงลงพระปรมาภิไธย ก็ประกาศบังคับใชใน
ราชกิจจานุเบกษา
2.2 หากมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยหรือมิไดทรงมีพระราชดําริใหมีการ
ออกเสียงประชามติ หรือสภารางรัฐธรรมนูญมิไดพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญนั้นใหมตามกําหนดเวลา ใหรัฐธรรมนูญนั้นตกไป
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ตารางที่ 2-3 (ตอ)
ผูเสนอ

องคกรใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
3. หากพระมหากษัตริยทรงมีพระราชดําริเห็นวา รางรัฐธรรมนูญที่นําทูลเกลาฯ
ถวายฉบับดั้งเดิม หรือฉบับที่สภารางรัฐธรรมนูญแกไข กระทบประโยชน
ไดเสียสําคัญของประเทศหรือประชาชน ยอมทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะ
ใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งออกสียงประชามติ
3.1 หากเสียงขางมากของประชามติเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริยจะทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใชตอไป
3.2 หากเสียงขางมากของประชามติไมเห็นชอบ หรือมีผูมาใชสิทธิไมถึง
20% ของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ใหรางรัฐธรรมนูญนั้น
ตกไป

6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539

ที่มา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รัฐสภาเปนผูใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (มาตรา 211 ปณรส)
1. เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแลว ใหประธานรัฐสภา
นํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และ
ประกาศใชตอไป
1.1 หากพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบและพระราชทานคืนมา
หรือ 1.2 หากพระมหากษัตริยมิไดพระราชทานรางรัฐธรรมนูญคืนมาภายใน
กําหนดเวลา
ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
2. ในกรณีที่มีคะแนนเสียงใหความเห็นชอบไมถึง 50% ของจํานวนสมาชิก
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา ใหดําเนินการจัดใหมีการออกเสียงลงประชามติ
(มาตรา 211 โสฬส)
2.1 หากประชาชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ
ก็ดําเนินการประกาศใชตอไป
2.2 หากประชาชนโดยเสียงขางมากไมเห็นชอบ หรือผูมาใชสิทธิออกเสียง
ประชามติไมถึง 20% ของผูมีสิทธิทั้งหมด ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นตกไป

อมร จันทรสมบูรณ (2537ข)
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537)
คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 143-153)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 196-209)
รธน. 2534/2539 มาตรา 211
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ตารางที่ 2-4
บทบาทของประชาชนในการรางรัฐธรรมนูญ
ตามขอเสนอกอนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ผูเสนอ

บทบาทของประชาชน

1. อมร จันทรสมบูรณ
2. คณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.)
3. คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
(คปก.)

4. รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ
มาตรา 211

6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539

ที่มา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชาชนเปนผูใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวยการออกเสียง
ลงประชามติ
เหมือนขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ
1. การรางรัฐธรรมนูญคํานึงถึงความเห็นของประชาชนประกอบดวย
2. ประชาชนมีสิทธิออกเสียงลงประชามติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม หากรัฐสภามีมติไมเห็นชอบ แตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเกินกวา 50% ของจํานวน ส.ส. ที่มีอยูมีมติเห็นชอบ พระมหากษัตริย
อาจทรงมีพระราชดําริใหประชาชนออกเสียงลงประชามติ
1. ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญตองคํานึงถึง
ความเห็นของประชาชนประกอบดวย
2. การออกเสียงประชามติเปนกลไกสุดทายในการใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐสภามีมติไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งมาตราใด
1. ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เปนผูแทนจังหวัด
2. ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญตองคํานึงถึงความคิดเห็น
ของประชาชนเปนสําคัญ
3. ประชาชนมีสิทธิออกเสียงลงประชามติ หากพระมหากษัตริยทรงมีพระราช
ดําริเห็นวา รางรัฐธรรมนูญที่ทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
กระทบประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศ หรือประชาชน
1. ประชาชนมีสิทธิสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 211 ตรี ถึงมาตรา 211ฉ)
2. ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญตองคํานึงถึงความคิดเห็น
ของประชาชนเปนสําคัญ (มาตรา 211 เตรส วรรค 3)
3. ประชาชนมีสิทธิออกเสียงลงประชามติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญ หากรางรัฐธรรมนูญมิไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
(มาตรา 211 ปณรส ถึงมาตรา 211 สัตตรส)

อมร จันทรสมบูรณ (2537ข)
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537)
คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 143-153)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 196-209)
รธน. 2534/2539 มาตรา 211
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ตารางที่ 2-5
บทบาทของรัฐสภาในการรางรัฐธรรมนูญ
ตามขอเสนอกอนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ผูเสนอ

บทบาทของรัฐสภา

1. อมร จันทรสมบูรณ

• สมาชิกรัฐสภาไมมีสวนรวมรางรัฐธรรมนูญ
• สภาผูแ ทนราษฎรและวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญของแตละ
สภาเพื่อพิจารณาศึกษารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําโดยคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ พรอมทั้งเสนอบันทึกขอสังเกตและ
ความคิดเห็น เพื่อใหคณะกรรมการพิเศษฯ พิจารณาแกไขรางรัฐธรรมนูญ

2. คณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.)

เหมือนขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ

3. คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
(คปก.)

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมเปนกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
2. รัฐสภาเปนองคกรใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ

4. รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมเปนกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
2. รัฐสภาเปนองคกรใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ
มาตรา 211

• สมาชิกรัฐสภาไมมีสวนรวมรางรัฐธรรมนูญ
• สมาชิกรัฐสภาไมมีบทบาทในการใหขอสังเกตและความเห็นในการแกไข
รางรัฐธรรมนูญ
• รัฐสภามิใชองคกรใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ

6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539

1. รัฐสภาเปนผูคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (มาตรา 211 ทวิ)
2. รัฐสภาเปนองคกรใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ (มาตรา 211 ปณรส)

ที่มา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อมร จันทรสมบูรณ (2537ข)
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537)
คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 143-153)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 196-209)
รธน. 2534/2539 มาตรา 211
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ตารางที่ 2-6
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
ตามขอเสนอกอนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ผูเสนอ

พระราชอํานาจ

1. อมร จันทรสมบูรณ

พระมหากษัตริยทรงไมมีพระราชอํานาจในการใชสิทธิยับยั้งรางรัฐธรรมนูญ

2. คณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.)

เหมือนขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ

3. คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง 1. ในกรณีที่รางรัฐธรรมนูญไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา พระมหากษัตริย
(คปก.)
ทรงไมมีพระราชอํานาจในการใชสิทธิยับยั้ง
2. ในกรณีที่รัฐสภา (ที่ประชุมรวมสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา) ไมใหความ
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม แตถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีอยูมีมติใหความเห็นชอบ
ประธานรัฐสภาตองนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงมีพระราชดําริวา
จะใหประชาชนวินิจฉัยหรือไม
2.1 หากไมมีพระราชดําริคืนมาภายใน 90 วัน ใหรางรัฐธรรมนั้นตกไป
2.2 หากมีพระราชดําริใหประชาชนวินิจฉัย ก็ใหดําเนินการออกเสียง
ประชามติตอไป
4. รัฐบาลนายบรรหาร ศิลป
อาชา

1. พระมหากษัตริยทรงมีสิทธิยับยั้งรางรัฐธรรมนูญดุจเดียวกับกับการยับยั้ง
รางพระราชบัญญัติภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2534
2. อํานาจในการใชดุลพินิจเกี่ยวกับการจัดใหมีการออกเสียงประชามติเปนของ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา
นายกรัฐมนตรี และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ
มาตรา 211

1. พระมหากษัตริยทรงมีสิทธิยับยั้งรางรัฐธรรมนูญ
2. การจัดใหมีการออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ขึ้นอยูกับพระราชดําริของพระมหากษัตริย

6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 1. พระมหากษัตริยทรงมีสิทธิยับยั้งรางรัฐธรรมนูญ (มาตรา 211 ปณรส วรรค 4)
ไทย พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม 2. การจัดใหมีการออกเสียงประชามติเปนหนาที่ของประธานรัฐสภา
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539
(มาตรา 211 โสฬส)
ที่มา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อมร จันทรสมบูรณ (2537ข)
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537)
คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 143-153)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 196-209)
รธน. 2534/2539 มาตรา 211

70
ตารางที่ 2-7
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
จําแนกตามประเภทของพระราชอํานาจ
ตามขอเสนอกอนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540

ผูเสนอ

พระราชอํานาจ
การใชสิทธิยับยั้ง
รางรัฐธรรมนูญ

การวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การออกเสียงประชามติ

1. อมร จันทรสมบูรณ

ไมมี

ไมมี

2. คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)

ไมมี

ไมมี

ไมมี (มี)

มี

4. รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

มี

ไมมี

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

มี

มี

6. รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539

มี

ไมมี

3. คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.)

ที่มา
ตารางที่ 2-6
หมายเหตุ
ตามขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538) พระมหากษัตริยไมมีพระราชอํานาจในการใชสิทธิยับยั้ง
ในกรณีที่รัฐสภาใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ แตจะมีพระราชอํานาจนี้หากรัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบเกินกวา 50% ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่มีอยู และตองขอพระราชดําริวาดวยการออกเสียงประชามติ
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ตารางที่ 2-8
กฎการลงคะแนนเสียงใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ตามขอเสนอกอนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ผูเสนอ

องคกรใหความเห็นชอบ
รางรัฐธรรมนูญ

กฎการลงคะแนนเสียง

1. อมร จันทรสมบูรณ

การออกเสียงประชามติ

มากกวา 50% ของผูใชสิทธิออกเสียงลง
ประชามติ

2. คณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.)

การออกเสียงประชามติ

เหมือนขอเสนอของอมร จันทรสมบูรณ

3. คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
(คปก.)

1. รัฐสภา

มากกวา 50% ของจํานวนสมาชิกรัฐสภา
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
การออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบ
หรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ
ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
(มากกวา 50% ของผูมาใชสิทธิออกเสียง
ลงประชามติ)
มากกวา 50%ของจํานวนสมาชิกรัฐสภา
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปน
รายมาตรา
ถือเสียงขางมากเปนประมาณ (มากกวา
50% ของผูมาใชสิทธิออกเสียงลง
ประชามติ)

2. การออกเสียงประชามติ

4. รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 1. รัฐสภา

2. การออกเสียงประชามติ

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ
มาตรา 211

1. สภารางรัฐธรรมนูญ
2. สภารางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญ
ภายหลังจากที่พระมหากษัตริย
ไมทรงเห็นชอบ ฯลฯ
3. การออกเสียงประชามติ

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
เทาที่มีอยูของสภารางรัฐธรรมนูญ
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิก
เทาที่มีอยูของสภารางรัฐธรรมนูญ

ถือเอาเสียงขางมากโดยประมาณ
(มากกวา 50% ของจํานวนผูมาใชสิทธิ
ออกเสียงลงประชามติ)
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ตารางที่ 2-8 (ตอ)
ผูเสนอ

องคกรใหความเห็นชอบ
รางรัฐธรรมนูญ

6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 1. รัฐสภา
ไทย พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2539
2. การออกเสียงประชามติ
ที่มา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อมร จันทรสมบูรณ (2537ข)
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537)
คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (2538)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 143-153)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2540 : 196-209)
รธน. 2534/2539 มาตรา 211

กฎการลงคะแนนเสียง
มากกวา 50% ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา (มาตรา 211
ปณรส วรรค 3)
โดยเสียงขางมาก (มาตรา 211 โสฬส
วรรค 4)
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ตารางที่ 2-9
อํานาจในการรางรัฐธรรมนูญและการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ตามขอเสนอกอนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ผูเสนอ

อํานาจในการรางรัฐธรรมนูญ

อํานาจในการใหความเห็นชอบ
รางรัฐธรรมนูญ

1. อมร จันทรสมบูรณ

องคกรนอกรัฐสภา

ประชาชน

2. คณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย (คพป.)

องคกรนอกรัฐสภา

ประชาชน

3. คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
(คปก.)

รัฐสภา

รัฐสภา

4. รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

รัฐสภา

รัฐสภา

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ
มาตรา 211

องคกรนอกรัฐสภา

ประชาชน

6. รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539

องคกรนอกรัฐสภา แตรัฐสภา
เปนผูคัดสรรสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ

รัฐสภา

ที่มา

ตารางที 2-1 ถึง 2-8
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5. สภารางรัฐธรรมนูญ
สภารางรัฐธรรมนูญมีสมาชิกจํานวน 99 คน28 ประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท
คือ
ประเภทแรก ไดแก สมาชิกทีผ่ า นกระบวนการคัดสรรตามรายจังหวัด ทั้งนี้โดยให
มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเปนรายจังหวัด แลวใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
เลือกกันเองใหเหลือจังหวัดละ 10 คน (รธน. 2534/2539 มาตรา 211ฉ) จากนั้นรัฐสภาเลือก
ใหเหลือจังหวัดละ 1 คน (รธน. 2534/2539 มาตรา 211 อัฏฐ) จํานวนรวมทั้งสิ้น 76 คน
ประเภททีส่ อง ไดแก สมาชิกประเภทผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ จํานวน 23
คน ประกอบดวย
(1) ผูเ ชีย่ วชาญสาขากฎหมายมหาชน จํานวน 8 คน
(2) ผูเ ชียวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร จํานวน 8 คน
(3) ผูมีประสบการณดานการเมือง การบริหารราชการแผนดิน หรือการราง
รัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑที่ประธานรัฐสภากําหนด จํานวน 7 คน
สภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีการใหปริญญาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร หรือ
รัฐประศาสนศาสตร มีหนาที่จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประเภทผูเชี่ยวชาญ
และผูม ปี ระสบการณทั้ง 3 ประเภท ประเภทละไมเกิน 5 คน (รธน. 2534/2539 มาตรา 211 สัตต)
แลวใหรฐั สภาเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อใหคงเหลือจํานวนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
แผนภาพที่ 2-1 แสดงกระบวนการคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539
ดังนี้ จะเห็นไดวา รัฐสภามีอํ านาจขั้นสุดทายในการคัดสรรสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ29 ดวยเหตุดังนี้ จึงมิอาจกลาวอางไดวา สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 เปนสภาราง
รัฐธรรมนูญของประชาชน และรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน30

28

จํานวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 99 คนมาจากขอเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ประเวศ วะสี
(2541 : 84) อธิบายวา การที่ตัวเลขเปน 99 เปนเพราะ “… ดร.ชัยอนันตแกชอบตัวเลข 99 เมื่อตอนแกลารายชื่อ
ถวายฎีกาไมใหพลเอกเปรมเปนนายกฯ อีก แกกําหนดผูลงนามไว 99 คน …”
29
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯตองการใหสภารางรัฐธรรมนูญอยูนอกปริมณฑลแหงอํานาจของรัฐสภา โดย
สมาชิกประเภทผูแทนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สวนสมาชิกประเภทผูเชี่ยวชาญและผูมี
ประสบการณ ใหสมาชิกประเภทผูแทนจังหวัดมีอํานาจคัดสรรในขั้นสุดทาย (ดูตารางที่ 2-1 และ 2-2)
30
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นอกจากจะมิไดรางโดยสภารางรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนแลว ยังมิไดผาน
กระบวนการขอความเห็นชอบจากประชาชนอีกดวย
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รัฐสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 มีมติคัดสรรสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ซึง่ มีภมู หิ ลังอันหลากหลาย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประเภทผูแทนจังหวัดจํานวน
ไมนอยมีบทบาทในการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ แตก็มีจํานวนไมนอยอีกเชนกันที่มี
อาชีพเปนนักเลือกตั้ง แตสอบตกจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยที่จํานวนไมนอย
อีกเชนกันที่ไดประโยชนจากระบอบ ‘ยียาธิปไตย’ และเคยทําตัวเปนฐานใหความชอบธรรมระบอบ
กึ่งเผด็จกึ่งประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ ในสวนของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประเภท
ผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณ มีทั้งสวนที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการขับเคลือ่ นขบวนการประชาธิปไตย และสวนที่เคยมีบทบาทเกื้อหนุนรัฐบาลเผด็จการ รวมทั้ง
การรวมรัฐบาลเพื่อสืบทอดระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย ดวยเหตุที่รัฐสภากุมอํานาจการ
คัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จึงไมนาประหลาดใจที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน
ไมนอ ยมีจุดยืนเกื้อหนุนผลประโยชนของสมาชิกรัฐสภาและรัฐบาล การรางรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูป
การเมืองจึงมีปญหาตั้งแตการออกแบบมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539
สภารางรัฐธรรมนูญประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ที่ประชุมมีมติเลือก
นายอุทยั พิมพใจชน เปนประธาน ศาสตราจารย ดร.กระมล ทองธรรมชาติ เปนรองประธาน
คนที่หนึ่ง และนางยุพา อุดมศักดิ์ เปนรองประธานคนที่สอง31 ตอมาในการประชุมครั้งที่สอง
เมือ่ วันที่ 14 มกราคม ศกเดียวกัน สภารางรัฐธรรมนูญมีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการสามัญรวม
5 คณะ อันไดแก
(1) คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
(2) คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณ
(3) คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ
(4) คณะกรรมาธิการวิชาการ ขอมูล และศึกษาแนวทางการรางกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ
(5) คณะกรรมาธิการจดหมายเหตุ ตรวจรายงานการประชุม และกิจการสภา
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญประชุมระหวางวันที่ 20 มกราคม 2540 จนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2540 โดยมีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธาน32 คณะกรรมาธิการฯกําหนด
กรอบปญหาและหลักการในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 3 กรอบใหญ ไดแก

31

ประวัติการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ประมวลจาก มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ (2542 : 25-50)
และ นันทวัฒน บรมานันท (2540 : ก-ฉ)
32
รายชื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจํานวน 29 คน ดู นันทวัฒน บรมานันท (2540 : ค)
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(1) สิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของพลเมือง
(2) การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
(3) สถาบันการเมืองและความสัมพันธระหวางสถาบันการเมือง
สภารางรัฐธรรมนูญมีมติเห็นชอบกรอบการพิจารณาทั้งสามนี้ นอกจากจะใช
เปนฐานในการยกรางรัฐธรรมนูญแลว ยังใชเปนฐานในการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนดวย
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมิไดดําเนินการยกรางเอง หากแตแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
3 คณะ เพื่อยกรางรัฐธรรมนูญตามกรอบทั้งสาม33 คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญยังแตงตั้ง
คณะทํางานขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ผนึกรางรัฐธรรมนูญทั้งสามกรอบเขาดวยกัน โดยพิจารณา
รวมกับคณะอนุกรรมาธิการทั้งสามชุด และตัวแทนจากคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและ
ประชาพิจารณ แผนภาพที่ 2-2 แสดงการจัดองคกรในการรางรัฐธรรมนูญดังพรรณนาขางตนนี้
เมื่ อ คณะทํ างานฯจั ด ทํ าร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว เสร็ จ แล ว ก็ นํ าส ง มอบคณะ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึง่ ตอมามีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว การพิจารณาจบสิ้นเมื่อไดรางรัฐธรรมนูญเบื้องตนเสนอตอสภารางรัฐธรรมนูญ
สภารางรัฐธรรมนูญในการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2540 พิจารณาราง
รัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่ง และมีมติรับรางรัฐธรรมนูญไวพจิ ารณา พรอมกันนั้นก็มีมติแตงตั้งคณะ
กรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญฯจํานวน 33 คน โดยมีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธาน34
คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญยื่นคํ าขอ
แปรญัตติและพิจารณาขอเสนอ เหตุผล และความคิดเห็นของผูแปรญัตติ35 รวมทั้งพิจารณา
ความเห็นของสถาบัน องคกร และกลุมตางๆในสังคม36 ความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไป
33

คณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกรอบที่ 1 ประกอบดวยนายพนัส ทัศนียานนท รองศาสตราจารย ดร.
สมคิด เลิศไพฑูรย รองศาสตราจารยธงทอง จันทรางศุ และ ดร.วิษณุ วรัญู
คณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกรอบที่ 2 ประกอบดวยนายคณิต ณ นคร นายพงศเทพ เทพกาญจนา
นายโกเมศ ขวัญเมือง ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ และ ดร.กิตติพงษ กิติยารักษ
คณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกรอบที่ 3 ประกอบดวย นายเกษม ศิริสัมพันธ ศาสตราจารย ดร.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายคณิน บุญสุวรรณ ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ และ ดร.วิษณุ วรัญู
ขอมูลจาก มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ (2542 : 35)
34
รายชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญจํานวน 33 คน ดู นันทวัฒน บรมานันท (2541 : ง-จ)
35
มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ (2542 : 39) รายงานวา มีผูยื่นขอแปรญัตติรวม 55 ญัตติ และมีมาตราที่มีผูขอ
แกไขรวม 305 มาตรา จากจํานวนทั้งสิ้น 339 มาตรา โดยมีการขอแปรญัตติมากที่สุดในคําขอแปรญัตติฉบับ
เดียวมีจํานวนถึง 224 มาตรา และมีผูไมขอแปรญัตติเลยจํานวน 9 คน (ไมรวมประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)
36
ความเห็นเหลานี้แยกเปนกลุมฝายนิติบัญญัติ กลุมฝายบริหาร กลุมฝายตุลาการ และกลุมภาคเอกชน ดู
มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ (2542 : 41)
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รวมทั้งความคิดเห็นที่ไดจากการทําประชาพิจารณ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญคนหนึ่งกลาววา
คณะกรรมาธิการฯ ‘…นําแนวคิดทฤษฎีประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ
ที่ผานมา รัฐธรรมนูญของนานาประเทศมาวิเคราะหรวมกับขนบธรรมเนียมประเพณีการเมือง
การปกครอง และสภาพจิตวิทยาการเมืองของประเทศไทย มาประกอบการพิจารณาดวย…’
(มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 : 41)
คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ทํ าหน า ที่ เ สร็ จ สิ้ น เมื่ อ วั น ที่ 27
มิถุนายน 2540 และนํารางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขพรอมรายงานของคณะกรรมาธิการฯเสนอตอ
สภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอมาจัดใหมีการประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญวาระที่ 2 ระหวางวันที่
3 - 30 กรกฎาคม จนไดรางรัฐธรรมนูญจํานวน 12 หมวด และบทเฉพาะกาล รวม 336 มาตรา
หลังจากนั้น มีการจัดพิมพรางรัฐธรรมนูญเผยแพรสูสาธารณชน
สภารางรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญวาระที่สามเมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2540 เพื่อลงมติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ผลการลงมติปรากฏวา ไดรับความ
เห็นชอบ 92 เสียง งดออกสียง 4 เสียง และมีผูมิไดเขารวมประชุม 3 คน สภารางรัฐธรรมนูญ
ใชเวลาทํางานทั้งสิ้น 232 วัน นอยกวาที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 (มาตรา 211 เตรส)
กําหนดไว 8 วัน (มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 : 44)
รัฐสภาประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญระหวางวันที่ 4-11 กันยายน 2540 และ
ลงมติเมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2540 ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 574 เสียง ไมเห็นชอบ 16 เสียง
และงดออกเสียง 17 เสียง ประธานรัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ขึน้ ทูลเกลาฯเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 และทรงลงพระปรมาภิไธยในวันเดียวกัน และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในวันนั้นดวย
แผนภาพที่ 2-3 แสดงกระบวนการร า งรัฐธรรมนู ญแห ง ราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 ดังที่พรรณนาขางตนนี้ (แผนภาพนี้มิไดแสดงการมีสวนรวมของประชาชน)
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แผนภาพที่ 2 - 1 กระบวนการคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ผูวาราชการจังหวัด

บัญชีรายชื่อผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนผูแทนจังหวัด

สภาสถาบันอุดมศึกษา

ประธานรัฐสภา

บัญชีรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน
ผูเชี่ยวชาญรัฐศาสตร และ รปศ.
ผูมีประสบการณ

รัฐสภา

สมาชิกผูแทนจังหวัด
76 คน

ที่มา

สภารางรัฐธรรมนูญ

รธน. 2534/2539 มาตรา 211 ทวิถึงมาตรา 211 อัฏฐ

ผูเชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน 8 คน
ผูเชี่ยวชาญรัฐศาสตร
หรือ รปศ.
8 คน
ผูมีประสบการณ
7 คน
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แผนภาพที่ 2 - 2 การจัดองคกรในการรางรัฐธรรมนูญ

สภารางรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมาธิการวิชา
การ ขอมูล
และศึกษาแนวทาง
การรางกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ

คณะอนุกรรมาธิการยกรางกรอบ
สิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวม
ของพลเมือง

คณะอนุกรรมาธิการยกรางกรอบ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

คณะอนุกรรมาธิการยกรางกรอบ
สถาบันการเมืองและความสัมพันธ
ระหวางสถาบันการเมือง

คณะกรรมาธิการ
รับฟงความคิดเห็น
และประชาพิจารณ

คณะกรรมาธิการ
ประชาสัมพันธ

คณะทํางานของ
คณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ
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แผนภาพที่ 2 - 3 กระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
คณะอนุกรรมาธิการ
ยกรางกรอบที่ 1

คณะอนุกรรมาธิการ
ยกรางกรอบที่ 2

รางรัฐธรรมนูญ

คณะอนุกรรมาธิการ
ยกรางกรอบที่ 3

คณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมาธิการ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ

สภารางรัฐธรรมนูญ

รัฐสภา

คณะทํางานของ
คณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ
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6. บทวิเคราะหการผลิตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
เกษม ศิรสิ ัมพันธ (2544) นําเสนอภาพกงลอประวัติศาสตรการเมือง อันนําไปสู
การร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ในป 2540 โดยยกยอ งบุคคลและสถาบัน ที่มี บทบาทในการขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิรูปการเมือง นับแต ร.ต. ฉลาด วรฉัตร ผูอดขาวประทวงเพื่อใหมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตย ศาสตราจารย ดร. อมร จันทรสมบูรณ ผูเสนอความคิดในการ
แกไขมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 เพื่อใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย ผูเสริมพลวัตร
ของกระบวนการปฏิรูปการเมือง นายชุมพล ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
ตัวแทนฝายการเมืองผูรับลูกจากฝายประชาชน ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญแหงรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญมาตรา 211 ผูพยายามวางกรอบการ
รางรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตย และทายที่สุดสภารางรัฐธรรมนูญภายใตการนําของนายอุทัย
พิมพใจชนรวมกับนายอานันท ปนยารชุน ผูผลิตรางรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง
ประเวศ วะสี (2541) มองภาพกงลอประวัติศาสตรการเมืองไทยไมแตกตางจาก
เกษม ศิรสิ ัมพันธ (2544) โดยพืน้ ฐาน หากแตพยายามอธิบายโดยหลักอิทปั ปจยตา กลาวคือ
สรรพสิ่งลวนเชื่อมโยงเปนปจจัยตอกันและกัน แมสมาชิกในสังคมการเมืองไทยจะมีภูมิหลัง
แตกตา งกั น แตก็ เ ชื่อมโยงกัน บรรดาผูคนที่ของเกี่ยวกับการรางและใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญ แมจะมีความคิดเห็นและรากฐานทางปญญาแตกตางกัน แตก็เชื่อมโยงกัน การเชื่อม
โยงบุคคลและกลุมบุคคลตางๆกอใหเกิดโครงสรางความสัมพันธใหม โครงสรางความสัมพันธ
แตละโครงสรางมีคุณสมบัติตางชุดกัน เมื่อมีโครงสรางความสัมพันธใหม ยอมมีคุณสมบัติชุดใหม
เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทย พัฒนาการของโครงสรางความสัมพันธและคุณสมบัติใหมนํามาซึ่ง
การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในทายที่สุด
การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเมืองนับตั้งแตป 2537 เปนตนมา อาจ
จําแนกเปน 4 ชวงเวลา กลาวคือ
(1) ชวงทีห่ นึง่ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2537
(2) ชวงทีส่ อง ระหวางเดือนกรกฎาคม 2537 ถึงเดือนตุลาคม 2539
(3) ชวงทีส่ าม ระหวางเดือนตุลาคม 2539 ถึงเดือนสิงหาคม 2540
(4) ชวงทีส่ ี่ ระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2540
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6.1 ชวงทีห่ นึ่ง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2537
ชว งที่ ห นึ่ ง เปนชวงแหงการสรางกระแสการปฏิรูปการเมือง ครอบคลุมเวลา
ตัง้ แตวันที่ 25 พฤษภาคม 2537 เมื่อ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร เริ่มอดอาหารเพื่อเรียกรองใหมีการราง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เปนประชาธิปไตย และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2537 เมื่อ
ร.ต.ฉลาดเลิกอดอาหาร หลังจากที่อดอาหารครบ 68 วัน โดยที่กอนหนานั้นไดถือศีล 8 หนา
รัฐสภาอีก 47 วัน (สุลักษณ ศิวรักษ 2537 : 212)
พลวัต รของกระบวนการปฏิรูป การเมืองเกิดจากการขับเคลื่อนของขบวนการ
ประชาชน กลุม พลังประชาธิปไตย นักวิชาการและผูนําสังคมผูมีความคิดเสรีนิยม รวมตลอดจน
ประชาชนหัวกาวหนายืนอยูขาง ร.ต.ฉลาด เพราะตางมองเห็นความเสื่อมโทรมของระบอบ
การเมืองการปกครอง และมิอ าจวางเฉยตอ การที่สัง คมไทยร วงหลนสูหุบเหวแหงหายนภัย
แตบรรดาผูที่อยูในสังคมการเมืองในระบบรัฐสภาสวนใหญมองไมเห็นความจําเปนในการปฏิรูป
การเมือง เพราะไดประโยชนจากระบบที่เปนอยู เมื่อสิ้นยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท
ระบอบการเมืองการปกครองแปรเปลี่ยนจากระบอบอํามาตยาธิปไตยมาเปนระบอบยียาธิปไตย
การเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งเดนชัดมากขึ้นภายหลังเหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535 เหลานักเลือกตั้ง
ซึง่ สังกัดกลุม พลังยียาธิปไตยไดประโยชนจากระบอบการเมืองดังกลาวนี้ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย
เปนรัฐบาลของกลุมพลังยียาธิปไตย จึงวางเฉยไมสนใจริเริ่มการปฏิรูปการเมือง อยางไรก็ตาม
เหลานักเลือกตั้งมิไดสังกัดกลุมพลังยียายาธิปไตยเสียทั้งหมด ผูที่มีวัฒนธรรมและอุดมการณ
ประชาธิปไตยในดวงจิตมีอยูบาง เพียงแตเปนคนกลุมนอย เพราะระบบการเลือกตั้งไดทําลายและ
ทอนกําลังกลุม พลังประชาธิปไตยในรัฐสภาไปเปนอันมาก อยางไรก็ตาม การจุดกระแสของ ร.ต.
ฉลาด และการขับเคลื่อนของขบวนการประชาชน ทําใหนักการเมืองที่มีอุดมการณประชาธิปไตย
เริ่มเขารวมกระบวนการปฏิรูปการเมือง เมื่อการเรียกรองการปฏิรูปการเมืองเริ่มมีพลวัตร พรรค
การเมืองฝายคานเริ่มเขารวมกับการเมืองภาคประชาชนในการผลักดันขบวนการประชาธิปไตย
บางพรรคเขารวมเพราะมองเห็นความจําเปนในการปฏิรูปการเมือง แตบางพรรคเขารวมเพียงเพื่อ
ตองการโดดเดี่ยวรัฐบาลพรรคประชาธิปตย
การอดอาหารประทวงของ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร สรางความปริวิตกแกผูนําทางการ
เมืองและผูน าสั
ํ งคมโดยทั่วไป หาก ร.ต.ฉลาดตองตายไปจากการอดอาหารประทวง ไมมีใคร
คาดการณไดวา สภาวะการจลาจลทางการเมืองจะเกิดขึ้นหรือไม และหากเกิดขึ้น จะอยูใน
ขอบเขตที่รัฐบาลสามารถควบคุมไดหรือไม ความปริวิตกเกี่ยวกับสภาวะความไมแนนอนทางการ
เมืองเฉพาะหนา ทํ าใหดานหนึ่งมีผูใสใจตอสุขภาพของ ร.ต.ฉลาดในระหวางการอดอาหาร
ประทวง อยางนอยที่สุดตองดูแลมิให ร.ต.ฉลาดตาย คณะแพทยและพยาบาลจากวชิรพยาบาล
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ทํ าหนาที่นี้อยางดียิ่ง ในอีกดานหนึ่ง ประธานสภาผูแทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคประชาธิปตย
พยายามถอดสลัก ‘ฉลาด วรฉัตร’ ดวยการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมี
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสีเปนประธาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2537 ทั้งนี้โดยหวังวา
การไดนายแพทยประเวศเปนประธานจะชวยดลใจให ร.ต.ฉลาดเลิกอดหาร ร.ต.ฉลาดเลิกอด
อาหารวันที่ 31 กรกฎาคม 2537 หลังจากการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยถึง 53 วัน
6.2 ชวงที่สอง กรกฎาคม 2537 – ตุลาคม 2539
ชวงทีส่ องครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2537 เมื่อ ร.ต.ฉลาด
เลิกอดอาหารจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2539 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ชวงที่สองเปนชวงแหงการตอสูเพื่อแกไขมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป
2534 เพื่อยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยมีสถาบันและตัวละครที่เกี่ยวของเรียงตามลําดับจาก
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสีเปนประธาน) คณะ
กรรมการปฏิรูปการเมือง (นายชุมพล ศิลปอาชา เปนประธาน) รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา
คณะกรรมาธิการวิสามัญแหงรัฐสภา (ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช เปนประธาน) และ
รัฐสภา การตอสูในชวงนี้เปนการตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจในการรางและการใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญ กลุมพลังยียาธิปไตยตองการสงวนอํานาจนี้ไวในรัฐสภา เพราะการปฏิรูปการเมือง
อาจทําใหกลุม นีส้ ญ
ู เสียผลประโยชน จึงพยายามกุมอํานาจในการรางและในการใหความเห็นชอบ
รางรัฐธรรมนูญ เพือ่ ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น แมวาพรรคชาติไทยจะชูนโยบายการปฏิรูปการเมือง
ในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2538 และรักษาพันธสัญญาเมื่อมีอํานาจการบริหารราชการ
แผนดิน แตพรรคชาติไทยและรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชามิไดแตกตางจากเหลานักเลือกตั้ง
โดยทัว่ ไป คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองและรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชากําหนดหลักการที่จะ
ใหรฐั สภากุมอํานาจการรางและการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ อันตรงกันขามกับหลักการที่
กําหนดโดย อมร จันทรสมบูรณ(2537ข) และ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537)
กลุ  ม พลั ง ประชาธิ ป ไตยต อ งการให ก ารยกร า งและการให ค วามเห็น ชอบรา ง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูนอกปริมณฑลแหงอํานาจของรัฐสภา เพราะตระหนักดีวา หากอํานาจ
ดังกลาวนีต้ กแกรัฐสภา การยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีผลในการปฏิรูปการเมืองยากที่จะเปนไปได
ศาสตราจารย ดร. อมร จันทรสมบูรณ ผูจุดประกายทางปญญาเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมมาตรา
211 เพื่ อ ยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม ศาสตราจารย น ายแพทย ป ระเวศ วะสี ประธาน
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คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย37 และศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญแหงรัฐสภา ผูนําในการแกไขรางรัฐธรรมนูญมาตรา 211 ฉบับนาย
บรรหาร ศิลปอาชา จนไมเหลือเคาเดิม บุคคลสําคัญทั้งสามนับเนื่องเปนตัวแทนของกลุมพลัง
ประชาธิปไตย ผูมีบทบาทตางกรรมตางวาระในการขับเคลื่อนกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมเพื่อปฏิรูปการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 เปนผลจากการประนีประนอมระหวางกลุมพลัง
ประชาธิปไตยกับกลุมพลังยียาธิปไตย หากปราศจากปฏิบัติการ ‘แหกโผ’ ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ อันมีศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช เปนประธาน รัฐสภายอมสามารถกุมอํานาจ
เบ็ดเสร็จทัง้ ในการรางรัฐธรรมนูญและการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ แตการประนีประนอม
ยอมยังผลใหการออกแบบเชิงสถาบันของสภารางรัฐธรรมนูญมีลักษณะหัวมังกุ ทายมังกร ตัวแทน
ของกลุมพลังยียาธิปไตยสามารถยึดพื้นที่ในสภารางรัฐธรรมนูญในสัดสวนหานอยไม สภาราง
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 เปนองคกรที่เกื้อกูลการปฏิรูปการเมืองมากกวา
“คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ” ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาหรือไม
เปนประเด็นที่สามารถถกเถียงกันได ภายใตการออกแบบตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539
สภารางรัฐธรรมนูญสามารถเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญ และสามารถ
ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเมืองตอไปอีกกาวหนึ่งได กระนั้นก็ตาม อมร จันทรสมบูรณ
(2539) เสนอบทวิเคราะหวา การปฏิรูปการเมืองภายใตการออกแบบเชิงสถาบันของรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2534/2539 ยากที่จะเปนไปได
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ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี นอกจากทําหนาที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย กําหนด
กรอบความคิดในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว ยังคอยชวยเสริมพลังแกกระบวนการปฏิรูปการเมือง ดวยการ
เขียนบทความเผยแพรในหนาหนังสือพิมพในจังหวะเวลาตางๆ ในขณะที่รัฐสภากําลังพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
เพื่อแกไขมาตรา 211 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2539) นั้น เสถียรภาพของรัฐบาลพรรคชาติไทยกําลังอยูในภาวะ
คลอนแคลน มีเสียงเรียกรองใหรัฐบาลลาออก หากรัฐบาลลาออกหรือยุบสภา ความพยายามในการแกไขมาตรา
211 ยอมจบลงดวยความลมเหลว นายแพทยประเวศเขียนบทความเรื่อง “ความเปนมนุษย ครอบครัวศิลปอาชา
การปฏิรูปการเมือง” (18 สิงหาคม 2539) เพื่อโนมนาวมิใหนายบรรหาร ศิลปอาชา ลาออกหรือยุบสภา โดยให
รัฐสภาผานรางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 เสียกอน บทความนี้ไดรับการสนองตอบจากนางสาว
กัญจนา ศิลปอาชา ลูกสาวนายกรัฐมนตรี ดู ประเวศ วะสี (2541 : 90-91)
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6.3 ชวงที่สาม ตุลาคม 2539 – สิงหาคม 2540
ชวงทีส่ ามครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2539 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป
2534/2539 มีผลบังคับใช จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2540 เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญลงมติใหความ
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เหตุการณสําคัญในชวงที่สามมีอยู 2 เหตุการณดวยกัน อันไดแก การคัดสรร
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญ
กระบวนการคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/
2539 มิไดมีลักษณะประชาธิปไตยมากเทารางรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญแหง
รัฐสภา รัฐสภากุมอํานาจในการคัดสรรดังกลาวนี้ ดวยเหตุดังนี้ ตัวแทนกลุมพลังยียาธิปไตย
จึ ง ยึ ด พื้ น ที่ ใ นสภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ในสั ด ส ว นสํ าคั ญ ทั้ ง ประเภทผู  แ ทนจั ง หวั ด และประเภท
ผูเ ชี่ยวชาญและผูมีประสบการณ บุญเลิศ คชายุทธเดช (2543 : 41-42) สาธยายกระบวนการ
คัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในรัฐสภาวา มีการจัดทํา ‘โผ’ สําหรับการลงมติเสมือนการ
สัง่ การหรือการใหคําแนะนําสมาชิกรัฐสภา โผการลงมติที่สําคัญมีอยูอยางนอย 2 โผ คือ โผของ
รัฐบาล และโผของวุฒิสมาชิกสายยังเติรก ทัง้ นีเ้ ปนที่เขาใจวา โผของรัฐบาลเปนโผของกลุมพลัง
ยียาธิปไตย และโผของวุฒิสมาชิกสายยังเติรกอาจเปนโผของกลุมพลังพลังประชาธิปไตย ในการ
คัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประเภทผูแทนจังหวัด บุญเลิศ คชายุทธเดช (2543 : 41-42)
กลาวสรุปวา
“… ส.สร. สายตางจังหวัดตรงตามโผรัฐบาล 53 คน ตรงตามโผวุฒิสมาชิก
ยังเติรก 7 คน ตรงทั้งโผรัฐบาลและโผวุฒิสมาชิกยังเติรก 12 คน
ไมตรงทั้งสองโผ มีเพียง 4 คน ไดแก นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง
ส.สร.กาฬสินธุ นายสุทธินนั ท จันทระ ส.สร.ชุมพร พล ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน
ส.สร.เชียงใหม แลวก็ผมอีกคนหนึ่ง…”38
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีทมี่ าจากกลุมพลัง 3 กลุม อันไดแก กลุมพลังยียา
ธิปไตย กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย และกลุมพลังประชาธิปไตย ส.สร.ที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ในดวงจิตเปนกลุมที่มีความมุงมั่นในการผลักดันกระบวนการปฏิรูปการเมือง ส.สร.ที่เปนรางทรง
ของกลุม พลังยียาธิปไตยทําหนาที่ในการดูแลมิใหรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมลิดรอนผลประโยชนของ
38

ตามคําบอกเลาของ บุญเลิศ คชายุทธเดช (2543 : 41) ส.สร.จังหวัดนนทบุรี ตามโผรัฐบาลคือ นายพิสุทธิ์
อังจันทรเพ็ญ และตามโผวุฒิสมาชิกยังเติรก คือ พ.ท. ตอพงษ กุลครรชิต แตบุญเลิศ คชายุทธเดช นักหนังสือ
พิมพจากคายมติชนกลับไดรับเลือก อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มิไดรับเลือกเปน ส.สร. จังหวัด
เชียงใหม ‘… ทั้งๆที่ไดคะแนนเปนที่หนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม และก็ดูจะมีความสนิทสนมกับพรรคความหวังใหม
คุณทักษิณนั้นหมายมั่นปนมือไวมากวา อยากทํางานปฏิรูปการเมือง…’ (ประเวศ วะสี 2541 : 92)
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เหลานักเลือกตั้งผูกุมอํานาจ กลุม ส.สร.ที่เปนตัวแทนกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยปรากฏรายชื่อ
ทัง้ ในกลุม ส.สร.ประเภทผูแทนจังหวัดและประเภทผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณ ส.สร.กลุมนี้
เคยไดประโยชนจากระบอบอํามาตยาธิปไตยในยุคเผด็จการและยุคกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย
เมื่อกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยสิ้นอํานาจ บรรดาผูที่เคยไดประโยชนจากระบอบอํามาตยาธิปไตย
หันไปเขาหากลุมพลังยียาธิปไตย โครงสรางสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญดังที่สาธยายขางตนนี้
ทําใหการยกรางรัฐธรรมนูญเพือ่ ปฏิรูปการเมืองเปนงานยากลําบากยิ่ง
ดวยเหตุที่กลุมพลังยียาธิปไตยยึดพื้นที่ในสภารางรัฐธรรมนูญในสัดสวนสําคัญได
ภาวะจลาจลในสภารางรัฐธรรมนูญจึงเกิดขึน้ ในระยะแรก เนื่องเพราะกลุมพลังยียาธิปไตยตองการ
รักษาสถานะดั้งเดิม จึงพยายามตีรวนการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง ประเวศ วะสี
(2541 : 94) สาธยายสภาวการณในสภารางรัฐธรรมนูญดังนี้
“… ส.สร.ที่ไดรับเลือกจากจังหวัด 76 คนนั้นถูกสงสัยอยูเรื่อยวาเปนหุนของ
พรรคการเมืองที่ถูกสงเขามาเปนตัวปวนในการรางรัฐธรรมนูญครั้งนี้ใหไมสําเร็จ
พูดถึงตัวปวน อาจจะมองเฉพาะคนที่ตั้งใจจะเขามาปวน แตคนที่ไมจงใจจะปวน
แตพฤติกรรมประจําตัวทําใหเกิดการปวนขึ้นดวยประการตางๆ เชน บางคนพูด
โดยขาดความรู บางคนวิจารณทุกเรื่อง เชนคุณธรรมนูญ ลัดพลี บางนักวิชาการ
ทาดีแตทเี หลว บางนักวิชาการโดยบุคลิกมีความกาวราวสูง ฯลฯ สภาพปนปวน
จึ ง เกิ ด ขึ้ น ได ใ นการทํ างานของสภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว ยั ง มี ค นคอยตอด
คอยแจม คอยกลาวหา คอยโจมตีดวยประการตางๆ เชน นักการเมืองที่ไมอยาก
ใหมกี ารปฏิรปู การเมือง ก็คอยพูดทางลบ โจมตี เยาะเยย ถากถางดวยประการ
ตางๆ…”
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสวนที่เปนรางทรงของกลุมพลังยียาธิปไตยมักจะ
ตีรวนการประชุม ‘… ส.สร. กลุม หนึง่ ทําตัวดาแหลก คือ ดา ส.สร.ที่ทําหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญ…’
(ประเวศ วะสี 2541 : 102) ขัดขวางและคัดคานรางบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ลิดรอนผล
ประโยชน ข องกลุ  ม พลั ง ยี ย าธิ ป ไตย ความประพฤติ เ ช น นี้ ส ร า งความเสื่ อ มเสี ย แก ส ภาร า ง
รัฐธรรมนูญ และทําใหประชาชนเสื่อมศรัทธาสภารางรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม ประชาชนได
เรียนรูในเวลาตอมาวา ส.สร.กลุมนี้เขาไปรางรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง หรือเขาไปเพื่อ
ขัดขวางการปฏิรูปการเมือง
การตีรวนมิไดมีเฉพาะแตการอภิปรายในสภารางรัฐธรรมนูญ หากยังมีการตีรวน
นอกสภา ทัง้ ดวยการใหสัมภาษณสื่อมวลชน การปลอยขาวลือ และการปลุกระดมใหเกลียดชัง
สภารางรัฐธรรมนูญอีกดวย เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญมีมติรับรางรัฐธรรมนูญไวพิจารณาและเปดให
สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติ มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ (2542 : 39-40) รายงานวา มีสมาชิกสภา
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รางรัฐธรรมนูญบางรายยื่นคําขอแปรญัตติในลักษณะที่เปนการขอแปรญัตติทุกมาตรา หรือขอแปร
ญัตติทั้งหมวด
แมกลุมพลังยียาธิปไตยจะสามารถยึดพื้นที่ในสภารางรัฐธรรมนูญในสัดสวน
สําคัญ แตกลุมพลังประชาธิปไตยกลับยึดกุมการนําสภารางรัฐธรรมนูญ เกษม ศิรสิ มั พันธ (2544)
ยกยองบทบาทของนายอุทัย พิมพใจชน ประธานสภารางรัฐธรรมนูญทีส่ ามารถคุมเกมในสภาไดดี
และนายอานั น ท ป น ยารชุ น ที่ ทํ าหนา ที่ประธานคณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และ
คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญอยางดียิ่ง หากกลุมพลังประชาธิปไตยมิอาจยึดกุม
การนําสภารางรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดแลว ความหวัง
ในการปฏิรปู การเมืองยอมริบหรี่มากกวาสภาวการณที่เปนอยูในปจจุบัน
สภารางรัฐธรรมนูญมีสมาชิก 99 คน นับเปนองคกรรางรัฐธรรมนูญขนาดใหญ
เทอะทะ ในประการสํ าคัญ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํ านวนไมนอยไมมีความรูกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน และไมสามารถจับประเด็นอันเปนหัวใจในการปฏิรูปการเมืองได
ผูนําสภารางรัฐธรรมนูญหาทางออกดวยการแตงตั้ง “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ” โดยที่
ในเวลาตอมาคณะกรรมาธิการฯแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 3 ชุด เพื่อทําหนาที่
ยกรางรัฐธรรมนูญตามกรอบทีก่ าหนดไว
ํ
3 กรอบใหญ อีกทั้งยังแตงตั้งคณะทํางานฯเพื่อเสริม
การทํางานของคณะกรรมาธิการฯอีกดวย (ดูแผนภาพ 2-2) การจัดองคกรลักษณะดังกลาวนี้ทําให
คณะกรรมาธิการฯสามารถระดมผูเชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
ผูเ ชีย่ วชาญสาขาวิชาอื่นๆมาทํางานยกรางรัฐธรรมนูญในขั้นรากฐานได
การจั ด ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ คณะอนุก รรมาธิ ก ารยกรา ง
รัฐธรรมนูญ และคณะทํางานฯกอปรดวยเหตุผลอันชอบ เนื่องเพราะความจํากัดเชิงโครงสรางของ
สภารางรัฐธรรมนูญและความจํากัดดานคุณสมบัติของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณา
ในเชิงกลยุทธ การสถาปนากลไกเหลานี้มีผลในการกีดกันกลุมพลังยียาธิปไตยออกไปจากการ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญเบื้องตน กลุมพลังประชาธิปไตยสามารถยึดกุมอํานาจในการกําหนดวาระ
การพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และจั ด ลํ าดั บ วาระการพิ จ ารณาเพื่ อใหรา งรั ฐธรรมนู ญไดรับ
ความเห็นชอบจากสภารางรัฐธรรมนูญ (Agenda Manipulation) เพราะกลุมพลังประชาธิปไตย
ในรางทรงนักวิชาการเปนผูกําหนดสาระและประเด็นสําคัญในรางรัฐธรรมนูญ
เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญรับพิจารณารางรัฐธรรมนูญในการประชุมวาระแรกเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2540 และมีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ มีการตอสู
แยงชิงพื้นที่ในคณะกรรมาธิการดังกลาว ส.สร.สายอนุรักษ (ซึ่งหนังสือพิมพขนานนามวา ส.สร.
สายตางจังหวัด) พยายามผลักดันใหนายเฉลิม พรหมเลิศ เปนประธาน เมื่อนายเฉลิมขอถอนตัว
ก็หนั ไปสนับสนุน พ.อ. อุดม ทวีวฒ
ั น เปนประธาน พรอมทั้งเสนอเพิ่มจํานวนกรรมาธิการเปน 37
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คน ซึ่งประสาร มฤคพิทักษและคณะ (2541 : 236-237) ตีความวา ‘…โดยมีแผนจะดึงเอา ส.สร.
สายอนุรักษเขามาเสริม เพื่อหวังจะพลิกผันเนื้อหาของรัฐธรรมนูญใหกลับไปสูสภาพเดิม…’
การตอสูในเกมนี้จบลงดวยนายอานันท ปนยารชุน เปนประธาน และคณะกรรมาธิการฯประกอบ
ดวยสมาชิก 33 คน ดวยเหตุดังนี้ กลุมพลังประชาธิปไตยมิเพียงแตยึดกุมอํานาจในการราง
รัฐธรรมนูญเบือ้ งตนเทานัน้ หากยังสามารถยึดกุมกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในสภาราง
รัฐธรรมนูญอีกดวย
ในขณะที่ ก ลุ  ม พลั ง ยี ย าธิ ป ไตยในรั ฐ สภาพยายามครอบงํ ากระบวนการร า ง
รัฐธรรมนูญ โดยใชกระบวนการคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญใหเปนประโยชน เพื่อมิใหมีการ
ยกรางรัฐธรรมนูญในทางลิดรอนผลประโยชนของกลุมตน กลุมพลังประชาธิปไตยในสภาราง
รัฐธรรมนูญประสบความสําเร็จในการกันตัวแทนของกลุมพลังยียาธิปไตยออกไปจากกระบวนการ
รางรัฐธรรมนูญในเบื้องตน นอกจากยึดกุมอํานาจในการรางรัฐธรรมนูญเบื้องตนแลว ยังยึดกุม
อํานาจในการกําหนดกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญอีกดวย
การรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามใชหลักวิชาและแสวงหาความรูมากกวาการ
รางรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆกอนหนานี้ (อภิญญา แกวกําเหนิด 2544 : 227-228) การแสวงหาและ
สรางองคความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเปนหลักการพื้นฐานที่กํ าหนดโดยคณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย อันมีศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี เปนประธาน ดวยการเกื้อหนุนจากสํานัก
งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คพป.สามารถอํานวยการใหมีการวิจัยเพื่อแกไขระบอบการเมือง
การปกครอง39 งานวิจัยเหลานี้ใหประโยชนในการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญในเวลาตอมา
การยึ ด มั่ น ในการใช ห ลั ก วิ ช าในการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ช ว ยสยบกลุ  ม ก อ กวนนอกสภาร า ง
39

มีงานวิจัยรวม 15 หัวขอ ไดแก
(1) สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ)
(2) ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ (ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ)
(3) ระบบการตรวจสอบการทุจริตของผูดํารงตําแหนงระดับสูง (ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
(4) องคกรของรัฐที่เปนอิสระ (ดร. วิษณุ วรัญู)
(5) ระบบการควบคุมตรวจสอบรัฐบาลทางการเมืองที่เหมาะสม (ดร. สุรพล นิติไกรพจน)
(6) ระบบการเลือกตั้งที่ลดการซื้อเสียงและใหคนดีสมัครรับเลือกตั้งเพื่อทดแทนระบบการเลือกตั้ที่ใชอยูใน
ปจจุบัน (ดร. ไพฑูรย บุญวัฒน)
(7) การจัดตั้งองคกรเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม (ดร. ไพฑูรย บุญวัฒน)
(8) การปรับปรุงระบบพรรคการเมือง (ดร. บุญศรี มีวงศอุโฆษ)
(9) ระบบการบริหารหนวยงานธุรการของรัฐสภาใหเปนอิสระ (ดร. มนตรี รูปสุวรรณ)
(10) รูปแบบองคกรที่ปรึกษาและใหคําแนะนําทางเศรษฐกิจและสังคม (ดร. ทิวา เงินยวง)
(11) รูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ดร. พูนศักดิ์ ไวสํารวจ)
(12) ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ (ดร. นันทวัฒน บรมานันท)
(13) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย)
(14) ระบบการเสนอและพิจารณากฎหมายการเงิน (ดร. อรพิน ผลสุวรรณ สบายรูป)
(15) การปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมาธิการของสภาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (ธงทอง จันทรางศุ)
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รัฐธรรมนูญ และตัวปวนภายในสภารางรัฐธรรมนูญ เพราะมีหลักวิชาและองคความรูคํ้ายันการราง
รั ฐ ธรรมนูญนั้น อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา งานวิจัยเกือบทั้งหมดทํ าโดยนักกฎหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักกฎหมายมหาชน บางเรื่องทําโดยนักรัฐศาสตร โดยมิไดใชประโยชนจาก
องคความรูในแขนงวิชาอื่นๆทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คุณภาพของงานวิจัยมีความ
หลากหลายและแตกตางกันมาก หลายเรื่องไปไมถึงพรมแดนแหงความรูของเรื่องนั้นๆ ความ
คับแคบในการเลือกหัวขอวิจัยและการคัดเลือกนักวิจัย รวมตลอดจนการละเลยการศึกษาดาน
สถาบันและประพฤติกรรม มีผลตอโครงสรางและเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญทีร่ างในเวลาตอมา
เมื่ อ ความขั ด แย ง ในการร า งและพิจ ารณารา งรัฐธรรมนูญอยางรุนแรง ผูนํ า
สภารางรัฐธรรมนูญอาศัยการประชุมนอกรอบเปนกลไกในการแกปญหาความขัดแยง ไมวา
ความขั ด แย ง นั้ น เป น ความขั ด แย ง ทางความคิ ด หรื อ ความขั ด แย ง ด า นผลประโยชน มนตรี
รูปสุวรรณ และคณะ (2542 : 30) กลาวถึงการประชุมนอกรอบวา ‘… เปนการประชุมอยางไมเปน
ทางการ มีลกั ษณะเปนการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ หรือใหความรูซึ่งกัน
และกันกอนมีการประชุมปกติ…’ การประชุมนอกรอบจึงเปนเทคนิคการประชุมที่ชวยละลายความ
ตึงเครียดในสภารางรัฐธรรมนูญ เกื้อกูลการทําความเขาใจความคิดเห็นของแตละฝาย และหาทาง
ประนีประนอมซึง่ กันและกัน บางครั้งเปนเวทีที่ฝายหนึ่งใชในการ ‘ลางสมอง’ อีกฝายหนึ่ง
การตอสูระหวางกลุมพลังยียาธิปไตยและกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยฝายหนึ่ง
กับกลุมพลังประชาธิปไตยอีกฝายหนึ่ง มิไดมีเฉพาะแตในสภารางรัฐธรรมนูญเทานั้น หากยังมี
นอกสภาดังกลาวดวย โดยที่การตอสูนอกสภาฯทวีความรุนแรงตามลําดับ และขึ้นสูระดับสูงสุด
เมือ่ สภารางรัฐธรรมนูญสงมอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแกรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบ ในขณะที่
สภารางรัฐธรรมนูญกําลังทําหนาที่อยูนั้น มีเสียงโจมตีสภารางรัฐธรรมนูญตางๆนานา ขอโจมตี
ที่สําคัญก็คือ ‘…พวกยกรางรัฐธรรมนูญจะเปลีย่ นแปลงการปกครองบาง จะละเมิดพระราชอํานาจ
บาง…’ (ประเวศ วะสี 2541 : 94) ‘…ไมจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย…’ บาง (ประเวศ
วะสี 2541 : 103) ในประการสําคัญ มีความพยาามในการปลุกระดมลูกเสือชาวบานเพื่อตอตาน
สภารางรัฐธรรมนูญ แตไมเปนผล
การรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมากกวาการราง
รัฐธรรมนูญทุกฉบับกอนหนานี้ การมีสวนรวมของประชาชนมีอยูอยางนอย 2 ระดับ ระดับหนึ่งเกิด
จากการอํ านวยการของสภารางรัฐธรรมนูญ อีกระดับหนึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนของขบวนการ
ประชาชน
สภารางรัฐธรรมนูญอํ านวยการใหประชาชนมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญ
อยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง ไดแก การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ดานที่สอง ไดแก การจัด

90
ใหมีประชาพิจารณ (Public Hearing) คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณแหง
สภารางรัฐธรรมนูญเปนผูทําหนาที่นี้ ในกรณีทวั่ ไป ส.สร. ผูแทนจังหวัดจะเปนหัวเรี่ยวหัวแรง
สําคัญ
การรั บฟ งความคิดเห็นจากประชาชนชวงแรกระหวางเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม 2540 เริ่มตั้งแตสภารางรัฐธรรมนูญยังมิไดกําหนดกรอบการยกรางรัฐธรรมนูญ จวบจน
กระทั่งมีการกํ าหนดกรอบดังกลาว ภายหลังจากที่สภารางรัฐธรรมนูญมีมติรับรางรัฐธรรมนูญ
ไวพจิ ารณาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณ
อํานวยการใหมีประชาพิจารณทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เมื่อรางรัฐธรรมนูญ
ผานความเห็นชอบของสภารางรัฐธรรมนูญในวาระที่สองเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2540 มีการ
จัดพิมพรางรัฐธรรมนูญแจกจายแกประชาชน เพราะจะไมมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญอีกในการประชุมวาระที่สาม ซึ่งปรากฏวา สภารางรัฐธรรมนูญไดใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 (มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 : 34-45)
ภาคประชาชนมี ส  ว นร ว มในกระบวนการร า งรั ฐ ธรรมนู ญฉบั บนี้ อยางสํ าคัญ
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพพยายามผลักดันใหรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีความเปนประชาธิปไตย
มากขึ้น ทั้งคณะกรรมการรณรงคประชาธิปไตย (ครป.) ซึ่งมีประวัติการตอสูเพื่อประชาธิปไตย
มาเป น เวลานานนั บ ทศวรรษ และสมาพั น ธ ป ระชาธิ ป ไตย ซึ่ ง ก อ ตั้ ง หลั ง เหตุ ก ารณ เ ดื อ น
พฤษภาคม 2535 นับเนื่องอยูในกลุมนี้ (ประเวศ วะสี 2541 : 96 และ 108-109) เครือขายผูหญิง
กับรัฐธรรมนูญ มีบทบาทอยางสูงในการเรียกรองใหสตรีมีสิทธิเสมอดวยบุรุษ40 สมาคมคนพิการ
แหงประเทศไทยภายใตการนําของ พ.ท. ตอพงษ กุลครรชิต ผลักดันการกําหนดสิทธิคนพิการ
ในรัฐธรรมนูญ41 สมาพันธนกั หนังสือพิมพแหงประเทศไทยตอสูเรื่องเสรีภาพสื่อมวลชน42 ในขณะที่
ศูนยประสานงานเฉพาะกิจพุทธบริษัทเพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาและการพัฒนาจิตใจ
ในรางรัฐธรรมนูญ (ศพร.) มีหนังสือถึงประธานสภารางรัฐธรรมนูญลงนามโดยพระเถระที่มีชื่อเสียง
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เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญแรกกอตั้งมีเพียง 16 องคกร ตอมาเพิ่มเปน 36 องคกร อาทิเชน สหทัยมูลนิธิ
มูลนิธิผูหญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง กลุมผูหญิงเดือนตุลา เครือขายแมหญิงลานนา ชมรมสงเสริมบทบาทสตรี
นครราชสีมา ฯลฯ อนึ่งมีขอนาสังเกตวา สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 99 คน มีเพศหญิงเพียง 6 คน ไดแก
นางยุพา อุดมศักดิ์ (พิจิตร) นางพวงเล็ก บุญเชียง (พะเยา) นางปราณี วชิราศรีศิริกุล (พิษณุโลก) และนางสุนี
ไชยรส (หนองบัวลําภู) ดู บุญเลิศ คชายุทธเดช (2543 : 75-77)
41
การตอสูเรื่องสิทธิคนพิการในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ดู บุญเลิศ คชายุทธเดช (2543 : 84-92)
42
วิวาทะวาดวยเสรีภาพสื่อมวลชนในการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ดู บุญเลิศ คชายุทธเดช (2543 : 126148)
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จํานวน 53 รูป เรียกรองใหมีการบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและการพัฒนาจิตใจในรัฐธรรมนูญ
โดยชัดเจน พรอมทั้งการกําหนดใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ43
การยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญเพื่อปฏิรูปการเมืองยอมมีผูเสียประโยชน กลุมผูเสีย
ประโยชนเหลานี้ยอมรณรงคตอตานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยธรรมชาติ และพยายามผลักดัน
มิใหบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญลิดรอนผลประโยชนมากนัก กลุมกํานันผูใหญบานรวมตัวคัดคาน
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพราะเกรงวา มาตรการการกระจายอํานาจในรัฐธรรมนูญจะลิดรอน
อํ านาจที่ ต นครองอยู  ม าเป น เวลาช า นาน กลุม ผูพิพ ากษาเคลื่อ นไหวคัดค า นเพราะเกรงว า
รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะกระทบสถานะของศาล ทั้งในประเด็นการจัดตั้งศาลปกครอง การคาน
และตรวจสอบอํานาจศาล (ประเวศ วะสี 2541 : 94) ฝายทหาร ซึ่งเสียประโยชนจากเหตุการณ
พฤษภาคม 2535 เกรงการเสียประโยชนจากการกําหนดใหคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรคมนาคมเปนทรัพยากรสาธารณะ ซึ่งตองจัดสรรโดยองคกรอิสระ44
ดวยเหตุดังที่สาธยายขางตนนี้ การตอสูระหวางกลุมพลังประชาธิปไตยกับกลุม
พลังยียาธิปไตย เปลี่ยนจากประเด็นการแกไขมาตรา 211 ไปสูประเด็นสารัตถะแหงรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม และยายสนามรบจากรัฐสภาไปสูสภารางรัฐธรรมนูญ กลุมพลังประชาธิปไตยในสภาราง
รัฐธรรมนูญมิเพียงแตตองตอสูกับกลุมพลังยียาธิปไตยทั้งในและนอกสภารางรัฐธรรมนูญเทานั้น
หากยังตองตอสูกับกลุมผลประโยชนตางๆที่อาจตองเสียประโยชนจากรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
อีกดวย แตการรางรัฐธรรมนูญโดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวางไดประโยชน
จากการขยายฐานการสนั บ สนุ น จากประชาชน เพราะกระบวนการรับฟง ความคิ ดเห็น จาก
ประชาชนและประชาพิจารณเปนกระบวนการใหการศึกษาวาดวยรัฐธรรมนูญและการเมืองการ
ปกครองระหวางประชาชนดวยกันเอง ความตื่นตัวและสํานึกทางการเมืองถูกปลุกระดม การให
เหตุผลที่ยึดโยงผลประโยชนสวนบุคคลไมเปนที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ การทําการบานดวยการ
ศึกษาวิจัยกอนการรางรัฐธรรมนูญใหประโยชนในการตอบคําถามประชาชน และในการตอบโต
กลุม ผลประโยชนที่เสียประโยชนจากการปฏิรูปการเมืองดังกลาวนี้

43

ความเห็นของฝายที่สนับสนุนการกําหนดใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ดู บุญเลิศ คชายุทธเดช
(2543 : 180-196) ความเห็นของฝายที่คัดคานการกําหนดบบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญวาดวยศาสนาประจําชาติ
ดังกลาวนี้ ดู ประเวศ วะสี (2541 : 94-95)
44
วิวาทะวาดวยความเปนสาธารณะของคลื่นความถี่ และการจัดตั้งองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ อันเปนสาระ
สําคัญของมาตรา 40 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ดู บุญเลิศ คชายุทธเดช (2543 : 156-168) อนึ่ง ผูนําฝาย
ทหารทวงติงวา คลื่นความถี่ฯจําเปนตองใชเพื่อประโยชนทางดานความมั่นคงของประเทศ ทั้งในปฏิบัติการ
จิตวิทยาและปฏิบัติการทางการทหาร
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6.4 ชวงที่สี่ กันยายน – ตุลาคม 2540
ชวงที่สี่เปนชวงแหงการพิจารณาของรัฐสภาเพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม45 รัฐสภาเริ่มประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2540 และมีมติใหความเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมเมือ่ วันที่ 27 กันยายน ศกเดียวกัน ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช
ในวันเดียวกันนั้นดวย
รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา สภาผูแทนราษฎรเปนฐาน
ที่มั่นของกลุมพลังยียาธิปไตย วุฒิสภาเคยเปนฐานที่มั่นของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย แมกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตยจะสูญเสียพื้นที่ในวุฒิสภาภายหลังเหตุการณพฤษภาคม 2535 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมในป 2539 แตก็ยังสามารถยึดกุมพื้นที่ในสัดสวน
คอนขางสําคัญ กลุมพลังประชาธิปไตยมีตัวแทนทั้งในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา แตเปนเสียง
สวนนอย
การที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 ใหอํานาจรัฐสภาในการใหความเห็นชอบ
ร า งรั ฐ ธรรมนู ญฉบั บใหม ทํ าใหรัฐสภาเปนสมรภูมิการตอสูระหวางกลุมพลังประชาธิปไตย
ฝายหนึ่งกับกลุมพลังยียาธิปไตยและกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยอีกฝายหนึ่งในขั้นสุดทายของ
กระบวนการรางรัฐธรรมนูญ ปญหาพื้นฐานของกลุมพลังประชาธิปไตย ก็คือ ทําอยางไรรัฐสภา
จึงจะใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
การประชุ ม ของรั ฐ สภาเพื่ อ พิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม เ ป น เพี ย งการ
อภิปรายซักถามขอของใจ เพื่อใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตอบ รัฐสภามิอาจแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติใดๆแหงรัฐธรรมนูญ เพราะมีอํานาจเพียงการลงมติใหความเห็นชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบ การณปรากฏวา ประเด็นหลักในการอภิปรายในรัฐสภา ไดแก ประเด็นที่วา สภาราง
รัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จทันกําหนดเวลา 240 วันหรือไม46 หากรางรัฐธรรมนูญ
ไมแลวเสร็จ รางรัฐธรรมนูญจะตองตกไป และสภารางรัฐธรรมนูญสิน้ อายุ สมาชิกรัฐสภาที่มีความ
เห็นวา รางรัฐธรรมนูญยังไมแลวเสร็จนั้นอางวา คําปรารภของรางรัฐธรรมนูญยังมีชองเวนวาง
ใหเติมขอความ จึงมิอาจถือวาแลวเสร็จ ฝายที่เห็นแยงกับความเห็นนี้อางเหตุผลวา ‘… สวนที่เวน
วางเปนจุดไขปลาไว เนื่องจากเปนขอความเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบของรัฐสภา ซึ่งยังมีความ
ไมแนนอนวา รัฐสภาจะใหความเห็นชอบหรือไม และขอความที่เกี่ยวกับพระราชอํานาจที่จะทรง

45

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญทําพิธีมอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแกประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2540 (เวลา 16.09 น.) ภายหลังจากที่สภารางรัฐธรรมนูญมีมติเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในวันเดียวกัน
46
รายละเอียดประเด็นนี้ ดู มนตรี รูปสุวรรณ (2542 : 45-48)
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ลงพระปรมาภิไธยหรือไม ซึ่งไมมีผูใดสามารถคาดหมายลวงหนาได…’ (มนตรี รูปสุวรรณ และ
คณะ 2542 : 48) ในขณะทีฝ่ ายหนึ่งเห็นวา สภารางรัฐธรรมนูญทํางานผิดพลาด อีกฝายหนึ่ง
เห็นวาเปนการตีรวนของสมาชิกรัฐสภากลุมหนึ่ง เพราะการเวนชองวางใหเติมขอความใหสมบูรณ
ภายหลังจากรางกฎหมายผานความเห็นชอบจากรัฐสภาเปนนิติธรรมเนียมที่มีมากอนแลว47
บุญเลิศ คชายุทธเดช (2543 : 206) สาธยายเหตุการณในรัฐสภาชวงนี้วา
“… ในชวงวันสองวันแรก ถารางรัฐธรรมนูญเปนคนไข ก็ตองถือวา อาการไมนา
ไววางใจ ถูก ส.ส. กลุมหนึ่งจับมือกับวุฒิสมาชิกกลุมหนึ่งตีรวนทุกวิถีทาง เพื่อ
ชี้วา รางรัฐธรรมนูญนี้ผิดกฎ ผิดเกณฑ ผิดธรรมเนียมปฏิบัติ ผิดตอหลักการ
ดังนั้นจะตอง ‘ควํ่า’ อยางเดียว แตคนเหลานี้ตองลาถอยไป เนื่องจากจํานน
ดวยความถูกตอง ซึ่ง ส.สร. สามารถอธิบายชี้แจงไดหมด…”
ในขณะที่ รั ฐ สภากํ าลั ง พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม
(กันยายน 2540) พรรคความหวังใหมเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี สังคมเศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญวิกฤติการณการเงิน และอยูในฐานะ
ลมละลาย เนือ่ งจากธนาคารแหงประเทศไทยนําเงินสํารองไปทําสงครามปกปองคาเงินบาท และ
พายแพในการทําสงครามนั้น (กรกฎาคม 2540) พรรคความหวังใหมมีทีทาตอตานรางรัฐธรรมนูญ
บุคคลสําคัญทีก่ าหนดที
ํ
ทาดังกลาวนี้ ก็คือ นายเสนาะ เทียนทอง เลขาธิการพรรค พลเอกชวลิต
หัวหนาพรรคไมมีทีทาที่ชัดเจนวา จะสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ
การกําหนดจุดยืนของเลขาธิการพรรค อีกสวนหนึ่งอาจเปนเพราะอาการชาทางสมอง เนื่องจาก
เพิ่งนําสังคมเศรษฐกิจไทยไปสูความหายนะ ทั้งๆที่พลเอกชวลิตแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2539 เมื่อจัดตั้งรัฐบาลความตอนหนึ่งวา จะ ‘…เรงรัดผลักดันการปฏิรูปการเมือง
โดยสนับสนุนใหสภารางรัฐธรรมนูญมีอิสระในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม…’ (นนทพันธ
ภักดีผดุงแดน 2543 : 417) แตเมื่อสภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่แลวเสร็จ หัวหนาพรรความหวัง
ใหมกลับมีทีทาวาจะใหสมาชิกพรรคมี Free Vote กลาวคือ จะลงมติในทางหนึ่งทางใดก็ไดตามใจ
สมัคร สื่อมวลชนพากันเรียกรองใหพลเอกชวลิตสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (บุญเลิศ
คชายุทธเดช 2543 : 202-204) พลเอกชวลิตออกโทรทัศนคืนวันที่ 2 กันยายน 2540 เพื่อกลาวถึง
จุดยืนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันวา ‘ผม 100 เปอรเซนต’ แตมไิ ดกลาวอยางชัดเจนวา
รับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (ประเวศ วะสี 2541 : 110-111) แมพรรคความหวังใหม
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ผู  รู  ก ฎหมายแสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น นี้ ใ นหน า หนั ง สื อ พิ ม พ ค  อ นข า งมาก ดู อ าทิ เ ช น ชั ยวัฒน
วงศวัฒนศานต (2540)
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โดยองครวมจะตานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม แตมีกลุมพลังประชาธิปไตยในพรรคนี้ แมจะมี
จํานวนนอยนิด คนเหลานี้ประกาศจุดยืนสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม48
กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยและกลุมพลังยียาธิปไตยพยายามผลักดันใหมีการ
แกไขรัฐธรรมนูญกอนที่จะใหรัฐสภาพิจารณาลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ รัฐบาลพลเอกชวลิต
ยงใจยุทธเห็นชอบในการเคลื่อนไหวแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 เปนคํารบสอง มีการระดมพลพรรค
ทั้งในวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร มีการผนึกกําลังพรรคการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรค
ความหวังใหมกับพรรคประชากรไทย49 ทัง้ นีเ้ พือ่ แกไขมาตรา 211 ใหมีการจัดตั้งองคกรพิจารณา
แกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญที่จัดทําโดยสภารางรัฐธรรมนูญ แลวจึงนําเสนอใหรัฐสภาพิจารณา
(ประสาร มฤคพิทักษและคณะ 2541 : 256-257)
การที่ผูนําพรรความหวังใหมมีทีทาตอตานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทําใหความ
ตึงเครียดในสังคมการเมืองไทยเพิ่มความเขมขนมากขึ้น ในขณะที่พลเอกชวลิต หัวหนาพรรครูเห็น
เปนใจกับการเคลื่อนไหวเพื่อแกไขมาตรา 211 นายเสนาะ เทียนทอง เลขาธิการพรรค ซึ่งดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาศัยกลไกของกระทรวงดังกลาวในการสรางกระแส
ตอตานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม50 มีการระดมกํานันผูใหญบานมาชุมนุม ณ ลานพระบรมรูปทรง
มา เพื่อแสดงพลังตอตาน (ประเวศ วะสี 2541 : 110) ตัวนายเสนาะเองก็ใหสัมภาษณตอตานราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมอยางชัดเจน51 ในการนี้ นายเสนาะไดนายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรค
48

อาทิเชน นายจาตุรนต ฉายแสง นายอดิศร เพียงเกษ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายวันมูหะมัดนอร มะทา
(บุญเลิศ คชายุทธเดช 2543 : 205-206)
49
ดูรายงานขาว “วุฒิสภารวมหัวขอแก ม. 211 หวังอํานาจยํา รธน. ใหม” มติชน (2 กันยายน 2540)
หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 4 กันยายน 2540 มีรายงานขาวเรื่องนี้ 2 ชิ้น คือ “เสนาะผนึกวุฒิ คุมโพย
ตาน รธน.” และ "เสนาะ-สมัครผนึกกําลังวุฒิสมาชิกหัวเกาแก ม 211 รื้อ-ยื้อราง รธน." หนังสือพิมพมติชน
ฉบับวันที่ 5 กันยายน 2540 มีรายงานขาว “รธน. ปวน ลา 270 วุฒิ- ส.ส. แก ม. 211” และ “จิ๋วทําช็อก – เสนอ
แก ม. 211”
50
การกําหนดทาทีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตอตานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีผลตอการทํางาน
ของผูวาราชการจังหวัด ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูวาราชการจังหวัดจํานวนไมนอยสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม และตองการรวมขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเมือง ผูวาราชการในหลายจังหวัดมีบทบาทสําคัญในการ
ดํ าเนิ น การรั บ ฟ ง ความคิดเห็ น จากประชาชนและการจัด ประชาพิ จารณ แต เมื่อ รัฐมนตรี ว  า การกระทรวง
มหาดไทยประกาศตอตานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ผูวาราชการจังหวัดเหลานั้นตองลดความกระตือรือลนในการ
สนับสนุนรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ (ประเวศ วะสี 2541 : 103 - 104)
51
ดูรายงานขาว “เสนาะ เทียนทอง กระดูกชิ้นใหญของบิ๊กจิ๋ว” ฐานเศรษฐกิจ (17-19 มกราคม 2540); “เสนาะ
เดินสายทั่ว กทม. ลั่นหวังใหมไมเอา รธน.” มติชน (1 กันยายน 2540); “ปาเหนาะกลัวอะไร?” ผูจัดการราย
สัปดาห (1-7 กันยายน 2540)
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ประชากรไทยเปนพันธมิตรสําคัญ เพราะนายสมัครไมชอบใจแนวทางการปฏิรูปการเมืองตามราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม
ในขณะที่พรรครวมรัฐบาลตอตานหรือไมมีทาทีอันแข็งขันในการสนับสนุนราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม52 พรรคฝายคาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคประชาธิปตยและพรรคชาติไทย
ประกาศสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้53 พรรคประชาธิปตยเคยมีบาดแผลจากการตอตานการ
เรียกรองการปฏิรูปการเมืองของ ร.ต. ฉลาด วรฉัตร ในป 2537 ขณะเปนรัฐบาล และการวางเฉย
ตอขอเสนอในการปฏิรูปการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (2537) จนพายแพการ
เลือกตัง้ เดือนกรกฎาคม 2538 สวนพรรคชาติไทยเคยชูนโยบายการปฏิรูปการเมืองจนชนะเลือกตั้ง
เดือนกรกฎาคม 2538 หากจะกลับลําตอตานก็เปนการกลืนนํ้าลายตัวเอง
สมาชิกวุฒิสภาป 2539 โปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2539 ในยุค
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา แมจะมีการกลาวขวัญในทางสรรเสริญวา นํา ‘เลือดใหม’ มาสู
วุฒสิ ภา จนกอตัวเปนกลุม ‘ยังเติรก’ ในเวลาตอมา54 กระนัน้ ก็ตาม ยังคงมีตัวแทนกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยและกลุมพลังยียาธิปไตยในสัดสวนสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับรายชื่อสมาชิก
วุฒิสภาชุดที่ไดรบั โปรดเกลาฯแตงตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 อันเปนยุคที่คณะ รสช. ครองเมือง
(สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2538 : 137-148) จะพบวา มีรายชื่อซํ้าถึง 68 คนจากจํานวน
สมาชิกวุฒสิ ภาป 2539 รวม 260 คน คิดเปนรอยละ 26.1% วุฒิสภาสมาชิกบางคนในกลุม 68 คน
นี้เคยไดประโยชนจากระบอบเผด็จการและระบอบกึ่งเผด็จการประชาธิปไตยมากอน จึงอาจมิใช
เรือ่ งนาประหลาดใจที่มีบทบาทตอตานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม55

52

พรรคการเมืองรวมรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ประกอบดวยพรรคความหวังใหม (ส.ส. 125 คน) พรรค
ชาติพัฒนา (52 คน) พรรคกิจสังคม (20 คน) พรรคประชากรไทย (18 คน) พรรคเสรีธรรม (4 คน) และพรรค
มวลชน (2 คน) รวม 221 คน (นคร พจนวรพงษ และอุกฤษ พจนวรพงษ 2542 : 165)
53
พรรคฝายคานประกอบดวยพรรคประชาธิปตย (ส.ส. 123 คน) พรรคชาติไทย (39 คน) พรรคเอกภาพ (8 คน)
พรรคพลังธรรม (1 คน) รวม 172 คน (นคร พจนวรพงษ และอุกฤษพจนวรพงษ 2542 : 165)
54
สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้มีผูบําเพ็ญสาธารณประโยชนในองคกรพัฒนาเอกชน ดังเชน นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม
นายมีชัย วีระไวทยะ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ นางสาวศรีสวาง พั่ววงศแพทย และคุณหญิงอัมพร มีศุข
นักวิชาการที่มีชื่อเสียง ดังเชนศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช นายนรนิติ เศรษฐบุตร ศาสตราจารยอรรถสิทธิ์
เวชชาชีวะ และศาสตราจารยอรุณ เผาสวัสดิ์ นักเขียน ดังเชนนายประยอม ซองทอง และนางสุกัญญา ชลศึกษ
(สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2539 : 159 - 168)
55
ผูที่ดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาทั้งในชุดที่แตงตั้งโดยคณะ รสช. (2535) และชุดที่แตงตั้งโดยรัฐบาลนาย
บรรหาร ศิลปอาชา จํานวน 68 คนนี้ บางคนไดรับโปรดเกลาฯ เนื่องจากตําแหนงประจํา ดังเชนผูบัญชาการ
เหลาทัพและปลัดกระทรวง ตัวอยางของผูที่อยูนอกกลุมนี้ ไดแก พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข นายจิรายุทธ
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ในขณะที่การตอสูในรัฐสภาเปนไปอยางเขมขน การตอสูนอกสภามีความเขมขน
ไมแตกตางกัน กลุมอนุรักษนิยม ซึ่งรวมกระทรวงมหาดไทยภายใตการนําของรัฐมนตรีระดม
สรรพกําลังแสดงพลังการตอตาน กลุมพลังประชาธิปไตยปลุกระดมใหประชาชนรวมกันขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิรูปการเมือง การขับเคี่ยวเพิ่มระดับความเขมขนถึงขั้นเรียกรองใหประชาชนแสดง
ตัววา สนับสนุนหรือคัดคานรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยฝายสนับสนุนใชสีเขียวเปนสัญลักษณ
(เสือ้ เขียว หมวดเขียว ธงเขียว และสติกเกอรสีเขียว) ฝายคานใชสีเหลืองเปนสัญลักษณ (ประเวศ
วะสี 2541 : 110; ประสาร มฤคพิทักษ และคณะ 2541 : 253) ทัง้ ฝายตอตานและฝายสนับสนุน
มีการชุมนุมทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดตางๆหลายครั้งหลายครา56 บางครั้งกอใหเกิดความปริวิตก
วาจะปะทะกัน และอาจมีการใชกําลังหํ้าหั่นกัน57 แตเหตุการณรุนแรงไมเกิดขึ้น ฝายสนับสนุนหรือ
กลุม ธงเขียวนั้น มีผูนําจากคนชั้นกลาง58 หรือขนานนามกันวา “กลุมม็อบมือถือ” ในเหตุการณ
พฤษภาคม 2535 (อเนก เหลาธรรมทัศน 2536) นายอุทยั พิมพใจชน ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ
และนายอานันท ปนยารชุน ประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญประกาศตัวอยูกลุม
ธงเขียว และรวมเดินขบวนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2540 (อาทิตย 29 สิงหาคม-4 กันยายน 2540)59
เมื่อรัฐสภาเปดประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญในวันที่ 4 กันยายน 2540 หนังสือพิมพมติชน
พาดหัวขาวในวันตอมาวา ‘ม็อบหนุน-คาน รธน. พรึบสภา’ (มติชน 5 กันยายน 2540)
ในเย็นวันที่ 5 กันยายน 2540 ภายหลังจากที่รัฐสภาประชุมพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญได 1 วัน นายกรัฐมนตรีประกาศวา พรรครวมรัฐบาล 6 พรรค จะใหความเห็นชอบราง

วสุรัตน คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันท นายบูรพา อัตถากร นายพชร ยุติธรรมดํารง นายพูนศักดิ์ วรรณพงษ
พลเอกวิโรจน แสงสนิท พลตํารวจโทสมควร หริกุล นายโอสถ โกสินทร ฯลฯ
56
ดูรายงาน “พลังนอกสภา แรงดันปฏิรูปการเมือง” ฐานเศรษฐกิจ (17-19 มกราคม 2540) และ “ขวาจัด วิถีที่
ไมเคยเปลี่ยนแปลง” ผูจัดการรายสัปดาห (15-21 กันยายน 2540)
57
ดูรายงานขาว “ยกพลคาน การเผชิญหนาที่หลีกเลี่ยงมิได” ผูจัดการรายสัปดาห (1-7 กันยายน 2540)
58
ดู นิธิ เอียวศรีวงศ(2540) และรายงานขาว “เปดโฉมม็อบนายหาง แกนนําหนุน รธน. ยุคจิ๋วครองเมือง” มติชน
(6 กันยายน 2540)
59
การนํ าทัพธงเขียวของผูนําสภารางรัฐธรรมนูญไดรับการวิพากษวิจารณจากนายมีชัย ฤชุพันธ ประธาน
วุฒิสภาวา ‘...ตอนนี้ ส.สร. ขาดสติแลว… เพราะเมื่อ ส.สร. ทํางานเสร็จ ความจริงภาระหนาที่ของ ส.สร. คือ
ซับมิท (สงมอบ) รางรัฐธรรมนูญนี้ใหกับรัฐสภา รัฐสภาจะเปนคนพิจารณาดวยความรับผิดชอบของสภา แต
ส.สร. ลงไปปลุกระดม ลงไปเดินขบวนเสียเอง…’ (อาทิตย 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2540)
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รัฐธรรมนูญฉบับนี้ (บุญเลิศ คชายุทธเดช 2543 : 206)60 กระนัน้ ก็ตาม ความโลเลของพลเอก
ชวลิตยังคงปรากฏเปนขาวในเวลาตอมา61
รัฐสภาประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมระหวางวันที่ 4-6 กันยายน 2540
สมาชิกรัฐสภาอภิปรายซักถามและวิพากษวิจารณ โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอภิปรายตอบ
ขอซักถามและขอวิพากษวิจารณ รัฐสภาลงมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2540 ใหความเห็นชอบ 587
เสียง ไมเห็นชอบ 16 เสียง และงดออกเสียง 17 เสียง ทั้งพลเอกชวลิตและนายเสนาะเมื่อถูก
ประธานรัฐสภาเรียกใหลงมติ ตางเปลงสําเนียงเสนาะวา ‘เห็นชอบครับ’ คงมีแตสมาชิกสภาพรรค
ประชากรไทยที่มิไดเขาประชุม (บุญเลิศ คชายุทธเดช 2543 : 206-207)
ความสําเร็จในการกดดันใหรัฐสภาใหยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม อันไดแก
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในเวลาตอมา เกิดจากเหตุปจจัยสําคัญอยางนอย 4 ประการ อันประกอบ
ดวย
(1) การใหความสําคัญดานการตลาดการเมือง (Political Marketing)
(2) การใหการศึกษาดานการเมืองการปกครองแกประชาชน (Political Education)
(3) บทบาทของสื่อมวลชน
(4) การออกแบบมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539
(ก) การตลาดการเมือง
การตลาดการเมืองมีผลตอการขยายฐานการสนับสนุนจากประชาชน คณะ
กรรมการพัฒนาประชาธิปไตยเห็นความสําคัญของประเด็นนี้ และพยายามดึงสื่อมวลชนมาเปน
พันธมิตร62 สภารางรัฐธรรมนูญเลือกใชยุทธวิธีเดียวกับคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย มีการ
จัดตั้งคณะกรรมาธิการประชาสัมพันธภายในสภารางรัฐธรรมนูญ และดําเนินการประชาสัมพันธ
อยางมืออาชีพ63 โดยอาศัยสือ่ ทุกประเภท ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเตอรเน็ต มีการ
60

ดูรายงานขาว “จิ๋วจํานนรับ รธน. กดดันลาออก” และ “เบื้องหลังจิ๋วจนมุมทําใจรับราง รธน.” มติชน (6
กันยายน 2540) กอนหนานั้นเพียง 3 วัน หนังสือพิมพยังพาดหัวรายงานขาว “จิ๋วโลเลรับ รธน. ชาวบานสวดยับ”
มติชน (3 กันยายน 2540)
61
ดูรายงานขาว “ยื้อสําเร็จ ลงมติ รธน. 27 กย. ชวนเตือนระวังจิ๋วเบี้ยว” และ “ชวลิตพลิกลิ้นอีก ปลอยฟรีโหวต
รธน.” มติชน (11 กันยายน 2540) นิตยสารอาทิตย (14-20 กันยายน 2540) เรียกรอง “เลิกเลนละครเถอะจิ๋ว
รธน. มิใชของเลน”
62
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยอาศัยนายแพทยเพรา
นิวาตวงศ เชื่อมสัมพันธกับนักหนังสือพิมพระดับนํา จนหนังสือพิมพ ไทยรัฐ เปนกองหนุนการปฏิรูปการเมือง
ซึ่งมีผลตอการสรางทัศนคติเชิงบวกของประชาชนตอการปฏิรูปการเมือง (ประเวศ วะสี 2541 : 30-32)
63
บริษัทเอกชนที่รวมหัวจมทายกับคณะกรรมาธิการประชาสัมพันธแหงสภารางรัฐธรรมนูญตั้งแตตน คือ บริษัท
คิตแอนดคิน คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ซึ่งนายเกษมสันต วีระกุล เปนผูบริหาร (บุญเลิศ คชายุทธเดช 2543 : 59-60)
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ผลิตวัสดุประชาสัมพันธนานาประเภท ทั้งแผนพับ แผนปายประชาสัมพันธ สติกเกอร เทปคาสเส็ต
และวิดีทัศน มีการประกวดแตงเพลงและคํ าขวัญรัฐธรรมนูญเพื่อใชในการโฆษณา เมื่อราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมผานสภารางรัฐธรรมนูญ มีการจัดพิมพรางรัฐธรรมนูญเผยแพรตอสาธารชน
(บุญเลิศ คชายุทธเดช 2543 : 57-67) โดยเฉพาะอยางยิ่งฉบับพกพาในรูปลักษณเดียวกับคัมภีร
เหมาเจอะตุงในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประการสํ าคัญมีการ
โฆษณาตอกยํ้าอยูทุกเมื่อเชื่อวันวา รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนฉบับประชาชน (ซึ่งมีขอโตแยงได)
และรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนําไปสูการปฏิรูปการเมือง (ซึ่งมีขอโตแยงไดเชนกัน) จนสรางความ
เขาใจแกประชาชนวา ผูที่คัดคานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนผูที่ตอตานการปฏิรูปการเมือง โดยที่
มีการโฆษณากอนหนานี้ตั้งแตยุคคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยวา การปฏิรูปการเมืองเปน
ของดีที่สังคมไทยพึงมี
(ข) การศึกษาดานการเมืองการปกครองของประชาชน
การให ก ารศึ ก ษาด า นการเมื อ งการปกครองแก ป ระชาชนเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ
อีกปจจัยหนึ่งที่เกื้อกูลการยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม แทที่จริงแลว ประชาชนไดรับรูความ
เสื่อมทรามของรัฐสภาและรัฐบาลซํ้าแลวซํ้าเลา ความรับรูดังกลาวนี้เปนพื้นฐานสําคัญอันนําไปสู
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการปฏิรูปการเมือง การที่สภารางรัฐธรรมนูญรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอจากประชาชนก็ดี และจัดใหมีประชาพิจารณเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก็ดี กอใหเกิด
กระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับสังคมการเมืองไทยอยางสําคัญ ประชาชนมิเพียงแตมีโอกาสไดเรียนรู
จากผู  รูเ ทา นั้ น หากยัง สามารถเรีย นรูจ ากกัน และกัน และซึ่ง กันและกันอีกดวย นับตั้งแต
รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 มีผลบังคับใช ความสํานึกและความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน
ทบทวี ต ามลํ าดั บ อั น เป น ผลดี ต  อ การขั บ เคลื่อ นกระบวนการสิ ท ธิ และเสรีภ าพในสัง คมไทย
และเพิ่ ม ความเขมแข็ง แก ก ลุ ม พลัง ประชาธิปไตยชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน ความไมเปน
ประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมีสวนสําคัญในการนี้
(ค) บทบาทของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการปฏิรูปการเมืองนับตั้งแตการจัดตั้ง
คณะกรรมการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย ทั้ ง เอาใจช ว ยและเสริ ม พลั ง ฝ า ยเสรี นิ ย มในสภาร า ง
รัฐธรรมนูญ และประคับประคองใหรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมผานรัฐสภา อาทิเชน หนังสือพิมพ
สยามโพสต ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2540 อัญเชิญพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทีพ่ ระราชทานแกนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท พลเอก
สุจนิ ดา คราประยูร และพลตรีจําลอง ศรีเมือง เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2535 (เมื่อเกิด
เหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535) มาตีพิมพ เพื่อใหประชาชนคนไทยรูรักสามัคคี การตีพิมพพระราช
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ดําริดังกลาวนี้ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (บุญเลิศ
คชายุทธเดช 2543 : 208-218) อันมีผลในการชวยบรรเทาความตึงเครียดในสังคมไทย โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ลดการเผชิญหนาระหวางกลุม ‘ธงเขียว’ กับกลุม ‘ธงเหลือง’64
สื่ อมวลชนมิไดยืนอยูขางสภารางรัฐธรรมนูญเสียทั้งหมด ที่วิพากษสภาราง
รัฐธรรมนูญก็มี นิตยสารอาทิตยภายใตการนําของนายชัชรินทร ไชยวัฒน เปนผูนําที่โดดเดน
ในกลุมนี้ นิตยสารดังกลาวพยายามสื่อสารวา รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมโฆษณาใหดูดีเกินกวา
ความเปนจริง ในขณะที่ฝายตอตานรัฐธรรมนูญถูกทาสีใหดูเลวเกินกวาความเปนจริง นิตยสาร
ฉบับนีอ้ าศัยบทสัมภาษณนายมีชัย ฤชุพันธ ประธานวุฒิสภา มือรางรัฐธรรมนูญสมัย รสช. ในการ
สือ่ สารดังกลาวนี้65 ในรายงานขาวเกี่ยวกับนายแพทยประเวศ วะสี ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช และ
นายอานันท ปนยารชุน มักจะใชถอยคําเสียดสีและถากถาง และบางครั้งบิดเบือน66 กระนั้นก็ตาม
ขอวิพากษวิจารณรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของนิตยสาร อาทิตย หลายตอหลายประเด็นนารับฟง
ยิง่ 67
การรายงานขาวของสื่อมวลชนในการวาดภาพความโกลาหลและสภาวะความ
ไรศานติสุขในสังคม หากรัฐสภาไมยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มีสวนกดดันใหสมาชิกรัฐสภา
จํานวนไมนอยจํายอมใหรัฐธรรมนูญผาน การรณรงคของกลุมธงเขียวและกลุมธงเหลืองนํามา
ซึ่งผลการลงมติดังกลาวนี้ การรณรงคของกลุมตอตานการปฏิรูปการเมือง อันนําโดยนายเสนาะ
เทียนทอง นายสมัคร สุนทรเวช และผูนําวุฒิสมาชิกแทนที่จะทําใหรางรัฐธรรมนูญตกไป กลับ
ทํ าใหตองยอมรับรางรัฐธรรมนูญ เพราะสมาชิกรัฐสภาและประชาชนโดยทั่วไปตางหวาดหวั่น
64

ประเวศ วะสี (2541 : 108-109) กลาววา ในการอภิปรายวาดวยรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2540 นายพิภพ ธงไชย (เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคประชาธิปไตย)
และนายแพทยสันต หัตถีรัตน (ประธานสมาพันธประชาธิปไตย) วิพากษรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยางสําคัญ
แตสื่อมวลชนเลือกที่จะไมรายงานบทอภิปรายของบุคคลทั้งสอง อาจเปนเพราะตองการใหรางรัฐธรรมนูญผาน
รัฐสภา
65
อานบทสัมภาษณนายมีชัย ฤชุพันธ ในนิตยสารอาทิตย ฉบับวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2539 ฉบับวันที่ 30
พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2540 และฉบับวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2540
66
ประเวศ (2541 : 76-77) เลาวา “… หนังสืออาทิตยจะวิพากษวิจารณการปฏิรูปการเมืองเปนประจํา และ
กลาวหาวา พวกสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองพยายามใชบารมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเขามาเกี่ยวของ…”
67
นิตยสารอาทิตย ฉบับวันที่ 10-16 ตุลาคม 2540 รายงานขาวเรื่อง “ส.สร. กับคําครหาเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อ
ตนเอง” ขอเท็จจริงปรากฏในเวลาตอมาวา สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวนไมนอยแปรสภาพเปนสมาชิก
รัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการองคกรอิสระอื่นๆภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ความพยายามของนายอานันท ปนยารชุนในการสถาปนากฎกติกา ‘หาม ส.สร. เลนการเมืองหรือรับ
ตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ปภายหลังจากที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม’ ไมเปนผล
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ต อ สภาพอนาธิ ป ไตยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น การยอมรั บ รั ฐ ธรรมนูญดว ยภาวะจํ ายอมเชนนี้ปรากฏใน
ประวัติศาสตรการเมืองโลกมากอนแลว (Mueller 1996 : 66-67) กลุม ธงเขียวมีสวนสรางภาพ
อนาธิปไตยที่จะเกิดขึ้น เพราะจงใจโฆษณาวา หากรัฐสภาไมยอมผานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
สังคมไทยจะตองเผชิญกับภาวะความวุนวายอยางแนนอน นายมีชัย ฤชุพันธ ประธานวุฒิสภา
ประเมินวา มีสมาชิกรัฐสภาประมาณ 20% เทานั้นที่ยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวยเนื้อหา
แหงบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญเอง (อาทิตย 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2540) อีกสวนอยูใน
ภาวะจํ ายอมที่ตองยอมรับ เพราะเกรงความวุนวายที่อาจจะเกิดขึ้น68 ในทัศนะของนายมีชัย
การปลอยผานรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนเสนทางที่มีอันตรายนอยกวาการควํ่ารัฐธรรมนูญใน
รัฐสภา เพราะรัฐสภายังมีโอกาสคัดงางรัฐธรรมนูญดวยการกํากับการบัญญัติกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ
(ง) กติกาการลงมติตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539
รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 มีสวนเกื้อกูลการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม แมการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนีจ้ ะมีลักษณะหัวมังกุ ทายมังกร
แตมบี ทบัญญัติที่เกื้อกูลการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยางนอย 2 ขอ คือ
(1) การกําหนดใหสมาชิกรัฐสภาลงมติใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบ
ทางหนึ่งทางใด โดยหามแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญที่ผานมาจากสภารางรัฐธรรมนูญ และ
เปนการใหความเห็นชอบ/ไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ มิใชการพิจารณาเปนรายมาตรา
(รธน.2534/2539 มาตรา 211 ปณรส วรรค 3)
(2) การลงมติใหใชวิธีเรียกชื่อ และลงคะแนนโดยเปดเผย (รธน. 2534/2539
มาตรา 211 ปณรส วรรค 3)
บทบัญญัติตาม (1) ปองกันมิใหมีการแกไขเพิ่มเติมรายมาตราจนรัฐธรรมนูญ
ขาดเอกภาพ มีบทบัญญัติที่ขัดแยงกัน และมิอาจกอใหเกิดการปฏิรูปการเมืองตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไว บทบัญญัติตาม (2) ทําใหการลงมติเปนไปอยางเปดเผย ยิ่งมีการถายทอดการประชุม
รัฐสภาทางโทรทัศนดวยแลว สมาชิกรัฐสภาที่จะลงมติไมใหความเห็นชอบคงตองคิดหนัก เพราะมี
การตี ต ราร า งรั ฐ ธรรมนูญฉบับนี้แล ว วา เปนรางรัฐธรรมนู ญฉบั บประชาชน และคงสรรหา
คําอธิบายไดยากวา เหตุไฉนสมาชิกรัฐสภาจึงไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
นอกเหนือจากการสูญเสียผลประโยชนสวนบุคคลจากการบังคับใชรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้
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7. บทสรุป
การออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) เปนผลจากการตอสูระหวาง
กลุม พลังตางๆในสังคม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเดือนมิถุนายน 2475 กลุม
พลังอํามาตยาธิปไตย อันนําโดยผูนําขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือนยึดกุมอํานาจรัฐในชวง
เวลาสวนใหญระหวางป 2475-2516 ระบอบการเมืองการปกครองเปนระบอบอํามาตยาธิปไตย
อันเปนระบอบการเมืองการปกครองของขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อขาราชการ สวนใหญ
มีลกั ษณะเผด็จการ หรือกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย กลุมพลังประชาธิปไตยเพิ่งมีพลวัตรในการ
เติบใหญภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 แตมิอาจยึดกุมอํานาจรัฐได
อํ านาจรัฐกลับตกอยูในมือนักการเมืองที่ถีบตัวขึ้นมาเปนชนชั้นปกครองโดยผานกระบวนการ
เลือกตั้ง และคอยๆกอตัวเปนกลุมพลังยียาธิปไตย ในยุคสมัยที่กลุมพลังยียาธิปไตยเรืองอํานาจ
ระบอบการเมือ งการปกครองมีลักษณะเปนระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการเมืองการ
ปกครองของยี้ โดยยี้ และเพือ่ ยี้ การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เกิดจากความพยายามของ
กลุม พลังอํามาตยธิปไตยที่จะดึงอํานาจคืนจากกลุมพลังยียาธิปไตย แตการรางรัฐธรรมนูญฉบับป
2534 เพือ่ สืบทอดอํานาจภายในกลุมผูนําฝายทหาร จปร. 5 กอใหเกิดความไมพอใจแกประชาชน
อันนํามาสูเหตุการณพฤษภคม 2535 กลุมพลังยียาธิปไตยกลับมายึดกุมอํานาจรัฐภายเหตุการณ
ดังกลาว และวางเฉยไมสนใจเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมืองใหมีความบริสุทธิ์
เทีย่ งธรรม และมีประสิทธิภาพ
กลุมพลังประชาธิปไตยเริ่มจุดปะทุกระบวนการปฏิรูปการเมืองในป 2537 และ
ขับเคลื่อนการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปน
ผลลัพธของการประนีประนอมระหวางกลุมพลังประชาธิปไตย กลุมพลังยียาธิปไตยและกลุม
อํ ามาตยาธิ ปไตย การต อสู ร ะหวา งกลุมพลังทั้งสามเกิดขึ้นในสมรภูมิทั้งในและนอกรัฐสภา
นับตั้งแตการแกไขมาตรา 211 เพื่อออกแบบองคกรและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
การรางรัฐธรรมนูญโดยสภารางรัฐธรรมนูญ และการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
โดยรัฐสภา ในทุกขั้นตอนดังกลาวนี้ การตอสูเปนไปอยางเขมขน
ในการออกแบบมาตรา 211 กลุมพลังประชาธิปไตยพยายามดึงอํานาจในการราง
และในการใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญออกจากรัฐสภา แตกลุมพลังยียาธิปไตยและบางสวนของ
กลุม พลังอํามาตยาธิปไตยพยายามออกแบบมาตรา 211 เพื่อใหรัฐสภามีอํานาจทั้งสอง มาตรา
211 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2539 เปนผลลัพธอันเกิดจากการตอสูดังกลาวนี้
เมื่อมีการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ กลุมพลังยียาธิปไตยและบางสวนของกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตยประสบความสําเร็จในการยึดพื้นที่ในสภารางรัฐธรรมนูญในสัดสวนสําคัญ
แตกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยกลับประสบความสําเร็จในการยึดกุมอํานาจในการรางรัฐธรรมนูญ
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เบื้องตน และประสบความสํ าเร็จในการยึดกุมอํ านาจในการกําหนดวาระและกําหนดประเด็น
การรางรัฐธรรมนูญ กระนั้นก็ตาม กลุมพลังประชาธิปไตยจําตองประนีประนอมกับกลุมพลัง
ยียาธิปไตยและกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยในเรื่องสําคัญหลายตอหลายเรื่อง69 การประนีประนอม
ดังกลาวนีม้ ผี ลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิรูปการเมืองในเวลาตอมา
เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่แลวเสร็จ และสงมอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ใหรัฐสภาพิจารณา ความเขมขนของการตอสูระหวงกลุมพลังทั้งสามขึ้นถึงจุดสุดยอดในเดือน
กันยายน 2540 ในทายที่สุด รัฐสภาใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อวันที่ 27
กันยายน 2540 ปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหรัฐสภามีมติเชนนี้ก็คือ ความเกรงกลัวสภาวะอนาธิปไตย
และความไรศานติสุข หากรัฐสภาไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ใครก็ตามจงใจ
วาดภาพสภาวะอนาธิปไตยและความไรศานติสุขเพื่อใหรัฐสภาใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวนี้ ใครคนนั้นยอมตองเปนนักกลยุทธผูเยี่ยมยุทธ70
คําถามพื้นฐานมีอยูแตเพียงวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ซึ่งเปนผลลัพธของความประนีประนอมระหวางกลุมพลังตางๆในสังคมจะสามารถกอใหเกิด
การปฏิรูปการเมืองไดหรือไม
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นายอานันท ปนยารชุน กลาวในที่ประชุมองคกรประชาธิปไตยและองคกรเอกชนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2540
ณ โรงแรงโซลทวินวา “… ไมมีใครไดทุกอยาง 100% ตามที่ตนเองตองการ การเสนอรางรัฐธรรมนูญใหรัฐสภา
รับรองเปนกระบวนการที่ตองทํา จุดสําคัญอยูที่วา เราจะรางรัฐธรรมนูญใหดีที่สุด 100% ใหเขาไมรับ หรือ
จะรางใหดีพอสมควรสัก 70% แลวจูงใจใหผานรัฐสภาได…” (ประสาร มฤคพิทักษ และคณะ 2541 : 2539)
70
บทวิเคราะหที่วา การรางรัฐธรรมนูญหรือการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมืองเปนผลลัพธของ
กระบวนการตอรอง (Bargaining Process) ดูอาทิเชน Voigt (1999 : chapter 6)

บทที่สาม
เมืองไทยในความฝนของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540
1. ความเบื้องตน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) จํานวน 99 คนวาดฝนเกี่ยวกับเมืองไทย
แฝงไวในบทบัญญัติตางๆ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 26 ถึงมาตรา 65) และหมวด 5 วาดวย
แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ (มาตรา 71 ถึงมาตรา 89) ความฝนที่แฝงอยูในบทบัญญัติมาตรา
ตางๆเหลานี้ตองถือเปนความฝนรวม (Collective Choice) ของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทั้งมวล
ดวยเหตุทรี่ ะบบความคิด อุดมการณทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ รวมตลอดจนจนวิสัยทัศน
ของ สสร. แตละคนแตกตางกัน ‘ความฝนรวม’ ในประเด็นตางๆอาจขัดแยงหรือไมสอดคลอง
ตองกัน สวนหนึง่ สะทอนถึงความขัดแยงทางความคิดในหมู สสร. ดวยกันเอง อีกสวนหนึ่งเปนผล
จากการขาดความเขมงวดในการกําหนดกฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) และการจัดระเบียบ
วาระการประชุม เพือ่ ปองกันปญหาการไดมาซึ่งมติที่ไมเปนไปตามลําดับของเหตุผล
เนือ้ หาของบทนีจ้ าแนกออกเป
ํ
น 5 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนความเบื้องตน ตอนที่สอง
กลาวถึงสังคมการเมืองไทยในความฝนของ สสร. ตอนที่สามกลาวถึงสังคมเศรษฐกิจไทยในความ
ฝนของ สสร. ตอนที่สี่กลาวถึงสังคมไทยในความฝนของ สสร. และตอนที่หาเปนบทสรุป
2. สังคมการเมืองไทยในความฝนของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540
สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ตองการเห็นสังคมการเมืองไทยเปน ‘โลกแหง
พระศรีอาริย’ หรือ ‘อุตมรัฐ’ สังคมการเมืองในความฝนของ สสร. กอปรดวยพลเมืองที่มีคุณธรรม
และขับเคลื่อนโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติแหง ‘อรหันต’ สสร. ตองการเห็น ‘การเมืองสีขาว’ จึงเนน
การควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมืองอยางเขมงวดยิ่ง ทั้งดวยการสกัดมิใหบุคคลที่เคย
มีประวัติการทุจริตและประพฤติมิชอบดํ ารงตําแหนงทางการเมือง และควบคุมและตรวจสอบ
ผูด ํารงตําแหนงทางการเมืองมิใหใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบาย และใชอํานาจในทางฉอฉลอื่นๆ สสร. ตองการ
เห็นลักษณะธรรมาภิบาล (Good Governance) ของสังคมการเมืองไทย นอกจากผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองตองมีความรับผิดตอประชาชน (Accountability) แลว ประชาชนยังตองมีสวนรวม
ทางการเมือง (Participation) และสังคมการเมืองไทยยังตองมีความโปรงใส (Transparency)
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อีกดวย ทายที่สุด ‘อุตมรัฐ’ ตองมีการกระจายอํานาจการบริหารการปกครอง มิเฉพาะแตระดับ
ทองถิน่ หากยังขยายสูระดับชุมชนดวย
2.1 การเมืองสีขาว
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดกฎกติกาซึ่งมีผลในการ
ควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมืองอยางรอบดาน กฎกติกาดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 7
ชุด1 อันไดแก
(1) กฎกติกาวาดวยการเลือกตั้ง
(2) กฎกติกาวาดวยการใชสิทธิเลือกตั้ง
(3) กฎกติกาวาดวยพรรคการเมือง
(4) กฎกติกาวาดวยสมาชิกรัฐสภา
(5) กฎกติกาวาดวยรัฐบาล
(6) กฎกติกาวาดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) กฎกติกาวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชน
สวนรวม
กฎกติกาวาดวยการเลือกตั้งมีเปาหมายหลักในการควบคุมและกํากับการเลือกตั้ง
ใหมีความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ไมตองการใหมีการทุจริตในการเลือกตั้ง และไมตองการใหมี
การซื้อขายเสียง
กฎกติ ก าว า ด ว ยการใชสิท ธิเ ลือ กตั้ง มีเ ปา หมายหลั ก ในการบัง คับใหผู มี สิท ธิ
เลือกตัง้ ไมนอนหลับทับสิทธิ ทั้งนี้เนื่องจาก สสร. มีความเชื่อซึ่งปราศจากหลักฐานขอเท็จจริงวา
การนอนหลับทับสิทธิเปนเหตุปจจัยอันนํามาซึ่งการทุจริตในการเลือกตั้ง
กฎกติ ก าว า ด ว ยพรรคการเมื อ งมี เ ป า หมายหลั ก ในการควบคุ ม การเงิ น ของ
พรรคการเมือง และตองการกํากับใหพรรคการเมืองจัดระบบสาขาและจัดกิจกรรมทางการเมือง
กฎกติกาวาดวยสมาชิกรัฐสภาตองการกํ ากับและควบคุมความประพฤติของ
สมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งการหามสมาชิกรัฐสภามีสวนโดยตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณ และหามแทรกแซงการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล

1

รายละเอียดโปรดอานบทที่ 4 ในหนังสือเลมนี้
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กฎกติกาวาดวยรัฐบาลมีเปาประสงคหลักในการจํากัดขนาดของคณะรัฐมนตรี
และสรางกลไกความรับผิดของรัฐบาลในการดํ าเนินนโยบายตามแนวทางที่กําหนดไวในหมวด
แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ (หมวด 5) ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กฎกติกาวาดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเปาประสงคหลักในการควบคุม
กํากับ และตรวจสอบมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใชอํานาจไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ
หรือในทางฉอฉล เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สรางกลไก
ในการบังคับใหผูดํารงตํ าแหนงทางการเมืองแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน กลไกการ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูบริหารราชการแผนดินระดับสูง และกลไกการดําเนิน
คดีอาญาผูดํารงตําแหนงเหลานี้ในกรณีที่พบวามีความรํ่ารวมอันผิดปกติและมีการฉอฉลในการใช
อํานาจ
กฎกติกาทัง้ 7 ชุดที่ใชในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบสังคมการเมืองไทย
ดังทีก่ ลาวโดยสรุปขางตนสะทอนใหเห็นขอเท็จจริงอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก
ผูร างรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการเห็น ‘การเมืองสีขาว’ หากตลาดการเมืองเคยมีความสกปรก
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะชวยชะลางความสกปรกเหลานั้น ประการที่สอง ในการชะลางความ
สกปรกของตลาดการเมือง จําเปนตองมีกลไกการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง
อยางเขมงวด ในการนี้จําเปนตองมี ‘อรหันต’ ผูค วบคุมกลไกเหลานี้ ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
เชือ่ วา จะสามารถคัดสรร ‘อรหันต’ ใหทาหน
ํ าที่บริหารกลไกการควบคุม กํากับ และตรวจสอบ
สังคมการเมืองไทยไดโดยไมยากนัก
การคัดสรรบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองนับเปนหัวใจประการหนึ่งของ
การสถาปนา ‘การเมืองสีขาว’ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สรางทํานบสะกัดมิใหผูที่เคยมีประวัติ
การทุจริตและประพฤติมิชอบดํารงตําแหนงทางการเมือง ทั้งตําแหนงสมาชิกรัฐสภาและตําแหนง
รัฐมนตรี อีกทัง้ สรางกลไกในการถอดถอนออกจากตําแหนง และกลไกการดําเนินคดีอาญาในกรณี
ทีพ่ บวามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการคัดสรรบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูราง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สถาปนาระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ อันเปนระบอบการปกครองของ
บัณฑิต โดยบัณฑิต และเพื่อบัณฑิต ทั้งนี้โดยการกําหนดคุณสมบัติการศึกษาระดับปริญญาตรี
สํ าหรับผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง โดยมีขอยกเวนบางประการในชวงแหงการเปลี่ยนผาน
การสถาปนาระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ สะทอนใหเห็นความเชื่อของผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ที่มีตอปริญญาบัตร อยางนอยที่สุดก็ตองเชื่อวา ปริญญาบัตรบงบอกคุณสมบัติของผูดํ ารง
ตํ าแหนงทางการเมืองที่ดี หาก สสร. ตองการให Philosopher-Kings เปนชนชั้นปกครอง
ตามทรรศนะของพลาโต (Plato, 427B.C. - 348/347 B.C.)2 ปริญญาบัตรยอมมิใชดัชนีที่บงบอก
2

ดูอาทิเชน Hare (1996)
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ความเปน Philosopher-Kings ในสังคมทีม่ กี ารซื้อขายปริญญาบัตรอยางกวางขวาง และสถาบัน
อุดมศึกษาแปรสภาพเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ ดังเชนสังคมไทยในปจจุบัน การสถาปนาระบอบ
‘บัณฑิตยาธิปไตย’ มิอาจชวยขับเคลื่อนสังคมการเมืองไทยไปสู ‘อุตมรัฐ’ ได
ผูร า งรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีความชอบธรรมที่จะวาดฝนเกี่ยวกับ ‘การเมือง
สีขาว’ และรางรัฐธรรมนูญเพื่อกําหนดกฎกติกาของสังคมการเมืองเพื่อนําไปสู ‘การเมืองสีขาว’
ทีว่ าดฝนไว คําถามพื้นฐานมีอยูแตเพียงวา การบรรลุอุตมภาวะแหง ‘การเมืองสีขาว’ ควรจะเลือก
หนทางใด สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 เลือกเสนทางการควบคุม กํากับ และตรวจสอบสังคม
การเมืองอยางเขมงวด จนเสมือนยึดถือขอสมมติที่วา บรรดาผูที่กาวลวงเขาสูตลาดการเมือง
ลวนเปนอัปรียชน ซึง่ ตองถูกควบคุม กํากับ และตรวจสอบอยางใกลชิดและถี่ยิบ อีกทั้งนักการเมือง
พรรคการเมือง และคณะบุคคลที่จัดตั้งรัฐบาลลวนแลวแตไรเดียงสาในการบริหารราชการแผนดิน
รัฐธรรมนูญจึงตองกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพื่อใหรัฐบาลดําเนินการ
คํ าถามพื้นฐานยังมีอยูอีกวา มรรควิถีอันสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 เลือก
อันไดแก การควบคุม กํากับ และตรวจสอบสังคมการเมืองอยางคอนขางสุดโตงจะสามารถนํามา
ซึ่ง ‘การเมืองสีขาว’ ไดหรือไม ทั้งนี้ปรากฏวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดกฎกติกาในการ
ควบคุม กํากับ และตรวจสอบตัวละครทุกตัวในตลาดการเมืองอยางเขมงวด ไมวาจะเปนราษฎร
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง นักการเมือง พรรคการเมือง รัฐบาล และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
การบริหารราชการแผนดินระดับสูง แตการควบคุม กํ ากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง
อยางเขมงวดมากเกินไปเชนนี้อาจเกินเลยระดับอุตมภาพ (Optimal Regulation) อันเปนระดับ
การควบคุม กํากับ และตรวจสอบ อันนํามาซึ่งสวัสดิการสูงสุดแกสังคม (Social Welfare
Maximization) นอกจากนี้ คนดีมีคุณธรรมอาจขยาดที่จะกาวเขาสูตลาดการเมืองเพื่อดํารง
ตํ าแหนงทางการเมือง เพราะตองถูกควบคุม กํากับ และตรวจสอบเสมือนหนึ่งเปนอัปรียชน
ความเขมงวดในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบอยางสุดโตง แทนที่จะนําพาสังคมการเมืองไปสู
อุตมภาวะแหง ‘การเมืองสีขาว’ อาจนํามาซึ่งผลในทิศทางตรงกันขาม3

3

ขอถกเถียงในประเด็นนี้เปนขอถกเถียงวาดวยรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ (Optimal Constitution) ขอสนับสนุน
รัฐธรรมนูญที่เนนการกํากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมือง ดู Hume (1741/1951), Mill (1861/1977)
และ Brennan and Buchanan (1983) บทวิพากษรัฐธรรมนูญลักษณะนี้ดู Frey (1997) แนวความคิดวาดวย
รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ ดู Faria (1999)
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2.2 ลักษณะธรรมาภิบาล (Good Governance) ของสังคมการเมืองไทย
ผู  ร  า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540 ตอ งการเห็น สัง คมการเมือ งไทยมีลักษณะ
ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) ทั้งในดานการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
(Participation) ความโปรงใสของสังคมการเมือง (Transparency) และความรับผิดของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง (Accountability)
2.21 การมีสว นรวมทางการเมืองของประชาชน (Participation)
บทบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยการมี ส  ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชนตามที่ ป รากฏ
ในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดจํากัดเฉพาะหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3)
หากแตกระจัดกระจายอยูในหมวดอื่นๆดวย ทั้งหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5)
หมวดรัฐสภา (หมวด 6) หมวดคณะรัฐมนตรี (หมวด 7) และหมวดการปกครองทองถิ่น (หมวด 9)
บทบัญญัตเิ หลานี้อาจประมวลและจัดหมวดหมูได 9 กลุม (ดูตารางที่ 3- 1) ไดแก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

เสรีภาพในการรวมกลุมและการชุมนุมทางการเมือง
สิทธิในการเสนอรางกฎหมาย
สิทธิในการพิจารณารางกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา
สิทธิในการเสนอรางขอบังคับทองถิ่น
สิทธิชุมชน
การออกเสียงประชามติ (Referendum)
การไตสวนสาธารณะ (Public Hearing)
การมีสว นรวมในการกําหนดนโยบายและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
การมีสว นรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

บทบัญญัติเหลานี้มีศักดิ์แหงรัฐธรรมนูญแตกตางกัน บทบัญญัติในหมวดสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทยมีศักดิ์สูงกวาบทบัญญัติในหมวดอื่น เพราะมีหลักประกันขั้นตํ่ า
เกีย่ วกับการมีสว นรวมทางการเมืองของประชาชนระดับหนึ่ง เนื่องจากการมีสวนรวมทางการเมือง
เปนสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามบทบัญญัติในหมวดนี้ การมีสวนรวมทางการเมืองอื่นๆ
หามีหลักประกันขั้นตํ่ าดังกลาวนี้ไม หากมิไดมีการบัญญัติในฐานะที่เปนสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย การมีสวนรวมทางการเมืองเหลานั้นยอมขึ้นอยูกับดุลพินิจของฝายบริหารเปนสําคัญ
ด ว ยเหตุ นี้ หลั ก การพื้ น ฐานว า ด ว ยการมี ส  ว นร ว มของประชาชนในการกํ าหนดนโยบาย
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบ
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การใชอานาจรั
ํ
ฐทุกระดับ (มาตรา 76) และการมีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษาและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล (มาตรา 76) อันเปน
บทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ยอมมีประสิทธิผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนตํ่า เนื่องจากรัฐบาลมีเสรีภาพที่จะดําเนินการหรือไมดําเนินการก็ได
แม ว  า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540 ให ค วามสํ าคั ญ ในประเด็ น การมี ส  ว นรว ม
ทางการเมืองของประชาชนมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ แตการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ละเลยในการ
กํ าหนดเงื่ อ นเวลาและสาระสํ าคั ญ ของกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการมี ส  ว นร ว ม
ทางการเมืองของประชาชนกอผลกระทบอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดเงื่อนเวลาในการ
ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายระดับอนุบัญญัติเพื่ออนุวัตรตามบทบัญญัติวาดวย
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่ตราไวในรัฐธรรมนูญ ทําใหการตรากฎหมายเหลานี้
เปนไปอยางลาชากวาที่ควร เพราะขึ้นอยูกับดุลพินิจของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในการ
ดํ าเนิ น การ การขาดกฎหมายรองรั บ ในเวลาอั น สมควรทํ าให ป ระชาชนมิ อ าจมี ส  ว นร ว ม
ทางการเมืองไดอยางเต็มที่ อยางนอยตามเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทั้งนี้
มีขอพึงสังเกตวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กํ าหนดเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติเพียงฉบับเดียว โดยกําหนดใหตราใหแลวเสร็จภายใน 2
ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 (มาตรา 329) แตมิไดกําหนดเงื่อนเวลาในการตรา
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ไมวาจะเปนกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย กฎหมายวาดวยการประชาพิจารณ กฎหมายวาดวยสิทธิชุมชน
และอื่นๆ4

4

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่บัญญัติตามรัฐธรมนูญฉบับป 2540 จนถึงเดือน
พฤษภาคม 2545 ไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541 และ
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 แตยังไมมีกฎหมายวาดวยประชาพิจารณ คงมีแต
“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539” ซึ่งมีผล
บังคับใชกอนรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และขาดจิตวิญญาณแหงประชาธิปไตย
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ประการที่สอง การที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดสาระสํ าคัญของ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน5 ทําใหเนื้อหาสาระ
ของกฎหมายเหล า นี้ ขึ้ น อยู  กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของฝ า ยบริ ห ารและฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ซึ่ ง อาจไม ต รง
ตามเจตนารมณของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540
ความลาชาในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและการตรากฎหมายเพื่อ
อนุ วั ต รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ในประเด็ น การมีสว นร ว มทางการเมือ งของประชาชน ย อมมี ผลตอ
การพัฒนาการเมืองภาคประชาชน ประชาชนยังไมมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองอยางเต็มที่
ดังทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับป 2540 ใหหลักประกัน แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะบังคับใชมาเกือบ
5 ป ก็ยงั ไมมกี ฎหมายวาดวยสิทธิชุมชนเพื่ออนุวัตรตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มาตรา 46
และมาตรา 56 และยังไมมีกฎหมายวาดวยการไตสวนสาธารณะหรือการประชาพิจารณ เพื่อสราง
กลไกลดทอนความขัดแยงในสังคม และเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ
อยางแทจริง อันเปนไปตามสาระสําคัญของมาตรา 59 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
การขาดกลไกทางการเมืองเพื่อเกื้อกูลการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
อันเปนผลจากความลาชาในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและการตรากฎหมายเพื่อ
อนุวัตรตามรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตนนี้ กอใหเกิดตนทุนแกสังคมโดยมิสมควร ในกรณีการ
ไตสวนสาธารณะ ซึ่งมีจุดประสงคที่จะรับฟงความเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของ
โครงการและกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประชาชนที่ไดรับผลกระทบทั้งโดยตรงและ
โดยออม การณปรากฏวา โครงการหลายตอหลายโครงการริเริ่มและดําเนินการโดยหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ และองคการของรัฐ กอนที่จะมีการทําประชาพิจารณ แมผลการไตสวนสาธารณะ
จะปรากฏในทางลบ ก็มิอาจลมเลิกโครงการได ในหลายตอหลายกรณี แทนที่กระบวนการ
ประชาพิจารณจะชวยบรรเทาความขัดแยงในสังคม กลับสรางความขัดแยงมากยิ่งขึ้น ระเบียบ

5

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดสาระสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้
(1) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(มาตรา 326)
(1) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 327)
(1) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (มาตรา 328)
(1) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจราชการแผนดินของรัฐสภา (มาตรา 330)
(1) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (มาตรา 331)
(1) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(มาตรา 332)
(1) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน (มาตรา 333)
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สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539
นอกจากบังคับใชกอนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แลว ยังขาดจิตวิญญาณประชาธิปไตย
และมิไดสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเทาที่ควรอีกดวย มิไยตองกลาววา
ระเบียบฯดังกลาวนี้มีศักดิ์แหงกฎหมายคอนขางตํ่า เพราะเปนกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ ทั้งๆที่
กระบวนการประชาพิจารณภายใตระเบียบฯนี้สรางปญหา และทั้งๆที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
กํ าหนดหลักการวาดวยสิทธิประชาชนในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่มี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต (มาตรา 59) แตฝายบริหาร
และฝายนิติบัญญัติหาไดสนใจผลักดันการรางกฎหมายนี้ไม
การมีสว นรวมทางการเมืองมีตนทุนที่ตองเสีย ทั้งตนทุนปฏิบัติการ (Transaction
Cost) และตนทุนที่แทจริง (Real Cost) หากการปฏิรูปการเมืองกําหนดเข็มมุงในการสงเสริมการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน รัฐธรรมนูญควรออกแบบไปในทางที่จะลดตนทุนการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติใหประชาชนมีสิทธิ
ในการเสนอรางกฎหมาย ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น แตตนทุนปฏิบัติการคอนขางสูงและ
ตกเปนภาระของขบวนการประชาชน เพราะตองรวบรวมประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา
50,000 คนมาเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภา (มาตรา 170) หรือประธานสภาทองถิ่น (มาตรา
287) แลวแตกรณี โดยที่ตองเสนอรางกฎหมายดวย ตนทุนการเสนอรางกฎหมายที่สูงมากนี้
ยอมเปนเหตุใหการเขาชื่อเสนอรางกฎหมาย ทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นเปนไปไดยาก อนึ่ง
ขอใหสงั เกตวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมยินยอมใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมาย
ในนามปจเจกบุคคล หากแตตองเปนมติของพรรค และตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรค
เดียวกันลงนามรับรองอยางนอย 20 คน ซึ่งมีผลในการลิดรอนหนาที่ดานนิติบัญญัติของ ส.ส. และ
ลิดรอนบทบาทของพรรคการเมืองขนาดเล็ก หากยินยอมให ส.ส. สามารถเสนอรางกฎหมาย
ในนามปจเจกบุคคล โดยยกเลิกบทบัญญัติที่ลิดรอนบทบาทของพรรคการเมืองขนาดเล็ก ราษฎร
ยอมสามารถยื่นเสนอรางกฎหมายผาน ส.ส. ของตนได โดยมิจําตองรวบรวมประชาชนจํานวน
50,000 คน อันเปนการลดตนทุนปฏิบัติการในการเสนอรางกฎหมายของประชาชน
ทายทีส่ ดุ การมีสวนรวมทางการเมืองมีมิติดานวัฒนธรรม ไมเพียงแตประชาชน
จักตองยอมรับการมีสวนรวมทางการเมืองเปนวัฒนธรรมเทานั้น หากผูปกครองทั้งผูมีอํานาจ
ทางการเมืองและเจาพนักงานของรัฐจะตองยอมรับวัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนดวย การที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนก็ดี
ประกอบกับการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่อนุวัตรตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ก็ดี แมจะเปนเงื่อนไขอันจํ าเปน แตหาไดเปนเงื่อนไขอันเพียงพอไม
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หากสังคมไมยอมรับการมีสวนรวมทางการเมืองเปนวัฒนธรรม การมีสวนรวมดังกลาวยอมยาก
ทีจ่ ะเกิดขึ้นได
2.22 ความโปรงใสของสังคมการเมือง (Transparency)
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสําคัญแกความโปรงใสในฐานะธรรมาภิบาล
สําคัญ เพราะความโปรงใสชวยปองกันการฉอราษฎรบังหลวง การทุจริตประพฤติมิชอบ และการ
ฉอฉลอํานาจ อีกทั้งเปนกลไกในการกระตุนใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540 สรา งกฎกติ ก าหรื อ สถาบัน วา ดว ยความโปร ง ใส
อยางนอย 2 กลไก (ดูตารางที่ 3-2) กลาวคือ
(1) เสรีภาพในขอมูลขาวสารสาธารณะ (Freedom of Public Information)
(2) การเป ด เผยฐานะการเงิ น ของสภาบั น การเมือ งและผู ดํ ารงตํ าแหน ง ทาง
การเมือง
(ก) เสรีภาพในขอมูลขาวสารสาธารณะ
แนวความคิดวาดวยเสรีภาพในขอมูลขาวสารสาธารณะมีพื้นฐานมาจากหลักการ
ทีว่ า ประชาชนในสังคมประชาธิปไตยพึงมีสิทธิในการรับรู (The Right to Know) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการรับรูความเปนไปของบานเมือง ประชาชนจึงควรมีเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ (Bealey 1999 : 138) หากรัฐบาลผูกขาดขอมูลขาวสารสาธารณะและเอกสาร
ทางราชการ รัฐบาลยอมอยูในฐานะไดเปรียบประชาชนและฝายคานในรัฐสภา เพราะประชาชน
และฝายคานมิอาจตรวจสอบรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพได ประเทศแรกที่ยอมรับสิทธิของ
ประชาชนในการเขาถึงเอกสารราชการก็คือ สวีเดน ในป 2309 แตการยอมรับหลักการดังกลาวนี้
มิไดเปนไปอยางกวางขวาง แมในสังคมประชาธิปไตยตะวันตกซึ่งระบอบประชาธิปไตยหยั่งรากลึก
ยาวนานยังคงถูกตราตรึงโดยวัฒนธรรมการเก็บลับ (Culture of Secrecy)6 ความขอนี้เห็นได
โดยชัดเจนในกรณีของของสหราชอาณาจักร ซึ่งแมในทศวรรษ 2530 ยังคงตรา Official Secrets
Act of 1989 (McLean 1996 : 193-194) สหรัฐอเมริกาเพิ่งมี Freedom of Information Act of
1966 ในป 2509 ขบวนการสิทธิและเสรีภาพในสหรัฐอเมริกาอาศัยกฎหมายฉบับนี้ในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารสาธารณะของหนวยรัฐการดังเชน FBI และ CIA ซึง่ เปดโปงกิจกรรมของหนวยงาน
ทัง้ สองที่มีผลลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (Plano and Greenberg, 1993 : 231)
6

บทวิเคราะหวัฒนธรรมเก็บลับในสังคมประชาธิปไตย ดูอาทิเชน Theoharis (1998) ในกรณีของสหรัฐอเมริกา
และ Vincent (1998) ในกรณีของสหราชอาณาจักร
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เสรีภาพในขอมูลขาวสารสาธารณะเปนหลักการสํ าคัญของระบอบการบริหาร
การปกครองแบบเปด หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Open Government ภายใตระบอบการบริหาร
การปกครองดังกลาวนี้ กระบวนการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลเปนไปอยาง
โปรงใส และเปดใหมีการตรวจสอบอยางกวางขวาง ไมถูกจํากัดโดยขออางในประเด็นความมั่นคง
แหงชาติ หรือความลับของทางราชการ (Bealey 1999 : 229-230) กลุม ประเทศสแกนดิเนเวียและ
สหรัฐอเมริกาโนมเอียงไปสู Open Government ในขณะทีส่ หราชอาณาจักรยังคงยึดโยงอยูกับ
Closed Government เอกสารราชการที่มิไดจัดชั้นความลับเทานั้นที่เปดเผยตอสาธารณชน และ
เอกสารราชการทั้งหมดจะถูกเปดเผยก็ตอเมื่อเวลาลวงไปแลว 30 ป (McLean 1996 : 193-194)
อยางไรก็ตาม แมในประเทศที่นํ าระบอบ Open Government มาใชดังเชนสหรัฐอเมริกา
วัฒนธรรมการเก็บความลับยังคงมีอิทธิพลอยางสูงในระบบราชการ ความโปรงใสของสังคม
การเมืองจึงมีอยูอยางจํากัด
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยอมรับหลักการวาดวยเสรีภาพ
ในขาวสารขอมูลสาธารณะ ทั้งนี้มีบทบัญญัติในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 2 มาตรา
ทีก่ าหนดหลั
ํ
กการในเรื่องนี้ อันไดแก มาตรา 58 และมาตรา 59
มาตรา 58 ยอมรั บสิท ธิข องชนชาวไทยในการรับ ทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในการครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิน่ แตสทิ ธิดงั กลาวนี้มีอยูอยางจํากัด หากการเปดเผยขอมูลนั้นกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของผูอื่น ประชาชนไมสิทธิ
ในการรับทราบขอมูลลักษณะดังกลาวนี้
มาตรา 59 ยอมรับสิทธิของชนชาวไทยในการไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล
จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือ
การดํ าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวติ หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนและชุมชนทองถิ่น
ในขณะทีม่ าตรา 58 มิไดกําหนดใหตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 59
มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ชั ด เจนว า จะตอ งมี ก ารตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญวา ดว ยการไตส วน
สาธารณะหรือการประชาพิจารณ การณจะเปนประการใดก็ตาม เมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดหลักการ
กฎกติกา และสถาบันใหม ยอมตองมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อใหสอดรับกับ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม รวมทั้งการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นเพื่ออนุวัตร
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดวย แตเปนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดเงื่อนเวลา
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และสาระสําคัญของกฎหมายที่ตองตราขึ้นใหมเพื่อใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม ฝายบริหาร
และฝายนิติบัญญัติจึงมิไดถูกมัดมือใหตองเรงรัดในการตรากฎหมายดังกลาวนี้
การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540 มิ ไ ด กํ าหนดเงื่ อ นเวลาและสาระสํ าคั ญ
ของกฎหมายวาดวยสิทธิและเสรีภาพในขอมูลขาวสารสาธารณะ ทําใหนาเชื่อถือวา สภาราง
รัฐธรรมนูญ 2540 มิไดมีเจตนารมณอันแรงกลาที่จะผลักดันระบอบการบริหารการปกครองไปสู
Open Government แตการยอมรับหลักการวาดวยความโปรงใสเปนเพราะมีแรงผลักดันในประชา
สังคมไทยที่จะใหรัฐบาลและระบบราชการมีธรรมาภิบาลอยูกอนแลว พลวัตรดังกลาวนี้นํามาซึ่ง
พ.ร.บ. ขาวสารขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่ บังคับใชกอนรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
พ.ร.บ. ขาวสารขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540 มิอาจเปนกลไกในการกอใหเกิด
ความโปรงใสได ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก ประชาชนผูตองการขอมูลขาวสารทางราชการตองรับภาระตนทุน
ปฏิ บัติการและตน ทุ น อื่ น ในการไดม าซึ่ง ขอมูลขา วสารดัง กล า ว ต น ทุนเหลานี้ประกอบดวย
คาใชจายในการยื่นคํารองและคาเสียเวลาในการตอสูในคณะกรรมการขอมูลขาวสารทางราชการ
หากการตอสูย งิ่ ยืดเยื้อมากเพียงใด ตนทุนในการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารดังกลาวยิ่งสูงมากเพียงนั้น
ประการที่ ส อง กระบวนการพิ จ ารณาของคณะกรรมการขอมูลขา วสารของ
ราชการเปนไปอยางเชื่องชา กรรมการบางภาคสวนมิไดมีจิตวิญญาณแหงความโปรงใส หากยังคง
ยึดกุมวัฒนธรรมการเก็บความลับของทางราชการ
ประการที่สาม พ.ร.บ. ขาวสารขอมูลของราชการ พ.ศ.2540 มิไดกําหนด
บทลงโทษหนวยราชการที่ฝาฝนกฎหมาย ขอเท็จจริงปรากฏวา แมคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการมีมติใหหนวยราชการบางหนวยเปดเผยขอมูลขาวสารแกสาธารณชนตามคํารองขอ
แตกม็ ตี วั อยางหนวยราชการที่ดื้อแพงไมปฏิบัติตามขอวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ดังกลาว
การขาดกฎหมายรองรับสิทธิและเสรีภาพในขอมูลขาวสารสาธารณะ กระบวน
การพิจารณาอนุมัติใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่เปนไปอยางลาชา และการดื้อแพงของ
หนวยราชการที่ไมยอมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการขาวสารขอมูลของ
ราชการ ทําใหตนทุนในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการสูงโดยไมสมควร ตนทุนเหลานี้
ตกเปนภาระของประชาชนผูรองขอ
หากระบบราชการและภาคการเมืองยังไมยอมรับวัฒนธรรมความโปรงใสเปน
สวนหนึ่งของวิถีแหงชีวิต กระบวนการกําหนดนโยบายยอมขาดความโปรงใสตอไป การรองขอ
ความโปรงใสซึ่งตองเสียตนทุนปฏิบัติการสูงยอมทําใหเสียงรองขอออนระโหยไปในทายที่สุด
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(ข) การเปดเผยฐานะการเงินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและสถาบัน
การเมือง
การเปดเผยฐานะการเงินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและสถาบันการเมือง
เปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการใชอํานาจ
ในทางฉอฉลและการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล แตการเปดเผยฐานะการเงินดังกลาวนี้
มีตน ทุนทีต่ อ งเสีย ตนทุนดังกลาวนี้มีอยางนอย 2 สวน สวนหนึ่งเปนตนทุนของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและสถาบันการเมืองที่ถูกบังคับใหยื่นรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และบัญชี
การเงินอืน่ ๆ หากความถีใ่ นการยื่นบัญชีการเงินมีมากเพียงใด ผูมีหนาที่ยื่นบัญชีดังกลาวยอมตอง
แบกภาระตนทุนมากเพียงนั้น ตนทุนอีกสวนหนึ่งเปนตนทุนของสังคมในการตรวจสอบความ
ถูกตองของบัญชีการเงิน และในการเปดเผยบัญชีการเงินดังกลาว การตรวจสอบความถูกตอง
ดังกลาวนีป้ ระกอบดวยการตรวจสอบการมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน และการไดมาซึ่งรายรับ
และการใชจา ยเงินที่เปนจริง ทั้งนี้เพื่อปองกันการรายงานเกินกวาความเปนจริง (Overstatement)
และการรายงานตํ่ากวาความเปนจริง (Understatement) เนื่องจากการรายงานสูงกวาความ
เปนจริงกอนเขารับตําแหนงและการรายงานตํ่ากวาความเปนจริงเมื่อออกจากตําแหนงสามารถ
อําพรางความรํ่ารวยอันผิดปกติได ตนทุนในการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีการเงิน และ
ตนทุนการเปดเผยบัญชีการเงินดังกลาวมีมากนอยเพียงใด นอกจากจะขึ้นอยูกับความถี่ในการ
ปฏิบัติการแลว ยังขึ้นอยูกับจํานวนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและสถาบันการเมืองที่อยูในขาย
แหงการตรวจสอบดวย
ในดานหนึ่ง การเปดเผยฐานะการเงินของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองและ
สถาบันการเมืองอาจนําสังคมการเมืองไทยไปสูสภาวะแหง ‘การเมืองสีขาว’ ได แตในอีกดานหนึ่ง
การเปดเผยฐานะการเงินดังกลาวนี้มีตนทุนที่ตองเสีย ดังนั้น จึงจําเปนตองชั่งนํ้าหนักระหวาง
ประโยชน ที่คาดวาจะไดกับตนทุนที่ตองสูญเสียไป การกํ ากับและตรวจสอบสังคมการเมือง
ควรจะอยูในระดับอุตมภาพ (Optimal Regulation) ไมมากเกินไป และไมนอยเกินไป เพื่อใหสังคม
ไดรับสวัสดิการสูงสุด
ฐานะการเงิ น เป น ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะความเปน สว นตัว ลํ าพั ง แต
การเปดเผยฐานะการเงิน อาจมีผลในการสรางทํานบสกัดการเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
อยูแ ลว หากผูด ารงตํ
ํ าแหนงทางการเมืองถูกบังคับใหยื่นบัญชีแสดงฐานะทางการเมืองดวยความถี่
สูงมากเพียงใด ตนทุนสวนบุคคลของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในการเปดเผยฐานะทางการเงิน
ยอมสูงมากเพียงนั้น ดังนั้น การตรวจสอบฐานะการเงินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยาง
เขมงวดมากจนเกินไป อาจมีผลผลักดันผูคนจํานวนหนึ่งออกไปจากตลาดการเมือง (Crowding-
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Out Effect) ในจํานวนนี้ อาจรวมคนดีมีศีลธรรมดวย นอกจากจะขับดันคนดีมีศีลธรรมที่อยูใน
ตลาดการเมืองมากอนใหออกไปจากตลาดแลว ยังมิอาจดูดดึงคนดีมีศีลธรรมนอกตลาดเขาสู
ตลาดอีกดวย (Crowding-In Effect)7
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติกําหนดใหเปดเผย
ฐานะการเงินของผูดํารงตําแหนงการเมืองและสถาบันการเมือง ดังตอไปนี้
(1) การเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน รวมทั้งเอกสารประกอบ
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
(2) การเปดเผยบัญชีการเงินของพรรคการเมือง อันประกอบดวยบัญชีแสดง
รายรับและรายจาย และบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน ซึ่งตองแสดงโดยเปดเผยที่มาของรายได
และการใชจายประจําปทุกรอบปปฏิทิน [มาตรา 328(7)]
การเป ด เผยบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ของผู  ดํ ารงตํ าแหน ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนกลไกในการตรวจสอบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลานี้
มีความรํ่ารวยผิดปกติหรือไม มีหนี้สินลนพนตัวหรือไม และมีผลประโยชนในธุรกิจและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจประเภทใดบาง เพื่อที่จะตรวจสอบตอไปไดวา ในระหวางที่มีอํานาจ ไดใชอํานาจ
ในทางเกือ้ ประโยชนแกธุรกิจหรือกิจกรรมที่ตนเองมีประโยชนหรือไม
ประเด็นที่พึงพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการเปดเผยฐานะการเงินของผูดํ ารง
ตําแหนงทางการเมืองมีอยูอยางนอย 2 ประเด็น ประเด็นแรก ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
อะไรบางทีต่ อ งเปดเผยฐานะการเงิน ประเด็นที่สองวาดวยจํานวนครั้งในการเปดเผยฐานะการเงิน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จํากัดการเปดเผยฐานะการเงินเฉพาะผูดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเทานั้น มาตรการนี้มิไดบังคับใชกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นๆ
มิหนําซํ้ายังมีบทบัญญัติตอกยํ้าวา “… บัญชีของผูดํารงตําแหนงอื่นหามมิใหเปดเผยแกผูใด
เวนแตการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือวินิจฉัยชี้ขาด และ
ไดรับการรองขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน…” (มาตรา 293 วรรค 2)
เหตุใดรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จึงจํากัดการเปดเผยฐานะการเงินเฉพาะผูดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยไมบังคับใชมาตรการนี้กับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
อื่นๆ ?
สภารางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อาจเห็นวา ฐานะการเงินเปนเรื่องสวนบุคคล
และความเปนสวนตัวของบุคคลเปนเรื่องที่สาธารณชนมิจําตองลวงรู นอกจากนี้ การเปดเผยฐานะ
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การเงินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยังมีตนทุนที่ตองเสีย ทั้งตนทุนที่เปนภาระของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเอง และตนทุนที่ตกเปนภาระของสังคม ดังนั้น จึงจําเปนตองชั่งนํ้าหนัก
ระหวางประโยชนที่ไดกับตนทุนที่ตองสูญเสียไปจากการเปดเผยฐานะการเงินของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง เพื่อปองกันมิใหการใชกลไกนี้มีผลในการขับดันคนดีมีศีลธรรมออกไปจากตลาด
การเมือง
ความเห็นในอีกสุดโตงหนึ่ง ก็คือ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองลวนเปนบุคคล
สาธารณะซึ่งอยูในฐานะที่จะใชอํานาจในทางฉอฉลได ความขอนี้ครอบคลุมทั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา และผูดํารงตําแหนงการเมืองอื่นๆ ดังนั้น จึงควรเปดเผยฐานะการเงินของ
ผูดํารงตําแหนงการเมืองทุกตําแหนง8 หาควรจํากัดเฉพาะแตผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเทานั้น ขอเสนอที่สุดโตงเชนนี้ยอมทําใหมีการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาด
การเมืองมากเกินไป
สภารางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อาจเห็นวา การเปดเผยฐานะการเงินเฉพาะ
ผูดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอาจเปนการจํ ากัดวงที่แคบเกินไป ดวยเหตุดังนั้น
มาตรา 293 วรรค 2 จึงสรางกลไกการเปดเผยฐานะการเงินของผูดํารงตําแหนงการเมืองอื่นที่มิใช
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยใหศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูรองขอ
และการเปดเผยดังกลาวตอง ‘เปนประโยชนตอการพิจารณาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด’ แตกลไก
ดังกลาวนีเ้ ปนที่ประจักษชัดวา ไมเพียงพอแกการปองปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการใช
อํานาจในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล เพราะการเปดเผยฐานะการเงินในกรณีนี้จะกระทํา
ไดก็ตอเมื่อมีการฟองรองคดีในศาล หรืออยูระหวางการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ทางออกอีกหนทางหนึ่งก็คือ การสถาปนากลไกใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จํ านวนขั้นตํ่ าจํ านวนหนึ่งมีสิทธิรองขอใหเปดเผยฐานะการเงินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ทีต่ อ งสงสัยวารํ่ารวยผิดปกติ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมเพียงแตถูกวิพากษวา จํากัดการเปดเผยฐานะการเงิน
เฉพาะผูดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยไมครอบคลุมถึงผูดํ ารงตํ าแหนงทาง
การเมืองอืน่ ๆเทานัน้ หากยังถูกวิพากษอีกดวยวา ละเลยการบังคับใหขุนนางขาราชการระดับสูง
เปดเผยฐานะการเงิน ทั้งๆที่อยูในฐานะที่จะใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได
สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 อาจตองการจํากัดการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง
และอาจมีความเห็นวา การคุมประพฤติขุนนางขาราชการควรบัญญัติในกฎหมายอื่น มิควร
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บัญญัติในรัฐธรรมนูญ กระนั้นก็ตาม ขุนนางขาราชการระดับผูกุมอํ านาจการบริหารราชการ
แผนดินเปน ‘ตั ว ละคร’ สํ าคั ญในตลาดการเมืองอันเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ (Public
Exchange Market) อยางปราศจากขอกังขา หากมีการคุมประพฤติผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ระดับสูงก็สมควรที่จะคุมประพฤติขาราชการระดับสูงภายใตกรอบและเกณฑเดียวกันดวย
ในประเด็นความถี่ในการเปดเผยฐานะการเงิน รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนด
ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ
รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกกอนเขารับตําแหนง ครั้งที่สองเมื่อพนจากตําแหนง และครั้งที่สาม
เมือ่ พนจากตําแหนงเปนเวลา 1 ป (มาตรา 292) ดังนั้น จึงมีการเปดเผยฐานการเงินรวม 3 ครั้ง9
สถาบันการเมืองที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหตองเปดเผยบัญชีการเงิน
มีอยูเ พียงประเภทเดียว ไดแก พรรคการเมือง [มาตรา 3298(7)] ทัง้ นีเ้ พื่อสาธารณชนจะไดรับ
ทราบวา พรรคการเมืองแตละพรรคมีเงินทุนจากแหลงใดบาง ใครเปนนายทุนพรรค พรรคการเมือง
ที่มีอํานาจในการบริหารราชการแผนดินไดใชอํานาจในทางเกื้อประโยชนแกนายทุนพรรคหรือไม
พรรคการเมืองแตละพรรคมีการใชจายเงินอยางสมเหตุสมผลหรือไม และมีการนําเงินของพรรค
ไปใชจายเพื่อผลประประโยชนสวนบุคคลหรือไม ทายสุด พรรคการเมืองแตละพรรคใชจายเงิน
สนับสนุนพรรคการเมืองที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลอยางไร ?
2.23 ความรับผิด (Accountability)
รั ฐ บาลในระบอบประชาธิ ป ไตยโดยพื้ น ฐานต อ งรั บ ผิ ด ต อ ประชาชน ตลาด
การเมืองเปนตลาดปริวรรตสาธารณะที่ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน ‘ซือ้ ขาย’ ระหวางนโยบายกับคะแนน
เสียง นักการเมืองและพรรคการเมืองนําเสนอเมนูนโยบาย (Policy Menu) ซึ่งมี ‘บริการความสุข’
เปนผลผลิตขั้นสุดทาย เพื่อเสนอขายตอประชาชน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเสนอซื้อดวยการ
หยอนบัตรเลือกตั้ง ผูซื้อชําระ ‘เงิน’ (คะแนนเสียง) กอนที่จะไดรับ ‘บริการความสุข’ เปนผล
ตางตอบแทน นักการเมืองและพรรคการเมืองเมื่อมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน ควรจะ
สงมอบ ‘สินคา’ (บริการความสุข) แกประชาชน ในประวัติศาสตรการเมืองนานาประเทศ
นักการเมืองและพรรคการเมืองจํานวนมากมิไดปฏิบัติตามสัญญาประชาคมที่ใหไวแกประชาชน
สัญญาในตลาดการเมืองเปนสัญญาที่ไมสมบูรณ (Incomplete Contract)
นอกจากจะเปนสัญญาที่ไมมีลายลักษณอักษรแลว ยังเปนสัญญาที่มิไดระบุพันธะหนาที่ของผูซื้อ
และผูขาย รวมทั้งมิไดกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและมีประสิทธิผลในกรณีที่มีการละเมิดสัญญา
อีกดวย
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รั ฐ ธรรมนู ญ ควรออกแบบและสร า งกลไกความรั บ ผิ ด (Accountability
Mechanism) เพือ่ ลดทอนความไมสมบูรณของสัญญาในตลาดการเมือง และเพื่อใหนักการเมือง
และพรรคการเมืองปฏิบัติตามสัญญาประชาคมที่ใหไวกับประชาชนในระหวางการหาเสียงเลือกตั้ง
กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คือ กลไกความรับผิดที่สรางขึ้นตองมีผลในการกดดันใหนักการเมืองและ
พรรคการเมืองสงมอบ ‘บริการความสุข’ ภายหลังจากที่ไดรับการชําระ ‘ราคา’ (คะแนนเสียง) ของ
‘บริ ก ารความสุ ข‘ นั้ น แล ว การสร า งกลไกความรั บ ผิ ด เช น นี้ จ ะมี ผ ลดี ต  อ การพั ฒ นาตลาด
การเมืองไปสูตลาดที่มีการนําคะแนนเสียงแลกกับนโยบาย หากนักการเมืองและพรรคการเมือง
ตระบัดสัตย ไมนํานโยบายที่ใชหาเสียงไปดําเนินการเมื่อมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน
ราษฎรมิอาจแนใจไดวา เมื่อจายเงิน (คะแนนเสียง) ไปแลว จะไดรับบริการการเมือง (นโยบาย)
เป น ผลต า งตอบแทนหรือไม การขาดความนา เชื่อถื อ ในการรั ก ษาพัน ธสัญญา (Credible
Commitment) ของนักการเมืองและพรรคการเมือง ทําใหตลาดการเมืองมิอาจพัฒนาไปสูตลาด
ในอุดมคติ อันเปนตลาดที่มีการนําคะแนนเสียงแลกกับนโยบายได ดวยเหตุดังนี้ ราษฎรจึงยินดี
รับเงินแลกกับคะแนนเสียง แทนที่จะรอดวยความหวังลมๆแลววา จะไดรับบริการความสุขจาก
นักการเมืองและพรรคการเมือง10
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สรางกลไกความรับผิดอยางนอย
3 กลไก (ดูตารางที่ 3-3) ไดแก
(1) การกดดันใหรฐั บาลดําเนินนโยบายตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
(2) สิทธิในการฟองหนวยราชการและองคกรของรัฐ
(3) สิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกข
(ก) การกดดันใหรัฐบาลดําเนินนโยบายตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บังคับใหรัฐบาลตองแถลงตอรัฐสภาในคราวแถลง
นโยบายกอนเขาบริหารราชการแผนดินวา นโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาประกอบดวยนโยบาย
อะไรบางทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5) และตองจัดทํารายงานแสดง
ผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง (มาตรา 88 วรรค 2)
การบังคับรัฐบาลตามมาตรา 88 วรรค 2 เปนการสรางกลไกความรับผิดตอสภา
รางรัฐธรรมนูญ 2540 หาใชกลไกความรับผิดตอประชาชนไม เพราะสภารางรัฐธรรมนูญและ

10

การวิเคราะหประเด็นนี้โดยละเอียด ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2542/2543) และบทที่ 4 และ 8 ในหนังสือเลมนี้
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ในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมเคยขอประชามติวา ประชาชนตองการแนว
นโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐตามหมวด 5 หรือไม
(ข) สิทธิในการฟองรองหนวยราชการและองคกรของรัฐ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดสิทธิของชนชาวไทยในการ
ฟองหนวยราชการและองคกรของรัฐอยางนอย 2 กรณี คือ
กรณีแรก การฟองเพือ่ ใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิน่ หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทํา
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น (มาตรา 62)
กรณีที่สอง การฟองเพือ่ ใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส ว นท อ งถิ่ น หรื อ องค ก รอื่ น ของรั ฐ ดํ าเนิ น การในการบํ ารุ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการศึกษาและการประเมินโครงการที่มีผลกระทบตอคุณภาพ
สิง่ แวดลอมอยางรุนแรง (มาตรา 56 วรรค 3)
การคุมครองสิทธิของชนชาวไทยในการฟองรองหนวยราชการและองคกรของรัฐ
ในกรณีทงั้ สองดังกลาวขางตนนี้ นับเปนกลไกที่สรางแรงกดดันใหหนวยราชการและองคกรของรัฐ
ตองมีความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ เพราะตองตระหนักอยูเสมอวา หากละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ หรือการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพหรือสรางความเสียหายแกสังคม
โดยสวนรวม อาจถูกประชาชนกลาวโทษฟองรองได แตการกลาวโทษฟองรองดังกลาวนี้สรางภาระ
ตนทุนแกผฟู อ ง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดกรอบกติกาวาดวยการฟองรองหนวยราชการ
และองคกรของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นภาระตนทุนอันเกิดจากการฟองรอง สิทธิในการ
ฟองหนวยราชการและองคกรของรัฐจะเปนกลไกที่ประสิทธิผลตํ่าในการกดดันใหหนวยราชการ
และองคกรของรัฐมีความรับผิดตอประชาชน หากตนทุนการฟองรองตกเปนภาระของผูฟอง
ทัง้ หมด เพราะในกรณีเชนนี้ การฟองรองจะมีไมมาก แตถาสังคมโดยสวนรวม (รัฐบาล) เปนผูรับ
ภาระหรือรวมรับภาระตนทุนการฟองรอง การใชสิทธิในการฟองรองหนวยราชการและองคกรของ
รัฐยอมมีมากขึ้น
(ค) สิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกข
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหชนชาวไทยมีสิทธิ
ในการเสนอเรือ่ งราวรองทุกข (มาตรา 61) การเสนอเรื่องราวรองทุกขอาจมีผลตอการทําหนาที่ของ
หนวยราชการและองคกรของรัฐ แตมิใชกลไกที่กดดันใหรัฐบาลรับผิดในการดําเนินนโยบายตามที่
ใชหาเสียง หรือตามที่แถลงตอรัฐสภา

121
กลาวโดยสรุปก็คือ ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการเห็นสังคมการเมืองไทย
มีลักษณะธรรมาภิบาล บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหความสําคัญกับประเด็นการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน และความโปรงใสของสังคมการเมือง แตมิไดสนใจเทาที่ควรในการ
สรางกลไกความรับผิด
การที่รัฐธรรมนูญกําหนดกฎกติกาที่เกื้อกูลใหมีธรรมาภิบาลหาไดหมายความวา
ธรรมาภิบาลจะกอเกิดไดโดยงาย เพราะธรรมาภิบาลเปนเรื่องของวัฒนธรรม กระบวนการนํา
กฎเกณฑ เ กี่ ย วกั บ ธรรมาภิบาลบรรจุไว ใ นรัฐธรรมนูญ หรือ กระบวนการรัฐธรรมนุญ านุวัตร
(Constitutionalization Process) เปนเพียงขั้นตอนเริ่มตนเทานั้น หากระบบการเมืองและระบบ
ราชการมิไดย อมรับ ธรรมาภิ บ าลเปน วัฒ นธรรม และประชาสังคมมิไดเห็นความสํ าคัญของ
ธรรมาภิบาล ถึงธรรมาภิบาลจะบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ ธรรมาภิบาลก็มิอาจกอเกิดและเติบโตได
การนํ ากฎกติ ก าในรั ฐ ธรรมนู ญ มาใช ใ นทางปฏิ บั ติ จํ าต อ งมี ก ระบวนการ
นิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ตรากฎหมายรองรับกฎกติกาใหม หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยูแลว เพื่อใหเปน
ไปตามเจตนารมณของกฎกติกาใหม แตกระบวนการนิติบัญญัติดังกลาวนี้กินเวลา และยิ่งกินเวลา
มากขึน้ ไปอีก หากรัฐบาลและรัฐสภาไมไยดีและไมใสใจที่จะผลักดันกระบวนการนิติบัญญัติใหเปน
ไปตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ในเมื่อไมมีบ ทลงโทษรัฐบาลและรั ฐ สภาในฐานละเวน
การปฏิบัติหนาที่ ในประเด็นสําคัญ รัฐธรรมนูญมิไดสรางกลไกความรับผิด (Accountability
Mechanism) เกี่ย วกั บการตรากฎหมายและการแกไ ขกฎหมายเพื่อรองรับและอนุ วัตรตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ยกเวนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญระบุเงื่อนเวลาไว
ชัดเจน จึงมีผลบังคับใหรัฐบาลตองดําเนินการในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเหลานั้น
แต ‘กฎหมายลูก’ อืน่ ๆ เมือ่ รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดเงื่อนเวลาที่ชัดเจน กระบวนการตรากฎหมาย
ใหมและแกไขกฎหมายที่มีอยูเดิมเพื่ออนุวัตรตามรัฐธรรมนูญจึงเปนไปอยางเชื่องชา โดยที่ในบาง
กรณียังมิไดเริ่มตนกระบวนการ เพราะมิไดกําหนดผูรับผิดไวชัดเจน
การดําเนินการใหสังคมการเมืองมีลักษณะธรรมาภิบาลมีตนทุนที่ตองเสีย ปญหา
พืน้ ฐานมีอยูว า ใครควรเปนผูรับภาระตนทุนธรรมาภิบาล ขอเท็จจริงพื้นฐานมีอยูวา ธรรมาภิบาล
มีลกั ษณะเปนสินคาสาธารณะที่แท (Pure Public Goods) เพราะไมมีความเปนปรปกษในการ
บริโภค (Non-Rivalness) และมิอาจกีดกันในการบริโภค (Non-Excludability) การกีดกัน
การบริโภคมิอาจกระทําได เพราะธรรมาภิบาลมิใช ‘สินคา’ ทีส่ ามารถเปนเจาของและมีกรรมสิทธิ์
ในทรั พ ย สิ น หากสั ง คมการเมื อ งใดมี ลั ก ษณะธรรมาภิ บ าล ประโยชนอัน เกิด จากลักษณะ
ธรรมาภิบาลยอมตกแกสมาชิกในสังคมการเมืองนั้นทุกคน ไมมีสมาชิกคนหนึ่งคนใดในสังคมที่
สามารถครอบครองหรือเปนเจาของธรรมภิบาลแตเพียงผูเดียว ความไมเปนปรปกษเห็นไดจากขอ
เท็จจริงทีว่ า การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดไดประโยชนจากลักษณะธรรมาภิบาลของสังคมการเมืองใด
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มิไดเปนเหตุใหสมาชิกอื่นๆในสังคมนั้นไดประโยชนนอยลง ความเปนสินคาสาธารณะที่แทของ
ธรรมาภิบาลกอใหเกิดปรากฏการณ ‘คนตีตั๋วฟรี’ (Free Riders) กลาวคือ มีผูตองการประโยชน
จากธรรมาภิบาล แตไมตองการรับภาระตนทุนการไดมาซึ่งธรรมาภิบาล เพราะทราบแกใจดีวา
หากมีผูหนึ่งผูใดรับภาระตนทุนดังกลาวนี้ คนอื่นๆในสังคมจะไดประโยชนจากธรรมาภิบาล
รวมดวย หากสมาชิกในสังคมมีประพฤติกรรมเยี่ยง ‘คนตีตั๋วฟรี’ ทุกคน ธรรมาภิบาลยอมมิอาจ
กอเกิดในสังคมนัน้ ได ดวยเหตุดังนี้ จึงมีเหตุผลในการสนับสนุนใหรัฐบาลมีบทบาทในการสถาปนา
ธรรมาภิบาล
บทวิ เคราะห ข า งตน นี้มีนัย สํ าคัญวา สังคมโดยสวนรวมตองรับภาระตนทุน
ธรรมาภิบาล เนื่องจากธรรมาภิบาลเปนสินคาสาธารณะที่แท รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดสนใจ
ประเด็นภาระตนทุนธรรมาภิบาล โดยปลอยใหประชาชนผูตองการธรรมาภิบาลเปนผูรับภาระ
ตนทุนดังกลาว ประชาชนที่ตองการการมีสวนรวมทางการเมือง ตองการความโปรงใสของสังคม
การเมือง และตองการความรับผิดของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงานของ
รัฐ จะตองเปนผูรับภาระตนทุนเพื่อใหไดมาซึ่งธรรมาภิบาลเหลานี้ การที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
มิไดกํ าหนดหลักการใหรัฐบาลรับภาระหรือรวมรับภาระตนทุนธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลยอม
เกิดขึ้นไดโดยยาก หากกลาวดวยภาษาเศรษฐศาสตร กลไกราคาแตโดยลําพังมิอาจนํามาซึ่ง
ธรรมาภิบาลได
2.3 การกระจายอํานาจ
สภารางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการเห็นสังคมการเมืองไทยมีการกระจาย
อํานาจการบริหารการปกครอง มิจําเพาะแตระดับทองถิ่น หากยังกระจายอํานาจสูระดับชุมชน
อีกดวย (ดูตารางที่ 3-4)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติวาดวยการปกครอง
สวนทองถิน่ 1 หมวดใหญ (หมวด 9 มาตรา 282-290 รวม 9 มาตรา) หลักการสําคัญของ
บทบัญญัติในหมวดนี้ ก็คือ การสงเสริมใหทองถิ่นปกครองตนเอง ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะ
ปกครองตนเองไดมีสิทธิไดรับจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 283 วรรคแรก)
รัฐบาลสวนกลางจะกํ ากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตเพียงเล็กนอยเทาที่จําเปน ทั้งนี้
การกํากับดูแลดังกลาวตองเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชน
ของประเทศโดยสวนรวม (มาตรา 283 วรรคสอง) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระ
ในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ
มีอานาจหน
ํ
าที่ของตนเองโดยเฉพาะ (มาตรา 284 วรรคแรก) ในการนี้ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
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กําหนดใหมกี ฎหมายเพื่อกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ปญหาสําคัญในการกระจาย
อํานาจมีอยูอยางนอย 2 ปญหา กลาวคือ
ปญหาที่หนึ่ง การกํ าหนดอํ านาจหนาที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ
ระหวางรัฐบาลสวนกลางกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันเอง
ปญหาที่สอง การจัดสรรสัดสวนภาษีอากรระหวางรัฐบาลสวนกลางกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของทั้งสองฝาย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหนาที่จัดการ
ปญหาทั้งสองดังกลาวขางตนนี้ โดยตองมีการทบทวนทุกระยะเวลาไมเกิน 5 ป เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการกําหนดอํานาจหนาที่และจัดสรรภาษีอากรที่ไดกระทําไปแลว (มาตรา 284
วรรคสามและวรรคสี่)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นมาจากการเลือกตั้ง สวนคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภา
ทองถิ่นก็ได
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีแนวความคิดวาดวยการกระจายอํานาจทางการคลัง
จากสวนกลาง (Fiscal Decentralization) โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปน
อิสระทางการคลัง (Fiscal Autonomy) ระดับหนึง่ และมีหนาที่ในการผลิตสินคาสาธารณะทองถิ่น
(Local Public Goods) บทบัญญัตวิ า ดวยการผลิตหรือการมีสวนรวมในการผลิตสินคาสาธารณะ
ทองถิน่ นอกจากจะปรากฏในหมวด 9 (การปกครองสวนทองถิ่น) แลว ยังปรากฏในหมวดสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3) อีกดวย สินคาสาธารณะทองถิ่นดังกลาวนี้ไดแก การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (มาตรา 43 หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย) การศึกษาและการฝกอบรมตาม
ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น (มาตรา 289 วรรคสอง หมวดการปกครอง
สวนทองถิน่ ) บริการสาธารณสุข (มาตรา 52 หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย) การอนุรักษ
สิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา 290 หมวดการปกครองสวนทองถิ่น) การบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น (มาตรา 289 หมวด
การปกครองสวนทองถิ่น)
นอกจากการสงเสริมใหทองถิ่นปกครองตนเอง (หมวด 9) แลว รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 ยังกําหนดแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐใหทองถิ่นพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองอีกดวย (มาตรา
78) นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีแนวความคิดวาดวยการกระจายอํานาจสูชุมชน
ดวยการกําหนดสิทธิชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสิทธิดังตอไปนี้
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(1) การอนุรกั ษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่นและของชาติ (มาตรา 46)
(2) การมีสวนรวมในการจัดการ การบํ ารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน (มาตรา 46 ประกอบกับมาตรา 56)
สังคมการเมืองไทยในความฝนของสภารางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนสังคม
ที่มีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและชุมชน โดยที่ทองถิ่นและชุมชนสามารถพึ่งตนเองและพัฒนา
ตนเองได มีความเปนอิสระในการบริหารการปกครอง รวมตลอดจนความเปนอิสระทางการคลัง
ในระดับหนึง่ มีอานาจหน
ํ
าที่ในการผลิตสินคาสาธารณะทองถิ่น รวมตลอดจนการบํารุงรักษาและ
จัดการสิง่ แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางดานชีวภาพดวยตนเอง
3. สังคมเศรษฐกิจไทยในความฝนของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540
สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 วาดฝนเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจไทยในหมวดแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5) และหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3)
หากพิเคราะหบทบัญญัติในหมวดทั้งสองนี้จะพบประเด็นสําคัญอยางนอย 6 ประเด็นคือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ระบบเศรษฐกิจที่เลือก
บทบาทของภาคเอกชนกับภาครัฐบาล
การพัฒนาสูรัฐสวัสดิการ (Welfare State)
เสนทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
เสนทางชุมชนทองถิ่นพัฒนา (Communitarianism)
ความเปนธรรมในสังคม (Social Justice)

3.1 ระบบเศรษฐกิจที่เลือก
ระบบเศรษฐกิจในความฝนของ สสร. ก็คือ “ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัย
กลไกตลาด” ดังทีม่ าตรา 87 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กลาววา
“มาตรา 87 รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด
กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค และปองกันการ
ผู ก ขาดตั ด ตอนทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม รวมทั้ ง ยกเลิ ก และละเว น การตรา
กฎหมายและกฎเกณฑ ที่ ค วบคุ ม ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ ความจํ าเป น ทาง
เศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อ
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ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการ
จัดใหมีการสาธารณูปโภค”
กลา วอีก นั ย หนึ่ ง ก็ คือ ระบบทุ น นิย มเปนระบบเศรษฐกิจที่พึงปรารถนาตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เมื่อกําหนดเสนทางของสังคมเศรษฐกิจแลว
ก็กาหนดองค
ํ
ประกอบอันนําไปสูเสนทางดังกลาวอยางนอย 5 ประการ คือ
(1) การคุม ครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล (มาตรา 48)
(2) การประกันเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม (มาตรา 50)
(3) แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐกําหนดใหรัฐสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
โดยอาศัยกลไกตลาด (มาตรา 87)
(4) การหามเกณฑแรงงาน เวนแตมีกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปด
ภัยพิบัติสาธารณะที่เกิดขึ้นอยางฉุกเฉิน หรือในยามศึกสงคราม หรือในยามที่มีภาวะฉุกเฉินหรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก (มาตรา 51)
(5) การหามเวนคืนอสังหาริมทรัพย เวนแตมีกฎหมายรองรับ ในกรณีที่มีการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย ตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในกําหนดเวลาอันควรแกเจาของ
ตลอดจนผูท รงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้น (มาตรา 49)
แมวา สสร.ตองการใหสังคมเศรษฐกิจไทยเดินตามเสนทางของระบบทุนนิยม
แต สสร. มิไดตองการระบบทุนนิยมที่แท (Pure Capitalism) คงเพราะตระหนักดีวา การพึ่งพิง
กลไกตลาดในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีขีดจํากัด เนื่องจากมีปญหาความลมเหลว
ของกลไกตลาด (Market Failure) ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 จึงมี
บทบัญญัตทิ สี่ นับสนุนใหรัฐมีบทบาททางเศรษฐกิจ ทั้งในการแทรกแซงการทํางานของกลไกราคา
และการผลิตบริการสาธารณะบางประเภท
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มองเห็นความลมเหลวของกลไก
ตลาดอยางนอย 4 ดาน กลาวคือ
ความบกพรองของกลไกตลาดดานแรก ไดแก ความไรประสิทธิภาพของกลไก
ตลาดในการนํ าระบบเศรษฐกิ จ เข า สู  ดุ ล ยภาพที่ มี ก ารจ า งเต็ ม อั ต รา (Full-employment
Equilibrium) โดยอัตโนมัติ ดังนัน้ มาตรา 86 จึงกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานใหรัฐตองสงเสริมให
ประชากรวัยทํางานมีงานทํา กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจางงานเต็มอัตรา (Full Employment) ควร
เปนเปาหมายหลักในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ
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ความบกพรองของกลไกตลาดดานที่สอง ไดแก ความไรประสิทธิภาพของกลไก
ตลาดในการแก ปญ หาความยากจนและการกระจายรายได ที่ไมเ ปนธรรม รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหประชาชนผูยากไร นอกจากจะไดรับบริการการศึกษา
พื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยไมเสียคาเลาเรียน (มาตรา 43) แลว ยังมีสิทธิไดรับบริการ
สาธารณสุขชนิดไดเปลา (มาตรา 52) อีกดวย นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติกําหนดใหรัฐดําเนิน
นโยบายการกระจายรายไดอยางเปนธรรม (มาตรา 83)
ความบกพรองของกลไกดานตลาดดานที่สาม ไดแก ความไมสมบูรณของ
สารสนเทศ (Imperfect Information) รวมทั้งสภาพไรสมมาตรของสารสนเทศ (Asymmetric
Information) ดวย ดังนัน้ จึงกําหนดใหรัฐมีหนาที่คุมครองผูบริโภค (มาตรา 87)
ความบกพรองของกลไกตลาดดานที่สี่ ไดแก การขาดการแขงขันที่สมบูรณ
(Imperfect Competition) ตลาดทีม่ กี ารแขงขันอยางไมสมบูรณยอมไมเกื้อกูลใหมีการจัดสรรและ
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐจึงตองมีหนาที่ ‘กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยาง
เปนธรรม’ และ ‘ปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม’ (มาตรา 87)
ดวยเหตุทรี่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แสดงความตระหนักถึง
ขอบกพรองดานตางๆของกลไกตลาด และใหรัฐทําหนาที่กํากับและเสริมการทํางานของกลไก
ตลาด เพือ่ แกไขขอบกพรองเหลานั้น ระบบเศรษฐกิจในความฝนของ สสร. จึงมิใชระบบทุนนิยม
บริสุทธิ์ (Pure Capitalism) หากแตเปนระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy)
3.2 บทบาทของภาคเอกชนกับภาครัฐบาล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหหลักประกันเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม (มาตรา 50) ซึ่งมี
นัยสําคัญวา สงเสริมใหเอกชนมีบทบาทางเศรษฐกิจ แตเสรีภาพดังกลาวนี้หาไดปราศจากขอบเขต
บทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ (มาตรา 50 วรรคสอง) กําหนดใหรัฐมีอํานาจในการออกกฎหมาย
เฉพาะเพือ่ จํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ และเสรีภาพในการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมได ในกรณีตอไปนี้
(1) เพือ่ ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ
(2) เพือ่ ประโยชนในการคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค
(3) เพือ่ ประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(4) เพือ่ ประโยชนในการจัดระเบียบในการประกอบอาชีพ
(5) เพือ่ ประโยชนในการคุมครองผูบริโภค
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(6)
(7)
(8)
(9)

เพือ่ ประโยชนในการผังเมือง
เพือ่ ประโยชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
เพือ่ ประโยชนในดานสวัสดิภาพของประชาชน
เพือ่ ปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน

ดวยเหตุดังนี้ เสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) จึงมิไดมีอยูอยาง
ปราศจากขอบเขต หากแตรัฐสามารถจํากัดเสรีภาพดังกลาวนี้ได โดยอางเหตุทั้ง 9 ประการดังที่
กลาวขางตนนี้ได ทั้งนี้หากมีการใชเสรีภาพทางเศรษฐกิจในทางทําลายหรือบั่นทอนผลประโยชน
สาธารณะ รัฐยอมมีความชอบธรรมที่จะจํ ากัดหรือลิดรอนเสรีภาพดังกลาวนี้ อยางไรก็ตาม
มีขอนาสังเกตวา เหตุทั้ง 9 ประการที่จะใชอางในการจํากัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจนั้นมีความ
ครอบคลุมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับ ‘การรักษาความมั่นคงของรัฐ
หรือเศรษฐกิจของประเทศ’ และ ‘การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน’
หากมีการอางเหตุทงั้ สองประการนี้อยางพรํ่าเพรื่อและอยางกวางขวาง ประชาชนยอมไมมีเสรีภาพ
ทางเศรษฐกิจใดๆ เหลืออยูเลย
นอกจากการใหหลักประกันดานเสรีภาพทางเศรษฐกิจในหมวดสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยแลว ในหมวดแนวนโยบายพื้น ฐานแหง รัฐยั ง มีบ ทบัญญัติกํ าหนดให รัฐต อง
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับ
เอกชน รวมทัง้ ตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลอง
กับความจําเปนทางเศรษฐกิจ (มาตรา 87)
ดังนี้ จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยึดระบบ
เศรษฐกิ จ แบบผสมเปน เป า หมาย โดยกํ าหนดใหภาคเอกชนและภาครัฐ บาลมีบ ทบาททาง
เศรษฐกิจรวมกัน ในดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหหลักประกันเสรีภาพทางเศรษฐกิจ พรอมทั้ง
กํ าหนดใหรัฐบาลสนับสนุนการประกอบการของเอกชน ในอีกดานหนึ่ง ก็กํ าหนดใหรัฐบาล
มีบทบาทและหนาในการแกไขขอบกพรองของกลไกตลาด
แมวา “ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด” จะเปนระบบเศรษฐกิจ
ทีพ่ งึ ปรารถนาตามนัยแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตการกลาวถึง “ระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ” (มาตรา 87) ควบคูกับ “เสรีภาพในการประกอบกิจการ”
(มาตรา 50) เปนการกลาวถึงหลักการอยางกวางๆ ทั้งนี้มีบทบัญญัติที่กลาวถึงบทบาทของภาค
ธุรกิจเอกชนอยางเฉพาะเจาะจงเพียง 2 เรื่องคือ
(1) การมีสว นรวมของเอกชนในการจัดการศึกษา (มาตรา 43) และการที่รัฐตอง
สนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมเพื่อใหเกิดความรูคูคุณธรรม (มาตรา 81)
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(2) การสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการผลิตบริการสาธารณสุข (มาตรา 52)
ดังนี้ จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้จงใจระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพียง 2
ประเภทที่กําหนดใหภาครัฐบาลและภาคเอกชนมีบทบาทรวมกัน ไดแก บริการการศึกษา และ
บริการสุขภาพอนามัย กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทอื่นหาไดมีบทบัญญัติอยางเฉพาะเจาะจงไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดตองการใหรัฐบาลมีบทบาท
ในการตั้งรับ (Passive Government) เฉพาะแตการทําหนาที่เกื้อกูลใหมีการแขงขันที่เปนธรรม
และการแกไขขอบกพรองของกลไกราคาเทานั้น หากแตตองการใหรัฐบาลมีบทบาทเชิงรุก (Active
Government) ในการจัดสรรบริการสาธารณะนานาประเภทอีกดวย
จากการประมวลบทบัญญัติที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีบริการสาธารณะ
อยางนอย 21 ประเภทที่กําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐบาลในการผลิต ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 3-5 บริการสาธารณะ 21 ประเภทนี้ปรากฏในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 8
ประเภท และหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 15 ประเภท โดยที่มีสินคาสาธารณะอยู 2 ประเภท
ที่ปรากฏในทั้งสองหมวด หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพียงแตกําหนดแนวทางการดําเนิน
นโยบายใหรัฐบาลพิจารณา หาไดมีผลบังคับไม สวนหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยเปน
บทบัญญัติที่รัฐบาลตองปฏิบัติตาม เพราะประชาชนมีสิทธิเรียกรอง บริการสาธารณะตามที่
ปรากฏในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ไดแก
(1) การจัดการศึกษาพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยไมเก็บคาเลาเรียน (มาตรา
43)
(2) การกํากับการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ (มาตรา 43)
(3) การกํากับการจัดการศึกษาอบรมของเอกชน (มาตรา 43)
(4) การจัดบริการสาธารณสุขชนิดใหเปลาแกประชาชนผูยากไร (มาตรา 52)
(5) การสงเคราะหคนชรา (มาตรา 54)
(6) การสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพ (มาตรา 55)
(7) การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา 56)
(8) การจัดสรรคลืน่ ความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม
(มาตรา 40)
ด ว ยเหตุ ที่ บ ทบัญญัติที่กํ าหนดสิท ธิในการไดรับบริการสาธารณะจากรัฐบาล
สวนใหญเขียนอยางหลวมๆ จึงขึ้นอยูกับการตีความและเจตจํานงของรัฐบาลแตละชุด อีกทั้งขึ้นอยู
กับการเรียกรองสิทธิของประชาชนดวย ตัวอยางเชน การสงเคราะหคนชรา การสงเคราะหคนพิการ
และทุพพลภาพ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ รัฐบาลจะผลิตบริการ
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สาธารณะเหลานีม้ ากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการตีความและนโยบายของรัฐบาล หากคนชรา
หรือคนพิการและทุพพลภาพไมรวมกลุมเรียกรองสิทธิ การสงเคราะหบุคคลเหลานี้อาจอยูในระดับ
ตํา่ สิทธิของชนชาวไทยอาจมิไดรับการสนองตอบจากรัฐบาล หากกลุมผูไดประโยชนไมมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง ดังเชนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในกรณีเหลานี้ ถึงจะมี
บทบั ญ ญั ติ กํ าหนดเป น สิ ท ธิ ข องชนชาวไทยในการได รั บ บริ ก ารสาธารณะจากรั ฐ บาล
หากปราศจากพลังกดดันทางการเมืองและรัฐบาลไมมีนโยบาย การผลิตบริการสาธารณะเหลานี้
อาจไมเกิดขึ้น หรืออาจมีเพียงไดชื่อวา ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ตาม มีบริการสาธารณะอยางนอย 2 ประเภทที่มีการระบุอยางเฉพาะ
เจาะจงวาเปนหนาที่การผลิตของรัฐบาล ประเภทแรกไดแก การจัดการศึกษาพื้นฐานไมนอยกวา
12 ปโดยเก็บคาเลาเรียน (มาตรา 43) ประเภทที่สอง ไดแก การจัดบริการสาธารณสุขชนิดใหเปลา
แกประชาชนผูยากไร (มาตรา 52)
ในกรณีบริการการศึกษาพื้นฐาน มาตรา 43 ระบุวา “… บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย…” วลีที่วา ‘… รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง…’ อาจมีประเด็นในการตีความวา
รัฐจักตองผลิตบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานเองหรือไม ถอยคําที่ใชชวนใหเขาใจวา รัฐตองเปนผูผลิต
เอง แตรฐั มีทางเลือกในการสงเสริมโรงเรียนเอกชน โดยจายเงินอุดหนุนแกประชากรในวัยเรียนเพื่อ
รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนเอกชน
ในกรณีบริการสุขภาพอนามัย มาตรา 52 ระบุวา “… ผูย ากไรมีสิทธิไดรับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย…” ดังนั้น รัฐตองเปน
ผูผ ลิตบริการสุขภาพอนามัยแกประชาชนผูยากไร มิอาจใหบริการผานสถานพยาบาลเอกชนได
กระบวนการรั ฐธรรมานุ ญ านุ วั ต ร (Constitutionalization) โดยการสรา ง
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหรัฐตองมีหนาที่จัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแกประชาชน และจัด
บริการรั ก ษาพยาบาลแกประชาชนผูยากไรโดยไมเก็บคาใชจาย มีผลกระทบตอการจัดสรร
ทรัพยากรระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน (Intersector Resource Allocation) การบังคับใช
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ ทําใหรัฐบาลมีภาระรายจายเพิ่มขึ้น และทําใหบทบาทของ
ภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษาและบริการสุขภาพอนามัยมีนอยกวาที่ควรจะเปน ในกรณี
บริการสุขภาพอนามัย รัฐมิอาจจัดสรรบริการใหแกประชาชนผูยากไรผานสถานพยาบาลเอกชนได
เพราะรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่ชัดเจนวา ตองจัดสรรผานสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเทานั้น
ในกรณีบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงรัฐบาลจะเลือกจัดสรรบริการผานโรงเรียนเอกชน แต
โรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนยากที่จะประกอบธุรกิจตอได ในเมื่อ

130
ประชาชนคาดหวังที่จะไดรับบริการจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย และสามารถสรางแรงกดดัน
ทางการเมืองใหรัฐบาลเพิ่มการใหบริการได ถึงรัฐบาลจะเลือกจัดสรรเงินอุดหนุนใหโรงเรียนเอกชน
แตเงินอุดหนุนตอหัวยอมอยูในระดับตํ่า และการพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนแหลงรายไดสําคัญ
ยอมทําใหความอยูรอดทางธุรกิจของโรงเรียนเอกชนเปนเรื่องยากยิ่ง
กระบวนการรัฐธรรมนูญานุวัตร ดังเชนมาตรา 43 และมาตรา 52 มีผลดีในการ
บังคับใหรฐั บาลตองเพิ่มการใชจายดานการศึกษาและสาธารณสุข รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
มีแนวโนมที่จะใชจายในโครงการที่ใหผลตอบแทนเร็วหรือดําเนินนโยบายที่เห็นผลเร็ว แมวาอัตรา
ผลตอบแทนจะอยู  ใ นระดั บ ตํ่ าก็ ต าม แต โ ครงการที่ ใ ห ผ ลตอบแทนช า จะถู ก ละเลย โดยที่
บางโครงการแมจะใหผลตอบแทนชาแตใหอัตราผลตอบแทนในระดับสูง การใชจายในดานการ
ศึกษาและการสาธารณสุขเปนการใชจายในการสรางทุนมนุษย (Human Capital) กวาจะได
ผลตอบแทนตองใชเวลา กระบวนการรัฐธรรมนูญานุวตั รจึงบังคับใหรัฐบาลมองการณไกล (Elster,
1994)
แตการที่รัฐบาลตองมีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษาและบริการสาธารณสุข
เพิ่มขึ้น ยอมสรางภาระการใชจาย ซึ่งหมายความถึงภาระภาษีอากรของประชาชนที่ตองเพิ่มขึ้น
ดวย หากรัฐบาลมีทรัพยากรจํากัดและมิอาจระดมทรัพยากรเพิ่มขึ้นไดเทาที่ควร คุณภาพของ
บริ ก ารการศึ ก ษาและบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ จั ด สรรโดยไม คิ ด ค า ใช จ  า ยย อ มอยู  ใ นระดั บ ตํ่ า
ในประการสํ าคัญ การขยายบทบาทของรัฐยอมลดทอนบทบาทของภาคเอกชน ทํ าใหพลัง
การแขงขันในระบบเศรษฐกิจมีไมมากเทาที่ควร จนทายที่สุด อาจทําลายนวัตกรรมที่อาจจะไดจาก
ทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐบาล
3.3 การพัฒนาสูรัฐสวัสดิการ (Welfare State)
ความต อ งการเห็ น สั ง คมเศรษฐกิจ ไทยเปลี่ย นแปลงเปน รั ฐสวัสดิ ก ารปรากฏ
อยางเดนชัดครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ซึ่งรางขึ้นภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ในจังหวะเวลาที่แนวความคิดสังคมนิยมกําลัง
สงอิทธิพลในสังคมไทย แมแนวทางรัฐสวัสดิการจะออนพลังลงในรัฐธรรมนูญฉบับป 2521
ซึ่ ง ร า งขึ้ น ภายหลั ง การทํ าลายขบวนการสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเดือนตุลาคม 2519
แตกลับมามีพลวัตรนับตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 เปนตนมา โดยที่พลวัตรดังกลาวนี้ขึ้นสู
ระดับสุดยอดในรัฐธรรมนูญฉบับป 254011
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสําคัญแกเปาหมายการจางงานเต็มอัตรา (Full
Employment) ดวยการกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในการสงเสริมใหประชากรวัยทํางาน
มีงานทํา (มาตรา 86) กําหนดใหรัฐบาลมีหนาที่ในการจัดสรรสวัสดิการดานตางๆแกประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา (มาตรา 43) และการสาธารณสุข (มาตรา 82) แนวทาง
รั ฐสวั ส ดิ ก ารปรากฏอย า งแจ ม ชั ด ในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยิ่งกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ชูนโยบายการประกันสังคมและนโยบายการชวยเหลือและ
สงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาสในสังคม ซึ่งมิไดปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆกอนป 2540
ความเขมขนของแนวทางรัฐสวัสดิการในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังเปนผลจากการกําหนด
สิทธิของชนชาวไทยในการรับสวัสดิการจากรัฐอีกดวย ทั้งสิทธิของคนชราที่มีรายไดไมเพียงพอแก
การยังชีพในการรับความชวยเหลือจากรัฐ (มาตรา 54) สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพในการรับ
สิง่ อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออื่นๆของรัฐ (มาตรา 55) สิทธิของเด็ก
และเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลในการรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ (มาตรา 53) สิทธิของ
ชนชาวไทยในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 43) และสิทธิของผูยากไรในการรับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย (มาตรา 52)
แนวทางรัฐสวัสดิการหากบัญญัติไวในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาล
จะดํ าเนินการหรือไมก็ได เพราะบทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปน ‘แนวทางสํ าหรับการตรา
กฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน’ เทานั้น (มาตรา 88) หาไดมีผล
ในการบังคับใหรัฐบาลตองดําเนินการไม แตเมื่อแนวทางรัฐสวัสดิการปรากฏบทบัญญัติในหมวด
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย รัฐบาลมิอาจเลี่ยงการดําเนินการได ดวยเหตุดังนี้ แนวทาง
รัฐสวัสดิการในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จึงมีความเขมขนมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ
3.4 เสนทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการเห็นสังคมไทยพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ดวยการ
สืบสานแนวความคิดวาดวยลัทธิสิ่งแวดลอม (Environmentalism) ตอจากรัฐธรรมนูญฉบับป
2517 โดยใหค วามสํ าคั ญกั บ การบํ ารุ ง รัก ษาสภาพแวดลอมและสมดุลของธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การปองกันและขจัดมลภาวะ และการใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน12
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รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540 ขยายแนวความคิดวา ดว ยลั ท ธิสิ่ง แวดลอมไปสู 
แนวความคิดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้โดยการกําหนดหลักการพื้นฐานวา ชนชาวไทยมีสิทธิ
ทีจ่ ะมีชวี ติ อยูใ นสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ หลัการดังกลาวนี้แฝงอยูในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย ซึ่ ง สถาปนาหลัก การอันสํ าคัญยิ่งวา ‘การดํ าเนินโครงการหรือกิจกรรมอันอาจกอ
ผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมจะกระทํามิได’ (มาตรา 56 วรรคสอง) ในการ
ผลักดันใหสังคมเศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืน รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สรางกลไก
อยางนอย 4 กลไกเพื่อใหมีหลักประกันเกี่ยวกับแนวทางนี้ อันประกอบดวย
(1) กลไกการประเมินผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact
Assessment) ของโครงการและกิจกรรมตางๆ (มาตรา 56 วรรคสอง)
(2) กลไกความโปรงใส (Transparency) โดยกําหนดใหชนชาวไทยมีสิทธิเขาถึง
ขอมูลขาวสารสาธารณะกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม (มาตรา 59)
(3) กลไกการมีสวนรวม (Participation) โดยกําหนดใหชนชาวไทยมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียอื่นใดเกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่นรวมตลอดจนการ
สถาปนากระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (มาตรา 59)
(4) กลไกความรับผิด (Accountability) โดยกําหนดใหชนชาวไทยมีสิทธิในการ
ฟองหนวยงานทัง้ ปวงของรัฐที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่ดานสิ่งแวดลอม (มาตรา 56 วรรคสาม)
3.5 เสนทางชุมชนทองถิ่นพัฒนา (Communitarianism)
การรุกคืบและการแผอิทธิพลของขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน
เขาสูกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยอมรับยุทธศาสตรชุมชน
ทองถิ่นพัฒนา แมจะมิไดแถลงเจตนารมณในเรื่องนี้อยางแจงชัด แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ก็มี
บทบัญญัตอิ นั เปนหลักการหรือหัวใจของยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา หลักการเหลานี้ประกอบ
ดวยการใหควาสําคัญแกครอบครัวและชุมชนในฐานะฐานรากสําคัญของการพัฒนา (มาตรา 80
วรรคแรก) การใหความสําคัญแกวฒ
ั นธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น (มาตรา 46) การสงเสริม
การพึง่ ตนเอง (มาตรา 78) และการปกครองตนเอง (หมวด 9 มาตรา 282-290) การสงเสริมการ
มีสว นรวมของประชาชนทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 52
มาตรา 56 มาตรา 76 และมาตรา 79) การยอมรับบทบาทของขบวนการประชาชนและองคกร
พัฒนาเอกชน (มาตรา 45 มาตรา 56 และมาตรา 190)
การยอมรั บยุ ท ธศาสตร ชุ ม ชนท อ งถิ่ น พั ฒ นาในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540
ชวยเพิ่มความเขมขนของทวิลักษณะแหงยุทธศาสตรการพัฒนาในสังคมเศรษฐกิจไทยซึ่งดํารง
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อยูกอนแลว13 การขยายการยอมรับยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนาชวยถวงดุลอิทธิพลของ
ยุทธศาสตรโลกานุวตั รพัฒนา ซึ่งเดินตามเสนทางที่กําหนดโดยฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington
Consensus) โดยที่อาจมีผลในการปรับยุทธศาสตรการพัฒนาใหเปนมิตรตอสถาบันครอบครัว
และชุมชุน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เปนมิตรกับคนยากจนและชนตํ่าชั้นในสังคมมากขึ้น
3.6 ความเปนธรรมในสังคม (Social Justice)
สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมที่มีความเปนธรรม
ดวยเหตุดงั นัน้ จึงวางหลักการพื้นฐานวาดวยความเปนธรรมในการกระจายรายได (มาตรา 82)
การชวยเหลือและสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาส (มาตรา 80 และมาตรา 52) การเลี้ยงดู
และใหการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชนซึง่ ไมมีผูดูแล (มาตรา 53) การชวยเหลือคนพิการและ
ทุพพลภาพ (มาตรา 55) และการชวยเหลือคนชราซึ่งมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ (มาตรา 54)
เปนตน
กลาวโดยสรุปก็คือ สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ตองการเห็นสังคมเศรษฐกิจไทย
พัฒ นาไปสู  รัฐสวัสดิการ ซึ่งมีความเปนธรรมในสังคม มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา แมจะสนับสนุน ‘ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด’
แตกลับเนนหนักบทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาล อันสะทอนใหเห็นความไมสอดคลองตองกัน
ในการวาดสังคมเศรษฐกิจไทยในฝน เมื่อพิจารณาประกอบกับการปฏิรูปการเมือง อันเปน
เปาประสงคหลักของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อาจกลาวสรุปไดวา สภารางรัฐธรรมนูญ 2540
ตองการเห็นสังคมไทยพัฒนาไปสูระบอบประชาธิปไตยสังคม (Social Democracy) กลาวคือ
ตองการเห็นสังคมไทยเปนรัฐสวัสดิการทางเศรษฐกิจ และเปนสังคมประชาธิปไตยทางการเมือง
4. สังคมไทยในฝนของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540
สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ฝนเห็นสังคมไทยเปนสังคมที่มีขื่อมีแป อยูเย็นเปนสุข
และปราศจากคนตํ่าชั้น (Underclass)
การมีขื่อแปของบานเมือง (Law and Order) นับเปนหนาที่สําคัญของรัฐ ทั้งนี้
ดวยการรักษาความสงบภายใน (มาตรา 75) และจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหเกิด
ความยุติธรรม (มาตรา 75) นอกจากบานเมืองมีขื่อมีแปแลว สภารางรัฐธรรมนูญ 2540
ยังตองการธํารงระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข (มาตรา 81) อีกดวย
13

บทวิเคราะหทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนา ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2536/2543)
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การอยูเ ย็นเปนสุขเปนอุตมภาวะอีกดานหนึ่งที่สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ตองการ
เห็น บทบัญญัติในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3) และหมวดแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐ (หมวด 5) พยายามขับเคลื่อนสังคมไทยไปสูรัฐสวัสดิการ ซึ่งมีความเปนธรรมใน
สังคม มีการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และเนนการพึ่งตนเองและการปกครองตนเอง ในการนี้ รัฐตองมีหนาที่
ในการสถาปนาสภาวะการอยูเย็นเปนสุข ดวยการผลิตสินคาสาธารณะอันจําเปนของพลเมือง
สภารางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการลดทอนชนตํ่าชั้นในสังคมไทย ดานหนึ่ง
ดวยการจัดระบบการประกันสังคม (มาตรา 86) อีกดานหนึ่งดวยการกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐ
ในการชวยเหลือและสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาสในสังคม นอกเหนือจากการใหความ
สําคัญแกเปาหมายความเปนธรรมในการกระจายรายได (มาตรา 82)
5. บทสรุป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการ
ปฏิรูปการเมือง ในการออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ตางมีความฝนวาดวยเมืองไทยในอุดมคติ อยางนอยที่สุดตองมีความคิดเกี่ยวกับอุตมรัฐ (Utopia)
ของสังคมการเมืองไทย มิฉะนั้นการออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมืองมิอาจเปนไปได
โดยที่ สสร. บางคนอาจไมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตมภาวะทางเศรษฐกิจเลยก็เปนได ดวยเหตุที่
การรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในระดับหนึ่ง โดยที่การ
มีสว นรวมของประชาชนอาจมีมากกวาการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 เมืองไทยในความฝนดังที่
แฝงอยูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นอกจากจะเปน ‘ความฝนรวม’ ของสภาราง
รัฐธรรมนูญ 2540 แลว ยังอาจเปนผลจากแรงโนมนาวของประชาชนนอกสภารางรัฐธรรมนูญ
อีกดวย
ผลการศึกษาพบวา สังคมการเมืองไทยในความฝนของสภารางรัฐธรรมนูญ
2540 เปนสังคมที่มี ‘การเมืองสีขาว’ มีลกั ษณะธรรมาภิบาล และมีการกระจายอํานาจการบริหาร
การปกครอง ลักษณะ ‘การเมืองสีขาว’ ของสังคมการเมืองไทยเกิดจากการมีพลเมืองที่มีคุณธรรม
และการขับเคลื่อนโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติแหง ‘อรหันต’ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จึงมุงชะลาง
ความสกปรกของสังคมการเมืองไทย และพยายามทําความสะอาดดวยการสถาปนากฎกติกาและ
องคกรเพือ่ ควบคุม กํากับ และตรวจสอบสังคมการเมืองไทยอยางเขมงวดยิ่ง ลักษณะธรรมาภิบาล
ของสังคมการเมืองไทยประกอบดวยการมีสวนรวมของประชาชน ความโปรงใสของสังคมการเมือง
และความรับผิดของผูดํารงตําแหนงการเมืองที่มีตอประชาชน สวนการกระจายอํานาจการบริหาร
การปกครองมีทั้งระดับทองถิ่นและระดับชุมชน เพื่อใหทองถิ่นและชุมชนปกครองตนเอง และ
พึง่ ตนเองเปนดานหลัก
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สังคมเศรษฐกิจไทยในความฝนของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 โดยพื้นฐาน
เปนรัฐสวัสดิการ ซึง่ ใหความสําคัญกับการสถาปนาความเปนธรรมในสังคมและการใชยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ยั่งยืน ผสมผสานกับยุทธศาสตรชมุ ชนทองถิ่นพัฒนา โดยเนนบทบาทของภาครัฐบาล
มากกวาภาคเอกชน อันไมสอดคลองตองกันกับความตองการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ตองการ
สนับสนุน ‘ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด’
ทายทีส่ ดุ สังคมไทยในความฝนของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 เปนสังคมที่มีขื่อ
มีแป อยูเย็นเปนสุข และปราศจากคนตํ่าชั้น
ในฐานะผูรางรัฐธรรมนูญและในฐานะเสรีชน สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีสิทธิ
ทีจ่ ะวาดฝนเกี่ยวกับสังคมไทย แทที่จริงแลว การวาดฝนเกี่ยวกับ ‘อุตมรัฐ’ หรือ ‘โลกพระศรีอาริย’
เปนเรื่องจําเปนกอนที่จะลงมือรางรัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นยอมมิอาจออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อนําพา
สังคมไทยไปสูอุตมภาวะได
คําถามพื้นฐานมีอยูวา สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 วาดฝนเกี่ยวกับสังคมไทย
เกินกวาศักยภาพในการบรรลุความเปนจริงหรือไม และตนทุนแหงความฝนสูงตํ่าเพียงใด คําตอบ
คําถามแรกขึ้นอยูกับดุลพินิจและวิจารณญาณของผูตอบแตละคน สวนคําถามที่สองคงไมมีใคร
ทีจ่ ะเสียเวลาคนหาคําตอบ
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ตารางที่ 3-1
บทบัญญัตวิ า ดวยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กฎกติกาหรือสถาบัน

บทบัญญัติ

หมวด

1. เสรีภาพในการรวมกลุมและ
ชุมนุมทางการเมือง

1. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
(ม.44)
2. เสรีภาพในการรวมเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือ
หมูคณะอื่น
(ม.45)

สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย
สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย

2. สิทธิในการเสนอรางกฎหมาย

สิทธิในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายตอประธาน
รัฐสภา
(ม.170)

รัฐสภา

3. สิทธิในการพิจารณาราง
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก สตรี
และคนชรา

สิทธิของผูแทนองคการเอกชนรวมเปนคณะกรรมาธิ- รัฐสภา
การวิสามัญพิจารณารางกฎหมายที่มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา (ม.190)

4. สิทธิในการเสนอรางขอบังคับ
ทองถิ่น

สิทธิในการเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นตอ
ประธานสภาทองถิ่น
(ม.287)

5. สิทธิชุมชน

1. สิทธิในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี
สิทธิและเสรีภาพของ
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดี
ชนชาวไทย
ของทองถิ่นหรือของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน
(ม.64)
สิทธิและเสรีภาพของ
2. สิทธิในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการ
ชนชาวไทย
บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ
(ม.56)

6. การออกเสียงประชามติ

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร
และประธานวุฒิสภา เพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได
(ม.214)

การปกครองสวนทองถิ่น

คณะรัฐมนตรี
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ตารางที่ 3-1 (ตอ)
กฎกติกาหรือสถาบัน

บทบัญญัติ

หมวด

7. การไตสวนสาธารณะ

สิทธิในการรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจาก
สิทธิและเสรีภาพของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ชนชาวไทย
ราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ตอคุณภาพของสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับ
ตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความเห็น
ของตนในเรื่องดังกลาว
(ม.59)

8. การมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ

รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง รวมทั้งตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ทุกระดับ
(ม. 76)

แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ

9. การมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิง่ แวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

รัฐตองสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจากรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
สมดุล ฯลฯ
(ม.79)

แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ

ที่มา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
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ตารางที่ 3-2
บทบัญญัติวาดวยความโปรงใสของสังคมการเมืองไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กฎกติกาหรือสถาบัน

บทบัญญัติ

หมวด

1. สิทธิในการรับทราบขอมูล
ขาวสาธารณะ

บุคคลยอมมีสิทธิในการรับทราบขอมูลหรือขาวสาร สิทธิและเสรีภาพของ
สาธารณะในการครอบครองของหนวยราชการ
ชนชาวไทย
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน
หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ
บุคคลอื่น
(ม.58)

2. สิทธิในการไดรับขอมูล คํา
ชีแ้ จง และเหตุผลเกี่ยวกับ
โครงการหรือกิจกรรมที่มี
ผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพ
อนามัย และคุณภาพชีวิต

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล สิทธิและเสรีภาพของ
จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ชนชาวไทย
หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือ
ชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ (ม.59)

3. สิทธิในการรับทราบบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินของผูดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร การตรวจสอบการใช
ประกอบของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใหเปดเผย
อํานาจรัฐ
ใหสาธารณชนทราบโดยเร็ว แตตองไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชีดังกลาว
(ม.239 วรรคสอง)

4. สิทธิในการรับทราบบัญชี
การเงินของพรรคการเมือง

พรรคการเมืองตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับและ
บทเฉพาะกาล
รายจายและบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน ซึ่งตอง
แสดงโดยเปดเผยที่มาของรายไดและการใชจาย
ประจําปทุกรอบปปฏิทิน เพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศให
สาธารณชนทราบ
[มาตรา 328(7)]

ที่มา
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ตารางที่ 3-3
บทบัญญัตวิ าดวยความรับผิดของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กฎกติกาหรือสถาบัน

บทบัญญัติ

หมวด

1. การดําเนินนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ

ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา รัฐบาลตองแถลง แนวนโยบายพื้ น ฐาน
ด ว ยวา นโยบายของรัฐบาลที่แถลงเปน ไปตาม แหงรัฐ
แนวนโยบายพื้ น ฐานแหง รัฐตามหมวด 5 แหง
รัฐธรรมนูญมากนอยเพียงใด และรายงานแสดงผล
การดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรค เสนอ
ตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง
(ม.88 วรรคสอง)

2. สิทธิในการฟองหนวย
ราชการและองคกรของรัฐ

1. การคุ  ม ครองสิ ท ธิ ใ นการฟ อ งหน ว ยราชการ สิทธิและเสรีภาพของ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน ชนชาวไทย
ทองถิ่น และองคกรอื่นของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติ
หน า ที่ ใ นการบํ ารุง รัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ
ศึกษาและการประเมินโครงการที่มีผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง
(ม.56 วรรค 3)
2. การคุมครองสิทธิในการฟองรองหนวยราชการ สิทธิและเสรีภาพของ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ชนชาวไทย
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล
ให รั บ ผิ ด เนื่ อ งจากกระทํ าหรื อ ละเว น การ
กระทําหนาที่
(ม.62)

3. สิทธิในการเสนอเรื่องราว
รองทุกข

การคุมครองสิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกข โดย สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของ
ตองไดรับแจงผลการพิจารณาในเวลาอันควร
ชนชาวไทย
(ม.61)

ที่มา
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ตารางที่ 3-4
บทบัญญัติวาดวยการกระจายอํานาจ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กฎกติกาหรือสถาบัน
1. การกระจายอํานาจใหทองถิ่น
พึง่ ตนเองและพัฒนาตนเอง

บทบัญญัติ

หมวด

1. การกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง และ แนวนโยบายพื้นฐานแหง
ตั ด สิ น ใจในกิ จ การท อ งถิ่ น ได เ อง พั ฒ นา รัฐ
เศรษฐกิ จ ท อ งถิ่ น และระบบสาธารณู ป โภค
และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงการพื้นฐาน
สารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียม
กันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ
พร อ มให เ ป น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ขนาดใหญ
(ม.78)
2. การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองทองถิ่น การปกครองสวนทองถิ่น
มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ
(ม.284)

2. การกําหนดบทบาทหนาที่
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการ สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ม.52)
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จัดบริการ สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย
สาธารณสุข
(ม.52)
3. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ห น า ที่ บํ ารุ ง การปกครองสวนทองถิ่น
รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ป  ญ ญา
ท อ งถิ่ น หรื อวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท อ งถิ่ น
(ม.289)
4. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี สิ ท ธิ จั ด การ การปกครองสวนทองถิ่น
ศึกษาและการฝกอบรมตามความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถิ่น
(ม.289 วรรคสอง)
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ตารางที่ 3-4 (ตอ)
กฎกติกาหรือสถาบัน

บทบัญญัติ

หมวด

5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการ การปกครองสวนทองถิ่น
อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
และมีสวนรวมพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม
นอกเขตพื้ น ที่ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง
แวดลอมในเขตพื้นที่
(ม.290)
3. การกระจายอํานาจสูชุมชน

1. บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอม สิทธิและเสรีภาพของ
มี สิ ท ธิ อ นุ รั ก ษ ห รื อ ฟ  น ฟู จ ารี ต ประเพณี
ชนชาวไทย
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการการบํ ารุงรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(ม.46)
2. สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน สิทธิและเสรีภาพของ
ในการบํ ารุ ง รั ก ษาและการได ป ระโยชน จ าก ชนชาวไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่จะไดไมกออันตรายตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตน ยอมไดรับการคุมครอง ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

ที่มา
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ตารางที่ 3-5
บทบาทของรัฐในการผลิตบริการสาธารณะ
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ประเภทของบริการสาธารณะ
1. การปองกันประเทศ
2. บริการการศึกษา
3. การจัดการศึกษาพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปโดยไมเก็บ
คาเลาเรียน
4. การกํากับการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ
5. การกํากับการจัดการศึกษาอบรมของเอกชน
6. การสนับสนุนการวิจัย
7. การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของชาติ
9. บริการสาธารณสุข
10. การจัดบริการสาธารณสุขชนิดใหเปลาแกประชาชน
ผูยากไร
11. การสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาส
12. การสงเคราะหคนชรา
13. การสเคราะหคนพิการและทุพพลภาพ
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

การจัดระบบการประกันสังคม
การจัดระบบการถือครองที่ดิน
การจัดหาแหลงนํ้าเพื่อเกษตรกรรม
การพัฒนาระบบสหกรณ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
การคุมครองผูบริโภค
การปองกันการผูกขาดตัดตอน
การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และวิทยุโทรคมนาคม

ที่มา
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หมวด

มาตรา

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

ม. 72
ม. 81

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

ม. 43
ม. 43
ม. 43
ม. 81
ม. 81

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

ม. 81
ม. 82

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สิท ธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สิท ธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

ม. 82
ม. 81
ม. 54
ม. 81
ม. 58
ม. 81
ม. 86
ม. 84
ม. 84
ม. 85
ม. 56
ม. 57
ม. 87

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

ม. 40

ภาคที่สอง
กฎกติกาและโครงสรางสิ่งจูงใจ

บทที่สี่
กฎกติกาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
1. ความเบื้องตน
รั ฐ ธรรมนู ญ เป นอภิ ม หาสถาบั น (Meta-Institution) อั น หมายถึ ง สถาบั น
(กฎกติกา) ที่ใชกําหนดสถาบัน (กฎกติกา) อื่นๆในสังคม (Lane 1996 : 166-170) ดังจะเห็นไดวา
รั ฐ ธรรมนู ญ มี บ ทบั ญญั ติที่ กํ าหนดการจัดตั้ง องคกรที่มีอํ านาจหน า ที่ ใ นการใช อํ านาจบริห าร
อํ านาจนิติบัญญัติ และอํ านาจตุลาการ รวมตลอดจนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางองคกร
เหลานัน้ ในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญเปนสถาบัน (กฎกติกา) ที่ใชเปนบรรทัดฐานในการตีความ
และกําหนดกรอบของสถาบัน (กฎกติกา) อื่นๆในสังคม โดยที่กฎกติกาอื่น ซึ่งรวมทั้งกฎหมาย
จะขัดรัฐธรรมนูญมิได
รัฐธรรมนูญเปนอภิมหาสถาบันที่กําหนดกฎกติกาหรือสถาบันที่กํากับการทํางาน
ของตลาดการเมือง กฎกติกาเหลานี้แฝงเรนดวยโครงสรางสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ (Structure of
Incentives) โดยทีโ่ ครงสรางสิ่งจูงใจบางประเภทมีผลดีตอการพัฒนาตลาดการเมือง บางประเภท
สรางความเสื่อมทรามแกตลาดการเมือง แตบางประเภทกอผลกระทบในทิศทางที่ไมชัดเจน
นอกจากการแฝงตัวของโครงสรางสิ่งจูงใจแลว รัฐธรรมนูญยังกําหนดการรับภาระตนทุนปฏิบัติการ
ทางการเมือง (Transaction-Cost Burden Assignment) ในบางเรื่องภาระตกแกระบบราชการ
บางเรือ่ งเปนภาระแกประชาชน และบางเรื่องเปนภาระของนักการเมืองและพรรคการเมือง
โครงสรางสิ่งจูงใจและการกําหนดการรับภาระตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองมีผล
ในการกํากับประพฤติกรรมทางการเมือง (Political Conduct) ของตัวละครตางๆ ไมวาจะเปน
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภา พรรคการเมือง และรัฐบาล โดยที่ประพฤติกรรมมีผล
เชื่อมโยงถึงผลปฏิบัติการทางการเมือง (Political Performance)
ในการวิเคราะหผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญ ผูวิเคราะหจักตอง
แจกแจงกฎกติกา โครงสรางสิ่งจูงใจ การกําหนดการรับภาระตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองตามที่
ปรากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ เป น ฐานสํ าหรั บ การวิ เ คราะห ป ระพฤติ ก รรมและผลปฏิ บั ติ ก าร
ทางการเมืองตอไป บทนี้ตองการศึกษาและวิเคราะหกฎกติกาตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เนื้อหาบทจําแนกออกเปน 4 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนบทนํา ตอนที่สอง
กลาวถึงกฎกติกาในรัฐธรรมนูญ ตอนทีส่ ามกลาวถึงผลกระทบหรือการสนองตอบตอกฎกติกาตาม
ทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญ ตอนที่สี่เปนบทสรุป
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ตารางที่ 4-1
กฎกติกาทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ตัวละคร
1. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง

กฎกติกา

1. ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ
2. ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองไมนอนหลับทับสิทธิ์
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ
2. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ตองมีวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาตรี
3. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ตองสังกัดพรรค
4. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ตองไมซื้อเสียง
และทุจริตการเลือกตั้ง
5. การยายพรรคสามารถกระทําไดภายในกรอบ
เงื่อนเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนด
6. การเสนอรางกฎหมายมิอาจกระทําในฐานะ
ปจเจกบุคคล หากแตตองไดรับความเห็นชอบ
โดยเปนมติของพรรค การเสนอรางกฎหมาย
เกี่ยวดวยการเงินมิอาจกระทําได เวนแตมี
คํารับรองของนายกรัฐมนตรี
7. การหาม ส.ส. มีสวนโดยตรงหรือโดยออม
ในการใชงบประมาณ
8. การหาม ส.ส. แทรกแซงการโยกยายแตงตั้ง
และขึ้นเงินเดือนขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่องคกรของรัฐ
9. ส.ส. ตองไมรับ หรือมีผลประโยชนเกี่ยวพันกับ
สัมปทานจากรัฐ
10. ส.ส. ตองไมทุจริตและประพฤติมิชอบ

บทบัญญัติ
ม. 105 – 106
ม. 68
ม. 107 และ 109
ม. 107 (3)
ม. 107 (4)
ม. 145 (4)
และ ม. 147 (2)
ม. 107 (4)
ประกอบกับ ม. 118 (8)
ม. 169

ม. 180 วรรค 6
ม. 111

ม. 110 (2)
ม. 109 (6) (7)
และ ม. 307
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ตารางที่ 4-1 (ตอ)
ตัวละคร
3. สมาชิกวุฒิสภา

4. พรรคการเมือง

5. รัฐบาล

กฎกติกา
1. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สว. ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ
2. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สว. ตองมีวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาตรี
3. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สว. ตองไมสังกัดพรรค
4. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สว. ตองไมหาเสียง
5. ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สว. ตองไมซื้อเสียง
และทุจริตการเลือกตั้ง
6. การหาม สว. มีสวนโดยตรงหรือโดยออม
ในการใชงบประมาณ
7. การหาม สว. แทรกแซงการโยกยาย แตงตั้ง
และขึ้นเงินเดือนขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่องคกรของรัฐ
8. สว. ตองไมรับหรือมีผลประโยชนเกี่ยวพันกับ
สัมปทานจากรัฐ
9. สว. ตองไมทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. สงเสริมพรรคการเมืองขนาดใหญ ลงโทษ
พรรคการเมืองขนาดเล็ก
• พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนเสียงเลือก
ตั้งในระบบบัญชีรายชื่อนอยกวา 5%
ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งสิ้น จะไมมี
ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ
• พรรคการเมืองที่มี ส.ส. นอยกวา 20 คน
มิอาจเสนอรางกฎหมาย
1. สงเสริมรัฐบาลขนาดเล็ก คณะรัฐมนตรี
มีจํานวนไมเกิน 36 คน (รวมนายกรัฐมนตรี)
2. รัฐบาลตองรับผิดตอสภารางรัฐธรรมนูญผูราง
รธน. 2540 ดวยการดําเนินนโยบายตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5)
3. รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

บทบัญญัติ
ม. 125 – 126
ม. 125 (3)
ม. 126 (1)
ม. 129
ม. 145 (4)
และ ม. 147 (2)
ม. 180 วรรค 6
ม. 128

ม. 128
ม. 126 (4)
ม. 133 (5)
และ ม. 307

ม. 100

ม. 169
ม. 201
หมวด 5 (ม. 71 – 87)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ม. 88
ม. 206
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ตัวละคร

ที่มา

กฎกติกา

บทบัญญัติ

4. รัฐมนตรีตองไมทุจริตและประพฤติมิชอบ

ม. 206 (4)
และ ม. 307

5. รัฐมนตรีตองไมรับหรือมีผลประโยชนเกี่ยวพัน
กับสัมปทานจากรัฐ

ม. 208

6. รัฐมนตรีตองไมเปนลูกจางหรือดํารงตําแหนง
ในวิสาหกิจเอกชน
7. รัฐมนตรีตองไมมีธุรกิจสวนบุคคลอันมีการ
แสวงหาผลประโยชนขัดกับการทําหนาที่
รัฐมนตรีเพื่อประโยชนสวนรวม

ม. 208
ม. 209

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

2. กฎกติกาทีก่ ากั
ํ บตลาดการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดกฎกติกากํากับตัวละคร
ตางๆในตลาดการเมือง ทั้งราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภา พรรคการเมือง และรัฐบาล
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4-1 ในที่นี้จะพิจารณากฎกติกาสําคัญเพียง 7 ขอ ดังนี้
(1) กฎกติกาวาดวยการเลือกตั้ง
(2) กฎกติกาวาดวยการใชสิทธิเลือกตั้ง
(3) กฎกติกาวาดวยพรรคการเมือง
(4) กฎกติกาวาดวยสมาชิกรัฐสภา
(5) กฎกติกาวาดวยรัฐบาล
(6) กฎกติกาวาดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) กฎกติกาวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชน
สวนรวม
2.1 กฎกติกาวาดวยการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดกฎกติกาเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งอยางนอยที่สุด 7 ดาน คือ
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง
การสังกัดพรรคและการยายพรรค
การทุจริตการเลือกตั้ง
การซื้อเสียง
การหาเสียง
คาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง

2.11 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มาตรา 105 กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไว 3 ประการ ดังตอไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย แตบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติ
ไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป
(2) มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง และ
(3) มีชอื่ อยูใ นทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 90 วันนับ
ถึงวันเลือกตั้ง
ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา 103 ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียน
บาน หรือมีชอื่ อยูใ นทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวา 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือ
มีถนิ่ ทีอ่ ยูน อกราชอาณาจักร ยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ
อยางไรก็ตาม แมผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 105 แตถามีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 106 ก็มิอาจใชสิทธิเลือกตั้งได ลักษณะตองหามดังกลาวไดแก
(1) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(2) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(4) อยูใ นระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเหมือนกับ
ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ตามมาตรา 124 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
เมื่อมีการพิจารณาประเด็นคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในขัน้ ตอนการรางรัฐธรรมนูญ ขอถกเถียงสําคัญมีอยางนอย 2 ประเด็น
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ประเด็นแรก ผูม สี ญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติสมควรมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม
ประเด็นนี้มีการถกเถียงไมมากนัก แตถกเถียงกันมากวา จะตองไดสัญชาติไทยมาอยางนอยกี่ป
จึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอตัวเลข 10 ป เมื่อรางรัฐธรรมนูญ
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ มีผเู สนอตัวเลข 15 ป1 อยางไร
ก็ตาม คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญยืนตัวเลข 10 ปตามคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ แตทายที่สุด สภารางรัฐธรรมนูญลดจํานวนปลงเหลือ 5 ป ผูมีสัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ปจึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง (มนตรี รูปสุวรรณ
และคณะ 2542 : 196-198) รัฐสภายืนตามสภารางรัฐธรรมนูญ
ประเด็ น ที่ ส อง จะตอ งมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตการเลือกตั้งยาวนาน
เพียงใดจึงสามารถใชสิทธิเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ มิได
กําหนดเงื่อนเวลาในเรื่องนี้ โดยทิ้งใหเปนหนาที่ของกฎหมายการเลือกตั้ง แตคณะกรรมาธิการ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ กําหนดเงื่อนเวลาไมนอยกวา 90 วัน สภารางรัฐธรรมนูญยืนตาม
ความเห็นของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ (มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 :
196-198) อยางไรก็ตาม ขอเสนอในประเด็นนี้แตกตางกัน 2 ขั้ว ขั้วหนึ่งตองการใหกําหนด
เงือ่ นเวลายาวนาน ดังเชน 180 วัน2 ทัง้ นีเ้ พือ่ ปองกันมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเกณฑคนยายทะเบียน
บานเพื่อชนะการเลือกตั้ง อีกขั้วหนึ่งเปนขั้วเสรีนิยม กลาวคือ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียน
ใชสทิ ธิเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งใดก็ได ทั้งนี้ภายใน 7 วันกอนการเลือกตั้ง (นันทวัฒน บรมานันท
2541 : 162-163) อยางไรก็ตาม รัฐสภายืนตามสภารางรัฐธรรมนูญ
คุณสมบัติข องผู  มีสิท ธิ เ ลือ กตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แตกตางจาก
รัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้อยางสําคัญในประเด็นอายุของผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยลดอายุขั้นตํ่าจาก
20 ป เหลือ 18 ป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มีที่มาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แหงสภาผูแทนราษฎร อันมีนาย
ชุมพล ศิลปอาชาเปนประธาน (2536) เดโช สวนานนท (2536) อางเหตุผลทั้งดานนิติศาสตร
จิตวิทยา และประวัติศาตรในการสนับสนุนใหลดอายุขั้นตํ่าของผูมีสิทธิเลือกตั้งใหเหลือไมนอยกวา
18 ป ในดานนิตศิ าสตร ชายไทยถูกเกณฑทหารเมื่ออายุครบ 17 ปบริบูรณ อีกทั้งกฎหมายยังยอม
ใหมกี ารสมรสเมื่อมีอายุ 17 ป โดยตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง แสดงใหเห็นวา กฎหมาย
ยอมรับโดยนัยวา บุคคลเมื่อมีอายุครบ 17 ป มีสํานึกในความรับผิดชอบแลว ในดานจิตวิทยา
มนุษยบรรลุวุฒิภาวะในการพัฒนาสติปญญาเมื่อมีอายุ 16 ป ในดานประวัติศาสตร การ

1

นายประชุม ทองมีและคณะเปนผูเสนอตัวเลข 15 ป (มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 : 197)
2
นายธรรมนูญ ลัดพลีเปนผูเสนอเงื่อนเวลา 180 วัน (นันทวัฒน บรมานันทน 2541 : 163)
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เปลีย่ นแปลงครั้งสําคัญในประวัติศาสตรไทยกระทําโดยบุคคลที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป ดังตัวอยาง
พอขุนรามคําแหง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เปนอาทิ
เมื่ อ มี ก ารกํ าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มของผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ใน
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 กําหนดขอหามและบทลงโทษ ดานหนึ่งหามมิใหผูใดซึ่งรูอยูแลววาตน
เปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง หรือไมมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดพยายามลงคะแนน
เลือกตัง้ ในหนวยเลือกตั้งนั้น (มาตรา 58) อีกดานหนึ่งกําหนดบทลงโทษในกรณีที่ฝาฝนขอหามนี้
โดยมีระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับตั้งแต 20,000-200,000 บาท และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 10 ป (มาตรา 101)
2.12 คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง
2.12 (ก) ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มาตรา 107 กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมตํ่ากวา 25 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เวนแตเคยเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
(4) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว นับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน
(5) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ดวย คือ
(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดนั้น
(ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(จ) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตัง้ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 2 ป
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อยางไรก็ตาม แมผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 107 แตถามีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 109 ก็มิอาจมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ลักษณะ
ตองหามดังกลาวนี้ไดแก
(1) ติดยาเสพติดใหโทษ
(2) เปนบุคคลลมละลาย ซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(3) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามมาตรา 106 (1) (วิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ) มาตรา 106 (2) (เปนภิกษุสามเณร
นักพรต นักบวช) และมาตรา 106 (4) (อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
(4) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(5) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 2 ปขึ้นไป โดยไดพนโทษมายังไมถึง 5 ป
ในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดที่กระทําโดยประมาท
(6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(7) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะ
รํารวยผิ
่
ดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(8) เปนขาราชการซึ่งมีตําแนหงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
(9) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(10) เปนสมาชิกวุฒิสภา
(11) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(12) เป น กรรมการการเลื อ กตั้ ง ผูตรวจการแผน ดิน ของรัฐสภา กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(13) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงการเมืองตามมาตรา 295 (จงใจ
ไมยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีอันประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริง)
(14) เคยถูกวุฒสิ ภามีมติตามมาตรา 307 ใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยัง
ไมพน กําหนด 5 ปนับแตวันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง
เมื่อมีการพิจารณาประเด็นคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขั้นตอนการรางรัฐธรรมนูญ ขอถกเถียงสําคัญมีอยู
อยางนอย 3 ประเด็น กลาวคือ
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ประเด็นแรก ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค
หรือไม คณะทํ างานยกรางรัฐธรรมนูญมิไดบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งระบบแบงเขตตองสังกัด
พรรค แตผูสมัครในระบบบัญชีรายชื่อพรรคตองสังกัดพรรค คณะกรรมาธิการพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญมีมติใหผูสมัครทุกประเภทตองสังกัดพรรค กรรมาธิการบางคนตองการใหกําหนด
เงือ่ นเวลาการสังกัดพรรคกอนที่จะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอยางนอย 90 วันบาง อยางนอย 1 ปบาง
เหตุผลในการกําหนดเงื่อนเวลาดังกลาวนี้ ก็เพื่อปองกันการซื้อขายนักการเมืองของพรรคการเมือง
ต า งๆ ฝ า ยที่ เ ห็ น ว า ไม ค วรบั ง คั บ ให ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สั ง กั ด พรรคเป น เพี ย งเสี ย งข า งนอย3
สวนใหญเห็นวา การบังคับใหผูสมัครสังกัดพรรคจะเปนผลดีตอการพัฒนาพรรคการเมือง รัฐสภา
เห็นชอบใหผูสมัคร ส.ส. ตองสังกัดพรรคเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน (นันทวัฒน
บรมานนท 2541 : 165-166 ; มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 : 199-201)
ประเด็นที่สอง ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีการศึกษา
ขั้นตํ่าระดับใด คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ มิไดกาหนดวุ
ํ
ฒิการศึกษาขั้นตํ่าของผูสมัคร
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น
เกี่ยวกับการกําหนดวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าของผูสมัคร โดยตองมีการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา ยกเวนผูที่เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลว ทั้งนี้โดยอางเหตุผลวา
สภาผู  แ ทนราษฎรควรมี ผู  แ ทนที่ มี ค วามรู  ค วามสามารถมาทํ าหน า ที่ ในการพิ จ ารณาของ
สภารางรัฐธรรมนูญมีการถกเถียงกันวา ผูที่เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากอน
ควรไดรบั ยกเวนเงื่อนไขวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าหรือไม ทายที่สุด สภารางรัฐธรรมนูญมีมติใหกําหนด
วุฒิการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรี โดยยกเวนผูที่เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา (นันทวัฒน บรมานันท 2541 : 165-168; มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 : 199-201)
ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญของรัฐสภา วุฒิการศึกษาขั้นตํ่าของผูสมัครถูกหยิบยกขึ้นมาเปน
วิวาทะอีกครั้งหนึ่ง สมาชิกรัฐสภาบางคนมีความเห็นวา การกําหนดเงื่อนไขวุฒิการศึกษาขั้นตํ่า
มีผลในการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของชนชาวไทย เพราะทํ าใหผูที่มีการศึกษา
ตํ่ ากวาระดับปริญญาตรีมิอาจมีสวนรวมทางการเมืองเทาที่ควร คนที่สํ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ใ ช ว  า จะมี ค วามรู  ค วามสามารถมากกวา ผู ที่ มี การศึก ษาตํ่ ากว า ระดั บปริ ญญาตรี

3

นายวรพจน วงศสงา นายประวิทย เจนวีระนนท และนายธีรวัฒน รมไทรทอง เสนอใหตัดมาตรา 107 (4)
ทั้งหมด ตอมานายวรพจน วงศสงา และนายสามารถ แกวมีชัยเสนอวา ผูที่สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเปนครั้งแรก และไมเคยสมัครรับเลือกตั้งมากอนไมตองสังกัดพรรค สวนผูที่เคยสมัครรับเลือกตั้ง
มากอนตองสังกัดพรรคติดตอกันอยางนอย 90 วัน (นันทวัฒน บรมานันท 2541 : 165-166)
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เสมอไป4 อยางไรก็ตาม รัฐสภาเห็นชอบใหกําหนดคุณวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา โดยยกเวนผูที่เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ประเด็นที่สาม ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งหรือไม คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมิไดกําหนด
เงื่อนไขเรื่องถิ่นที่อยู ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ มีผเู สนอให
กําหนดเงื่อนไขนี้ ประเด็นที่มีการถกเถียงกันก็คือ เงื่อนเวลาขั้นตํ่าของถิ่นที่อยู มีขอเสนอตั้งแต
1-4 ป โดยที่มีผูเสนอใหกําหนดขอยกเวนตางๆ (นันทวัฒน บรมานันท 2541 : 166-170)
คณะกรรมาธิการฯมีมติใหกําหนดเงื่อนเวลาขั้นตํ่าของถิ่นที่อยูไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันสมัคร
รับเลือกตัง้ ทัง้ นีย้ กเวนผูที่เกิดในจังหวัดที่สมัคร เคยศึกษาหรือรับราชการ หรือเคยมีทะเบียนบาน
ในจังหวัดทีส่ มัครเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 2 ป เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา
หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดนั้น ในการพิจารณาของรัฐสภา รัฐสภา
ยืนตามรางของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในสาระสําคัญดวย
2.12 (ข) ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มาตรา 125 กําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกวุฒิสภาไวดังตอไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมตํ่ากวา 40 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(4) มีลกั ษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 107 (5)
อยางไรก็ตาม แมผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 125 แตถามีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 126 ก็มิอาจมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาได ลักษณะตองหาม
ดังกลาวไดแก
(1) เปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง
(2) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
พนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวยังไมเกิน 1 ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(3) เปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ในอายุของ
วุฒสิ ภาคราวกอนการสมัครรับเลือกตั้ง
4

ผูที่มีความเห็นในกลุมนี้ประกอบดวยนายปญจะ เกสรทอง นายพินิจ จันทรสุรินทร นายเจริญ การุญ และ
นายวิชัย ตันศิริ (นันทวัฒน บรมานันท 2541 : 170-171)
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(4) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 109 (1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) หรือ (14)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะตอ งหา มของผูสมั ครรับเลือ กตั้ง เป น
สมาชิกวุฒสิ ภากับสภาผูแทนราษฎร จะเห็นไดวา มีความแตกตางอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ไดแก ความแตกตางดานวัยวุฒิ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒสิ ภาตองมีอายุอยางนอย 40 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง [มาตรา 125(2)] เทียบกับ 25 ปในกรณี
ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร [มาตรา 107(2)]
ประการที่สอง ไดแก ความแตกตางในดานการสังกัดพรรค ผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกบังคับใหตองสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพรรค
เดียว [มาตรา 107(4)] แตสาหรั
ํ บผูสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภา การเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือ
ผูด ารงตํ
ํ าแหนงในพรรคการเมืองเปนลักษณะตองหาม [มาตรา 126(1)]
ประการที่สาม ไดแก ความแตกตางในดานความตอเนื่องในการดํารงตําแหนง
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะดํ ารงตํ าแหนงติดตอกันกี่สมัยก็ได ไมมีขอจํ ากัด
แตสมาชิกวุฒิสภาเมื่อไดรับเลือกตั้งสมัยหนึ่งแลว จะสมัครรับเลือกตั้งสมัยตอไปติดตอกันมิได
[มาตรา 126(3)] หากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาเปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยทันทีมิได ตองเวนวรรคอยางนอย 1 ป [มาตรา
126(2)]
ประการที่สี่ ไดแก ความแตกตางในการหาเสียง ในขณะที่ไมมีขอหามมิใหผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหาเสียง แตมีขอหามดังกลาวสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกวุฒิสภา ขอหามนี้ปรากฏโดยนัยในมาตรา 129 แหงรัฐธรรมนูญ และปรากฏโดย
ชัดแจงในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2541 (มาตรา 91
กําหนดขอหาม และมาตรา 101 กําหนดบทลงโทษ)
ในบรรดาความแตกตาง 4 ประการที่กลาวขางตนนี้ ความแตกตางดานวัยวุฒิ
เปนประเด็นที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป ประเด็นเรื่องการสังกัดพรรคจะกลาวในหัวขอ 2.13 และ
ประเด็นเรื่องการหาเสียงจะกลาวถึงในหัวขอ 2.16 เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงกําหนดขอหามมิให
สมาชิกวุฒสิ ภาดํารงตําแหนงติดตอกันหลายสมัย โดยตองเวนวรรคทางการเมือง แตไมมีขอหาม
เชนนี้สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร? เหตุผลที่พอประมวลไดก็คือ วุฒิสภามีอํานาจลนเหลือ
การปลอยใหสมาชิกวุฒิสภาดํารงตําแหนงติดตอกันอยางตอเนื่องหลายสมัย อาจเปดชองใหมีการ
ใชอานาจในทางฉ
ํ
อฉลได ขอหามดังกลาวนี้มีผลในการสรางทํานบกีดขวางการเขาสูวุฒิสภา และ
อาจสรางระบบ ‘เกาอี้ดนตรี’ ในการเขาดํารงตําแหนงในวุฒิสภาได แทที่จริงแลว สมาชิกสภา
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ผูแทนราษฎรก็สามารถใชอํานาจในทางฉอฉลได ในประเทศที่วุฒิสภามีอํานาจเหลือลน ก็มิไดมี
ขอหามลักษณะนี้
ในการพิจารณามาตรา 125-126 ในขั้นตอนการรางรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มีการ
ถกเถียงกันก็คอื วุฒกิ ารศึกษาขั้นตํ่าของผูสมัคร ซึ่งมีผูเห็นวาการการกําหนดวุฒิการศึกษาขั้นตํ่า
เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน นอกจากนี้
การกําหนดเงือ่ นเวลาวา ผูที่เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หากจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒสิ ภา จะตองเวนวรรคอยางนอย 1 ปนั้นก็เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเชนเดียว
กัน อยางไรก็ตาม รัฐสภาใหความเห็นชอบรางของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
(นันทวัฒน บรมานันท 2541 : 198-199)
2.12 (ค) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งในฐานะ
อุปสรรคในการเขาสูตลาดการเมือง
การกํ าหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนการสราง
ทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งสะกัดผูที่มีคุณสมบัติไมไดมาตรฐาน
ตามสายตาของผูรางรัฐธรรมนูญมิใหเขาสูตลาดการเมือง ยิ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเขมงวดมากเพียงใด การเขาสูตลาดการเมืองจะยิ่งยาก
ลําบากมากเพียงนั้น ในกรณีตรงกันขาม หากเงื่อนไขคุณสมบัติและลักษณะตองหามไมเขมงวด
การเขาสูตลาดการเมืองยอมเปนไปไดโดยไมยากนัก ในบรรดาเงื่อนไขคุณสมบัติทั้งปวง เงื่อนไข
อันโดดเดนประการหนึ่งก็คือ วุฒิการศึกษาขั้นตํ่าของผูสมัครรับเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตองการให ‘บัณฑิต’ ปกครอง
บานเมือง จึงมีบทบัญญัติกีดกันมิใหผูที่มิไดเปน ‘บัณฑิต’ เขาสูตลาดการเมือง หรือมิใหดํารง
ตําแหนงทางการเมืองที่สําคัญ ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติตอไปนี้
(1) ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีวุฒิขั้นตํ่าระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา [มาตรา 107(3)]
(2) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองมีวุฒิขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา [มาตรา 125(3)]
(3) ผู  ดํ ารงตํ าแหนง รัฐ มนตรีตอ งสํ าเร็จ การศึก ษาไมตํ่ ากวา ปริ ญญาตรี ห รือ
เทียบเทา [มาตรา 206(3)]
ดวยเหตุดังนี้ ระบอบการเมืองการปกครองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเปนระบอบ
‘บัณฑิตยาธิปไตย’ อันเปนระบอบที่ ‘บัณฑิต’ เปนใหญในแผนดิน กระนั้นก็ตาม รัฐธรรมนูญมี
บทบัญญัติยกเวนสํ าหรับผูที่เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แมจะมิไดสํ าเร็จ
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การศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเทา ยังมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรได [มาตรา 107(3)] ขอยกเวนดังกลาวนี้มีผลในการกําหนดชวงเวลาแหงการเปลี่ยนผาน
(Transitional Period) จากระบอบการเมืองปจจุบันไปสูระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ เพราะการ
ผองถายนักการเมืองรุนเกาที่มิไดเปน ‘บัณฑิต’ นัน้ กินเวลา มิอาจหักพราดวยเขาได มิฉะนั้นราง
รัฐธรรมนูญฉบับ ‘ปฏิรูปการเมือง’ อาจไมสามารถผานความเห็นชอบของรัฐสภาได การกําหนด
ขอยกเวนเชนนี้จึงมีผลในการลดตนทุนปฏิบัติการทางการเมือง (Political Transaction Cost) ของ
การรางรัฐธรรมนูญ
คํ าถามพื้ นฐานมีอยูวา ผูที่มีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปสามารถ
ทําหนาที่ในตลาดการเมืองอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา รัฐมนตรี หรือผูดํารงตํ าแหนงการเมืองอื่นใดมากยิ่งกวาผูมีการศึกษานอยกวาระดับ
ดังกลาวหรือไม ประเด็นดังกลาวนี้เปนเรื่องที่ถกเถียงกันได ขอพึงพิจารณาสําหรับประเด็นนี้มีอยู
อยางนอย 3 ประการ
ประการแรก รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสําคัญแกการศึกษาในระบบ
โรงเรี ย นมากเกิ น ไป โดยมิ ไ ด ใ ห ค วามสํ าคั ญ แก ก ารเรี ย นรู  น อกระบบโรงเรี ย นแม แ ต น  อ ย
การกําหนดคุณสมบัติเชนนี้มีผลในการกีดกันผูนําและปราชญชาวบานผูไมมีการศึกษาอยางเปน
ทางการเปนสมาชิกรัฐสภา ทั้งๆที่ความรูและภูมิปญญาของบุคคลเหลานี้เกื้อกูลการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นอยางยิ่งยวด
ประการที่สอง นักการเมืองที่มีวุฒิบัตรตํ่ ากวาปริญญาตรีสามารถแกปญหา
โรคพรองปริญญาบัตรไดโดยไมยาก เพราะสถาบันอุดมศึกษาทั้งของเอกชนและรัฐ รวมทั้งสถาบัน
ราชภัฏแปรเปลี่ยนเปน McUniversity แลว กระบวนการ McDonaldization ขยายตัวครอบคลุม
ภาคอุดมศึกษา ในขณะที่ McDonald ใหบริการ ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ (Fast Food) McUniversity
สามารถพิมพปริญญาบัตรสนองตอบความตองการของนักการเมืองดวยการจัดหลักสูตรเรงรัด
เพราะมหาวิทยาลัยแปรสภาพเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ มาชานานแลว
ประการที่สาม การกําหนดวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
มีผลตอการเลื่อนชั้นของคนจนในสังคมไทย ดังเปนที่ทราบกันดีวา คนจนมีการศึกษานอย
สวนใหญจบการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา ก็ตองออกสูตลาดแรงงาน การกํ าหนดวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเปนระดับการศึกษาขั้นตํ่าของผูสมัครรับเลือกตั้ง มีผล
ในการสะกัดมิใหคนจนไตเตาขึ้นสูชนชั้นปกครอง
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2.13 การสังกัดพรรคและการยายพรรค
2.13 (ก) การสังกัดพรรค
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค [มาตรา 107(4)] แตหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒสิ ภามิใหสังกัดพรรค [มาตรา 126(1)] การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามเชนนี้ทําให
เขาใจไดวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยึดหลักตรรกะที่ขัดกันเอง ในดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับนี้
เห็นวา พรรคการเมืองเปน ‘ของดี’ ดังนัน้ ผูรางรัฐธรรมนูญจึงทําตัวเปน ‘คุณพอรูดี’ บังคับให
ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค ในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับนี้
เห็นวา พรรคการเมืองเปน ‘ของไมดี’ ดังนัน้ จึงหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
สังกัดพรรค แทที่จริงแลว ผูรางรัฐธรรมนูญมิไดใหอรรถาธิบายดังที่กลาวขางตนนี้ หากแตตองการ
ใหระบบพรรคการเมืองเติบโตและพัฒนา จึงบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตองสังกัดพรรค แตอีกดานหนึ่งนั้น เนื่องจากวุฒิสภานอกจากมีหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย
ทีผ่ า นมาจากสภาผูแทนราษฎรแลว ยังมีหนาที่ในการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงการเมือง
และตําแหนงผูบ ริหารระดับสูงอีกดวย ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาจึงตองวางตัวเปนกลาง และมิควร
เปนสมาชิกพรรคการเมือง
การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคมีผล
ในการสรางทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง (Barrier to Entry) อันเปนเหตุปจจัยหนึ่ง
ทีท่ าให
ํ ตลาดการเมืองไมมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) หากไมมีการบังคับเชนนี้
ผู ที่มี คุณสมบั ติและไมมี ลัก ษณะตอ งหา มสามารถเดิ น เขา สู ตลาดการเมืองไดโดยงาย และ
ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกมากขึ้น สภารางรัฐธรรมนูญตองการใหพรรคการเมืองเติบโตและ
พัฒนา จึงบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง
แตเนือ่ งจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สืบทอดอคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง (Size Bias)
จากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ (ดูหัวขอ 2.3) โดยยึดหลักการ ‘พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก’ อันจะมีผล
ใหตลาดการเมืองคงเหลือพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 2-3 พรรค นั่นหมายความวา พรรคการ
เมืองขนาดใหญเหลานี้จะมีอํานาจผูกขาดระดับหนึ่งในการคัดสรรผูสมัครรับเลือกตั้ง
พรรคการเมื อ งตั้ ง แต ข นาดกลางขึ้ น ไปนิ ย มซื้ อ ตั ว นั ก การเมื อ งที่ มี โ อกาสชนะ
การเลือกตัง้ โดยจายราคาคาตัวเปนเงินหรือตําแหนงทางการเมืองระดับสูง การซื้อตัวนักการเมือง
ดังกลาวนี้เปนไปโดยไมคํานึงถึงบรรทัดฐานทางจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นความ
ซือ่ สัตยสุจริต ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สืบทอดคติ ‘ระบบทวิพรรค (Bi-Party System)
ดีกวาระบบพหุพรรค (Multi-Party System)’ ซึ่งมีโครงสรางสิ่งจูงใจในการสงเสริมใหพรรค
การเมืองเติบโตจากภายนอก (External Growth) ดวยการควบหรือครอบพรรคหรือกลุมการเมือง
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อื่นๆ (Merger and Acquisition) มากกวาการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการสราง
นักการเมืองดวยตนเอง ในสภาพการณดังกลาวนี้ นักการเมืองหนาใหมยากที่จะแทรกตัวเขาสู
กระบวนการคัดสรรของพรรคการเมืองได เวนแตจะมีสถานะและตําแหนงในสังคมหรือชุมชน
การคัดสรรตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมิใชกระบวนการที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ หากแตเปนกระบวนการที่อิงอยูกับระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ นักการเมืองหนาใหมหากตองการสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
การเมืองใด ก็ตองเขาไปอยูในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภของหัวหนากลุมการเมืองกลุมหนึ่ง
กลุมใดในพรรคนั้น หากกลุมการเมืองหลายกลุมแยงชิงกันเสนอชื่อตัวแทนพรรคเพื่อสมัครรับ
เลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งเขตหนึ่งเขตใด ผลการคัดสรรยอมขึ้นอยูกับอํานาจตอรองของหัวหนา
กลุมการเมืองแตละกลุม การจัดทําบัญชีรายชื่อพรรคก็มีลักษณะทํานองเดียวกัน นักการเมือง
หนาใหมจะสามารถเขาสูระบบบัญชีรายชื่อพรรคไดหรือไม และจะไดอันดับบัญชีรายชื่อพรรค
อันดับตนๆไดหรือไม ยอมขึ้นอยูกับพลังตอรองของหัวหนากลุมการเมืองที่สังกัดดวย
ภายหลังจากการทําลายพรรคการเมืองที่ยึดอุดมการณสังคมนิยมตั้งแตป 2519
เปนตนมา พรรคการเมืองไทยมิไดมีอุดมการณทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่แตกตางกัน
เมนูนโยบายที่เสนอ ‘ขาย’ แกประชาชนจึงมิไดแตกตางกันในสาระสําคัญ ในสภาวการณดังเชน
ที่เปนอยูนี้ นักการเมืองหนาใหมมิอาจเลือกสังกัดพรรคโดยยึดเกณฑอุดมการณได เนื่องเพราะ
พรรคการเมืองไมมีอุดมการณนั่นเอง หากตองการเขาสูตลาดการเมือง ก็ตองประนีประนอม
หลักการดานอุดมการณ มิฉะนั้นก็ตองไมขึ้นสังเวียนการเมือง
หากไมมีการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรค การแขงขันในตลาดการเมืองยอมมีมากขึ้น เนื่องเพราะนักการเมืองทั้งหนาเกาและหนาใหม
มีทางเลือกมากขึน้ และจํานวนนักการเมืองที่เขาสูตลาดการเมืองเพิ่มขึ้น อันเปนเหตุใหประชาชน
มีเสรีภาพในการเลือกมากขึ้นดวย
การหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรคเปนมาตรการตรงกัน
ขามกับการปฏิบัติตอผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เหตุผลในการกํ าหนด
ขอหามดังกลาวนี้ไมหนักแนน อีกทั้งยังขัดกับธรรมชาติของมนุษยอีกดวย ในหลายตอหลาย
ประเทศ รัฐธรรมนูญมิไดมีขอหามมิใหสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค โดยที่สมาชิกวุฒิสภาในประเทศ
เหลานีม้ หี นาทีอ่ นั มิไดแตกตางจากสมาชิกวุฒิสภาไทย อาทิเชน วุฒิสภาแหงสหรัฐอเมริกามีหนาที่
กลัน่ กรองกฎหมายทีผ่ านมาจากสภาผูแทนราษฎร และมีอํานาจหนาที่ในการแตงตั้งและถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและตําแหนงผูบริหารระดับสูง แตรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกามิได
หามสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค การหามสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรคมิไดเปนเหตุใหสมาชิก
วุฒิสภามีความเปนกลางและมีความเที่ยงธรรมในการใชดุลพินิจ ความเปนกลางทางการเมืองมี
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หรื อ ไม เป น ประเด็น ที่ ถ กเถี ย งกั น ได ผูที่ ยึ ดมั่ น ในอุดมการณท างการเมือ งอุดมการณห นึ่ง
อุดมการณใด ยอมไมมีความเปนกลางทางการเมืองโดยปราศจากขอกังขา หากเรายอมรับตรรก
ดังกลาวนี้ ผูท มี่ คี วามเปนกลางทางการเมือง ก็คือ ผูที่ไมมีอุดมการณทางการเมือง แตสมาชิก
วุฒิสภาสมควรไมมีอุดมการณกระนั้นหรือ ในประการสําคัญ การมีอุดมการณทางการเมืองมิได
เปนเหตุใหขาดความเที่ยงธรรม หากมีความเที่ยงธรรมในจิตวิญญาณ ถึงจะมีหรือไมมีอุดมการณ
ทางการเมือง และถึงจะสังกัดหรือไมสังกัดพรรคการเมืองใดๆ ความเที่ยงธรรมนั้นยังคงอยู คนที่
ไมมคี วามเทีย่ งธรรมในจิตวิญญาณถึงจะถูกบังคับไมใหสังกัดพรรค ก็จะยังคงไมมีความเที่ยงธรรม
อยู นั่ น เอง การถูก บัง คับไมให สัง กัดพรรคมิอาจแปรเปลี่ย นความไมเ ที่ยงธรรมใหเ ปนความ
เทีย่ งธรรม และมิอาจแปรเปลี่ยนความไมเปนกลางใหเปนความเปนกลางไปได
ความสัมพันธกับพรรคหรือพวกเปนธรรมชาติมนุษย ผูที่สมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภามักจะมีความสัมพันธกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง ไมทางหนึ่งก็ทางใด
ผูสมัครบางคนตองการประโยชนจากระบบเครือขายความสัมพันธทางการเมืองของผูนําการเมือง
ในพรรคตางๆ ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกในป 2543 ผูชนะการ
เลือกตัง้ หลายคนอาศัยประโยชนจากระบบเครือขายความสัมพันธทางการเมืองดังกลาวนี้ บางคน
เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร บางคนเปนสามีหรือภรรยาหรือเครือญาติของ ส.ส. คนเหลานี้
ยอมตองไดประโยชนจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่สรางไวกอนแลว (รังสรรค ธนะพรพันธุ
2543ค) ถึงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค
แตมอิ าจหามหรือทําลายความสัมพันธระหวางมนุษยได
ในอีกดานหนึ่ง พรรคการเมืองขนาดใหญยอมตองการยึดพื้นที่ในวุฒิสภา การ
สงคนของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือการใหความชวยเหลือผูสมัครที่อยูในระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภของพรรค เปนเรื่องยากแกการตรวจสอบหรือเอาผิดได การยึดพื้นที่ในวุฒิสภาจะมี
ประโยชนเมื่อพรรคมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล เพราะจะชวยเกื้อกูลการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลได
ดวยเหตุดงั นี้ พรรคการเมืองขนาดใหญจึงมีสิ่งจูงใจในการยึดพื้นที่ในวุฒิสภา
ถึงจะหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค แตจะมีสมาชิก
วุฒิสภาจํานวนหนึ่งที่เปนตัวแทนพรรคการเมืองหรืออยูภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภของ
พรรคการเมือง ขอหามดังกลาวนี้ทํ าใหสาธารณชนมิอาจมองเห็นตัวตนที่แทจริงของสมาชิก
วุฒสิ ภาแตละคนวา เปนตัวแทนของพรรคการเมืองใด หรือกลุมผลประโยชนใด หากรัฐธรรมนูญ
ไมกาหนดข
ํ
อหามเชนนี้ ประชาชนยอมมีสารสนเทศเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาที่สมบูรณมากขึ้น
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2.13 (ข) การยายพรรค
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมมีขอหามเกี่ยวกับการยายพรรค
บทบัญญัติในเรื่องนี้แฝงอยูในเรื่องคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร โดยกําหนดวา จะตอง ‘เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน’ [มาตรา 107(4)] ดังนั้น
นั ก การเมื อ งที่ ต  อ งการย า ยพรรคจะต อ งลาออกจากสมาชิ ก ภาพพรรคเดิ ม ก อ นการเลื อ กตั้ ง
อยางนอย 90 วัน โดยที่สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลง พรอมๆกับการลาออกจากพรรคดวย [มาตรา
118(4)] ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดเงื่อนเวลาการเลือกตั้งวา จะตองเลือกตั้งภายใน
45 วันในกรณีอายุสภาสิ้นสุดลง (มาตรา 115) และภายใน 60 วันในกรณีที่มีการยุบสภา (มาตรา
116)
แมวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกํ าหนดขอหามการยายพรรค แตก็มิได
สงเสริมการยายพรรค เพราะมีขอกํ าหนดเงื่อนเวลาการเปนสมาชิกพรรคกอนที่จะมีสิทธิสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร เงื่ อ นเวลาดั ง กลา วนี้ ไมเ กื้อกูล การยายพรรคของ
นักการเมืองหนาเกาที่มีพรรคสังกัดอยูแลว เพราะตองเลือกจังหวะเวลาอยางถูกตองในการ
ลาออกจากสมาชิกภาพ ส.ส. หรือลาออกจากพรรคตนสังกัดเดิม เพื่อใหมีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้ง กลาวคือ ตองเปนสมาชิกพรรคใหมติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน อยางไร
ก็ตาม บทเฉพาะกาลแหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดมิใหนําเงื่อนเวลาตามมาตรา 107(4)
มาบังคับใชกบั การเลือกตั้งสมัยแรก (มาตรา 325) ดังนั้น การยายพรรคขนานใหญยอมเกิดขึ้นกอน
การเลือกตั้งสมัยแรก อันนํ าไปสูการปรับดุลยภาพทางการเมืองครั้งสํ าคัญ เพราะหลังจากนี้
แมการยายพรรคยังคงทํ าได แตมีความยุงยากเกี่ยวกับเงื่อนเวลา ซึ่งจะทํ าใหการยายพรรค
มีนอยลง ขอเท็จจริงเปนไปตามคําทํานายดังกลาวนี้ กอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครัง้ แรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในเดือนมกราคม 2544 มีการปรับดุลยภาพครั้งใหญ
ในตลาดการเมือง เนื่องจากมีการจัดตั้งพรรคไทยรักไทยในป 2542 โดยที่พรรคดังกลาวเลือก
ยุทธวิธคี วบและครอบกลุมและพรรคการเมืองตางๆ การยายพรรคขนานใหญจึงเกิดขึ้น (รังสรรค
ธนะพรพันธุ 2544ข)
การที่รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดขอหามการยายพรรคมีนัยสําคัญวา รัฐธรรมนูญ
ใหความเห็นชอบกับการซื้อขายนักการเมืองและกลุมการเมือง และมีสิ่งจูงใจสงเสริมใหพรรค
การเมืองเติบโตจากภายนอก (External Growth) ดวยการซื้อนักการเมืองและดวยการควบและ
ครอบกลุมและพรรคการเมือง ในประเด็นนี้ จะเห็นไดวา มีความขัดกันในดานระบบตรรก
ในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีขอหามการซื้อขายเสียง และกําหนดบทลงโทษ
ผูข ายและผูซ อื้ เสียง แตกลับไมมีการหามการซื้อขายนักการเมือง และไมมีบทลงโทษนักการเมือง
ทีข่ ายตัวและพรรคการเมืองที่ซื้อตัวนักการเมือง
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เมือ่ พิจารณาจากแงมุมของนักการเมืองที่ยายพรรค การยายพรรคมีสภาพเสมือน
หนึง่ การยายบริษทั ทีท่ างาน
ํ
พนักงานเคลื่อนยายจากบริษัทที่ใหผลตอบแทนแรงงานตํ่าไปสูบริษัท
ที่ใหผลตอบแทนสูงฉันใด นักการเมืองยอมยายจากพรรคที่ใหผลตอบแทนตํ่ าไปสูพรรคที่ให
ผลตอบแทนสูงฉันนั้น ผลตอบแทนดังกลาวนี้มีทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน มีทั้งแหลงที่มา
ทีช่ อบธรรมและไมชอบธรรม การยายพรรคมิใชการขายตัวเสมอไป นักการเมืองบางคนยายพรรค
เพราะเหตุวามิอาจเติบโตทางการเมืองในพรรคตนสังกัดเดิมได ทั้งนี้อาจเปนเพราะเขาไปอยูใน
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีพลังตอรองภายในพรรคตํ่ า แตสวนใหญยายพรรคเพราะ
มีโอกาสไดผลตอบแทนสูงกวาเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินคาใชจายในการรณรงคทางการเมือง
และตํ าแหนงการเมือง นักการเมืองที่ขายตัวไดยอมตองมีศักยภาพในการชนะการเลือกตั้งและ
สถานะทางสังคมสูง ราคาที่ขายไดนอกจากจะขึ้นอยูกับศักยภาพทางการเมืองและสถานะทาง
สังคมแลว ยังขึ้นอยูกับความกวางใหญไพศาลของเครือขายทางการเมืองและฐานอํานาจทางการ
เมืองดวย
เมื่ อ พิ จ ารณาจากแง มุ ม ของพรรคการเมือ งที่ ตอ งการซื้อนัก การเมื อง พรรค
การเมืองยอมมีเปาหมายขั้นสุดทายในการยึดกุมอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน ในการเลือก
ตั้งแบบแบงเขต พรรคการเมืองยอมตองการนักการเมืองที่มีฐานที่มั่นทางการเมืองอันแข็งแกรง
ในเขตการเลือกตั้งตางๆ ในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรค พรรคการเมืองยอมตองการผูทรง
ความรูค วามสามารถและพอคานายทุน เพื่อเสริมภาพลักษณและฐานธนกิจของพรรค
คําถามพื้นฐานมีอยูวา สมควรที่จะหามนักการเมืองยายพรรคหรือไม? ในการ
ตอบคําถามดังกลาวนี้ จําเปนตองทําความเขาใจวา ตลาดนักการเมืองนับเนื่องเปนเปนตลาด
แรงงานประเภทหนึ่ง ในเมื่อการหามแรงงานยายสถานที่ (โรงงานหรือบริษัท) ที่ทํางานเปนการ
ลิดรอนสิทธิแรงงาน การหามนักการเมืองยายพรรคก็ตองถือเปนการลิดรอนสิทธิแรงงานดวย
หากเราเชื่อวา การสงเสริมใหตลาดแรงงานมีการแขงขันอยางสมบูรณใหประโยชนแกผูใชแรงงาน
การสงเสริมใหตลาดนักการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณก็จะเปนประโยชนตอสุขภาพของตลาด
การเมืองดวย หัวใจสํ าคัญในการนี้อยูที่การสงเสริมใหการเคลื่อนยายแรงงานเปนไปโดยเสรี
(Labour Mobility) มิใชการจํากัดเสรีภาพในการเคลื่อนยายแรงงาน นักการเมืองที่มิอาจไตบันได
ทางการเมืองในพรรคที่สังกัดอยูเดิม เมื่อยายพรรคอยางเหมาะสม อาจสามารถใชศักยภาพที่มี
ใหเปนประโยชนแกสังคมการเมืองได
2.14 การทุจริตการเลือกตั้ง
การทุจริตการเลือกตั้งยอมทํ าใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปดวยความสุจริตและ
เที่ยงธรรม สมาชิกรัฐสภาสมควรผานกระบวนการเลือกตั้งดวยวิธีการอันสุจริตและเที่ยงธรรม
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกํ าหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนาที่ควบคุมและ
จัดการเลือกตั้ง ‘ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม’ (มาตรา 144) เมื่อมีผูรองคัดคานการเลือกตั้ง
หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการกระทํ าอันไมสุจริตในการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงโดยฉบับพลัน (มาตรา 147)
รัฐธรรมนูญมิไดแจกแจงรายละเอียดวา การกระทํ าอันใดเขาขายการทุจริต
การเลือกตัง้ หรือทําใหการเลือกตั้งไมสุจริตและไมเที่ยงธรรม รายละเอียดเหลานี้ปรากฏในพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมชิกวุฒิสภา พ.ศ.
2541 แกไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2543 ตารางที่ 4-2 แจกแจงความผิดที่ถือวามีผลในการทําใหการ
เลือกตัง้ ไมสจุ ริตและเที่ยงธรรม ซึ่งจะเห็นไดวา ความผิดดังกลาวนี้มีถึง 37 ลักษณะ ความผิดบาง
ลักษณะจะกลาวถึงในหัวขออื่น ไดแก การซื้อขายเสียง (หัวขอ 2.15) การหาเสียง (หัวขอ 2.16)
และคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง (หัวขอ 2.17)
การกระทําอันเปนเหตุใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม
มีหลายรูปแบบ และนับวันมีแตจะซับซอนยิ่งขึ้น เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพบวา บทบัญญัติ
ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2541 มีมาตรการ
ปองปรามและบทลงโทษไมเพียงพอ จึงผลักดันใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้ในป 2542 และ
2543 ตามลําดับ โดยที่มีบทบัญญัติในหมวดหนึ่ง สวนที่ 10 วาดวยการดําเนินการกรณีการ
เลื อ กตั้ ง มิ ไ ด เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรมเพิ่ ม เติ ม จากกฎหมายฉบั บ ป 2541 ยั งผลให
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง มี อํ านาจในดํ าเนินการเมื่อมีเหตุไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรมในการ
จัดการเลือกตั้ง อํานาจที่สําคัญไดแก
(1) กอนจะประกาศผลการเลือกตั้ง หากผูสมัครรับเลือกตั้งมีการกระทําอันนา
จะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครที่กระทํ าการเชนนั้นทุกรายเปนเวลา 1 ปนับตั้งแตวันที่
คณะกรรมการเลือกตั้งมีคําสั่ง (มาตรา 85/1)
(2) กอนที่จะประกาศผลเลือกตั้ง ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา พรรค
การเมือง เจาหนาที่หรือสมาชิกพรรคการเมือง กระทําการอันนาจะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศใหบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน
ใหแกพรรคการเมืองนั้นเปนบัตรเสียและมิใหนับเปนคะแนน ทั้งนี้เฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีการกระทํา
นัน้ (มาตรา 85/8)
(3) แมเมื่อประกาศผลการเลือกตั้งไปแลว หากปรากฏหลักฐานอันเชื่อไดวา
ผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหเปนผูชนะการเลือกตั้งไดรับเลือกตั้งโดยวิธีอันไมสุจริต
อันเปนผลจากการกระทํ าของตนเองหรือผูอื่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเพิกถอนสิทธิ
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เลือกตั้งของสมาชิกผูนั้นเปนเวลา 1 ปก็ได แตตองสั่งภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศผลการ
เลือกตั้ง (มาตรา 85/9)
นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีอํานาจงดประกาศผลการเลือกตั้ง และ
จัดใหมกี ารเลือกตั้งใหมในเขตการเลือกตั้ง อันปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการเลือกตั้งที่มิได
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (มาตรา 85/7) อีกทั้งมีอํานาจเขาตรวจคนสถานที่ใดๆโดยไมตอง
มีหมายคน และขอขอมูลจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแหงประเทศ
ไทย ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินอื่น (มาตรา 85/10) รวมตลอดจนมีอํานาจเรียกเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําได (รธน. 2540 มาตรา 145
วรรค 2)5
ในกรณี ที่ ค วามไม สุ จ ริ ต และไม เ ที่ ย งธรรมในการเลื อ กตั้ ง ในหน ว ยหรื อ เขต
การเลือกตั้งใดเกิดจากการกระทําของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยหรือเขตการเลือกตั้ง
นัน้ และใหกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม (มาตรา 85/6)
เมื่ อ เริ่ ม มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาในป 2543 ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 คณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจในการสั่ง
ใหงดประกาศผลการเลือกตั้ง ประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของ
ผู  ส มั ค รบางคนที่ มี ป ระพฤติ ก รรมการทุ จ ริ ต ในการเลื อ กตั้ ง โดยแจ ง ชั ด การใช อํ านาจอย า ง
กวางขวางของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวนี้กอใหเกิดขอวิพากษวิจารณเปนอันมาก
ขอวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหลายตอหลายกรณีมาจากพยานหลักฐานที่ไมหนักแนน
จนดูประหนึ่งวา คณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดยึดหลักการวา การลงโทษบุคคลหนึ่งบุคคลใด
จะกระทําก็ตอเมื่อมีหลักฐานการทําความผิดโดยปราศจากขอเคลือบแคลงใดๆ อันขัดตอหลัก
นิตธิ รรม ในบางจังหวัดมีการจัดการเลือกตั้งใหมซํ้าแลวซํ้าเลา ทายที่สุดยังคงไดผูชนะการเลือกตั้ง
คนเดิม การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยปราศจากการถวงดุล นับเปนเหตุผลหนึ่ง
ที่ทํ าใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ 2541 ในป 2543 โดยผลของการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ดังกลาว มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ถวงดุลอํานาจของคณะกรรมการ

5

อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2543) แลว ยังปรากฏในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.
2541 อีกดวย
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การเลือกตั้ง6 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งผูสมัครคนใด
จะตองแจงความเห็นพรอมดวยสํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะตองวินิจฉัยความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 5 วันนับ
แตวนั ทีไ่ ดรับเรื่อง หากพนระยะเวลาดังกลาวแลว คณะกรรมการตรวจสอบยังไมมีความเห็น คณะ
กรรมการการเลือกตั้งสามารถดําเนินการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผูสมัครดังกลาวได (มาตรา
85/3)
เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พบว า การเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต และ
เทีย่ งธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
(1) การประกาศใหบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเปนบัตรเสีย (มาตรา 85/8)7
(2) การงดประกาศผลการเลือกตั้งและจัดใหมีการเลือกตั้งใหม (มาตรา 85/7)
(3) การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 85/1 และมาตรา 85/9)
บัตรเลื อ กตั้ง ที่ลงคะแนนใหแกพรรคการเมืองใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินจิ ฉัยวาเปนบัตรเสีย ยอมทําใหพรรคการเมืองนั้นไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งนอยลง
การประกาศงดการลงคะแนนเลื อ กตั้ ง และกํ าหนดวั น เลื อ กตั้ ง ใหม เ มื่ อมี ก าร
กระทําของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐอันทําใหการเลือกตั้งไมสุจริต
และไมเทีย่ งธรรม (มาตรา 85/6) มิไดมีผลลงโทษเจาพนักงานเหลานั้น หากแตเปนการลงโทษ
ผูส มัครรับเลือกตัง้ ซึ่งอาจตองมีรายจายทางการเมืองเพิ่มขึ้น และลงโทษผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอาจ
ตองมีรายจายในการใชสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้น การจัดใหมีการเลือกตั้งใหมสรางภาระแกผูสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง ที่ ด  อ ยฐานะมากกว า ผู  ส มั ค รที่ มี ฐ านะดี อย า งไรก็ ต าม กฎหมายการเลื อ กตั้ ง
มีบทบัญญัติตางหากที่กําหนดบทลงโทษเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งและเจาหนาที่ของรัฐ
ทีท่ าให
ํ การเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรม
สวนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ถูกเพิกถอนสิทธิดังกลาว
ตองพนไปจากระบบการเมืองเปนการชั่วคราว ตนทุนของการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งประกอบ
6

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือผูดํารง
ตําแหนงอื่นในพรรคการเมือง ในกรณีที่ประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะใดไมอาจดํารงตําแหนงกรรมการได
ใหกรรมการกฤษฎีกาประจํ าคณะนั้นเลือกกรรมการกฤษฎีกาคนหนึ่งในคณะเดียวกันที่ไมมีลักษณะตองหาม
ดังกลาวเปนกรรมการแทน ในกรณีที่ไมอาจหากรรมการได ใหคณะกรรมการนี้ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
(มาตรา 85/3)
7
มาตรา 85/8 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 บังคับใชกับการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อมากกวาการเลือกตั้ง
แบบแบงเขต
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ดวยเงินไดอันพึงไดจากระบบการเมืองที่ตองสูญเสียไปเนื่องจากตองพนไปจากระบบการเมือง
(Earnings Foregone) การสูญเสียทรัพยากรของแผนดินที่เคยผันไปสรางคะแนนนิยมในฐานที่มั่น
ทางการเมือง ซึง่ ไมอยูในฐานะที่หาประโยชนไดเมื่อสิ้นตําแหนงการเมือง รวมทั้งรายจายทางการ
เมืองที่ยังตองจายตอไปเพื่อกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภในเขตการเลือกตั้งของตน เพื่อสะสม
‘ทุนยี่หอ’ (Brand Name Capital)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 และ 2543 กําหนดความผิดฐานทําให
การเลือกตัง้ ไมสุจริตและยุติธรรมไวอยางกวางขวางถึง 37 ลักษณะ (ดูตารางที่ 4-2) ความผิด
บางลักษณะมีประเด็นที่โตเถียงได อาทิเชน การซื้อขายเสียงสมควรถือเปน ‘อาชญากรรม’ หรือไม
เหตุใดจึงหามผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง โดยที่จะถูกลงโทษหากหาเสียง ฯลฯ
อยางไรก็ตาม มีขอพึงสังเกตเกี่ยวกับการลงโทษผูกระทําความผิดฐานทําใหการเลือกตั้งไมสุจริต
และเทีย่ งธรรมอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก การลงโทษครอบคลุม ตัวละครทุก ประเภทในตลาดการเมือง
นับตัง้ แตเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง เจาหนาที่ของรัฐ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง
พรรคการเมือง หัวคะแนน สมุหบัญชีเลือกตั้ง ประชาชนโดยทั่วไป และคนตางดาว
ประการที่ ส อง การลงโทษครอบคลุ ม ทั้ ง การลงโทษทางการเมื อ ง (การ
ไมประกาศผลการเลือกตั้ง การเลือกตั้งใหม การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง) การลงโทษทางอาญา
(จําคุก) และการลงโทษทางแพง (เรียกคาชดใชความเสียหาย)
การลงโทษทางการเมือง (ดังเชนการจัดใหมีการเลือกตั้งใหม และการเพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้ ) ไมเปนการเพียงพอ ในเมื่อการทุจริตการเลือกตั้งเปน ‘มะเร็ง’ ทีบ่ อ นทําลายระบอบ
การเมืองการปกครองประชาธิปไตย การกําหนดบทลงโทษทางอาญานับเปนเรื่องสมเหตุสมผล
และสมควรอยางอยางที่จะกําหนดบทลงโทษทางอาญาในกฎหมายการเลือกตั้ง การใชกฎหมาย
อื่นในการลงโทษทางอาญาแกผูประกอบการทุจริตการเลือกตั้งจะเกิดปญหาความไมชัดเจนของ
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibility Assignment) การกําหนดบทลงโทษทางอาญาใน
กฎหมายการเลือกตั้งยอมทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตองรับผิดในการปฏิบัติหนาที่
การทุจริตการเลือกตั้งยังสรางภาระทางการคลังแกแผนดิน เพราะรัฐตองสูญเสีย
งบประมาณแผนดินในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหจัดการเลือกตั้งใหม เนื่องจากตรวจพบการทุจริตการเลือกตั้ง นอกจากรัฐตอง
สูญเสียงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งแลว ผูสมัครรับเลือกตั้งที่มิไดทุจริตก็ตองมีรายจายทาง
การเมืองเพิม่ ขึน้ และราษฎรก็ตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นในการใชสิทธิเลือกตั้งอีกดวย ดวยเหตุดังนี้
จึงมีเหตุผลทีจ่ ะสนับสนุนการลงโทษทางแพงแกผูประกอบการทุจริตการเลือกตั้งทั้งปวง
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ความรุนแรงของบทลงโทษมีผลในการปองปรามการทุจริตการเลือกตั้ง หรือการ
ทําใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรม บทลงโทษยิ่งรุนแรงมากเพียงใด ยอมสรางภาระตนทุน
แกผูกระทําความผิดมากเพียงนั้น ในกรณีตรงกันขาม หากบทลงโทษเบาบาง กลับเปนการให
สิง่ จูงใจในการกระทําผิด การปองปรามดังกลาวนี้ นอกจากจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของบทลงโทษ
แลว ยังขึ้นอยูกับความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและเจาหนาที่อื่นของรัฐอีกดวย หากการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางเขมงวด
ความเปนไปไดที่ผูกระทําผิดจะถูกจับไดและถูกลงโทษยอมอยูในระดับสูง ซึ่งทําใหตนทุนของการ
กระทําความผิดสูงตามไปดวย ในกรณีตรงกันขาม หากการบังคับใชกฎหมายหยอนยาน ผูกระทํา
ความผิดรอดพนจากการถูกจับลงโทษไดงาย ตนทุนของการทําความผิดจึงตํ่า ประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมายมิไดขึ้นอยูกับความเอาจริงเอาจังของเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับ
ลักษณะของอาชญากรรมดวย อาชญากรรมที่มีเจาทุกขอันเดนชัด งายแกการปองกันและ
ปราบปราม เพราะเจาทุกขจะเขารวมกระบวนการปองกันและปราบปรามดังกลาว แตอาชญา
กรรมที่ปราศจากเจาทุกข (Crime Without Victims) ยากแกการปองกันและปราบปราม
การซือ้ ขายเสียงอาจเปนตัวอยางของความขอนี้
ตารางที่ 4-3 แจกแจงความรุนแรงของบทลงโทษตามที่ปรากฏใน พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
แกไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2543 บทลงโทษจําแนกเปน 15 กลุม กลุมที่ 15 เปนบทลง
โทษทางแพง กลุมที่ 1-14 เปนบทลงโทษทางอาญาผสมผเสกับบทลงโทษทางแพง บางกลุม
ใหทางเลือกระหวางการลงโทษทางอาญากับการลงโทษทางแพง การจัดกลุมเรียงลําดับจากกลุมที่
มีบทลงโทษรุนแรงมากไปหากลุมที่มีบทลงโทษรุนแรงนอย ยกเวนกลุมที่ 15 ซึ่งมิอาจเปรียบเทียบ
กับกลุมที่ 1-14 ได เพราะเปนบทลงโทษทางแพงโสดเดียว การประเมินบทลงโทษทางอาญา
เทียบกับบทลงโทษทางแพงเปนเรื่องยาก และตองใชดุลพินิจมากเกินไป โทษจําคุกเมื่อประเมิน
เปนความเสียหายทางแพงขึ้นอยูกับคาของเวลา (Cost of Time) ของผูกระทําผิดแตละราย ผูที่มี
ผลตอบแทนจากการใชเวลาการทํางานสูง เมื่อถูกจําคุก ยอมมีความเสียหายที่คิดเปนตัวเงินมาก
แตผูที่มีผลตอบแทนจากการทํ างานตํ่ า ความเสียหายอันเกิดจากการถูกจํ าคุกมีมูลคาตํ่ ากวา
ดังนัน้ ความรุนแรงของบทลงโทษกลุมที่ 15 จึงมิอาจนําไปเปรียบเทียบกับกลุมที่ 1-14
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา บทลงโทษรุนแรงเพียงพอหรือไม และสมเหตุสมผล
หรือไม ?
บทลงโทษทางแพงนั้นสมเหตุสมผล (ดูบทลงโทษกลุม 15 ตารางที่ 4-4) กฎหมาย
การเลือกตั้งกําหนดวา
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(1) ใครก็ตามทีท่ ําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปนเหตุให
ตองมีการเลือกตั้งใหม และผูกระทําผิดดังกลาวถูกศาลพิพากษาลงโทษแลว
(2) ใครก็ตามที่กระทํ าการอันเปนเท็จเพื่อแกลงใหผูสมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่ง
คนใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อมิใหมีการประกาศผลการเลือกตั้ง อันเปนเหตุใหตองมีการ
เลือกตัง้ ใหม และผูกระทําผิดดังกลาวถูกศาลพิพากษาลงโทษแลว
ใครคนนั้นตองรับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งใหม ในกรณีที่มีผูรับผิด
หลายคน ใหทุกคนรับผิดชดใชคาใชจายรวมกันอยางลูกหนี้รวม (มาตรา 113/1 วรรคแรกและวรรค
สอง)
บทลงโทษทางแพงดังกลาวนี้นับวาสมเหตุสมผล ในเมื่อผูกระทําผิดทําใหรัฐตองมี
รายจายเพิ่มขึ้นโดยไมจํ าเปน ก็ตองชดใชรายจายอันเกิดจากการทํ าผิดของตน ครั้นถามวา
บทลงโทษนีเ้ พียงพอหรือไม? คําตอบมีไดหลากหลาย ความเสียหายอันเกิดจากการทําผิดในกรณี
นีม้ ไิ ดตกแกรัฐเทานั้น หากยังตกแกผูสมัครรับเลือกตั้งที่มิไดกระทําผิด และราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
อีกดวย ผูสมัครรับเลือกตั้งตองมีคาใชจายในการรณรงคทางการเมืองสําหรับการเลือกตั้งครั้งใหม
บางคนอาจชนะการเลือกตั้งตั้งแตการเลือกตั้งครั้งแรกแลวหากมิไดถูกกลั่นแกลง ความเสียหาย
ที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเหลานี้ไดรับสามารถดําเนินการฟองรองผูกระทําผิดได เพราะมาตรา 114
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2541 บัญญัติวา ในกรณี
ทีป่ รากฏวามีการกระทําความผิดตามกฎหมายนี้เกิดขึ้นในเขตการเลือกตั้งใด ใหถือวาผูสมัครหรือ
พรรคการเมื อ งซึ่ ง ส ง สมาชิ ก ของตนลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในเขตการเลื อ กตั้ ง นั้น เปน ผู เ สีย หาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้ จะเห็นไดวา ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับ
ความเสียหายมีโอกาสที่จะไดรับการชดเชยความเสียหาย แตราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งหามีชองทาง
เชนวานี้ไม การเลือกตั้งใหมทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นในการใชสิทธิเลือกตั้ง
ดังนั้น การลงโทษเพียงชดใชคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งใหมนั้นับวาไมเพียงพอ ควรจะให
ชดใชคาเดินทางของราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย
นอกเหนื อ จากบทลงโทษทางแพง แลว บทลงโทษที่รุน แรงมากที่สุด ไดแก
บทลงโทษกลุมที่หนึ่ง ซึ่งกําหนดใหจําคุกตั้งแต 7-10 ป และปรับตั้งแต 140,000 – 200,000 บาท
และใหศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนเวลา 20 ป บทลงโทษที่รุนแรงนอยที่สุด ไดแก บทลงโทษ
กลุม ที่ 14 ซึ่งกําหนดใหจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
(ดูตารางที่ 4-3)
ขอพึงพิจารณาเกี่ยวกับบทลงโทษกลุมที่ 1-14 มีอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก หากพิจารณาจากสามัญสํานึก การทุจริตการเลือกตั้งควรไดรับ
โทษสูงสุด ความผิดกลุมนี้อยูในบทลงโทษกลุมที่ 3 นาประหลาดที่การแจงหรือใหถอยคําอันเปน
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เท็จตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหเขาใจวา ผูสมัครคนหนึ่งคนใดกระทําการอันทําใหการ
เลือกตั้งมิไดเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม ถือเปนอาชญากรรมที่มีบทลงโทษรุนแรงมาก
ทีส่ ดุ ตามกฎหมายการเลือกตั้ง การแจงเท็จหรือการใหถอยคําอันเปนเท็จ (กลุมที่ 1) มีบทลงโทษ
รุนแรงกวาการกระทําอันเปนเท็จเพื่อกลั่นแกลงผูสมัคร (กลุมที่ 2) ทั้งๆที่การกระทําความผิด
ทั้งสองกรณีลวนเขาขายการกลั่นแกลงเหมือนกัน และคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ตองสูญเสีย
ทรัพยากรในการสืบสวนสอบสวนไมแตกตางกัน
ประการที่สอง การนําบัตรเลือกตั้งใสหีบบัตรเลือกตั้งโดยไมมีอํานาจโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือกระทําการอันเปนเหตุใหบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความเปนจริง (ขอหามมาตรา
61 บทลงโทษมาตรา 111) อยูในบทลงโทษกลุมที่ 7 ในขณะที่การทุจริตเกี่ยวกับการนับคะแนน
และการทําใหบตั รเลือกตั้งเสียหายอยูในบทลงโทษกลุมที่ 3 ซึ่งบทลงโทษรุนแรงกวามาก
กลาวโดยสรุปก็คือ การทุจริตการเลือกตั้งเปนอาชญากรรมที่กอมหันตภัยแก
สังคมไทย นอกจากสรางภาระทางการคลังแกแผนดินและภาระแกประชาชนทุกหมูเหลาแลว
ยังเปนรากฐานอันนําไปสู ‘สังคมขี้ฉอ’ (Rent Seeking Society) อีกดวย ผูที่ชนะการเลือกตั้งดวย
วิธีการอันไมสุจริตและไมเที่ยงธรรม ยอมมีแนวโนมที่จะใชอํานาจในทางฉอฉลและกอบโกยผล
ประโยชนสวนบุคคล กฎหมายการเลือกตั้งไดพัฒนามาจนถึงจุดที่สามารถแยกแยะความผิดอัน
เปนเหตุใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรมอยางกวางขวาง อีกทั้งมีการกําหนดบทลงโทษทั้ง
ทางการเมือง ทางอาญา และทางแพง บทลงโทษมีความรุนแรงเพียงพอหรือไม อาจสําคัญไมเทา
กับความเอาจริงเอาจังในการบังคับใชกฎหมาย
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ตารางที่ 4-2
การกระทําอันเปนเหตุใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรม และบทลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 และ 2543
ความผิด
ก. ทั่วไป
1. การฝาฝนคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งใหระงับ
หรือแกไขการกระทํ าใดๆเพื่อประโยชนแกผูสมัคร
หรือพรรคการเมืองใด อันอาจทํ าใหการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
2. การขาย จํ าหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา
ทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหวางเวลา 18.00 น. ของ
วันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
3. การเลนหรือจัดใหมีการเลนพนันขันตอใดๆเกี่ยวกับ
ผลการเลือกตั้ง

4. การดําเนินการหรือยินยอมใหดําเนินการยายบุคคล
เขามาในทะเบียนบานของตน โดยบุคคลนั้นมิได
อยูอาศัยจริง หรือเจตนาทุจริตในการเลือกตั้ง
5. การขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวหรือไมใหความสะดวก
พอสมควรตอการไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูใตบังคับ
บัญชาหรือลูกจาง
6. การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามอํานาจในการสืบสวน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อหาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและปองกันมิใหการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
7. การให บุ ค คลอื่ น ล ว งรู  ข  อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ได รั บ จากสํ านั ก งานป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่น โดยมิใช
การปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่หรือกฎหมาย

ผูรับโทษ

บทลงโทษ

ผูกระทําผิด
ม. 85/4

จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (ม. 107)

ผูกระทําผิด
ม. 112

จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (ม. 112)
จําคุกตั้งแต 1-5 ป หรือปรับตั้งแต
20,000 - 100,000 บาท หรือ
ทั้ ง จํ าทั้ ง ปรั บ และสั่ ง ให ศ าล
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5
ป (ม. 113)
จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน
40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(ม. 99)
จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน
40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(ม. 198)
จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน
20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(ม. 111/1 วรรคแรก)

ผูกระทําผิด
ม. 113

ผูกระทําผิด
ม. 28
ผูกระทําผิด
ม. 98
ผูกระทําผิด
ม. 85/10

ผูกระทําผิด
ม. 85/10 (2)

จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน
20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(ม. 111/1 วรรคสอง)
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ตารางที่ 4-2 (ตอ)
ความผิด

ผูรับโทษ

บทลงโทษ

8. การเปดทําลาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ หรือทําให
ไรประโยชน หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือ
บั ต รเลื อ กตั้ ง หรื อ เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งที่
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดสงไปยัง
สถานที่นับคะแนนโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวย
กฎหมาย

ผูกระทําผิด

จํ าคุ ก ตั้ ง แต 1-10 ป หรื อ ปรั บ
ตั้งแต 20,000-200,000 บาท และ
ให ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มี
กําหนด 10 ป (ม. 110)

9. การจงใจขัดขวางมิใหมีการสงหีบบัตรเลือกตั้ง
หรือ สิ่ง ที่แ ทนหี บ บัตรเลือ กตั้ง ไปยังสถานที่นับ
คะแนนหรือกระทําการเพื่อใหการสงลาชา

ผูกระทําผิด

10.การทํ าเครื่ อ งหมายเพื่ อ เป น ที่ สั ง เกตไว ที่ บั ต ร
เลือกตั้ง

ผูกระทําผิด

11.การนํ าบัตรเลือกตั้งใสหีบบัตรเลือกตั้งโดยไมมี
อํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย หรือกระทําการ
อันเปนเหตุใหมีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความ
จริง

ผูกระทําผิด

12. การทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อแสดง
วามีผูมาลงคะแนนโดยผิดไปจาความจริง

ผูกระทําผิด

13. การกระทําอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวา
ผูสมัครผูใดกระทํ าการฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายเลือกตั้ง

ผูกระทําผิด

14. การกระทําอันเปนเท็จเพื่อแกลงใหผูสมัครถูก
เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ เพื่ อ ไม ใ ห มี ก าร
ประกาศผลเลือกตั้ง

ม. 66

ม. 110

ม. 60

ม. 61

จํ าคุ ก ตั้ ง แต 1-10 ป และปรั บ
ตั้งแต 20,000-200,000 บาท และ
ให ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มี
กําหนด 10 ป (ม. 110)
จํ าคุ ก ตั้ ง แต 1-5 ป และปรั บ
ตั้งแต 20,000–100,000 บาทหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป (ม. 111)
จํ าคุ ก ตั้ ง แต 1-5 ป และปรั บ
ตั้งแต 20,000 – 100,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป (ม. 111)
เหมือนขอ ก (11) (ม. 111)

ม. 61
มาตรา 101/1
วรรคแรก
ผูกระทําผิด
มาตรา 101/1
วรรคสอง

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน
40,000 บาท และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป (ม.101/1
วรรคแรก)
จําคุกตั้งแต 5-10 ป และปรับตั้งแต
100,000-200,000 บาท และใหศาล
สั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มี กํ าหนด
10 ป
(ม. 101/1 วรรคแรก)
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15.การแจ ง หรื อ ให ถ  อ ยคํ าอั น เป น เท็ จ ต อ คณะ
กรรมการการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ให เ ข า ใจผิ ด ว า
ผูสมัครใดกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย

ผูกระทําผิด

จํ าคุกตั้งแต 7-10 ป และปรับ
ตั้งแต 140,000-200,000 บาท
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 20
ป

มาตรา 101/1
วรรคสาม

หมายเหตุ ดู ขอ ค (4) ง (1) (2) (6) (7) ประกอบ
ข. กรรมการและเจ า พนัก งานผูดํ าเนิน การ
เลือกตั้งและเจาหนาที่ของรัฐ
1. การจงใจไมปฏิบัติหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่

เจาพนักงานผู
ดําเนินการเลือกตั้ง
ม.17

2. การใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย เจาหนาที่รัฐ
ใหคุณใหโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง
ม. 47

3. การจงใจนับคะแนนผิดหรือรวมคะแนนผิด

เจาพนักงานผู
ดําเนินการเลือกตั้ง
ม. 71

4. การจงใจอานบัตรเลือกตั้งใหผิดไปจากความ เจาพนักงานผู
จริง
ดําเนินการเลือกตั้ง
ม. 71
5. การจงใจกระทําการเพื่อใหบัตรเสียเปนบัตรที่ เจาพนักงานผู
ใชได
ดําเนินการเลือกตั้ง
ม. 71
6. การจงใจกระทํ าโดยมิ ไ ด มี อํ านาจโดยชอบ เจาพนักงานผู
ด ว ยกฎหมายให บั ต รเลื อ กตั้ ง ชํ ารุ ด หรื อ ดําเนินการเลือกตั้ง
เสียหายหรือใหเปนบัตรเสีย
ม. 71 และ ม. 108
หมายเหตุ ดูขอ ก(8) (9) (10) (11) และ (12)
ประกอบ

จํ าคุกตั้งแต 1-10 ป และปรั บ
ตั้งแต 20,000 – 200,000 บาทและ
ให ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิเลือ กตั้ง มี
กําหนด 10 ป (ม. 101)
จํ าคุกตั้งแต 1-10 ป และปรั บ
ตั้งแต 20,000 – 200,000 บาท
และให ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิเลือ ก
ตั้งมีกําหนด 10 ป (ม. 101)
จําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับตั้งแต
20,000-200,000 บาท และใหศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกํ าหนด
10 ป (ม. 101)
เหมือนขอ ข (3)
(ม. 101)
เหมือนขอ ข (3)
(ม. 101)
เหมือนขอ ข (3)
(ม. 101 และ ม. 108)
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1. การใช บั ต รอื่ น ที่ มิ ใ ช บั ต รเลื อ กตั้ ง ลงคะแนน
เลือกตั้ง

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

2. การนําบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ม. 59 วรรคสอง

3. การจงใจกระทําใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหาย
หรือใหเปนบัตรเสีย

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ม. 108

4. การขายเสียง

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ม. 63

จําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับ
ตั้งแต 20,000 – 200,000 บาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือก
ตั้งมีกําหนด 10 ป (ม. 110)
จํ าคุกตั้งแต 1-5 ป หรือปรับ
ตั้งแต 20,000 – 100,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 10
ป (ม. 111)
จํ าคุ ก ไม เ กิ น 1 ป และปรั บ
ตั้งแต 20,000 บาท และใหศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด
5 ป (ม. 1108)
จํ าคุกตั้งแต 1-5 ป และปรับ
ตั้งแต 20,000 – 100,000 บาท
หรือทั้งจําและปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5
ป (ม. 111)

ค. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ม. 59 วรรคแรก

หมายเหตุ ดูขอ ก (10) ประกอบ
ง. ผูสมัครรับเลือกตั้ง
1. การซื้อเสียง

ผูสมัครรับเลือกตั้ง จําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับ
ม. 44
ตั้งแต 20,000 – 200,000 บาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือก
ตั้งมีกําหนด 10 ป (ม. 101)

2. การจัดยานพาหนะรับสงผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยไมคิด ผูสมัครรับเลือกตั้ง จํ าคุกตั้งแต 1-5 ป หรือปรับ
ค า ใช จ  า ย เพื่ อ จู ง ใจหรื อ ควบคุ ม ให ผู  มี สิ ท ธิ ม. 45 วรรคหนึ่ง ตั้งแต 20,000 – 100,000 บาท
เลือกตั้งลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5
ป (ม. 105)
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3. การหาเสียงเลือกตั้งนับตั้งแตเวลา 18.00 น.
ของวั น ก อ นวั น เลื อ กตั้ ง หนึ่ ง วั น จนวั น สิ้ น สุ ด
วันเลือกตั้ง

ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ม. 48

จําคุกไมเกิน 6 เดือน และปรับ
ไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (ม. 105)

4. การหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภา

ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ม. 91

จํ าคุกตั้งแต 1-10 ป และปรั บ
ตั้งแต 20,000 – 200,000 บาท
แ ล ะ ใ ห  ศ า ล สั่ ง เ พิ ก ถ อ น สิ ท ธิ
เลือกตั้งมีกําหนด 10 ป
(ม. 101)

5. การปดประกาศและติดปายหาเสียงในสาธารณ
สถานซึ่งเปนของรัฐ จัดสรรเวลาออกอากาศ
ทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ก
พรรคการเมื อ ง หรื อ กระทํ ากิ จ การอื่ น ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให
รัฐสนับสนุน

ผูกระทําผิด

6. การทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม อันเปนเหตุใหตองมีการเลือกตั้ง
ใหม และศาลมีคําพิพากษาลงโทษผูกระทําผิด

ผูกระทําผิดที่ตอง
คําพิพากษาของ
ศาล

ม. 50

ม. 50

จําคุกไมเกิน 6 เดือน และปรับ
ไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (ม. 107)

1. รั บ ผิ ดชดใช ค  า ใชจ า ยในการ
เลือกตั้งใหม
2. ในกรณีที่มีผูรับผิดหลายคนให
ทุ ก คนรั บ ผิ ด ชดใช ค  า ใช จ  า ย
รวมกันอยางลูกหนี้รวม
(ม. 113/1 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)

7. การกระทําการอันเปนเท็จเพื่อแกลงใหผูสมัคร
ผูกระทําผิด
1. รั บ ผิ ดชดใชค  า ใชจ า ยในการ
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อไมใหมีการ ม. 101/1 วรรคสอง
เลือกตั้งใหม
ประกาศผลการเลือกตั้ง อันเปนเหตุใหตองมี
2. ในกรณีที่มีผูรับผิดหลายคนให
การเลือกตั้งใหม และผูกระทําการอันเปนเท็จ
ทุ ก คนรั บ ผิ ด ชดใช ค  า ใช จ  า ย
นั้นถูกศาลพิพากษาลงโทษ
รวมกันอยางลูกหนี้รวม
(ม. 113/1 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
หมายเหตุ ดูขอ ก (2) (3) และ (9) ประกอบ
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จ. คนตางดาว
ผูซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยชวยเหลือในการหาเสียง คนตางดาวที่กระทํา จํ าคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับ
เลือกตั้ง หรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนแหง
ผิด ม. 46
ตั้งแต 20,000-200,000 บาท หรือ
การเลือกตั้งโดยประการที่เปนคุณหรือเปนโทษ
ทั้งจําทั้งปรับ (ม. 106)
แกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ทั้งนี้เวนแตการ
กระทํ านั้ น เป น การช ว ยราชการหรื อ เป น การ
ประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริต
ฉ. เงินคาใชจายการเลือกตั้ง
1. การใช จ  า ยในการเลื อ กตั้ ง เกิ น กว า เกณฑ ที่ พรรคการเมืองหรือ จํ าคุ ก ตั้ ง แต 1-5 ป หรื อ ปรั บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตั้ ง แต 20,000-200,000 บาท
ม. 41 วรรค 3
หรือปรับเปนจํ านวน 3 เทาของ
จํ านวนเงิ น ที่ เ กิ น กว า เกณฑ ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
แลวแตวาจํานวนใดจะมากกวากัน
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป
(ม. 102)
2. การจัดทําบัญชีคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้ง สมุหบัญชีเลือกตั้ง จําคุกไมเกิน 1 ป และปรับไมเกิน
ไม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
ม.42
20,000 บาท และให ศ าลสั่ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป
และหามเปนสมุหบัญชีเลือกตั้งเปน
เวลา 5 ป (ม. 103)
3. การไมยื่นบัญชีรายรับรายจายในการหาเสียง
เลือกตั้งภายในกําหนดเวลา 90 วันหลังจาก
วั น ประกาศผลเลื อ กตั้ ง หรื อ ยื่ น หลั ก ฐาน
ไมครบถวน
4. การยื่ น บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ยในการหาเสี ย ง
เลือกตั้งโดยมีรายการที่เปนเท็จ

หัวหนาพรรค
การเมืองหรือ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ม. 43
หัวหนาพรรคการ
เมืองหรือผูสมัคร
รับเลือกตั้ง
ม. 43

ที่มา

จํ าคุ ก ไม เ กิ น 2 ป หรื อ ปรั บ
ไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนด 5 ป
(ม. 104 วรรคแรก)
จํ าคุ ก ตั้ ง แต 1-5 ป และปรั บ
ตั้งแต 20,000-100,000 บาท และ
ให ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนสิท ธิ เลื อ กตั้ง มี
กําหนด 5 ป (ม. 104 วรรคสอง)

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2543
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1. จําคุกตั้งแต 7-10
และปรับตั้งแต 140,000-200,000 บาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 20 ป

การแจงหรือใหถอยคํ าตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อใหเขาใจวา ผูสมัครคนหนึ่งคนใดกระทําการอันทํา
ใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรม
(มาตรา 101/1 วรรคสาม)
การกระทํ าการอั น เป น เท็ จ เพื่ อ แกล ง ผู  ส มั ค รให ถู ก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อไมใหมีการประกาศผล
การเลือกตั้ง (มาตรา 101/1 วรรคสอง)
1. การเปดทํ าลาย ทํ าใหเปลี่ยนสภาพ หรือทํ าให
ไรประโยชน หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือบัตร
เลือกตั้ง หรือเอกสารที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งจัดสงไปยังสถานที่นับคะแนน
โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย (ม. 66 และ
ม. 110)
2. การจงใจขัดขวางมิใหมีการสงหีบบัตรเลือกตั้ง หรือ
สิ่งที่ใชแทนหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนน
หรือกระทําการเพื่อใหการสงลาชา (ม. 110)
3. เจ า พนัก งานผู ดํ าเนิ นการเลือ กตั้งจงใจไมปฏิบัติ
หนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ (ม. 17 และ ม. 101)
4. เจาหนาที่ของรัฐใชตํ าแหนงหนาที่โดยมิชอบดวย
กฎหมายให คุ ณ ให โ ทษแก ผู  ส มั ค รหรื อ พรรคการ
เมือง (ม. 47 และ ม. 101)
5. เจาพนักงานผูดํ าเนินการเลือกตั้งจงใจนับคะแนน
ผิดหรือรวมคะแนนผิด (ม. 71 และ ม. 101)
6. เจ า พนั ก งานผู  ดํ าเนินการเลื อ กตั้ง จงใจอ า นบัตร
เลือกตั้งใหผิดไปจากความจริง (ม. 71 และ ม.
101)

2. จําคุกตั้งแต 5-10 ป
และปรับตั้งแต 100,000-200,000 บาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 10 ป
3. จําคุกตั้งแต 1-10 ป
และปรับตั้งแต 20,000-200,000 บาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกําหนด 10 ป
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7. เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งจงใจกระทําการ
เพื่อใหบัตรเสียเปนบัตรที่ใชได
(ม. 91 และ ม. 101)
8. เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งจงใจกระทําการ
โดยมิ ไ ดมีอํ านาจโดยชอบดวยกฎหมายใหบัตร
เลือกตั้งชํ ารุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย
(ม. 71 ม. 108 และ ม. 101)
9. ผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ใช บั ต รอื่ น ที่ มิ ใ ช บั ต รเลื อ กตั้ ง
ลงคะแนนเลือกตั้ง (ม. 59 วรรคแรก และ ม. 110)
10. ผูสมัครรับเลือกตั้งซื้อเสียง (ม. 44 และ ม. 101)
11. ผูสมัครรับรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง
(ม. 91 และ ม. 101)

4. จําคุกตั้งแต 1-10 ป
และปรับตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท

ผู  ซึ่ ง มิ ไ ด มี สั ญ ชาติ ไ ทยเข า มี ส  ว นช ว ยเหลื อ ในการ
หาเสียงเลือกตั้ง หรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนแหง
การเลือกตั้งโดยประการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแก
ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
(ม. 43 และ ม. 104 วรรคสอง)

5. จําคุกตั้งแต 1-5 ป
หรือปรับตั้งแต 20,000-100,000บาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกําหนด 5 ป

พรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งยื่นบัญชีรายรับ
รายจายในการเลือกตั้งโดยมีรายการอันเปนเท็จ
(ม. 43 และ ม. 104 วรรคสอง)

6. จําคุกตั้งแต 1-5 ป
และปรับตั้งแต 20,000-200,000บาท
หรือปรับเปนจํ านวน 3 เทาของรายจายในการ
ห า เ สี ย ง เ ลื อ ก ตั้ ง ส  ว น ที่ เ กิ น ก ว  า เ ก ณ ฑ  ที่
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง กํ าหนด แล ว แต ว  า
จํานวนใดมากกวากันหรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป

พรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งใชจายเงินในการ
หาเสี ย งเลื อ กตั้ ง เกิ น กว า เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
(ม. 41 วรรคสาม และ ม. 102)

7. จําคุกตั้งแต 1-5 ป
หรือปรับตั้งแต 20,000-100,000บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป

1. การเล น หรื อ จั ด ให มี ก ารเล น การพนั น ขั น ต อ
เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง (ม. 113)
2. การทํ าเครื่ อ งหมายเพื่ อ เป น ที่ สั ง เกตไว ที่ บั ต ร
เลือกตั้ง (ม. 60 และ ม. 111)
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3. การนํ าบัตรเลือ กตั้ง ใสหีบ บัตรเลือกตั้งโดยไมมี
อํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย หรือกระทําการอัน
เปนเหตุใหบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง
4. การทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงวามี
ผูมาลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง
(ม. 61 และ ม. 111)
5. ผูมีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง
(มาตรา 59 วรรคสอง และ ม. 111)
6. ผูมีสิทธิเลือกตั้งขายเสียง (ม. 63 และ ม. 111)
7. การจั ด ยานพาหนะรั บ ส ง ผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ลง
คะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง
(ม. 45 วรรคหนึ่ง และ ม. 105)

8. จําคุกไมเกิน 2 ป
หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป

พรรคการเมืองหรือผูสมัครไมยื่นบัญชีรายรับรายจาย
ในการหาเสียงเลือกตั้งภายในกํ าหนดเวลา 90 วัน
หลังจากวันประกาศผล หรือยื่นหลักฐานไมครบถวน
(ม. 43 และ ม. 104 วรรคแรก)

9. จําคุกไมเกิน 2 ป
หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

1. ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ นายจ า งขั ด ขวาง หรื อ
หนวงเหนี่ยว หรือไมใหความสะดวกพอสมควร
ต อ การไปใชสิท ธิเลือ กตั้ง ของผูใ ตบัง คับ บัญ ชา
หรือลูกจาง (ม. 98)
2. เจาบานดําเนินการ หรือยินยอมใหดําเนินการยาย
บุคคลเขามาในทะเบียนบานของตน โดยบุคลนั้น
มิไดอยูอาศัยจริง เพื่อเจตนาทุจริตการเลือกตั้ง
(ม. 28 และ ม. 99)

10. จําคุกไมเกิน 2 ป
หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป

การกระทําอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวา ผูสมัคร
ผู  ใ ดกระทํ าการฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
การเลือกตั้ง (ม. 101/1)

11. จําคุกไมเกิน 1 ป
หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป
และหามเปนสมุหบัญชีเลือกตั้งเปนเวลา 5 ป

สมุหบัญชีเลือกตั้งจัดทําบัญชีคาใชจายในการหาเสียง
เลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง ไมเปนไปตามเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(ม. 42 และ ม. 103)
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12. จําคุกไมเกิน 1 ป
หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป
13. จําคุกไมเกิน 1 ป
หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

14. จําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

ความผิด
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจงใจกระทําใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือ
เสียหายหรือใหเปนบัตรเสีย (ม. 108)

1. การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามอํานาจในการสืบสวน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อหาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและปองกันมิใหการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(ม. 85/10 และ ม. 111/1 วรรคแรก)
2. การให บุ ค คลอื่ น ล ว งรู  ข  อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ได รั บ จากสํ านั ก งานป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่น โดยมิใช
การปฏิ บั ติ ตามอํ านาจหนาที่หรือตามกฎหมาย
[ม. 85/10 (2) และ ม. 111/1 วรรคสอง]
1. การฝ า ฝ น คํ าสั่ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ให
ระงั บ หรื อ แก ก ารกระทํ าใดๆเพื่ อ ประโยชน แ ก
ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด อันอาจทําใหการ
เลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(ม. 85/4 และ ม. 107)
2. การขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุก
ชนิดในเขตเลือกตั้งระหวางเวลา 18.00 น. ของวัน
กอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
(ม. 112)
3. ผูสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงนับตั้งแตเวลา 18.00
น. ของวัน กอ นวั น เลือ กตั้ง หนึ่ ง วัน จะสิ้ นสุดวัน
เลือกตั้ง (ม. 48 และ ม. 107)
4. การปดประกาศและติดปายหาเสียงในสาธารณ
สถานซึ่งเปนของรัฐ จัดสรรเวลาออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแกพรรคการ
เมือง หรือกระทํากิจการอื่นที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกําหนดใหรัฐสนับสนุน
(ม. 50 และ ม. 107)
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15. รับผิดชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งใหม
1. การทํ าใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและ
ในกรณีที่มีผูรับผิดหลายคน ใหทุกคนรับผิดชดใช
เที่ยงธรรม อันเปนเหตุใหตองมีการเลือกตั้งใหม
คาใชจายรวมกันอยางลูกหนี้รวม
และศาลมีคําพิพากษาลงโทษผูกระทําผิดนั้น
(ม. 113/1 วรรคแรกและวรรคสอง)
2. การกระทํ าอั น เป น เท็ จ เพื่ อ แกล ง ให ผู  ส มั ค รถู ก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อไมใหมีการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง อันเปนเหตุใหตองมีการเลือกตั้ง
ใหม และศาลมีคําพิพากษาผูกระทําความผิดนั้น
(ม. 113/1 วรรคแรก และวรรคสอง)
ที่มา

ตารางที่ 4-2

2.15 การซื้อขายเสียง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมมีบทบัญญัติหามผูสมัคร
รับเลือกตัง้ (ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา) ซื้อเสียง ขอหามนี้ไมปรากฏใน
บทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 107,
109, 125 และ 126) อีกทั้งไมปรากฏในบทบัญญัติวาดวยสาระสําคัญของกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง (มาตรา 326) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 327) แต
ข อ ห า มการซื้ อ ขายเสี ย งปรากฏอย า งชั ด เจนในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
การซือ้ ขายเสียงคืออะไร? และสมควรจะถือวา การซื้อขายเสียงเปนอาชญากรรม
ทีต่ อ งมีบทลงโทษหรือไม?
2.15 (ก) นิยามของการซื้อขายเสียง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2541 กลาวถึง
ความหมายของ “การซื้อเสียง” โดยนัยในมาตรา 44 ดังตอไปนี้
“มาตรา 44 หามมิใหผสู มัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อจะจูงใจ
ใหผมู สี ทิ ธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวน
การลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ดวยวิธีการดังนี้
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(1) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด
(2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ไมวา
จะโดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือ
สถาบันอื่นใด
(3) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตางๆ
(4) เลีย้ งหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
(5) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจ
ใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด”
มาตรา 44(5) มิใชเรื่องการซื้อเสียง แตมาตรา 44(1) (2) (3) (4) ลวนเปนขอหาม
เกี่ยวกับการซื้อเสียง ขอที่นาสังเกตก็คือ คํานิยามดังกลาวนี้มีความครอบคลุมอยางกวางขวาง
แมแตการ ‘จัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่น‘ ก็นับเนื่องอยูในขายการซื้อเสียง
การใหหรือสัญญาวาจะใหเงินหรือทรัพยสินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแลกกับคะแนนเสียงนับเปนการ
ซือ้ เสียงโดยกระจางชัด แตเหตุใดการใหหรือสัญญาวาจะใหเงินหรือทรัพยสินแกวัด มูลนิธิ สถาบัน
การศึกษา และสถานสงเคราะห จึงถูกนิยามโดยนัยวาเปนการซื้อเสียง? คําถามพื้นฐานมีอยูวา
การใหห รือสัญญาวา จะให เ งิน หรือ ทรัพ ยสิน ในกรณี เ หล า นี้ ทํ าใหก ารเลือ กตั้ง ไมสุจริตและ
เทีย่ งธรรมหรือไม อยางไร
กฎหมายการเลือกตั้งมิไดหามเฉพาะการซื้อเสียงเทานั้น แตยังหามการขายเสียง
ดวย ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในมาตรา 63 ดังตอไปนี้
“มาตรา 63 หามมิใหผมู ีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียกทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่นเพื่อจะลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองใด”
นิยามของ “การขายเสียง” ตามมาตรา 63 มิไดสอดรับกับนิยาม “การซื้อเสียง”
ตามมาตรา 44 หากการจัดงานมหรสพและงานรื่นเริงของผูสมัครรับเลือกตั้งถือเปนการซื้อเสียง
การที่ ผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไปร ว มงานมหรสพและงานรื่ น เริ ง ดั ง กล า วก็ ต  อ งถื อ เป น การขายเสี ย ง
ในทํานองเดียวกัน หากการจัดงานเลี้ยงของผูสมัครรับเลือกตั้งถือเปนการซื้อเสียง การที่ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไปงานเลี้ยงดังกลาวควรที่จะถือเปนการขายเสียงดวย จึงจะเปนการใหคํานิยามที่สอดรับ
ในระบบตรรกวิทยาเดียวกัน เมื่อมีการลงโทษผูสมัครรับเลือกตั้งที่จัดงานมหรสพ งานรื่นเริง หรือ
งานเลีย้ ง แตเหตุใดกฎหมายการเลือกตั้งจึงไมมีบทลงโทษผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไปรวมงานเหลานั้น
ผู  สมัครรั บเลื อ กตั้ง ที่ตอ งการซื้อเสีย งจะไดค ะแนนเสีย งเปนผลตางตอบแทน
ก็ตอเมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมขายเสียง การซื้อขายเสียงจะยังไมเกิดขึ้น หากมีแตผูซื้อ แตไมมี
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ผูขาย หรือในทางกลับกันมีแตผูตองการขาย แตไมมีผูตองการซื้อ หากการซื้อขายเสียงเปน
‘อาชญากรรม’ การลงโทษควรจะกระทําเมื่ออาชญากรรมกอเกิดแลว กลาวคือ การซื้อและการ
ขายเสียงเกิดขึน้ แลว จึงจะชอบดวยหลักนิติธรรม แตกฎหมายการเลือกตั้งเลือกลงโทษในขณะที่
‘อาชญากรรม’ ยังมิไดเกิดขึ้น กลาวคือ กระบวนการซื้อและการขายเสียงยังไมเสร็จสมบูรณ
ผูท ตี่ อ งการซือ้ เสียงแมจายเงินไปแลว แตยังมิไดรับคะแนนเสียงเปนผลตางตอบแทน หากถูกจับได
ก็ตอ งถูกลงโทษตามกฎหมายการเลือกตั้ง
ในขณะทีม่ าตรา 63 นิยาม “การขายเสียง” คอนขางรัดกุม มาตรา 44 กลับนิยาม
“การซือ้ เสียง” อยางเหวี่ยงแห ลักษณะเหวี่ยงแหของคํานิยาม “การซื้อเสียง” ตามมาตรา 44
ใหอํ านาจในการใช ดุลพินิจแก คณะกรรมการการเลื อกตั้งมากเกินไป โดยที่ไมมีการถวงดุล
คณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่ควร การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะใชอํานาจไปในทางฉอฉล
จึงเปนไปไดงาย
หากการซื้ อ เสี ย งเป น ‘อาชญากรรม’ การขายเสี ย งก็ ต  อ งนั บ เนื่ อ งเป น
‘อาชญากรรม’ ทีม่ คี วามรายแรงไมตางกัน เพราะการซื้อขายเสียงมิอาจเกิดขึ้นได หากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไมขายเสียง กฎหมายการเลือกตั้งเลือกลงโทษผูซื้อเสียงดวยบทลงโทษที่รุนแรงกวา
การลงโทษผูขายเสียงมาก (ดูตารางที่ 4-4) การกําหนดบทลงโทษเชนนี้พอมีเหตุผลอยูบาง
ดวยขออางทีว่ า ผูท ี่ชนะการเลือกตั้งดวยการซื้อเสียง เมื่อมีอํานาจทางการเมือง จะใชอํานาจทาง
การเมืองในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ฉอราษฎรบังหลวง และประพฤติมิชอบ
การซื้อขายเสียงเปนอาชญากรรมที่หาพยานและหลักฐานในการลงโทษไดยาก
เพราะผู  ซื้ อและผู ข ายเสี ย งต างไดประโยชน จากกระบวนการปริวรรตทางการเมืองดังกลาวนี้
เมือ่ ถือวา การซื้อและการขายเสียงเปนอาชญากรรม ก็มีแตรัฐที่เปนผูเสียหาย ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทีม่ ไิ ดซอื้ เสียงอาจรวมเปนผูเสียหายดวย เพราะการซื้อเสียงอาจมีผลในการผันคะแนนเสียงไปจาก
ผูส มัครทีม่ ไิ ดซอื้ เสียง พยานและหลักฐานที่มีประสิทธิผลในการพิสูจนขอกลาวหายอมตองมาจาก
ผูท รี่ ว มในกระบวนการซื้อขายเสียงนั้น ผูซื้อเสียงยอมไมเปนพยานกลาวโทษตนเอง หรือกลาวโทษ
ผูข ายเสียง การกลาวโทษผูขายเสียงยอมมีผลตอคะแนนนิยมในการเลือกตั้งครั้งตอไป สวนผูขาย
เสียงนั้นเลา ยอมไม ‘หาเหาใสหัว’ ดวยการกลาวโทษผูซื้อเสียง เพราะสรางภาระตนทุนการเปน
พยานใหแกตนเองโดยไมจําเปน ยิ่งผูซื้อเสียงเปนผูมีอิทธิพลในทองถิ่นดวยแลว การอยูเฉยๆยอม
เปนสุขมากกวา ดังนั้น จึงเปนภาระของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งที่มิได
ซื้อเสียงที่จะตองแสวงหาพยานและหลักฐานในการกลาวโทษจําเลย ความยากลําบากในการหา
พยานและหลักฐานในคดีการซื้อขายเสียงเห็นไดจากจํ านวนคดีที่มีนอย ทั้งนี้ยังไมปรากฏวา
นักการเมืองคนใดตองติดคุกดวยขอหาการซื้อเสียง
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ตารางที่ 4-4
การซือ้ เสียง การขายเสียง และบทลงโทษ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
ความผิด

บทลงโทษ

มาตรา 44 หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด เพื่อจะจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงใหแกตนเอง
หรื อ ผู  ส มั ค รอื่ น หรื อ พรรคการเมื อ งใด หรื อ ให ง ดเว น การ
ลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ดวยวิธีการดังนี้
(1) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะ
ใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด อันอาจคํานวณเปน
เงินไดแกผูใด
(2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใด ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน
สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห
หรือสถาบันอื่นใด
(3) ทํ าการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการ
รื่นเริงตางๆ
(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
(5) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสราย
ด ว ยความเท็ จ หรื อ จู ง ใจให เ ข า ใจผิ ด ในคะแนนนิ ย ม
ผูสมัครหรือพรรคการเมือง

จําคุกตั้งแต 1-10 ป
และปรับตั้งแต 20,000-200,000 บาท
และให ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มี
กําหนด 10 ป
(มาตรา 101)

1. การซื้อเสียง

2. การขายเสียง
มาตรา 63 หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียกรองทรัพยสิน
หรื อ ผลประโยชน อื่ น ใดสํ าหรับ ตนเองหรือ ผูอื่น เพื่อ จะลง
คะแนนเลือกตั้ง หรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัคร
หรือพรรคการเมืองใด
ที่มา

จําคุกตั้งแต 1-5 ป
หรือปรับตั้งแต 20,000-100,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 111)

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
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2.15 (ข) การซือ้ และการขายเสียงในฐานะอาชญากรรม
การซื้อและการขายเสียงเปนประพฤติกรรมอันชั่วรายและผิดทั้งศีลธรรมและจริย
ธรรมกระนัน้ หรือ เหตุใดการนําเงินแลกกับคะแนนเสียงจึงถือเปนความผิด แตการนํานโยบายแลก
กับคะแนนเสียงกลับไมถือเปนความผิด ?
การเสนอ ‘ขาย’ นโยบายของนักการเมืองและพรรคการมีผลเสมือนหนึ่งการเสนอ
ขาย ‘บริการความสุข’ แกประชาชน โดยที่ประชาชนที่หยอนบัตรเลือกตั้งลวนหวังที่จะไดรับบริการ
ความสุขจากรัฐบาลที่ตนเลือก หากนโยบายที่นักการเมืองและพรรคการเมืองเสนอ ‘ขาย’
ใหประโยชนสุขแกสาธารณชนและสังคมโดยสวนรวม ตลาดการเมืองก็จะเปนตลาดในอุดมคติ
การเปลีย่ นแปลงตลาดการเมืองใหเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ ณ ที่ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนระหวาง
คะแนนเสียงกับนโยบาย นับเปนแนวทางสําคัญของการปฏิรูปการเมือง
แตตลาดการเมืองในโลกแหงความเปนจริงมักจะไมเปนไปตามแบบจํ าลองใน
อุดมคติ นักการเมืองและพรรคการเมืองเมื่อไดรับเลือกตั้งอาจไมสามารถสงมอบ ‘บริการความสุข’
แกประชาชนเปนผลตางตอบแทน เนื่องจากมิไดเขารวมจัดตั้งรัฐบาลประการหนึ่ง หรือแมได
เขารวมจัดตั้งรัฐบาล แตนโยบายของพรรคไมเปนที่ยอมรับของรัฐบาลผสมประการหนึ่ง หรือ
ตองการละเมิดพันธสัญญาอีกประการหนึ่ง หากการไมสงมอบ ‘บริการความสุข’ เกิดขึ้นซํ้าแลว
ซํ้ าเลา โดยที่อาจจะมิใชความผิดของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ใหสัญญา สัญญาการ
สงมอบ ‘บริการความสุข’ ภายหลังการชนะการเลือกตั้งยอมไมมีประสิทธิผลที่จะแลกกับคะแนน
เสียงของผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งได ในเมื่อนโยบายขายไมออก เนื่องจากนักการเมืองและพรรคการเมือง
มิอาจดําเนินนโยบายตามที่ใหสัญญาในฤดูการเลือกตั้งซํ้าแลวซํ้าเลา หนทางเดียวที่จะไดมาซึ่ง
คะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งก็แตโดยการเสนอ ‘ขาย’ เงินแลกกับคะแนนเสียง
หากพิจารณาจากแงมุมของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อไมสมหวังจากการ
นําคะแนนเสียงแลกกับนโยบาย โดยที่จาย ‘เงิน’ (คะแนนเสียง) ไปแลว แตมิไดรับ ‘สินคา’
(นโยบาย) เปนผลตางตอบแทน และมิไดรับ ‘บริการความสุข’ ในบัน้ ปลาย หากเหตุการณเชนนี้
เกิดขึน้ ซําแล
้ วซําเล
้ า ประชาชนยอมมีแนวโนมที่จะนอนหลับทับสิทธิ์ หากจะมิใหนอนหลับทับสิทธิ์
ก็ตองไดประโยชนจากการใชสิทธิเลือกตั้งคุมกับตนทุนการใชสิทธิดังกลาว การขายเสียงเปน
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประโยชนจากการใชสิทธิเลือกตั้ง สําหรับประชาชนบางหมูเหลา ซึ่งมิใชกลุม
ประชาชนทีย่ ากจนเสมอไป หากปราศจากรายไดจากการขายเสียง อาจตัดสินใจนอนหลับทับสิทธิ์
เพราะการใชสิทธิเลือกตั้งมีตนทุนสวนบุคคลที่ตองเสีย หากการใชสิทธิเลือกตั้งซํ้ าแลวซํ้าเลา
ยังมิอาจไดมาซึ่ง ‘บริการความสุข’ จากรัฐบาล การนอนหลับทับสิทธิ์ยอมเปนการตัดสินใจที่
สมเหตุสมผล รายไดจากการขายเสียงชวยใหไมนอนหลับทับสิทธิ์ เพราะทําใหประโยชนที่ไดจาก
การใชสิทธิเลือกตั้งคุมกับตนทุนที่สูญเสียไป
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ผูสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเสนอแลกเงินกับคะแนนเสียง เนื่องจากมีประสบการณ
ซําแล
้ วซํ้าเลาที่ไมสามารถสงมอบ ‘บริการความสุข’ แกประชาชน โดยที่มิใชความผิดของตนเองก็ดี
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งรับเงินแลกกับคะแนนเสียง เนื่องจากมีประสบการณซํ้าแลวซํ้าเลา
ที่มิไดรับ ‘บริการความสุข’ จากนักการเมืองและพรรคการเมืองตามพันธสัญญาก็ดี ควรนับเนื่อง
เปน ‘อาชญากร’ หรือไม เปนประเด็นที่ถกเถียงกันได
เมือ่ รัฐธรรมนูญมอบสิทธิเลือกตั้งใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด สิทธิเลือกตั้งยอมเปน
‘ทรัพยสิน’ ของบุคคลนัน้ หากพิจารณาจากปรัชญาเสรีนิยม บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งควรมีเสรีภาพ
ในการใชสิทธินั้น จะใชสิทธินั้นอยางไรก็ได รวมทั้งการนําสิทธิเลือกตั้งไปขาย หรือจะไมใชสิทธิ
เลือกตั้งก็ได ในเมื่อไมมีกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) ทีท่ าให
ํ นักการเมืองและ
พรรคการเมืองสงมอบ ‘บริการความสุข’ ตามพันธสัญญา
สภารางรัฐธรรมนูญและ กกต. อางเหตุผลเดียวกันวา เหตุที่ตองลงโทษการ
ซือ้ เสียงก็เพราะวา ผูที่ใชเงินซื้อเสียงนั้น เมื่อยึดกุมอํานาจในการบริหารราชการแผนดินได ยอมใช
อํ านาจในทางฉอฉล ดวยการดูดซับสวนกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบาย
ดังนั้น จึงตองตัดไฟแตตนลมดวยการลงโทษผูสมัครรับเลือกตั้งที่ซื้อเสียง ขออางดังกลาวนี้
แมจะมีมลู แหงความเปนจริงอยูบาง แตจะกลาวสรุปเปนการทั่วไปหาไดไม หากพิจารณาในแงของ
หลักนิติธรรมโดยเครงครัด การลงโทษผูสมัครรับเลือกตั้งที่ใชเงินซื้อเสียงในปจจุบันดวยขอหาวา
คนเหลานี้จะฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบในอนาคต มิใชหลักการอันยอมรับได ในเมื่อ
การฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบยังมิไดเกิดขึ้น
หากการซื้อเสียงถือเปน ‘อาชญากรรม’ เพราะมีผลเสมือนหนึ่งการใหสินบน
ประชาชนเพือ่ ชนะการเลือกตั้ง และการใหสินบนถือเปนความผิด เรามิควรแยกแยะความแตกตาง
ของลักษณะสินบน การใหสัญญาวาจะดําเนินนโยบายหนึ่งนโยบายใดหากชนะการเลือกตั้งก็มี
ลักษณะเปนสินบน ยิ่งการใหสัญญาวาจะผันงบประมาณและทรัพยากรอื่นของแผนดินลงสู
เขตการเลือกตั้งดวยแลว ยิ่งมีลักษณะของสินบนอยางเดนชัด
การเสนอ ‘ขาย’ นโยบายของนักการเมืองและพรรคการเมืองบางพรรคเปนเพียง
การเสนอขาย ‘บริการความสุข’ เฉพาะแกประชาชนในเขตการเลือกตั้งหรือฐานการเมืองของตน
มิใชนโยบายทีก่ อ ประโยชนสุขแกประชาชนทั้งประเทศหรือสังคมโดยสวนรวม นักการเมืองในฐานะ
ปจเจกบุคคลนิยมหาเสียงเลือกตั้งในแนวทางเชนนี้ การเสนอ ‘ขาย’ นโยบายทีใ่ หประโยชนสุข
เฉพาะเขตดั ง กล า วนี้ มี ผ ลเสมื อ นหนึ่ง การสัญญาวา จะผัน งบประมาณและทรัพ ยากรอื่นของ
แผนดินลงสูเขตการเลือกตั้งของตน การเสนอ ‘ขาย’ นโยบายเชนนี้แตกตางจากการใชเงินแลกกับ
คะแนนเสียงอยางไร ในเมื่อทั้งสองกรณีตางมีลักษณะการใหสินบนแลกกับคะแนนเสียง เพียงแต
กรณีหนึง่ ใชเงินสวนตัว อีกกรณีหนึ่งใชงบประมาณและทรัพยากรอื่นของแผนดิน
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรางบรรทัดฐานนับตั้งแตการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 เปนตนมา ดวยการลงโทษผูสมัครรับเลือกตั้งที่ให
สัญญาประชาชนวาจะอุทิศเงินเดือนเพื่อนํามาพัฒนาจังหวัด (เขตการเลือกตั้ง) ที่ตนเปนตัวแทน
แตผูสมัครรับเลือกตั้งที่สัญญาวาจะดําเนินนโยบายเพื่อเกื้อประโยชนสุขแกเขตการเลือกตั้งกลับ
ไมถกู ลงโทษ คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดการสัญญาวาจะผันงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นของ
แผ น ดิน ลงสู เขตการเลือ กตั้ ง จึ งไมถูก ลงโทษ แตการสัญญาวา จะนํ าเงินเดือนหรือทรัพยสิน
สวนบุคคลมาพัฒนาเขตการเลือกตั้งที่ลงสมัครกลับถูกลงโทษ ?
หากสมาชิกรัฐสภาทุกคนหรือแมเพียงสวนใหญพากันแยงชิงงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่นของแผนดินลงสูเขตการเลือกตั้งของตน การใชทรัพยากรแผนดินยอมขึ้นอยูกับ
พลังการตอรองผูทรงอํ านาจทางการเมืองแตละคนหรือแตละกลุม การจัดสรรทรัพยากรของ
แผนดินมิอาจพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมของสังคมโดยสวนรวมได อีกทั้งมิอาจ
กํ าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดวย สภาวการณเชนนี้ยอมมิใชสิ่งที่พึงปรารถนาอยาง
แนชัด หากพิจารณาในเชิงจริยธรรมและศีลธรรม การแยงชิงทรัพยากรแผนดินเพื่อสรางคะแนน
นิยมทางการเมืองเพือ่ ใหตนเองธํารงอํานาจทางการเมืองตอไป นาจะเปนกรณีที่เลวรายกวาการใช
เงินสวนตัวในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ตราบเทาที่เงินสวนตัวที่ใชเพื่อการนี้มิไดมีที่มา
ดวยวิธีการอันฉอฉล
กลาวโดยสรุปก็คือ การซื้อและการขายเสียงควรนับเนื่องเปน ‘อาชญากรรม’
หรือไม เปนประเด็นที่ถกเถียงกันได และอาจหาขอยุติมิได ขออางที่วา ผูชนะการเลือกตั้งดวยการ
ซื้ อ เสี ย งจะใช อํ านาจในการฉ อ ราษฎร บั ง หลวงและประพฤติ มิ ช อบ ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งลงโทษ
การซื้อเสียง เปนขออางที่ขัดหลักนิติธรรม ในเมื่อการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ
ยังมิทนั จะเกิดขึน้ ก็ถกู ลงโทษเสียแลว นอกจากนี้ การใชเงินแลกกับคะแนนเสียงมีลักษณะเปนการ
ใหสินบนไมแตกตางจากการนํานโยบายแลกกับคะแนนเสียง โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่มีผล
ในการผันงบประมาณและทรัพยากรอื่นของแผนดินลงสูเขตการเลือกตั้ง
เหตุ ผ ลสํ าคั ญ ที่ ใ ช ใ นการต อ ต า นการซื้ อ เสี ย งน า จะเป น เหตุผ ลในดา นความ
เปนธรรมในการเลือกตั้ง หากปลอยใหมีการใชเงินซื้อเสียงโดยปราศจากการลงโทษ คนจนยอม
เสียเปรียบคนรวย และยากที่จะชนะการเลือกตั้งได ระบบการเมืองการปกครองยอมกลายเปน
ระบอบธนาธิปไตย มิใชประชาธิปไตย เหตุผลดังกลาวนี้เกือบจะเปนเหตุผลประการเดียวที่สมเหตุ
สมผล กระนั้นก็ตาม ความยากลําบากในการควบคุมการใชจายในการเลือกตั้งของนักการเมือง
และพรรคการเมือง ทําใหคนจนเสียเปรียบในการเลือกตั้งอยูแลว ไมวาจะมีการซื้อขายเสียงหรือไม
ก็ตาม แมจะไมมีการซื้อขายเสียงเลย ความไมเปนธรรมในการเลือกตั้งก็ยังคงดํารงอยู เนื่องจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งมิอาจควบคุมการใชจายของนักการเมืองและพรรคการเมืองไดนั่นเอง
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ดังไดกลาวแลวา การปราบปรามการซื้อและการขายเสียงเปนเรื่องยากยิ่ง และ
ตองใชทรัพยากรจํานวนมาก แทนที่จะทุมทรัพยากรในการปราบปรามการซื้อขายเสียงในการ
เลือกตัง้ หัวใจในการแกปญหามีอยู 2 จุด จุดแรกไดแก การเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองจากตลาด
ปริวรรตสาธารณะ ณ ที่ซึ่งมีการนําคะแนนเสียงแลกกับเงินมาเปนตลาดที่มีการนําคะแนนเสียง
แลกกับนโยบาย จุดที่สอง ไดแก การตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
อยางเขมงวด
2.16 การหาเสียง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดกําหนดขอหามมิใหผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหาเสียง และการหาเสียงมิไดเปนเหตุใหถูกลงโทษ สําหรับ
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดขอหามในการหาเสียงโดยชัดแจง
แตมบี ทบัญญัติโดยนัยในมาตรา 129 ที่กําหนดใหผูสมัครดังกลาวแนะนําตัว โดยที่ ‘การแนะนํา
ผูสมัครรับเลือกตั้งโดยผูสมัครรับเลือกตั้งเองหรือบุคคลอื่นจะกระทําไดเฉพาะเทาที่มีบัญญัติไว
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ’ (มาตรา 129 วรรค 4)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัตวิ า ดวยการหาเสียงอยางชัดแจง โดยหามมิใหผูสมัคร
รับเลือกตัง้ เปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง แตแนะนําตัวได (มาตรา 91) การหาเสียงของผูสมัคร
รับเลือกตัง้ เปนสมาชิกวุฒิสภาจะถูกลงโทษรุนแรง ระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับตั้งแต
20,000-200,000 บาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 10 ป (มาตรา 101)
เหตุใดรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งจึงหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒสิ ภาหาเสียง อีกทั้งกฎหมายการเลือกตั้งกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงยิ่ง?
ผูรางรัฐธรรมนูญอาจตองการ ‘อรหันต’ เปนสมาชิกวุฒิสภา เพราะวุฒิสภา
มีอานาจอย
ํ
างกวางขวาง ทั้งการกลั่นกรองกฎหมายที่ผานจากสภาผูแทนราษฎร การแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงการเมืองและผูบริหารระดับสูง และการตรวจสอบและถอดถอนผูดํารงตําแหนงเหลานั้น
ผูรางรัฐธรรมนูญไมตองการใหสมาชิกวุฒิสภาตอง ‘แปดเปอน’ จากการสังกัดพรรค จากการ
หาเสียง (ซึ่งมักจะสาดโคลนคูแขงซึ่งกันและกัน) และจากการซื้อเสียง การหามหาเสียงจึงเปน
กระบวนการหนึ่งที่ทําใหสมาชิกวุฒิสภาแลดู ‘บริสุทธิ์’ เพราะไมติดมลทินจากการตองถูกสาด
โคลนคูแขงทางการเมือง
แตการหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง กอใหเกิดผลกระทบ
ทางการเมืองที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
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ประการแรก การหามหาเสียงสรางความไมสมบูรณแกสารสนเทศทางการเมือง
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งควรไดรับสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับผูสมัคร อยางนอยที่สุดตองได
รับทราบอุดมการณของผูสมัคร ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และตองไดรับทราบ
แนวความคิดของผูสมัครเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมไทย และการแกปญหาดานตางๆ อีกทั้งควรได
รับทราบภูมหิ ลังของผูสมัครในทุกดาน เพราะการทําหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย รวมตลอดจน
การแตงตั้งและถอดถอนบุคคลลวนตองใชดุลพินิจ และดุลพินิจมีพื้นฐานมาจากอุดมการณและ
แนวความคิดพื้นฐานของบุคคล
ประการที่สอง การหามหาเสียงกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางบุคคล
ธรรมดากับบุคคลสาธารณะ บุคคลสาธารณะที่เปนขาวอยูเสมอยอมเปนที่รูจักของคนทั่วไป
มากกวาบุคคลธรรมดา อาชีพบางอาชีพอาจมีความไดเปรียบอาชีพอื่นโดยพื้นฐาน ดังเชน
ผูอานขาว ผูจัดรายการและดาราโทรทัศน ผูที่เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒสิ ภา ขาราชการระดับสูง ฯลฯ การหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง จึงสราง
ความไมเปนธรรมในการแขงขัน ซึ่งมีผลตอความไมเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งดวย
แม ผู สมั ครรั บเลือ กตั้ง เปน สมาชิก สภาผูแทนราษฎรมิไดถูกหามมิใหหาเสียง
แต รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ต  อ งการกํ ากั บ การหาเสี ย งของผู  ส มั ค ร โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
การจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแกพรรคการเมือง [มาตรา 113
(4)] และการจัดทีป่ ดประกาศและที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานที่เปนของรัฐ
[มาตรา 113(1)] รวมตลอดจนกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด [มาตรา
113(5)] ผูส มัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่น นอกจากรัฐจะกระทํามิได [มาตรา 113
วรรค 2] ในกรณีของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติกํากับการ
แนะนําตัวของผูสมัครดวย (มาตรา 129)
อนึง่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2541 ยังมี
บทบัญญัตทิ กี่ าหนดข
ํ
อหามเกี่ยวกับทวงทีและเนื้อหาในการหาเสียง โดยหาม ‘หลองกลวง บังคับ
ขูเ ข็ญ ใชอทิ ธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัคร
หรือพรรคการเมืองใด’ [มาตรา 44(5)] การละเมิดขอหามจะถูกลงโทษที่รุนแรงดุจเดียวกับความ
ผิดฐานหาเสียง กลาวคือ ระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับตั้งแต 20,000-200,000 บาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 10 ป (มาตรา 101)
2.17 คาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมมีบทบัญญัติวาดวยคาใชจาย
ในการเลือกตัง้ ของผูสมัครรับเลือกตั้งในหมวด 6 (รัฐสภา) ทั้งสวนที่ 2 (สภาผูแทนราษฎร) สวนที่ 3
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(วุฒสิ ภา) และสวนที่ 4 (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) แตในมาตรา 326 มีบทบัญญัติที่ชัดเจนวา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งจะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการจํากัดวงเงิน
คาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้ง [มาตรา 326(6)]
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2541 ใหอํานาจ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการกําหนดวงเงินคาใชจายในการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้ [มาตรา 41
วรรคหนึ่ง]
(1) จํ านวนเงินคาใชจายของผูสมัครแตละคนที่จะใชจายในการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง
(2) จํานวนเงินคาใชจายของพรรคการเมืองที่จะใชจายในการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ ในกรณีที่ผูสมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดไดใชจายไปเพื่อการเลือกตั้งเปน
จํานวนเทาใด ใหนับรวมเปนคาใชจายของพรรคการเมืองดวย
ในการกํ าหนดขีดจํ ากัดหรือวงเงินคาใชจายสูงสุดดังกลาวนี้ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกําหนดโดยเอกเทศมิได หากตองปรึกษาหารือกับหัวหนาพรรคการเมืองทุกพรรค
[มาตรา 41 วรรคสอง] หามผูส มัครหรือพรรคการเมืองใชจายเกินวงเงินขั้นสูงที่กําหนด ทั้งนี้ในการ
คํานวณรายจายในการเลือกตั้งตองรวมบรรดาเงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่บุคคลใดๆจายหรือรับวา
จะจายแทน หรือนํามาใหใชโดยไมคิดคาตอบแทนเพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้งโดยความ
ยินยอมของผูส มัครหรือพรรคการเมืองนั้นดวย ในกรณีที่นําทรัพยสินมาใหใชใหคํานวณตามอัตรา
คาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น (มาตรา 41 วรรคสาม)
การใชจายในการเลือกตั้งเกินกวาเกณฑที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกํ าหนด
มีบทลงโทษที่คอนขางรุนแรง โดยมีระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-5 ป หรือปรับตั้งแต 20,000-100,000
บาท หรือปรับเปนจํานวนสามเทาของจํานวนเงินที่เกินกวาจํานวนเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนด แลวแตวาจํานวนใดมากกวากัน หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนด 5 ป (มาตรา 102)
เพื่อใหการจํากัดวงเงินคาใชจายในการเลือกตั้งมีประสิทธิผล รัฐธรรมนูญบังคับ
ใหผูสมัครหรือพรรคการเมืองตองแตงตั้งสมุหบัญชีเลือกตั้ง8 โดยมีหนาที่จัดทําและรับรองความ
ถูกตองของบัญชีรายรับรายจายการเลือกตั้งของผูสมัครหรือพรรคการเมือง ทั้งนี้ตามเกณฑและ
วิธกี ารทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด หากสมุหบัญชีเลือกตั้งมิไดจัดทําบัญชีตามเกณฑและ

8
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โดยเรียกชื่อวา Financial Electoral Agent ตอมาฝรั่งเศสนําระบบนี้ไปใชโดยแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในป 2531
และ 2533 ดู วิษณุ วรัญูและคณะ (2540 : 70 - 75)
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วิธกี ารดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป และปรับไมเกิน 20,000 บาท และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกําหนด 5 ป และหามเปนสมุหบัญชีเลือกตั้งเปนเวลา 5 ป (มาตรา 103)
ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แต ล ะคนหรื อ พรรคการเมื อ งมี ห น า ที่ ต  อ งยื่ น บั ญ ชี ร ายรั บ
รายจายที่สมุหบัญชีเลือกตั้งจัดทํ าขึ้น และผูสมัครหรือพรรคการเมืองแลวแตกรณีไดรับรอง
ความถูกตองแลว บัญชีรายรับรายจายอยางนอยตองประกอบดวยคาใชจายทั้งหมดที่ไดจาย
ไปแลว และทีย่ งั คงคางชําระ รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริงตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ภายในกําหนด 90 วันหลังจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง (มาตรา
43 วรรคแรก) การไมยื่นบัญชีรายรับรายจายภายในกําหนดเวลา หรือยื่นหลักฐานไมครบถวน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกําหนด 5 ป (มาตรา 104 วรรคแรก) หากรายการคาใชจายที่ยื่นเปนเท็จ
จะไดรับโทษสูงขึ้น คือ ระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-5 ป และปรับตั้งแต 20,000-100,000 บาท และ
ใหศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป (มาตรา 104 วรรคสอง)
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตรวจสอบบัญชีรายรับรายจายในการเลือกตั้ง และ
ประกาศผลการตรวจสอบนั้น (มาตรา 43 วรรคสอง) หากมีการคัดคานวา ผูสมัครผูใดหรือ
พรรคการเมืองใดใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งเกินกวาเกณฑที่กําหนด คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะเก็บรักษาบัญชีและหลักฐานจนกวาการพิจารณาตรวจสอบจะเสร็จสิ้น (มาตรา 43 วรรคสาม)
คํ าถามพื้นฐานในประเด็นการควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครรับ
เลือกตัง้ มีอยูอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
(ก) เหตุใดจึงตองควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้ง
(ข) สมควรที่จะควบคุมคาใชจายในการแนะนํ าตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาหรือไม
(ค) จะควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้งอยางไร
(ง) การควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้งมีประสิทธิผลหรือไม
2.17(ก) เหตุใดจึงตองควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้ง ?
หากไมมีการควบคุมการใชจายในการเลือกตั้ง ผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจยอม
เสียเปรียบผูม ฐี านะทางเศรษฐกิจในการแขงขันในตลาดการเมือง เพราะไมมีเงินสําหรับการใชจาย
ในการโฆษณาทางการเมือง การแขงขันในการโฆษณาทางการเมืองจะเปนไปอยางไรขอบเขต
ระดั บ ค า ใช จ  า ยในการเลื อ กตั้ ง จะเขยิ บ สู ง ขึ้ น ตามลํ าดั บ จนผู  ด  อ ยฐานะทางเศรษฐกิ จ
มิอาจแขงขันในตลาดการเมืองได
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รายจายในการรณรงคทางการเมืองเพื่อชนะการเลือกตั้ง (Political Campaign
Expenditure) นับเปนทํานบสําคัญที่กีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง หากรายจายนี้ยิ่งสูงมาก
เพียงใด การเขาสูตลาดยิ่งยากมากเพียงนั้น ผูที่ดอยฐานะทางเศรษฐกิจมิอาจแขงขันกับผูมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจได ดวยเหตุดังนี้ จึงมีเหตุผลในการสนับสนุนใหกําหนดวงเงินสูงสุดของรายจาย
ในการรณรงคทางการเมือง และมีบทลงโทษที่รุนแรงหากมีการละเมิดกฎกติกาดังกลาวนี้ ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการแขงขันระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน
หรือไดรับเงินสนับสนุนทางการเมืองตางกัน
แมจะมีเหตุผลในการสนับสนุนการควบคุมคาใชจายการเลือกตั้ง แตประเด็น
คําถามพื้นฐานยังมีอยูวา การควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้งมีผลลิดรอนเสรีภาพทางการเมือง
ของประชาชนหรือไม ประเด็นนี้มีการถกเถียงกันอยางมากในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภายหลังการบังคับใช Federal Election Campaign Act of 1972 และ Federal Election
Campaign Act of 1974 การแกไขรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาครั้งแรก หรือที่เรียกวา First
Amendment ซึง่ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2334 ใหหลักประกันการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน รัฐสภาจะตรากฎหมายที่มีผลในการลิดรอนเสรีภาพในการนับถือศาสนา
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการรวมกลุมโดยสันติวิธี และเสรีภาพในการรองทุกข
ตอรัฐบาลมิได
ในคดี Buckley v. Valeo (1976) ศาลสูงวินจิ ฉัยวา เงินบริจาคที่นักการเมืองและ
พรรคการเมืองไดรับโดยถูกตองตามกฎหมายก็ดี เงินหรือทรัพยสินสวนบุคคลของนักการเมืองหรือ
พรรคการเมืองก็ดี เงินของปจเจกบุคคลหรือ PACs (Political Action Committees) ก็ดี9 สามารถ
ใชไปในการรณรงคทางการเมืองได การตรากฎหมายเพื่อจํากัดการใชจายเหลานี้เปนการลิดรอน
เสรีภาพทางการเมือง ซึ่งมิอาจกระทําไดภายใตบทบัญญัติแหง First Amendment ทัง้ นีศ้ าลสูง
แหงสหรัฐอเมริกามีความเห็นวา ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ
การรวมกลุม (ดังเชน PACs) ชวยใหการแสดงความคิดเห็นมีประสิทธิภาพมากกวาการแสดงความ
คิดเห็นของปจเจกบุคคล และการแสดงความคิดเห็นหรือการสื่อขาวสารลวนตองใชเงิน การใชจาย
ทางการเมืองเปนการใชจายเพื่อสงผานความคิดเห็น การตรากฎหมายจํากัดคาใชจายในการ
9

PACs หรือ Political Action Committees เปนองคกรปฏิบัติการทางการเมือง จัดตั้งโดยกลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจหรือทางการเมือง ดังเชนสหภาพกรรมกร สหพันธอุตสาหกรรม กลุมวิชาชีพ ขบวนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ขบวนการสิทธิสตรี ขบวนการสนับสนุนการทําแทงเสรี ฯลฯ PACs อาจ
จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือตอตานผูสมัครคนหนึ่งคนใดหรือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยที่ PACs เปน
อิสระจากผูสมัครหรือพรรคการเมืองดังกลาว ภายหลังคําวินิจฉัยของศาลสูง (Supreme Court) ในคดี Buckley
v Valeo (1976) มีการจัดตั้ง PACs ในสหรัฐอเมริกาจํานวนมากเพื่อระดมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนพรรค
การเมืองบางพรรคหรือผูสมัครบางคน (Palmer 2000 : 6)
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เลือกตัง้ จึงมีผลลิดรอนเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน (Palmer 2000 : 6) คําวินิจฉัยของศาล
สูงแหงสหรัฐอเมริกาในคดี Buckley v. Valeo (1976) จึงมีผลลบลางมาตรการการควบคุม
การใชจายในการเลือกตั้ง เพราะเสรีภาพในการใชเงิน (Freedom of Spending Money) มีผลเทา
กับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Speech)
2.17(ข) การแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒสิ ภาหาเสียง (ดูขอ 2.16) เนื่องเพราะตองการใหสมาชิกวุฒิสภามีความบริสุทธิ์ผุดผอง
และสามารถก า วเข า สู  รั ฐ สภาโดยไมต อ งทํ าสงครามวจีกรรมและสาดโคลนปา ยสี คูแขง ทาง
การเมือง แตรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งยินยอมใหผูสมัครแนะนําตัวได เสนแบงระหวาง
การหาเสียงกับการแนะนําตัวเปนเสนแบงที่ไมชัดเจน และขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมากเกินไป บทบัญญัติดังกลาวนี้นอกจากมิอาจปองกันสงครามวจีกรรมและการ
สาดโคลนปายสีในหมูผูสมัครรับเลือกตั้งแลว ยังชวยธํารงความไมสมบูรณของสารสนเทศทางการ
เมือง อันเปนอุปสรรคสําคัญในการปรับโครงสรางตลาดการเมืองใหมีการแขงขันที่สมบูรณอีกดวย
แมผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาจะถูกหามหาเสียง แตการแนะนําตัว
ก็ตองมีคาใชจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดพิมพ ‘เอกสารเพื่อแนะนําตัว’ และการจัดทําปาย
โปสเตอรตางๆ ดวยเหตุที่มีการแยกแยะความแตกตางระหวางการหาเสียงกับการแนะนําตัวตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง โดยที่การแนะนํ าตัวมิใชการหาเสียง แตกฎหมายการ
เลือกตั้งมิไดควบคุมคาใชจายในการแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ประดุจ
วา การแนะสวนตัวไมมีคาใชจายที่ตองเสีย ซึ่งไมตรงตอขอเท็จจริง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 แมจะมี
บทบัญญัตใิ หนาส
ํ วนที่ 6 (คาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร) มาบังคับใชกับผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา แตบังคับใชเฉพาะมาตรา 44, 45
และ 47 สวนมาตรา 40-43 ซึ่งเปนเรื่องวงเงินคาใชจายการเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย
โดยสมุหบัญชีเลือกตั้ง และการยื่นบัญชีรายรับรายจายการเลือกตั้ง มิไดนํ ามาบังคับใชกับ
ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 90 วรรคแรก)
ในเมื่อมีการควบคุมคาใชจายการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร ก็ควรที่จะมีการควบคุมคาใชจายในการแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภาดวย จึงจะสอดคลองตองกันในเชิงตรรกวิทยา หากไมมีการควบคุมคาใชจายในการ
แนะนํ าตัว ดัง กลา วนี้ ย อมกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูสมัครที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจตางกัน
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2.17(ค) วิธกี ารควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้ง
จารี ต การควบคุ ม ค า ใช จ  า ยในการเลื อ กตั้ ง ในสั ง คมการเมื อ งไทยแต ดั้ ง เดิ ม
เนนการควบคุมการใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้งในฐานะปจเจกบุคคล ไมมีการควบคุมคาใชจาย
ในการเลือกตัง้ ของพรรคการเมือง นอกจากนี้ การกําหนดเพดานคาใชจายดังกลาวนี้บังคับใชกับ
ผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคนโดยเสมอหนา โดยมิไดคํานึงถึงความแตกตางดานภูมิหลังของผูสมัคร
แตละคน และความแตกตางดานภูมิลักษณของเขตการเลือกตั้งแตละเขต
ดวยเหตุที่ระบบการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีทั้งการเลือกตั้ง
แบบแบงเขต (เขตเดียว คนเดียว) และแบบบัญชีรายชื่อพรรค (โดยมีราชอาณาจักรไทยเปน
เขตการเลือกตั้ง) การควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้งจึงครอบคลุมทั้งผูสมัครแตละรายและพรรค
การเมืองแตละพรรค แตการกําหนดเพดานคาใชจายดังกลาวนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะใช
ดุลพินิจในการกําหนดโดยพลการมิได หากแตตองปรึกษาหารือหัวหนาพรรคทุกพรรค กระนั้น
ก็ตามการกําหนดเพดานคาใชจายในการเลือกตั้งระดับเดียวกันสําหรับผูสมัครแตละคนและพรรค
การเมืองแตละพรรคยังคงเปนจารีตที่สืบทอดตอมาอยางเหนียวแนน ทั้งนี้เพราะเขาใจกันวา
เปนเกณฑที่เปนธรรม เพราะผูสมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคถูกบังคับใหใชจายในการ
เลือกตั้งภายในขีดจํากัดระดับเดียวกัน แทที่จริง มีเหตุผลในการสนับสนุนใหกําหนดเพดานการ
ใชจา ยในการเลือกตั้งแตกตางกันสําหรับผูสมัครและพรรคการเมืองที่มีภูมิหลังแตกตางกัน
นักการเมืองที่อยูในสังเวียนการเมืองเปนเวลายาวนานมีโอกาสใชจายสะสม
‘ทุนยี่หอ’ (Brand Name Capital) การใชจา ยในการรณรงคทางการเมืองมีผลในการสราง ‘ยี่หอ’
นักการเมืองที่เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีสามารถใชอํานาจทางการเมืองผันงบประมาณแผนดิน
และผัน งบพยุ ง ราคาพื ชผลลงสู ฐ านที่มั่น ทางการเมืองของตน ผูที่เคยดํ ารงตํ าแหนงสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรมีโอกาสใชงบ ส.ส. ใหเปนประโยชนแกหัวคะแนนและราษฎรในเขตการเลือกตั้ง
ของตน คนเหลานี้อยูในฐานะที่จะใชงบประมาณและทรัพยากรอื่นของแผนดินในการสะสมชื่อ
เสียงใหแก ‘ยี่หอ’ ของตนเอง ทําใหนกั การเมืองหนาใหมมิอาจเขาไปแทนที่นักการเมืองหนาเกาได
โดยงาย หากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งติด ‘ยี่หอ’ ของนักการเมือง หรือภักดีตอ ‘ยี่หอ’ ของ
นักการเมืองบางตระกูล (Brand Loyalty) ทัง้ ๆทีน่ กั การเมืองหนาใหมอาจมีประสิทธิภาพในการ
ผลิต ‘บริการทางการเมือง’ มากกวานักการเมืองหนาเกาก็ตาม (Lott 1986,1987a,1987b ; Coats
and Dalton, 1992)
การกํ าหนดวงเงิ น สู ง สุ ด ในการรณรงค ท างการเมื อ งจํ านวนเท า กั น สํ าหรั บ
นั ก การเมื อ งหน า เก า และหน า ใหม ดู เ สมื อ นหนึ่ ง ว า เป น ธรรม เพราะทุ ก คนเสมอภาคกั น
ตามกฎหมาย แตการกําหนดมาตรการในลักษณะนี้ไมเปนประโยชนในการทําใหตลาดการเมือง
มีการแขงขันที่สมบูรณ เพราะนักการเมืองหนาใหม ซึง่ ไมมี ‘ยี่หอ’ มิอาจแขงขันกับนักการเมือง
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ที่มี ‘ยีห่ อ’ ได ยิง่ การตอสูก บั นักการเมืองที่เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีดวยแลวเปนเรื่องยากยิ่ง
หากตองการใหมกี ารแขงขันกันอยางเปนธรรม ตองมีการกําหนดวงเงินสูงสุดในการรณรงคทางการ
เมืองแตกตางกันระหวางนักการเมืองหนาเกากับนักการเมืองหนาใหม ระหวางนักการเมืองที่เคย
ไดรับเลือกตั้งกับนักการเมืองที่ไมเคยไดรับเลือกตั้ง และระหวางนักการเมืองที่มีกับไมมีตําแหนง
ทางการเมือง (Lott 1986; 1989)
ความแตกต า งด า นภู มิ ลั ก ษณ ข องเขตการเลื อ กตั้ ง นั บ เป น เหตุ ผ ลสํ าคั ญ
อีกประการหนึ่งที่ใชสนับสนุนใหมีการกําหนดเพดานคาใชจายในการเลือกตั้งแตกตางกันตามเขต
การเลือกตัง้ แมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพยายามแบงเขตการเลือกตั้งเพื่อใหมีจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตัง้ ใกลเคียงกัน แตความหนาแนนของประชากรในเขตการเลือกตั้งตางๆแตกตางกัน ดวยเหตุ
ดังนี้ จึงมีความแตกตางในดานพื้นที่ระหวางเขตการเลือกตั้งตางๆ ความแตกตางดานพื้นที่
กอใหเกิดความแตกตางในดานคาใชจายในการเดินทางและเวลาที่ใชเพื่อหาเสียง ดังนั้น จึงมี
เหตุผลสนับสนุนใหกําหนดเพดานคาใชจายในการเลือกตั้งใหแตกตางกันตามความแตกตางดาน
ภูมลิ กั ษณระหวางเขตการเลือกตั้งตางๆ ดวย
เพดานคาใชจายในการเลือกตั้งควรแตกตางกันระหวางพรรคการเมืองตางๆดวย
พรรคการเมืองแตละพรรคสงผูสมัครรับเลือกตั้งจํ านวนไมเทากัน ครอบคลุมเขตการเลือกตั้ง
ตางกัน คาใชจายในการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อยอมแตกตางกันดวย พรรคการเมืองที่สง
ผูสมัครครอบคลุมเขตการเลือกตั้งจํ านวนมากยอมตองกังวลเกี่ยวกับเพดานคาใชจายในการ
เลือกตั้ง ในขณะที่พรรคการเมืองที่สงผูสมัครครอบคลุมเขตการเลือกตั้งจํ านวนนอยจะไมมี
ขอกังวลในเรือ่ งนี้ ดวยเหตุดังนี้ จึงมีเหตุผลสนับสนุนใหกําหนดเพดานคาใชจายการเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองใหแตกตางตามจํานวนเขตการเลือกตั้งที่มีผูสมัคร10
2.17 (ง) ประสิทธิผลในการควบคุมคาใชจายการเลือกตั้ง
ปญหาพื้นฐานของการกําหนดวงเงินสูงสุดในการรณรงคทางการเมืองอยูที่การ
บังคับใชกฎหมาย ทุกประเทศที่มีกฎหมายควบคุมคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งลวนมีปญหานี้
แมแตประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยหยั่งรากลึกมาเปนเวลาชานาน ดังเชนยุโรปตะวันตกและ

10

ในสหรัฐอเมริกา Federal Election Campaign Act of 1972 ควบคุมมิใหมีการใชจายในการเลือกตั้งเกินกวา
10 เซ็นตตอผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1 คน เพดานคาใชจายในการเลือกตั้งจึงแตกตางตามขนาดของเขตการเลือกตั้ง
(หรือจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง) ทั้งนี้คาใชจายในการหาเสียงทางโทรทัศนจะตองไมเกิน 60% ของเพดานดังกลาวนี้
กฎหมายฉบับนี้ตอมาถูกแทนที่โดย Federal Election Campaign Act of 1974 (Plano and Greenberg
1993 : 115-116)

195

สหรัฐอเมริกาก็ตกอยูในสภาพเดียวกัน การบังคับใชกฎหมายควบคุมคาใชจายทางการเมือง
มีตน ทุนการกํากับและตรวจสอบ (Policing Cost) สูง ถึงจะมีการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งและ
พรรคการเมืองแตงตั้ง สมุหบัญชีเลือกตั้ง และบังคับใหสงมอบบัญชีรายรับรายจายการเลือกตั้ง
พรอมทั้งหลักฐานภายในกําหนดเวลา ก็หาไดชวยใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิผลไม อนึ่ง
วงเงินสูงสุดของคาใชจายในการหาเสียงที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกําหนดตํ่ากวารายจาย
จริงโดยชัดเจน กระนั้นก็ตาม ไมปรากฏวา คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถเอาผิดนักการเมือง
คนหนึง่ คนใดหรือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดไดเลย
คาใชจา ยในการเลือกตั้งมิไดมีเฉพาะแตคาใชจายในการหาเสียงเทานั้น หากยังมี
คาใชจา ยในการซือ้ เสียงดวย สําหรับนักการเมืองที่มีชัยชนะในการเลือกตั้งจํานวนมาก คาใชจาย
ในการซื้อเสียงมีความสําคัญยิ่งกวาคาใชจายในการหาเสียง แมกฎหมายการเลือกตั้งจะกําหนด
บทลงโทษการซื้อเสียงอยางรุนแรง แตความรุนแรงของบทลงโทษเกือบไมมีความหมายเลย
ในเมื่อไมสามารถจับผูกระทํ าผิดได นอกฤดูการเลือกตั้ง รายจายในการสรางสายสัมพันธเชิง
อุปถัมภระหวางนักการเมืองกับประชาชนในเขตการเลือกตั้งมีความสําคัญยิ่ง โดยที่อาจมีความ
สําคัญยิ่งกวาการใชจายในฤดูการเลือกตั้งเสียอีก รายจายในการกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ดังกลาวนี้อาจตีความวาเปนเงินดาว (Dow Payment) ทีจ่ า ยลวงหนาเพื่อแลกกับคะแนนเลือกตั้ง
ในอนาคต ในสังคมที่ถูกรัดรึงดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนาดังเชนสังคมไทย
การขจัดหรือแมแตการปองปรามการใชจายประเภทนี้เปนเรื่องยากยิ่ง
2.2 กฎกติกาวาดวยการใชสิทธิเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 68 (หมวดที่ 4 หนาที่ของ
ชนชาวไทย) บัญญัติไววา
“บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทํ าใหไมอาจไปเลือกตั้งได
ยอมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ในขัน้ ตอนการดําเนินการของสภารางรัฐธรรมนูญ เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญพิจารณาเรือ่ งนี้ (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2540) ความเห็นสวนใหญโนมเอียง
ไปขางบังคับใหชนชาวไทยมีหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้ง มีเพียงสวนนอยที่เสนอใหตัดมาตรา 68
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(นันทวัฒน บรมานันท 2540 : 97-98)11 เมื่อรางรัฐธรรมนูญเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา
(ระหวางวันที่ 4-10 กันยายน 2540) เสียงขางนอยอีกเชนกันที่คัดคานมาตรา 6812
เมือ่ กําหนดใหชนชาวไทยมีหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้ง ก็ตองมีบทลงโทษในกรณี
ทีม่ ิไดปฏิบัติหนาที่ คณะทํางานของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอใหลงโทษผูนอนหลับ
ทับสิทธิโดยไมแจงเหตุกอนวันเลือกตั้งดวยการปรับ การลงโทษปรับใหใชกับการนอนหลับทับสิทธิ
ในกรณีออกเสียงประชามติดวย13 คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเมื่อพิจารณารางของ
คณะทํางานแลว เห็นควรใหตัดเรื่องการออกเสียงประชามติออก ครั้นเมื่อรางรัฐธรรมนูญเขาสูการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ คณะกรรมาธิ ก ารฯเห็ น ควรให
เปลีย่ นแปลงบทลงโทษ จากการชําระเบี้ยปรับมาเปนการเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ (มนตรี
รูปสุวรรณ และคณะ 2542:151-152) สภารางรัฐธรรมนูญลังเลใจที่จะลงโทษดวยการปรับ เพราะ
เบี้ยปรับแมเพียง 100 บาทก็เปนภาระแกประชาชนที่ยากจนในชนบท การลงโทษดวยการปรับ
อาจมิไดชวยปองปรามการนอนหลับทับสิทธิ์ (สมคิด เลิศไพฑูรย 2542 : 37-38) ดวยเหตุดังนั้น
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จึงกําหนดบทลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิอยางเลื่อนลอยวา ‘เสียสิทธิ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ’
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัติที่สอดรับกับรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดวา การใชสิทธิ
เลือกตัง้ เปนหนาที่ตองปฏิบัติ (มาตรา 20) หากไมสามารถใชสิทธิในวันเลือกตั้งได ตองแจงเหตุผล
แกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 7 วัน หากคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ เห็นวา เหตุผลอันเปนขออางนั้นฟงไมขึ้น ก็ตองแจงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบไมนอย
กวา 3 วันกอนวันเลือกตั้ง (มาตรา 21) การไมใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุหรือเหตุที่อางนั้นเปน
เหตุอันไมสมควร นับเปนเหตุใหตองเสียสิทธิเลือกตั้งและสิทธิการไดรับความชวยเหลือจากรัฐ

11

นายอภินันท เมตตาริกานนท และนายสมเกียรติ ออนวิมล เสนอใหตัดมาตรา 68 ทั้งหมด (นันทวัฒน
บรมานันท 2540 : 98)
12
นายสุรินทร นิติวุฒิวรรักษมีความเห็นวา การกําหนดใหชนชาวไทยมีหนาที่ใชสิทธิเลือกตั้งถือเปนการบังคับ
อันขัดตอสิทธิพื้นฐานของประชาชน สวนนายธวัธชัย อนามพงษมีความเห็นวา บทบัญญัตินี้สรางความไมสะดวก
แกประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล (นันทวัฒน บรมานันท 2540 : 98)
13
รางเดิมของคณะทํางานของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมีเนื้อความดังตอไปนี้ (มนตรี รูปสุวรรณ และ
คณะ 2542 : 151)
“มาตรา 4/2 บุคคลยอมมีหนาที่ไปเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งหรือออก
เสียงประชามติโดยไมแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งหรือออกเสียงเสียงประชามติไดกอนวันเลือกตั้งหรือวัน
ออกเสียงประชามติ ตองชําระเบี้ยปรับ”
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(มาตรา 68 วรรคสองแหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และมาตรา 23 แหง พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2541)
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดบทลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิ
อยางแนชดั การลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิตกเปนหนาที่ของกฎหมายเลือกตั้ง ในการรางกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง มีการถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิที่ผูนอนหลับทับสิทธิตอง
สูญเสียอันเปนผลจากการนอนหลับทับสิทธิ มีขอเสนอเกี่ยวกับการตัดสิทธิในการใหบุตรธิดา
รับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยไมเสียคาใชจายเปนเวลา 12 ป ฯลฯ เมื่อคิดไมตก จึงมอบอํานาจให
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูกําหนด (สมคิด เลิศไพฑูรย 2542 : 38) ดวยเหตุดังนั้น พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. 2541 จึงมีบทบัญญัตวิ า ผูนอนหลับทับสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหมิอาจใชสิทธิ
เลือกตั้งไดตอง ‘เสียสิทธิการไดรับการชวยเหลือจากรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด’ (มาตรา 23) ซึง่ เปนบทลงโทษที่ปราศจากความชัดเจน อันเปนเหตุใหมีการแก
ไขเพิม่ เติมกฎหมายการเลือกตั้งในเวลาตอมา
ในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายการเลือกตั้งในป 2542 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2542 มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการเสียสิทธิของผูนอนหลับทับสิทธิรวม 8 ประการ (มาตรา 23) อัน
ไดแก
(1) สิทธิยนื่ คํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ผูบ ริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
(2) สิทธิรอ งคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่
(3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
(4) สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่
(5) สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามกฎหมายวาดวยการ
เขาชื่อเสนอกฎหมาย
(6) สิ ท ธิ เ ข า ชื่ อ ร อ งขอเพื่ อ ให ส ภาท อ งถิ่ น พิ จ ารณาออกข อ บั ญ ญั ติ ท  อ งถิ่ น
ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
(7) สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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(8) สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
การเสียสิทธิทงั้ 8 ประการดังกลาวขางตนนี้ มีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งครั้งที่
ผูนั้นไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา
บทลงโทษดังกลาวนี้โดยพื้นฐานแลวเปนการเพิกถอนสิทธิทางการเมือง ตางกับกฎหมายการ
เลือกตั้งป 2541 ที่ตองการเพิกถอน ‘สิทธิในการรับความชวยเหลือจากรัฐ’ ในการลงโทษ
ผูน อนหลับทับสิทธิ
กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมตองการใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
นอนหลับทับสิทธิ์ ถึงกับบัญญัติใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย และบรรจุไวใน
หมวดหนาทีข่ องชนชาวไทย (หมวด 4) มิใชหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3) ซึ่งมี
นัยสําคัญวา รัฐธรรมนูญ ‘บังคับ’ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตองไปใชสิทธิเลือกตั้ง พรอมทั้งกําหนด
บทลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิ คําถามพื้นฐานในประเด็นดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 3 คําถาม
กลาวคือ
(1) เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงกํ าหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาว
ไทย?
(2) ทําไมผูมีสิทธิเลือกตั้งจึงนอนหลับทับสิทธิ?
(3) ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งควรมีหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม
2.21 เหตุ ใดรั ฐ ธรรมนู ญจึ ง กํ าหนดใหก ารใชสิท ธิเ ลือกตั้ ง เป น หนา ที่ข องชน
ชาวไทย?
สมาชิ ก สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามเห็ น วา การนอนหลับทับสิท ธิก อใหเ กิด
ผลกระทบอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก การนอนหลับทับสิทธิ ซึ่งทําใหมีผูใชสิทธิเลือกตั้งนอยกวาที่ควร
เกือ้ กูลการซือ้ เสียง เมื่อมีจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งนอย การซื้อเสียงจํานวนไมมากสามารถชวยให
ชนะการเลือกตั้งได แตถามีผูใชสิทธิเลือกตั้งจํานวนมาก การซื้อเสียงเพื่อชนะการเลือกตั้งตองใช
เงินจํานวนมาก บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2541 : 63) กลาววา การกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่
ประกอบกับมาตรการอื่นๆ ‘.. กําหนดขึน้ เพือ่ ใหจํานวนผูใชสิทธิมีมากจนเงินมีอิทธิพลนอยลงหรือ
ไมมีเลย ..’ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 264-265) เสริมวา ‘.. เมือ่ คนไปใชสิทธิมากแลว การใช
เงินจะมีนอ ยลง การซือ้ หนวยเลือกตั้งหรือเจาหนาที่หนวยเลือกตั้งก็จะลดลง นอกจากนั้น ถาใชเงิน
จริงๆก็จะตองใชเงินจํานวนมาก ก็จะทําใหการใชเงินไมนาจะใชอีกตอไป ..’ กลาวโดยสรุปก็คือ
การกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่จะชวยลดการซื้อเสียงได
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ประการที่สอง การนอนหลับทับสิทธิเปดชองใหมีผูทุจริตการเลือกตั้งเขาไปสวมใช
สิทธิเลือกตั้ง อันเปนเหตุใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม หากมีผูไปใช
สิทธิเลือกตัง้ ในสัดสวนสูง ชองทางในการทุจริตการเลือกตั้งจะไดมีนอยลง
คํ าถามพื้ น ฐานมี อ ยู  ว  า การกํ าหนดให ก ารใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เป น หน า ที่ มี เ หตุ
อันสมควรแกผลหรือไม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เหตุผลทั้งสองประการที่กลาวขางตนนี้รับฟงได
หรือไม?
ประเด็นสําคัญที่พึงพิจารณาในเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 3 ประเด็น คือ
(1) ความสัมพันธระหวางการนอนหลับทับสิทธิกับการซื้อเสียง
(2) ความสัมพันธระหวางการนอนหลับทับสิทธิกับการทุจริตการเลือกตั้ง
(3) การกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย จะชวยลดการ
นอนหลับทับสิทธิไดหรือไม
2.211 ความสัมพันธระหวางการนอนหลับทับสิทธิกับการซื้อเสียง
สภารางรัฐธรรมนูญอางวา การนอนหลับทับสิทธิเกื้อกูลการซื้อเสียงเพื่อชนะการ
เลือกตั้ง อันเปนเหตุใหการเลือกตั้งไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม ดังนั้น จึงตองมีมาตรการบังคับ
ประชาชนใหใชสิทธิเลือกตั้งเพื่อใหการซื้อเสียงทําไดยาก ขอกลาวอางดังกลาวนี้กอใหเกิดคําถาม
พืน้ ฐานอยางนอย 2 ขอ
(1) การนอนหลับทับสิทธิทําใหมีการซื้อเสียงเพิ่มขึ้นจริงหรือไม
(2) ประชาชนที่นอนหลับทับสิทธิสมควรถูกลงโทษ เพราะเหตุที่มีการซื้อเสียง
หรือไม
(ก) ความสัมพันธระหวางการนอนหลับทับสิทธิกับการซื้อเสียง
สภารางรัฐธรรมนูญมีสมมติฐานวา การนอนหลับทับสิทธิเกื้อกูลการซื้อเสียง
เพราะเมือ่ ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งนอย ผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถใชเงินจํานวนไมมากในการ
กวานซื้อคะแนนเสียงเพื่อชนะการเลือกตั้งได ในกรณีกลับกัน หากมีผูใชสิทธิเลือกตั้งกันมาก
การซือ้ เสียงจะทําไดยาก ดังนั้น จึงกําหนดมาตรการบังคับใหประชาชนตองใชสิทธิเลือกตั้ง
การนอนหลับทับสิทธิเกื้อกูลการซื้อเสียงจริงหรือไม เปนปญหาขอเท็จจริง โดยที่
มิอาจกลาวสรุปเปนการทั่วไปได แตถาหากการนอนหลับทับสิทธิสรางปญหาแกสังคมการเมือง
ไทย ก็ตอ งพิเคราะหใหถองแทวา เหตุใดผูมีสิทธิเลือกตั้งจึงนอนหลับทับสิทธิ์ (ดูขอ 2.22) แลว
แก ป  ญ หาในระดั บ ฐานรากที่ ก  อ ให เ กิ ด เหตุ ป  จ จั ย ในการนอนหลับทับสิท ธิ์นั้ น การบัง คับให
ประชาชนไปใชสิท ธิ เ ลื อ กตั้ง มิ อาจแกป ญ หาการนอนหลับทับสิ ท ธิ ได ตราบเทา ที่ยัง มิได แก
สมุฏฐานของปญหา

200
นอกจากนี้ ความสัมพันธระหวางการนอนหลับกับการซื้อเสียงมิใชความสัมพันธ
ทิศทางเดียว ดังที่สภารางรัฐธรรมนูญเขาใจ หากแตเปนความสัมพันธสองทิศทาง เพราะการ
ซื้อเสียงชวยทําใหการนอนหลับทับสิทธิ์นอยลงได ในหลายตอหลายกรณี การที่อัตราการใชสิทธิ
เลือกตัง้ อยูใ นระดับสูงนั้นมิใชเรื่องดีเสมอไป เพราะอาจเปนผลจากการซื้อเสียงขนานใหญก็เปนได
นักการเมืองที่ซื้อเสียงยอมมีวิธีการกํากับใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ขายเสียงไปใชสิทธิเลือกตั้ง มิฉะนั้น
เงินที่ใชไปในการซื้อเสียงยอมสูญเปลา
(ข) ผูนอนหลับทับสิทธิสมควรถูกลงโทษ เพราะเหตุที่มีการซื้อเสียง
หรือไม
ผูน อนหลับทับสิทธิสนั นิษฐานไดวา มิใชคนขายเสียง เพราะหากรับเงินจากการ
ขายเสียง หัวคะแนนผูซื้อเสียงยอมกดดันใหผูขายเสียงตองไปใชสิทธิเลือกตั้ง ผูนอนหลับทับสิทธิ
จึงเปนผูท มี่ ไิ ดทําใหการเลือกตั้งไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม ในกรณีตรงกันขาม ผูที่ใชสิทธิเลือกตั้ง
อาจจําแนกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งใชสิทธิเลือกตั้งดวยเจตจํานงเสรี อีกกลุมหนึ่งใชสิทธิเลือกตั้งดวย
เหตุที่ขายเสียงแกหัวคะแนนหรือผูสมัครคนหนึ่งคนใดไปแลว การใชสิทธิเลือกตั้งของบุคคลกลุม
หลังนี้ จึงมีผลทําใหการเลือกตั้งไมบริสุทธิ์ไมยุติธรรม หากถือวาการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง
เปน ‘อาชญากรรม’ ทีส่ รางมลทินแกการเลือกตั้ง การลงโทษควรมุงกระทําตอผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทีซ่ อื้ เสียงและผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ขายเสียง จึงจะนับเนื่องเปนการลงโทษผูประกอบ ‘อาชญากรรม’
ไดถกู ตอง การลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิ์เปนการลงโทษผูที่มิไดประกอบ ‘อาชญากรรม’ การที่ผู
นอนหลับทับสิทธิมิไดขายเสียง ยอมแสดงวา ผูนอนหลับทับสิทธิมีสวนทําใหการเลือกตั้งบริสุทธิ์
และยุติธรรมอยูแลว การลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิ์จึงเปนการลงโทษผูสรางความสะอาดและ
บริสุทธิ์ใหแกการเลือกตั้ง
2.212 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการนอนหลั บ ทั บ สิ ท ธิ กั บ การทุจ ริ ต การ
เลือกตั้ง
สภารางรัฐธรรมนูญอางวา การนอนหลับทับสิทธิเปดชองใหผูทุจริตการเลือกตั้ง
เขาไปสวมสิทธิการเลือกตั้ง หากมีผูใชสิทธิเลือกตั้งในสัดสวนสูง ชองทางในการทุจริตการเลือกตั้ง
จะมีนอยลง ดังนั้น จึงกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย ทั้งนี้เพื่อปองกัน
การทุจริตการเลือกตั้ง
การนอนหลับทับสิทธิเกื้อกูลการทุจริตการเลือกตั้งหรือไม เปนปญหาขอเท็จจริง
ที่ตองศึกษา มิอาจกลาวสรุปโดยทั่วไปได ถึงการนอนหลับทับสิทธิ์เปนเหตุใหมีการทุจริตการ
เลือกตัง้ มากขึ้น แตผูนอนหลับทับสิทธิ์มิใช ‘อาชญากร’ ผูป ระกอบการทุจริต เหตุไฉนรัฐธรรมนูญ
จึงลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิ์ ดวยการลิดรอนเสรีภาพในการเลือก (ระหวางการใชสิทธิกับการ
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นอนหลับทับสิทธิ) ความผิดมิไดอยูที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่นอนหลับทับสิทธิ์ หากแตอยูที่ผูประกอบ
การทุจริตและกรรมการการเลือกตั้งที่มิอาจจัดการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์และยุติธรรมได การลงโทษ
ผูนอนหลับทับสิทธิ์ ดวยขอกลาวหาวา การนอนหลับทับสิทธิ์เปดชองใหมีการทุจริตการเลือกตั้ง
มากขึน้ อุปมาอุปไมยเสมือนหนึ่งการลงโทษเจาของบานที่มิไดติดเหล็กดัดหนาตางและประตู ดวย
ขอกลาวหาวา การไมติดเหล็กดัดเปดชองใหมีการโจรกรรมมากขึ้น ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่นอนหลับ
ทับสิทธิม์ โี ทษดุจเดียวกับเจาของบานที่มิไดติดเหล็กดัด ทั้งๆที่การติดเหล็กดัดมิอาจทําใหโจรกรรม
หมดไป เพราะโจรยอมทําลายเหล็กดัดนั้นเพื่อประกอบโจรกรรมได ในทํานองเดียวกัน ถึงผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจะไมนอนหลับทับสิทธิ์ แตการทุจริตการเลือกตั้งก็หาไดหมดไปไม ตราบเทาที่เจาหนาที่
ผู  ดู แ ลการเลื อ กตั้ ง ละเว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ ทุ จ ริ ต การเลื อ กตั้ง เสียเอง และตราบเทา ที่ มี
ผูพ ยายามชนะการเลือกตั้งดวยวิธีการที่ไมบริสุทธิ์และยุติธรรม
2.213 ความสัมพันธระหวางมาตรการการบังคับใชสิทธิเลือกตั้งกับการ
นอนหลับทับสิทธิ์
คําถามพืน้ ฐานขอตอมาก็คือ การกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชน
ชาวไทยจะชวยลดอัตราการนอนหลับทับสิทธิไดหรือไม?
ประชาชนนอนหลับทับสิทธิ์ เพราะเหตุวา ประโยชนที่ไดจากการใชสิทธิเลือกตั้ง
ไมคมุ กับตนทุนที่ตองเสียไปในการใชสิทธิดังกลาว (ดูขอ 2.22) การแกปญหาการนอนหลับทับสิทธิ์
จึงตองแกทสี่ มุฏฐาน กลาวคือ การเพิ่มพูนประโยชนที่ไดจากการใชสิทธิเลือกตั้ง และ/หรือการลด
ตนทุนในการใชสทิ ธินี้ ตราบเทาที่ยังมิไดแกปญหาในระดับสมุฏฐาน การนอนหลับทับสิทธิ์จะยังคง
มีอยู
ความรุนแรงของบทลงโทษมีผลตอประพฤติกรรมของผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย หาก
บทลงโทษรุนแรงอาจกดดันใหประชาชนตองไปใชสิทธิเลือกตั้ง เพราะบทลงโทษมีผลตอประโยชน
ทีไ่ ดจากการเลือกตั้ง การใชสิทธิเลือกตั้งไดประโยชนจากการไมถูกลงโทษ การนอนหลับทับสิทธิ์
ตองถูกลงโทษ บทลงโทษจึงเปนตนทุนของการนอนหลับทับสิทธิ์ หากบทลงโทษรุนแรง ตนทุน
การนอนหลับทับสิทธิ์ยอมสูงตามไปดวย แตบทลงโทษตามมาตรา 23 แหง พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 แกไข
เพิม่ เติม พ.ศ. 2542 เปนบทลงโทษที่มุงลิดรอนสิทธิการเมืองของผูนอนหลับทับสิทธิ บทลงโทษ
ลักษณะนี้ยอมกระทบตอผูที่อยูหรือผูที่ตองการขึ้นสังเวียนการเมือง สําหรับประชาชนโดยทั่วไป
การสูญเสียสิทธิการเมืองเหลานี้หามีผลตอการเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมพื้นฐานไม อนึ่ง มีขอ
นาสังเกตดวยวา บทลงโทษการนอนหลับทับสิทธิ์มิไดมีอายุยาวนาน เพราะมีผล ‘ตัง้ แตวันเลือกตั้ง
ครั้งที่ผูนั้นไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง’ กําหนดเวลาการ
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ถูกลงโทษอยางมากที่สุดยาวนาน 4 ป ตามอายุสภาผูแทนราษฎร (รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
มาตรา 114) หรือ 6 ปตามอายุวุฒิสภา (มาตรา 130) โดยที่ระหวางนั้นอาจมีการเลือกตั้งซอมแลว
ซอมอีก เนื่องจากมีสมาชิกรัฐสภาบางคนสิ้นสมาชิกภาพอันเปนผลจากการถูกคณะกรรมการการ
เลือกตั้งถอดออกจากตําแหนง14
ด ว ยเหตุ ที่ ก ารกํ าหนดให ก ารใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เป น หน า ที่ ข องชนชาวไทยมิ ไ ด
แกปญหาการนอนหลับทับสิทธิ์ในระดับฐานราก อีกทั้งบทลงโทษมิไดรุนแรงสํ าหรับผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่ไมตองการดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือมีสวนรวมทางการเมือง การดําเนินมาตรการ
กึง่ บังคับใหใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาวนี้จึงไมสามารถขจัดการนอนหลับทับสิทธิ์ใหหมดไปได
2.22 ทําไมผูมีสิทธิเลือกตั้งจึงนอนหลับทับสิทธิ์ ?
ในการให อ รรถาธิ บ ายประพฤติก รรมทางการเมือง (Political Behaviour)
นักเศรษฐศาสตรนํ าเสนอคํ าอธิบายดุจเดียวกับอรรถาธิบายประพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้
ดวยการกําหนดขอสมมติวา ตัวละครทางการเมืองเปนสัตวเศรษฐกิจ (homo economicus)
ผูต อ งการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) ผูม สี ิทธิเลือกตั้งก็ดุจเดียวกับสัตว
เศรษฐกิจทั้งปวงที่ตองการอรรถประโยชนสูงสุดเชนเดียวกัน Downs (1957) เปนผูบุกเบิกในการ
นําเสนออรรถาธิบายในแนวทางนี้ และดวยเหตุที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งถูกสมมติวา มีประพฤติกรรมอันมี
เหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร (Rational Voter) อรรถาธิบายของ Downs (1957) จึงมีชื่อเรียกวา
Rational Voter Hypothesis
ตามทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร มนุ ษ ย ตั ด สิ น ใจกระทํ าการใดๆจากการประเมิ น
ประโยชนที่คาดวาจะได (Expected Benefits) เทียบเคียงกับตนทุนที่คาดวาตองสูญเสียไป
(Expected Costs) จากการกระทําการนั้นๆ หากประโยชนที่คาดวาจะไดจากการกระทําการนั้นมี
มากกวาตนทุนที่คาดวาจะตองสูญเสียไป มนุษยที่มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร (Economic
Rationality) ยอมเลือกที่จะกระทําการดังกลาว แตจะละเวนการกระทําการ หากประโยชนที่
คาดวาจะไดไมคุมกับตนทุนที่ตองสูญเสียไป
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) ยอม
ตั ด สิ น ใจในการใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ด ว ยการประเมิ น ประโยชน ที่ ค าดว า จะได จ ากการใช สิ ท ธิ
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ภายหลังจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แมวาอัตราการใชสิทธิเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งครั้งแรกๆอยูในระดับสูง แตเมื่อมีการเลือกตั้งซํ้าแลวซํ้าเลา อัตราการนอนหลับทับสิทธิกลับมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น อีกทั้งการทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อเสียงปรากฏอยางแพรหลาย อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
เสนอใหเพิ่มบทลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิ์ ดวยการลิดรอนสิทธิที่จะไดรับบริการสาธารณะจากรัฐ
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(Expected Voting Benefits) เปรียบเทียบกับตนทุนที่คาดวาจะตองสูญเสียไปในการใชสิทธินั้น
(Expected Voting Costs) ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งจะเดินไปยังคูหาเลือกตั้ง หากประเมินแลววา การใช
สิทธิเลือกตัง้ ใหประโยชนคุมคา แตจะนอนหลับทับสิทธิ์หากประเมินแลววา การใชสิทธิเลือกตั้งให
ประโยชนไมคุมกับตนทุนที่ตองสูญเสียไป ขอใหพิจารณาสมการที่ (1)
E(Ui) =
ในที่นี้ E(Ui) =
Ui (X) =

P

=

Ci

=

P [Ui (X)] – Ci

(1)

อรรถประโยชนสุทธิที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง i คาดวาจะไดจากการใช
สิทธิเลือกตั้ง (Expected Utility)
อรรถประโยชนที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง i ไดรับอันเกิดจากผลการ
เลือกตั้ง X (นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง i
สนับสนุนชนะการเลือกตั้ง)
ความเปนไปได (Probability) ทีค่ ะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มีอทิ ธิพลในการกําหนดผลการเลือกตั้ง
ตนทุนที่เกิดจากการใชสิทธิเลือกตั้งของ i

อรรถประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการใชสิทธิเลือกตั้งยอมมาจากการดําเนิน
นโยบายของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตนเลือก นักการเมืองและพรรคการเมืองในอุดมคติ
มีหนาที่ผลิต ‘บริการความสุข’ ใหแกประชาชน ‘บริการความสุข’ มีลกั ษณะเปนบริการสาธารณะ
ซึง่ มีรากฐานมาจากนโยบาย ในตลาดการเมืองในอุดมคติ นักการเมืองและพรรคการเมืองจะเสนอ
‘ขาย’ นโยบายแลกกับคะแนนเสียง เพราะคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งใหความชอบธรรมในการ
ยึดกุมอํานาจการบริหารราชการแผนดิน นโยบายที่นักการเมืองและพรรคการเมืองเสนอขายจึง
ต อ งเปน นโยบายที่ ช วยแก ป ญ หาทั้ง ปวงที่ ประชาชนเผชิญอยู และตองชวยเขยิบมาตรฐาน
การครองชีพของประชาชนดวย
อรรถประโยชนที่ไดจากการใชสิทธิเลือกตั้ง Ui (X) เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง
ทีก่ าหนดการตั
ํ
ดสินใจวา จะนอนหลับทับสิทธิ์หรือจะใชสิทธิเลือกตั้ง แตอรรถประโยชนดังกลาวนี้
ใชวาจะไดรับภายหลังการเลือกตั้งเสมอไป เพราะนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตนเลือก
อาจพายแพการเลือกตั้ง หรือหากชนะการเลือกตั้ง ก็อาจมิไดรวมจัดตั้งรัฐบาล หรือหากไดรวม
จัดตั้งรัฐบาลก็อาจ ‘เบี้ยว’ สัญญา กลาวคือ ไมสงมอบสินคา (นโยบาย) ทั้งๆที่ไดรับชําระคาสินคา
(คะแนนเสียง) แลว ดังนั้น การที่จะไดอรรถประโยชนจากการใชสิทธิเลือกตั้งจึงเปนเรื่องไมแนนอน
สภาวะความไมแนนอนดังกลาวนี้สวนหนึ่งปรากฏในตัวแปร P อันไดแก ความเปนไปไดที่คะแนน
เสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งมีอิทธิพลในการกําหนดผลการเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งแตละบุคคลอาจ
ไมสามารถมีอิทธิพลในการกําหนดผลการเลือกตั้งไดเลย ผลการเลือกตั้งมิไดแขวนอยูกับการใช
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สิทธิหรือการนอนหลับทับสิทธิ์ของผูมีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งคนใด ความสําคัญหรือนํ้าหนักของ
คะแนนเสียงแตละคะแนนที่มีตอผลการเลือกตั้งผันแปรผกผันกับจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง หากผูใช
สิทธิเลือกตั้งมีจํ านวนนอย คะแนนเสียงแตละคะแนนเสียงยอมมีความสํ าคัญหรือนํ้ าหนักสูง
อาทิเชน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 10 คน คะแนนเสียงของ
กรรมการแตละคนยอมมีผลตอมติของคณะกรรมการอยางสํ าคัญ ฯลฯ ในกรณีตรงกันขาม
หากผูใ ชสทิ ธิเลือกตั้งมีจํานวนมาก ดังเชนเขตการเลือกตั้งที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 2 ลานคน ผูมีสิทธิ
เลือกตัง้ แตละคนเกือบไมมีความสําคัญในการชี้เปนชี้ตายผลการเลือกตั้งเลย หากจํานวนผูใชสิทธิ
เลือกตั้งยิ่งมีมากเพียงใด ความเปนไปไดที่คะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งแตละคนจะมีอิทธิพล
ตอผลการเลือกตั้ง (P) จะยิง่ มีนอยมากเพียงนั้น
คาของ P มีความสําคัญในการกําหนดอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดจากการ
่
ยงใด อรรถประโยชนที่คาดวาจะไดจากการ
ใชสิทธิเลือกตั้ง P [Ui (X)] หาก P ยิง่ มีคา ตํามากเพี
ใชสทิ ธิเลือกตั้งยิ่งมีคาตํ่ามากเพียงนั้น แต P เปนตัวแปรที่สะทอนใหเห็นสภาวะความไมแนนอน
อันเกิดจากการทีน่ กั การเมืองและพรรคการเมืองที่เลือกอาจพายแพการเลือกตั้งเทานั้น ยังมีสภาวะ
ความไมแนนอนอื่นๆที่มิไดปรากฏในคา P โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาวะความไมแนนอนอันเกิดจาก
การทีน่ กั การเมืองและพรรคการเมืองที่เลือก แมจะชนะการเลือกตั้ง แตมิไดเขารวมรัฐบาล หรือแม
จะไดเขารวมรัฐบาล แตมิไดนํานโยบายที่ใหพันธสัญญาในการหาเสียงไปดําเนินการ
ขออภิปรายขางตนนี้ ตองการสื่อสารสําคัญวา อรรถประโยชนที่คาดวาจะได
จากการใชสิทธิเลือกตั้งเปนเรื่องไมแนนอน ในขณะที่การใชสิทธิเลือกตั้งตองสูญเสียตนทุนหรือ
รายจายอยางแนนอน ตนทุนอันเกิดจากการใชสิทธิเลือกตั้งที่ปรากฏอยางชัดแจงมีอยูอยางนอย 2
ประเภท อันไดแก
(1) ตนทุนการเดินทางไปสูหนวยเลือกตั้ง
(2) เงินไดอันพึงไดจากการใชเวลาประกอบสัมมาชีพ แทนที่จะใชเวลาในการใช
สิทธิเลือกตั้ง (Earnings Foregone)
ต น ทุ น ทั้ ง สองประเภทนี้ อ าจมี ค วามสํ าคั ญ น อ ยสํ าหรั บ ประชาชนที่ มี ฐ านะดี
แตเปนภาระสํ าคัญสํ าหรับประชาชนที่ยากจน คนยากจนที่ออกไปทํ างานนอกภูมิลํ าเนาหรือ
ถิ่นฐานบานเรือน ยอมตองเสียคาใชจายในการเดินทางเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง ยิ่งสถานที่ทํางาน
อยูหางจากถิ่นฐานบานเรือนมากเพียงใด ภาระคาใชจายในการเดินทางยอมสูงมากเพียงนั้น
ความขอนี้นับวาแตกตางจากชนชั้นกลางและชนชั้นสูงโดยทั่วไปที่หนวยเลือกตั้งมิไดอยูหางไกล
จากที่อยูอาศัย ในทํานองเดียวกัน การขาดรายไดอันเนื่องจากการสูญเสียเวลาเพื่อใชสิทธิการ
เลือกตั้งเปนภาระสําคัญของคนยากคนจน
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ในบรรดาตนทุนอันเกิดจากการใชสิทธิเลือกตั้งทั้งปวง ตนทุนที่สําคัญที่สุดนา
จะเปนตนทุนสารสนเทศ (Information Cost) ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งตองมีสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบาย
และประพฤติกรรมของนักการเมืองและพรรคการเมืองตางๆ เพื่อที่จะใชเปนฐานในการประเมินวา
สมควรเลือกนักการเมืองคนใดหรือพรรคการเมืองพรรคใด การขาดสารสนเทศหรือสารสนเทศ
ไมสมบูรณอาจทําใหการตัดสินใจเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองผิดพลาดได แตการไดมา
ซึ่งสารสนเทศมีตนทุนที่ตองเสีย ผูมีสิทธิเลือกตั้งแตละคนมีความสามารถในการรับภาระตนทุน
สารสนเทศแตกตางกัน อีกทั้งการประเมินประโยชนที่คาดวาจะไดจากสารสนเทศทางการเมือง
ก็แตกตางกันดวย ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงโดยทั่วไปมีความมุงมั่นในการแสวงหาสารสนเทศ
ทางการเมืองมากกวาคนยากจน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา อํานาจซื้อแตกตางกันและสวนไดเสีย
จากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองแตกตางกัน ประชาชนในชนบทอาจไดสารสนเทศทางการเมือง
จากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีกับนักการเมืองและหัวคะแนน ผูที่ตองการมีสวนรวม
ทางการเมืองสูงยอมแสวงหาสารสนเทศทางการเมืองมากกวาผูที่วางเฉยทางการเมือง กระนั้น
ก็ตาม ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เปนสัตวเศรษฐกิจมิไดจายเงินชนิดไมอั้นเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศ
ทางการเมืองที่สมบูรณ (Perfect Political Information) แตจะแสวงหาสารสนเทศทางการเมือง
จนถึงระดับที่ประโยชนสวนเพิ่มที่ไดจากสารสนเทศ (Marginal Information Benefit) เทากับ
ตนทุนสวนเพิ่มที่ตองสูญเสียไป (Marginal Information Cost) โดยจะไมแสวงหาสารสนเทศมาก
ไปกวานี้ แมความไมรูหรืออวิชาจะยังคงดํารงอยู แตเปนอวิชาทีส่ มเหตุสมผลของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(Rational Voter Ignorance)
การประเมินอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิเลือกตั้ง เปรียบเทียบกับ
ตนทุนที่ตองสูญเสียไปในการนั้น (Ci) จะมีผลตอประพฤติกรรมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
หาก E(Ui) ในสมการ (1) มีคา เปนบวก นั่นก็คือ P [Ui (X)] มีคา มากกวา (Ci) ผูม สี ิทธิเลือกตั้งจะ
ตัดสินใจไปใชสิทธิ หาก E(Ui) มีคา ติดลบ การนอนหลับทับสิทธิ์ยอมเกิดขึ้น เนื่องจากการใชสิทธิ
เลือกตัง้ ใหประโยชนไมคุมกับตนทุนที่ตองเสีย ทายที่สุด หาก E(Ui) มีคา เทากับศูนย นั่นก็คือ
P[Ui(X)] มีคาเทากับ Ci การใชสทิ ธิเลือกตั้งหรือการนอนหลับทับสิทธิใหอรรถประโยชนไมแตกตาง
กัน กลาวคือ อรรถประโยชนสุทธิเทากับศูนย
Rational Voter Hypothesis ของ Downs (1957) ดังแสดงโดยสมการ (1)
มีชอื่ เรียกอีกชื่อหนึ่งวา Opportunity-Cost Theory of Voting ทัง้ นีเ้ พราะเหตุวา Downs (1957)
ยึดถือคาเสียโอกาสจากการใชสิทธิเลือกตั้งเปนตัวแปรอธิบายการตัดสินใจใชสิทธิหรือนอนหลับ
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ทับสิทธิ15์ ทฤษฎีนี้นอกจากจะมีพลังในการใหอรรถาธิบายแลว ยังมีพลังในการใหคําทํ านาย
(Predictive Power) อีกดวย เนื่องจากสามารถทํานายไดวา ภายใตสภาวการณอะไรบางที่
ประชาชนจะใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง หรือ นอนหลับทับสิท ธ นอกจากนี้ ยังสามารถใหขอเสนอแนะ
ทางนโยบายไดวา หากตองการใหอัตราการใชสิทธิเลือกตั้ง (Turn-out Rate) เพิม่ ขึ้น รัฐบาลหรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินมาตรการอะไรบาง ซึ่งจากสมการ (1) จะเห็นไดวา มรรควิธี
ทีจ่ ะลดการนอนหลับทับสิทธิมีอยูอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
หนทางที่หนึ่ง ไดแก การเพิ่มพูนอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิ
เลือกตั้ง P[Ui(X)] ดังเชน การปฏิรูปตลาดการเมืองใหเปนตลาดปริวรรตสาธารณะที่มีการนํา
คะแนนเสียงแลกกับนโยบาย ทั้งนี้ดวยการสรางกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism)
เพื่อใหรัฐบาลตองดํ าเนินนโยบายตามที่ใชหาเสียงเลือกตั้งและที่แถลงตอรัฐสภา ซึ่งมีผลตอ
P [Ui (X)]
หนทางที่สอง ไดแก การลดตนทุนการใชสิทธิเลือกตั้ง ดังเชนการอํานวยการให
สารสนเทศทางการเมืองเปนสารสนเทศที่สมบูรณ การลดตนทุนการเดินทางเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง
ฯลฯ
หนทางที่สาม ไดแก การผสมผสานหนทางที่หนึ่งกับหนทางที่สอง
สมการ (1) ยังใชอธิบายไดวา เหตุใดจึงมีการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง ผูสมัคร
รับเลือกตั้งยอมมีเหตุจูงใจที่จะชนะการเลือกตั้ง บางครั้งดวยวิธีการอันไมเปนธรรม หรือทุจริต
การเลือกตั้ง แตการปองปรามการรณรงคการเลือกตั้งที่ใชวิธีการทุจริตและไมเปนธรรมจะมี
ประสิทธิผลมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความรุนแรงของบทลงโทษและความเขมงวดในการ
บังคับใชกฎหมาย หากการจัดการเลือกตั้งมีความหยอนยานดานบรรทัดฐานความบริสุทธิ์และ
ยุตธิ รรม และบทลงโทษการทุจริตการเลือกตั้งไมรุนแรง ยอมเปนสิ่งจูงใจดานกลับในการเอาชนะ
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ขอวิพากษ Rational Voter Hypothesis ประการหนึ่งก็คือ หากคาเสียโอกาสมีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ในการใชสิทธิเลือกตั้ง เหตุใดคนรวยจึงใชสิทธิเลือกตั้งในอัตราสูงกวาคนจน ทั้งๆที่คาเสียโอกาสของคนรวย
สูงกวาคนจน Lane (1966) พบวา ผูที่มีฐานะดีไปใชสิทธิเลือกตั้งมากกวาคนยากคนจน Frey (1971) ยํ้าวา
ขอคนพบดังกลาวนี้ขัดกับ Opportunity Cost Theory of Voting เพราะคาเสียโอกาสของผูมีฐานะดีมีมากกวา
กลุมชนที่ยากจน Cavanagh (1981) ศึกษาอัตราการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนชาวอเมริกันระหวางป 25072519 และพบวา ผูมีฐานะทางเศรษฐกิจออกไปใชสิทธิเลือกตั้งมากกวาผูดอยฐานะ Jones and Cullis (1986)
ใหอรรถาธิบายวา การที่คนจนใชสิทธิเลือกตั้งนอยกวาคนรวย อาจมิไดขัดกับคําทํานายของ Opportunity Cost
Theory of Voting แตเปนเพราะคนจนมีประพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาวะความเสี่ยง (Risk Aversion) ในขณะที่การ
ใชสิทธิเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสียคอนขางแนนอน ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิเลือกตั้งกลับมีสภาวะ
ความไมแนนอนสูง
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การเลือกตั้งดวยวิธีการอันไมบริสุทธิ์และยุติธรรม ซึ่งรวมถึงการซื้อเสียงดวย เมื่อพิจารณาจาก
แงมุมของประชาชน รายไดจากการขายเสียงชวยเพิ่มพูนประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิ
เลือกตั้ง ดังตัวแปร Si ในสมการ (2)
E (Ui) =

P [Ui (X)] + Si + Ci

(2)

หากปราศจากรายไดจากการขายเสียง ผูมีสิทธิเลือกตั้งอาจเลือกนอนหลับทับสิทธิ์ เพราะการใช
สิทธิเลือกตัง้ ไดประโยชนไมคุมกับตนทุนที่ตองเสีย การรับเงินจากการขายเสียงชวยเพิ่มสิ่งจูงใจใน
การใชสิทธิเลือกตั้ง ดังนัน้ การขายเสียงจึงชวยลดการนอนหลับทับสิทธิ์
สมการ (1) และ (2) ใชอธิบายกรณีการลงมติรับหรือไมรับผูสมัคร แตในกรณีการ
เลือกผูสมัคร ซึ่งสมมติวามี 2 คนหรือ 2 พรรค อันไดแก A กับ B สมการ (1) จะแปรเปนสมการ (3)
E (Ui) =
ในที่นี้ E (Ui)
Ui (A)
Ui (B)
Ci
P
P
ในที่นี้ v
m

P [Ui (A) – Ui (B)] – Ci

(3)

=
=
=
=
=

อรรถประโยชนสุทธิที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง i คาดวาจะไดจากการใชสิทธิเลือกตั้ง
อรรถประโยชนที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง i คาดวาจะไดรับ หาก A ชนะการเลือกตั้ง
อรรถประโยชนที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง i คาดวาจะไดรับ หาก B ชนะการเลือกตั้ง
ตนทุนการใชสิทธิเลือกตั้งที่ i ตองรับภาระ
ความเปนไปไดที่คะแนนเสียงของ i มีผลตอการเลือกตั้ง

=

f (v, m)

(4)

= จํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง
= Anticipated proportional majority
จากสมการ (3) หาก [Ui (A) - Ui (B)] มีคา เปนบวก แสดงวา ผูมีสิทธิเลือกตั้ง i
ชอบ A มากกวา B หาก [Ui (A) - Ui (B)] มีคา เทากับศูนย A มิไดตางจาก B ในสายตาของ i
และหาก [Ui (A) - Ui (B)] มีคาติดลบ แสดงวา i ชอบ B มากกวา A แตการตัดสินใจเลือกยอมขึ้น
อยูก บั การประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิ เทียบกับตนทุนที่ตองเสียไปในการใช
สิทธินนั้ ดังทีไ่ ดกลาวมาแลววา ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิเลือกตั้งเปนเรื่องไมแนนอน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคา P ซึ่งโดยทั่วไปมีคาตํ่ามาก P นอกจากจะผันแปรผกผันกับจํานวนผูใชสิทธิ
เลื อ กตั้ ง แล ว ยั ง ขึ้ น อยู  กั บ ความใกล เ คี ย งของผลการเลื อ กตั้ ง ที่ ค าดวา จะเป น (Expected
Closeness of the Result) อีกดวย หากผูมีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจมิไดวาจะเลือก A หรือ B
กลาวคือ ความเปนไปไดที่ i จะเลือก A หรือ B เทากับ 0.5 หรือใกลเคียงกับ 0.5 m ในสมการ (4)
จะมีคาตํ่า เมื่อคา v (จํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง) เปลี่ยนแปลงไป P จะเปลีย่ นแปลงในทิศทาง
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ตรงกันขามอยางชาๆ แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคา m
(Lomasky and Brennan 2000)

P จะเปลี่ยนแปลงคาอยางรวดเร็ว

ประชาชนจะนอนหลับทับสิทธิ์หาก E (Ui) ในสมการ (3) มีคาติดลบ และจะไปใช
่
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกตั้ง
สิทธิเลือกตั้ง หาก E (Ui) มีคา เปนบวก ในกรณีที่ P มีคา ตํามาก
ในเขตการเลือกตั้งขนาดใหญ หรือในกรณีที่ Ui (A) มิไดแตกตางจาก Ui (B) สมการ (3) กลายเปน
สมการ (5)
E (Ui) =

- Ci

(5)

ในกรณีเชนนี้ การนอนหลับทับสิทธิ์กลายเปนประพฤติกรรมปกติ ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะไปใชสิทธิ
ก็ตอ เมือ่ ไดรับผลประโยชนโดยตรง (ดังเชนรายไดจากการขายเสียง) คุมกับตนทุนการใชสิทธิ Ci
Rational Voter Hypothesis หรือ Opportunity - Cost Theory of Voting
ถูกวิพากษวามองขามผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เปนพลเมืองดี คนกลุมนี้ถือเปนหนาที่ที่จะตองใชสิทธิ
เลือกตั้ง และมีความสุขจากการปฏิบัติหนาที่พลเมืองดี อรรถประโยชนที่ไดมิไดมีเฉพาะแต
อรรถประโยชนอันไดจากการที่นักการเมืองและพรรคการเมืองที่เลือกชนะการเลือกตั้ง หากยังมี
อรรถประโยชนทางดานจิตใจ (Psychic Benefit สัญลักษณ D) อีกดวย ในกรณีเชนนี้ สมการ (1)
กลายเปนสมการ (6) และสมการ (3) กลายเปนสมการ (7)
E (Uj) =

P [Uj (X) + Dj – Cj

(6)

E (Uj) =

P [Uj (A) – [Uj(B)] + Dj – Cj

(7)

ความสุขทีไ่ ดจากการปฏิบัติหนาที่พลเมืองดี ดังที่ปรากฏในสมการ (6) และ (7)
ชวยเพิม่ แรงจูงใจในการใชสิทธิการเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้ง j ในสมการ (6) มีสิ่งจูงใจในการใช
สิทธิมากกวา i ในสมการ (1) ในทํานองเดียวกับที่ j ในสมการ (7) มีสิ่งจูงใจในการนอนหลับ
ทับสิทธิ์นอยกวา i ในสมการ (3) แมเมื่อ P มีคา เทากับศูนย หรือ P [Uj (A) – [Uj(B)] มีคา เทากับ
ศูนย สมการ (7) กลายเปนสมการ (8) โปรดเทียบสมการ (8) กับสมการ (5)
E (Uj) =

Dj – Cj

(8)

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง j อาจจะยังไปใชสทิ ธิ หากมีความสํานึกในหนาที่พลเมืองอันสูงสง จน Dj มีคา
มากกวา Cj
แตการใหอรรถาธิบายวา การตัดสินใจในการใชสิทธิเลือกตั้งเกิดจากความสํานึก
ในหนาที่พลเมืองดีนั้น ทําใหอรรถาธิบายดังกลาวนี้ขาดพลังในการใหคําทํานาย เพราะผูมีสิทธิ
เลือกตั้งถูกสมมติใหชอบใชสิทธิเลือกตั้งตั้งแตตน และการนอนหลับทับสิทธิ์ก็เปนผลจากการขาด
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สํานึกในหนาทีพ่ ลเมืองดี จะแกปญหาการนอนหลับทับสิทธิ์ได ก็ตองสรางสํานึกในหนาที่พลเมือง
ดี การตัดสินใจใชสิทธิเลือกตั้งหรือนอนหลับทับสิทธิ์เปนปญหาเชิงศีลธรรม-จริยธรรม มิใชการ
ตัดสินใจที่ตองพิจารณาคาเสียโอกาสแตประการใด16
ผูมีสิทธิเลือกตั้งบางคนอาจยึดมั่นในศีลธรรมจรรยา (Ethical Voter) โดยที่มี
เปาหมาย (Objective Function) ตามสมการตอไปนี้
Oi
ในที่นี้

Oi =
Ui =
ΣUj =
θ
=

=

Ui

+

θΣUj

เปาหมายของปจเจกบุคคล i
อรรถประโยชนที่ i ไดรับจากการบริโภคสินคาและบริการ
ผลรวมอรรถประโยชนของบุคคลอื่นในสังคมที่มิใช i (i ≠ j)
พารามิเตอร (Parameter)

หากผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งยึดอรรถประโยชนของตนเองเปนที่ตั้ง โดยไมคํานึงถึงทุกขสุข
ของสมาชิ ก คนอื่ น ในสัง คม θ มี ค า เทา กับศูนย ในกรณีนี้ สมการ (9) จะกลายเปน Oi = Ui
ซึ่งหมายความวา เปาหมายที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งแสวงหา ก็คือ อรรถประโยชนสูงสุดของตนเอง
ในกรณีนี้ ประพฤติกรรมของผูมีสิทธิเลือกตั้งจะเปนไปตาม Rational Voter Hypothesis กลาวคือ
การตัดสินใจในการใชสิทธิเลือกตั้งขึ้นอยูกับผลการประเมินประโยชนที่คาดวาจะไดเทียบเคียงกับ
ตนทุนตองสูญเสียไปในการใชสิทธิเลือกตั้ง ในกรณีตรงกันขาม หากผูมีสิทธิเลือกตั้งปราศจาก
ความเห็นแกตัว และคํานึงถึงทุกขสุขของสมาชิกคนอื่นในสังคมเปนที่ตั้ง θ จะมีคา เทากับหนึ่ง
การตัดสินใจในการเลือกตั้งมิไดเปนผลจากการประเมินอรรถประโยชนสุทธิสวนบุคคลที่คาดวา
จะไดรบั จากการใชสิทธิเทานั้น หากแตเปนผลจากการประเมินผลประโยชนสุทธิที่ตกแกชุมชนหรือ
สังคมดวย (Hudson and Jones 1994) ความสํานึกในผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม ทําให
การตัดสินใจใชสิทธิเลือกตั้งมีความเปนไปไดมากขึ้น
Plott (1987) ชี้ใหเห็นวา Ethical Voter Hypothesis มีปญหาในการ
ใหอรรถาธิบายประพฤติกรรมการใชสิทธิเลือกตั้ง ถึงผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความเอื้ออาทรตอผูอื่น

16

Riker and Ordeshook (1968) ทดสอบสมการ (6) ขางตน และพบวา P[Uj(X)] และ Dj มีความสําคัญ
ในการอธิบายพฤติกรรมการเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง Ashenfelter and Kelly (1975) นําเสนอผลการศึกษา
ขอเท็จจริงเชิงประจักษ (Empirical Evidence) ในการสนับสนุน Rational Voter Hypothesis ขณะเดียวกัน
ก็พบดวยวา ความรูสึกที่วา การใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่พลเมือง มีผลตอการตัดสินใจในการใชสิทธิเลือกตั้ง
ดวย อยางไรก็ตาม ขอถกเถียงที่วา สมการ (1) หรือสมการ (6) สมการใดอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจในการใช
สิทธิเลือกตั้งไดดีกวากันยังไมมีขอยุติ โปรดดู Mueller (1987)
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ในสังคม แตการใชสิทธิเลือกตั้งอาจมิไดกอประโยชนแกสังคมดังปรารถนา หากนักการเมืองและ
พรรคการเมืองที่เลือกแพการเลือกตั้ง ดังนั้น จึงตองเปรียบเทียบผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในกรณี
การใชสิทธิเลือกตั้งกับกรณีการนอนหลับทับสิทธิ์ ลองพิจารณาความแตกตางของประโยชน
ทีค่ าดวาจะไดจากการเลือก X1 กับ X2 B = Oi (X1) - Oi (X2) หาก P เปนความเปนไปไดที่
คะแนนเสียงของ i จะมีผลชี้ขาดการเลือกตั้ง ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิเลือกตั้ง
เทากับ PB เมื่อ P มีคา ตํามาก
่
จนเกือบเทากับศูนย ยอมไมมีเหตุผลที่ i จะไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ความเอื้ออาทรที่มีตอสังคมไมเพียงพอที่จะผลักดันใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชสิทธิดังกลาว เนื่องจาก
ประโยชนที่คาดวาจะไดไมคุมกับตนทุนที่ตองเสีย
กลาวโดยสรุปก็คือ แมจะมีขอวิพากษ Rational Voter Hypothesis หรือ
Opportunity Cost Theory of Voting แตผลการศึกษาประจักษพยานขอเท็จจริงสวนใหญยังคง
ใหหลักฐานสนับสนุนอรรถาธิบายดังกลาวนี17้ ดังนั้น การตัดสินใจในการใชสิทธิเลือกตั้งหรือ
นอนหลับทับสิทธิ์จึงเปนการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ อันเปนผลจากการประเมินประโยชนที่คาดวา
จะไดเทียบกับตนทุนที่ตองสูญเสียไปในการใชสิทธิเลือกตั้ง หากยอมรับอรรถาธิบายดังกลาวนี้
การบังคับใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้ง โดยมีบทลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิ์ ยอมเปนเรื่องฝน
ธรรมชาติของมนุษย ถึงจะกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย การนอนหลับ
ทับสิทธิ์มิอาจขจัดใหหมดไปได
2.23 ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งควรมีหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม?18
ดังไดกลาวแลววา ขออางในการบังคับใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีหนาที่ในการใช
สิทธิเลือกตัง้ เปนขออางที่ไมสมเหตุสมผล (ดูหัวขอ 2.21) และการนอนหลับทับสิทธิ์จะเกิดขึ้นเสมอ
หากผูมีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจกระทําการหรือไมกระทําการดวยการเปรียบเทียบประโยชนที่คาดวา
จะไดกบั ตนทุนทีต่ องสูญเสียไป (หัวขอ 2.22) คําถามพื้นฐานขอสุดทายที่จะพิจารณาในที่นี้ ก็คือ
ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งควรมีหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม ?
ขออางมาตรฐานที่มักไดยินไดฟง ก็คือ เสียงของประชาชนเปนเสียงสวรรค
คะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย อนาคตของประเทศชาติอยูในมือของประชาชน ฯลฯ
17

Rational Voter Hypothesis ใหอรรถาธิบายวาดวยการนอนหลับทับสิทธิไดดี แตอธิบายการตัดสินใจใชสิทธิ
เลือกตั้งไดไมดีนัก (Cullis and Jones 1998 : 75) ทั้งนี้เพราะเหตุวา ความเปนไปไดที่คะแนนเสียงของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งแตละคนจะสามารถชี้ขาดผลการเลือกตั้ง (P) มีคาตํ่ามาก อันเปนเหตุให P [Ui(X)] ตามสมการ (1) หรือ
(2) และ P [Ui(A) - Ui(B)] ตามสมการ (3) มีคาตํ่าตามไปดวย แตคําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใด เมื่อ P มีคา
ตํ่ามากๆ จึงยังมีผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง
18
เนื้อหาในหัวขออาศัยงานของ Lomasky and Brennan (2000)
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ขออางชุดนีม้ มี ลู แหงความเปนจริงเพียงไร เราไดเห็นจากสมการที่ (4) แลววา หากจํานวนผูมีสิทธิ์
เลือกตั้งสูงมากเพียงใด ความเปนไปไดที่คะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งแตละคนจะมีผลตอผล
การเลือกตั้งจะยิ่งตํ่ ามากเพียงนั้น แมในเขตการเลือกตั้งที่มีผูใชสิทธิเลือกตั้งเพียงนับหมื่นคน
อิทธิพลของผูมีสิทธิเลือกตั้งแตละคนที่จะชี้ขาดผลการเลือกตั้งเกือบไมมีเลย ‘เสียงของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งเปนเสียงสวรรค’ เปนจริงใน ‘เขตการเลือกตั้ง’ หรือ ‘องคกร’ ขนาดเล็กมาก ดังเชน คณะ
ลูกขุน คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการบริหารบริษัท ฯลฯ ในกรณีเชนนี้ สมควรที่
ลูกขุน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการบริหารบริษัท ฯลฯ จะตองถือเปนหนาที่ในการลงคะแนน
เสียงตัดสินความผิดของจําเลย ชี้ขาดคดีที่ขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญ กําหนดนโยบายของบริษัท ฯลฯ
ในเขตการเลือกตั้งที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง (2n+1) คน หากมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 2 คน คือ แดงกับดํา
โดยที่ทั้งคูไดรับคะแนนเสียง n เทากัน เสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งคนสุดทายจึงมีความหมายในการ
ชีข้ าดผลการเลือกตั้ง แตในกรณีทั่วไปแลว โอกาสที่จะเกิดกรณีเชนนี้เกือบไมมีเลย เพราะผูมีสิทธิ
เลือกตั้งทุกคนตองลงคะแนนภายในกําหนดชวงเวลาเดียวกัน และจะนับคะแนนก็ตอเมื่อสิ้นเวลา
การลงคะแนน จะไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้งคนใดรูวา คะแนนเสียงของตนเปนคะแนนเสียงชี้ขาดหรือไม
ขออางมาตรฐานอีกขอหนึ่ง ก็คือ ขออางที่มีชื่อเรียกวา Act-Consequentialism
Argument ตามขออางนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้ง เพราะการใชสิทธิเลือกตั้ง
มิไดใหประโยชนเฉพาะบุคคล หากแตใหประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม การไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
อาจทําใหไดนกั การเมืองหรือพรรคการเมืองที่ฉอฉลอํานาจ นําชาติบานเมืองรวงหลนสูหุบเหวแหง
หายนภัย ผลของการนอนหลับทับสิทธิ์ ก็คือ การเปดโอกาสใหอธรรมมีอํานาจ แตการใชสิทธิ
เลือกตัง้ จะชวยใหฝายธรรมะมีอํานาจ หากไมเปรียบเทียบชนิดสุดโตง ในสังคมการเมืองที่มีพรรค
การเมืองใหญเพียง 2 พรรค (ระบบทวิพรรค) พรรค A อาจชวยใหผลปฏิบัติการของสังคม
เศรษฐกิจ (Economic Performance) ดีกวาพรรค B ทั้งในดานการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได และการแกปญหาความยากจน การนอนหลับ
ทับสิทธิ์อาจทําใหพรรค A พายแพการเลือกตั้ง การไปใชสิทธิเลือกตั้งอาจเกื้อกูลใหพรรค A ชนะ
การเลือกตัง้ ซึ่งประเทศชาติจะไดประโยชนมากกวาในกรณีที่พรรค B เปนรัฐบาล
การวิเคราะห Act - Consequentialism Argument พิจารณาไดจากสมการ (3)
ในหัวขอ
E(Ui)

=

P [Ui(A) – Ui(B)] – C

ขออางดังกลาวนี้มีขอพึงสังวรณอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ ประการแรก
พรรค A อาจมิไดดีกวาพรรค B มากดังที่คิด ประการที่สอง อาจมีความผิดพลาดในการประเมิน
ผลกระทบอันเกิดจากการดํ าเนินนโยบายหลักของพรรคการเมืองทั้งสอง อันเปนเหตุใหการ
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เปรียบเทียบผิดพลาดดวย ประการที่สาม แมวาพรรค A อาจดีกวาพรรค B จริง แตมีความเปน
ไปไดที่พรรค A อาจละเมิดพันธสัญญาที่ใหไวในการหาเสียงเลือกตั้ง และมิไดนํานโยบายที่ใช
หาเสียงไปดําเนินการเมื่อมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล ประการที่สี่ อาจจะมีเหตุอันไมคาดฝน ดังเชน
สงคราม การกอการราย แผนดินไหว ทุพภิกขภัย ฯลฯ อันเปนเหตุใหพรรค A มิอาจพิสูจนไดวา
ดีกวาพรรค B
Act - Consequentialism Argument มิอาจพิสูจนถึงที่สุดวา ราษฎรตองมีหนาที่
ในการใชสิทธิเลือกตั้ง (Duty to Vote) หากเพียงแตพิสูจนวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองมีความ
สามารถในการลงคะแนนเสียงไดอยางถูกตอง (Duty to Vote Right) สมมติวา A เปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติทั้งปวงดีกวาผูสมัครคนอื่นๆ โดย A จะนําพาประเทศชาติไปสูความ
รุงเรืองสถาพร ในขณะที่ผูสมัครคนอื่นนํ าความหายนะมาสูชาติบานเมือง ความขอนี้เปนที่
ประจักษชัดโดยทั่วไป

ในที่นี้

VA

〉 นอนหลับทับสิทธิ์ 〉 VB

VA
VB

=
=

การลงคะแนนเสียงให A
การลงคะแนนเสียงให B

การเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองไดอยางถูกตอง (VA) ยอมดีกวาการนอนหลับ
ทับสิทธิ์ เพราะ A จะนําความรุง เรืองสถาพรมาสูประเทศชาติ แตการนอนหลับทับสิทธิ์ดีกวาการ
เลือกผูส มัครหรือพรรคการเมืองที่นําความหายนะมาสูชาติบานเมือง (VB) ในกรณีหลังนี้ ยอมมี
เหตุผลทีจ่ ะสนับสนุนการนอนหลับทับสิทธิ์ หากผูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีสารสนเทศที่สมบูรณและไมมี
ความสามารถในการวิเคราะหศักยภาพของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง การบังคับใหผูมี
สิทธิเลือกตัง้ ใชสิทธิเลือกตั้ง ยอมสรางความเสียหายแกประเทศชาติ เพราะอาจเลือกผิดได
หากผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ผู  มี ค วามสามารถตํ่ าที่สุด ในการวิเ คราะหศัก ยภาพของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองนอนหลับทับสิทธิ์ จะเปนประโยชนแกประเทศชาติในการ
เขยิบคะแนนมัธยฐานของความเปนไปไดที่จะเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมืองไดถูกตอง (Median
Level of Voter Facility) หากผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งผูมีความสามารถตํ่ารองๆลงมาพากันไมใชสิทธิ
ความเปนไปไดที่ A จะชนะการเลือกตั้งยอมมีมากขึ้นดวย ในกรณีตรงกันขาม หากผูสมัครรับ
เลือกตัง้ ทีน่ อนหลับทับสิทธิ์เปนผูที่มีความสามารถสูงสุดในการวิเคราะหผูสมัครหรือพรรคการเมือง
ความเปนไปไดที่ A จะชนะการเลือกตั้งยอมมีนอยลง
ดังนี้ จะเห็นไดวา หากผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนเปนผูมีสารสนเทศและทักษะในการ
ประเมินศักยภาพในการบริหารราชการแผนดินของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไดอยางถูกตอง
แมนยํา การบังคับใหผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวนี้มีหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้งยอมเปนผลดีตอชาติ
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บานเมือง แตในโลกแหงความเปนจริง ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสารสนเทศทางการเมืองสมบูรณมากนอย
แตกตางกัน และมีศักยภาพและทักษะในการประเมินความสามารถในการบริหารราชการแผนดิน
ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองแตกตางกัน การบังคับใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีหนาที่ในการ
ใชสิทธิเลือกตั้ง อาจทําใหผลการเลือกตั้งไมเกื้อประโยชนแกประเทศชาติ ในกรณีตรงกันขาม
หากปลอยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีเสรีภาพในการเลือก ระหวางการนอนหลับทับสิทธิ์กับการใชสิทธิ
การเลือกตั้ง อาจปรากฏผลที่ดีกวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีสารสนเทศที่ไมสมบูรณ หรือมองไมเห็น
ความแตกตางอยางสําคัญระหวางผูสมัครรับเลือกตั้ง อาจเลือกนอนหลับทับสิทธิ์
ในสังคมประชาธิปไตย การที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองจะมีความดีความ
เลวแตกตางกันชนิดสุดขั้ว ระหวางเทพกับมาร หรือมีชุดของนโยบายที่แตกตางกันอยางสุดขั้ว
ระหวางนโยบายขึน้ สวรรคกับนโยบายลงนรก เปนเรื่องที่เปนไปไดยาก กระบวนการเลือกตั้งภายใต
ระบอบประชาธิปไตยจะทํ าใหพรรคการเมืองทั้งปวงจําตองปรับนโยบายหรือปรับประพฤติกรรม
เขาสูร ะดับมัธยฐาน เพราะผูมีสิทธิเลือกตั้งระดับมัธยฐานสามารถชี้ขาดผลการเลือกตั้งได อันเปน
ไปตาม Median – Voter Theorem
2.3 กฎกติกาวาดวยพรรคการเมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติวาดวยพรรคการ
เมืองไมมากนัก เพราะตองการใหบัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญไดกําหนดสาระสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะรางขึ้น
โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ (มาตรา 328)
(1) การจัดตัง้ พรรคการเมือง ซึ่งอยางนอยใหกระทําไดโดยบุคคลตั้งแต 15 คน
ขึน้ ไป และจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง
(2) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้โดยมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสงสมาชิก
สมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้ง มาเปนเหตุใหตองเลิกหรือ
ยุบพรรคการเมือง
(3) การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองและการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมือง
(4) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ
(5) การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชนอยางอื่นแกพรรคการเมืองโดยรัฐ
การจํ ากัดวงเงินคาใชจายของพรรคการเมืองในวันเลือกตั้ง และการควบคุมการรับบริจาคของ
พรรคการเมือง
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(6) การตรวจสอบสถานะการเงินของพรรคการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบและ
การเปดเผยที่มาของรายไดและการใชจายของพรรคการเมือง
(7) การจัดทํ าบัญชีรายรับและรายจายของพรรคการเมือง และบัญชีแสดง
ทรัพยสินและหนี้สินของพรรคการเมือง ซึ่งตองแสดงโดยเปดเผยซึ่งที่มาของรายไดและการใชจาย
ประจําปของพรรคการเมืองในทุกรอบปปฏิทิน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจ
สอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ
สาระสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองตามมาตรา
328 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ดังที่กลาวขางตน โดยพื้นฐานก็คือ กฎกติกาวาดวยพรรค
การเมืองนัน่ เอง อยางไรก็ตาม ในที่นี้จะพิจารณากฎกติกาสําคัญเพียง 3 กฎ คือ
(ก) การจัดตั้งและดําเนินกิจการพรรคการเมือง
(ข) การเงินของพรรคการเมือง
(ค) การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ
2.31 การจัดตัง้ และการดําเนินกิจการพรรคการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 วางหลักการใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปได
โดยงาย ในดานหนึ่ง บทบัญญัติในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3) กําหนด
หลักการเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง กลาวคือ
“บุ ค คลย อ มมี เ สรี ภ าพในการรวมกั น จั ด ตั้ ง เป น พรรคการเมื อ ง เพื่ อ สร า ง
เจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดํ าเนินกิจการในทางการเมือง
ใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้”
(มาตรา 47 วรรคแรก)
ในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญกําหนดหลักการวา การจัดตั้งพรรคการเมืองสามารถกระทําไดโดย
บุคคลอยางนอยตั้งแต 15 คนขึ้นไป [มาตรา 328(1)] การวางหลักการใหการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนไปไดโดยงาย ทําใหรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานั้น
ทุ ก ฉบั บ ในประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ งไทย เมื่ อ กลุ  ม พลั ง อํ ามาตยาธิ ป ไตยยึ ด กุ ม อํ านาจรั ฐ
รัฐธรรมนูญมักจะสรางทํานบกีดขวางการจัดตั้งพรรคการเมือง อันเปนเหตุปจจัยหนึ่งที่ทําใหตลาด
การเมืองไมมีการแขงขันที่สมบูรณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุวา กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยไม
ตองการใหมีพรรคการเมืองใหมที่จะเขามาแขงขันกับพรรคตน19
19

ขอถกเถียงเกี่ยวกับมาตรา 47 และมาตรา 328 ในขั้นตอนการรางรัฐธรรมนูญ โปรดดู มนตรี รูปสุวรรณ
และคณะ (2542; 120 – 127, 531 – 534) และนันทวัฒน บรมานันท (2541: 67 – 68; 495)
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อยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญกําหนดหลักการใหการจัดตั้งพรรคการเมืองกระทํา
ไดโดยงาย แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กลับทําให
การดํารงอยูของพรรคการเมืองเปนไปไดดวยความยากลําบาก ซึ่งอาจตีความไดวาขัดตอเจตนา
รมณแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมืองกําหนดวา ภายใน 180 วันนับตั้งแตมีการจดแจง
จัดตั้งพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองนั้นตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแต 5,000 คนขึ้นไป
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด
ทีน่ ายทะเบียนประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ 1 สาขา (มาตรา 29)
มิฉะนัน้ จะตองถูกสั่งยุบพรรค (มาตรา 65)
ขอกําหนดการหาสมาชิกตั้งแต 5,000 คนขึ้นไป อาจมิไดสรางปญหาแกพรรค
การเมืองทีจ่ ดั ตัง้ ใหมมากนัก แตขอกําหนดใหจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละ 1 สาขา
สรางภาระรายจายแกพรรคการเมืองขนาดเล็กคอนขางมาก และอาจทําใหพรรคที่ยากจนมิอาจ
ดํารงอยูได เจตนารมณของขอกําหนดใหมีการจัดตั้งและกระจายสาขาพรรคการเมืองตามภาค
ภูมิศาสตร อาจเปนเพราะความตองการใหมีพรรคการเมืองระดับชาติ มิใชพรรคการเมืองระดับ
ภูมภิ าค ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะหวั่นเกรงวา หากสังคมการเมืองไทยมีแตพรรคการเมืองระดับภูมิภาค
ความขัดแยงระหวางพรรคการเมืองอาจนํ ามาซึ่งความขัดแยงระหวางภูมิภาค อันอาจนําไปสู
ปญหาการแบงแยกดินแดนในที่สุด ขอหวั่นเกรงดังกลาวนี้อาจจะเกินเลยกวาระดับอันสมควร
ในดานหนึง่ พรรคการเมืองแมจะถูกบังคับใหกระจายสาขาพรรคตามภาคภูมิศาสตร แตฐานที่มั่น
ทางการเมื อ งของพรรคการเมื อ งหลายต อ หลายพรรคกระจุ ก อยู  ใ นบางภู มิ ภ าคอย า งชัดเจน
อาทิเชน ภาคใตเปนฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย พรรความหวังใหมมีฐานที่มั่น
อยูใ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรรคชาติไทยมีฐานที่มั่นในภาคกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัด
สุพรรณบุรแี ละชลบุรี เปนตน ในอีกดานหนึ่ง ระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคทําใหพรรค
การเมืองมิอาจยึดโยงอยูกับลัทธิภูมิภาคนิยมได เพราะผูมีสิทธิเลือกตั้งในภูมิภาคอื่นๆยอมไมเลือก
พรรคการเมืองที่มีอุดมการณดังกลาวนี้
กฎหมายพรรคการเมื อ งกํ าหนดหลั ก เกณฑ ก ารเลิ ก หรื อ ยุ บ พรรคการเมื อ ง
ดังตอไปนี้ (มาตรา 65 วรรคแรก)
(1) มีเหตุตองเลิกตามขอบังคับพรรคการเมือง
(2) มีจานวนสมาชิ
ํ
กเหลือไมถึง 15 คน
(3) มีการยุบพรรคการเมืองไปรวมกับพรรคการเมืองอื่น
(4) มีคาสั
ํ ่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง
(5) ไมดําเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองในประเด็นการเรียกประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งหัวหนาพรรคและตําแหนงผูบริหารพรรค รวมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
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ขอบังคับของพรรค (มาตรา 25 และ 26) การมีสมาชิกและการจัดตั้งสาขาพรรคตามที่กฎหมาย
กําหนด (มาตรา 29) การไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองใหถูกตอง (มาตรา
35) การไม จั ดทํ ารายงานการใชจายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง และการใชเงินสนับสนุน
พรรคการเมืองไมตรงตามหลักเกณฑ (มาตรา 62)
แมพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดมีเงื่อนไขที่จะตองเลิกหรือยุบพรรคตามที่
กลาวขางตนนี้ แตนายทะเบียนพรรคการเมืองจะใชอํานาจโดยพลการในการสั่งเลิกหรือยุบพรรค
มิได หากแตตองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ตอเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค จึงจะ
ดําเนินการยุบพรรคได (มาตรา 65 วรรคสองและสาม)
พรรคการเมืองที่กระทําความผิดอยางรายแรง อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบ
พรรค (มาตรา 66) ความผิดรายแรงดังกลาวนี้ ประกอบดวย
(1) กระทํ าการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึง่ มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
(2) กระทํ าการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(3) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมายหรือความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
(4) รับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเขาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใดๆ
ในพรรคการเมือง หรือยอมใหกระทํ าการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อประโยชนของพรรคการเมือง
(มาตรา 23) รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด เพื่อบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน ฯลฯ (มาตรา 52) หรือรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศ ฯลฯ
(มาตรา 53)
กฎหมายพรรคการเมืองกําหนดบทลงโทษวาดวยความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้งและ
การดําเนินกิจการพรรคการเมือง ความผิดที่รุนแรง โดยมีบทลงโทษทางอาญาและ/หรือทางแพง
มีอยู 2 กรณี คือ
(1) การจั ดตั้ งพรรคการเมือ งโดยมิไดจดแจง กับ นายทะเบี ย นพรรคการเมือง
(มาตรา 13)
(2) การรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเขาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนง
ใดๆในพรรคการเมือง
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ทัง้ สองกรณีตอ งระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีหลังยังมีบทลงโทษบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดที่เขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง
โดยใหเพิกถอนสัญชาติไทย และเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร ความผิดอื่นนอกเหนือจากกรณี
ทัง้ สองนีไ้ มมีระวางโทษจําคุก (ดูตารางที่ 4-5)
กลาวโดยสรุปก็คือ แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดหลักการใหการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป นไปไดโ ดยงาย แตกฎหมายพรรคการเมืองกลับกํ าหนดเงื่อนไขใหการดํ ารงอยูของพรรค
การเมืองเปนไปไดดวยความยากลํ าบาก เงื่อนไขการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองกระจายตาม
ภาคภูมิศาสตรทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กมิอาจดํารงอยูได และเปนเหตุใหตลาดการเมือง
ขาดการแขงขันเทาที่ควร
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ตารางที่ 4-5
บทลงโทษความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดําเนินกิจการพรรคการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
ความผิด
ก. การจัดตั้งและดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
1. การจัดตั้งพรรคการเมือง โดยมิไดจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมือง
(มาตรา 13)

บทลงโทษ
1. จําคุกไมเกิน 2 ป
หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 75)

2. การรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเขาเปน
สมาชิกหรือดํารงตําแหนงใดๆในพรรคการเมือง
(มาตรา 23)

2. จําคุกไมเกิน 2 ป
หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
และเพิกถอนสัญชาติไทยของผูฝาฝน
และเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร
(มาตรา 78)

3. หัวหนาพรรคการเมืองมิไดสงรายงานหรือเอกสาร
เกี่ยวกับมติของพรรคในการใหสมาชิกออกจากพรรค

3. ปรับไมเกิน 50,000 บาท

(มาตรา 22 วรรคสี่)

และปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาทตลอด
เวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
(มาตรา 76)

4. หัวหนาพรรคการเมืองมิไดแจงการจัดตั้งสาขาตอนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 15 วันนับแตวันจัดตั้ง
(มาตรา 30 วรรคแรก)

4. ปรับไมเกิน 50,000 บาท
และปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาทตลอด
เวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
(มาตรา 76)

5. หัวหนาพรรคการเมืองมิไดแจงนายทะเบียนพรรค
การเมืองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขอบังคับ
ชื่อ ภาพเครื่องหมาย และที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคการ
เมืองภายใน 30 วันนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
(มาตรา 33 วรรคแรก)

5. ปรับไมเกิน 50,000 บาท
และปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาทตลอด
เวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
(มาตรา 76)

หัวหนาพรรคการเมืองมิไดแจงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวขางตนภายในกําหนดเวลาที่กําหนดโดย
นายทะเบียนพรรคการเมือง
(มาตรา 33 วรรคสาม)

ปรับไมเกิน 100,000 บาท
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ตารางที่ 4-5 (ตอ)
ความผิด

บทลงโทษ

6. หัวหนาพรรคการเมืองมิไดจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรง
ตอความเปนจริง
(มาตรา 34 วรรคแรก)

6. ปรับไมเกิน 50,000 บาท
(มาตรา 81)

หัวหนาพรรคการเมืองมิไดแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงในรอบปปฏิทินภายในเดือนมกราคมของ
ทุกป
(มาตรา 34 วรรคสอง)

ปรับไมเกิน 50,000 บาท
(มาตรา 81)

หัวหนาพรรคการเมืองมิไดแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงในรอบปปฏิทินภายในกําหนดเวลาที่กําหนด
โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง
(มาตรา 34 วรรคสาม)

ปรับไมเกิน 100,000 บาท
(มาตรา 80)

7. หัวหนาพรรคการเมืองมิไดจัดทํารายงานการดําเนิน
กิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมา
ใหถูกตองตามความเปนจริง ตามวิธีการที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองกําหนด และมิไดแจงนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายในเดือนมีนาคมทุกป เวนแตพรรค
ที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึง 90 วันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน
(มาตรา 35)

7. ปรับไมเกิน 100,000 บาท
(มาตรา 80)

8. พรรคการเมืองชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒสภา ไมวาโดยตรงหรือทางออม
(มาตรา 36)

8. ปรับไมเกิน 100,000 บาท
(มาตรา 82)

ที่มา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

2.32 การเงินของพรรคการเมือง
พระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มี
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับการเงินของพรรคการเมือง 4 สวน คือ
(1) การจัดทํางบการเงินพรรคการเมือง
(2) การรับการบริจาค
(3) การยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูบริหารพรรคการเมือง
(4) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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2.32 (ก) การจัดทํางบการเงินพรรคการเมือง
กฎหมายพรรคการเมืองกําหนดใหพรรคการเมืองตองจัดทํางบการเงิน (มาตรา
38 และ 39) และสงงบการเงินตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกําหนดเวลา โดยที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองสงตอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ
(มาตรา 40)
งบการเงินประกอบดวย (มาตรา 39)
(1) งบดุล ซึง่ แสดงรายการทรัพยสิน หนี้สิน และทุนของพรรค
(2) งบรายไดและคาใชจายของพรรคการเมือง ซึ่งแสดงที่มาของรายได และ
ทางใชไปของคาใชจายดําเนินการของพรรค รายไดมีที่มาจากเงินบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐ
และรายไดอนื่ สวนรายจายประกอบดวยรายจายการบริหารพรรคโดยทั่วไป และคาใชจายในการ
เลือกตั้ง
งบการเงินตองผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต แลวตอง
เสนอใหทปี่ ระชุมใหญของพรรคอนุมัติ หลังจากนั้นหัวหนาและเหรัญญิกพรรครวมกันรับรองความ
ถูกตอง กอนสงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง (มาตรา 40) อนึ่ง รายไดและทรัพยสินที่พรรค
การเมืองไดรับตามกฎหมายพรรคการเมืองไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร
(มาตรา 41)
ความผิดเกี่ยวกับงบการเงินพรรคการเมืองที่มีบทลงโทษรุนแรงมากที่สุด ก็คือ
การไมจดั ทําบัญชีงบการเงินของพรรคหรือสาขาพรรค หรือในกรณีที่มีการจัดทํางบการเงินดังกลาว
แตละเวนการลงรายการ ลงรายการเท็จ แกไขบัญชีซอนเรน หรือทําหลักฐานการลงบัญชี อันจะมี
ผลใหการแสดงที่มาของรายไดและการใชจายไมถูกตองตามความเปนจริง (มาตรา 39) ระวางโทษ
ปรับไมเกิน 100,000 บาท ความผิดในหมวดนี้มีแตโทษปรับ (ดูตารางที่ 4-6 หมวด ก)
2.32(ข) การรับการบริจาค
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ควบคุม
และกํากับทัง้ การรับบริจาคของพรรคการเมือง และการใหบริจาค การควบคุมและกํากับดังกลาวนี้
ครอบคลุมประเด็นสําคัญอยางนอย 3 ประเด็น
(1) จะรับบริจาคจากใคร
(2) จะรับบริจาคอยางไร
(3) จะจัดระบบการบัญชีการรับบริจาคอยางไร
ในประเด็นที่วา จะรับบริจาคจากใครได กฎหมายพรรคการเมืองมีบทบัญญัติที่
เขมงวด หามรับบริจาคจากตางชาติ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังความปรากฏในมาตรา 53
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มาตรา 53 หามมิใหพรรคการเมืองหรือสมาชิกผูใดรับเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอนื่ ใด เพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมือง หรือดําเนินกิจการในทางการเมืองจาก
(1) บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
(2) นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายต า งประเทศที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ กิ จ การหรื อ
จดทะเบียนสาขาอยูในหรือนอกราชอาณาจักร
(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซึ่งบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยมีทุน
หรือเปนผูถือหุนเกินรอยละ 25
(4) (4)องคกรหรือนิติบุคคลที่ไดรับทุนหรือไดรับเงินอุดหนุนจากตางประเทศ ซึ่งมี
วัตถุประสงคดําเนินกิจการเพื่อประโยชนของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย หรือมีผูจัดการหรือกรรมการ
เปนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย
(5) บุคคล องคการ หรือนิติบุคคลที่ไดรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเพื่อ
ดําเนินกิจการของพรรคการเมืองหรือเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคล องคกร หรือ
นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
(6) บุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
บทบัญญัตขิ า งตนแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา กฎหมายพรรคการเมืองไมตองการ
ใหคนตางชาติ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เขามายุงเกี่ยวและแทรกแซงหรือมีบทบาทในการ
เมืองไทย ขอหามดังกลาวนี้มีความครอบคลุมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการนิยาม
‘ลักษณะตางดาว’ ของนิติบุคคล แมในกรณีของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย แตถา
ผูถ อื หุน ทีไ่ มมีสัญชาติไทยถือหุนเกินกวา 25% ก็จะกลายเปน ‘นิตบิ ุคคลตางดาว’ [มาตรา 53(3)]
องคกรหรือนิติบุคคลใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเปนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย องคกรหรือนิติบุคล
นัน้ ก็จะถูกถือวาเปนองคกรหรือนิติบุคคล ‘ตางดาว’ ไมวา คนตางดาวจะถือหุนมากนอยเพียงใด
[มาตรา 53(4)] กฎหมายพรรคการเมืองยังอุดชองโหวปองกันการสงผานเงินบริจาคจากตางชาติ
แมผทู บี่ ริจาคใหพรรคการเมืองเปนบุคคล องคการ หรือนิติบุคคล ผูมีสัญชาติไทย แตถารับบริจาค
จากบุคคล องคการหรือนิติบุคคล ‘ตางดาว’ ก็มอิ าจบริจาคตอใหพรรคการเมืองได [มาตรา 53(5)]
นอกจากนี้ กฎหมายพรรคการเมืองยังใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการใชดุลพินิจหาม
พรรคการเมืองรับการบริจาคจากบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลใดก็ได [มาตรา 53(6)]
ในประเด็นทวงทาการรับบริจาค พรรคการเมืองจักตองรับการบริจาคโดยเปดเผย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 45) และตองออก
หลักฐานการรับบริจาคตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดดวย (มาตรา 46 วรรคแรก)
อีกทัง้ ตองเปดเผยรายชื่อผูบริจาคและจํานวนเงินที่บริจาค (มาตรา 46 วรรคสอง) ผูบริจาคเงินแก
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พรรคการเมื อ งมีสิท ธิ นํ าจํ านวนเงิน ที่บริจาคไปหัก เปน คาลดหยอนตามที่กํ าหนดในประมวล
รัษฎากรได (มาตรา 47)
การรับบริจาคเพื่อกระทํ าการหรือสนับสนุนการกระทํ าอันเปนการบอนทํ าลาย
ความมัน่ คงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทํา
การอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทํา
การอันเปนการทําลายทรัพยากรของประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน
จักกระทํามิได (มาตรา 52)
ในประเด็นระบบการบัญชีการรับบริจาค กฎหมายพรรคการเมืองกําหนดใหมี
บัญชี 2 ประเภท
ประเภทแรก ไดแก การจัดทําบัญชีแสดงการบริจาค (มาตรา 48) เมื่อมีผูใหการ
บริจาคแกพรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหาร หรือสมาชิกพรรคผูรับการบริจาค
จักตองนําสงเขาบัญชีแสดงการรับการบริจาคภายใน 7 วันนับแตวันไดรับบริจาค (มาตรา 49)
ประเภทที่สอง ไดแก บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย ซึ่งระบุชื่อเจาของบัญชี
ในนามของพรรค หัวหนาพรรคและเหรัญญิกมีหนาที่นําเงินบริจาคเขาบัญชีดังกลาว และแจง
หมายเลขบัญชี จํานวนเงิน พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายใน 7 วันนับแตวันเปดบัญชี (มาตรา 50)
ความผิดเกี่ยวกับการรับบริจาคที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุดมีอยู 2 กรณี คือ
(1) การรับบริจาคจากตางชาติ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (มาตรา 53)
(2) การรับบริจาคเพื่อบอนทําลายชาติ (มาตรา 52)
ความผิดทัง้ สองกรณีนี้ระวางโทษจําคุก 2-10 ป ปรับ 200,000-100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป (มาตรา 89) ความผิดที่มีบทลงโทษรุนแรงรอง
ลงมาไดแก การรับบริจาคโดยไมเปดเผย (มาตรา 51) และการรับบริจาคโดยพรรคการเมืองมิได
ออกหลักฐาน (มาตรา 46) รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4-6 (หมวด ข)
มาตรการหลักในการกํ ากับการรับบริจาคของพรรคการเมืองยึดหลักการสําคัญ
อยางนอย 3 ขอ ขอแรก การบริจาคทางการเมืองจะตองกระทําอยางเปดเผย ขอที่สอง การบริจาค
ทางการเมืองตองใหแกพรรค มิใชใหแกผูบริหารหรือสมาชิกพรรคในฐานะปจเจกบุคคล ดังนั้น จึงมี
การจัดระบบบัญชีแสดงการบริจาค โดยกําหนดใหผูบริหารหรือสมาชิกพรรค เมื่อไดรับการบริจาค
จะตองสงเขาบัญชีแสดงการบริจาค ขอที่สาม หามพรรคการเมืองรับการบริจาคจากคนตางดาว
ทัง้ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และรับการบริจาคเพื่อบอนทําลายชาติ
การกํ าหนดใหพรรคการเมืองตองเปดเผยชื่อผูบริจาคและจํ านวนเงินที่บริจาค
(มาตรา 46 วรรคสอง) เปนมาตรการปองปรามมิใหพรรคการเมืองเมื่อรับเงินบริจาคจากพอคา
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นายทุนและกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจแลว จะกํ าหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจเพื่อ
เกื้อประโยชนแกผูใหเงินบริจาคในภายหลัง การเปดเผยชื่อผูบริจาคยอมเกื้อกูลการตรวจสอบ
ประเด็นดังกลาวนี้ มาตรการการเปดเผยชื่อผูบริจาคและจํานวนเงินที่บริจาคบังคับใชในฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุน แตมิไดบังคับใชในสหราชอาณาจักร (วิษณุ วรัญู และคณะ
2540 : 64 – 70) แตมาตรการการเปดเผยขอมูลผูบริจาคและจํานวนเงินที่บริจาคกอใหเกิดผล
กระทบอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก กระบวนการเปดเผยขอมูลยอมสรางภาระตนทุนแกพรรคการเมือง
ทัง้ ในการออกใบสําคัญการรับเงินและการเปดเผยขอมูลสูสาธารณชน ภาระตนทุนสวนนี้สามารถ
ลดลงได หากมีการกําหนดจํานวนเงินบริจาคขั้นสูง ตราบเทาที่เงินบริจาคไมเกินเพดานขั้นสูง
ก็ไมตอ งเปดเผยชื่อผูบริจาค การเปดเผยชื่อผูบริจาคและจํานวนเงินที่บริจาคจะกระทําก็ตอเมื่อเงิน
บริจาคมีจํานวนสูงกวาเพดาน20
ประการที่สอง การเปดเผยชื่อผูบริจาคและจํานวนเงินที่บริจาคยอมมีผลลดทอน
กระแสเงินบริจาคที่เคลื่อนเขาพรรคการเมือง พอคานายทุนไทยไมตองการเปดตัวทางการเมือง
สวนสําคัญเปนเพราะมีประพฤติกรรม ‘เหยียบเรือสองแคม’ กลาวคือ หวานเงินบริจาคแกพรรค
การเมืองหลายพรรคที่มีโอกาสรวมจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง การเปดเผยชื่อผูบริจาคยอม
เปดโปงประพฤติกรรม ‘เหยียบเรือสองแคม’ ดังกลาวนี้ แมในกรณีที่มิได ‘เหยียบเรือสองแคม’
การเปดเผยชื่อผูบริจาคยอมชวยใหทราบวา พอคานายทุนคนใดหรือกลุมทุนกลุมใดมีความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภกับพรรคการเมืองพรรคใด
อยางไรก็ตาม แมกฎหมายพรรคการเมืองจะบังคับใหเปดเผยชื่อผูบริจาคและ
จํานวนเงินทีบ่ ริจาค แตการหลีกเลี่ยงการถูกเปดเผยชื่อมิใชเรื่องยาก เพราะสามารถใหเงินในนาม
ของบุคคลอืน่ ในทํานองเดียวกัน จารีตการใหเงินบริจาคแกผูนําพรรคในฐานปจเจกบุคคล แทนที่
จะใหแกพรรคการเมืองในฐานะนิติบุคคล มิอาจทําลายไดโดยงาย เพราะหนทางในการหลีกเลี่ยง
กฎหมายใชวาจะไมมีเสียเลย
ในบางประเทศ มีกฎหมายจํากัดวงเงินบริจาค ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหพอคานายทุน
และกลุม ธุรกิจยักษใหญมีอิทธิพลทางการเงินเหนือพรรคการเมือง ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุนลวนมีมาตรการทางกฎหมายดังกลาวนี้ มาตรการดังกลาวนี้อาจปรากฏในกฎหมาย
การเลือกตั้ง ดังเชน Federal Election Campaign Act of 1974 ของสหรัฐอเมริกา กฎหมาย
20

ในกรณีของสหรัฐอเมริกา Federal Election Campaign Act of 1972 มีบทบัญญัติใหเปดเผยชื่อผูบริจาค
ที่บริจาคเงินเกินกวา 10 ดอลลารอเมริกัน (Plano and Greenberg 1993 : 115) การกําหนดวงเงินบริจาค
ที่ไมถูกเปดเผยชื่อผูบริจาคเปนมาตรการที่ใชในเยอรมนีและญี่ปุนดวย ในฝรั่งเศส เงินบริจาคหรือเงินเรี่ยไร
จํานวนเล็กๆนอยๆไมตองออกใบเสร็จรับเงิน (วิษณุ วรัญู และคณะ 2540 : 64-70)
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พรรคการเมืองดังกรณีของฝรั่งเศส กฎหมายเฉพาะดังเชน The Political Contribution Control
Act of 1975 ของญีป่ นุ หรือแฝงอยูในกฎหมายอื่น ดังเชน Trade Union Act of 1913 และ The
Companies Act of 1967 ของสหราชอาณาจักร (วิษณุ วรัญู และคณะ 2540 : 57 - 64)
กฎหมายพรรคการเมืองมิไดควบคุมการบริจาคดวยการกํ าหนดวงเงินบริจาค
ขัน้ สูง มาตรการดังกลาวนี้แมจะชวยปองกันมิใหพอคานายทุนคนหนึ่งคนใดหรือกลุมทุนกลุมหนึ่ง
กลุ  ม ใดมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ พรรคการเมื อ งที่ ใ ห เ งิ น บริ จ าค แต จ ะมี ผ ลในการทํ าให เ งิ น บริ จ าคที่
พรรคการเมืองไดรับลดจํ านวนลง และทําใหพรรคการเมืองแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจาก
กระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อชดเชยเงินบริจาคที่ไดรับนอยลง
อยางไรก็ตาม การควบคุมเงินบริจาคขั้นสูงยากที่จะมีประสิทธิผล เพราะมีชองทางในการหลบเลี่ยง
ตางๆนานา ในประการสํ าคัญ มาตรการการควบคุมดังกลาวนี้อาจมีผลลิดรอนเสรีภาพทาง
การเมือง
กฎหมายพรรคการเมืองมิเพียงแตควบคุมและกํ ากับการรับบริจาคของพรรค
การเมืองเทานั้น หากยังควบคุมและกํากับการใหบริจาคแกพรรคการเมืองดวย โดยมีขอหาม
การใหบริจาคอยู 2 กรณี คือ
(1) หามมิใหนิติบุคคลที่เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง บริจาคเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดแกพรรคการเมือง
(2) หามบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลตางดาว หรือนิติบุคคลที่ถูก
ควบคุมและจัดการโดยคนตางดาว หรือบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลที่รับเงินจากตางชาติบริจาค
แกพรรคการเมืองหรือสมาชิก (มาตรา 54)
การฝาฝนในกรณี (1) ตองระวางโทษปรับไมนอยกวา 3 เทาของจํานวนเงิน
ทรัพยสนิ หรือประโยชนอื่นใดที่บริจาคใหแกพรรคการเมือง (มาตรา 91) การฝาฝนในกรณี (2)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 1 ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถาผูฝาฝนใด
ไมมีสัญชาติไทย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรดวย
(มาตรา 90)
2.32(ค) การยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูบริหารพรรค
การเมือง
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค มีหนาที่ตองยื่น
บัญชี แ สดงรายการทรั พ ยสิน และหนี้ สินของตน คูสมรส และบุตรที่ ยั งไมบรรลุนิติภาวะตอ
นายทะเบียนพรรคการเมือง 2 ครั้ง ครั้งแรกภายใน 30 วันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนง ครั้งที่สอง
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ภายใน 30 วันนับแตวันพนจากตําแหนง (มาตรา 42 วรรคแรก) หากมีการยื่นบัญชีดังกลาวตาม
กฎหมายอืน่ แลวอาจสงสําเนาบัญชีดังกลาวตอนายทะเบียนพรรคการเมืองได (มาตรา 42 วรรค
สาม)
เจตจํานงของการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูบริหาร
พรรคการเมืองดังกลาวขางตนนี้ อยูที่การพิจารณาความรํ่ารวยอันผิดปกติของคนเหลานี้ อาทิเชน
มีการนํ าเงินบริจาคพรรคมาเปนทรัพยสินสวนบุคคลหรือไม หรือมีการใชชื่อพรรคในการหา
ผลประโยชนสวนบุคคล โดยมิไดนําเขาพรรคหรือบัญชีของพรรคหรือไม ฯลฯ
ความผิดของการไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีโทษเพียงถูกปรับ
เทานัน้ ดูตารางที่ 4-6 หมวด (ค)
2.32(ง) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การควบคุ ม ค า ใช จ  า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กฎกติ ก าสํ าคั ญ ข อ หนึ่ ง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2541 (ดูขอ 2.17 ขางตน) กฎกติกาขอนี้ปรากฏ
รายละเอียดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการกําหนดวงเงินคาใชจายของผูสมัครแตละคน
ในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และวงเงินคาใชจายของพรรคแตละพรรคในการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ ทั้งนี้โดยปรึกษาหารือกับหัวหนาพรรคการเมืองทุกพรรค กฎหมายพรรคการเมือง
ใหอํานาจนายทะเบียนพรรคการเมืองในการกําหนดวงเงินคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรค
การเมือง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 43)
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดมีหนาที่จัดสรรเงินคาใชจายเกี่ยวกับการ
เลือกตัง้ ของผูสมัครของพรรคการเมืองนั้น โดยแยกแยะเปน 2 รายการดังตอไปนี้ (มาตรา 44)
(1) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํ านวนรวม โดยพิจารณาตามจํ านวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคเสนอไวในบัญชี
รายชื่อที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหจัดสรรแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
การจัดสรรคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกลาวนี้ตองเปนมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค (มาตรา 44 วรรคสอง) และจะจัดสรรเกินกวาจํานวนที่กําหนดตาม
กฎหมายการเลือกตั้งมิได (มาตรา 44 วรรคสาม)
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ในขั้ น ตอนการใช จ า ยจริ ง คณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่ควบคุมพรรค
การเมืองมิใหใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินวงเงินที่กํ าหนดโดยนายทะเบียนพรรคการเมือง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และควบคุมมิใหผูสมัครใชจายเกินวงเงิน
ทีก่ าหนดตามกฎหมายการเลื
ํ
อกตั้ง (มาตรา 43)
ความผิดเกีย่ วกับคาใชจายการเลือกตั้งตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 85) ดูตารางที่ 4-6 หมวด (ง)
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ก. งบการเงินพรรคการเมือง
1. การไมจัดใหมีการทําบัญชีของพรรคหรือสาขาพรรค
หรือจัดใหมีการทําบัญชี โดยละเวนการลงรายการ
ลงรายการเปนเท็จ แกไขบัญชีซอนเรน หรือทํา
หลักฐานการลงบัญชี อันจะเปนผลใหการแสดงที่มา
ของรายไดและการใชจายไมถูกตองตามความเปนจริง
(มาตรา 39)

1. ปรับไมเกิน 100,000 บาท
(มาตรา 83)

2. หัวหนาพรรคมิไดสงมอบงบการเงินพรอมทั้งสําเนา
บัญชีตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ
(มาตรา 40 วรรคสอง)

2. ปรับไมเกิน 50,000 บาท
และปรับอีกไมเกินวันละ 500 บาทตลอด
เวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
(มาตรา 76)

3. การมิไดนํางบการเงินที่ผูสอบบัญชีอนุญาต
ตรวจสอบและรับรองแลว เสนอขออนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญของพรรคภายในเดือนเมษายน
ของทุกป
(มาตรา 40 วรรคแรก)

3. ปรับไมเกิน 50,000 บาท
(มาตรา 81)

ข. การรับบริจาค
1. การรับบริจาคโดยไมเปดเผย
(มาตรา 51)

1. จําคุกไมเกิน 3 ป
หรือปรับไมนอยกวา 3 เทาของจํานวน
รับบริจาค
หรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนด 5 ป
(มาตรา 86)

2. การรับบริจาคโดยพรรคการเมืองมิไดออกหลักฐาน
(มาตรา 46)

2. เหมือน ข (1)
(มาตรา 86)
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3. หัวหนาพรรคการเมืองมิไดจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับ
จากการบริจาค
(มาตรา 48)

3. ปรับไมเกิน 100,000 บาท
(มาตรา 87)

4. หัวหนาและเหรัญญิกพรรคเมื่อนําเงินบริจาคเขา
บัญชีธนาคารพาณิชยในนามพรรคแลวมิไดแจง
นายทะเบียนพรรคการเมือง
(มาตรา 50)

4. ปรับไมเกิน 100,000 บาท
(มาตรา 87)

5. ผูที่รับการบริจาคมิไดนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับ
จากการบริจาคของพรรคภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับ
การบริจาค
(มาตรา 49)

5. ปรับตั้งแต 2-4 เทาของจํานวนเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
บริจาค
(มาตรา 88)

6. การรับบริจาคเพื่อบอนทําลายความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก เศรษฐกิจของประเทศ
หรือราชการแผนดิน ฯลฯ
(มาตรา 52)

6. จําคุกตั้งแต 2-10 ป
หรือปรับตั้งแต 200,000-1,000,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
กําหนด 5 ป
(มาตรา 89)

7. รับบริจาคจากบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยและนิติบุคคล
ตางดาว
(มาตรา 53)

7. เหมือนขอ ง (6)
(มาตรา 89)

ค. บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
1. หัวหนา กรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค
การเมือง มิไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตอนายทะเบียนพรรคภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่เขา
รับตําแหนง และภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่พนจาก
ตําแหนง
(มาตรา 42 วรรคแรก)

1. ปรับไมเกิน 100,000 บาท และปรับอีก
ไมเกินวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ยัง
มิไดปฏิบัติอยางถูกตอง
(มาตรา 84)
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ง. คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
1. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิไดควบคุม
การใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหอยูภายในวงเงิน
ที่กําหนด
(มาตรา 43)

1. จําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 85)

2. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิไดจัดสรรเงิน
เพื่อคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคกับระบบแบบแบงเขต
แยกออกจากกัน โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค หรือจัดสรรเกินวงเงิน
ที่กําหนดตามกฎหมายการเลือกตั้ง
(มาตรา 44)

2. จําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 85)

ที่มา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

2.33 การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กําหนด
มาตรการการสนับสนุนพรรคการเมืองอยางนอย 3 มาตรการ อันไดแก
(1) การจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
(2) การจัดสรรเวลาสําหรับการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานี
วิทยุโทรทัศนของรัฐแกพรรคการเมือง
(3) การสนับสนุนดานคาไปรษณียากร คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและอื่นๆ
2.33(ก) การจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กําหนดให
มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อปนกองทุน
หมุนเวียนสําหรับการใชจายสนับสนุนและพัฒนาพรรคการเมือง (มาตรา 56)
เงินของ กองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง มีทมี่ าดังตอไปนี้
(1) เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน
(2) คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายการเลือกตั้ง
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

คาปรับจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามกฎหมายพรรคการเมือง
เงินหรือทรัพยสินที่พรรคการเมืองไดรับโดยฝาฝนกฎหมายพรรคการเมือง
เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนเนื่องจากการยุบหรือเลิกพรรค
เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน
เงินดอกผลของกองทุน
เงินรายรับอื่น

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจและหนาที่ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง และ
ควบคุมดูแลการใชจายเงินทุนหมุนเวียน (มารา 57 วรรคแรก) คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมิ
ตองทํ าหนาที่ดังกลาวเอง แตอาจตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่แทน ประกอบดวย
(มาตรา 57 วรรคสอง)
(1) นายทะเบียนพรรคการเมือง
ประธานคณะกรรมการ
(2) กรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 1 คน
(3) ผูแ ทนกระทรวงการคลัง
1 คน
(4) ผูแ ทนสํานักงบประมาณ
1 คน
(5) ผูแ ทนพรรคการเมืองที่มี ส.ส. เลือกกันเอง
3 คน
(6) ผูแ ทนพรรคการเมืองที่ไมมี ส.ส. เลือกกันเอง
1 คน
(7) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการและเลขานุการ
การจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใหจัดสรรเปนรายป ตามโครงการและ
แผนการดําเนินงานของแตละพรรคการเมืองที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง การจัดสรรเงิน
สนับสนุนดังกลาวนี้ใหยึดเกณฑตามลําดับความสําคัญดังตอไปนี้ (มาตรา 58)
(1) จํานวนสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(2) จํานวนคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อพรรคที่ไดรับจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้ง
หลังสุด
(3) จํานวนสมาชิกพรรคการเมือง
(4) จํานวนสาขาพรรคการเมือง
กฎหมายพรรคการเมื อ งกํ าหนดมาตรการกํ ากั บ และควบคุ ม เงิ น สนั บ สนุ น
พรรคการเมืองอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งควบคุมและกํ ากับการใชจายตามวัตถุประสงค
อีกดานหนึ่งควบคุมการบัญชี
กฎหมายพรรคการเมืองกําหนดใหใชจายไมนอยกวา 50% ของเงินสนับสนุน
พรรคการเมืองที่ไดรับในดานตอไปนี้ (มาตรา 59)
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(2)
(3)
(4)

การบริหารพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
การหาสมาชิกเพิ่ม
การใชจายในการเลือกตั้ง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป

พรรคการเมื อ งจะต อ งจัดทํ ารายงานการใชจา ยเงิ น สนับสนุนพรรคการเมื อง
ในรอบปปฏิทินใหถูกตองตามขอเท็จจริง และยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือน
มีนาคมของปถัดไป (มาตรา 62)
พรรคการเมืองอาจถูกเรียกคืนเงินสนับสนุนจากรัฐในกรณีตอไปนี้
(1) มิไดจัดทํ าบัญชีพรรคการเมือง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
กฎหมายพรรคการเมือง (มาตรา 37 38 และ 39)
(2) งบการเงินมิไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง หรือมิไดสง
งบการเงินตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกําหนดเวลา (มาตรา 40)
(3) พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐไปแลว ภายหลังมีเหตุตองเลิกหรือ
ยุบพรรค จะตองคืนเงินสนับสนุน (มาตรา 64)
เงินสนับสนุนที่เรียกคืนจากพรรคการเมือง จะนําสงเขากองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง
พรรคการเมืองที่ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ หากมิไดใชจายตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมายพรรคการเมือ งก็ ดี หรื อมิ ไดจัดทํ ารายงานการใชจ า ยเงิ น สนับสนุน ดัง กลา วยื่ น ตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกําหนดเวลาก็ดี มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000
บาท (มาตรา 80)
2.33(ข) การจัดสรรเวลาสําหรับการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจาย
เสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนแกพรรคการเมือง
รัฐสนับสนุนพรรคการเมืองในการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวทิ ยุโทรทัศนโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งในการหาเสียงและในการโฆษณาผลงานของพรรค
บทบัญญัติวาดวยการสนับสนุนพรรคการเมืองในการหาเสียงทางวิทยุและโทรทัศน โดยไมเสีย
คาใชจาย ปรากฏใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 49 (4) ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
ในการกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาใหพรรคการเมืองทุกพรรคมีโอกาสเทาเทียมกัน นอกจากนี้
เพื่อปองกันมิใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางพรรคการเมืองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
ฐานธนกิจการเมืองแตกตางกัน พรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้งจะซื้อเวลาทางสถานีวิทยุ
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และสถานี โ ทรทัศนเพื่อหาเสียง นอกเหนือจากที่กํ าหนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมิได
(มาตรา 50) การฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือ
ทัง้ จําทั้งปรับ (มาตรา 107)
บทบัญญัติวาดวยการสนับสนุนพรรคการเมืองในการโฆษณาผลงานทางวิทยุ
และโทรทัศนปรากฏใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ซึ่งกําหนด
ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองประสานงานกับผูมีหนาที่รับผิดชอบสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ เพื่อใหจัดสรรเวลาออกอากาศแกพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สําหรับการแถลงผลงานของพรรคอยางนอยปละ 3 ครั้ง โดยไมคิดคาใชจายใดๆ การ
จัดสรรเวลาดังกลาวนี้ใหคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองแตละพรรค
ทัง้ นีต้ ามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (มาตรา 60)
2.33(ค) การสนับสนุนดานคาไปรษณียากรและอื่นๆ
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ใหอํานาจ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ในการพิจารณาสนับสนุนพรรคการเมือ งในเรื่อ งคาไปรษณีย ากร
คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและดานอื่นๆ เพื่อดําเนินกิจการทางการเมือง การสนับสนุน
ดังกลาวนีต้ องเปนไปอยางทัดเทียมกัน (มาตรา 61)
2.33(ง) เหตุใดรัฐจึงตองสนับสนุนพรรคการเมือง
เหตุผลที่ใชในการสนับสนุนใหรัฐสนับสนุนพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางออม
มีอยูอ ยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก พรรคการเมืองเปนสถาบันสําคัญในระบอบประชาธิปไตย สมควร
สงเสริมใหพัฒนาจนมีรากฐานอันมั่นคง พรรคการเมืองควรมีฐานรากมาจากประชาชน ดังนั้น
จึงตองจัดระบบสาขาพรรคและระบบสมาชิกพรรค รวมตลอดจนจัดกิจกรรมทางการเมืองเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวม นอกจากนี้ พรรคการเมืองยังมีหนาที่ในการผลิตนโยบายเพื่อเสนอขายแก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จึงตองมีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อศึกษาปญหาทั้งปวงของประเทศชาติ
ในการทําหนาที่สถาบันการเมืองที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองจึงตองมีรายจาย
จํานวนหานอยไม การสนับสนุนพรรคการเมืองดานการเงินโดยรัฐจะชวยผอนคลายภาระรายจาย
ของพรรคการเมืองได
ประการที่ ส อง รั ฐ ไม ต  อ งการให พ รรคการเมื อ งตกอยู  ใ ต อิ ท ธิ พ ลของกลุ  ม
ผลประโยชนหรือกลุมทุนมากเกินไป เพราะจะทําใหพรรคการเมืองดังกลาวเมื่อมีโอกาสจัดตั้ง
รัฐบาล กําหนดและบริหารนโยบายในทางเกื้อประโยชนของกลุมผลประโยชนและกลุมทุนที่ใหการ
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สนับสนุนทางการเมือง การใหเงินอุดหนุนพรรคการเมืองโดยรัฐจะชวยปองกันหรือลดการพึ่งพิง
เงินบริจาคจากกลุมผลประโยชนและกลุมทุนได
ข อ ที่ น  า สั ง เกตก็ คื อ มาตรการการสนับสนุนพรรคการเมือ งตามที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 [มาตรา 328(4) และ (5)] และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541 โดยพืน้ ฐานแลว มีที่มาจาก วิษณุ วรัญู และคณะ (2540) แตมิไดรับ
ขอเสนอจากงานวิจัยดังกลาวทั้งชุด ในขณะที่วษิ ณุ วรัญู และคณะ (2540) เสนอใหจํากัด
จํานวนเงินบริจาคทางการเมืองมิใหเกิน 100,000 บาทสําหรับบุคคลธรรมดา และไมใหเกิน 1 ลาน
บาทสําหรับนิติบุคคล (วิษณุ วรัญู และคณะ 2540 : 107) ทัง้ นีเ้ พือ่ มิใหพรรคการเมืองตกอยูใต
อิทธิพลของกลุม พอคานายทุน ขณะเดียวกัน รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองตามคะแนนเสียง
เลือกตัง้ ที่ไดรับ คะแนนเสียงละ 4 บาท (วิษณุ วรัญู และคณะ 2540 : 123 และ 146) และ
จายเงินชดเชยคาใชจายในการเลือกตั้งแกผูสมัครรับเลือกตั้งตามจํานวนการใชจายจริง แตตอง
ไมเกินกึง่ หนึง่ ของจํานวนสูงสุดที่พึงใชจายในการเลือกตั้งได ทั้งนี้ตองไมเกิน 500,000 บาท (วิษณุ
วรัญู และคณะ 2540 : 124) แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มิไดกําหนดมาตรการการควบคุมจํานวนเงินบริจาคขั้นสูง
คงมีแตมาตรการเงินอุดหนุนพรรคการเมือง โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ในสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรอมทั้งกํ าหนดเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรค
การเมืองอยางกวางๆ มิไดลงรายละเอียดดังเชนขอเสนอของ วิษณุ วรัญู และคณะ (2540)
ความจํ ากัดของงบประมาณแผนดินทํ าใหรัฐมิอาจจัดสรรงบเงินอุดหนุนพรรค
การเมืองไดอยางเต็มที่ รายจายสําคัญของพรรคการเมืองยังคงเปนรายจายในการเลือกตั้ง ซึ่งรวม
รายจายในการซื้อเสียงดวย หากความสัมพันธเชิงอุปถัมภยังคงมีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ในการเลื อ กตั้ ง ผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง จะยั ง คงตั ด สิ น ใจเลื อ กตั ว บุ ค คลมากกว า การเลื อ กพรรค
ในสภาวการณเชนนี้ พรรคการเมืองยอมไมมีสิ่งจูงใจในการพัฒนาพรรคและขยายระบบสาขา
พรรค นอกจากนี้ การที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังคงสืบทอดอคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง
ตอจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ โดยการอุมพรรคการเมืองขนาดใหญ และเหยียบพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก ยอมเปนอุปสรรคในการพัฒนาพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ การใหเงินอุดหนุนเพื่อให
พรรคการเมืองพัฒนาไปสูพรรคในอุดมคติ จึงเปนมาตรการที่ขัดแยงกับอคติวาดวยขนาดของ
พรรคการเมืองที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ หากยังไมปลดเปลื้องอคติดังกลาวนี้ การแขงขันระหวาง
พรรคการเมืองยอมมีนอยกวาที่ควร ลําพังพรรคการเมืองขนาดเล็กยอมมิอาจขันแขงกับพรรค
การเมืองขนาดใหญไดอยูแลว เมื่อตองเผชิญกับการลงโทษจากรัฐธรรมนูญ ยอมทําใหฐานะ
การแข ง ขั น ของพรรคการเมื อ งขนาดเล็ ก เสื่ อ มทรุ ด ยิ่ ง ขึ้ น การขจั ด อคติ ว  า ด ว ยขนาดของ
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พรรคการเมืองดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญจึงเปนเงื่อนไขอันจําเปนในการพัฒนาสูพรรคการเมือง
ในอุดมคติ
ดวยเหตุที่รัฐมิอาจควบคุมการใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิผล
ระดับคาใชจายดังกลาวนี้จึงถีบตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนับตั้งแตตนทศวรรษ 2530 เปนตนมา
ในเขตการเลือกตั้งบางเขต คาใชจายการเลือกตั้งระดับ 10 ลานบาทตอคนเปนเรื่องปกติ
ในสภาพการณเชนนี้ การจัดสรรงบเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจะมีผลประดุจการตํานํ้าพริกละลาย
แม นํ้ า เพราะรั ฐ มิ อ าจจั ด สรรงบดั ง กล า วนี้ ไ ด ม ากนั ก แม ใ นกรณี ที่ ก ารจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น
มีเปาประสงคในการพัฒนาพรรคการเมือง มิใชเพื่อชดเชยคาใชจายในการเลือกตั้ง หากจะให
พรรคการเมืองสามารถจัดกิจกรรมทางการเมืองไดทั้งป ก็ตองจัดสรรงบประมาณใหแกพรรคการ
เมืองเทียบเทาการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยราชการ 1 หนวยเปนอยางนอย
ในเมื่อรัฐธรรมนูญและกฏหมายพรรคการเมืองมิไดกําหนดจํานวนเงินบริจาคทาง
การเมืองขัน้ สูง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่กลุมผลประโยชนและกลุมทุนสามารถมีอิทธิพลเหนือ
พรรคการเมืองไดโดยงาย แตถึงจะมีการควบคุมเงินบริจาคทางการเมือง ประสบการณในประเทศ
ทีร่ ะบอบประชาธิปไตยหยั่งรากลึกมาเปนเวลาชานานบงบอกอยางชัดเจนวา การควบคุมดังกลาว
หามีประสิทธิผลไม ระบอบประชาธิปไตยพัฒนามาพรอมๆกับการเติบโตของระบบทุนนิยม การที่
นักการเมืองและพรรคการเมืองตองพึ่งพิงกลุมผลประโยชนและกลุมทุนจึงเปนปรากฏการณ
ธรรมชาติ จนท า ยที่ สุดระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของกลุมผลประโยชน
โดยกลุ มผลประโยชน และเพื่อ กลุ มผลประโยชน หาใชระบอบการปกครองของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชนไม เมื่อสังคมเศรษฐกิจไทยเลือกเดินบนเสนทางทุนนิยม
การสลัดจากแอกอิทธิพลของกลุมทุนจึงเปนเรื่องยาก ในสภาวการณเชนนี้ แทนที่จะตั้งขอรังเกียจ
กลุมผลประโยชนและกลุมทุน และวาดวิมานในฝนวา พรรคการเมืองสามารถปลอดพนจาก
อิทธิพลของกลุม ตางๆเหลานั้น สมควรที่จะพิจารณาสงเสริมใหกลุมผลประโยชนและกลุมทุนมีการ
แขงขันกันมากขึน้ กลุมผลประโยชนและกลุมทุนเหลานี้หาไดมีผลประโยชนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไม ในกรณีสวนใหญมีผลประโยชนขัดแยงกัน การสงเสริมการแขงขันระหวางกลุมผลประโยชน
จึงเปนกระบวนการสรางอํานาจใหคานซึ่งกันและกัน (Countervailing Power) ในการนี้ รัฐจักตอง
ไมขัดขวางและตองสงเสริมการจัดตั้งขบวนการประชาชนและองคกรประชาชน เพราะขบวนการ
ประชาชนและองคกรประชาชนจะทํ าหนาที่คานอํ านาจของกลุมทุนและกลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจอื่น
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2.4 กฎกติกาวาดวยสมาชิกรัฐสภา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดกฎกติการวมกันสําหรับ
สมาชิกรัฐสภา ทัง้ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ในประเด็นวาดวย
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดูขอ 2.6) และประเด็นวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม (ดูขอ 2.7) ประเด็นทั้งสองนี้จะแยกกลาวตางหากในหัวขอ 2.6
และ 2.7
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดกฎกติการวมกันสําหรับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอยางนอย 2 เรื่อง ดังตอไปนี้
(1) การหามสมาชิกรัฐสภามีสวนโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณ
(2) การหามสมาชิกรัฐสภาแทรกแซงการโยกยาย แตงตั้ง และขึ้นเงินเดือน
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่องคกรของรัฐ
2.41 การหามสมาชิกรัฐสภามีสวนโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณ
มาตรา 180 วรรค 6 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติหามมิใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเสนอแปรญัตติหรือการกระทํ าดวยประการใดๆที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย มีสวน
ไมวา โดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย21
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มมีโอกาสใชงบประมาณในยุครัฐบาลพรรคสหประชา
ไทย (2512-2514) อันมีจอมพลถนอม กิตติขจรเปนนายกรัฐมนตรี ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 หามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี บรรดา
ผู ดํ ารงตํ าแหน ง รั ฐ มนตรี ดัง กลา วเกื อบทั้ง หมดเปน ผูนํ าขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรสังกัดพรรคสหประชาไทย อันเปนพรรครัฐบาล อาศัยวาระการพิจารณา
รางกฎหมายงบประมาณแผนดินประจําปในการกดดันและสั่นคลอน จนในที่สุดรัฐบาลถนอมประภาสยินยอมให ส.ส. มีงบพัฒนาจังหวัดคนละ 300,000 บาทในปงบประมาณ 2513 และเพิ่ม
ขึน้ เปนคนละ 1,000,000 บาทในปงบประมาณ 2514 (Morell 1974 : 457) เฉพาะ ส.ส. ในสังกัด
พรรคสหประชาไทยเทานั้นที่ไดรับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ส.ส.ที่สังกัดพรรคฝายคานมิไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายการนี้ ส.ส. อิสระจะไดรับงบพัฒนาจังหวัดก็ตอเมื่อไมเพียงแตมิไดอภิปราย
21

ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ มีผูขอแปรญัตติตัดความในวรรคหก
และวรรคเจ็ดของมาตรา 180 ออกมาใหหมด มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ (2542 : 289) อางวา นางพวงเล็ก
บุญเชียง และคณะเปนผูเสนอญัตตินี้ แต นันทวัฒน บรมานันท (2540 : 267) อางวา นายบัวพรม
ธีรกัลยาณพันธุเปนผูเสนอญัตตินี้
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วิพากษรัฐบาลในรัฐสภาเทานั้น หากยังตองอภิปรายสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในรัฐสภาดวย
พรรคสหประชาไทยอาศัยงบพัฒนาจังหวัดในการดูดดึง ส.ส. อิสระเขาพรรค
ความพยายามของ ส.ส. ในการผันงบประมาณลงสูเขตเลือกตั้งและฐานที่มั่นทาง
การเมือง ปรากฏเปนรูปธรรมในยุครัฐบาลพรรคสหประชาไทย (2512-2514) ดวย ผูนํา ส.ส. ตาง
ขันแขงในการเขาเปนสมาชิกคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร และใชอํานาจ
กรรมาธิการในการตัดงบประมาณของหนวยราชการตางๆ แลวนํางบประมาณที่ถูกตัดนี้จัดสรร
ใหเปนประโยชนทางการเมืองแกตนเอง กระบวนการพิจารณากฎหมายงบประมาณประจําปจึงกิน
เวลายาวนาน เพราะตองใชเวลาในการตอรองผลประโยชน โดยที่กฎหมายงบประมาณประจําป
ออกไมทนั ใช อาทิเชน งบประมาณประจําปงบประมาณ 2513 ซึ่งกําหนดใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2512 กวาจะผานสภาไดก็ตกเดือนมกราคม 2513 (Samudavanija 1971 : 190)
งบพั ฒ นาจั ง หวั ด เลื อ นหายไปจากกระบวนการงบประมาณภายหลั ง
การรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 แตกลับฟนคืนมาใหมในป 2523 ในยุครัฐบาลพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน โดยใชชื่ออยางเปนทางการวา “โครงการพัฒนาจังหวัดตามขอเสนอของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร” และเปลี่ยนชื่อเปน “โครงการพัฒนาชนบทและชุมชนตามขอเสนอของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร” ในระหวางปงบประมาณ 2525-2534 จํานวนงบพัฒนาจังหวัดที่ ส.ส.
แตละคนไดรับจัดสรรเพิ่มจากคนละ 1.5 ลานบาทในปงบประมาณ 2523 เปน 5 ลานบาทในป
งบประมาณ 2534 แมจะขาดชวงในปงบประมาณ 2535 ภายหลังการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ
2534 โดยคณะ รสช. แตงบพัฒนาจังหวัดก็คืนชีพในปงบประมาณ 2536 โดยเปลี่ยนชื่อเปน
“โครงการพัฒนาพิเศษตามขอเสนอของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” (พ.สส.) ในปงบประมาณ 2537
ดวยการริเริ่มของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกจากจะไดรับจัดสรร
งบพัฒนาจังหวัด (พ.สส.) คนละ 5 ลานบาทแลว ยังไดรับจัดสรรงบ คพจ.สส. (โครงการพัฒนา
จังหวัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามขอเสนอของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร) อีกคนละ 15
ลานบาทดวย รวมงบ ส.ส. คนละ 20 ลานบาท (สมชาติ ธรรมศิริ 2538)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกจากไดประโยชนจากการใชงบพัฒนาจังหวัดหรือ
งบ สส. ในการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองแลว ยังอาจใชอํานาจในการผันงบประมาณหรือ
ทรัพยากรอื่นของแผนดินเพื่อผลประโยชนทางการเมืองอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสามารถ
ยึดตําแหนงในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณแผนดินประจําป ยุทธิวธิ ีการตัด
งบประมาณของหน ว ยราชการต า งๆแล ว แย ง ชิ ง งบประมาณที่ ถู ก ตั ด ดั ง ที่ ป รากฏในสภา
ผูแ ทนราษฎรระหวางป 2512-2514 กลับมาปรากฏใหเห็นอีก ในชวงตนของรัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท (2523-2531) เมื่อมีการตัดทอนงบประมาณของหนวยราชการตางๆแลว มักจะนําไป
กองไวในงบกลางอันอยูในอํานาจของนายกรัฐมนตรีที่จะใชจาย ตอมาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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เริ่มหาประโยชนจากงบประมาณที่ถูกตัด การพิจารณาตัดทอนงบประมาณมีเปาประสงคหลักที่จะ
แยงชิงทรัพยากรของแผนดินเพื่อผลประโยชนสวนบุคคล มากกวาที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของโครงการหรืองานที่ใชงบประมาณนั้น โครงการของ ส.ส. จํานวนมากที่เสนอขอใชงบประมาณ
ที่ถูกตัดทอนมีความไมชอบมาพากล อันเปนเหตุใหงบประมาณรั่วไหลโดยไมสมควร โดยที่
การฉอราษฎรบังหลวงและความประพฤติมิชอบปรากฏโดยทั่วไป ดังกรณีงบยุงลาย (ไกรยุทธ
ธีรตยาคีนันท 2536)
มาตรา 180 วรรค 6 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บัญญัติขึ้นเพื่อแกปญหา ส.ส.
หาประโยชนจากงบประมาณแผนดินดังกลาวขางตนนี้ ขอที่นาสังเกตก็คือ บทบัญญัติในเรื่องนี้
เพียงแตหามแปรญัตติหรือกระทําการดวยประการใดๆ อันมีผลใหมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในการใชงบประมาณรายจาย ขอหามดังกลาวนี้อาจตีความไดวามิไดครอบคลุมถึงงบพัฒนา
จังหวัดหรืองบ ส.ส. โครงการบางโครงการอาจใหประโยชนทางการเมืองแกสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการงบประมาณ โดยที่คนเหลานี้มิไดแปรญัตติหรือกระทําการ
ใดๆเอง หากแตรัฐบาล สํานักงบประมาณ หรือหนวยราชการอื่นเปนผูเสนอและจัดสรรงบประมาณ
มาตรา 180 วรรค 6 ไมเพียงแตจะไมสามารถสะกัดการหาประโยชนจาก
งบประมาณของสมาชิ ก รั ฐ สภาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลแล ว การที่ บ ทลงโทษบางเบายั ง ทํ าให
ประสิทธิผลของบทบัญญัติในเรื่องนี้ลดหยอนลงอีกดวย ดังจะเห็นไดจากมาตรา 180 วรรค 7
“ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติ
ตามวรรคหก ใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัย
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวามีการกระทํา
ฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหก ใหการเสนอแปรญัตติหรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป”
ดังนี้ จะเห็นไดวา บทลงโทษการแปรญัติหรือการกระทําใดๆเพื่อใหมีสวนไมวา
โดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณ มีเพียงการทําใหการเสนอแปรญัตติหรือการกระทํา
ดังกลาวสิน้ ผล ผูท ี่ไดประโยชนจากการใชงบประมาณหาไดถูกลงโทษไม หากจะดําเนินการลงโทษ
สมาชิกรัฐสภาและกรรมาธิการที่ละเมิดขอหามในเรื่องนี้ ก็ตองอาศัยอํานาจและกระบวนการที่
ญัตติไวในเรื่องอื่น สมาชิกรัฐสภาในสังกัดพรรครัฐบาลมีทางหลีกเลี่ยงมาตรา 180 วรรค 6 ไดโดย
ไมยาก ทั้งนี้ดวยการผลักดันใหเปนนโยบายของรัฐบาลในการผันงบประมาณ รวมตลอดจนงบ
พยุงราคาสินคาเกษตรและงบประมาณอื่นลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองของตน
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2.42 การหามสมาชิกรัฐสภาแทรกแซงการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติหามสมาชิกรัฐสภา
แทรกแซงการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล ดังความในมาตรา 111 ดังตอไปนี้
“มาตรา 111 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง
และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
หรือใหบุคคลดังกลาวพนตําแหนง”
สมาชิกวุฒิสภาอยูภายใตขอหามเดียวกัน ดังความในมาตรา 128 ซึ่งใหนํา
บทบัญญัติมาตรา 111 มาบังคับใชกับสมาชิกวุฒิสภาดวย
เจตนารมณของขอหามดังกลาวนี้เปนที่เขาใจกันวา เปนเพราะไมตองการใหฝาย
นิติบัญญัติใชอํ านาจแทรกแซงระบบราชการ อันอาจกอใหเกิดความระสํ่ าระสายในการบังคับ
บัญชาและในการบริหารงานบุคคล ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญ มีผเู สนอความเห็น (นายวุฒิพงศ ฉายแสง) วา การแทรกแซงหรือกาวกายการบริหาร
งานบุคคลในภาครั ฐบาลสามารถกระทํ าได หากเปนไปเพื่อชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอน
(นันทวัฒน บรมานันท 2540 : 177 ; มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 : 207) อยางไรก็ตาม
กรรมาธิการกลุมหนึ่ง (มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ) เสนอใหตัดความในมาตรา 111 ออกทั้งหมด
(นันทวัฒน บรมานันท 2540 : 177) ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา ขอหามดังกลาวนี้หามีประสิทธิผลไม
นอกจากนี้ การละเมิดขอหามดังกลาวก็ไมเปนเหตุใหถูกลงโทษ ยกเวนการถูกถอดถอนออกจาก
ตําแหนงตามบทบัญญัติในหมวด 10 สวนที่ 3 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ซึ่งมีกระบวนการ
ที่ยืดเยื้อและเสียตนทุนสูง ในประการสําคัญ การแทรกแซงการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล
มิใชความผิดรายแรง จนถึงกับตองถูกถอดถอนจากตําแหนงสมาชิกรัฐสภา อนึ่ง การแทรกแซงการ
บริหารงานบุคคลในภาครัฐบาลมักเกิดจากการใชอํานาจของฝายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) มากกวา
ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ หากสมาชิ ก รั ฐ สภาต อ งการแทรกแซงหรือก า วกา ยในเรื่อ งนี้ มัก จะยืม มื อ
ฝายบริหารเปนดานแรก
2.5 กฎกติกาวาดวยรัฐบาล
กฎกติกาวาดวยรัฐบาลปรากฏในตารางที่ 4-1 ในที่นี้จะกลาวถึงกฎกติกาที่สําคัญ
3 ประการ คือ
(1) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของรัฐมนตรี
(2) ขนาดของคณะรัฐมนตรี
(3) ความรับผิดในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
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2.51 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของรัฐมนตรี
มาตรา 206 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนด
คุณสมบัติและลักษณะตองหามดังตอไปนี้
2.51(ก) คุณสมบัติของรัฐมนตรี
(1) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด [มาตรา 206(1)]
(2) มีอายุไมตํ่ากวา 35 ปบริบูรณ [มาตรา 206(2)]
(3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา [มาตรา 206(3)]
คุณสมบัติของรัฐมนตรีแตกตางจากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในดานวัยวุฒิ ในขณะที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตองมีอายุไมตํ่ากวา 25 ป [มาตรา 107(2)] ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองมี
อายุไมตํ่ากวา 40 ป [มาตรา 125(2)] รัฐมนตรีตองมีอายุไมตํ่ากวา 35 ป [มาตรา 206(2)]
หลักการ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ ปรากฏในบทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา
ทัง้ รัฐมนตรี [มาตรา 206(3)] สมาชิกสภาผูแทนราษฎร [มาตรา 107(3)] และสมาชิกวุฒิสภา
[มาตรา 125(3)] ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในกรณีสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร หากเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามากอน ไดรับยกเวน
หลักการ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’
ในประเด็นการสังกัดพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกบังคับใหตองสังกัดพรรค
[มาตรา 107(4)] แตสมาชิกวุฒิสภาถูกหามมิใหสังกัดพรรค [มาตรา 126(1)] รัฐมนตรีจะสังกัด
พรรคหรือไมก็ได ไมมีทั้งบทบัญญัติบังคับหรือหามมิใหสังกัดพรรค การไมบังคับใหรัฐมนตรีตอง
สังกัดพรรคเปดชองทางในการคัดสรรบุคคลใหทําหนาที่บริหารราชการแผนดินกวางขวางขึ้น
ที่มาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนประเด็นที่มีการถกอภิปรายกันอยางมาก
ในประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรี มีขอเสนอใหมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง (กมล
สมวิเชียร 2540) แตขอ เสนอนี้ตองตกไป ขอเสนออันเปนที่ยอมรับกันในเวลาตอมา ก็คือ นายก
รัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทายที่สุด มาตรา 201 วรรคสอง มีบทบัญญัติที่
ชัดเจนวา “นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือผูเคยเปนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร แตพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 118(7) ในอายุของสภาผูแทนราษฎรชุดเดียว
กัน”
ภายหลังจากที่การออกแบบระบบการเลือกตั้ง (Electoral System) มีขอยุติ
ทีช่ ดั เจน โดยแยกการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน 2 ระบบ อันไดแก ระบบการแบงเขต
เลือกตั้ง กับระบบบัญชีรายชื่อพรรค (Party List) มีขอ เสนอใหบัญญัติวา นายกรัฐมนตรีตองมา
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จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรค และการคัดสรรสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพื่อดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีจักตองคัดสรรจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรค
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบการแบงเขตเลือกตั้งดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี (นันทวัฒน บรมานันท 2540 : 303-306 และ มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 : 323325) อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภามิไดมีบทบัญญัติ
ทีก่ าหนดเฉพาะเจาะจงเช
ํ
นนี้22
แมวา นายกรัฐมนตรีมีที่มาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรีอาจมีที่มา
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได แตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถูกหามมิใหดํารงตําแหนงสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกัน ดังความในมาตรา 204 ดังตอไปนี้
“มาตรา 204 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได
สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง เป น นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี
ใหพน จากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันถัดจากวันที่ครบ 30 วันนับแตวันที่มีพระบรม
ราชโองการแตงตั้ง”
สําหรับผูที่เคยเปนสมาชิกวุฒิสภาจะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีไดก็ตอเมื่อสิ้นสมาชิก
ภาพวุฒสิ ภาเกินกวา 1 ปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี [มาตรา206(6)] สมาชิกวุฒิสภา
มิอาจลาออกจากสมาชิกภาพเพื่อดํารงตําแหนงรัฐมนตรีดุจเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
เวนแตสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเนื่องจากถึงคราวออกตามอายุวุฒิสภา [มาตรา266(6)]
การหามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒสิ ภาในขณะเดียวกัน อางกันวาเปนไปตามหลักการการแบงแยกอํานาจ (Separation
of Power) โดยมีการแบงแยกอํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหารออกจากกันอยางเดนชัด (มนตรี
22

การจัดตั้งรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2544 อันเปนรัฐบาลชุดแรกภายใตรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกําหนดหลักการหาม ส.ส. ระบบการแบงเขตเลือกตั้งดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดขอหามเชนนี้ (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2544จ) แตหลักการดังกลาว
นี้ชวยประหยัดงบประมาณแผนดิน เพราะการแตงตั้งรัฐมนตรีจาก ส.ส. ระบบการแบงเขตเลือกตั้งทําใหตอง
สูญเสียงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งซอม แตการแตงตั้งรัฐมนตรีจาก ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคไมทําให
เสียงบประมาณแผนดิน เพราะสามารถเลื่อนบุคคลในบัญชีรายชื่อพรรคขึ้นมาดํารงตําแหนง ส.ส. แทนผูที่
ลาออกไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีได [มาตรา 119(1)] อนึ่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 มีบทบัญญัติที่ชัดเจนวา
หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให ส.ส. ผูนั้น
และพรรคการเมืองที่ ส.ส. ผูนั้นสังกัดรวมกันรับผิดชอบคาใชจายในการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลง (มาตรา
113/1)
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รูปสุวรรณ และคณะ 2542 : 323-325) แตการแบงแยกอํานาจเชนนี้เปนเพียงรูปแบบ หาใชการ
แบงแยกอํานาจที่แทจริงไม ในเมื่อนายกรัฐมนตรีมีที่มาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 201
วรรคสอง) การดํารงอยูของรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาลขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในสังกัดพรรครัฐบาลในสัดสวนสําคัญ23
การลาออกจากสมาชิกภาพวุฒิสภาเพื่อดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมิอาจกระทํ าได
ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 [มาตรา 206(6)] ขอหามโดยนัยนี้ฟงดูสมเหตุสมผล เมื่อพิจารณา
ถึงการออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อใหวุฒิสภามีอํ านาจแตงตั้ง ถอดถอน และตรวจสอบผูดํ ารง
ตําแหนงผูบริหารราชการแผนดินระดับสูง อันเปนการปองกันการ ‘ปูนบําเหน็จ’ สมาชิกวุฒิสภา
โดยฝายบริหาร แตความสมเหตุสมผลของขอหามนี้กลับหมดสิ้นไป เมื่อยินยอมใหสมาชิกวุฒิสภา
ทีส่ มาชิกภาพสิ้นสุดลงตามอายุของวุฒิสภาสามารถดํารงตําแหนงรัฐมนตรีได
2.51(ข) ลักษณะตองหามของรัฐมนตรี
(1) ติดยาเสพติดใหโทษ [มาตรา 206(4)]
(2) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนคดี [มาตรา 206(4)]
(3) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เนือ่ งจากวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ [มาตรา 106(1)] เปนภิกษุ สามเณร นักพรต
หรือนักบวช [มาตรา 106(1)] อยูใ นระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ตามมาตรา 206(4)
(4) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล [มาตรา 206(4)
(5) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่และประพฤติการมิชอบในวงราชการ [มาตรา 206(4)]
(6) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะ
รํารวยผิ
่
ดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ [มาตรา 206(4)]
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ในขั้นตอนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีผูเสนอใหตัดมาตรา 204 ออกทั้งหมด (นายโกเมศ
ขวัญเมือง และคณะ) บางกลุมเสนอใหตัดเฉพาะมาตรา 204 วรรคแรก (นายวรพจน ณ นคร และคณะ) บางคน
เสนอใหมีบทบัญญัติที่ชัดเจนวา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียวกันได
(นายประชุม ทองมี) บางคนเสนอใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีพน
จากสมาชิกภาพรัฐสภาเปนการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนั้น (นาย
สุจิต บุญบงการ) การพนจากสมาชิกรัฐสภาเพื่อดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไมเปนเหตุใหมีการ
เลือกตั้งซอม (นายสามารถ มีชัย) ดู นันทวัฒน บรมานันท (2540 : 303 - 306)
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(7) เปนกรรมการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน [มาตรา 206(4)]
(8) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเนื่องจากจงใจไมยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
จงใจยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือ
ปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ [มาตรา 206(4)]
(9) เคยถูกวุฒสิ ภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนง และยังไมพนกําหนด 5 ปนับแต
วันทีว่ ฒ
ุ สิ ภามีมติจนถึงวันรับตําแหนง [มาตรา 206(4)]
(10) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 2 ปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึง 5 ป
กอนไดรับแตงตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท [มาตรา 206(5)]
(11) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว
ยังไมเกิน 1 ปนบั ถึงวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี เวนแตสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเนื่องจากถึงคราว
ออกตามอายุของวุฒิสภา [มาตรา 206(6)]
ดั ง นี้ จะเห็ น ได ว  า ลั ก ษณะต อ งห า มของรั ฐ มนตรี เ น น โทษสมบั ติ เ กี่ ย วกั บ
ประพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ การตองโทษจําคุก การติดยาเสพติด การเปนบุคคล
ลมละลาย และการดํารงตําแหนงอันมีหนาที่ขัดแยงกับการดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
2.52 ขนาดของคณะรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตองการใหคณะรัฐมนตรีมีขนาด
เล็ก โดยประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน (มาตรา 201) รวมทั้งสิ้น 36
คน เจตนารมณของการออกแบบคณะรัฐมนตรีใหมีขนาดเล็กเปนผลจากความเชื่อที่วา ขนาดของ
คณะรัฐมนตรีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและการแกปญหาของประเทศ
ชาติ คณะรั ฐ มนตรี ที่ มี ข นาดกะทั ด รั ด สามารถตั ด สิ น ใจในการกํ าหนดนโยบายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากกวาคณะรัฐมนตรีที่มีขนาดเทอะทะ นอกจากนี้ การจํากัดจํานวนรัฐมนตรียังเปน
การปองกันมิใหมีการนําตําแหนงรัฐมนตรีไปแจกจายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนทางการเมือง
และผลประโยชนอื่นอีกดวย
ขนาดของคณะรั ฐ มนตรี เ ป น ประเด็ น ที่ มี วิ ว าทะมากประเด็ น หนึ่ ง ในขั้ น ตอน
การรางรัฐธรรมนูญ ในชั้นแรก คณะทํางานของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอตัวเลข 50
คน (รวมนายกรัฐมนตรี) คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญมีมติใหกําหนดขนาด 30 คน
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ทายทีส่ ดุ สภารางรัฐธรรมนูญมีมติกําหนดขนาด 36 คน (มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 :
317-320)24
อยางไรก็ตาม การพิจารณาความสัมพันธระหวางขนาดของคณะรัฐมนตรีกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินมิอาจแยกจากความเปนจริงของระบบราชการ ขนาด
ของคณะรัฐมนตรียอมสัมพันธกับขนาดของระบบราชการ ในสังคมการเมืองที่ระบบราชการมี
ขนาดใหญ เ ทอะทะ ถึ ง ขนาดของคณะรั ฐ มนตรี จ ะเล็ ก ลงก็ มิ อ าจเกื้ อ หนุ น ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได การปฏิรูประบบราชการและการกระจาย
อํานาจการบริหารราชการแผนดินเปนเงื่อนไขอันจําเปนของการลดขนาดคณะรัฐมนตรี
2.53 ความรับผิดในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
ในสังคมประชาธิปไตย รัฐบาลควรมีความรับผิดตอประชาชน อยางนอยที่สุดตอง
นํานโยบายที่ใชโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งมาดําเนินการเมื่อมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน
ในฤดูการเลือกตั้ง นักการเมืองและพรรคการเมืองเสนอ ‘ขาย’ นโยบายเพื่อแลกกับคะแนนเสียง
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเสนอ ‘ซื้อ’ นโยบายดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง ในขณะที่ยังไมถึงเวลา
เลือกตัง้ ตลาดนโยบายเปนตลาดของผูซื้อ เพราะขึ้นอยูกับผูซื้อจะเลือก ‘ซื้อ’ นโยบายที่นําเสนอ
โดยนักการเมืองคนใดหรือพรรคการเมืองพรรคใด แตเมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏชัดแจงแลว ตลาด
นโยบายกลับเปนตลาดของผูขาย ทั้งนี้มีสภาวะความไมแนนอนวา นักการเมืองและพรรคการเมือง
ทีช่ นะการเลือกตั้ง ซึ่งไดรับการชําระราคาของ ‘สินคา’ (คะแนนเสียง) แลว อาจละเมิดพันธสัญญา
ดวยการไมสงมอบ ‘สินคา’ (นโยบาย) สัญญาซื้อขายในตลาดการเมืองหรือตลาดนโยบาย
นอกจากเปนสัญญาโดยนัย (Implicit Contract) แลว ยังเปนสัญญาที่ไมสมบูรณ (Incomplete
Contract) อีกดวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ นอกจากจะเปนสัญญาที่ไมมีลายลักษณอักษรแลว
ยังเปนสัญญาที่มิไดระบุหนาที่และความรับผิดของผูซื้อและผูขาย รวมทั้งมิไดกําหนดบทลงโทษ
ในกรณีที่มีการละเมิดสัญญาโดยชัดเจน ในการอํานวยการใหตลาดการเมืองหรือตลาดนโยบาย
เปน ตลาดในอุ ดมคติที่ มี การนํ าคะแนนเสียงแลกกับนโยบาย รัฐธรรมนูญจักตองสรางกลไก
ความรับผิด (Accountability Mechanism) เพือ่ ใหรฐั บาลรักษาพันธสัญญาการดําเนินนโยบายที่
ใชหาเสียงเลือกตั้ง

24

ขอเสนอวาดวยขนาดของคณะรัฐมนตรีมีความหลากหลายยิ่งตั้งแต 30 คน (อภินันท เมตตาริกานนท) 31 คน
(สมเกียรติ ออนวิมล) 40 คน (บุญเลิศ คชายุทธเดช) 49 คน (สามารถ แกวมีชัย และมนตรี รูปสุวรรณ) และ 50
คน (บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ ประชุม ทองมี วรพจน ณ นคร และสุนทร ทิพยมณี) ดู นันทวัฒน บรมานันท
(2540 : 296 - 300)
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ละเลยการสรางกลไกเพื่อให
รัฐบาลรับผิดตอประชาชน แมรัฐบาลจะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา แตไมมีการลงมติเพื่อให
ความเห็นชอบแกนโยบายที่แถลง (มาตรา 211) ไมมีกลไกที่จะอํานวยการใหนโยบายที่รัฐบาล
แถลงตอรัฐสภาเปนไปตามนโยบายที่ใชหาเสียงเลือกตั้ง ดวยเหตุดังนี้ การณอาจเปนไปไดวา
นโยบายที่ใชหาเสียงเลือกตั้งมิไดปรากฏในนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาเลย ในกรณีเชนนี้ยอมมี
ความหมายว า รั ฐ บาลละเมิ ด พั นธสั ญ ญาการดํ าเนิ น นโยบายที่ มี ต  อ ประชาชน กล า วอี ก
นัยหนึ่งก็คือ รัฐ ‘เบี้ยว’ สัญญานั่นเอง
ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ละเลยการสรางกลไกใหรัฐบาลรับผิดตอ
ประชาชน แตมีกลไกความรับผิดที่รัฐบาลตองมีตอผูรางรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญกําหนด
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5) ‘เพือ่ เปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน’ (มาตรา 88) ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา รัฐบาลตอง
ชี้ แ จงต อ รั ฐ สภาให ชั ด แจ ง ว า จะดํ าเนิ น การใดเพื่ อ บริ ห ารราชการแผ น ดิ น ให เ ป น ไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และทุกปจะตองจัดทํารายงานแสดงผล
การดําเนินการตามแนวนโยบายดังกลาว รวมทั้งปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละ 1 ครั้ง
(มาตรา 88 วรรคสอง) แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมาจากดุลพินิจของผูรางรัฐธรรมนูญ มิได
มาจากมติ ม หาชน ประชาชนผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง อาจเห็ น ด ว ยหรื อไม เ ห็ น ด ว ยกับ แนวนโยบาย
บางนโยบายหรือหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทั้งหมวดก็ได การบังคับใหรัฐบาลตองแถลงตอ
รัฐสภาวา นโยบายของรัฐบาลเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
มากนอยเพียงใด และตองรายงานผลการดําเนินนโยบายเหลานั้นตอรัฐสภานั้น เปนการสรางกลไก
ความรับผิดตอผูรางรัฐธรรมนูญ มิใชกลไกความรับผิดตอประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ความ
รับผิดตอผูรางรัฐธรรมนูญมิไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความรับผิดตอประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
2.6 กฎกติกาวาดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหความสําคัญในการกํากับและ
ตรวจสอบตลาดการเมืองในประเด็นการฉอราษฎรบังหลวง การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
แสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) การกํากับและตรวจสอบดังกลาวนี้เขมงวดทั้ง
‘ประตูเขา’ (Entry) และ ‘ประตูออก’ (Exit) จากตลาดการเมือง การกํากับ ‘ประตูเขา’ สูตลาด
การเมื อ งเนน การสะกั ดกั้ น มิ ให ผูมี ประวัติการทุจริตและประพฤติมิ ชอบเขา สูตลาดการเมือง
เมื่อเขาสูตลาดการเมืองแลว ยังสรางกระบวนการถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองและ
ผูบ ริหารราชการแผนดินระดับสูงออกจากตําแหนง (หมวด 10 สวนที่ 3) พรอมทั้งปองกันมิใหมีการ
ใชตําแหนงทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนจากรัฐ และปองกันปญหาการขัดกันระหวาง
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ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสาธารณะ [มาตรา 110(2) มาตรา 128 และมาตรา 209]
เมื่อออกจากตลาดการเมืองแลว ยังมีกระบวนการตรวจสอบทรัพยสินและกระบวนการดําเนินคดี
อาญา หากพบวามีความรํ่ารวยผิดปกติอีกดวย [หมวด 10 สวนที่ 4]
2.61 การสะกัดผูม ีประวัติการทุจริตและประพฤติมิชอบมิใหเขาสูตลาดการเมือง
การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร [มาตรา 109(6) (7)] สมาชิกวุฒิสภา [มาตรา 126(4) และมาตรา 133 (5)]
และรัฐมนตรี [มาตรา 206(4)] หากเคยมีประวัติถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ หรือเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนเปนของแผนดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ เหลานี้ลวนถือเปนลักษณะตองหามหรือ
โทษสมบัติ อันมิควรใหดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี
2.62 การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินเปนมาตรการปองปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อตรวจสอบความรํ่ ารวยผิดปกติหรือการเพิ่มขึ้นของทรัพยสินอยางผิดปกติ
อันเปนหลักฐานในการพิสูจนวา มีการใชอํานาจในทางฉอฉลและแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
ในระหวางทีด่ ํารงตําแหนงทางการเมืองหรือไม มาตรการในชุดนี้ประกอบดวย
(1) การยืน่ บัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
(2) การตรวจสอบบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
(3) การเปดเผยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
(4) การลงโทษผูละเมิดการแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
6.62(ก) การยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ใครตองแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน การแสดงบัญชีดังกลาวมีความถี่
มากนอยเพียงใด และมีกําหนดเงื่อนเวลาในการยื่นบัญชีอยางไร
ในประเด็นผูมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน รัฐธรรมนูญฉบับ
ป 2540 กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 291) และเจาหนาที่ของรัฐ (มาตรา 296)
ตองมีหนาที่ดังกลาว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 ขยายความเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐ (มาตรา 39)
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไปนี้ มีหนาที่
ยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน (มาตรา 291)
(1) นายกรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรี
(3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(4) สมาชิกวุฒิสภา
(5) ขาราชการการเมือง
(6) ผูบ ริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นตามกฎหมายบัญญัติ
เมื่อมีการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คํานิยาม “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” (มาตรา 4) ครอบคลุม
บุคคลอีก 4 กลุมตอไปนี้
(1) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
รัฐสภา
(2) ผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร
(3) ผูบ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร
(4) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มี
รายไดหรืองบประมาณไมตํ่ากวาเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นอกจากนี้ สวนที่สองของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ยังกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐดังตอไปนี้ตองแสดงบัญชีรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน (มาตรา 39)
(1) ประธานศาลฎีกา
(2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(3) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(4) อัยการสูงสุด
(5) กรรมการการเลือกตั้ง
(6) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(7) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(8) กรรมการตรวจเงินแผนดิน
(9) รองประธานศาลฎีกา
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(10) รองศาลปกครองสูงสุด
(11) หัวหนาตุลาการทหาร
(12) ผูพ พิ ากษาในศาลฎีกา
(13) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
(14) รองอัยการสูงสุด
(15) ผูด ารงตํ
ํ าแหนงระดับสูง (ตามนิยามในมาตรา 4 หมายถึงผูดํารงตําแหนง
หัวหนาสวนราชการระดับกรม ทบวง หรือกระทรวง สําหรับขาราชการพลเรือน ผูดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการเหลาทัพ หรือผูบัญชาการทหารสูงสุด สํ าหรับขาราชการทหาร ผูดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูดํารงตําแหนงปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หัวหนาหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเปนนิติบุคคล หรือผูดํ ารง
ตําแหนงตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติ)
ในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการ
เมืองและเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐ นอกจากจะตองยื่นบัญชีของตนเองแลว ยังตองยื่นบัญชีของ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
อีกดวย ทั้งนี้เพื่อปองปรามการถายโอนทรัพยสินอันไดมาโดยไมสุจริตไปสูบัญชีของคูสมรสและ
บุตรทีย่ งั ไมบรรลุนิติภาวะ แตมิอาจปองปรามการถายโอนทรัพยสินอันไดมาโดยไมสุจริตไปสูบัญชี
ของบุตรทีบ่ รรลุนิติภาวะแลว นอกจากการยื่นบัญชีแลว ยังตองยื่นเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนา
หลักฐานที่พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา โดยผูยื่นจะตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
กํากับไวในบัญชีและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุกหนาดวย (มาตรา 291 วรรคสอง)
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยทั่วไปจะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินอยางนอย 2 ครั้ง คือ เมื่อเขารับตําแหนง และเมื่อออกจากตําแหนง หากถึงแกกรรม
ในระหวางดํารงตําแหนงกอนยื่นบัญชีหลังจากพนตําแหนง ทายาทหรือผูจัดการมรดกมีหนาที่
ยืน่ บัญชีแทน (มาตรา 292 วรรคแรก)
สําหรับผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิน่ หรือผูด ารงตํ
ํ าแหนงทางการเมืองซึ่งพนจากตําแหนง ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนีส้ นิ อีกครัง้ หนึง่ ภายใน 30 วันนับแตวันที่พนตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลา 1 ปดวย
(มาตรา 292 วรรคสอง)
สํ าหรับเจาหนาที่ของรัฐตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทุกครั้ง
เมือ่ เขารับตําแหนง ทุก 3 ปที่อยูในตําแหนง และเมื่อพนจากตําแหนง (มาตรา 39 พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542)
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เงื่ อ นเวลาในการแสดงบั ญ ชี ร ายการทรั พ ย สิ น และหนี้สิน ตามที่กํ าหนดไวใน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในกรณีทั่วไปยึดเกณฑภายใน 30 วันนับแตวันเขารับตําแหนง หรือนับแต
วันพนจากตําแหนงตามแตกรณี (มาตรา 292 วรรคแรก) ในกรณีของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูบ ริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งพนจากตําแหนง ซึ่งตอง
ยืน่ บัญชีฯอีกครัง้ หนึง่ เมื่อพนจากตําแหนงครบ 1 ป ก็กําหนดเงื่อนเวลาภายใน 30 วันนับแตวัน
พนจากตําแหนงครบ 1 ปเชนกัน (มาตรา 292 วรรคสอง) เฉพาะกรณีที่ทายาทหรือผูจัดการมรดก
เปนผูยื่นบัญชีฯ เนื่องจากผูดํารงตําแหนงทางการเมืองถึงแกกรรมในระหวางการดํารงตําแหนง
หรือกอนยื่นบัญชีหลังจากพนตํ าแหนง ที่กํ าหนดเงื่อนเวลาภายใน 90 วันนับแตวันที่ผูดํารง
ตําแหนงถึงแกกรรม [มาตรา 292(3)] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กําหนดเงื่อนเวลาดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
(มาตรา 33)
2.62(ข) การตรวจสอบบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีหนาที่ตรวจสอบบัญชี
รายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐอยางนอย 3
ดาน คือ
(1) การตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน
(2) การตรวจสอบการปกปดขอเท็จจริง และการจงใจยื่นบัญชีฯและเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ
(3) การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินและหนี้สินอันสอใหเห็นความผิด
ปกติ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อไดรับบัญชีรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน ประธานหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายตองลงลายมือชื่อกํากับในบัญชี
ทุกหนา และจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง
ของทรัพยสนิ และหนี้สิน (มาตรา 293) การตรวจสอบดังกลาวนี้เพื่อปองกันมิใหมีการแสดงบัญชี
รายการทรัพยสินและหนี้สินสูงเกินกวาความเปนจริง (Overstatement) หรือตํากว
่ าความเปนจริง
(Understatement) อันเกือ้ กูลการซอนบัญชีทรัพยสินที่ไดมาโดยไมสุจริต
ผูด ารงตํ
ํ าแหนงทางการเมืองผูใด (1) จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนีส้ นิ และเอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ หรือ (2) จงใจยื่นบัญชีฯและเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ จักตองพนจากตําแหนง
ดังกลาว และหามดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองใดๆเปนเวลา 5 ปนับแตวันที่พนจากตําแหนง
(มาตรา 295) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อตรวจสอบพบกรณี
เหลานี้ จักตองเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด (มาตรา 295 วรรคสอง)
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ในกรณีการยื่น บัญชีเ พราะเหตุที่ผู ดํ ารงตํ าแหนง ทางการเมืองหรือเจาหนาที่
ของรัฐผูใดพนตําแหนงหรือตาย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจักตอง
ตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงดังกลาว แลวจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบ ซึ่งตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 294 วรรคแรก) หากการตรวจสอบ
พบความรํ่ ารวยผิ ด ปกติ ห รื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของทรั พ ย สิ น ผิ ด ปกติ คณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริ ตแหง ชาติจัก ตอ งเสนอเรื่องใหอัย การสูงสุดดํ าเนินคดีตอศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 294 วรรคสอง)
2.62(ค) การเปดเผยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหเปดเผยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีภายในกําหนดเวลาไมเกิน 30 วันนับแตวันครบกําหนดตองยื่นบัญชี
ดังกลาว บัญชีของผูดํารงตําแหนงอื่นหามมิใหเปดเผยแกผูใด เวนแตการเปดเผยดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอจากศาลหรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (มาตรา 293 วรรคสอง)
ขอมูลฐานะการเงินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ระดับสูงของ
รัฐถือเปนสารสนเทศสาธารณะ (Public Information) หรือไม เปนประเด็นที่ถกเถียงกันได การที่
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหเปดเผยบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเทานั้น สะทอนใหเห็นขอสมมติแฝงเรนประการหนึ่งวา เฉพาะนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเทานั้นที่อยูในฐานะที่จะใชอํ านาจในทางฉอฉลและแสวงหาผลประโยชนสวนตัวได
การมิใหเปดเผยขอมูลฐานะการเงินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตําแหนงอื่นและเจาหนาที่
ระดับสูงของรัฐเปนการปกปองความเปนสวนตัว (Privacy) ของบุคคลเหลานั้น การจํากัดการ
เปดเผยขอมูลฐานะการเงินเฉพาะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทําใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติสามารถทุมทรัพยากรในการตรวจสอบบัญชีของบุคคลกลุมนี้ได
อยางเต็มที่ โดยที่อาจมิไดเขมงวดในการตรวจสอบบัญชีของผูดํารงตําแหนงอื่นๆ เมื่อพิจารณา
ในแงมุมอีกแงหนึ่ง ความจํากัดของทรัพยากรและขีดความสามารถของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจเปนเหตุผลในการจํากัดการเปดเผยบัญชีรายการ
ทรัพยสนิ และหนี้สินเฉพาะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเทานั้น
อยางไรก็ตาม การปกปองความเปนสวนตัวของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตํ าแหนงอื่นและเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐ ทํ าใหคนเหลานี้ไมตกอยูภายใตการตรวจสอบทาง
สาธารณชน
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2.62(ง) การลงโทษผูละเวนการแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ความผิดวาดวยการละเวนการแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินมีอยู 2
ประเภท ประเภทแรก ไดแก การจงใจไมยื่นบัญชีฯ ประเภทที่สอง ไดแก การจงใจยื่นบัญชีฯและ
เอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
หากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตรวจสอบพบ
ขอเท็จจริงวาดวยการละเวนการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวขางตนนี้ จะตองนําเสนอ
เรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดวามีความผิดจริง
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาวตองพนจากตําแหนงนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชีฯ
หรือนับแตวนั ที่ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาวแลวแตกรณี และผูนั้นตองหามมิใหดํารงตําแหนง
ทางการเมืองใดๆเปนเวลา 5 ปนับแตวันพนตําแหนง (มาตรา 295)
2.63 การถอดถอนผูดํารงตํ าแหนงทางการเมืองและผูบริหารราชการแผนดิน
ระดับสูง
หากผู  ดํ ารงตํ าแหน ง ทางการเมือ งหรือผู บริหารราชการแผ น ดิน ระดั บสูง ผู ใด
มีพฤติกรรมรํารวยผิ
่
ดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
สอวากระทํ าผิดตอหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได (มาตรา 303 วรรค
แรก)
ตําแหนงที่ถูกรองขอใหถอดถอนได ประกอบดวย25
(1) นายกรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรี
(3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(4) สมาชิกวุฒิสภา
(5) ประธานศาลฎีกา
(6) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(7) ประธานศาลปกครองสูงสุด
(8) อัยการสูงสุด
(9) กรรมการการเลือกตั้ง
25

ตําแหนงที่ (1) ถึง (8) ตามมาตรา 303 วรรคแรก ตําแหนงที่ (9) ถึง (14) ตามมาตรา 303 วรรคสองแหง
รัฐธรรมนูญ ตําแหนงที่ (15) ถึง (19) ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
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(10) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
(11) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(12) กรรมการตรวจเงินแผนดิน
(13) ผูพ พิ ากษาหรือตุลาการ
(14) พนักงานอัยการ
(15) รองประธานศาลฎีกา
(16) รองประธานศาลปกครองสูงสุด
(17) หัวหนาสํานักตุลาการทหาร
(18) รองอัยการสูงสุด
(19) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง
กระบวนการถอดถอนตองมีผูเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา ผูมีสิทธิเขาชื่อ
รองขอประกอบดวย (มาตรา 304 วรรคแรก)
(1) สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 25% ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
(2) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50,000 คน
การถอดถอนสมาชิกวุฒิสภายังอาจกระทําไดโดยสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอย
กวา 25% ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภา
(มาตรา 304 วรรคสอง)
เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับคํ ารองขอการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และผูบริหารราชการแผนดินระดับสูงแลว จะดําเนินการใหสมาชิกวุฒิสภาลงมติโดยทันทีมิได
หากแตตองสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวน
หากผลการไตสวนพบวามีมูล ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาว
ตอไปมิได จนกวาวุฒิสภาจะมีมติ ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติจะตองสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาและอัยการ
สูงสุด หากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา ขอกลาวหาใดไมมีมูล
ขอกลาวหานั้นเปนอันตกไป หากคณะกรรมการฯพบวา ขอกลาวหาใดมีมูล ประธานวุฒิสภา
จักตองดําเนินการใหสมาชิกวุฒิสภาวินิจฉัยขอกลาวหาดังกลาว ขณะเดียวกัน อัยการสูงสุดก็ตอง
ดํ าเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป (มาตรา
305)
ในการลงมติถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูบริหารราชการแผนดิน
ระดับสูง วุฒิสภาจักตองดําเนินการดวยวิธีการลงคะแนนลับ ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภามีความ
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เปนอิสระในการวินิจฉัย มติใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 75%
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา (มาตรา 307 วรรคแรก) ผูถูกถอดถอนตองพน
จากตํ าแหน ง นั บแตวัน ที่ วุ ฒิส ภามีม ติใหถอดถอน และถูก ตัดสิท ธิใ นการดํ ารงตํ าแหนงทาง
การเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลา 5 ป (มาตรา 307 วรรคสอง) มติของวุฒิสภาในกรณีนี้
ถื อ เป น ที่ สุ ด และจะมี ก ารร อ งขอให ถ อดถอนบุ ค คลดั ง กล า วโดยอาศั ย เหตุ เ ดี ย วกั น อี ก มิ ไ ด
แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(มาตรา 307 วรรคสาม)
ในอีกดานหนึ่ง อัยการสูงสุดจะดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู  ดํ ารงตํ าแหน ง ทางการเมื อง หากอัยการสูงสุดเห็นวา รายงาน เอกสาร และความเห็น
ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินําสงยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได
อัยการสูงสุดก็ตองแจงใหคณะกรรมการฯดังกลาวทราบ โดยระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวน
ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะตองรวมกับอัยการสูงสุด
ในการจัดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนแตละฝายจํานวนฝายละเทากัน เพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงใหอัยการสูงสุดดําเนินการฟองคดีตอไป ในกรณีที่คณะทํางาน
ดังกลาวมิอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการฟองคดีได คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมีอํานาจในการฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทนก็ได (มาตรา
305 วรรคหา)
2.64 การตรวจสอบฐานะการเงินและการดําเนินคดีอาญาเมื่อพนตําแหนง
นอกจากจะมีกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการถอดถอนผูดํารงตํ าแหนง
ทางการเมืองในระหวางที่อยูในตําแหนงแลว (ดูขอ 2.63) เมื่อพนจากตําแหนงก็ยังมีการตรวจสอบ
ฐานะการเงิน เพือ่ พิจารณาวามีความรํ่ารวยอันผิดปกติหรือไม ทั้งนี้ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตองยื่นบัญชีและแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินภายใน 30 วันนับแตวันพนจากตํ าแหนง
(มาตรา 292 วรรคแรก) สําหรับผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งพนจากตําแหนงจะตองยื่นบัญชีฯอีกครั้งหนึ่ง
ภายใน 30 วันนับแตวันที่พนจากตําแหนงเปนเวลา 1 ป (มาตรา 292 วรรคสอง) ทั้งนี้เพื่อ
ปองปรามการฉอราษฎรบังหลวงและการฉอฉลอํานาจโดยรับผลประโยชนเมื่อพนจากตําแหนง
หากการตรวจสอบฐานะการเงินปรากฏผลวามีความรํ่ารวยอันผิดปกติ ก็จะมี
กระบวนการดําเนินคดีอาญา โดยมีบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางการเมือง
แผนภาพที่ 4-1 ซึ่งมาจากมานิตย จุมปา (2542 : 290) แสดงแผนผังการตรวจ
สอบการใชอํานาจรัฐและกระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
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แผนภาพที่ 4-1
แผนผังแสดงการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(1)
ภายใน 30 วันนับแต
วันเขารับตําแหนง
ยื่นภายในกําหนด

เฉพาะผู  ดํ ารงตํ าแหนง นายก
รั ฐ มนตรี ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

(2)
ภายใน 30 วันนับแต
พนจากตําแหนง
(3)
ยื่นอีกครั้งภายใน 3
เดือนนับแตครบ 1 ป
นับจากวันพนจาก
ตําแหนง

กรณีตาย
ทายาท หรือ
ผูจัดการมรดก
ยื่นภายใน 90
วันนับแตวันที่ผู
ดํารงตําแหนง
ตาย

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินตอ ป.ป.ช.

ป.ป.ช. ตรวจสอบความถูกตองและ
ความมี อ ยู  จ ริ ง ของทรั พ ย สิ น และ
หนี้สิน
ป.ป.ช.พบว า มี ก ารแสดงข อ ความ
อั น เป น เท็ จ หรื อ ปกป ด ข อ เท็ จ จริ ง
ที่ควรแจง

เปดเผยบัญชีแสดงรายการ
ทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ของ
นายกฯและรัฐมนตรีไมเกิน
30 วันนับแตวันครบกําหนด
ยื่นบัญชี

ป.ป.ช.ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ของทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น พร อ ม
ทํ ารายงานผลการตรวจสอบ แลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
อัยการสูงสุด

ป.ป.ช. เสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
ชี้ขาดใหพนจากตําแหนง และหาม
ดํารงตําแหนงทางการเมือง 5 ป

ที่มา

มานิตย จุมปา (2540 : 490)

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํ ารง
ตํ าแหน ง ทางการเมื อ ง วิ นิ จ ฉั ย ให
ทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นตกเปนของแผนดิน
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2.7 กติกาวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม
ผูมีอํานาจทางการเมืองอาจใชอํานาจในทางฉอฉล เพื่อแสวงหาผลประโยชน
สวนบุคคลของตนเอง ญาติมิตร และพวกพองได การกําหนดกฎกติกาวาดวยการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมจึงเปนขอกํ าหนดเบื้องตนเพื่อปองกันการใช
อํานาจในทางฉอฉล รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติในประเด็นนี้
เพือ่ กํากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี
ในกรณี ข องสมาชิ ก สภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญมีบ ทบั ญญัติที่ชัดเจน 2
ประการ คือ
(1) สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตองไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ อันมีลกั ษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษทั ทีร่ บั สัมปทาน หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว [มาตรา 110(2)]
(2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมรับเงินหรือประโยชนใดๆจากหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานตามปกติ [มาตรา 110(3)]
สมาชิกวุฒิสภาตกอยูภายใตการบังคับของบทบัญญัติชุดเดียวกับที่บังคับใชกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 128)
การปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม
ในกรณีของรัฐมนตรีเขมงวดมากกวากรณีของสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้เนื่องจากรัฐมนตรีอยูในฐานะที่
จะใชอานาจฝ
ํ
ายบริหารไปในทางฉอฉลไดมากกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(1) รัฐมนตรีตองไมรับสัมปทานจากรัฐไมวาโดยตรงหรือโดยออม (มาตรา 208)
(2) รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ
โดยมุง หาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดมิได (มาตรา 208)
(3) รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือตอง
ไมคงไวซงึ่ ความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป (มาตรา 209 วรรคแรก)
(4) รัฐมนตรีตองไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการ
ใดๆเกีย่ วกับหางหุนสวนหรือบริษัทที่ตนมีสวนเปนเจาของ (มาตรา 209 วรรคสอง)
ในกรณีที่ รัฐ มนตรีผูใดประสงค จะไดรับประโยชนจากหางหุนสวนหรือบริษัท
ที่ตนมีสวนเปนเจาของ รัฐมนตรีผูนั้นจักตองแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และตองโอนหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษทั ดังกลาวใหนิติบุคคล ซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น (มาตรา 209 วรรคแรก)
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พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 บัญญัติขึ้น
เพื่ออนุวัตรตามมาตรา 209 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กฎหมายฉบับนี้กําหนดกฎกติกาสําคัญ
อยางนอย 2 เรื่อง เรื่องแรกวาดวยสัดสวนหุนขั้นสูง และเรื่องที่สองวาดวยนิติบุคคลที่รับจัดการ
หุน สวนหรือหุนของรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 กําหนดให
รัฐมนตรีถอื หุน ไดไมเกิน 5% ของทุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัด และไมเกิน 5% ของจํานวน
หุน ทัง้ หมดทีจ่ าหน
ํ ายไดของบริษัทจํากัด (มาตรา 4) หากตองการเปนหุนสวนหรือถือหุนมากวา
5% ตองแจงเปนหนังสือใหประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ปปช.) ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี พรอมทั้งโอนหุนสวนหรือหุนให
นิตบิ คุ คลทีร่ บั จัดการหุนสวนหรือหุนของคณะรัฐมนตรีภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดแจงใหประธาน
ปปช. ทราบ (มาตรา 6)
นิติบุคคลที่รับจัดการหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีตองเปนนิติบุคคลที่มีอํานาจ
จัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือนิติบุคคล
ซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่นตามกฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ปปช. (มาตรา 6) อีกทั้งตองไมมีกรรมการหรือพนักงานที่มีผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียกับ
รัฐมนตรี คูสมรสของรัฐมนตรี เจาหนี้ หรือลูกหนี้ของรัฐมนตรี (มาตรา 7)
การโอนหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีตองเปนไปโดยเด็ดขาด (มาตรา 8) นิติบุคคล
ที่รับจัดการหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีมีอํ านาจในการบริหารจัดการหุนสวนหรือหุนดังกลาว
โดยหามรัฐมนตรีเจาของหุนสวนหรือหุนเขาไปครอบงําหรือออกคําสั่งเกี่ยวกับการจัดการ (มาตรา
11) แตการจัดการตองเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาการจัดการหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรี
(มาตรา 8-9) คณะกรรมการ ปปช. เปนผูกํากับการทําสัญญา (มาตรา 9) และกํากับการทํางาน
ของนิตบิ คุ คลที่รับจัดการหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรี
กลาวโดยสรุป ก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และพระราชบัญญัติการจัดการ
หุน สวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ตองการใหรัฐมนตรีโอนหุนสวนหรือหุนใหแก Blind Trust
เพื่อให Blind Trust จัดการหุนสวนหรือหุนเหลานั้น ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหรัฐมนตรีใชอํานาจไป
ในทางเกื้อประโยชนหางหุนสวนจํากัดหรือบริษัทจํากัดที่ตนมีหุนสวนหรือถือหุน
3. ผลกระทบและการสนองตอบตอกฎกติกาในรัฐธรรมนูญ
ตารางที่ 4-7 แจกแจงผลกระทบและการสนองตอบตอกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กฎกติกาเหลานี้มีโครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives)
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แฝงเรนอยูดวย กฎกติกาบางเรื่องมีสิ่งจูงใจเชิงบวก (Positive Incentives) บางขอมีสิ่งจูงใจเชิงลบ
(Negative Incentives)
การวิ เ คราะห ผลกระทบและการสนองตอบตอกฎกติ ก าในรั ฐธรรมนูญตามที่
ปรากฏในตารางที่ 4-7 ยึดถือสมมติฐานสําคัญวา หนวยการเมือง ไมวาจะเปนประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตัง้ นักการเมือง รัฐมนตรี และขาราชการ ลวนเปนสัตวเศรษฐกิจ (homo economicus)
ซึ่งตัดสินใจกระทํ าการหรือละเวนการกระทํ าการโดยมุงแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (Utility
Maximization)
กฎกติ ก าจํ านวนมากขั ด ต อ ธรรมชาติของมนุษ ย ดัง เชน การหา มประชาชน
นอนหลับทับสิทธิ์ การหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง การหามผูมีอํานาจ
การเมืองมีสวนโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณ การหามผูมีอํ านาจทางการเมือง
แทรกแซงการแตงตั้งและการขึ้นเงินเดือนขาราชการ การกึ่งบังคับใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบาย
ตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ฯลฯ กฎกติกาที่ขัดตอธรรมชาติมนุษยเหลานี้ยากที่จะมี
ประสิทธิผลในการบังคับใช
การละเมิดกฎกติกาแหงรัฐธรรมนูญจะมีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับปจจัย
สําคัญอยางนอย 2 ปจจัย กลาวคือ
(1) ความเปนไปไดที่จะถูกจับไดและถูกลงโทษ
(2) ความรุนแรงของบทลงโทษ
หากโอกาสที่จะถูกจับไดวาละเมิดกฎกติกาของรัฐธรมนูญมีมาก บรรดาผูที่อยูใน
ตลาดการเมืองยอมมีสิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติตามกฎกติกาของตลาดการเมือง ความเปนไปไดที่จะถูก
จับลงโทษจะมีมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับระดับความเขมงวดในการบังคับใชกฎกติกา
หากการบังคับใชกฎกติกาใดหยอนยาน ยอมใหสิ่งจูงใจในการละเมิดกฎกติกานั้น ในกรณี
ตรงกันขาม หากมีความเขมงวดในการบังคับใชกฎกติกา การละเมิดกฎกติกาก็จะมีนอยลง แตการ
บังคับใชกฎกติกามีตนทุนที่ตองเสีย หากองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาลมีความจํากัดดานงบประมาณ
ระดับความเขมงวดในการบังคับใชกฎกติกายอมยากที่จะเพิ่มขึ้นได
ความรุนแรงของบทลงโทษเปนปจจัยสํ าคัญอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการปฏิบัติ
ตามกฎกติกาแหงรัฐธรรมนูญ หากบทลงโทษบางเบา ถึงจะมีความเขมงวดในการบังคับใช
กฎกติกามากปานใด การละเมิดกฎกติกาจะยังคงปรากฏอยางแพรหลาย ในกรณีตรงกันขาม
หากบทลงโทษรุนแรง ยอมใหสิ่งจูงใจในการปฏิบัติตามกฎกติกา
ตารางที่ 4-8 นํ าเสนอ Matrix การปฏิ บั ติ ต ามกฎกติ กาแห ง รั ฐธรรมนูญ
โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดในการถูกลงโทษและความรุนแรงของบทลงโทษ กฎกติกาที่มีการ
ละเมิดนอยหรืออาจจะไมมีการละเมิดเลย ไดแก กฎกติกาในกลุม D ซึง่ มีบทลงโทษรุนแรงและ
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ความเปนไปไดที่จะถูกลงโทษสูง กฎกติกาที่มีการละเมิดมากหรืออาจจะไมมีการปฏิบัติตามเลย
ไดแก กฎกติกาในกลุม A ซึง่ บทลงโทษเบาและความเปนไปไดที่จะถูกลงโทษตํ่า กฎกติกาในกลุม
B อาจมีผฝู า ฝน แมความเปนไปไดที่จะถูกลงโทษจะอยูในระดับสูง แตเนื่องจากบทลงโทษบางเบา
หากประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการละเมิดกฎคุมกับบทลงโทษที่ตองรับ การละเมิดกฎกติกาดัง
กลาวยอมเกิดขึ้นไดเสมอ ทายที่สุด กฎกติกาในกลุม C ซึง่ แมจะมีบทลงโทษรุนแรง แตเนื่องจาก
ความเปนไปไดที่จะถูกลงโทษตํ่า การเสี่ยงละเมิดกฎกติกาดังกลาวยอมเกิดขึ้นได หากประเมิน
แลวพบวา ประโยชนที่ไดจากการละเมิดกฎคุมกับตนทุนที่ตองเสีย
การบัง คับใชก ฎกติกาแหงรัฐธรรมนูญมีตนทุนที่ตองเสีย กฎกติกาแตละกฎ
มีตนทุนการบังคับใชแตกตางกัน เนื่องจากมีความยากงายในการบังคับใชแตกตางกัน อีกทั้ง
ใหประโยชนแตกตางกันดวย การบังคับใชกฎกติกาแตละกฎจําเปนตองคํานึงถึงผลประโยชน
ทีค่ าดวาจะไดเปรียบเทียบกับตนทุนที่ตองเสีย การบังคับใชกฎกติกาในระดับอุตมภาพ (Optimal
Regulation) จะอยูใ นระดับที่ตนทุนสวนเปลี่ยนแปลง (Marginal Regulation Cost) เทากับ
ประโยชนสวนเปลี่ยนแปลงการบังคับใชกฎกติกานั้น (Marginal Regulation Benefit) หากการ
บังคับใชกฎกติกาเกินเลยกวาระดับนี้ ยอมเปนเหตุใหตองเสียตนทุนไมคุมกับประโยชนที่คาดวา
จะได อันเปนการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ
ในเมื่อการบังคับใชกฎกติกาแหงรัฐธรรมนูญมีตน ทุนที่ตองเสีย จึงมีความจําเปน
พื้นฐานที่จะตองคัดสรรกฎกติกาที่กอผลในการปฏิรูปการเมืองในบั้นปลาย ทั้งนี้จักตองกําหนด
เปาหมายในการปฏิรูปการเมืองอยางชัดเจน กฎกติกาที่มีผลตอการปฏิรูปการเมืองโดยพื้นฐาน
ควรจะดําเนินการใหเปนกฎกติกาในกลุม D ซึ่งมีความเปนไปไดในการถูกลงโทษสูงและมีบท
ลงโทษรุนแรง หากกฎกติกาที่มีผลตอการปฏิรูปการเมืองโดยพื้นฐานอยูในกลุม A, B หรือ C
จะตองพยายามแปรเปลี่ยนไปสูกลุม D ซึง่ มิใชเรื่องงาย แมการกําหนดระดับความรุนแรงของ
บทลงโทษเปนเรือ่ งไมยาก แตการเพิ่มความเปนไปไดในการลงโทษผูละเมิดกฎกติกามิใชเรื่องงาย
หากไมสามารถแปรกฎกติกาที่มีผลตอการปฏิรูปการเมืองโดยพื้นฐานจากกลุม A, B หรือ C ไปสู
กลุม D ความลมเหลวในการปฏิรูปการเมืองเปนเรื่องที่คาดการณไดไมยาก
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1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.1 ส.ส. ทั้งหมด
1. การบังคับใหสังกัดพรรค
2. กําหนดวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรี

3. การหามซื้อเสียงและทุจริตการ
เลือ กตั้ง ความเขมงวดของ
กกต. และอํานาจในการออก
‘ใบเหลือง’ และ ‘ใบแดง’

4. การย า ยพรรคโดยมี กํ าหนด
เงื่อนเวลา

5. การหาม ส.ส. มีสวนโดยตรง
หรื อ โดยอ อ มในการใช ง บ
ประมาณ

การสนองตอบหรือผลกระทบ
สรางทํ านบกีดขวางการเขาสูตลาดการ
เมือง
สรางระบบบัณฑิตยาธิปไตย ซึ่งทําให
ตลาดการเมื อ งมี ก ารแข ง ขั น ที่ ไ ม
สมบูรณ
1. มิอาจทําลายระบบความสัมพันธเชิง
อุปถัมภ ซึ่งฝงรากลึกได
2. พลิ ก แพลงวิ ธี ก ารซื้ อ เสี ย งและการ
ทุจริตการเลือกตั้ง
3. จับผิดการซื้อเสียงและการทุจริตของ
คูแขงทางการเมือง
4. สร า งหลั ก ฐานเท็ จ เกี่ ย วกั บ การซื้ อ
เสี ย งและการทุ จ ริ ต ของคู  แ ข ง ทาง
การเมือง
1. การยายพรรคภายหลังการเลือกตั้ง
ครั้งแรกจะมีนอยลง เนื่องจากตนทุน
การยายพรรคสูงขึ้น
2. ตลาดนักการเมืองยังคงมีการซื้อขาย
นักการเมือง ซึ่งจายราคาดวยเงิน
หรือดวยตําแหนง
3. ราคานักการเมืองที่ซื้อขายในตลาด
จะสูงขึ้น เนื่องจาก supply price
เพิ่มขึ้น
ดํ าเนิ น การให สํ านั ก งบประมาณและ
หนวยราชการตั้งแทนโครงการรายจาย
ลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง โดยไมมีการ
สั่งการเปนลายลักษณอักษร
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6. การหาม ส.ส. แทรกแซงการ
โยกยายแตงตั้งและขึ้นเงินเดือน
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และเจาหนาที่องคกรของรัฐ
7. ส.ส. มิอาจเสนอรางกฎหมาย
เกี่ ย วด ว ยการเงิ น เว น แต มี
คํารับรองของนายกรัฐมนตรี

สั่ ง การและกดดั น ด ว ยวาจาผ า นปลั ด
กระทรวง อธิบดี ผูอํานวยการ/ผูวาการ
รัฐวิสาหกิจ และผูบริหารองคการของรัฐ
โดยไมมีลายลักษณอักษร
1. ลิ ด รอนหน า ที่ ด  า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ข อง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. ใหสิ่งจูงใจแก ส.ส. เพื่อใหมีประพฤติ
กรรมเบี่ยงเบนจากการทํ าหนาที่ดาน
นิติบัญญัติ
1. ทําลายสิ่งจูงใจที่จะกอใหเกิดนวัตกรรม
ดานนิติบัญญัติ
2. สรางทํ านบกีดขวางการทํ าหนาที่ดาน
นิติบัญญัติของรัฐสภา
1. ระมั ด ระวั ง และพลิ ก แพลงวิ ธี ก ารฉ อ
ราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ
2. หลีกเลี่ยงการสั่งการโดยใชลายลักษณ
อักษร
3. กดดันและผลักภาระใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ประจํ าเปนผูเสนอความเห็น
ชอบหรือเปนผูดํ าเนินโครงการที่มีชอง
ทางในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
1. การรายงานบั ญ ชี ท รั พ ย สิ น เกิ น กว า
ความเปนจริงเมื่อรับตําแหนงการเมือง
ครั้งแรก
2. การถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจแก
สามีหรือภรรยานอกสมรส
3. การถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจแก
บุตรธิดาที่บรรลุนิติภาวะ
4. การพั ก ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ ไว ใ น
ประเทศที่ ไ ม มี ก ฎหมายการฟอกเงิ น
หรือกฎหมายการฟอกเงินไมเขมงวด

8. การเสนอร า งกฎหมายมิ อ าจ
กระทํ าในฐานะป จ เจกบุ ค คล
หากแตตองไดรับความเห็นชอบ
โดยเปนมติของพรรค
9. การถอดถอนออกจากตําแหนง
ทําไดงายขึ้น

10. การรายงานบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สิน
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1.2 ส.ส.
ระบบแบงเขต

การแบงเขตการเลือกตั้งขนาดเล็ก 1. เกื้อกูลการเลือกตั้งผูนําชุมชน กลุมทุน
เพื่อใหมี ส.ส. ไดเพียงคนเดียว
ทองถิ่น และผูมีอิทธิพลในทองถิ่น
2. เกื้อกูลการซื้อเสียงและการทุจริตการ
เลือกตั้ง
3. ส.ส. ต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ต อ เขตการ
เลือกตั้งมากขึ้น
1.3 ส.ส.
1. การจัดทําบัญชีรายชื่อพรรค 1. ความรับผิดของ ส.ส. มีตอหัวหนา
ระบบบัญชีรายชื่อพรรค
พรรคและหัวหนากลุมการเมืองที่สังกัด
มิไดมีตอประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
2. การแยงชิงเขาบัญชีรายชื่อพรรคและ
การแยงชิงอันดับในบัญชีรายชื่อ
2. การเลือกตั้งโดยใชประเทศเปน ผูไดรับเลือกตั้งขาดความสํ านึกในความ
เขตการเลือกตั้ง
รับผิดตอประชาชน เพราะไมทราบวาจะ
รับผิดตอใคร

2. สมาชิกวุฒิสภา

1. การหามผูสมัคร สว. สังกัดพรรค ผูสมัคร สว.มีสิ่งจูงใจที่จะใชเครือขายทาง
การเมือ งของพรรคการเมือ งขนาดใหญ
เพื่ อ ประโยชนใ นการเลือกตั้ง โดยมิจํ า
ตองสังกัดพรรค
2. การหามหาเสียง
1. ทําใหสารสนเทศทางการเมืองมีความ
ไม ส มบู ร ณ อั น ทํ าใหก ารแข ง ขัน ใน
ตลาดการเมืองไมสมบูรณดวย
2. เกื้อประโยชนผูสมัคร สว. ที่เปนบุคคล
สาธารณะอยูกอนแลว ผูที่มิใชบุคคล
สาธารณะเสียเปรียบในการแขงขัน
3.การเลื อ กตั้ ง โดยใช จั ง หวั ด เป น 1. สงเสริมการจัดตั้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เขตการเลือกตั้ง และระบบการ
เพราะคํานวณไดโดยงายวา จะตองมี
เลือ กตั้ง ที่ใ หประชาชนเลือกได
คะแนนจั ด ตั้ ง เท า ใดจึ ง จะชนะการ
เพียงคนเดียว แมวาจังหวัดนั้นมี
เลือกตั้ง
สว. ไดหลายคน
2. ตองมีสํ านึกความรับผิดตอประชาชน
ในจังหวัดที่เปนเขตการเลือกตั้ง
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4.การห า มซื้ อ เสี ย งและทุ จ ริ ต การ
เลือกตั้ง ความเขมงวดของ กกต.
และอํานาจในการออก ‘ใบเหลือง’
และ ‘ใบแดง’
5. การหาม สว. มีสวนโดยตรงหรือ
โดยออมในการใชงบประมาณ
6. การถอดถอนออกจากตําแหนงทํา
ไดงายขึ้น
7.การรายงานบั ญ ชี ท รั พ ย สิ น และ
หนี้สิน

3. พรรคการเมือง

การสนองตอบหรือผลกระทบ
เหมือน ส.ส. ขอ 3

เหมือน ส.ส. ขอ 5
เหมือน ส.ส. ขอ 9
เหมือน ส.ส. ขอ 10

1. พรรคการเมืองที่มี ส.ส. นอยกวา 1. ทั้ง ข อ 1 และขอ 2 มีโครงสราง
20 คน มิอาจเสนอรางกฎหมาย
สิ่งจูงใจในการสงเสริมพรรคการเมือง
ขนาดใหญ ม ากกว า พรรคการเมื อ ง
2. พรรคการเมื อ งที่ ไ ด รั บ คะแนน
ขนาดเล็ก
เสี ย งเลื อ กตั้ ง ในระบบบั ญ ชี ร าย
ชื่ อ น อ ยกว า 5% ของจํ านวน 2. มีนัยในการสงเสริมมรรควิถีแหงการ
เติ บ โตจากภายนอก (External
คะแนนเสียงทั้งสิ้น จะไมมี ส.ส.
Growth) ดวยการครอบกลุมหรือมุง
ในระบบบัญชีรายชื่อ
การเมือง รวมทั้งครอบพรรค (Takeover) และ/หรือดวยการควบกลุมหรือ
พรรค (Merger) มากกวาการเติบโต
จากภายนอก (Internal Growth) ดวย
การพัฒนานักการเมืองของตนเอง
3. ทํ าลายสิ่งจูงใจในการกอเกิดและการ
เติ บ โตของพรรคการเมื อ งที่ มี อุ ด ม
การณ ซึ่งโดยธรรมชาติเปนพรรคการ
เมืองขนาดเล็ก
4. ลิ ด รอนบทบาทหน า ที่ ข องพรรคการ
เมื อ งขนาดเล็ ก ในกระบวนการนิ ติ
บัญญัติ
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1. การกําหนดแนวนโยบายพื้นฐาน นัยของบทบัญญัติในหมวดนี้ ก็คือ รัฐบาลที่มา
แหงรัฐ (หมวด 5)
จากการเลื อ กตั้ ง ไม มี ค วามสามารถในการ
กําหนดนโยบาย หรืออาจกําหนดนโยบายใน
ทางที่ไมเปนประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม มี
แต สสร. เท า นั้ น ที่ มี ค วามสามารถในการ
กําหนดนโยบาย และเห็นแกผลประโยชนของ
สังคมโดยสวนรวม
2.ในการแถลงนโยบายต อ รั ฐ สภา 1. กฎกติ ก าข อ นี้ มุ  ง สร า งกลไกการรั บ ผิ ด
รัฐบาลตองแถลงดวยวานโยบาย
(Accountability Mechanism) ตอ สสร.
ของรัฐบาลเปนไปตามบทบัญญัติ
รั ฐ ธรรมนู ญ ไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ส ร า งกลไก
ในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐมาก
การรับผิดตอประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นอยเพียงใด
ในประเด็นที่วานโยบายของรัฐบาลเปนไป
ตามที่ใชหาเสียงมากนอยเพียงใด
2. การสรางกลไกการรับผิดตอ สสร. แทนที่จะ
เปนกลไกการรับผิดตอประชาชน ทํ าให
ตลาดการเมืองมิอาจปรับเปลี่ยนจากตลาด
ที่ มี ก ารแลกคะแนนเสี ย งกับ เงิน ไปเปน
ตลาดทีแลกคะแนนเสียงกับนโยบายได
3.อคติเกี่ย วกับ ขนาดของพรรคการ 1. มีโครงสรางสิ่งจูงใจในการสงเสริมระบอบ
เมือง (Size Bias) โดยมุงสงเสริม
การเมืองแบบทวิพรรค(Biparty System)
พรรคการเมืองขนาดใหญมากกวา
มากกว า ระบบพหุ พ รรค(Multiparty
ขนาดเล็ก (ดูตัวละคร “พรรคการ
System)
เมือง”)
2. รั ฐ บาลในระบบทวิ พ รรคอาจมี อ ายุ แ ละ
ความคงทน (Government Durability)
มากกวาระบบพหุพรรค
3. เสถียรภาพของรัฐบาลขึ้นอยูกับเสถียรภาพ
ของพรรคการเมืองที่เปนแกนในการจัดตั้ง
รัฐบาล เพราะพรรคประกอบดวยกลุมการ
เมืองหลายกลุม อันเปนผลจากการเติบโต
จากภายนอก ความสมานฉัน ทร ะหวา ง
กลุ มตางๆในพรรคแกนนํ ามีผลตอเสถียร
ภาพของรัฐบาล
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ตารางที่ 4-7 (ตอ)
ตัวละคร

กฎกติกา

การสนองตอบหรือผลกระทบ

4. คณะรั ฐ มนตรี มี ข นาดเล็ ก 1. มี โ ครงสร า งสิ่ ง จู ง ใจส ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง
ไมเกิน 36 คน (รวมนายกตํ าแหน ง การเมื อ งอื่ น ๆที่ มิ ใ ช ตํ าแหน ง
รัฐมนตรี)
รั ฐ มนตรี เนื่ อ งจากไม มี ข  อ ห า มใน
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อปูนบําเหน็จทางการ
เมือง
2. ไมมีประจักษพยานขอเท็จจริงวา ขนาด
ของคณะรัฐมนตรีมีผลตอ ประสิ ท ธิภ าพ
การบริหาร
5. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง

1.ประชาชนมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ขบวนการประชาชนจะเคลื่อนไหวเรียกรองให
ทางการเมือง ทางสังคม และ รัฐบาล หนวยราชการ และประชาสังคมโดย
ทางเศรษฐกิจมากกวาเดิม
ส ว นรวมปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง หมวด
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมากขึ้น
2.ราษฎรมี ห น า ที่ ใ นการใช สิ ท ธิ 1. ลิดรอนสิทธิเสรีภาพพื้นฐานทางการเมือง
เลือกตั้ง การไมใชสิทธิเลือกตั้ง
ของประชาชน สสร. มีความเชื่อวา การ
โดยไม แ จ ง เหตุ อั น สมควรจะ
นอนหลั บ ทั บ สิ ท ธิ์ เ ป น ต น ตอของการ
สู ญ เสี ย สิ ท ธิ ต ามที่ ก ฎหมาย
ซื้ อ เสี ย งและการทุ จ ริ ต ในการเลื อ กตั้ ง
บัญญัติ
ซึ่ ง เป น การวิ เ คราะห ป  ญ หาที่ ไ ม ต รงจุ ด
แมการเลือกตั้งตาม รธน. 2540 ซึ่งมีการ
บั ง คั บ ใช บ ทบั ญ ญั ติ นี้ แ ล ว ก็ ยั ง มี ก าร
ซื้อขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง
2. กอใหเกิดตนทุนปฏิบัติการแก กกต. ใน
การตรวจสอบคํ าชี้แจงของผูไมไปใชสิทธิ
และในการลงโทษผูไมไปใชสิทธิโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร
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ตารางที่ 4-8
ความเปนไปไดที่จะถูกลงโทษและความรุนแรงของบทลงโทษ
ฐานละเมิดกฎกติกาแหงรัฐธรรมนูญ
ความรุนแรงของบทลงโทษ

ความเปนไปไดที่จะถูกลงโทษฐานละเมิดกฎกติกา
ตํ่า

สูง

โทษเบา

A

B

โทษรุนแรง

C

D

4. บทสรุป
บทนี้แจกแจงกฎกติกาตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 พรอมทัง้ นําเสนอการวิเคราะหผลกระทบและการสนองตอบกติกาเหลานี้ สาระสําคัญของ
บทนี้ ก็ คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดกฎกติ ก าในการ
ควบคุมและกํ ากับตลาดการเมืองอยางกวางขวางและเขมงวด โดยที่กฎกติกาบางขอขัดตอ
ธรรมชาติมนุษย และบางขออาจไมเกื้อกูลตอการปฏิรูปการเมือง การบังคับใชกฎกติกาแหง
รัฐธรรมนูญมีตน ทุนทีต่ อ งเสีย ดังนั้น การควบคุมและกํากับตลาดการเมืองมิควรเกินเลยกวาระดับ
อุตมภาพ (Optimal Regulation) เพราะจะทําใหมีการใชทรัพยากรในทางเปลาประโยชน ในการนี้
จํ าเปนตองคัดสรรกฎกติกาที่มีผลตอการปฏิรูปการเมืองโดยพื้นฐาน และพยายามดําเนินการ
ใหกฎกติกากลุมนี้มีการบังคับใชอยางมีประสิทธิผล

บทที่หา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กับโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมือง
1. ความเบื้องตน
รัฐธรรมนูญมีฐานะเปนอภิมหาสถาบัน (Meta-institution) ดานหนึ่งมีบทบัญญัติ
ทีเ่ ปนกฎกติกากํากับและควบคุมการทํางานของตลาดการเมือง อีกดานหนึ่งวางกรอบในการผลิต
กฎกติ ก าและสถาบั น ต า งๆในสั ง คม กฎกติ ก าเหล า นี้ มี โ ครงสร า งสิ่ ง จู ง ใจ (Structure of
Incentives) ทัง้ ทีเ่ ปนสิง่ จูงใจใหมและการปรับเปลี่ยนสิ่งจูงใจทางการเมืองที่มีอยูเดิม การบังคับใช
รัฐธรรมนูญจึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมือง ซึ่งกระทบตอโครงสราง
(Structure) ประพฤติกรรม (Conduct) และผลปฏิบัติการ (Performance) ของตลาดการเมือง
หากรัฐธรรมนูญรางขึน้ โดยมีเปาประสงคในการปฏิรูปการเมือง การศึกษาโครงสรางสิ่งจูงใจที่แฝง
อยู  ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ จะช ว ยให ส ามารถวิ เ คราะห ห รื อ พยากรณ ไ ด ว  า รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ร  า งขึ้ น นั้ น
จะสามารถบรรลุเปาหมายในการปฏิรูปการเมืองไดหรือไม
บทนี้ตองการศึกษาผลกระทบของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่มีตอโครงสราง
สิง่ จูงใจทางการเมือง เนื้อหาจําแนกออกเปน 4 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนความเบื้องตน ตอนที่สอง
กลาวถึงโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมืองตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตอนที่สาม
ประเมินผลกระทบของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่มีตอโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมือง และตอนที่สี่
เปนบทสรุป
2. โครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ตารางที่ 5-1 แจกแจงโครงสรางสิ่งจูงใจที่ตัวละครในตลาดการเมืองเผชิญ
โครงสรางสิ่งจูงใจดังกลาวนี้แฝงเรนอยูในกฎกติกาตางๆที่รัฐธรรมนูญกําหนดขึ้นสําหรับการกํากับ
ตรวจสอบ และควบคุมตลาดการเมือง โดยมีผลตอประพฤติกรรมของ ‘ผูเลน’ ในตลาดการเมือง
มนุษยที่ตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) จะปรับประพฤติกรรมเพื่อสนองตอบ
ตอโครงสรางสิ่งจูงใจ เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมหรือรางรัฐธรรมนูญขึน้ ใหม กฎกติกาที่กํากับตลาด
การเมืองจํ านวนหนึ่งอาจแปรเปลี่ยนไป ซึ่งยังผลใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสิ่งจูงใจดวย
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ตารางที่ 5-1
โครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives)
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ตัวละคร
1. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง

โครงสรางสิ่งจูงใจ
1. สิ่งจูงใจในการใชสิทธิเลือกตั้ง
2. สิ่งจูงใจในการขายเสียง
3. สิ่งจูงใจในการมีสวนรวมทางการเมือง

2. พรรคการเมือง

สิ่งจูงใจในการพัฒนาและการเติบโตของพรรคการเมือง

3. นักการเมือง

1. สิ่งจูงใจในการซื้อปริญญาบัตร
2. สิ่งจูงใจในการซื้อเสียง
3. สิ่งจูงใจในการในการสรางเครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
4. สิ่งจูงใจในการแยงชิงตําแหนงสัมพัทธภายในพรรค
5. สิ่งจูงใจในการยายพรรค

4. สมาชิกรัฐสภา

1. สิ่งจูงใจในการรับผิดตอประชาชน
2. สิ่งจูงใจในการปฏิบัติหนาที่นิติบัญญัติ
3. สิ่งจูงใจในการหาประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
4. สิ่งจูงใจในการในการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลภาครัฐบาล

5. รัฐบาล

1. สิ่งจูงใจในการรับผิดตอประชาชน
2. สิ่งจูงใจในการจัดตั้งตําแหนงการเมืองอื่นที่มิใชรัฐมนตรี
3. สิ่งจูงใจในการทุจริต ประพฤติมิชอบ และแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
(Rent Seeking)

‘ผูเลน’ ในตลาดการเมืองจะปรับประพฤติกรรมตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสิ่งจูงใจดังกลาวนี้
การปรับประพฤติกรรมของ ‘ผูเลน’ ในตลาดการเมืองอาจมิไดเปนไปในทิศทางที่ผูรางรัฐธรรมนูญ
ตองการ บางครั้งอาจสรางอุปสรรคในการปฏิรูปการเมือง การกําหนดโครงสรางสิ่งจูงใจใหถูกตอง
และเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการกําหนดกฎกติกาที่ใชในการกํากับตลาดการเมืองอยางถูกตองและ
เหมาะสม นับเปนขั้นตอนสําคัญในการปฏิรูปการเมือง
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ในการศึกษาโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมืองที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ผูเขียนนํ าเสนอการวิเคราะหโดยพิจารณาสิ่งจูงใจที่ตัวละครแตละตัวในตลาดการเมืองเผชิญ
ตัวละครเหลานี้ ไดแก
(1) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(2) พรรคการเมือง
(3) นักการเมือง
(4) สมาชิกรัฐสภา
(5) รัฐบาล
2.1 ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เมือ่ พิจารณาจากแงมุมของราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง สิ่งจูงใจสําคัญไดแก สิ่งจูงใจ
ในการใชสทิ ธิเลือกตั้ง สิ่งจูงใจในการขายเสียง และสิ่งจูงใจในการมีสวนรวมทางการเมือง
2.11 สิง่ จูงใจในการใชสิทธิเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย
การนอนหลับทับสิทธิ์ตองโทษตามบทลงโทษที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบ
ไปในทางทีม่ ไิ ดกาหนดสิ
ํ
่งจูงใจในดานบวกเพื่อใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้ง การกําหนดใหการใชสิทธิ
เลือกตั้งเปนหนาที่เปนการกําหนดสิ่งจูงใจดานลบ โดยที่บทลงโทษมีผลในการสรางตนทุนการ
นอนหลับทับสิทธิ์
แตการกําหนดบทลงโทษการนอนหลับทับสิทธิ์หาไดมีหลักประกันวา ราษฎรผูมี
สิทธิเลือกตัง้ จะตองไปใชสิทธินั้นเสมอ และหาไดมีหลักประกันเชนกันวา อัตราการใชสิทธิเลือกตั้ง
(Voter Turnout Rate) จะเพิม่ ขึน้ เสมอ หากราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนสัตวเศรษฐกิจที่ตองการ
อรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) การตัดสินใจในการใชสิทธิหรือนอนหลับทับสิทธิ์ยอม
ขึ้นอยูกับผลการประเมินประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชสิทธิเลือกตั้ง (Voting Benefits)
เปรียบเทียบกับตนทุนที่สูญเสียไปในการนั้น (Voting Costs) ดังสมการที่ (1)
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E(Ui) =
ในที่นี้ E(Ui) =
UI (X) =
P

=

Ci

=

P[Ui (X)] – Ci

(1)

อรรถประโยชนสุทธิที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง i คาดวาจะไดจากการใช
สิทธิเลือกตั้ง (Expected Utility)
อรรถประโยชนที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง i คาดวาจะไดจากการที่ X
(นักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ i สนับสนุน) ชนะการเลือกตั้ง
ความเปนไปได (Probability) ทีค่ ะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มีอทิ ธิพลในการกําหนดผลการเลือกตั้ง
ตนทุนที่เกิดจากการใชสิทธิเลือกตั้ง

หาก E(Ui) มีคา เปนบวก ผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมใชสิทธินั้น เนื่องจากประโยชนที่
คาดวาจะไดรับจากการใชสิทธิ P[Ui (X)] มีคา มากกวาตนทุนที่ตองเสีย (Ci) ในกรณีตรงกันขาม
หากผลการประเมินปรากฏวา E(Ui) มีคาติดลบ ผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมเลือกนอนหลับทับสิทธิ์
เนื่องจากตนทุนการใชสิทธิเลือกตั้ง (Ci) มีคามากกวาประโยชนที่คาดวาจะไดรับ P[Ui(X)]
รัฐธรรมนูญทีอ่ อกแบบเพื่อสรางสิ่งจูงใจในการใชสิทธิเลือกตั้ง จะตองกําหนดบทบัญญัติไปในทาง
ทีท่ ําให P[Ui (X)] มีคา เพิ่มขึ้น และ/หรือ Ci มีคา ลดลง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดเลือกมรรควิถี
นี้ หากแตบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้ง โดยกํ าหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของ
ชนชาวไทย และการละเวนการปฏิบัติหนาที่จะถูกลงโทษ
การกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย มีผลตอการประเมิน
ประโยชนสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากการใชสิทธิ (Expected Net Benefit) โดยทีต่ นทุนการนอน
หลับทับสิทธิ์ที่ไมตองเสีย (Zi) เปนปจจัยที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองพิจารณา ดังสมการ (2)
E(Ui) =

P[Ui (X)]+ Zi – Ci

(2)

ในกรณีนี้ การใชสิทธิเลือกตั้งจะไดประโยชนจากการไมถูกลงโทษ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การใชสิทธิ
เลือกตัง้ ทําใหไมมีภาระตนทุนการนอนหลับทับสิทธิ์ตามที่กําหนดในกฎหมายการเลือกตั้ง ในกรณี
ตรงกันขาม การนอนหลับทับสิทธิ์จะถูกลงโทษตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
แมรัฐธรรมนูญจะกํ าหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย แต
ราษฎรจะไปใชสิทธิเลือกตั้งก็ตอเมื่อ
Zi

>

Ci – P[Ui (X)]
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กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ตนทุนการนอนหลับทับสิทธิ์ที่ไมตองเสียจะตองมีคาสูงมาก อยางนอยที่สุด
จะตองสูงกวาตนทุนสุทธิที่คาดวาจะตองเสียไปในการใชสิทธิเลือกตั้ง (Expected Net Cost)
หากการตัดสินใจในการใชสิทธิเลือกตั้งใหประโยชนไมคุมกับตนทุนการใชสิทธิดังกลาว โดยที่
Ci – P[Ui(X)] เปนตนทุนสุทธิทตี่ องเสียไปในการใชสิทธินั้น ในกรณีที่ไมมีบทลงโทษการนอนหลับ
ทับสิทธิ์ หากประโยชนที่คาดวาจะไดไมคุมกับตนทุนที่เสียไปในการใชสิทธิเลือกตั้ง ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งยอมเลือกที่จะไมใชสิทธิ์ แตในกรณีที่มีบทลงโทษการนอนหลับทับสิทธิ์ การนอนหลับ
ทับสิทธิม์ ีตนทุนที่ตองเสีย คือ Zi หาก Zi มีคา นอยกวา Ci – P[Ui(X)] การนอนหลับทับสิทธิ์ยอม
เกิดขึน้ ดุจเดียวกับกรณีที่ไมมีบทลงโทษการนอนหลับทับสิทธิ์ ตอเมื่อ Zi คามากกวา Ci – P[Ui(X)]
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ จึงจะไปใชสิทธิเลือกตั้ง เพราะในกรณีหลังนี้ การนอนหลับทับสิทธิ์กอใหเกิดตนทุน
(Zi) มากกวาตนทุนสุทธิที่ตองเสียไปในการใชสิทธิเลือกตั้ง Ci – P[Ui(X)]
ดังนี้ จะเห็นไดวา การกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย
จะมีผลในการลดทอนการนอนหลับทับสิทธิ์หรือไม ยอมขึ้นอยูกับความรุนแรงของบทลงโทษ
หากบทลงโทษบางเบา ก็มิอาจบังคับใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งได เฉพาะในกรณีที่บทลงโทษ
รุนแรงมากเทานั้น จึงจะสามารถกดดันใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอนหลับทับสิทธิ์
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดบทลงโทษผูนอนหลับ
ทับสิทธิอยางเลื่อนลอยวา ‘เสียสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด’ (มาตรา 68) โดยโยนใหเปนภาระของ
กฎหมายการเลือกตั้งในการกํ าหนดบทลงโทษ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัติวา การไมใช
สิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุ หรือเหตุที่อางนั้นเปนเหตุอันไมสมควร จะตองเสียสิทธิการไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (มาตรา
23) ซึ่งมีผลเทากับเปนการโยนภาระในการกําหนดบทลงโทษใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อยางไรก็ตาม มีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 23 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 คราวนี้มีการกําหนดบทลงโทษอยางชัดเจน แตมีการ
เปลีย่ นแปลงบทลงโทษจาก ‘การเสียสิทธิการไดรับความชวยเหลือจากรัฐ’ มาเปนการเสียสิทธิทาง
การเมือง 8 ประการ อันไดแก
(1) สิทธิยนื่ คํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ผูบ ริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
(2) สิทธิรอ งคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่
(3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
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(4) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกํานันและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่
(5) สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย
(6) สิ ท ธิ เ ข า ชื่ อ ร อ งขอเพื่ อ ให ส ภาท อ งถิ่ น พิ จ ารณาออกข อ บั ญ ญั ติ ท  อ งถิ่ น
ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
(7) สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(8) สิ ท ธิ เ ข า ชื่ อ ร อ งขอให ถ อดถอนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่น หรือผู บริ ห ารทอ งถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
บทลงโทษที่มุงลิดรอนสิทธิทางการเมือง 8 ประการของผูนอนหลับทับสิทธิ์
ดังกลาวขางตนนี้ กระทบตอผูที่อยูหรือผูที่ตองการขึ้นสังเวียนการเมือง แตหามีผลกระทบ
อยางสําคัญตอประชาชนโดยทั่วไปไม ดังนั้น จึงไมมีผลในการเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมพื้นฐาน
ของผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งที่ไมตองการเลนการเมืองหรือมีสวนรวมทางการเมือง
2.12 สิง่ จูงใจในการขายเสียง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมมีบทบัญญัติหาม
ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งขายเสียง ขอหามนี้ไมปรากฏในบทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของผูม สี ทิ ธิเลือกตั้ง (มาตรา 105 และ 106) อีกทั้งไมปรากฏในบทบัญญัติวาดวยสาระสําคัญ
ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง (มาตรา 326) และคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (มาตรา 327) แตขอหามการขายเสียงปรากฏอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ดังจะเห็น
ไดจากมาตรา 63 ของกฎหมายฉบับนี้
“มาตรา 63 หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียกทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่นเพื่อจะลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเวนไมลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองใด”
การขายเสียงตามมาตรา 63 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-5 ป หรือปรับตั้งแต
20,000 - 100,000 บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด 5 ป
(มาตรา 111)
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กฎหมายการเลือกตั้งไมตองการใหผูมีสิทธิเลือกตั้งขายเสียง และไมตองการให
ผูสมัครรับเลือกตั้งซื้อเสียง เพราะการซื้อขายเสียงทําใหการเลือกตั้งปราศจากความบริสุทธิ์และ
เทีย่ งธรรม ผูส มัครรับเลือกตั้งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดียอมไดเปรียบผูสมัครที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดอยกวา ในประการสําคัญ หากการยึดกุมอํานาจการบริหารราชการแผนดินมาจากการซื้อเสียง
ก็เปนที่กริ่งเกรงกันวา จะมีการใชอํ านาจในทางฉอฉล ดวยการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากการกําหนดและบริหารนโยบาย
เมื่อกฎหมายเลือกตั้งกําหนดขอสมมติวา การขายเสียงเปนประพฤติกรรมทาง
การเมืองที่ไมเหมาะสม และขัดตอหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ก็ตองมีบทบัญญัติ
ที่ทําลายสิ่งจูงใจในการขายเสียง กฎหมายการเลือกตั้งเลือกใชบทลงโทษการขายเสียงเปนกลไก
ในการทําลายสิง่ จูงใจในการขายเสียง หากบทลงโทษนี้รุนแรงมากเพียงใด สิ่งจูงใจในการขายเสียง
ก็จะถูกทําลายมากเพียงนั้น
อยางไรก็ตาม มีเหตุผลอยางนอย 4 ประการที่นาเชื่อวา สิ่งจูงใจในการขายเสียง
มิไดถกู ทําลายไปมากดังที่คาดหวัง กลาวคือ
ประการแรก ในการทํ าลายสิ่งจูงใจในการขายเสียง ยุทธศาสตรพื้นฐานอยูที่
การเปลีย่ นแปลงลักษณะตลาดการเมือง จากตลาดที่มีการแลกคะแนนเสียงกับเงิน มาเปนตลาด
ที่มีการแลกคะแนนเสียงกับนโยบาย ปริวรรตกรรมในตลาดการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
จะต อ งเปน การซื้ อ ขายนโยบายโดยพื้น ฐาน หาควรเปนการซื้อขายเงินไม หากไมสามารถ
แปรสภาพตลาดการเมืองใหเปนตลาดที่มีการซื้อขายนโยบาย สิ่งจูงใจในการขายเสียงจะยังคง
ดํารงอยู เพราะประชาชนยอมตองการ ‘บริการความสุข‘ จากตลาดการเมือง หากตลาดการเมือง
ไมมี ‘บริการความสุข’ เสนอขายได การเสนอซื้อ ‘บริการความสุข’ ยอมมิไดรับการตอบสนอง
เมือ่ ประชาชนมิอาจนําคะแนนเสียงแลกกับ ‘บริการความสุข’ ได ก็ตอ งนําคะแนนเสียงแลกกับเงิน
ในเมื่อการใชสิทธิเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสีย หากจะมิใหนอนหลับทับสิทธิ์ การใชสิทธิเลือกตั้ง
ก็ตองใหประโยชนคุมกับตนทุนที่ตองเสีย ในการไดมาซึ่ง ‘บริการความสุข’ จะตองมีการปฏิรูป
การเมืองเพื่อใหนักการเมืองและพรรคการเมืองเสนอขายนโยบายที่จะผลิต ‘บริการความสุข’ แก
ประชาชน อีกทั้งตองสรางกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) เพือ่ ใหนักการเมือง
และพรรคการเมืองนํานโยบายที่ใชหาเสียงเลือกตั้งไปดําเนินการเมื่อมีอํานาจการบริหารราชการ
แผนดิน รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ละเลยการสรางกลไกดังกลาวนี้ ตราบเทาที่ยังไมสามารถปฏิรูป
ตลาดการเมือง จากตลาดที่มีการแลกคะแนนเสียงกับเงินไปเปนตลาดที่มีการแลกคะแนนเสียงกับ
นโยบาย สิง่ จูงใจในการขายเสียงจะยังคงดํารงอยูตอไป

272
ประการที่สอง การปราบปรามการขายและการซื้อเสียงเปนเรื่องยากยิ่ง การ
ซือ้ ขายเสียงเกิดจากความยินยอมของผูขาย (ผูมีสิทธิเลือกตั้ง) กับผูซื้อ (นักการเมืองและพรรค
การเมือง) นักการเมืองผูพายแพการเลือกตั้งเปนผูเสียหายโดยตรง นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนด
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสียหายดวย แตตองถือเปนผูเสียหายโดยออม เพราะมิไดมี
ผลประโยชนของเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งโดยตรง แมจะมีผูเสียหายทั้งโดยตรงและโดยออม
แตการพิสูจนวาการซื้อขายเสียงเกิดขึ้นจริงเปนเรื่องยาก และตองเสียตนทุนการพิสูจนสูงยิ่ง
ความยากลํ าบากในการปองปรามและปราบปรามการซื้อขายเสียงหากมีมากเพียงใด สิ่งจูงใจ
ในการซื้อขายเสียงยอมมีโอกาสดํารงอยูมากเพียงนั้น แมจะกําหนดบทลงโทษการซื้อขายเสียง
รุนแรงมากเพียงใด แตความรุนแรงของบทลงโทษยอมหาความหมายมิได ในเมื่อมิอาจจับไดไลทัน
ผูประกอบ ‘อาชญากรรม’ได
ประการที่สาม กฎหมายการเลือกตั้งนิยาม ‘การขายเสียง’ แตกตางจาก ‘การซื้อ
เสี ย ง’ ในขณะที่ ก ารขายเสี ย งคลุ ม เฉพาะการเรี ย กรอ งทรัพ ยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดเพื่อ
ลงคะแนนเสียงหรืองดเวนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด แตการ
ซือ้ เสียงมีความหมายครอบคลุมกวางขวางกวามาก การจัดเลี้ยง [มาตรา 44 (4)] การจัดใหมี
มหรสพหรือการรื่นเริงตางๆ [มาตรา 44 (3)] รวมทัง้ การเสนอใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
แกชมุ ชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห และสถาบันอื่นใด [มาตรา 44
(2)] จํ าแนกอยูในกลุมประพฤติกรรมการซื้อเสียง กฎหมายการเลือกตั้งมีบทลงโทษผูสมัคร
รับเลือกตั้งที่มีประพฤติกรรมเหลานี้ แตไมมีบทลงโทษผูมีสิทธิเลือกตั้งที่รับเลี้ยง หรือที่รวมงาน
มหรสพหรืองานรื่นเริง หรือที่ไดประโยชนจากการเสนอใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
การนิยาม ‘การซื้อเสียง’ และ ‘การขายเสียง’ จึงไมสอดรับกัน เพราะการซื้อขายเสียงจะเกิดขึ้นได
ก็ตอ เมือ่ มีผซู ื้อกับผูขาย การซื้อเสียงมิอาจบรรลุผลไดหากไมมีผูขาย เมื่อมีบทลงโทษการซื้อเสียง
ก็ควรตองมีบทลงโทษการขายเสียงควบคูกัน ในเมื่อการซื้อขายเสียงเปนธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
แตกฎหมายเลือกลงโทษผูซื้อเสียง โดยละเวนการลงโทษผูขายเสียงในหลายตอหลายกรณี อันเปน
เหตุใหสงิ่ จูงใจในการขายเสียงมิไดถูกทําลายเทาที่ควร
ประการที่ สี่ การขายเสียงตองเปนการเรียกทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
แลกกับคะแนนเสียง จึงจะถูกลงโทษ (มาตรา 63) หากผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับเงิน ทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอนื่ ใดโดยเสนหา แมจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแกผูใหเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชน
ดังกลาว ก็มไิ ดถือเปนการขายเสียงตามมาตรา 63 แตผูสมัครรับเลือกตั้งใหเงิน ทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอื่นใดแกผูมีสิทธิเลือกตั้งละเมิดบทบัญญัติมาตรา 44 (1) และตองระวางโทษตาม
มาตรา 101 ดวยเหตุดังนี้ สิ่งจูงใจในการขายเสียงจึงยังดํารงอยู เพราะผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถ
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ขายเสียงโดยไมตองถูกลงโทษได เพียงดวยการไมเรียกรองทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดจาก
ผูสมัครรับเลือกตั้ง
2.13 สิง่ จูงใจในการมีสวนรวมทางการเมือง
ในบรรดารัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใชในประเทศไทยนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับเปนฉบับที่มีบทบัญญัติที่สนับสนุนและสงเสริม
การมีสว นรวมทางการเมืองของประชาชน (People Participation) มากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ
ทัง้ นีม้ บี ทบัญญัตวิ า ดวยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอยางนอย 8 ดาน (ดูตารางที่
5-2) อันไดแก
(1) เสรีภาพในการรวมกลุม
(2) สิทธิในการเสนอรางกฎหมาย
(3) สิทธิในการพิจารณารางกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา
(4) สิทธิในการเสนอรางขอบังคับทองถิ่น
(5) สิทธิชุมชน
(6) การออกเสียงประชามติ
(7) การไตสวนสาธารณะ
(8) การมีสวนรวมอื่นๆ
แมวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะกําหนดหลักการการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน แตประชาชนจะสามารถมีสวนรวมทางการเมืองหรือไม และมากนอยเพียงใด
ยอมขึน้ อยูกับเงื่อนไขสําคัญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ทุกภาคสวนในสังคมการเมืองไทยจักตองยอมรับหลักการการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งชนชั้นปกครองและระบบราชการจะตอง
ยอมรับหลักการนี้ สังคมการเมืองไทยตกอยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมอํานาจนิยมมาเปนเวลา
ยาวนาน วั ฒ นธรรมอํ านาจนิ ย มไม เ กื้ อ กู ล การมี ส  ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชน
หากไมสามารถสลัดวัฒนธรรมอํานาจนิยม และปลูกฝงวัฒนธรรมประชาธิปไตย การมีสวนรวม
ทางการเมื อ งของประชาชนยากที่ จ ะเป น จริ งได ลํ าพั ง แต การมีบ ทบัญญัติแห ง รั ฐธรรมนูญ
ไมพอเพียงที่จะทํ าใหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนปรากฏเปนจริง เพราะการมี
สวนรวมของประชาชนเปนเรื่องของวัฒนธรรม มิใชเรื่องของบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น
ประการที่สอง เมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดหลักการการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน จะตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายตางๆเพื่อใหสอดรับกับหลักการดังกลาวนี้ ดังเชน
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การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อใหประชาชนมีเสรีภาพในการรวมกลุมและการชุมนุมทางการเมือง
การยอมรับสิทธิชุมชน การกําหนดหลักเกณฑการออกเสียงประชามติและการไตสวนสาธารณะ
บนพืน้ ฐานของวัฒนธรรมประชาธิปไตย เปนตน
ประการที่สาม การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมีตนทุนปฏิบัติการ
ทางการเมือง (Political Transaction Cost) ทีต่ อ งเสีย ในบางกรณี ตนทุนปฏิบัติการหรือคาโสหุย
นี้สูงมาก หากตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองยิ่งสูงมากเพียงใด สิ่งจูงใจในการมีสวนรวมทาง
การเมืองยอมมีนอยมากเพียงนั้น ตัวอยางเชน แมประชาชนมีสิทธิในการเสนอรางกฎหมาย
ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น แตตนทุนปฏิบัติการคอนขางสูงและตกเปนภาระของขบวนการ
ประชาชน เพราะตองรวบรวมประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คน มาเขาชื่อรองขอ
ตอประธานรัฐสภา (มาตรา 170) หรือประธานสภาทองถิ่น (มาตรา 287) แลวแตกรณี โดยที่
ตองเสนอรางกฎหมายหรือรางขอบังคับทองถิ่นดวย ตนทุนปฏิบัติการที่สูงมากนี้ยอมเปนเหตุให
การเขาชื่อเสนอรางกฎหมาย ทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นเปนไปไดยาก
เงื่อนไขอันจําเปนตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทั้ง 3 ประการ
ดังกลาวขางตนนี้ เงื่อนไขประการแรกเปนเรื่องยากที่จะกอเกิดมากที่สุด ในขณะที่เงื่อนไขประการ
ที่สองวาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อใหสอดรับกับหลักการการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนกอเกิดอยางเชื่องชา เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิไดกาหนดเงื
ํ
่อนเวลาในการนี้ สวนเงื่อนไขวา
ดวยภาระและการรับภาระตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองนั้น หากตองการการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน ก็ตองแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อลดภาระตนทุนปฏิบัติการดังกลาว โดย
อาจใหรฐั (สังคมโดยสวนรวม) รวมรับหรือรับภาระตนทุนนี้บางสวนหรือทั้งหมด
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ตารางที่ 5-2
การมีสว นรวมทางการเมืองของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กฎกติกาหรือสถาบัน

บทบัญญัติ

หมวด

1. เสรีภาพในการรวมกลุม

1. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ สิทธิและเสรีภาพ
(มาตรา 44)
2. เสรีภาพในการรวมเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สิทธิและเสรีภาพ
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมู
คณะอื่น
(มาตรา 45)

2. สิทธิในการเสนอรางกฎหมาย

สิทธิในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายตอประธานรัฐสภา รัฐสภา
(มาตรา 170)

3. สิทธิในการพิจารณาราง
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก สตรี
และคนชรา

สิทธิของผูแทนองคการเอกชนรวมเปนคณะกรรมาธิการ รัฐสภา
วิสามัญพิจารณารางกฎหมายที่มีสาระสํ าคัญเกี่ยวกับ
เด็ก สตรี และคนชรา
(มาตรา 190)

4. สิทธิในการเสนอรางขอบังคับ
ทองถิ่น

สิทธิในการเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นตอประธาน การปกครองสวนทองถิ่น
สภาทองถิ่น
(มาตรา 287)

5. สิทธิชุมชน

1. สิ ท ธิ ใ นการอนุ รั ก ษ ห รื อ ฟ  น ฟู จ ารี ต ประเพณี สิทธิและเสรีภาพ
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่นหรือของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ
การบํ ารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มอย า งสมดุล และยั่ง ยืน
(มาตรา 46)
2. สิทธิในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุง สิทธิและเสรีภาพ
รักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ (มาตรา 56)

6. การออกเสียงประชามติ

ในกรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว า กิ จ การในเรื่ อ งใด คณะรัฐมนตรี
อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติ หรือ
ประชาชน นายกรับมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะ
รั ฐ มนตรี อ าจปรึ ก ษาประธานสภาผู  แ ทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมี
การออกเสียงประชามติ
(มาตรา 214)
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กฎกติกาหรือสถาบัน

บทบัญญัติ

หมวด

7. การไตสวนสาธารณะ

สิทธิในการรับขอมูล คํ าชี้แจง และเหตุผลจากหนวย สิทธิและเสรีภาพ
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมใดที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ คุ ณ ภาพของ
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวน
ไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และ
มีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว

8. การมีสวนรวมอื่นๆ

1. รั ฐ ต อ งส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส  ว นร ว มของ แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ
ประชาชนในการกํ าหนดนโยบาย การตัดสิน ใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง รวมทั้งตรวจสอบการใชอํ านาจรัฐ
ทุกระดับ
(มาตรา 76)
2. รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ
ในการสงวน บํ ารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุล
(มาตรา 79)

ที่มา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

2.2 พรรคการเมือง
พรรคการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีสิ่งจูงใจ
ทีจ่ ะยึดยุทธศาสตรการเติบโตจากภายนอก (External Growth) มากกวายุทธศาสตรการเติบโต
จากภายใน (Internal Growth) ยุทธศาสตรการเติบโตจากภายนอกเนนการซื้อกลุมการเมือง
นอกพรรคหรือการซื้อพรรคการเมืองอื่น ซึ่งอาจเรียกรวมๆวา การครอบกลุมหรือพรรคการเมือง
(Acquisition) หรือเนนการควบรวมกับพรรคการเมืองอื่น (Merger) การควบหรือครอบพรรค
(M&A) นับเปนยุทธวิธสี าคั
ํ ญของการเติบโตจากภายนอก สวนยุทธศาสตรการเติบโตจากภายใน
เนนการพัฒนาพรรคของตนเอง ขยายกิ่งกานสาขาของพรรค สรางและพัฒนาบุคลากรทาง
การเมืองของตนเอง ขยายบทบาททางการเมืองจากการเมืองทองถิ่นสูการเมืองระดับชาติ หรือ
จากระดับชาติสูระดับทองถิ่น ปฏิรูปการจัดองคกรภายในพรรคเพื่อใหพรรคมีบทบาทในการ
นําเสนอชุดของนโยบาย (Policy Menu) เพื่อใหราษฎรเลือก
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พรรคการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีสิ่งจูงใจที่จะเติบโตจากภายนอก
มากกวาการเติบโตจากภายใน ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอคติวาดวยขนาดของพรรค
(Size Bias) โดยยึดฐานคติที่วา พรรคขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก ฐานคติดังกลาวนี้เปนผล
สืบเนือ่ งมาจากฐานคติอีกชุดหนึ่งที่วา ระบบทวิพรรค (Bi-Party System) ดีกวาระบบพหุพรรค
(Multi-Party System)1
ชนชั้นปกครองไทยมิไดมีทัศนคติที่เปนกลางเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง
คนเหลานี้ยึดสังคมที่มีระบบทวิพรรค (Bi-Party System) เปนสังคมการเมืองแหงโลกพระศรีอาริย
โดยมีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเปนแบบอยาง ทั้งนี้โดยมิไดมีการศึกษาอยางลึกซึ้งและ
ถองแทวา ระบบทวิพรรคมีผลปฏิบัติการ (Performance) ดีเลวแตกตางจากระบบพหุพรรค (Multiparty System) อยางไร
ชนชัน้ ปกครองตองการจํากัดจํานวนพรรคการเมือง เพราะเชื่อวา สังคมการเมือง
ที่มีพรรคการเมืองจํานวนนอยพรรคมีประสิทธิภาพและผลปฏิบัติการดีกวาการมีมากพรรค อีกทั้ง
เชือ่ วา พรรคการเมืองขนาดใหญ ‘ดี’ กวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ความเชือ่ ขางตนนี้เกิดจากขอเท็จจริงที่วา สังคมการเมืองไทยถูกครอบงําโดยกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตยมาเปนเวลาชานาน ในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตยอันยาวนาน (2490-2516)
สั ง คมการเมื อ งไทยถู ก ปกครองโดย ‘พรรคข า ราชการ’ อัน เปนพรรคที่มีขนาดใหญที่สุดใน
ประวัติศาสตรการเมืองไทย แตเมื่อถึงคราวจําเปนตองเลนเกมเลือกตั้ง บรรดาผูนําขาราชการ
ทั้งฝายทหารและฝายพลเรือนรวมกันตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ ดวยการใชธนานุภาพและ
พลานุภาพทางการเมืองดูดดึงเหลานักเลือกตั้งชั้นหนึ่งเขามาเปนสมาชิกพรรค เพื่อยึดอํานาจรัฐ
อยางชอบธรรมโดยนิตินัย ดังกรณีพรรคเสรีมนังคศิลาในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
พรรคชาติสังคมและพรรคสหภูมิในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พรรคสหประชาไทยในยุค
ถนอม-ประภาส และพรรคสามัคคีธรรมในยุครัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
เมื่อพิจารณาจากแงมุมของชนชั้นปกครองในยุคอํ ามาตยาธิไตย การมีพรรค
การเมืองขนาดเล็กจํานวนมากเกินไปกอใหเกิดตนทุนการเจรจา (Negotiation Cost) ในการจัดตั้ง
รัฐบาล การลดทอนจํานวนพรรคโดยคงไวแตพรรคการเมืองขนาดใหญ จะชวยลดทอนตนทุน
การเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลได
ความต อ งการพรรคการเมื อ งขนาดใหญ เ ป น ความต อ งการที่ เ กิ ด จากฐาน
ผลประโยชนของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย เมื่อเหลาขุนศึกจําตองเลนเกมการเลือกตั้ง ขุนศึก
1

บทวิเคราะหประเด็นนี้ ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ง)
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เหลานี้ตองการลดทอนความยุงยากและตนทุนในการจัดตั้งรัฐบาล ดุจเดียวกับยุคเผด็จการ/
คณาธิปไตย บรรดานักรัฐศาสตรและนักกฎหมายที่รับใชขุนศึกพากันใหความชอบธรรมแกขุนศึก
ดวยการชูสังคมการเมืองที่มีระบบทวิพรรคเปนแบบจําลอง
แมวาชนชั้นปกครองไทยจะมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค โดยตองการพรรค
การเมื อ งขนาดใหญ ม ากกวาพรรคการเมือ งขนาดเล็ก และต อ งการระบบทวิพรรคมากกวา
ระบบพหุ พ รรค แตอคติเหลานี้มิไดปรากฏใหเห็นโดยชัดเจนในรัฐธรรมนูญ จวบจนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2521 มีผลบังคับใช
รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 มิไดอําพรางอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง
อีกตอไป ทัง้ นีม้ ขี อนาสังเกตวา นักรัฐศาสตรและนักกฎหมายที่มีสวนรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลาย
ตอหลายคนเคยทํ างานรับใชรัฐบาลถนอม-ประภาสมากอน ความตองการระบบทวิพรรคและ
ความตองการพรรคการเมืองขนาดใหญปรากฏอยางเดนชัด บทบัญญัติที่แสดงอคติเกี่ยวกับขนาด
ของพรรคการเมืองปรากฏในสองสวน สวนแรกไดแก การกําหนดจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขั้นตํ่าของแตละพรรคการเมือง สวนที่สองไดแก การกําหนดขนาดของ
พรรคการเมืองที่มีสิทธิเสนอรางกฎหมายในรัฐสภา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 กําหนดวา พรรคการเมืองจักตอง
สงผูส มัครรับเลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (50%) ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดที่พึงมี
(มาตรา 95) บทบัญญัติในเรื่องนี้เกื้อประโยชนแกพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรค
การเมืองขนาดเล็ก เพราะทํ าใหตนทุนทางการเมืองสูงเกินจํ าเปน เนื่องจากตองสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งที่ไมมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 รางขึ้นเพื่อสืบทอดอํานาจของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํ าฝายทหาร ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 นับตั้งแตป 2531
เปนตนมา เมือ่ สิ้นรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ผูนําฝายทหารเริ่มรูสึกถึงการสูญเสียอํานาจ
และผลประโยชน อั น นํ ามาสู  ก ารรั ฐ ประหารเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2534 อคติ เ กี่ ย วกั บ ขนาด
ของพรรคการเมืองยังคงปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521
เพียงแตมีการลดทอนจํานวนผูสมัคร ส.ส. ขั้นตํ่า ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 กําหนดไว
ไมตากว
ํ่ า 50% แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 กําหนดวา ตองไมนอยกวา 120 คน (มาตรา 106)
เมือ่ เทียบกับจํานวน ส.ส. 360 คนตามมาตรา 99 แลว ยอมมีนัยวา พรรคการเมืองตองสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสาม หรือ 33 13 % ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับป 2534
ในป 2538 จํานวน ส.ส. มิไดถูกตรึงไวตายตัว หากแตผันแปรตามจํานวนราษฎร (มาตรา 106)
โดยพรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวาหนึ่งในสี่ หรือ 25% ดังนี้ จะเห็นไดวา การลงโทษ
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พรรคการเมืองขนาดเล็กตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 และรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 มีนอยกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2521 (ดูตารางที่ 5-3)
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ชุ ด หนึ่ ง ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น อคติ ว  า ด ว ยขนาด
ของพรรคการเมือง ไดแก ขอหามมิใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเสนอรางกฎหมาย ซึ่งทําใหพรรค
การเมืองขนาดเล็กไมสามารถมีผลงานดานนิติบัญญัติ ขอหามนี้ปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2521 ซึ่งกําหนดกฎกติกาวา การเสนอรางกฎหมายเขาสูสภาผูแทนราษฎรจะกระทําได
ก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองตนสังกัด และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัด
พรรคเดียวกันลงนามรับรองไมนอยกวา 20 คน ดังนั้น พรรคการเมืองที่มี ส.ส. นอยกวา 20 คน
จะไมสามารถเสนอรางกฎหมายเขาสูรัฐสภาได
การกําหนดใหพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ตั้งแต 20 คนขึ้นไปเทานั้นที่มีสิทธิในการ
เสนอรางกฎหมายในรัฐสภา มีผลในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก และเปนเหตุใหพรรค
การเมืองขนาดเล็กไมสามารถมีผลงานดานนิติบัญญัติ ตามปกติพรรคการเมืองขนาดเล็กมีโอกาส
เขารวมผสมพันธุในการจัดตั้งรัฐบาลนอยอยูแลว เมื่อไมสามารถมีผลงานดานนิติบัญญัติเสียแลว
ยอมเสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งตอไป เพราะไมมีผลงานที่จะนําไปโฆษณาหาเสียงได อคติ
ของรัฐธรรมนูญในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็กดังกลาวนี้ นอกจากทําใหพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก รอคอยมรณกรรมทางการเมื องแลว ยัง ปดกั้น การกอเกิดของพรรคที่มีอุดมการณ
อันมั่นคงอีกดวย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมมีบทบัญญัติที่กํ าหนดจํานวนขั้นตํ่าของผูสมัคร
รับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองตองสง (ดูตารางที่ 5-3) แตอคติเกี่ยวกับ
ขนาดของพรรคยังคงดํารงอยู โดยที่อาจมากกวาเดิม นอกจากจะมีบทบัญญัติที่ลิดรอนหนาที่
ดานนิตบิ ัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 แลว (ดูตารางที่
5-4) ยังสรางกลไกในการเสริมความไดเปรียบของพรรคการเมืองขนาดใหญอีกดวย
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หลายคนฝนที่จะไดเห็น
ระบบทวิพรรคในสังคมการเมืองไทย มิพักตองกลาววา บางคนเคยทํางานรับใชรัฐบาลถนอมประภาสและคณะ รสช. มากอนแลว อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งกอเกิดในยุค
เผด็จการ/คณาธิปไตย สืบทอดมาสูสภารางรัฐธรรมนูญ ความเชื่อที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญ
ดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก และระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรคฝงรากลึกในสมองของ
นักรัฐศาสตรและนักกฎหมายจํานวนมาก ไมวายุคสมัยใด โดยมิไดตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบวา
พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็กจริงหรือไม และระบบทวิพรรคดีกวาระบบ
พหุพรรคจริงละหรือ อีกทั้งมิไดสนใจดวยวา การเติบใหญของพรรคการเมืองขนาดกลางและเล็ก
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ควรยึดมรรควิถีใด มรรควิถีที่ระบบพหุพรรคจะปรับเปลี่ยนไปสูระบบทวิพรรคมิใชเรื่องสํ าคัญ
ในทัศนะของผูค นจํานวนมากในกลุมนี้ ขอเพียงแตใหมีระบบทวิพรรคเทานั้น
อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งฝงรากลึกในสภารางรัฐธรรมนูญ ทําให
ผูน าํ สสร.คิดคนกลไกใหมในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดยที่ระบบการเลือกตั้งเปนกลไก
สําคัญในการนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ.2540 ออกแบบระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่ง ไดแก การเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว สวนที่
สอง ไดแก ระบบบัญชีรายชื่อพรรค (มาตรา 98)
การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอคติในการ
ลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก อคติดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนในบทบัญญัติอยางนอย 2 สวน
กลาวคือ
บทบัญญัติสวนที่หนึ่ง ไดแก การกําหนดใหเขตประเทศเปนเขตการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชื่อพรรค (มาตรา 99) ซึ่งทํ าใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเสียเปรียบพรรคการเมือง
ขนาดใหญ และทําใหพรรคที่กอตั้งใหมเสียเปรียบพรรคเกาแก เนื่องจากกลไกพรรคไมเขมแข็ง
และฐานการเมืองแคบกวา
บทบัญญัติสวนที่สอง ไดแก การกําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงนอย
กวา 5% ของจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ไมมีผูแทนในสภาผูแทนราษฎรตามระบบบัญชี
รายชื่อพรรค (มาตรา 100)
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม และ 29 มกราคม 2544 ขนาดสัมพัทธของ
พรรคการเมืองขนาดเล็กถูกลดทอนโดยมาตรา 100 เนื่องจากไดคะแนนเสียงตํ่ากวา 5% ของ
จํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรค2
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ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
พรรคเสรีธรรม (2.82%) พรรคถิ่นไทย (2.11%) พรรคประชากรไทย (1.19%) และพรรคราษฎร (1.25%) แมจะมี
คะแนนเสียงเลือกตั้ง (ตัวเลขในวงเล็บ) แตไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรค เนื่องจาก
คะแนนเสียงที่ไดรับตํ่ากวา 5% ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรค ทําใหพรรค
การเมืองขนาดเล็กมีผูแทนในสภานอยกวาที่ควรจะเปน (Underrepresentation) แตทําใหพรรคการเมืองขนาด
ใหญมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากกวาที่ควรจะเปน (Overrepresentation) รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ซ)
พิสูจนใหเห็นวา การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคทําใหพรรคไทยรักไทยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากกวา
ที่ควรได 4 คน (248 ที่นั่ง แทนที่จะเปน 244) พรรคประชาธิปตย 2 คน (128 ที่นั่ง แทนที่จะเปน 126) และพรรค
ความหวังใหม 1 คน (36 ที่นั่ง แทนที่จะเปน 35 ที่นั่ง) ระบบการเลือกตั้งที่ใหประโยชนพรรคการเมืองขนาดใหญ
และลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็กเชนนี้ สะทอนใหเห็นอคติวาดวยขนาดพรรคการเมือง [ดูภาคผนวก 5-1]
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ตารางที่ 5-3
จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขั้นตํ่า
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2521 - 2540
รัฐธรรมนูญ

มาตรา

บทบัญญัติ

1. รธน. 2521

ม. 95

พรรคการเมื อ งต อ งส ง ผู  ส มั ค รไม น  อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

2. รธน. 2534

ม. 106

พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวา 120 คน (สภา
ผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน 360 คน ตาม
มาตรา 99)

3. รธน. 2534 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2538

ม. 112

พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวา 25% ของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

-

ไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ กํ าหนดจํ านวนขั้ น ตํ่ าของผู  ส มั ค ร
รั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรของพรรค
การเมืองแตละพรรค

4. รธน. 2540

ตารางที่ 5-4
การเสนอรางกฎหมายทั่วไปโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2521 – 2540
รัฐธรรมนูญ

มาตรา

บทบัญญัติ

1. รธน. 2521

ม. 125

1. ตองเปนมติของพรรคการเมืองตนสังกัด
2. ตองมี ส.ส. สังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรองไมนอย
กวา 20 คน

2. รธน. 2534

ม. 143

เหมือน รธน. 2521

3. รธน. 2540

ม. 169

เหมือน รธน. 2521
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดหลักการการสนับสนุนใหพรรคการเมืองจัดตั้ง
และพัฒนาสาขาพรรค รวมทั้งหลักการการใหเงินอุดหนุนแกพรรคการเมือง หลักการดังกลาวนี้
กําหนดไวในสาระสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (มาตรา 328)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 นําหลักการเหลานี้ไป
แจกแจงในรายละเอียด กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองสถาปนา
โครงสรางสิง่ จูงใจเกี่ยวกับพรรคการเมือง 2 ดาน ดานหนึ่งเปนโครงสรางสิ่งจูงใจใหพรรคการเมือง
เติบใหญดวยการควบและครอบกลุมและพรรคการเมือง อันเปนผลจากอคติวาดวยขนาดของ
พรรคการเมืองที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อีกดานหนึ่งเปนโครงสรางสิ่งจูงใจในการพัฒนาพรรคจาก
ภายใน โครงสรางสิ่งจูงในสองชุดนี้ผลักดันการเติบโตของพรรคการเมืองในทิศทางที่แตกตางกัน
โครงสรางสิ่งจูงใจชุดแรกผลักดันการเติบโตจากภายนอก สวนโครงสรางสิ่งจูงใจชุดหลังผลักดัน
การเติบโตจากภายใน ผลสุทธิปรากฏวา พลังการเติบโตจากภายในพายแพพลังการเติบโต
จากภายนอก สวนหนึ่งเปนเพราะเงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาพรรคการเมืองมีจํานวนนอยนิด
และมีลักษณะตํ านํ้ าพริกละลายแมนํ้ า อีกทั้งไมสอดคลองกับจารีตและวัฒนธรรมของพรรค
การเมืองไทย แตสวนที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ พรรคการเมืองไทยคุนเคยกับการเติบโตจากภายนอก
ดวยการซื้อนักการเมืองที่มีศักยภาพในการชนะการเลือกตั้ง และเคยชินกับการซื้อคะแนนเสียง
เลือกตัง้ ความสนใจในการพัฒนาพรรคการเมืองและสรางบุคคลากรทางการเมืองของตนเองเกือบ
ไมมีเลย
2.3 นักการเมือง
นักการเมืองทีข่ นึ้ สังเวียนการเมืองตองเผชิญโครงสรางสิ่งจูงในสําคัญอยางนอย 5
เรื่อง คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สิง่ จูงใจในการซื้อปริญญาบัตร
สิง่ จูงใจในการซื้อเสียง
สิง่ จูงใจในการสรางเครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
สิง่ จูงใจในการแยงชิงตําแหนงสัมพัทธภายในพรรค
สิง่ จูงใจในการยายพรรค

2.31 สิง่ จูงใจในการซื้อปริญญาบัตร
ความตองการปริญญาบัตรของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสวนสําคัญสวนหนึ่ง
เกิดจากการกํ าหนดคุณสมบัติวาดวยการศึกษาขั้นตํ่ าในรัฐธรรมนูญหรือกฏหมายการเลือกตั้ง
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ภาคผนวก 5-2 ประมวลขอมูลคุณวุฒิขั้นตํ่าของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฉบับตางๆ
สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญสวนใหญ (10 ฉบับ) มิไดกําหนด
คุณวุฒกิ ารศึกษาขั้นตํ่า หากแตใหเปนไปตามกฎหมายการเลือกตั้ง มีรัฐธรรมนูญเพียง 2 ฉบับ
เทานั้นที่มีมีการกําหนดคุณวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก รัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 และธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 (ซึ่งกําหนดวา ตอง
สอบไลวชิ าการเมืองได ตามหลักสูตรที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด) ดังรายละเอียดในตารางที่ 5-5
สําหรับสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองสวนใหญ (5 ฉบับ)
กําหนดคุณสมบัตอิ ยางกวางๆวา เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือกิจการ
ตางๆ มีรัฐธรรมนูญเพียง 2 ฉบับที่กําหนดคุณวุฒิขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา อันไดแก
รัฐธรรมนูญฉบับป 2489 และฉบับป 2540 โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2489 เขมงวดในการกําหนด
คุณวุฒขิ นั้ ตํา่ ดวยการกํากับเงื่อนเวลาวา จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
มาแลวไมตํ่ากวา 5 ป ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 5-6
สําหรับรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองที่บังคับใชในยุคเผด็จการ
หรือคณาธิปไตย (8 ฉบับ) ไมกําหนดคุณวุฒิขั้นตํ่าของรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญอีกกลุมหนึ่ง (8 ฉบับ)
กําหนดใหมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามที่กําหนดในกฎหมายการเลือกตั้ง ซึ่งอาจ
มีการกํ าหนดคุณวุฒิขั้นตํ่ าหรือไมก็ได เฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เทานั้นที่กําหนดวา
รั ฐ มนตรี ต  อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม ตํ่ ากว า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ดั ง รายละเอี ย ดปรากฏใน
ตารางที่ 5-7
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สถาปนาระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ อันเปนระบอบการปกครองของบัณฑิต โดยบัณฑิต และเพื่อบัณฑิต กลาวโดยสรุปก็คือ
ตองการใหบัณฑิตเปนใหญในแผนดิน ทั้งนี้ดวยการกํ าหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร [มาตรา 107(3)] สมาชิกวุฒิสภา [มาตรา 125(3)] และผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี [มาตรา 206(3)] ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญกําหนดขอยกเวนวา ผูที่เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา แม จ ะมี ก ารศึ ก ษาตํ่ ากว า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ก็ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ผู  ส มั ค ร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได [มาตรา 107(3)] แตสาหรั
ํ บนักการเมืองหนาใหมจะ
มิไดรับยกเวน ในกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา
ผูท พี่ น จากสมาชิกสภาพสภาผูแทนราษฎรไมเกิน 1 ปก็ดี และผูที่ดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา
คราวกอนการสมัครรับเลือกตั้งก็ดี สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในวาระการ
เลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ได (มติชน และ ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26
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พฤศจิกายน 2542) อยางไรก็ตาม ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก เฉพาะผูมี
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปเทานั้นที่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภา
นัก การเมือ งโดยธรรมชาติ ต อ งการปริญญาบัต รหรื อวุ ฒิ บัตรอยู แลว เพราะ
ปริ ญ ญาบั ต รและวุ ฒิ บั ต รใช เ ป น เครื่ อ งประดั บ ทางการเมื อ งได แม ก  อ นที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช นักการเมืองจํานวนไมนอยไขวควาปริญญาบัตร
จากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเปดทั้งมหาวิทยาลัย
รามคําแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช การบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีผลในการ
จัดระเบียบตลาดการเมืองในขอที่วา บัณฑิตเทานั้นที่จะเปนใหญทางการเมืองได การกําหนด
กฎกติกา ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ มีผลในการเพิ่มพูนอุปสงคในการไดมาซึ่งปริญญาบัตร หรือกลาว
อีกนัยหนึง่ ก็คอื ทําใหสิ่งจูงใจในการซื้อปริญญาบัตรมีมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย
เปดและมหาวิทยาลัยประเภทจํ ากัดจํ านวนนักศึกษารับเขา และทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน พากันเสนอขายหลักสูตรแกนักการเมือง ซึ่งกลายเปนตลาดใหญที่มีศักยภาพในการ
หารายได ในแงนี้ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กลายเปนตัวเรงการเติบโตของระบบทุนนิยมวิชาการ
(Academic Capitalism) และเรงใหมหาวิทยาลัยแปรสภาพเปน McUniversity กระบวนการ
แม็กโดนัลดานุวัตรของการอุดมศึกษา (McDonaldization of Higher Education) ซึง่ กอเกิดกอนที่
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีผลบังคับใช ไดรับยาชูกําลังจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้
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ตารางที่ 5-5
แบบแผนคุณสมบัติวาดวยการศึกษาขั้นตํ่าของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
แบบแผน

การศึกษาขั้นตํ่า

รัฐธรรมนูญ

1

ไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เวนแตเคยเปนสมาชิก รธน. 2540
สภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา 107(3)

2

สอบไล วิ ชาการเมือ งไดตามหลักสูตรที่ส ภาผูแ ทนราษฎร ธนป. 2475
กําหนด

มาตรา 11(1)

3

มิไดกําหนดในรัฐธรรมนูญ แตใหเปนไปตามกฎหมายการ รธน. 2475
มาตรา
เลือกตั้ง
รธน. 2489
มาตรา
รธน. 2490
มาตรา
รธน. 2492
มาตรา
รธน. 2475/2495 มาตรา
รธน. 2511
มาตรา
รธน. 2517
มาตรา
รธน. 2521
มาตรา
รธน. 2534
มาตรา
รธน. 2534/2538 มาตรา

ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทยฉบับตางๆ และภาคผนวก 5-2
หมายเหตุ
รธน.
=
รัฐธรรมนูญ
ธนป.
=
ธรรมนูญการปกครอง

17
30
38
89(1)
46
88(3)
117(1)
94(4)
105(1)
111(1)
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ตารางที่ 5-6
แบบแผนคุณสมบัติวาดวยการศึกษาขั้นตํ่าของสมาชิกวุฒิสภา
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
แบบแผน

การศึกษาขั้นตํ่า

รัฐธรรมนูญ

1

มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลวไมตํ่า รธน. 2489
กวา 5 ป

มาตรา 25

2

ไมตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา

รธน. 2540

มาตรา 125(3)

3

เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือ
กิจการตางๆ
และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎหมายการเลือกตั้ง

รธน. 2517

มาตรา 107

รธน. 2517

มาตรา 109(5)

4

เปนผูทรงคุณวุฒซึ่งมีความรูความชํ านาญในวิชาการหรือ รธน. 2511
มาตรา
กิจการตางๆ
รธน. 2521
มาตรา
รธน. 2534
มาตรา
รธน. 2534/2538 มาตรา

5

มิไดกําหนด

ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทยฉบับตางๆ และภาคผนวก 5-2
หมายเหตุ รธน. =
รัฐธรรมนูญ

รธน. 2490
รธน. 2492

78
84
94
100
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ตารางที่ 5-7
แบบแผนคุณสมบัติวาดวยการศึกษาขั้นตํ่าของรัฐมนตรี
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
แบบแผน

การศึกษาขั้นตํ่า

รัฐธรรมนูญ

1

ไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

รธน. 2540

มาตรา 206(3)

2

ตองมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามที่กําหนด รธน. 2475
ในกฎหมายการเลือกตั้ง
รธน. 2489

มาตรา 51(3)
มาตรา 71(3)

รธน. 2490

มาตรา 79(4)

รธน. 2475/2495 มาตรา 87(3)
รธน. 2511

มาตรา 144(3)

รธน. 2517

มาตรา 188(3)

รธน. 2521

มาตรา 155(3)

รธน. 2534/2538 มาตรา 165(1)
3

มิไดกําหนด

ธนป. 2475
ธนป. 2492
ธนป. 2502
ธนป. 2515
ธนป. 2519
ธนป. 2520
ธนป. 2534
รธน. 2534

ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทยฉบับตางๆ และภาคผนวก (5-2)
หมายเหตุ
รธน.
=
รัฐธรรมนูญ
ธนป.
=
ธรรมนูญการปกครอง
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2.32 สิง่ จูงใจในการซื้อเสียง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมมีบทบัญญัติหามผูสมัคร
รับเลือกตั้ง (ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา) ซื้อเสียง ขอหามนี้ไมปรากฏใน
บทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 107,
109, 125 และ 126) อีกทั้งไมปรากฏในบทบัญญัติวาดวยสาระสําคัญของกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง (มาตรา 326) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 327)
แตปรากฏอยางชัดเจนใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
กฎหมายการเลือกตั้งนิยาม “การซื้อเสียง” อยางกวางขวาง ครอบคลุมทั้งการ
นําเงินแลกกับคะแนนเสียง การให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่น
แกชมุ ชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถาบันสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด การหาเสียง
ดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตางๆ รวมตลอดจนการจัดเลี้ยง (มาตรา 44) อีกทั้งกําหนด
บทลงโทษอยางรุนแรง กลาวคือ จําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับตั้งแต 20,000 – 200,000 บาท
รวมทัง้ ใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งมีกําหนด 10 ป (มาตรา 101)
นักการเมืองในฐานะสัตวเศรษฐกิจยอมตองการชนะการเลือกตั้ง ในสังคมที่ระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภหยั่งรากลึก การจายเงินเพื่อแลกกับคะแนนเสียงอาจมิไดถือเปนเรื่อง
ผิดจริยธรรม เพราะผูอุปถัมภยอมมีหนาที่ชวยเหลือผูอยูใตการอุปถัมภ ในสังคมการเมืองที่นักการ
เมืองและพรรคการเมืองไมมีความสามารถในการผลิตนโยบายเพื่อเสนอขายแกประชาชน ตลาด
การเมืองมิอาจเปนตลาดที่มีการนํ านโยบายแลกกับคะแนนเสียงได ยิ่งนโยบายที่ใชหาเสียง
ในฤดูการเลือกตั้งมิอาจแปรสูการปฏิบัติ เนื่องเพราะรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งมิไดสราง
กลไกเพื่อใหนักการเมืองและพรรคการเมืองรับผิดตอประชาชนก็ดี หรือเนื่องเพราะการจัดตั้ง
รัฐบาลพรรคเดี่ยวมิอาจเปนไปได และรัฐบาลผสมตองมีการประนีประนอมการดําเนินนโยบายก็ดี
ประชาชนยอมไมเชื่อวา นักการเมืองและพรรคการเมืองจะสามารถสงมอบสินคา (นโยบาย) ตามที่
สัญญาไวในระหวางการหาเสียงเลือกตั้งได ดวยเหตุที่ประชาชนไดเรียนรูซํ้าแลวซํ้าเลาวา นโยบาย
ที่ใชหาเสียงเลือกตั้งไมเคยนํ าไปสูการปฏิบัติ ประชาชนที่มีการคาดการณอยางสมเหตุสมผล
(Rational Expectation) ย อมขาดศรัท ธาที่มีตอนักการเมืองและพรรคการเมือง ภายใต
สภาวการณดังกลาวนี้ การรับเงินยอมยังประโยชนมากกวาคํ าสัญญาลมๆแลงๆเกี่ยวกับการ
ดําเนินนโยบาย สวนนักการเมืองก็มีสิ่งจูงใจที่จะซื้อเสียง ในเมื่อการเสนอขายนโยบายมีปญหา
ในการสงมอบสินคา (นโยบาย) การนําเงินแลกกับคะแนนเสียงจึงเปนทางออกของนักการเมือง
เหลานี้ โดยมิไดตระหนักแมแตนอยวา หากการเลือกตั้งขึ้นอยูกับพลังแหงธนานุภาพ การเลือกตั้ง
มิอาจเปนไปโดยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมได
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การที่กฎหมายเลือกตั้งกําหนดขอหามในการซื้อเสียงและบทลงโทษที่รุนแรงยอม
มีผลบั่นทอนสิ่งจูงใจในการซื้อเสียง แตสิ่งจูงใจในการซื้อเสียงจะลดทอนลงไดมากนอยเพียงใด
มิไดขนึ้ อยูก บั ขอหามและความรุนแรงของบทลงโทษเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับการบังคับใชกฎหมาย
(Law Enforcement) อยางสําคัญอีกดวย ความเครงครัดของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ
บังคับใชกฎหมายจึงเปนปมเงื่อนสําคัญในการทลายสิ่งจูงใจในการซื้อเสียง
ในสังคมการเมืองที่ผูสมัครรับเลือกตั้งสวนใหญลวนแลวแตซื้อเสียง กระบวนการ
ลงโทษการซื้อเสียงยอมกอตนทุนแกสังคมอยางสูง เพราะมิไดมีเฉพาะตนทุนการรองเรียนและ
ตนทุนการไตสวนเทานั้น หากยังตองเสียตนทุนในการจัดการเลือกตั้งใหมซํ้าแลวซํ้าเลาอีกดวย
2.33 สิง่ จูงใจในการสรางเครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
นักการเมืองจําเปนตองสรางเครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเพื่อจัดตั้ง
ระบบหัวคะแนน ทัง้ นีเ้ พื่อใหมีหลักประกันเกี่ยวกับคะแนนเสียงเลือกตั้งพื้นฐานที่ไดรับ การขยาย
เครือขายระบบความสัมพันธดังกลาวนี้ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน จะมีผลในการขยายฐานที่มั่น
ทางการเมือง อันเปนการเพิ่มพูนความเปนไปไดที่จะชนะการเลือกตั้ง
ในสังคมที่รอยรัดดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ นักการเมืองยอมมีสิ่งจูงใจ
โดยธรรมชาติที่จะสรางเครือขายระบบความสัมพันธดังกลาวนี้ เพราะเปนประโยชนตอการ
ขยายฐานทางการเมือง แตสิ่งจูงใจดังกลาวนี้จะแตกตางกันระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรกับผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ความแตกตางดานสิ่งจูงใจเปนผลจาก
ความแตกตางดานเงื่อนเวลาในการดํ ารงตํ าแหนงสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามารถดํารงตําแหนงยาวนานกี่สมัยก็ได ไมมีขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญวาดวยจํานวนสมัยในการ
ดํารงตําแหนง แตสมาชิกวุฒิสภาจะดํารงตําแหนงติดตอกัน 2 สมัยมิได อันเปนลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 126(3) หรือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา โดยที่พนจากการเปนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรไมเกิน 1 ปมิได อันเปนลักษณะตองหามตามมาตรา 126(2) ผูที่เคยดํารงตําแหนง
สมาชิกวุฒิสภาก็ดี หรือผูที่เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี หากตองการสมัคร
รับเลือกตั้งเปสมาชิกวุฒิสภาจักตองเวนวรรคทางการเมืองตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวนี้ ดวยเหตุนี้เอง ผูที่ตองการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาจึงมีสิ่งจูงใจในการสราง
เครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภนอยกวาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การสรางเครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภทางการเมืองนั้นตองใชเงินทุน
สูง และเปนการลงทุนที่ตองหวังผลระยะยาว มิอาจหวังผลระยะสั้นได จึงอาจไมคุมทุนสําหรับ
ผูที่ตองการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จํานวนไมนอยเคยดํารงตําแหนงสมาชิก
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สภาผูแทนราษฎรและมีเครือขายทางการเมืองของตนอยูกอนแลว และจํานวนไมนอยอีกเชนกัน
อาศัยระบบเครือขายของผูนําทางการเมืองและพรรคการเมือง โดยที่อาจมีการจาย ‘คาเชา’ หรือ
ตองมีปฏิบัติการตางตอบแทนในภายหลัง
สิ่งจูงใจในการสรางเครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภแตกตางกันในหมู
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย เนื่องเพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอยู 2 ประเภท อันไดแก
สมาชิกที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งแบบแบงเขตกับสมาชิกที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อพรรค
นักการเมืองที่ลงสนามเลือกตั้งโดยตรงยอมมีสิ่งจูงใจในการสรางเครือขายทางการเมืองมากกวา
นักการเมืองที่เกาะเกี่ยวระบบบัญชีรายชื่อพรรค ผูที่เขาระบบบัญชีรายชื่อพรรคไมมีเหตุที่จะตอง
สรางเครือขายทางการเมืองดังกลาวนี้ เพราะสัมฤทธิผลในการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบ
บัญชีรายชื่อพรรคขึ้นอยูกับระดับความนิยมที่ประชาชนมีตอพรรค หาไดขึ้นอยูกับการจัดตั้ง
หัวคะแนนไม ความสัมพันธเชิงอุปถัมภจะมีความสําคัญก็เฉพาะแตความสัมพันธที่มีกับผูนําพรรค
เพราะการแยงชิงตําแหนงสัมพัทธในบัญชีรายชื่อมีความสําคัญมากกวาการแยงชิงหัวคะแนน
3.4 สิง่ จูงใจในการแยงชิงตําแหนงสัมพัทธภายในพรรค
ตํ าแหน ง สั ม พั ท ธ ภ ายในพรรคเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ในการกํ าหนดการได ม า
ซึ่งตําแหนงทางการเมืองที่มีอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน หากตลาดการเมืองมีกฎกติกา
ที่แนชัดวา เฉพาะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเทานั้นที่มีสิทธิดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี ผูท ตี่ องการตําแหนงรัฐมนตรียอมตองแยงชิงกันลงบัญชีรายชื่อพรรค และแยงชิงตําแหนง
สัมพัทธในบัญชีรายชื่อ3
นอกเหนือจากตําแหนงรัฐมนตรี ยังมีตําแหนงกรรมาธิการในรัฐสภา เลขานุการ
รัฐมนตรี ทีป่ รึกษารัฐมนตรี ฯลฯ การไดมาซึ่งตําแหนงเหลานี้ลวนขึ้นอยูกับตําแหนงสัมพัทธภายใน
พรรคทัง้ สิน้ พรรคการเมืองบางพรรคมีการจัดระเบียบการขึ้นสูตําแหนงทางการเมืองที่ชัดเจน และ
มีการกํ าหนดวาระการดํ ารงตําแหนงที่แนนอน การแยงชิงตํ าแหนงการเมืองในพรรคการเมือง
ประเภทนี้ไมรุนแรงเทากับพรรคที่ไรระเบียบ

3

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 พรรคไทยรักไทยและพรรค
ประชาธิป ตยมีป ญ หาในการจัดอันดับบัญชีรายชื่อพรรคเปนอันมาก เพราะการติดอันดับตํ่ าหมายถึงการ
หมดโอกาสการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในกรณีพรรคประชาธิปตย มีเสียงวิพากษวิจารณภายในพรรค
เปนอันมากวา ผูที่ทํางานใหพรรคเปนเวลานานและมีความภักดีตอพรรคอยางมั่นคงกลับติดอันดับบัญชีรายชื่อ
พรรคอันดับทายๆ ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ฉ)
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ตําแหนงสัมพัทธภายในพรรคขึ้นอยูกับอํานาจตอรอง นักการเมืองในแตละพรรค
นิยมจับกลุมหรือรวมกันเปน ‘มุงการเมือง’ เพื่อเพิ่มพูนอํานาจตอรองภายในพรรค การแยงชิง
ตําแหนงการเมืองมักจะเปนการแยงชิงระหวางกลุมหรือมุงการเมืองตางๆ เมื่อกลุมหรือมุงสามารถ
ตอรองจนไดตําแหนงการเมืองแลว ก็เปนเรื่องภายในกลุมหรือมุงนั้นที่จะตกลงจัดสรรตําแหนง
ระหวางสมาชิก
สิ่งจูงใจในการแยงชิงตํ าแหนงสัมพัทธภายในพรรคเปนสิ่งจูงใจตามธรรมชาติ
ในตลาดการเมือง รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเมืองการปกครองอาจมีบทบัญญัติที่สงผลกระทบ
ตอสิง่ จูงใจดังกลาวนี้ได ดังที่ไดกลาวแลววา การแยงชิงตําแหนงสัมพัทธภายในพรรคเปนผลจาก
ความตองการอํานาจทางการเมือง โดยที่ความตองการอํานาจทางการเมืองเปนผลสืบเนื่องจาก
ความตองการอรรถประโยชนอันเกิดจากการใชอํานาจนั้น การดํารงตําแหนงทางการเมืองอาจ
กอใหเกิดอรรถประโยชนที่มิใชตัวเงิน (Nonpecuniary Utility) ดังเชนความมีหนามีตาในสังคม
และเกียรติประวัติของวงศตระกูล แตในอีกดานหนึ่ง การใชอํานาจทางการเมืองในการแสวงหา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) กอใหเกิดอรรถประโยชน
ทีเ่ ปนตัวเงิน (Pecuniary Utility) ดวย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีกลไกที่สงผลกระทบตอสิ่งจูงใจในการแสวงหา
อรรถประโยชนจากการใชอํานาจทางการเมืองอยางนอย 4 กลไก คือ
(1) การแสดงรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน (หมวด 10 สวนที่ 1)
(2) การปองกันและปราบปรามการทุจริต (หมวด 10 สวนที่ 2)
(3) การถอดถอนจากตําแหนง (หมวด 10 สวนที่ 3)
(4) การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (หมวด 10 สวนที่ 4)
กลไกทั้งสี่นี้เปนเครื่องมือสําคัญในการขจัดผูดํารงตําแหนงการเมืองที่ฉอราษฎร
บังหลวง มีความรํ่ารวยผิดปกติ ประพฤติมิชอบ และใชอํานาจในทางฉอฉลออกไปจากตลาด
การเมื อ ง แต ก ารสร า งกลไกเหล า นี้ อ าจไม มี ผ ลในการบั่ น ทอนสิ่ ง จู ง ใจในการแสวงหา
อรรถประโยชนจากการใชอํานาจทางการเมืองไดมากนัก หากการบังคับใชกลไกเหลานี้มิไดเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
ผูที่ไมตองการเปดเผยฐานะทางการเงินและไมตองการถูกกํากับและตรวจสอบ
โดยกลไกของรัฐดังกลาวขางตนนี้ อาจตัดสินใจไมกาวเขาสูตลาดการเมือง เฉพาะผูที่คิดวาตน
มีความสามารถ ‘จัดการ’ กลไกเหลานีไ้ ดเทานั้นที่ขึ้นสังเวียนการเมือง สําหรับบุคคลในกลุมหลังนี้
รัฐธรรมนูญมิอาจบั่นทอนสิ่งจูงใจในการแยงชิงตําแหนงสัมพัทธภายในพรรคที่มีอยูโดยธรรมชาติ
ได
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2.35 สิง่ จูงใจในการยายพรรค
การยายพรรคเปนประพฤติกรรมตามธรรมชาติของนักการเมือง การยายพรรค
มีสภาพไมแตกตางจากการยายบริษัทที่ทํางาน บุคคลยอมเคลื่อนยายจากบริษัทที่ใหผลตอบแทน
แรงงานตํ่ าไปสูบริษัทที่ใหผลตอบแทนแรงงานสูงฉันใด นักการเมืองยอมยายจากพรรคที่ให
ผลตอบแทนทางการเมืองตํ่ าไปสูพรรคที่ใหผลตอบแทนทางการเมืองสูงฉันนั้น ผลตอบแทน
ทางการเมืองดังกลาวนี้มิไดมีเฉพาะแตผลตอบแทนในรูปตัวเงิน (Pecuniary Returns) หากยังรวม
ผลตอบแทนที่มิใชตัวเงิน (Nonpecuniary Returns) ดวย สิ่งจูงใจในการยายพรรคยอมขึ้นอยูกับ
ส ว นต า งของผลตอบแทนทางการเมื อ งที่ ไ ด รั บ หากพรรคการเมื อ งที่ จ ะย า ยเข า สามารถ
ใหผลตอบแทนของการเมืองมากกวาพรรคที่สังกัดในปจจุบันยิ่งมากเพียงใด สิ่งจูงใจในการยาย
พรรคยอมมีมากเพียงนั้น การตัดสินใจยายพรรคจึงขึ้นอยูกับการประเมินผลตอบแทนทางการเมือง
ที่คาดวาจะไดรับจากพรรคการเมืองที่จะยายเขา เปรียบเทียบกับผลตอบแทนทางการเมือง
ที่คาดวาจะไดรับจากพรรคการเมืองที่สังกัดในปจจุบัน ทั้งนี้ตองประเมินสภาวะความไมแนนอน
(Uncertainty) และความเสี่ยง (Risk) อันเกิดจากการยายพรรคดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดกําหนดขอหามเกี่ยวกับ
การยายพรรค แตก็ไมสงเสริมการยายพรรค บทบัญญัติในเรื่องนี้แฝงอยูในเรื่องคุณสมบัติของผูมี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนมาชิกสาผูแทนราษฎร ซึ่งกําหนดวา จะตอง ‘เปนสมาชิกพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90
วัน’ [มาตรา 107(4)] อยางไรก็ตาม บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนีก้ าหนดว
ํ
า มิใหนําเงื่อน
เวลาตามมาตรา 107(4) มาบังคับใชกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก (มาตรา
325)
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก นักการเมืองที่ตองการ
ยายพรรคจะตองลาออกจากสมาชิกภาพพรรคเดิมกอนการเลือกตั้งอยางนอย 90 วัน โดยที่
ตองสิ้นสภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรอมกันดวย [มาตรา 118(4)] ขณะเดียวกัน
รัฐธรรมนูญฉบับนีก้ าหนดเงื
ํ
่อนเวลาการเลือกตั้งวา จะตองเลือกตั้งภายใน 45 วันในกรณีอายุสภา
สิน้ สุดลง (มาตรา 115) หรือภายใน 60 วันในกรณีที่มีการยุบสภา (มาตรา 116)
ภาคผนวก 5-3 นําเสนอขอมูลคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรประเด็ น สมาชิ ก ภาพและเงื่ อ นเวลาการเป น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งตามที่ ป รากฏใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ ตารางที่ 5-8 นําขอมูลจากตารางที่ 5-5 มาแจกแจง
แบบแผนใหเห็นโดยชัดเจน
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยในระยะแรกมิ ไ ด มี บ ทบั ญ ญั ติ กํ าหนด
คุ ณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หากแตทิ้งใหเปนหนาที่ของ
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กฎหมายการเลือกตั้ง (แบบแผนที่ 1 ในตารางที่ 5-8) สําหรับรัฐธรรมนูญทีม่ ีบทบัญญัติกําหนด
คุณสมบัติดังกลาวนี้ ในระยะตนยังมิไดบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
(แบบแผนที่ 2 ในตารางที่ 5-8) การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัด
พรรคเริม่ ตนในรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 แตมิไดกําหนดเงื่อนเวลาแหงสมาชิกภาพ (แบบแผนที่ 3
ในตารางที่ 5-8) รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กําหนดเงื่อนเวลาในเรื่องนี้
การกํ าหนดเงื่ อ นเวลาการเป น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งในบทบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ย
คุณสมบัตผิ สู มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีผลอยางสําคัญในการทําลายสิ่งจูงใจ
ในการย ายพรรค ในยุคสมัยที่รัฐธรรมนูญมิไดกํ าหนดเงื่อนเวลาสมาชิกภาพพรรคการเมือง
การยายพรรคจะเกิดขึ้นหลังจากที่สภาผูแทนฯครบวาระ หรือมีการยุบสภา จนตองมีการเลือกตั้ง
ใหม ภายใตกฎกติกาดังกลาวนี้ นักการเมืองที่มีศักยภาพสูงในการชนะการเลือกตั้งจะมีอํานาจ
ตอรองในการขอผลประโยชนจากพรรคการเมืองที่จะยายเขาไดมาก เพราะพรรคการเมืองยอม
ตองการซือ้ นักการเมืองที่มีศักยภาพทางการเมืองสูง ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นักการเมือง
ที่ตองการยายพรรคจะตองลาออกจากพรรคตนสังกัดเดิมกอนการเลือกตั้งอยางนอย 90 วัน
ในทันทีที่ลาออก นักการเมืองดังกลาวก็ตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนและความเสี่ยง
เพราะพรรคการเมืองที่ตองการยายเขาอาจไมยอมรับเปนสมาชิก หรืออาจติดตอผูสมัครอื่น
ทีล่ งเลือกตัง้ ในเขตเดียวกับตนไวดวยแลว อํานาจตอรองในการขอผลประโยชนจากพรรคที่จะยาย
เขาจึงลดนอยลง หากตลาดนักการเมืองเคยเปนตลาดของผูขาย (Supplier’s Market) กอนการ
ยายพรรค ความเปนตลาดของผูขายยอมถูกลดทอนลงในทันทีที่ลาออกจากพรรคที่สังกัดเดิม
แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีกลไกในการบั่นทอนสิ่งจูงใจในการยายพรรค
แต เ ป น เพี ย งการบั่ น ทอนสิ่ ง จู ง ใจของป จ เจกบุ ค ลเท า นั้ น ในขณะที่ อ คติ ว  า ด ว ยขนาดของ
พรรคการเมืองที่แฝงอยูในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งยึดฐานคติวา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวา
พรรคการเมืองขนาดเล็ก และระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรค กลับมีผลในการชักนําใหมี
การควบหรือครอบพรรค (Merger and Acquisition) อันยังผลใหมีการยายพรรคเปนกลุม
เมื่อพิจารณาเงื่อนเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมือง ประกอบกับอคติวาดวยขนาดของพรรค
ทําใหไดบทสรุปสําคัญวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมสงเสริมใหมีการยายพรรคเปนรายบุคคล
แตสงเสริมใหมีการยายพรรคเปนกลุม เพราะการยายพรรคเปนกลุม ‘ดี’ กวาการยายพรรคเปน
รายบุคคล
อนึง่ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หามสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค ดังนั้น บทบัญญัติ
ทีก่ ระทบตอสิ่งจูงใจในการยายพรรคจึงมิไดของเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา
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ตารางที่ 5-8
แบบแผนคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ประเด็นสมาชิกภาพและเงื่อนเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
แบบแผน

คุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.

รัฐธรรมนูญ

1

มิไดกํ าหนดในรัฐธรรมนูญ แตใหกํ าหนดในกฎหมายการ รธน. 2475
เลือกตั้ง
รธน. 2489
รธน. 2490
รธน. 2475/2495

(มาตรา 17)
(มาตรา 30)
(มาตรา 38)
(มาตรา 46)

2

ไมบังคับใหเปนสมาชิกพรรคการเมือง

ธนป. 2475
รธน. 2492
รธน. 2511

(มาตรา 11-12)
(มาตรา 92)
(มาตรา 88)

3

ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ไมกําหนดเงื่อนเวลาสมาชิกภาพ

รธน. 2517
(มาตรา 117)
รธน. 2521
(มาตรา 94)
รธน. 2534
(มาตรา 105)
รธน. 2534/2538 (มาตรา 111)

4.

ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
เงื่อนเวลาสมาชิกภาพ 90 วัน

รธน. 2540

(มาตรา 107)

ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทยฉบับตางๆ และภาคผนวก (5-3)
หมายเหตุ
รธน.
= รัฐธรรมนูญ
ธนป.
= ธรรมนูญการปกครอง

2.4 สมาชิกรัฐสภา
สมาชิกรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา) เผชิญโครงสรางสิ่งจูงใจอยาง
นอย 4 ดาน ไดแก
(1) สิง่ จูงใจในการรับผิดตอประชาชน
(2) สิง่ จูงใจในการปฏิบัติหนาที่นิติบัญญัติ
(3) สิง่ จูงใจในการหาประโยชนการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
(4) สิง่ จูงใจในการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลภาครัฐบาล
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2.41 สิง่ จูงใจในการรับผิดตอประชาชน
ความรูสึกรับผิดตอประชาชน (Accountability) เกิดจากสํานึกของปจเจกบุคคล
ซึง่ แตกตางกัน แตรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของอาจสรางกลไกความรับผิด (Accountability
Mechanism) ได การเลือกตั้งเปนกลไกความรับผิดประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผลตอประพฤติกรรมของ
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาที่ตองผานกระบวนการเลือกตั้งจากประชาชนยอมมีความรับผิดตอ
ประชาชนมากกวาผูที่มิไดผานการชี้ตายชี้เปนจากประชาชน ภายใตระบอบการปกครองแบบ
เผด็จการและระบอบประชาธิปไตย ‘ครึ่งใบ’ สมาชิกรัฐสภาจํานวนหนึ่งหรือทั้งหมดมาจากการ
แตงตัง้ สมาชิกรัฐสภาเหลานี้ยอมตองรับผิดตอผูมีอํานาจในการแตงตั้ง โดยที่อาจไมรูสึกรับผิดตอ
ประชาชนเลย
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ผานการเลือกตั้งจากประชาชนยอมตองรับผิดตอประชาชน ผูที่เปน
นักการเมืองโดยอาชีพมิอาจรอดพนการตรวจสอบจากประชาชนได หากปราศจากความรูสึกรับผิด
ตอประชาชน ยอมยากที่จะชนะการเลือกตั้งครั้งตอไป การเลือกตั้งจึงเปนกลไกสําคัญในการสราง
ความรับผิดของสมาชิกรัฐสภาที่มีตอประชาชน เมื่อพิจารณาในแงนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ระบบบัญชีรายชื่อพรรคแตกตางจากสมาชิกที่ผานการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และแตกตาง
จากสมาชิกวุฒสิ ภาดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคมิได
รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จึงขาดกลไกในการสรางความรับผิดตอประชาชน หากจะมี
ความผิ ด ก็เ ป น ความรั บผิ ดต อผูนํ าพรรคผูมีอํ านาจในการจั ดทํ าและจั ดอั น ดับบั ญชีร ายชื่อ
พรรค
ประเด็นความรับผิดตอประชาชนมิไดมีเฉพาะแตเรื่องการมีกลไกความรับผิด
หรือไมเทานั้น หากยังมีประเด็นอีกดวยวา สมาชิกรัฐสภามีความรับผิดตอประชาชนอยางไร
อีกดวย ลักษณาการแหงความรับผิดจะเปนเชนไรยอมขึ้นอยูกับความคาดหวังของประชาชน การ
แสดงความรับผิดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแตอดีตกาลทําใหประชาชนคาดหวังลักษณาการ
แหงความรับผิดในรูปแบบเดิม กลาวคือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีหนาที่ผันโครงการพัฒนาและ
งบประมาณแผนดินเขาสูเขตการเลือกตั้ง มีหนาที่จัดสรร ‘บริการความสุข’ ใหแกราษฎร และทาย
ทีส่ ดุ เปนผูอุปถัมภราษฎร การทําหนาที่นิติบัญญัติเปนเรื่องนอกประเด็น
สมาชิก วุ ฒิส ภามิอ าจแสดงความรั บผิดตอ ประชาชนในลักษณาการเดียวกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ผานกระบวนการเลือกตั้งจากประชาชน สวนหนึ่งเปนเพราะขนาดของ
เขตการเลือกตัง้ แตกตางกันมาก เพราะจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา การมีเขต
การเลือกตั้งใหญโตมโหฬารเชนนี้ทําใหยากแกการจัดสรร ‘บริการความสุข’ ดุจเดียวกับการทํา
หนาทีข่ องสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบแบงเขตเลือกตั้ง นอกจากนี้ การที่สมาชิกวุฒิสภามิอาจ
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ดํ ารงตํ าแหนงติดตอกันมากกวาหนึ่งสมัย ทํ าใหไมมีความจํ าเปนที่จะตองแสดงความรับผิด
ตอประชาชนในลักษณาการเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ผานการเลือกตั้งจากประชาชน
อีกดวย แตในประการสําคัญยิ่งกวาก็คือ ประชาชนอาจมีความคาดหวังเกี่ยวกับบทบบาทหนาที่
ของสมาชิกวุฒิสภาแตกตางจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 เมื่อปราศจากความตองการจากฝายประชาชน สมาชิกวุฒิสภาจึงมิจําตองแสดง
ความรับผิดตอประชาชนในลักษณาการเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบแบงเขตเลือกตั้ง
2.42 สิง่ จูงใจในการทําหนาที่นิติบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีหนาที่หลักประการ
หนึง่ ในดานนิตบิ ญ
ั ญัติ ภาคผนวก 5-4 ประมวลขอมูลผูมีอํานาจในการเสนอรางกฎหมายตามที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองฉบับตางๆ ระหวางป 2475-2540 จากขอมูล
พื้นฐานดังกลาวนี้ เราสามารถจัดกลุมรัฐธรรมนูญ/ธรรมนูญการปกครองตามแบบแผนผูมีอํานาจ
ในการเสนอรางกฎหมายออกเปน 9 กลุม ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5-9
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ
อยางเต็มที่ ไดแก รัฐธรรมนูญในกลุมแบบแผนที่ 1 แบบแผนที่ 4 และแบบแผนที่ 5 แตการ
พิจารณาเฉพาะบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไมเปนการเพียงพอที่จะวินิจฉัยเสรีภาพในการทําหนาที่
นิติบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํ าเปนตองพิจารณาบริบทแหงระบอบการเมืองการ
ปกครองประกอบดวย ดังจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2492 (แบบแผนที่ 1) ฉบับป 2475/2495
(แบบแผนที่ 4) และฉบั บ ป 2490 (แบบแผนที่ 5) บั ง คั บ ใช ใ นบริ บ ทของระบอบ
การเมืองการปกครองแบบเผด็จการ สวนรัฐธรรมนูญฉบับป 2475 เอียงไปขางระบอบเผด็จการ
โดยที่ฉบับป 2511 อยูในระบอบประชาธิปไตย ‘ครึ่งใบ’ เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญในกลุมแบบแผน
ที่ 3 ทั้งหมด (ฉบับป 2521 ฉบับป 2534 และฉบับป 2534/2538)
รัฐธรรมนูญในกลุมแบบแผนที่ 6, 7, 8 และ 9 บังคับใชในบริบทของระบอบ
เผด็จการ เพราะสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดมิไดมาจากการเลือกตั้ง เฉพาะฉบับป 2489 ฉบับป 2517
และฉบับป 2540 เทานั้น ที่บริบทของระบอบการเมืองการปกครองเปนประชาธิปไตยหรือคอนขาง
เปนประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แมจะมีเจตนารมณในการปฏิรูปการเมือง แตในประเด็น
อํ านาจหน า ที่ ใ นด า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร กลั บ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ
รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ (กลุมแบบแผนที่ 3) ตางกันแตเพียงวา รัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมากกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับ
กอนหนานั้น โดยใหสิทธิราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเขาชื่อยื่นรางกฎหมายเพื่อใหสภาผูแทน
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ราษฎรพิจารณาได (มาตรา 170) นอกเหนือจากประเด็นนี้ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังคงสืบทอด
มรดกจากระบอบอํามาตยาธิปไทย ซึ่งขาราชการเปนใหญในแผนดิน มรดกสําคัญประการหนึ่ง
ก็คือ การลิดรอนอํานาจหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กฎกติกาสําคัญในเรื่องนี้อยูอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก การห า มสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรเสนอร า งกฎหมายในนาม
ปจเจกบุคคล รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดกฎกติกาวา รางกฎหมายที่นําเสนอโดยสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร จะตองไดรับมติความเห็นชอบจากพรรคการเมืองตนสังกัด และมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรองไมนอยกวา 20 คน (มาตรา 169 วรรคสอง)
ประการที่สอง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจะเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินได
ก็ตอ เมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี (มาตรา 169 วรรคแรก)
2.42 (ก) การเสนอรางกฎหมายทั่วไป
การหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคลนับเปน
การทําลายสิ่งจูงใจในการทําหนาที่นิติบัญญัติอยางรายแรง ขอหามดังกลาวนี้ หากมองในแงดี
อาจตองการใหรางกฎหมายผานการพิจารณาของพรรคกอนที่จะนํ าเสนอเขาสภาผูแทนราษฎร
หากมองในแงราย ก็เพื่อลดทอนจํานวนรางกฎหมายที่จะเขาสูรัฐสภา รัฐธรรมนูญไทยนับตั้งแต
ฉบับป 2475 เปนตนมา ยึดหลักการสําคัญวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเสนอรางกฎหมาย
ในนามปจเจกบุคคลได รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับสุดทายที่ยึดหลักการนี้
การลิดรอนอํานาจหนาที่ดานนิติบัญญัติของสมาชิกสภาเริ่มปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2519
(อันเปนรัฐธรรมนูญในระบอบเผด็จการ) ซึ่งใหอํ านาจสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน
ในการเสนอร า งกฎหมาย แต ต  อ งมี คํ ารั บ รองของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ วิ นิ จ ฉั ย ร า ง
พระราชบัญญัติ (มาตรา 15)
รั ฐธรรมนูญฉบั บป 2521 สืบ ทอดความคิดพื้ น ฐานจากรั ฐธรรมนูญฉบับป
2519 ในการสรางกลไกการกลั่นกรองรางกฎหมาย ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2519 ให
คณะกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติทํ าหนาที่กลั่นกรองรางกฎหมายกอนเขา
รัฐสภา รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ใหพรรคการเมืองตนสังกัดทําหนาที่ดังกลาวนี้ ‘นวัตกรรม’ ของ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ในเรื่องนี้ ก็คือ การกําหนดขอหามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
กฎหมายในนามปจเจกชน และการลิดรอนการทําหนาที่นิติบัญญัติของพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ทีม่ สี มาชิกสภาผูแทนราษฎรนอยกวา 20 คน (ดูตารางที่ 5-4)
ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ไมตองการใหมีการเสนอรางกฎหมายในรัฐสภา
มากเกินไป ทั้งนี้ตองไมลืมขอเท็จจริงที่วา รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 รางขึ้นเพื่อสืบทอดอํานาจของ
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กลุม พลังอํามาตยาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหาร ดังนั้น จึงรางจากทัศนฐานที่วา กลุม
พลังอํามาตยาธิปไตยเทานั้นที่มีหนาที่เสนอรางกฎหมาย การที่ ส.ส. พากันเสนอรางกฎหมายเพื่อ
สรางผลงานเปนเรือ่ งวุนวายในทัศนะของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ดังนั้น จึงตองลดทอนความ
วุน วายดวยการกําหนดขอหามมิให ส.ส. ในฐานะปจเจกบุคคลเสนอรางกฎหมายได
การหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล และ
การลิดรอนอํานาจหนาที่ดานนิติบัญญัติของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นอยกวา 20 คน ยังคงปรากฏตอมาในรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 และฉบับป 2540 บทบัญญัติ
ทั้งสองนี้ นอกจากจะมีผลในการปดกั้นการกอเกิดของนวัตกรรมดานนิติบัญญัติแลว ยังสราง
สิง่ จูงใจใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการทําหนาที่นิติบัญญัติอีกดวย4

4

ในขั้นตอนการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมปรากฏหลักฐานวามีการถกอภิปรายในประเด็นการลิดรอน
อํานาจหนาที่ดานนิติบัญญัติของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอยกวา 20 คน และการ
หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล (นันทวัฒน บรมานันทน 2541 : 253-254)
มีแตการยํ้าใหเติม “รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” เขาไปในมาตรา 169 อันเปนพระราชบัญญัติ
อีกประเภทหนึ่ง นอกเหนือจากพระราชบัญญัติทั่วไปและพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน การนําเสนอราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตองไดรับความเห็นชอบจากพรรค และตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรองไมนอยกวา 20 คน เชนเดียวกับการเสนอรางกฎหมายอื่นๆ (มนตรี รูปสุวรรณ
และคณะ 2542 : 275-277)
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ตารางที่ 5-9
แบบแผนผูมีอํานาจเสนอรางกฎหมายสูรัฐสภา
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
แบบแผน

ผูมีอํานาจเสนอรางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ

1

1. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

รธน. 2489
รธน. 2492
รธน. 2517

(มาตรา 22)
(มาตรา 121)
(มาตรา 146)

2

1. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
รธน. 2540 (มาตรา 169 และ 170)
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยพรรคการเมืองที่สังกัดมีมติ
ให เ สนอ และมี ส มาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรสั ง กั ด
พรรคเดียวกันลงนามรับรองไมนอยกวา 20 คน
3. ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คนมีสิทธิเขาชื่อ
ร อ งขอต อ ประธานรั ฐ สภา เพื่ อ ให รั ฐ สภาพิ จ ารณา
กฎหมายที่กําหนดในหมวด 3 และหมวด 5 โดยตอง
จัดทํารางกฎหมายเสนอดวย

3

1. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
รธน. 2521
(มาตรา 125)
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยพรรคการเมืองที่สังกัดมีมติ รธน. 2534
(มาตรา 137)
ให เ สนอ และมี ส มาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรสั ง กั ด รธน. 2534/2538 (มาตรา 143)
พรรคเดียวกันลงนามรับรองไมนอยกวา 20 คน

4.

1. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
รธน. 2475
(มาตรา 36)
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งประเภทที่หนึ่งและประเภท รธน. 2475/2495 (มาตรา 73)
ที่สอง

5

1. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3. สมาชิกวุฒิสภา

รธน. 2490
รธน. 2511

(มาตรา 31)
(มาตรา 117)

6.

1. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
2. สมาชิกสภานิติบัญญัติ

ธนป. 2515

(มาตรา 9)
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แบบแผน

ผูมีอํานาจเสนอรางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ

7.

1. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
2. สมาชิกสภานิติบัญญัติ โดยมีคํารับรองของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติ

รธน. 2519

(มาตรา 15)

8.

คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)

ธนป. 2534

(มาตรา 17)

9.

ไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจน เพียงแตระบุวา สภาผูแทนราษฎร
(ธนป. 2475) สภารางรัฐธรรมนูญ (ธนป. 2502) สภา
นิติบัญญัติ (ธนป. 2520) มีอํานาจรางกฎหมาย

ธนป. 2475
ธนป. 2502
ธนป. 2520

(มาตรา 8)
(มาตรา 6)
(มาตรา 6)

ที่มา
รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองฉบับตางๆ และภาคผนวก 5-4
หมายเหตุ
รธน.
=
รัฐธรรมนูญ
ธนป.
=
ธรรมนูญการปกครอง

2.42 (ข) การเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
ภาคผนวก 5-4 นําเสนอขอมูลผูมีอํานาจในการนําเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการ
เงินในรัฐสภา ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับตางๆระหวางป 2475 – 2540 ตารางที่ 5-10 นํา
ขอมูลเหลานี้มาจัดจําแนกประเภทแบบแผนผูมีอํานาจในการนําเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
ซึง่ สามารถแยกแยะออกเปน 7 กลุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการนําเสนอกฎหมาย
เกีย่ วดวยการเงินตามรัฐธรรมนูญในกลุมแบบแผนที่ 1-4 แตไมมีอํานาจนี้ตามรัฐธรรมนูญในกลุม
แบบแผนที่ 5-7
การแยกแยะประเภทกฎหมาย ระหวางกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายเกี่ยวดวย
การเงิน เพิ่งปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ซึ่งตองการสงวนอํานาจ
ในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินไวกับฝายบริหาร หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองการ
นําเสนอรางกฎหมายประเภทนี้เขาสูการพิจารณาของรัฐสภา ก็ตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี
การจํากัดอํานาจสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการนําเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งปรากฏ
ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับป 2489 กลายเปนกฎกติกามาตรฐานที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับ
ตอๆมา รวมทั้งฉบับป 2540 ดวย
เหตุ ใ ดจึ ง ต อ งจํ าแนกกฎหมายเกี่ ย วด ว ยการเงิ น ออกจากกฎหมายทั่ ว ไป?
อรรถาธิบายที่พอรับฟงไดก็คือ กฎหมายกลุมนี้ทําหนาที่กําหนดกฎกติกาในการกํากับและบริหาร
ระบบเศรษฐกิ จ การตรากฎหมายจํ าเป น ต อ งมี ค วามรู  ค วามเข า ใจเชิ ง เทคนิ ค วิ ช าการ
(Technicality) คอนขางสูง ทัง้ ขอเท็จจริงปรากฏดวยวา สมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิก
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สภาผูแทนราษฎรไมมีความรูความเขาใจกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจโดยถองแท หากให
อํ านาจสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรในการเสนอกฎหมายประเภทนี้ อ ย า งเต็ ม ที่ โ ดยปราศจาก
การถวงดุล ในดานหนึ่งอาจสรางหายนภัยแกระบบเศรษฐกิจ ในอีกดานหนึ่ง อาจทําใหรัฐสภา
สูญเสียทรัพยากรเวลาโดยไมจําเปน เนื่องเพราะพรรครัฐบาลกุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร
อยูแ ลว หากรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีไมเห็นชอบ รางกฎหมายดังกลาวยอมยากที่จะผานสภาได
เหตุผลดังที่พรรณนาขางตนนี้อาจพอรับฟงไดในป 2489 เมื่อเริ่มมีการสงวน
อํานาจในการนําเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินไวกับฝายบริหาร บัดนี้ กาลเวลาผานพน
มาแลวกวาครึง่ ศตวรรษ คนที่มีความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ และการกํากับ
และการบริหารระบบเศรษฐกิจ มิไดจํากัดแตเพียงระบบราชการอีกตอไป การจํากัดอํานาจของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน อาจมีผลในการปดกั้นนวัตกรรม
ดานนิติบัญญัติ
คําถามพืน้ ฐานก็คอื กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินมีความหมายครอบคลุมมากนอย
เพียงใด? นิยามมาตรฐานที่ปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489
ครอบคลุมกฎหมายดังตอไปนี้ (ดูตารางที่ 5-11)
(1) กฎหมายภาษีอากร ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีประเภทใหม การเลิก
จัดเก็บภาษีที่มีอยูแลว การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายภาษีอากร การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี และ
การลดหยอนหรือยกเวนภาษีอากร
(2) กฎหมายเงินคงคลัง ซึ่งเกี่ยวของกับการรับและรักษาเงินแผนดิน รวมตลอด
จนการเบิกจายเงินคงคลัง
(3) กฎหมายงบประมาณแผนดิน ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
และการโอนงบประมาณ
(4) กฎหมายเงินกู ซึ่งเกี่ยวของกับการกอหนี้ การคํ้าประกันเงินกู และการใช
เงินกู
(5) กฎหมายเงินตรา
นิยามของกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญอยางนอย 2 ครั้ง
กลาวคือ
การเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517
ขยายความกฎหมายงบประมาณ โดยระบุอยางชัดเจนเปนครั้งแรกวา กฎหมายโอนงบประมาณ
ถือเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2489 มิไดระบุอยางชัดเจน
การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ขยาย
คํานิยามกฎหมายเกีย่ วดวยการเงินใหคลุมถึงกฎหมายจัดตั้งหนวยงานใหม (มาตรา 137) เพราะ
การจัดตัง้ หนวยงานใหมมีผลใหตองมีงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 แกไข
เพิม่ เติม พ.ศ. 2538 ยังคงยึดถือนิยามดังกลาวนี้ แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
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กลับไปยึดถือนิยามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 (ดูตารางที่ 5-11) ซึ่งเปนการตอกยํ้าวา
กฎหมายเกีย่ วดวยการเงินครอบคลุมเฉพาะกฎหมายการคลังและกฎหมายการเงิน
คํ าถามพื้น ฐานขอตอไปนี้ก็คือ ในกรณีที่ ส งสัยวา รางกฎหมายใดเปนราง
กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินหรือไม ใครเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย ภาคผนวก 5-5 นําเสนอขอมูล
ดังกลาวนี้ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ตารางที่ 5-12 นําเสนอแบบแผนผูมีอํานาจ
ในการวินจิ ฉัยรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งจะพบวา รัฐธรรมนูญสวนใหญนับตั้งแตป 2489
เปนตนมา ใหอํานาจประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูวินิจฉัย แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 กําหนด
หลักการวา ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย แลวแตวาราง
กฎหมายนัน้ เสนอโดยสมาชิกสภาใด ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาเสมอ
ดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการนําเสนอรางกฎหมาย ในยุคเผด็จการ ประธานสภานิติบัญญัติ
เปนผูมีอํ านาจวินิจฉัยนี้ตามธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2515 หรือ
คณะกรรมการวิสามัญวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2519
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สรางกลไกใหมในการวินิจฉัยรางกฎหมายเกี่ยวดวย
การเงิน แทนทีจ่ ะใหอํานาจสิทธิ์ขาดแกประธานสภาผูแทนราษฎรแตเพียงผูเดียว กลับใหองคคณะ
อันประกอบดวยประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทน
ราษฎรทุกคณะเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย (มาตรา 169)
กอนรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีผลบังคับใช การวินิจฉัยวา รางกฎหมายใดเปน
รางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินหรือไม มักจะอาศัยการตีความอยางกวางขวาง แมแตกฎหมาย
ที่มิไดอยูในกรอบกฎหมายการคลังและกฎหมายการเงิน หากมีบทบัญญัติมาตราหนึ่งมาตราใด
กลาวถึงการเก็บคาธรรมเนียมหรือคาปรับ ก็มักจะมีขอวินิจฉัยวาเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
(รังสรรค ธนะพรพันธุ 2532/2539 : 93) การวินิจฉัยเชนนี้ ซึ่งปรากฏในยุคสมัยที่ประธาน
สภาผูแ ทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง มีผลในการลิดรอนอํานาจหนาที่ดานนิติบัญญัติของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรยิ่งกวาที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ
อนึง่ นับตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 มีผลบังคับใช การเสนอรางกฎหมาย
เกี่ยวดวยการเงินมิอาจนําเสนอในนามปจเจกบุคคลอีกตอไป หากแตตองมีมติของพรรคการเมือง
ตนสังกัด และตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรองไมนอยกวา 20
คน5
5

ในขั้นตอนการรางรัฐธรรมนูญ ไมปรากฏวามีการถกอภิปรายวา เหตุใดจึงตองลิดรอนอํานาจหนาที่ของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน และทําไมจึงตองแยกกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
ตางหากจากรางกฎหมายทั่วไป โดยที่มีกระบวนการนิติบัญญัติแตกตางกัน (นันทวัฒน บรมานันทน 2541 :
253-254 ; มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 : 275-277)
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ตารางที่ 5-10
แบบแผนผูม ีอํานาจเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
แบบแผน

ผูมีอํานาจ

รัฐธรรมนูญ

1

1. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคํารับรองของ
นายกรัฐมนตรี

รธน. 2489
รธน. 2492
รธน. 2517

(มาตรา 53)
(มาตรา 121)
(มาตรา 146)

2

1. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
- ตองไดรับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองตนสังกัด
- ตองมี ส.ส. สังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรองไมนอย
กวา 20 คน
- ตองมีคํารับรองจากนายกรัฐมนตรี

รธน. 2521
รธน. 2534
รธน. 2534/2538
รธน. 2540

(มาตรา 125)
(มาตรา 137)
(มาตรา 143)
(มาตรา 169)

3

1. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งประเภทที่หนึ่งและสอง

รธน. 2475/2495 (มาตรา 53)

4

1. คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
3. สมาชิกวุฒิสภา
คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)

รธน. 2490
รธน. 2511

(มาตรา 61)
(มาตรา 117)

ธนป. 2515
รธน. 2519

(มาตรา 9)
(มาตรา 15)

5
6.

มิไดจําแนกกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินตางหากจากกฎหมาย ธนป. 2534
(มาตรา 17)
ทั่วไป
คณะรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจเสนอ
รางกฎหมาย

7

ไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจน
สภาผูแทนราษฎร (ธนป. 2475 รธน. 2475)
สภารางรัฐธรรมนูญ (ธนป. 2502)
สภานิติบัญญัติ (ธนป. 2520) มีอํานาจนิติบัญญัติ

ที่มา
รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองฉบับตางๆ และภาคผนวก (5-4)
หมายเหตุ
รธน.
= รัฐธรรมนูญ
ธนป.
= ธรรมนูญการปกครอง

ธนป. 2475
รธน. 2475
ธนป. 2502
ธนป. 2520

(มาตรา 8)
(มาตรา 36)
(มาตรา 6)
(มาตรา 6)
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ตารางที่ 5-11
นิยามของกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
รัฐธรรมนูญ

นิยาม

1. รธน. 2489
มาตรา 53

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายถึงรางพระราชบัญญัติวาดวย
ขอความตอไปนี้ทั้งหมด หรือแตขอใดขอหนึ่ง กลาวคือ
(1) การตั้งขึ้นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแกไข หรือผอน หรือ
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับการภาษีหรืออากร
(2) วาดวยเงินตรา
(3) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน
(4) การกูเงิน หรือการประกัน หรือการใชเงินกู

2. รธน. 2490
มาตรา 61

เหมือน รธน. 2489 มาตรา 53

3. รธน. 2492
มาตรา 121

เหมือน รธน. 2489 มาตรา 53 ยํ้าอยางชัดเจนวา กฎหมายเงินตราเปน
กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน

4. รธน. 2475/2495
มาตรา 73

เหมือน รธน. 2489 มาตรา 53 ในสาระสําคัญ
ถอยคําเหมือน รธน. 2492 มาตรา 121

5. ธนป. 2502

ไมมีบทบัญญัติ

6. รธน. 2511
มาตรา 117

เหมือน รธน. 2489 มาตรา 53 ในสาระสําคัญ
ถอยคําเหมือน รธน. 2492 มาตรา 121

7. ธนป. 2515
มาตรา 9

เหมือน รธน. 2489 มาตรา 53 ในสาระสําคัญ
ถอยคําเหมือน รธน. 2492 มาตรา 121

8. รธน. 2517
มาตรา 146

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายถึงรางพระราชบัญญัติวาดวย
ขอความตอไปนี้ทั้งหมด หรือแตขอใดขอหนึ่ง กลาวคือ
(1) การตั้งขึ้นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแกไข หรือผอน หรือ
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับการภาษีหรืออากร
(2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดิน
(3) การกูเงิน หรือการคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู
(4) เงินตรา

305
ตารางที่ 5-11 (ตอ)
รัฐธรรมนูญ
9. รธน. 2519
มาตรา 15

นิยาม
ไมปรากฏคํานิยามเปนลายลักษณอักษร แตใหอํานาจ “คณะกรรมาธิการ
วิสามัญวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติ” เปนผูวินิจฉัยวา รางกฎหมายใดเปนราง
กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินหรือไม

10. ธนป. 2520

ไมมีบทบัญญัติ

11. รธน. 2521
มาตรา 125

เหมือน รธน. 2517 มาตรา 146

12. ธนป. 2534

ไมมีบทบัญญัติ

13. รธน. 2534
มาตรา 137

รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายถึงรางพระราชบัญญัติวาดวย
ขอความตอไปนี้ทั้งหมด หรือแตขอใดขอหนึ่ง กลาวคือ
(1) การตั้งขึ้นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแกไข หรือผอน หรือ
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับการภาษีหรืออากร
(2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณ
รายจายของแผนดิน
(3) การจัดตั้งหนวยงานอันมีผลใหตองมีงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้น
(4) การกูเงิน หรือการคํ้าประกัน หรือการใชเงินกู
(5) เงินตรา

14. รธน. 2534/2538
มาตรา 143

เหมือน รธน. 2534 มาตรา 137

15. รธน. 2540
มาตรา 169

เหมือน รธน. 2517 มาตรา 146

ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและธรรมนูญการปกครองฉบับตางๆ
หมายเหตุ
รธน.
= รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธนป.
= ธรรมนูญการปกครอง
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ตารางที่ 5-12
แบบแผนผูม อี านาจวิ
ํ
นิจฉัยวารางกฎหมายใดเปนรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
แบบแผน
1

ผูมีอํานาจวินิจฉัย
ประธานสภาผูแทนราษฎร

รัฐธรรมนูญ
รธน. 2489

(มาตรา 53)

รธน. 2490

(มาตรา 61)

รธน. 2492

(มาตรา 121)

รธน. 2475/2495 (มาตรา 73)
รธน. 2517

(มาตรา 146)

รธน. 2521

(มาตรา 125)

รธน. 2534

(มาตรา 137)

รธน. 2534/2538 (มาตรา 143)
2

ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แลวแตวา รธน. 2511
รางกฎหมายนั้นเสนอโดยสมาชิกสภาใด

(มาตรา 117)

3

ที่ประชุมรวมของประธานสภาผูแทนราษฎร และประธาน รธน. 2540
คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ

(มาตรา 169)

4

ประธานสภานิติบัญญัติ

ธนป. 2515

(มาตรา 9)

5

คณะกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติ

รธน. 2519

(มาตรา 15)

ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ และภาคผนวก (5-5)
หมายเหตุ
รธน.
=
รัฐธรรมนูญ
ธนป.
=
ธรรมนูญการปกครอง

กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดปรับปรุง
สิ่งจูงใจในการทําหนาที่นิติบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยที่ยังตองการสงวนอํานาจ
ในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินไวกับฝายบริหาร อันเปนจารีตที่ริเริ่มโดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2489 และยังคงสืบทอดทํานบกีดขวางการเสนอรางกฎหมาย ซึ่งกอเกิดโดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2521 ทั้งนี้ดวยการหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล
และกีดกันมิใหพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอยกวา 20 คน มีอํานาจ
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เสนอรางกฎหมาย การลิดรอนอํานาจหนาที่ดานนิติบัญญัติและการสรางทํานบกีดขวางการเสนอ
รางกฎหมายดังกลาวนี้มีผลในการทํ าลายสิ่งจูงใจในการทํ าหนาที่นิติบัญญัติของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร
2.43 สิง่ จูงใจในการหาประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมตองการใหสมาชิกรัฐสภา
หาประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณแผนดิน จึงกําหนดขอหามไววา ในการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาผูแทนราษฎรหรือของคณะกรรมาธิการ ‘การเสนอ
แปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใดๆที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจายจะกระทํามิได’
(มาตรา 180 วรรคหก)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคุนเคยกับการผันงบประมาณแผนดิน รวมทั้งโครงการ
พัฒนาและโครงการพยุงราคาสินคาเกษตรลงสูเขตการเลือกตั้ง เพราะการผันงบประมาณดังกลาว
นี้ชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมือง กระบวนการผันงบประมาณลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง
กอเกิดจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ และลักษณะของระบบการคลังที่มีการรวมศูนยอํานาจ
ในสวนกลาง (Fiscal Centralization) มากจนเกินไป สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิ่งจูงใจตาม
ธรรมชาติที่จะผันงบประมาณลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง เพราะเปนการกระชับสายสัมพันธ
เชิงอุปถัมภกับประชาชนในฐานที่มั่นของตน อันมีผลตอการยึดกุมอํานาจทางการเมือง ระบบ
การคลังที่มีการรวมศูนยอํานาจในสวนกลางมากเกินไป ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถ
หยิบยกเปนขออางไดเสมอวา มีความจําเปนตองกระจายงบประมาณแผนดินไปสูสวนภูมิภาค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูที่รูดีกวาใครๆวา ประชาชนมีปญหาความเดือดรอนอะไรบาง
และจะตองแกปญหาเหลานั้นอยางไร
ในเมื่อสิ่งจูงใจในการผันงบประมาณแผนดินลงสูเขตการเลือกตั้งของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนสิ่งจูงใจโดยธรรมชาติของสังคมที่รัดรอยดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
การทํ าลายสิ่งจูงใจดังกลาวนี้จึงมิใชเรื่องงาย สิ่งจูงใจดังกลาวนี้จะลดทอนลงก็ตอเมื่อระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภคลายความสําคัญในสังคม ตราบเทาที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ยังแนนแฟน ผูที่กระโดดขึ้นสังเวียนการเมืองยอมมีสิ่งจูงใจโดยธรรมชาติที่จะผันงบประมาณ
แผนดินลงสูฐ านที่มั่นทางการเมืองของตนดวยกันทั้งสิ้น
มาตรา 180 วรรคหก เพียงแตหามแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใดๆ
ที่จะทําใหมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย การหลีกเลี่ยงขอหาม
ตามบทบัญญัติดังกลาวนี้ทําไดโดยงาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรครัฐบาลสามารถ
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ผลักดันใหรัฐบาลกํ าหนดนโยบายการผันงบประมาณลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง หรือสั่งการ
ดวยวาจาใหสํานักงบประมาณดําเนินการดังกลาวได ปฏิบัติการเชนวานี้ ยอมไมเขาขายขอหาม
ตามมาตรา 180 วรรคหก
ในการทํ าลายสิ่งจูงใจในการหาประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
การกํ าหนดขอหามเพียงโสดเดียวยอมไมเปนการเพียงพอ จํ าเปนตองกํ าหนดบทลงโทษดวย
มาตรา 180 วรรคเจ็ดสรางกลไกในการใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มีการกระทําฝาฝนมาตรา
180 วรรคหกหรือไม หากศาลรัฐธรรมนูญพบวามีการฝาฝนจริง การเสนอการแปรญัตติหรือ
การกระทําใดๆที่ฝาฝนมาตรา 180 วรรคหกเพียงแตสิ้นผลไปเทานั้น ผูที่ไดประโยชนในการใช
งบประมาณแผนดินหาไดถูกลงโทษไม เวนแตจะมีการถอดถอนจากตํ าแหนงตามหมวด 10
สวนที่ 3 (มาตรา 303 - 307) ซึ่งมีกระบวนการอันยืดเยื้อและเสียตนทุนสูง ดวยเหตุดังนี้ ความ
ต อ งการในการบั่ น ทอนสิ่ ง จู ง ใจในการหาประโยชน จ ากการจั ด สรรงบประมาณแผ น ดิ น
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยากที่จะสัมฤทธิผลได
2.44 สิง่ จูงใจในการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลภาครัฐบาล
นักการเมืองมีสิ่งจูงใจตามธรรมชาติในการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลในภาค
รัฐบาล ทัง้ การบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการและ
พนักงานหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งการดําเนินการใหบุคคล
พนจากตํ าแหนง นักการเมืองตองการขาราชการและพนักงานของรัฐเปนบริวาร ดานหนึ่ง
เพื่อทํางานสนองนโยบายของรัฐบาล อีกดานหนึ่งเพื่อเกื้อกูลการแสวงหาผลประโยชนและคาเชา
ทางเศรษฐกิจของนักการเมืองนั้นๆ ขางฝายขาราชการและพนักงานของรัฐก็ตองการผูอุปถัมภ
เพือ่ ความกาวหนาดานการงาน
ในระบบราชการสมัยใหม การปูนบําเหน็จความดีความชอบในหลายกรณีหาได
อาศัยระบบคุณธรรม (Merit System) แตประการใดไม หากแตเปนไปตามความสัมพันธเชิง
อุปถัมภ (Patron-Client Relationship) ซึง่ มีรากเหงามาจากระบบศักดินาแตโบราณ
ขาราชการระดับสูงที่หวังตําแหนงอธิบดี ยอมตองสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กับปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีตนสังกัด โดยที่ในบางครั้งอาจตอง ‘เขาหา’ นายกรัฐมนตรีดวย
ความขอนี้เปนจริงดวยสําหรับผูที่หวังตําแหนงปลัดกระทรวง ขณะเดียวกัน ขาราชการระดับสูง
ก็มีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับขาราชการระดับลางเพื่อเปนฐานกํ าลังในการทํ างานในหนวย
ราชการนัน้ ๆ และบางครั้งอาจใชเปนอํานาจตอรองในเกมการเมืองภายในหนวยงานดวย
ขาราชการระดับลางจําเปนตองแสวงหา ‘เจานาย’ เปนผูอุปถัมภ ประสิทธิภาพใน
การทํ างานและผลงานอาจไม เ พี ย งพอในการก อ ให เ กิ ด ความก า วหน า ในตํ าแหน ง ราชการ
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ข า ราชการจํ านวนไมนอยเติบโตดวยวิธีการทั้งที่ถูกและผิดจริยธรรม ดังเชนวิธีการ ‘ลิ้นเลีย
เบีย้ มาก ปากสอพลอ ลอไขแดง แกรงวิชา’ ในหลายตอหลายกรณี ขาราชการที่หวังความกาวหนา
แหงอาชีพจําตองแสดงความสวามิภักดิ์ตอ ‘เจานาย’ และบางครั้งอาจตองสง ‘สวย’ ให ‘เจานาย’
ดังเชน ‘พระบูชา นําผึ
้ ง้ เดือนหา ปุมมะคา งาชาง หางนกยูง แถมถุงกอลฟ’ เปนตน (ชัยอนันต
สมุทวณิช 2520 : 202) ในแงของขาราชการ การเลือก ‘เจานาย’ มีสภาพไมแตกตางจากการ
แทงมา หากแทงถูกก็ไดผลตอบแทนอันคุมคา แตถาแทงผิดก็ตองขาดทุน สําหรับขาราชการ
ระดับสูง การแทงมาผิดตัวหมายถึงการขาดทุนความกาวหนาแหงตําแหนงขาราชการขั้นสําคัญ
ขาราชการที่เปน ‘เจานาย’ มีหนาทีใ่ นการสงเสริมให ‘ลูกนอง’ มีตาแหน
ํ
งการงาน
ทีก่ า วหนา ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งฝงรากลึกในสังคมไทยนับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่กอใหเกิด
การเลนพวก การปรากฏตัวของ ‘กลุม’ ในหนวยราชการตางๆคอนขางชัดเจน การแยงชิงอํานาจใน
หน ว ยราชการระหว า งกลุ  ม ต า งๆบางครั้ ง ก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง จนสร า งความเสี ย หายแก
ทางราชการ
เมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงขาราชการระดับ ‘เจานาย’ ไมวา จะเปนปลัดกระทรวงหรือ
อธิบดี ยอมเปนปกติวิสัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขาราชการระดับลางลงมา การที่ ‘เจานาย’
จะสงเสริม ‘ลูกนอง’ โดยทีใ่ นขณะเดียวกันก็ยาย ’คนนอกกลุม’ ทีม่ ใิ ชสมุนบริวารออกไปดํารง
ตําแหนงที่ไรอํานาจและผลประโยชน นับเปนปฏิบัติการที่เปนไปตามบรรทัดฐานอันเปนที่ยอมรับ
เกื อ บโดยทั่ ว ไปในสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ อ ย า งแน น หนา ดั ง เช น สั ง คมไทยนี้
สภาพการณดงั ทีก่ ลาวขางตนนี้เกิดขึ้นในระบบราชการทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร
นับตั้งแตป 2475 เปนตนมา สังคมการเมืองไทยถูกครอบงํ าโดยกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยในเบื้องตน ‘นักการเมือง’ สวนใหญมีภูมิหลังเปนขาราชการทหารหรือพลเรือนมา
ก อ น โดยที่ ใ นบางขณะข า ราชการประจํ าสามารถดํ ารงตํ าแหนง การเมือ งควบคู กั นไปด ว ย
ผูน าข
ํ าราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหารที่ยึดกุมอํานาจรัฐได ถีบตัวขึ้นมาเปนผูอุปถัมภ
ในระบบราชการ บรรดาขาราชการและพนักงานของรัฐกลายเปนผูอยูใตการอุปถัมภ
ภายหลังการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในป 2516 โครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจ
เริ่มแปรเปลี่ยนไป โดยที่สัดสวนของชนชั้นนําทางอํานาจที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น และการเขาและออกจากกลุมชนชั้นนํ าทางอํ านาจมีความถี่มากขึ้น แตชวงเวลาที่
นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งครองอํ านาจนั้นคอนขางสั้นและไมตอเนื่อง ที่เดนชัดไดแก
ชวงเวลาระหวางเดือนกุมภาพันธ 2518 ถึงเดือนตุลาคม 2519 และชวงเดือนสิงหาคม 2531
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2534 เมื่อผูนําฝายทหารสิ้นอํานาจภายหลังเหตุการณพฤษภาคม 2535
นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งถีบตัวขึ้นมาเปนผูอุปถัมภในระบบราชการ แทนที่ผูนํ ากลุม
พลังอํ ามาตยาธิปไตย การรุกคืบเขาไปสรางสายใยการอุปถัมภในระบบราชการของชนชั้นนํา
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ทางอํานาจที่มาจากการเลือกตั้ง เริ่มตนอยางเปนกระบวนการนับตั้งแตยุครัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนทในป 2523 และขยายตัวตามลําดับ จนสายใยการอุปถัมภดังกลาวนี้กลายเปนระบบ
ทีฝ่ ง รากลึกลงเรื่อยๆในระบบราชการ
การเปลี่ ย นแปลงโครงสรา งชนชั้น นํ าทางอํ านาจดังกลาวนี้สรางผลสั่นคลอน
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภในระบบราชการ แตเดิมขาราชการที่หวังความกาวหนาในตํ าแหนง
ราชการเพียงแตสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ ‘เจานาย’ ซึ่งเปนขาราชการดวยกันเอง แมใน
บางกรณี อ าจต อ งต อ ยอดสายสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ ถึ ง รั ฐ มนตรี แต รั ฐ มนตรี ใ นยุ ค ระบบ
อํามาตยาธิปไตยก็มีภูมิหลังเปนขาราชการ เมื่อนักการเมืองซึ่งเปน ‘มนุษยตางดาว’ นอกระบบ
ราชการยึดกุมอํ านาจรัฐได ขาราชการและพนักงานของรัฐระดับสูงจํ าตองสรางสายสัมพันธ
เชิงอุปถัมภกับ ‘มนุษยตางดาว’ เหลานั้น แมระยะแรกโครงสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
จะไรเสถียรภาพ เพราะการบุกรุกของ ‘มนุษยตางดาว’ ครัน้ เวลาทอดนานออกไป และเปนที่แนชัด
วา ‘มนุษยตางดาว’ จะธํารงอํานาจในสังคมการเมืองตราบนานเทานาน โครงสรางความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภกลับสูเสถียรภาวะเดิม ขาราชการและพนักงานของรัฐจําตองยอมรับกฎกติกาใหม
ในขอที่ตองทํางาน ‘รับใช’ นักการเมือง หาใชการทํางาน ‘รับใช’ กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ดังทีป่ รากฏอยางเดนชัดระหวางป 2475 – 2516 อีกตอไป
แต ใ นช ว งเปลี่ ย นผา นจากระบอบอํ ามาตยาธิปไตยโดยไปสูระบอบการเมือง
การปกครองที่ผูนํามาจากการเลือกตั้ง การขัดขืนตอ ‘มนุษยตางดาว’ ยอมเปนปรากฏการณ
ธรรมชาติ เมื่อเกิดกรณีนักการเมืองใชอํ านาจโยกยายขาราชการ จึงมักมีเสียงรองเรียนวา
‘นั ก การเมื อ งรั ง แกข า ราชการประจํ า’ ทั้ง ๆที่ก ารใชอํ านาจการเมืองโยกยายขาราชการมิใช
ปรากฏการณใหม แมในระบอบอํามาตยาธิปไตยก็มีการใชอํานาจเชนนี้ เพียงแตขาราชการไทย
คุน เคยกับการถูก ‘รังแก’ โดยขาราชการดวยกันเอง ไมคุนเคยกับการถูก ‘มนุษยตางดาว’ รังแก
อยางไรก็ตาม เมื่อ ‘มนุษยตางดาว’ ลงรากปกหลักในโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจแลว
การยอมรับอํานาจของ ‘มนุษยตางดาว’ จึงมีมากขึน้ ประชาสังคมไทยเริ่มเคยชินกับการโยกยาย
ขาราชการและพนักงานของรัฐเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมตองการใหนักการเมือง
แทรกแซงการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล ทั้งนี้อาจเปนเพราะตองมนตรา ‘นักการเมืองรังแก
ขาราชการประจํา’ จึงมีบทบัญญัตทิ เี่ ปนขอหามสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 111)
และสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 128) แตมิไดกําหนดเปนขอหามสําหรับผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
เพราะในฐานะผูนําฝายบริหารของกระทรวงทบวงกรมตางๆ รัฐมนตรียอมมีอํานาจในการบริหาร
งานบุคคล
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อยางไรก็ตาม การกําหนดขอหามดังกลาวนี้มิอาจแมแตลดทอนสิ่งจูงใจในการ
แทรกแซงของการบริหารงานบุคคลภาครัฐบาลของสมาชิกรัฐสภาได ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3
ประการ กลาวคือ
ประการแรก ขอหามตามมาตรา 111 และมาตรา 128 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป
2540 บัญญัติขึ้นโดยไมยอมรับความเปนจริงวาดวยความแข็งแกรงของระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภในสังคมการเมืองไทย หากตองการทํ าลายสิ่งจูงใจในการแทรกแซงการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐบาล ก็ตองทําลายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภดวย ซึ่งมิใชเรื่องที่จะทําไดโดยงาย
เพราะการแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการ
ดําเนินการใหพนจากตําแหนง มิไดเกิดจากความตองการของผูอุปถัมภ (นักการเมือง) เทานั้น
หากยังเปนความตองการผูอยูใตการอุปถัมภ (ขาราชการและพนักงานของรัฐ) อีกดวย
ประการที่สอง การละเมิดขอหามตามมาตรา 111 และมาตรา 128 มิเปนเหตุ
ใหถูกลงโทษ เพราะรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดบทลงโทษ เวนแตการถูกถอดออกจากตําแหนงตาม
บทบัญญัตใิ นหมวด 10 สวนที่ 3 ซึ่งมีกระบวนการที่ยืดเยื้อและเสียตนทุนสูง อีกทั้งมิใชความผิด
รายแรงจนถึงกับตองถูกถอดออกจากตําแหนง
ประการที่สาม สมาชิกรัฐสภาอาจหลีกเลี่ยงการแทรกแซงการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐบาลโดยตรง ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได ซึ่งไมเขาขายมาตรา
111 และมาตรา 128
2.5 รัฐบาล
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเผชิญโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมืองอยางนอย 3 ดาน
คือ
(1) สิง่ จูงใจในการรับผิดตอประชาชน
(2) สิง่ จูงใจในการจัดตั้งตําแหนงทางการเมืองที่มิใชรัฐมนตรี
(3) สิง่ จูงใจในการทุจริต ประพฤติมิชอบ และแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
2.51 สิง่ จูงใจในการรับผิดตอประชาชน (Accountability)
ความรับผิดตอประชาชนมีทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค ในระดับจุลภาค
สํานึกความรับผิดตอประชาชนยอมแตกตางกันระหวางสมาชิกรัฐสภาประเภทตางๆ สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรระบบแบงเขตเลือกตั้งยอมมีสํานึกความรับผิดตอประชาชนโดยกระจางชัด เพราะ
หากมิไดแสดงความรับผิดในแนวทางที่ประชาชนคาดหวัง อาจพายแพการเลือกตั้งครั้งตอไปได
โดยงาย แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคอาจมีความสํานึกในดานความรับผิด
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ที่มีตอประชาชนไมมากเทาสมาชิกที่ผานการเลือกตั้งโดยตรง สวนหนึ่งเปนเพราะไมมีเขตการ
เลือกตัง้ ทีช่ ดั เจนในความรับผิดโดยเฉพาะเจาะจง อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความรับผิดปฐมฐานมีตอ
ผูนําพรรคที่มีอํานาจจัดทําและจัดอันดับบัญชีรายชื่อพรรค ในอีกดานหนึ่ง ความรูสึกรับผิดตอ
ประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาขึ้นอยูกับปจเจกบุคคล การเลือกตั้งมิอาจเปนกลไกในการสราง
ความรับผิดดังกลาวนี้ได ในเมื่อสมาชิกวุฒิสภามิอาจดํารงตําแหนงติดตอกัน 2 สมัยได จึงไมตอง
ถูกตรวจสอบจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งตอไป
เมือ่ พิจารณาความรับผิดตอประชาชนในระดับมหภาค รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
มิ ไ ด ใ ห ค วามสนใจในการสร า งกลไกความรั บ ผิ ด ที่ รั ฐ บาลมีตอประชาชน (Accountability
Mechanism)
ในดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดสรางกลไกเพื่อใหตลาดการเมือง
แปรเปลี่ยนจากตลาดที่มีการใชเงินแลกกับคะแนนเสียงมาเปนตลาดที่มีการนํานโยบายแลกกับ
คะแนนเสียง พรรคการเมืองสามารถนํ าเสนอนโยบายเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ครั้นเมื่อ
มีอํานาจในการบริหารราชการแผนดินแลว อาจไมนํานโยบายที่ใชหาเสียงไปดําเนินในทางปฏิบัติ
ก็ได การขาดกลไกความรับผิดดังกลาวนี้เอง ทําใหสัญญาทางการเมือง (การเสนอขายนโยบาย
แลกกับคะแนนเสียง) ซึ่งโดยธรรมชาติเปนสัญญาโดยนัย (Implicit Contract) และเปนสัญญา
ที่ไมสมบูรณ (Incomplete Contract) ธํารงความไมสมบูรณตอไป โดยที่มิไดรักษาผลประโยชน
ของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง รัฐบาลจะแสดงความรับผิดตอประชาชนดวยการดําเนินนโยบาย
ตามสัญญาที่ใหไวในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไมขึ้นอยูกับสํานึกของรัฐบาลเอง รัฐธรรมนูญมิได
ออกแบบใหรัฐบาลมีความรับผิดตอประชาชนมากขึ้น
แตในอีกดานหนึ่ง การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคสรางสิ่งจูงใจใหพรรค
นําเสนอชุดของนโยบาย (Policy Menu) ที่มีลักษณะประชานิยม (Populism) เพื่อใหไดมา
ซึง่ คะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งตอไป (Vote Gains Maximization) พรรคจะตอง
แสดงความสามารถในการผลิต ‘บริการความสุข‘ ใหแกประชาชน หรือดําเนินนโยบายที่ประชาชน
พอใจ มิฉะนั้นจะมีผลตอคะแนนเสียงเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อพรรคที่ไดรับ
2.52 สิง่ จูงใจในการจัดตั้งตําแหนงทางการเมืองที่มิใชรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการใหคณะรัฐมนตรีมีขนาดเล็ก โดยมี ‘.. นายก
รัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี ..’ (มาตรา 201)
ภาคผนวก 5-6 นํ าเสนอข อ มู ล ขนาดของคณะรั ฐ มนตรี ต ามที่ กํ าหนดโดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆระหวางป 2475-2540 ตารางที่ 5-13 นําเสนอขอมูล
จํานวนรัฐมนตรี (รวมนายกรัฐมนตรี) ขั้นสูงตามรัฐธรรมนูญที่บังคับใชในชวงเวลาดังกลาว ทั้งนี้
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มีขอ นาสังเกตวา ธรรมนูญการปกครองที่บังคับใชในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตยมิไดจํากัดขนาดของ
คณะรัฐมนตรี โดยใหกําหนดจํานวนตามสมควรหรือจํานวนตามที่นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูล
(ธนป. 2520 และ ธนป. 2534) รัฐธรรมนูญทีก่ าหนดให
ํ
คณะรัฐมนตรีมีขนาดเล็กที่สุด ไดแก
ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 (15 คน) ในจํานวนรัฐธรรมนูญ 17 ฉบับ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เบไปขางที่มีคณะรัฐมนตรีขนาดใหญ โดยอยูในลําดับที่ 8 อนึ่งมีขอ
นาสังเกตวา หากไมนับธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย ซึ่งบังคับใชในยุคเผด็จการ/
คณาธิปไตย ขนาดของคณะรัฐมนตรีตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญมีแนวโนมใหญขึ้นตามกาลเวลา
โดยมีขนาด 45 คนตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 และขนาด 49 คนตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534
และฉบับป 2534/2538 แมเมื่อพิเคราะหโดยเปรียบเทียบ คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับป
2540 มีขนาดคอนขางใหญ แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ก็ทําลายแนวโนมที่คณะรัฐมนตรีมีขนาด
ใหญขึ้นตามกาลเวลา (ดูตารางที่ 5-13)
เหตุใดรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จึงตองการใหมีคณะรัฐมนตรีขนาดเล็ก อมร
รักษาสัตย (2541 : 139) ซึง่ เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ใหอรรถาธิบายวา ‘…
เพื่อใหการทํางานคลองตัว มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ลดการแยงกันเปนรัฐมนตรีหลังจากตั้ง
รัฐบาลแลว … นาจะชวยทําลายระบบโควตาและภาคนิยม …’ ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการ
มีคณะรัฐมนตรีขนาดเล็กดังกลาวขางตนนี้ลวนแลวแตเปนเรื่องคาดเดา ขนาดของคณะรัฐมนตรี
มีความสัมพันธผกผันกับประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดินจริงหรือไม เปนปญหาขอเท็จจริง
ทีจ่ ะตองมีการศึกษาและวิจัยตอไป แตความคาดหวังที่วา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีขนาดเล็กลง จะลด
การแยงกันเปนรัฐมนตรีหลังจากจัดตั้งรัฐบาลแลว และจะสามารถทํ าลายระบบโควตาและ
ภาคนิยมไดนั้นเปนความคาดหวังที่ตรงกันขามกับขอเท็จจริง
การจํ ากัดคณะรัฐมนตรีใหมีขนาดเล็กมีผลตอการใชตํ าแหนงรัฐมนตรีในการ
ปูนบําเหน็จทางการเมือง เมื่อตําแหนงรัฐมนตรีมีนอยลง จําเปนตองแสวงหาตําแหนงทางการเมือง
อืน่ สําหรับการปูนบําเหน็จ ดังเชนตําแหนงที่ปรึกษาหรือตําแหนงลักษณะเดียวกัน6

6

ในยุครัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีความพยายามในการปฏิรูประบบราชการ ดวยการเพิ่มจํานวนกระทรวง
และทบวง การจัดกลุมหนวยราชการใหม และอาจมีการเพิ่มตําแหนง ‘ปลัดกระทรวงฝายการเมือง’ (ซึ่งอาจ
เรียกวา ปลัดอํานวยการ) แยกตางหากจากตําแหนงปลัดกระทรวงที่มีอยูเดิม โดยปลัดอํานวยการเปนตําแหนง
ทางการเมือง โดยที่อาจมีการสถาปนาตําแหนง "ผูชวยรัฐมนตรี" ดวย การเพิ่มจํานวนกระทรวงและการเพิ่ม
ตําแหนงทางการเมืองเหลานี้ สวนหนึ่งอาจเปนดวยเหตุผลของการปฏิรูประบบราชการ แตอีกสวนหนึ่งอาจเปน
การตอบสนองตอสิ่งจูงใจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
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ตารางที่ 5-13
ขนาดของคณะรัฐมนตรี
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475-2540
(จํานวนคน)
จํานวนรัฐมนตรีขั้นสูง
(รวมนายกรัฐมนตรี)
15

ธนป. 2475

มาตรา 32

19

รธน. 2489

มาตรา 66

21

รธน. 2519

มาตรา 16

25

รธน. 2475

มาตรา 46

26

รธน. 2490

มาตรา 74

รธน. 2492

มาตรา 140

29

รธน. 2475/2495

มาตรา 81

31

รธน. 2511

มาตรา 137

รธน. 2517

มาตรา 177

36

รธน. 2540

มาตรา 201

45

รธน. 2521

มาตรา 146

49

รธน. 2534

มาตรา 159

รธน. 2534/2538

มาตรา 163

รธน. 2502

มาตรา 14

รธน. 2515

มาตรา 14

รธน. 2520

มาตรา 21

รธน. 2534

มาตรา 21

ไมจํากัดจํานวน

ที่มา

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ และภาคผนวก 5-6
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2.53 สิ่งจูงใจในการทุจริต ประพฤติมิชอบ และแสวงหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจ (Rent Seeking)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดกฎกติกาในการสะกัดผูมี
ประวัติการทุจริตและประพฤติมิชอบมิใหเขาสูตลาดการเมือง กําหนดมาตรการการแสดงบัญชี
รายการทรัพยสินและหนี้สิน การลงโทษผูละเวนการแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
การตรวจสอบฐานะการเงินเมื่อพนจากตําแหนง การถอดถอนออกจากตําแหนง และการดําเนินคดี
อาญา ซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสําคัญในประเด็นการตรวจสอบการใชอํานาจ
ในการทุจริต ประพฤติมิชอบ และแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ จึงมีบทบัญญัติและสรางกลไก
ในการนีโ้ ดยเฉพาะ (หมวด 10 วาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ) นับเปนลักษณะเดนพิเศษ
ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ความเขมงวดในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ประกอบกับบทลงโทษ
ที่รุนแรง ในดานหนึ่งมีผลลดทอนสิ่งจูงใจในการทุจริต ประพฤติมิชอบ และแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบาย แตในอีกดานหนึ่งทําใหการฉอฉล
การใชอํานาจมีวิธีการพลิกแพลงมากขึ้น
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 วางกติกาเพื่อปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม กติกาสวนที่บังคับใชกับผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเขมงวด
มากกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้
(1) รัฐมนตรีจะรับสัมปทานจากรัฐไมวาโดยตรงหรือโดยออมมิได (มาตรา 208)
(2) รัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ
โดยมุง หาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดมิได (มาตรา 208)
(3) รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือตอง
ไมคงไวซงึ่ ความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป (มาตรา 209 วรรคแรก)
(4) รัฐมนตรีตองไมกระทําการใดๆอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการ
ใดๆเกีย่ วกับหางหุนสวนหรือบริษัทที่ตนมีสวนเปนเจาของ (มาตรา 209 วรรคสอง)
ในกรณีที่รัฐมนตรีผูใดประสงคที่จะไดรับประโยชนจากการเปนหุนสวนในหางหุน
สวนหรือบริษัทตอไป ใหรัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหโอนหุนใหนิติบุคลซึ่งจัดการทรัพยสิน
เพือ่ ประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 209 วรรคแรก)
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นําแนวความคิดวาดวย Blind Trust มาเปนกลไกในการ
ปองกันความขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม Blind Trust คือ
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‘นิตบิ คุ คลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น’ ตามมาตรา 209 วรรคแรก7 หากพิจารณา
จากแงมุมของรัฐมนตรีผูเปนเจาของหุนสวนในฐานะปุถุชนยอมยากที่จะไววางใจ ‘นิติบุคคล
ซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น’ ได หนทางในการหลบเลี่ยงบทบัญญัติในเรื่องนี้
ก็โดยการโอนหุน ใหบุตรธิดาหรือญาติมิตรกอนที่จะกาวขึ้นสังเวียนการเมือง8
3. ผลกระทบของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่มีตอโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมือง
โครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มีลกั ษณะเดนอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ออกแบบโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมือง
โดยเนนการลงโทษและการบังคับ (ดังเชนการกําหนดใหใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย )
อันเปนการกํ าหนดสิ่งจูงใจเชิงลบ (Negative Incentives) มิใชการกํ าหนดสิ่งจูงใจเชิงบวก
(Positive Incentives) สิง่ จูงใจเชิงลบ หมายถึง สิ่งจูงในในการที่จะไมถูกลงโทษหากกระทําหรือ
ละเวนการกระทําดังที่ถูกกําหนด สวนสิ่งจูงใจเชิงบวก หมายถึง สิ่งจูงใจที่จะไดรับผลตอบแทน
หากกระทําการหรือละเวนการกระทําการดังที่ถูกกําหนด การออกแบบโครงสรางสิ่งจูงใจทางการ
เมืองโดยเนนการใหสิ่งจูงใจเชิงลบ สะทอนใหเห็นปรัชญาพื้นฐานของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ทีเ่ นนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมืองและนักการเมืองอยางเขมงวด
ประการที่สอง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ออกแบบโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมือง
ในทางที่ขัดกับธรรมชาติของมนุษยและสังคมในหลายเรื่อง มนุษยมีสิ่งจูงใจทางการเมืองโดย
ธรรมชาติ เพราะมนุษยมีความเห็นแกตัวและตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximizer)
การสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางการเมืองจึงเปนไปในทางที่จะใหไดมาซึ่งอรรถประโยชนสูงสุด สังคม
มนุษยก็ดุจเดียวกับตัวมนุษยที่มีสิ่งจูงใจโดยธรรมชาติ เพราะสังคมมนุษยมีระบบที่ถักทอความ
สัมพันธระหวางมนุษยในสังคมเดียวกัน สังคมไทยมีระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (PatronClient Relationship) ซึง่ ฝงรากลึกมาเปนเวลานาน ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภมีโครงสราง
สิ่งจูงใจอันเกิดจากการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในสังคม โครงสรางสิ่งจูงใจภายใตระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภจึงมีอยูโดยธรรมชาติในสังคมไทย
7

กฎหมายที่บัญญัติเพื่ออนุวัตรตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ ไดแก พระราชบัญญัติการจัดการหุน
สวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543
8
เมื่อพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรดํารง
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณมิไดโอนหุนให ‘นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น’
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หากแตโอนหุนใหแกบุตรและคนใกลชิดจนกอคดีอื้อฉาว ดู ชํานาญ พิเชษฐพันธ
และคณะ (2544)
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ตัวอยางของการออกแบบโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมืองที่ขัดกับธรรมชาติของ
มนุษยและสังคม ไดแก การบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้ง การเนนการลงโทษการซื้อและ
ขายเสียง โดยมิไดสรางสิ่งจูงใจเชิงบวกเพื่อใหละเวนการซื้อและขายเสียง การเนนการลงโทษ
การแทรกแซงการบริหารงานบุคคลภาครัฐบาลและการหาประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน ความพยายามในการทําลายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ เปนตน
การออกแบบโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมืองในทางที่ขัดกับธรรมชาติของมนุษย
และสังคม ยอมทําใหปฏิกิริยาการสนองตอบไมกอผลตามที่คาดได ทั้งในดานทิศทางและขนาด
ของผลกระทบ การปฏิรูปการเมืองใด หากจํ าเปนตองอาศัยการออกแบบโครงสรางสิ่งจูงใจ
ทางการเมืองทีข่ ัดกับธรรมชาติของมนุษยและสังคม การปฏิรูปนั้นยอมยากที่จะสัมฤทธิ์ผลได
ประการที่สาม รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ละเลยความสําคัญของตนทุนปฏิบัติการ
ทางการเมือง (Political Transaction Cost) โดยทีผ่ รู างรัฐธรรมนูญดังกลาวมิไดทําความเขาใจวา
ตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองเปนสิ่งจูงใจดานลบ ผูที่ตองรับภาระตนทุนปฏิบัติการทางการเมือง
ในเรื่องใดยอมถูกบั่นทอนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติการทางการเมืองในเรื่องนั้น ดังนั้น การกําหนด
ขนาดของภาระตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองก็ดี การกําหนดตัวผูรับภาระตนทุนดังกลาวก็ดี จึงมี
ความสําคัญตอสิ่งจูงใจทางการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมือง แตกลับใหภาคประชาชนตองแบกรับภาระตนทุนปฏิบัติการคอนขางสูง ซึ่งเปนการ
ทําลายสิง่ จูงใจในการมีสวนรวมทางการเมืองนั้นเอง
ตารางที่ 5-14 ประมวลผลกระทบของการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่มี
ตอโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมือง การประเมินผลกระทบดังกลาวนี้มาจากบทวิเคราะหในหัวขอ
ที่สอง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กํ าหนดกฎกติกาซึ่งสวนหนึ่งมีผลในการสรางสิ่งจูงใจใหม
แตอกี สวนหนึ่งมีผลในการเปลี่ยนแปลงสิ่งจูงใจที่มีอยูเดิม (ดูตารางที่ 5-15)
การสรางสิง่ จูงใจใหมและการเปลี่ยนแปลงสิ่งจูงใจที่มีอยูเดิม สวนหนึ่งกอใหเกิด
การสนองตอบในทิศทางที่ตองการ แตอีกสวนหนึ่งกอใหเกิดประพฤติกรรมเบี่ยงเบน ตารางที่ 5-16
ประเมินประสิทธิผลและประพฤติกรรมเบี่ยงเบนอันเกิดจากโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมืองเหลานี้
ซึ่งจะเห็นไดวา การสนองตอบตอสิ่งจูงใจที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 คาดหวังสวนใหญมี
ประสิทธิผลคอนขางตํ่า โดยเฉพาะอยางยิ่งการไมนอนหลับทับสิทธิ์ การมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน และการพัฒนาพรรคการเมือง สวนที่มีประสิทธิผลคอนขางสูง ไดแก การทําลาย
สิ่งจูงใจในการยายพรรค และการทําลายสิ่งจูงใจในการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยางไรก็ตาม
โครงสรางสิ่งจูงใจบางชุดกอใหเกิดประพฤติกรรมเบี่ยงเบน อาทิเชน
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(1) ฐานความเชื่อที่วา ‘พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก’ และ ‘ระบบทวิพรรคดีกวา
ระบบพหุพรรค’ สรางสิ่งจูงใจในการเติบโตจากภายนอก ดวยการควบและครอบกลุมหรือพรรค
การเมือง (Merger and Acquisition) แทนการเติบโตจากภายใน
(2) การสถาปนา ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ เพือ่ สรางสิ่งจูงใจในการดึงดูดผูมีการศึกษา
เข าดํ ารงตํ าแหน ง ทางการเมื อ ง กลั บ ก อ ให เ กิ ด สิ่ ง จู ง ใจในการซื้ อ ปริ ญ ญาบัตรและผลั ก ดัน
กระบวนการ McDonaldization of Higher Education อันยังผลใหระบบทุนนิยมวิชาการ
(Academic Capitalism) เติบโตเร็วกวาที่ควรจะเปน
(3) การทํ าลายสิ่งจูงใจในการยายพรรค ดวยการกํ าหนดเงื่อนเวลาในการ
เปนสมาชิกพรรคการเมือง ไมมีผลตอกระบวนการควบและครอบกลุมหรือพรรคการเมือง ซึ่งไดรับ
แรงหนุนเนื่องจากอคติวาดวยขนาดของพรรคการเมืองที่แฝงอยูในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
กอใหเกิดคติที่วา การยายพรรคเปนกลุมดีกวาการยายพรรคเปนรายบุคคล
(4) การลิดรอนอํ านาจหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในดานนิติบัญญัติ
ผลักดันใหสมาชิกรัฐสภาดังกลาวมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการทําหนาที่นิติบัญญัติ
(5) การจํากัดขนาดของคณะรัฐมนตรีเพื่อปองกันการใชตําแหนงรัฐมนตรีในการ
ปูนบํ าเหน็จทางการเมือง กลับกอใหเกิดสิ่งจูงใจในการจัดตั้งตํ าแหนงทางการเมืองอื่นที่มิใช
รัฐมนตรี
โครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีผลตอโครงสราง
ตลาดการเมือง (Structure of Political Market) กลาวคือ แทนที่จะทําใหตลาดการเมืองปรับตัวสู
การแขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) มากกวาเดิม กลับสรางทํานบกีดขวางการเขาสู
ตลาดการเมือง (Barriers to Entry) ระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ กลายเปนทํานบใหมที่จะใหการเขา
สูตลาดการเมืองมิไดเปนไปโดยเสรี (Free Entry) อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมืองและฐานคติ
‘ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรค’ มีผลในการทํ าลายพรรคการเมืองขนาดเล็ก และตอมา
พรรคการเมืองขนาดกลาง คงไวแตพรรคการเมืองขนาดใหญ อันทําใหประชาชนมีทางเลือก
นอยลง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดสนใจปฏิรูปการเมืองดวยการเปลี่ยนแปลงตลาด
การเมืองทีน่ าเงิ
ํ นแลกกับคะแนนเสียง มาเปนตลาดที่นํานโยบายแลกกับคะแนนเสียง จึงมิไดสนใจ
การออกแบบโครงสรางสิ่งจูงใจเพื่อลดความไมสมบูรณของสัญญาในตลาดการเมือง (Contract
Incompleteness) และลดทอนความไมสมบูรณของสารสนเทศ
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ตารางที่ 5-14
การประเมินผลของการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ทีม่ ตี อ โครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมือง
ตัวละคร
1. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

โครงสรางสิ่งจูงใจ

การประเมินผล

1. สิ่งจูงใจในการใชสิทธิเลือกตั้ง

การกํ าหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของ
ชนชาวไทย และกําหนดบทลงโทษการนอนหลับ
ทับสิทธิ์ เปนการใหสิ่งจูงใจทางลบ มิอาจลดทอน
อัตราการนอนหลับทับสิทธิ์ตามธรรมชาติได แตมี
ผลตอผูที่ตองการดํารงตําแหนงทางการเมือง

2. สิ่งจูงใจในการขายเสียง

รั ฐ ธรรมนู ญ ไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ห  า มการขายเสี ย ง
แตมีขอหามในกฎหมายการเลือกตั้ง ซึ่งเนนการ
ลงโทษการซื้ อ เสี ย งมากกว า การขายเสี ย ง
คํานิยาม “การขายเสียง” ไมสอดรับกับคํานิยาม
“การซื้อเสียง” ความไมรัดกุมในการนิยามทําให
ยากแกการลงโทษ อีกทั้งตนทุนการปราบปราม
และลงโทษการขายเสียงสูง

3. สิ่งจูงใจในการมีสวนรวมทาง
การเมือง

รัฐธรรมนูญตองการสงเสริมและสนับสนุนการมี
สว นรวมทางการเมืองของประชาชน แตการมี
ส ว นร ว มทางการเมื อ งเป น เรื่ อ งของวั ฒ นธรรม
จะกอเกิดไดก็ตอเมื่อหนวยการเมืองตางๆในสังคม
ยอมรั บ เป น วิ ถี แ ห ง การดํ าเนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ฝ า ย
ประชาชน ชนชั้นปกครอง และระบบราชการ
อี ก ทั้ ง ต อ งมี ก ารแก ไ ขกฎหมายให ส อดรั บ กั บ
หลั ก การการมี ส  ว นร ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชน การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชน
เปนฝายรับภาระตนทุนปฏิบัติการทางการเมือง
(Political Transaction Cost) ในระดับสูง ยอม
ทํ าใหป ระชาชนมีสว นรวมทางการเมืองไมมาก
เทาที่ควร
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ตารางที่ 5-14 (ตอ)
ตัวละคร
2. พรรคการเมือง

3. นักการเมือง

โครงสรางสิ่งจูงใจ

การประเมินผล

1. สิ่งจูงใจในการเติบโตจาก
ภายนอก (External Growth)

รัฐธรรมนูญยึดฐานคติวา พรรคการเมืองขนาด
ใหญดีกว าพรรคการเมือ งขนาดเล็ก ฐานคตินี้
เปนผลสืบเนื่องจากฐานคติอีกชุดหนึ่งที่วา ระบบ
ทวิ พ รรค (Bi-Party System) ดี ก ว า ระบบ
พหุพรรค (Multi-Party System) อคติวาดวย
ขนาดของพรรคการเมืองสงเสริมการเติบโตจาก
ภายนอก ดวยการควบและครอบกลุมและพรรค
การเมืองอื่น (Merger and Acquisition)

2. สิ่งจูงใจในการพัฒนาพรรค
การเมือง

รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองกํ าหนด
มาตรการให เ งิ น อุ ด หนุ น สํ าหรั บ การพั ฒ นา
พรรคการเมื อ ง แต จ ะไม ป รากฏผลเท า ที่ ค วร
เนื่องเพราะอคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง
ซึ่งแฝงอยูในรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง
ทํ าให พ รรคการเมื อ งไม ส นใจการพั ฒ นาพรรค
การเมือ ง นอกจากนี้ เงิน อุดหนุน ที่จัดสรรให
พรรคการเมื อ งยั ง มี ลั ก ษณะตํ านํ้ าพริ ก ละลาย
แมนํ้าอีกดวย

1. สิ่งจูงใจในการซื้อปริญญาบัตร รัฐธรรมนูญสถาปนาระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’
ก อ ให เ กิ ด ความต อ งการซื้ อ ปริ ญ ญาบั ต ร
ขณะเดี ย วกั น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ของรั ฐ และ
เอกชนสนองตอบดวยการพิมพปริญญาบัตรเสนอ
ขาย จนกอใหเกิดกระบวนการ McDonaldization
of Higher Education
2. สิ่งจูงใจในการซื้อเสียง

รั ฐ ธรรมนู ญ ไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ห  า มการซื้ อ เสี ย ง
ข อ ห า มนี้ ป รากฏในกฎหมายการเลื อ กตั้ ง
ซึ่งกําหนดบทลงโทษที่รุนแรง หากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งบังคับกฎหมายในเรื่องนี้อยางเขมงวด
และมีประสิทธิภาพ จะมีผลลดทอนสิ่งจูงใจในการ
ซื้อเสียง
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โครงสรางสิ่งจูงใจ

การประเมินผล

3. สิ่งจูงใจในการสรางเครือขาย
ระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภ

รั ฐ ธรรมนู ญ มิ อ าจทํ าลายสิ่ ง จู ง ใจในการสร า ง
เครือ ขา ยระบบความสัมพัน ธ เชิงอุปถัมภ การ
ลงโทษการซื้ อ เสี ย งอย า งรุ น แรงและอย า งมี
ประสิทธิภาพไมเพียงพอที่จะโคนลมระบบความ
สั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ ไ ด นั ก การเมื อ งในระบบ
การเลือ กตั้ง แบบแบง เขตมีสิ่ง จูงใจในการสราง
เครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภมากกวา
นั ก การเมื อ งในระบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ พรรคและ
สมาชิกวุฒิภา

4. สิ่งจูงใจในการแยงชิงตําแหนง การแย ง ชิ ง ตํ าแหน ง สั ม พั ท ธ ภ ายในพรรคเป น
สัมพัทธภายในพรรค
ประพฤติกรรมธรรมชาติของนักการเมือง ทั้งนี้เปน
ผลจากความต อ งการแย ง ชิ ง ตํ าแหน ง ทางการ
เมื อ ง รั ฐ ธรรมนู ญ มิ ไ ด ล ดทอนสิ่ ง จู ง ใจในการ
แย ง ชิ ง ตํ าแหน ง สั ม พั ท ธ ภ ายในพรรคโดยตรง
หากแตพยายามบั่นทอนสิ่งจูงใจในการใชอํานาจ
ทางการเมืองในการฉอราษฎรบังหลวง ประพฤติ
มิชอบ และแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
5. สิ่งจูงใจในการยายพรรค

รัฐธรรมนูญมิไดกํ าหนดขอหามเกี่ยวกับการยาย
พรรค แตไมสงเสริมการยายพรรค และพยายาม
ลดทอนสิ่งจูงใจในการยายพรรคดวยการกําหนด
เงื่อนเวลาขั้นตํ่าในการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
กอนการเลือกตั้ง การยายพรรคจะมีมากกอนการ
เลือกตั้งครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
หลังจากนั้น การยายพรรคจะมีนอยลงมาก เพราะ
นักการเมืองที่ยายพรรคตองเผชิญสภาวะความ
ไมแนนอน (Uncertainty) และรับภาระความเสี่ยง
(Risk) สูง รัฐธรรมนูญไมสงเสริมการยายพรรค
แตกลับสงเสริมการควบและครอบกลุมและพรรค
การเมือง อันเปนผลจากอคติวาดวยขนาดของ
พรรค ซึ่งมีนัยวา การยายพรรคเปนกลุมดีกวา
การยายพรรคเปนรายบุคคล
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4. สมาชิกรัฐสภา

โครงสรางสิ่งจูงใจ
1. สิ่งจูงใจในการรับผิดตอ
ประชาชน

การประเมินผล
รัฐธรรมนูญออกแบบใหสมาชิกรัฐสภารับผิดตอ
ประชาชนแตกตางกัน
(1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตตองรับผิดตอประชาชน มิฉะนั้น
อาจพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป
(2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
พรรคมีความรับผิดปฐมฐานตอผูนําพรรคที่มี
อํานาจจัดทําและจัดอันดับบัญชีรายชื่อพรรค

2. สิ่งจูงใจในการปฏิบัติหนาที่
นิติบัญญัติ

3. สิ่งจูงใจในการหาประโยชน
จากการจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน

4. สิ่งจูงใจในการแทรกแซงการ
บริหารงานบุคคล

(3) สมาชิกวุฒิสภามิจําตองรับผิดตอประชาชน
เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ ห า มสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ดํารงตําแหนงติดตอกัน 2 สมัย
รั ฐ ธ ร ร มนู ญ ลิ ด รอนอํ านาจหน า ที่ ใ นด า น
นิติบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดวยการ
กํ าหนดขอหามมิใหนําเสนอรางกฎหมายในนาม
ปจเจกบุคคล และการนําเสนอรางกฎหมายเกี่ยว
ดวยการเงินตองมีคํารับรองจากนายกรัฐมนตรี
รั ฐ ธรรมนู ญ มี ข  อ ห า มการหาประโยชนจ ากการ
จัดสรรงบประมาณแผนดิน แตไมมีบทลงโทษ
จึงมิอาจลดทอนสิ่งจูงใจในเรื่องนี้ได นอกจากนี้
การหลบเลี่ ย งข อ ห า มตามรั ฐธรรมนูญ สามารถ
กระทําไดโดยงาย
นั ก การเมื อ งมี สิ่ ง จู ง ใจตามธรรมชาติ ใ นการ
แทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการดําเนินการ
ใหพนจากตํ าแหนงของขาราชการและพนักงาน
ของรั ฐ การบั่ น ทอนสิ่ ง จู ง ใจดั ง กล า วนี้ ต อ ง
บั่ น ทอนระบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ ใ นชั้ น
รากฐาน การกํ าหนดขอหามในรัฐธรรมนูญโดย
ไมมีบทลงโทษโดยตรง ไมเพียงพอในการลดทอน
สิ่งจูงใจดังกลาวนี้ นอกจากนี้ขอหามนี้ยังบังคับใช
กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
แตมิอาจบังคับใชกับผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีได
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5. รัฐบาล

โครงสรางสิ่งจูงใจ
1. สิ่งจูงใจในการรับผิดตอ
ประชาชน

การประเมินผล

ไมมีกลไกในการกํ ากับใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบาย
ตามที่ใชหาเสียงเลือกตั้ง แตการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชื่อพรรคอาจทําใหรัฐบาลตองรับผิดตอ
ประชาชน
2. สิ่งจูงใจในการจัดตั้งตําแหนง การจํ ากัดขนาดของคณะรัฐมนตรีใหมีขนาดเล็ก
ทางการเมืองที่มิใชรัฐมนตรี
ทํ าใหการใชตํ าแหนงรัฐมนตรีในการปูนบําเหน็จ
ทางการเมืองเปนไปโดยจํ ากัดยิ่งขึ้น กอใหเกิด
สิ่ ง จู ง ใจในการจั ด ตั้ ง ตํ าแหน ง ทางการเมื อ งอื่ น
ที่มิใชรัฐมนตรี
3. สิ่งจูงใจในการทุจริต ประพฤติ การสร า งกลไกการตรวจสอบการใช อํ านาจรั ฐ
มิชอบ และแสวงหาสวนเกิน
ในอีกดานหนึ่งชวยลดทอนสิ่งจูงใจในการทุจริต
ทางเศรษฐกิจ
และประพฤติ มิ ช อบ แต ใ นอี ก ด า นหนึ่ ง ทํ าให
การฉอฉลอํานาจมีวิธีการอันพลิกแพลงมากขึ้น
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ตารางที่ 5-15
โครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมืองที่มีอยูเดิมและที่สรางขึ้นใหม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ตัวละคร
1. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

สิ่งจูงใจใหม
1. สิ่งจูงใจในการใชสิทธิเลือกตั้ง

การเปลี่ยนแปลงสิ่งจูงใจเดิม
1. สิ่งจูงใจในการขายเสียง

2. สิ่งจูงใจในการมีสวนรวมทาง
การเมือง
2. พรรคการเมือง

1. สิ่งจูงใจในการพัฒนา
พรรคการเมือง

3. นักการเมือง

1. สิ่งจูงใจในการซื้อปริญญาบัตร 1. สิ่งจูงใจในการซื้อเสียง
2. สิ่ ง จู ง ใจในการสร า งเครื อ ข า ยระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ
3. สิ่งจูงใจในการแยงชิงตําแหนงสัมพัทธภายใน
พรรค
4. สิ่งจูงใจในการยายพรรค

4. สมาชิกรัฐสภา

5. รัฐบาล

ที่มา

ตารางที่ 5-14

1. สิ่งจูงใจในการเติบโตจากภายนอก (External
Growth)

1. สิ่งจูงใจในการรับผิดตอประชาชน
2. สิ่งจูงใจในการปฏิบัติหนาที่นิติบัญญัติ
3. สิ่งจูงใจในการหาประโยชนจากการจัดสรร
งบประมาณแผนดิน
4. สิ่ ง จู ง ใจในการแทรกแซงการบริ ห ารงาน
บุคคลภาครัฐ
1. สิ่งจูงใจในการจัดตั้งตําแหนง
ทางการเมืองที่มิใชรัฐมนตรี

1. สิ่งจูงใจในการรับผิดตอประชาชน
2. สิ่งจูงใจในการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 5-16
ประสิทธิผลและประพฤติกรรมเบี่ยงเบนอันเกิดจากโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ตัวละคร

โครงสรางสิ่งจูงใจ

ประสิทธิผล

ประพฤติกรรมเบี่ยงเบน

นอย

-

1. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1. การกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปน
หนาที่ในฐานะสิ่งจูงใจในการใชสิทธิ
เลือกตั้ง
2. การทําลายสิ่งจูงใจในการขายเสียง
การหามขายเสียงตามกฎหมาย
เลือกตั้ง
3. สิ่งจูงใจในการมีสวนรวมทางการเมือง

นอย

-

นอย

-

2. พรรคการเมือง

1. สิ่งจูงใจในการพัฒนาพรรคการเมือง
ภายใตฐานความเชื่อ ‘พรรคใหญ
ดีกวาพรรคเล็ก’ และ ‘ระบบทวิพรรค
ดีกวาระบบพหุพรรค’

นอย

การเติ บ โตจากภายนอก
ด ว ยการครอบและควบ
กลุ  ม หรื อ พรรคการเมื อ ง
(Merger & Acquisition)

3. นักการเมือง

1. การสถาปนาระบบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’
เพื่อสรางสิ่งจูงใจในการดึงดูดผูมีการ
ศึกษาเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง

นอย

2. การหามและลงโทษการซื้อเสียงเพื่อ
ทําลายสิ่งจูงใจในการซื้อเสียง
3. การทําลายสิ่งจูงใจในการสราง
เครือขายระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภ
4. การทําลายสิ่งจูงใจในการแยงชิง
ตําแหนงสัมพัทธภายในพรรค
5. การทําลายสิ่งจูงใจในการยายพรรค
ดวยการกําหนดเงื่อนเวลาการเปน
สมาชิกพรรคการเมือง

ปานกลาง

สิ่งจูงใจในการซื้อปริญญา
บัตรและกระบวนการ
McDonaldization of
Higher Education
-

ไมมี

-

ไมมี

-

คอนขางมาก

การยายพรรคของปจเจก
บุ ค คลทํ าได ย ากขึ้ น แต
การยายพรรคเปนกลุมทํา
ไดงาย เพราะอคติวาดวย
ขนาดของพรรคส ง เสริ ม
การครอบและควบกลุ  ม
และพรรคการเมือง
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ตารางที่ 5-16 (ตอ)
ตัวละคร

โครงสรางสิ่งจูงใจ

4. สมาชิกรัฐสภา 1. สิ่งจูงใจในการรับผิดตอประชาชน

2. การทําลายสิ่งจูงใจในการทําหนาที่
นิติบัญญัติ
3. การทําลายสิ่งจูงใจในการหา
ประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน

4. การทําลายสิ่งจูงใจในการในการ
แทรกแซงการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐบาล
5. รัฐบาล

1. สิ่งจูงใจในการรับผิดตอประชาชน
2. การจํากัดขนาดของคณะรัฐมนตรี
ใหมีขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผนดิน
3. การทําลายสิ่งจูงใจในการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจ

ประสิทธิผล

ประพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ประสิทธิผลแตกตาง
ไปตามตํ าแหนงทาง
การเมือง เรียงตาม
ลํ า ดั บ จ า ก ส . ส .
ระบบการเลื อ กตั้ ง
แบบแบ ง เขต ส.ว.
และ ส.ส. ระบบ
บัญชีรายชื่อพรรค
มาก
ส.ส.มี พฤติกรรมเบี่ยงเบน
จ า ก ก า ร ทํ า ห น  า ที่ นิ ติ
บัญญัติ
นอย
การใช อํ านาจฝ า ยบริ ห าร
ในการกํ าหนดนโยบายงบ
ประมาณเพื่อผลประโยชน
ของผู  ดํ ารงตํ าแหน ง ทาง
การเมื อ ง แทนการแปร
ญัตติในรัฐสภา
ไมมี
-

ปานกลาง
ปานกลาง

คอนขางมาก

สิ่ ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง
ตําแหนงทางการเมืองอื่นที่
มิใชรัฐมนตรี
การใชอํานาจในทางฉอฉล
ตองอาศัยวิธีการพลิกแพลง
มากขึ้น
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4. บทสรุป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดกฎกติกาซึ่งกระทบตอ
โครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมือง ทั้งการสรางสิ่งจูงใจใหมและการเปลี่ยนแปลงสิ่งจูงใจที่มีอยูเดิม
ผลการศึกษาโครงสรางสิ่งจูงใจทางการเมืองดังกลาวนี้ ทํ าใหสามารถสรุปในเบื้องตนไดวา
การปฏิรูปการเมืองยากที่จะบรรลุผลได ทั้งนี้เปนเพราะเหตุวา การออกแบบโครงสรางสิ่งจูงใจ
ทางการเมืองมิเพียงแตจะมิไดเอื้ออํ านวยใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณมากกวาเดิม
เทานัน้ หากยังสรางทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมืองเพิ่มขึ้นอีกดวย การออกแบบโครงสราง
สิ่งจูงใจทางการเมือง โดยเนนสิ่งจูงใจเชิงลบก็ดี โดยขัดกับธรรมชาติของมนุษยและสังคมก็ดี
โดยละเลยความสําคัญของตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองก็ดี รวมทั้งการไมสงเสริมการทําหนาที่
ของตัวละครทางการเมือง (ดังเชนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร) ก็ดี เหลานี้กลับกลายเปนตัวถวง
กระบวนการปฏิรูปการเมือง
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ภาคผนวก 5-1

Party List9
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร 2 รูปแบบ รูปแบบแรก ไดแก การเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว
จํานวนสมาชิก 400 คน รูปแบบที่สอง ไดแก การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรค หรือที่รูจักกันใน
ภาษาอังกฤษวา Party List จํานวนสมาชิก 100 คน รวมจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสิ้น
500 คน (มาตรา 98)
เจตนารมณของสภารางรัฐธรรมนูญในการออกแบบระบบการเลือกตั้ง (Electoral
System) ดังเชนที่กลาวขางตนนี้ ก็เพราะตองการแยกแยะบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสองประเภทนี้ใหแตกตางกัน ในขณะที่ ส.ส. ที่มาจากระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตทํา
หนาทีเ่ ปนผูแทนราษฎร ดูแลทุกขสุขของราษฎร และผลักดันการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน สวน ส.ส. ที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อพรรคทําหนาที่เปนผูแทน
ของชนชาวไทยทัง้ ประเทศ ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันโดยนัยวา หากพรรคการเมืองพรรคใดเปนแกนนํา
หรือรวมจัดตั้งรัฐบาล รัฐมนตรีที่จะรวมรัฐบาลจักตองมาจาก ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคของ
พรรคการเมืองนั้น
ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรครั้ ง แรกภายใต รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในเดือนมกราคม 2544 พรรคการเมืองพากันเสริมภาพลักษณของ
พรรค ดวยการดูดดึงผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาชีพ และผูนําในสาขาตางๆมารวมในบัญชีรายชื่อพรรค
กระนัน้ ก็ตาม นักการเมืองหนาเกาที่เปน ‘ขุนพล’ ของพรรคยังคงยึดกุมอันดับตนๆของบัญชีรายชื่อ
พรรค ซึง่ นอกจากมีโอกาสไดรับเลือกเปน ส.ส. มากกวาผูอื่นแลว ยังสอเคาวาจะไดยึดกุมเกาอี้
รัฐมนตรีหากพรรคมีโอกาสเขารวมการจัดตั้งรัฐบาลอีกดวย ดังนั้น ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ
สวนที่มิไดเปน ‘ขุนพล’ ดัง้ เดิมของพรรคจึงมีฐานะเปนเพียง ‘พระอันดับ’ ประดับพรรคเทานั้น จะมี
บทบาททางการเมืองทั้งภายในและภายนอกพรรคมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการออกแบบ
เชิงสถาบัน (Institutional Design) และกติกาการเลนเกมของพรรค ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่ง
สําหรับพรรคประชาธิปตย พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม พรรคเสรีธรรม
9

หมายเหตุ

ภาคผนวกนี้เดิมเปนบทความตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2544 ตอมารวมพิมพไวใน คูมือการเมือง
ไทย (โครงการจัดพิมพคบไฟ 2544)
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และพรรคราษฎร สวนพรรคชาติไทยนั้นเลือกยุทธวิธีการสง ‘ขุนพล’ ลงสนามเลือกตั้งระบบ
แบงเขต เพราะยึดหลัก ‘สิบเบี้ยใกลมือ’ เนื่องจากเกรงวาจะสูญเสียพื้นที่ทางการเมืองหากสง
นักการเมืองหนาใหมลงแขงขัน แตครั้นเมื่อพรรคชาติไทยตกลงเขารวมรัฐบาลกับพรรคไทยรักไทย
บรรดา ‘ขุนพล’ ทีร่ กั ษาฐานทีม่ นั่ ไดตา งถูกกีดกันมิใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เนื่องเพราะ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตรตองการปฏิบัติตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ไมตองการใหรัฐมนตรีมา
จากการเลือกตั้งระบบแบงเขต
แม ว  าพรรคชาติไ ทยจะมีจํ านวนสมาชิก สภาผู แทนราษฎรจากระบบแบงเขต
มากกวาพรรคความหวังใหมและพรรคชาติพัฒนา อันเปนผลจากยุทธวิธี ‘สิบเบี้ยใกลมือ’ ของ
พรรคชาติไทย แตพรรคชาติไทยกลับมี ส.ส. จากระบบบัญชีรายชื่อนอยกวาทั้งพรรคความหวังใหม
และพรรคชาติพัฒนา [ดูภาคผนวก 5-1(ก)] แสดงใหเห็นวา ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งอาจ
ตัดสินใจในการเลือกตั้งโดยแยกแยะระหวางระบบแบงเขตกับระบบบัญชีรายชื่อตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ หากตีความเขาขาง สสร. การณอาจเปนไปไดวา ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งเลือก
ผูแ ทนในระบบบัญชีรายชื่อโดยพิจารณานโยบายของพรรคเปนดานหลัก ในขณะที่การเลือก ส.ส.
ระบบแบงเขตอาจพิจารณาจากประโยชนที่เขตการเลือกตั้งจะไดรับจาก ส.ส. ที่ไดรับเลือก
การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อเปนการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียงที่ไดรับ
(Proportional Representation) แตก็มิไดประโยชนจากระบบตัวแทนตามสัดสวนอยางเต็มที่
ในการเลือกตั้งระบบพหุนิยม (Plurality System) ผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงสูงกวาผูสมัคร
คนอืน่ ๆจะไดรับเลือกเปนผูแทนราษฎร ระบบนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา First – past – the – post
System การเลือกตั้งระบบพหุนิยมมีจุดบกพรองที่เกื้อประโยชนพรรคการเมืองขนาดใหญ แต
ลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ขอใหพจิ ารณาตัวอยางดังตอไปนี้ สมมติวา มีพรรคการเมืองอยูเพียง 2 พรรค คือ
พรรค A กับพรรค B ผลการเลือกตั้งปรากฏวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรค A ชนะพรรค B ในทุก
เขตการเลือกตั้ง ดังนั้น พรรค A สามารถยึดสภาผูแทนราษฎรได ทั้งๆที่มีประชาชนจํานวนไมนอยที่
เลือกพรรค B แตพรรค B ไมมตี วั แทนในสภาผูแทนราษฎรเลย ดวยเหตุดังนี้ ระบบพหุนิยมจึง
เกือ้ กูลใหพรรคขนาดใหญมีตัวแทนเกินกวาที่ควรจะได (Overrepresentation) ขณะเดียวกันกลับ
ทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กมีตัวแทนนอยกวาที่สมควรจะได (Underrepresentation)
การเลือกตั้งระบบตัวแทนตามสัดสวน (PR) ตองการแกไขขอบกพรองของระบบ
พหุนิยมดังกลาวขางตนนี้ ทั้งนี้เพื่อให ‘ชนกลุมนอย’ ทางการเมืองมีตัวแทนในสภาผูแทนราษฎร

330
ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ลอกแบบ
มาจากระบบของประเทศเยอรมนี ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะมีคะแนนเลือกตั้ง 2 คะแนน
คะแนนหนึ่งใชในการเลือกตั้งผูแทนระบบแบงเขต อีกคะแนนหนึ่งใชในการเลือกตั้งระบบบัญชี
รายชือ่ พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนเสียงนอยกวา 5% ของจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศจะ
ไมมีผูแทนระบบบัญชีรายชื่อ (มาตรา 100)
การกําหนดคะแนนเสียงขั้นตํ่าที่ระดับ 5% ดังกลาวนี้ ทําใหการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทําลายขอดีของระบบตัวแทนตามสัดสวน แทนที่ระบบ
บัญชีรายชื่อจะชวยลดการมีผูแทนเกินกวาที่สมควรของพรรคการเมืองขนาดใหญ และลดการมี
ผูแทนตํ่ากวาที่สมควรของพรรคการเมืองขนาดเล็ก กลับเสริมสรางอคติวาดวยขนาดของพรรค
(Size Bias) โดยลงโทษพรรคขนาดเล็ก และสงเสริมพรรคขนาดใหญ
ขอเท็จจริงจากการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 ปรากฏวา พรรคการเมืองที่ไดรับ
คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อตั้งแต 5% ขึ้นไป ของจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งมี
เพียง 5 พรรค โดยไดคะแนนเสียงรวมกันคิดเปนรอยละ 85.69 ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง อีก
รอยละ 14.31 (รวม 4,095,687 คน) ไมมีตัวแทนในระบบบัญชีรายชื่อพรรคในสภาผูแทนราษฎร
นับเปนสัดสวนที่สูงมาก ดวยเหตุดังนี้ การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามมาตรา 100 จึง
ทําลายขอดีของระบบผูแทนตามสัดสวน โดยทีจ่ านวน
ํ
ส.ส. อีกประมาณ 14 คน ถูกเฉลี่ยใหแก
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย
หากกํ าหนดคะแนนเสียงขั้นตํ่าที่ระดับ 1% พรรคการเมืองที่มี ส.ส.
ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 9 พรรค [ดูภาคผนวก 5-1(ข)] ซึ่งไดรับคะแนน
เสียงรวมทัง้ สิน้ 93.06% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง โดยมีเพียง 6.94% เทานั้นที่ไมมีผูแทนในสภา
ภายใตระบบนี้ การลดระดับคะแนนเสียงขั้นตํ่าจาก 5% เหลือ 1% จะชวยลดความไดเปรียบ
ของพรรคขนาดใหญลงได จากการประมาณการตามตารางที่ 3 พรรคการเมืองที่มีจํานวน ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อลดลง ไดแก พรรคไทยรักไทย (4 คน) พรรคประชาธิปตย (2 คน) และพรรค
ความหวังใหม (1 คน) สวนพรรคที่ได ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพิ่มขึ้น ไดแก พรรคเสรีธรรม
(3 คน) พรรคถิ่นไทย (2 คน) พรรคราษฎรและพรรคประชากรไทย (พรรคละ 1 คน) โดยที่พรรค
ชาติพฒ
ั นาและพรรคชาติไทยมีจํานวน ส.ส. ระบบนี้เทาเดิม [ดูภาคผนวก 5-1(ค)] ดวยเหตุดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จึงเพิ่มพูนอคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง
โดยทีก่ ารเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อเปนปจจัยสําคัญในการนี้
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ในหมูพ รรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองที่มีขนาดใหญมากเพียงใด ยิ่งมี
ความไดเปรียบในระบบบัญชีรายชื่อมากเพียงนั้น ผลการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 พรรค
ไทยรักไทยไดรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 248 คน คิดเปนรอยละ 49.60 ของจํานวน ส.ส. ทั้งสองระบบ
ในขณะที่พรรคประชาธิปต ยมีสัดสวน ส.ส. เพียง 25.60% (128 คน) หากลดคะแนนเสียงขั้นตํ่า
เหลือ 1% ตามขอเสนอขางตนนี้ พรรคไทยรักไทยจะมี ส.ส. รวม 244 คน เทียบกับพรรค
ประชาธิปต ย 126 คน หรือ 48.80% เทียบกับ 25.20% ของจํานวน ส.ส. [ดูภาคผนวก 5-1 (ง) และ
5-1 (จ)]
ระบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ตามการออกแบบของรั ฐ ธรรมนูญฉบับป 2540 ยังมีขอ
บกพรองในการทําลายกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) ในขณะที่ ส.ส.ระบบแบง
เขตมีความรับผิดตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน จึงตองดูแลทุกขสุขและทําหนาที่เปน
ตัวแทนของราษฎร มิฉะนั้นอาจตองพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป แต ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ
ไมตอ งรับผิดตอประชาชน หากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมพอใจ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ก็มิอาจ
อาศัยการเลือกตัง้ เปนกลไกในการลงโทษ ส.ส. ในระบบนี้ได เพราะการเขาสูบัญชีรายชื่อและการ
จัดอันดับในบัญชีรายชื่อเปนอํานาจของคณะกรรมการพรรค ดวยเหตุดังนี้ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ
จึงมีความรับผิดตอหัวหนากลุมหรือหัวหนามุง จะไดเขาสูบัญชีรายชื่อพรรคหรือไม จะติดอันดับ
ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ สู ง ตํ่ าเพี ย งใด ขึ้ น อยู  กั บ บารมี พลั ง และอํ านาจต อ รองทางการเมืองของ
หัวหนากลุมหรือหัวหนามุงที่สังกัด
กลาวโดยสรุป ก็คือ การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามการออกแบบของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในดานหนึ่งเพิ่มพูนอคติวาดวยขนาดของพรรค
ดวยการใหประโยชนแกพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรคขนาดเล็ก โดยที่พรรคที่มีขนาด
ยิง่ ใหญเพียงใด ยิง่ มีความไดเปรียบมากเพียงนั้น ในอีกดานหนึ่งทําให ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ
พรรครับผิดตอหัวหนากลุมหรือมุงการเมืองที่สังกัด โดยมิตองรับผิดตอประชาชน
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ภาคผนวก 5 - 1 (ก)
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 และ 29 มกราคม 2544
จําแนกตามพรรคและระบบการเลือกตั้ง
พรรค

จํานวน ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อ

จํานวน ส.ส.
ระบบแบงเขตเลือกตั้ง

จํานวน ส.ส.
รวม

1. ไทยรักไทย

48

200

248

2. ประชาธิปตย

31

97

128

3. ชาติไทย

6

35

41

4. ความหวังใหม

8

28

36

5. ชาติพัฒนา

7

22

29

6. เสรีธรรม

-

14

14

7. กิจสังคม

-

1

1

8. ราษฎร

-

2

2

9. ถิ่นไทย

-

1

1

100

400

500

รวม
ที่มา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ภาคผนวก 5 - 1 (ข)
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรค
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
จําแนกตามพรรค
พรรค

คะแนนเสียงเลือกตั้ง

%

1. ไทยรักไทย
2. ประชาธิปตย

11,634,495
7,610,789

40.64
26.58

3. ความหวังใหม

2,008,498

7.02

4. ชาติพัฒนา

1,755,476

6.13

5. ชาติไทย

1,523,807

5.32

24,533,515

85.69

6. เสรีธรรม

807,902

2.82

7. ถิ่นไทย

604,029

2.11

8. ประชากรไทย

339,462

1.19

9. ราษฎร

356,831

1.25

รวม 9 พรรคใหญ

26,641,739

93.06

10. พรรคอื่นๆ 28 พรรค

1,987,463

6.94

28,629,202

100.00

รวม 5 พรรคใหญ

รวมทั้งสิ้น
ที่มา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ภาคผนวก 5 - 1 (ค)
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรค
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
จําแนกตามพรรค
พรรค

จํานวน ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรค
ตาม รธน. 2540

ตามขอเสนอใหม

1. ไทยรักไทย

48

44

2. ประชาธิปตย

31

29

3. ความหวังใหม

8

7

4. ชาติพัฒนา

7

7

5. ชาติไทย

6

6

6. เสรีธรรม

-

3

7. ถิ่นไทย

-

2

8. ราษฎร

-

1

9. ประชากรไทย
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

1
100

100

ขอเสนอใหมกําหนดวา พรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงนอยกวา 1% ของจํานวนผูใชสิทธิ
เลือกตั้งทั่วประเทศจะไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคในสภาผูแทนราษฎร (คะแนนเสียง
ขั้นตํ่าตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2540 กําหนดที่ระดับ 5%)
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ภาคผนวก 5 - 1 (ง)
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 และ 29 มกราคม 2544
ตาม รธน. 2540 และตามขอเสนอใหม
พรรค

จํานวน ส.ส. ตามขอเสนอใหม
ระบบบัญชีรายชื่อ

ระบบแบงเขต

รวม

จํานวน ส.ส. ตาม
รธน. 2540

1. ไทยรักไทย

44

200

244

248

2. ประชาธิปตย

29

97

126

128

3. ชาติไทย

6

35

41

41

4. ความหวังใหม

7

28

35

36

5. ชาติพัฒนา

7

22

29

29

6. เสรีธรรม

3

14

17

14

7. กิจสังคม

-

1

1

1

8. ราษฎร

1

2

3

2

9. ถิ่นไทย

2

1

3

1

1

-

1

-

100

400

500

500

10. ประชากรไทย
รวม
หมายเหตุ

คะแนนเสียงขั้นตํ่าที่จะทําใหได ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคกําหนดไวที่ระดับ 1% ของจํานวนผูใชสิทธิ
เลือกตั้ง แทนที่จะเปน 5% ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
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ภาคผนวก 5 - 1 (จ)
สัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคไทยรักไทย เทียบกับพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544
(% ของจํานวน ส.ส.)
ระบบการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งตามประกาศ

ผลการเลือกตั้งตามขอสมมติ

ทรท

ปชป

ทรท

ปชป

1. ระบบแบงเขต

50.00

24.25

50.00

24.25

2. ระบบบัญชีรายชื่อ

48.00

31.00

44.00

29.00

3. รวม

49.60

25.60

48.80

25.20

ที่มา
หมายเหตุ

1. สัดสวนจํานวน ส.ส. ตามประกาศอยางเปนทางการ คํานวณจากตารางที่ 1
2. สัดสวนจํานวน ส.ส. ตามขอสมมติ คํานวณจากตารางที่ 4
1. ขอสมมติเกี่ยวกับการปดเศษจํานวน ส.ส. ตามระบบบัญชีรายชื่อ ยึดเกณฑ 1% พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนน
เสียงตํ่ากวา 1% ของจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งจะไมมี ส.ส. จากระบบบัญชีรายชื่อ
2. ทรท = พรรคไทยรักไทย
ปชป = พรรคประชาธิปตย
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ภาคผนวก 5-2
คุณสมบัตวิ า ดวยการศึกษาขั้นตํ่าของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
รัฐธรรมนูญ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

สมาชิกวุฒิสภา

รัฐมนตรี

1. ธนป. 2475

สอบไลวิชาการการเมืองได
ตามหลักสูตรที่สภาผูแทน
ราษฎรกําหนด
มาตรา 11(1)

2. รธน. 2475

รัฐธรรมนูญมิไดกําหนด
ไมมีวุฒิสภา
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง แตใหเปนไปตาม
กฎหมายการเลือกตั้ง
มาตรา 17

ไมมีบทบัญญัติ แตตองมี
คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตามกฎหมายการ
เลือกตั้ง
มาตรา 51(3)

3. รธน. 2489

ไมมีบทบัญญัติ แตใหเปน
มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาระดับ
ไปตามกฎหมายการเลือกตั้ง ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
มาตรา 30 มาแลวไมตํ่ากวา 5 ป
รธน. 2489 ใชชื่อ “พฤฒ
สภา” แทน “วุฒิสภา”
มาตรา 25

ไมมีบทบัญญัติ แตตองมี
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามกฎหมาย
การเลือกตั้ง
มาตรา 71(3)

4. รธน. 2490

ไมมีบทบัญญัติ แตใหเปน
ไมมีบทบัญญัติ
ไปตามกฎหมายการเลือกตั้ง
มาตรา 38

ไมมีบทบัญญัติ แตตองมี
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามกฎหมายการ
เลือกตั้ง
มาตรา 79(4)

5. รธน. 2492

ไมมีบทบัญญัติ แตใหเปน
ไมมีบทบัญญัติ
ไปตามกฎหมายการเลือกตั้ง
มาตรา 82
มาตรา 89(1)

ไมมีบทบัญญัติ

มิไดกําหนดการศึกษาขั้นตํ่า มิไดกําหนดการศึกษา
ของ ส.ส. ประเภทที่สอง
ขั้นตํ่าของกรรมการราษฎร
(ตาม ธนป. 2475 ไมมี
สมาชิกวุฒิสภา แต ส.ส.
มี 2 ประเภท)

ไมมีวุฒิสภา มีสมาชิกสภา
6. รธน. 2475/2495 ไมมีบทบัญญัติ แตใหเปน
ไปตามกฎหมายการเลือกตั้ง ผูแทนราษฎร ประเภทที่สอง
มาตรา 46 ซึ่งมาจากการแตงตั้ง
มาตรา 115

ไมมีบทบัญญัติ แตตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามของผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามกฎหมาย
การเลือกตั้ง
มาตรา 87(3)
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รัฐธรรมนูญ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

สมาชิกวุฒิสภา

รัฐมนตรี

7. ธนป. 2502

ไมมีสภาผูแทนราษฎร

8. รธน. 2511

ไมมีบทบัญญัติ แตตองมี
ไมมีบทบัญญัติ แตตองเปน
มาตรฐานการศึกษาตามที่ ผูทรงคุณวุฒิในวิชาการหรือ
กําหนดไวในกฎหมายการ
กิจการตางๆ
เลือกตั้ง
มาตรา 78
มาตรา 88(3)

9. ธนป. 2515

ไมมีสภาผูแทนราษฎร

ไมมีวุฒิสภา มีสภา
ไมมีบทบัญญัติ
นิติบัญญัติแหงชาติ ไมมี
บทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติ
ดานการศึกษา

10. รธน. 2517

ไมมีบทบัญญัติ แตตองมี
คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายการเลือกตั้ง
มาตรา 117(1)

ไมมีบทบัญญัติ แตตอง
เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู
ความชํานาญในวิชาการ
หรือกิจการตางๆ
มาตรา 107

ไมมีวุฒิสภา มีสภาราง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งทําหนาที่
นิติบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ
วาดวยคุณสมบัติดานการ
ศึกษา

ไมมีบทบัญญัติ

ไมมีบทบัญญัติ แตตอง
มีคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งตาม
กฎหมายการเลือกตั้ง
มาตรา 144(3)

ไมมีบทบัญญัติ แตตองมี
คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายการเลือกตั้ง
มาตรา 188(3)

และตองมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในกฎหมายการ
เลือกตั้ง
มาตรา 109(5)
11. รธน. 2519

ไมมีสภาผูแทนราษฎร

ไมมีวุฒิสภา มีสภาปฏิรูป
ไมมีบทบัญญัติ
การปกครองแผนดิน แตไมมี
บทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติ
ดานการศึกษา

12. ธนป. 2520

ไมมีสภาผูแทนราษฎร

ไมมีวุฒิสภา มีสภา
ไมมีบทบัญญัติ
นิติบัญญัติแหงชาติ แตไมมี
บทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติ
ดานการศึกษา
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รัฐธรรมนูญ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

สมาชิกวุฒิสภา

รัฐมนตรี

13. รธน. 2521

ไมมีบทบัญญัติ แตตองมี
คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายการเลือกตั้ง
มาตรา 94(4)

ไมมีบทบัญญัติ แตตอง
เปนผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
ความรูความชํานาญใน
วิชาการหรือกิจการตางๆ
มาตรา 84

ไมมีบทบัญญัติ แตตอง
มีคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายการเลือกตั้ง
มาตรา 155(3)

14. ธนป. 2534

ไมมีสภาผูแทนราษฎร

ไมมีวุฒิสภา มีสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ แต
ไมมีบทบัญญัติวาดวย
คุณสมบัติดานการศึกษา

ไมมีบทบัญญัติ

15. รธน. 2534

ไมมีบทบัญญัติ แตตองมี
คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายการเลือกตั้ง
มาตรา 105(1)

ไมมีบทบัญญัติ แตตอง ไมมีบทบัญญัติ
เปนผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
ความรูความชํานาญใน
วิชาการหรือกิจการตางๆ
มาตรา 94

16. รธน. 2534/2538 ไมมีบทบัญญัติ แตตองมี
คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายการเลือกตั้ง
มาตรา 111(1)
17. รธน. 2540

ไมมีบทบัญญัติ แตตอง
เปนผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
ความรูความชํานาญใน
วิชาการหรือกิจการตางๆ
มาตรา 100

ไมมีบทบัญญัติ แตตอง
มีคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายการเลือกตั้ง
มาตรา 165(1)

สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวา สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวา สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
เวนแตเคยเปนสมาชิกสภา
มาตรา 125(3)
มาตรา 206(3)
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา
มาตรา 107(3)

ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ
หมายเหตุ
รธน.
= รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธนป.
= ธรรมนูญการปกครอง
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ภาคผนวก 5-3
คุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ประเด็นสมาชิกภาพและเงื่อนเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
รัฐธรรมนูญ

คุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.

1. ธนป. 2475

มาตรา 11 – 12

ไมบังคับใหเปนสมาชิกพรรคการเมือง

2. รธน. 2475

มาตรา 17

ใหกําหนดในกฎหมายการเลือกตั้ง

3. รธน. 2489

มาตรา 30

ใหกําหนดในกฎหมายการเลือกตั้ง

4. รธน. 2490

มาตรา 38

ใหกําหนดในกฎหมายการเลือกตั้ง

5. รธน. 2492

มาตรา 92

ไมบังคับใหเปนสมาชิกพรรคการเมือง

6. รธน. 2475/2495

มาตรา 46

ใหกําหนดในกฎหมายการเลือกตั้ง

7. ธนป. 2502
8. รธน. 2511

ไมมีสภาผูแทนราษฎร
มาตรา 88

9. ธนป. 2515
10. รธน. 2517

ไมบังคับใหเปนสมาชิกพรรคการเมือง คุณสมบัติอื่นใหกําหนด
ในกฎหมายเลือกตั้ง [มาตรา 88(4)]
ไมมีสภาผูแทนราษฎร

มาตรา 117

ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง แตมิไดกําหนดเงื่อนเวลา

11. รธน. 2519

ไมมีสภาผูแทนราษฎร

12. ธนป. 2520

ไมมีสภาผูแทนราษฎร

13. รธน. 2521

มาตรา 94

14. ธนป. 2534

ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
แตมิไดกําหนดเงื่อนเวลา
ไมมีสภาผูแทนราษฎร

15. รธน. 2534

มาตรา 105

ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
แตมิไดกําหนดเงื่อนเวลา

16. รธน. 2534/2538

มาตรา 111

ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
แตมิไดกําหนดเงื่อนเวลา

17. รธน. 2540

มาตรา 107

ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน

ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ
หมายเหตุ
รธน.
= รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธนป.
= ธรรมนูญการปกครอง
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ภาคผนวก 5-4
ผูม อี านาจในการนํ
ํ
าเสนอกฎหมายในรัฐสภา
ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
ชวงเวลาและรัฐธรรมนูญ
ที่บังคับใช

กฎหมายทั่วไป

กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน

มิ.ย 2475 - ธ.ค. 2475
ไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจน
ธรรมนูญการปกครองแผนดิน สภาผูแ ทนราษฎรมีอํานาจนิติบัญญัติ
สยามชั่วคราว พ.ศ. 2475
(มาตรา 8)

ไมมีบทบัญญัติ

ธ.ค. 2475 - พ.ค. 2489
รธน. 2475

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีอยู 2
ประเภท ประเภทที่หนึ่งมาจากการ
เลือกตั้ง และประเภทที่สองมาจาก
การแตงตั้ง
(มาตรา 36 และ 65)

ไมมีบทบัญญัติ

พ.ค. 2489 - พ.ย. 2490
รธน. 2489

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 22)

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยนายกรัฐมนตรีรับรอง
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 53)

พ.ย. 2490 - มี.ค. 2492
รธน. 2490

1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกรัฐสภา ซึ่งประกอบดวย
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
(มาตรา 31 และ 61)

1. สมาชิกรัฐสภา (อันประกอบดวย
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา)
โดยนายกรัฐมนตรีรับรอง
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 61)

มี.ค. 2492 - พ.ย. 2494
รธน. 2492

1. คณะรัฐมนตรี
1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยนายกรัฐมนตรีรับรอง
(มาตรา 121) 2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 121)

มี.ค. 2495 - ต.ค. 2501
รธน. 2475/2495

1. คณะรัฐมนตรี
1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีอยู 2
(ทั้งสองประเภท) โดยนายก
ประเภท ประเภทที่หนึ่งมาจากการ
รัฐมนตรีรับรอง
เลือกตั้ง ประเภทที่สองมาจากการ
2. คณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง
(มาตรา 73)
(มาตรา 45, 115 และ 73)
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ชวงเวลาและรัฐธรรมนูญ
ที่บังคับใช

กฎหมายทั่วไป

กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน

ม.ค. 2502 - มิ.ย. 2511
รธน. 2502

ไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจน
ไมมีบทบัญญัติ
สภารางรัฐธรรมนูญมีอํานาจนิติบัญญัติ
(มาตรา 6)

มิ.ย. 2511 - พ.ย. 2514
รธน. 2511

1. คณะรัฐมนตรี
1. สมาชิกรัฐสภา (อันประกอบดวย
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา)
3. สมาชิกวุฒิสภา
โดยนายกรัฐมนตรีรับรอง
(มาตรา 117) 2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 117)

ธ.ค. 2515 - ต.ค. 2517
ธนป. 2515

1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
คณะรัฐมนตรี
ซึ่งมาจากกการแตงตั้ง
2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 9)

ต.ค. 2517 - ต.ค. 2519
รธน. 2517

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. คณะรัฐมนตรี
โดยนายกรัฐมนตรีรับรอง
(มาตรา 146) 2. คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 146)

ต.ค. 2519 - พ.ย. 2520
รธน. 2519

1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน โดยมีคํารับรองของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัยราง
พระราชบัญญัติ
(มาตรา 15)

พ.ย. 2520 - ธ.ค. 2521
รธน. 2517

ไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจน
ไมมีบทบัญญัติ
สภานิติบัญญัติมีอํานาจนิติบัญญัติ
(มาตรา 6)

(มาตรา 9)

คณะรัฐมนตรี
(มาตรา 15)
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ชวงเวลาและรัฐธรรมนูญ
ที่บังคับใช

กฎหมายทั่วไป

กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน

ธ.ค. 2521 - ก.พ. 2534
รธน. 2521

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยพรรค 1. คณะรัฐมนตรี
การเมืองตนสังกัดมีมติใหเสนอ
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย
และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัด
นายกรัฐมนตรีรับรอง และตองมี
พรรคการเมืองเดียวกันรับรอง
มติพรรคและคํารับรองของ ส.ส.
ไมนอยกวา 20 คน
รวมพรรค เหมือนกรณีการนํา
2. คณะรัฐมนตรี
เสนอกฎหมายทีม่ ิไดเกี่ยวดวย
(มาตรา 125)
การเงิน
(มาตรา 125)

มี.ค. 2534 - ธ.ค. 2534
ธนป. 2534

คณะรัฐมนตรี

ธ.ค. 2534 - ก.พ. 2538
รธน. 2534

1. คณะรัฐมนตรี
1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย
พรรคการเมืองตนสังกัดมีมติใหเสนอ
นายกรัฐมนตรีรับรอง และตองมี
และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัด
มติพรรคและคํารับรองของ ส.ส.
พรรคการเมืองเดียวกันรับรอง
รวมพรรค เหมือนกรณีการนํา
ไมนอยกวา 20 คน
เสนอกฎหมายทีม่ ิไดเกี่ยวดวย
(มาตรา 137)
การเงิน
(มาตรา 137)

ก.พ. 2538 - ต.ค. 2540
รธน. 2534/2538

1. คณะรัฐมนตรี
1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย
พรรคการเมืองตนสังกัดมีมติใหเสนอ
นายกรัฐมนตรีรับรอง และตองมี
และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัด
มติพรรคและคํารับรองของ ส.ส.
พรรคการเมืองเดียวกันรับรอง
รวมพรรค เหมือนกรณีการนํา
ไมนอยกวา 20 คน
เสนอกฎหมายทีม่ ิไดเกี่ยวดวย
(มาตรา 143)
การเงิน
(มาตรา 143)

ไมมีบทบัญญัติ
(มาตรา 17)
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ชวงเวลาและรัฐธรรมนูญ
ที่บังคับใช
ต.ค. 2540 - ปจจุบัน
รธน. 2540

กฎหมายทั่วไป

กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน

1. คณะรัฐมนตรี
1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย
2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย
พรรคการเมืองตนสังกัดมีมติใหเสนอ
นายกรัฐมนตรีรับรอง และตอง
และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ส.ส.
มีมติพรรคการเมืองตนสังกัด
ไมนอยกวา 20 คนรับรอง
และคํารับรองของ ส.ส. รวม
(มาตรา 169)
พรรคเหมือนกรณีการนําเสนอ
[ความตามขอ 1 และขอ 2 รวมถึง
กฎหมายที่มิไดเกี่ยวดวยการเงิน
ก.ม. ประกอบรัฐธรรมนูญดวย]
(มาตรา 137)
3. ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000
คนมีสิทธิเขาชื่อรองเรียนขอตอ
ประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภา
พิจารณา กม. ที่กําหนดในหมวด 3
และหมวด 5 แหง รธน. ฉบับนี้ โดย
ตองจัดทํารางกม.เสนอมาดวย
(มาตรา 170)

ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ
หมายเหตุ รธน. =
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธนป. =
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
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ภาคผนวก 5-5
อํานาจในการวินจิ ฉัยวารางกฎหมายใดเปนรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
พ.ศ. 2475 - 2540
ชวงเวลา

รัฐธรรมนูญ

ผูมีอํานาจ

มิ.ย 2475 - ธ.ค. 2475

ธรรมนูญการปกครองแผนดิน
สยามชั่วคราว พ.ศ. 2475

ไมมีบทบัญญัติ

ธ.ค. 2475 - พ.ค. 2489

รธน. 2475

ไมมีบทบัญญัติ

พ.ค. 2489 - พ.ย. 2490

รธน. 2489

ประธานสภาผูแทนราษฎร

(มาตรา 53)

พ.ย. 2490 - มี.ค. 2492

รธน. 2490

ประธานสภาผูแทนราษฎร

(มาตรา 61)

มี.ค. 2492 - พ.ย. 2494

รธน. 2492

ประธานสภาผูแทนราษฎร

(มาตรา 121)

มี.ค. 2495 - ต.ค. 2501

รธน. 2475/2495

ประธานสภาผูแทนราษฎร

(มาตรา 73)

ม.ค. 2502 - มิ.ย. 2511

ธนป. 2502

ไมมีบทบัญญัติ

มิ.ย. 2511 - พ.ย. 2514

รธน. 2511

ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา แลวแตวารางกฎหมายนั้นเสนอโดย
สมาชิกรัฐสภาประเภทใด (มาตรา 117)

ธ.ค. 2515 - ต.ค. 2517

ธนป. 2515

ประธานสภานิติบัญญัติ

ต.ค. 2517 - ต.ค. 2519

รธน. 2515

ประธานสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 146)

ต.ค. 2519 - พ.ย. 2520

รธน. 2519

คณะกรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติ
(มาตรา 15)

พ.ย. 2520 - ธ.ค. 2521

ธนป. 2520

ไมมีบทบัญญัติ

ธ.ค. 2521 - ก.พ. 2534

รธน. 2521

ประธานสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 125)

มี.ค. 2534 - ธ.ค. 2534

ธนป. 2534

ไมมีบทบัญญัติ

ธ.ค. 2534 - ก.พ. 2538

รธน. 2534

ประธานสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 137)

ก.พ. 2538 - ต.ค. 2540

รธน. 2534/2538

ประธานสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 143)

ต.ค. 2540 - ปจจุบัน

รธน. 2540

ที่ประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทน
ราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ
(มาตรา 169)

ที่มา
หมายเหตุ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ
รธน.
ธนป.

=
=

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร

(มาตรา 9)

346

ภาคผนวก 5-6
ขนาดของคณะรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ป 2475 - 2540
(จํานวนรัฐมนตรี)
รัฐธรรมนูญ

จํานวนรัฐมนตรี
(รวมนายกรัฐมนตรี)

1. ธนป. 2475

15

(มาตรา 32)

2. รธน. 2475

15-25

(มาตรา 46)

3. รธน. 2489

11-19

(มาตรา 66)

4. รธน. 2490

16-26

(มาตรา 74)

5. รธน. 2492

16-26

(มาตรา 140)

6. รธน. 2475/2495

15-29

(มาตรา 81)

7. ธนป. 2502

จํานวนตามสมควร

(มาตรา 14)

8. รธน. 2511

16-31

(มาตรา 137)

9. ธนป. 2515

จํานวนตามสมควร

(มาตรา 14)

10. รธน. 2517

ไมเกิน 31 คน

(มาตรา 177)

11. รธน. 2519

ไมเกิน 21 คน

(มาตรา 16)

12. ธนป. 2520

จํานวนตามที่นายกรัฐมนตรี
กราบบังคมทูล

(มาตรา 21)

13. รธน. 2521

ไมเกิน 45 คน

(มาตรา 146)

14. ธนป. 2534

จํานวนตามที่นายกรัฐมนตรี
กราบบังคมทูล

(มาตรา 21)

15. รธน. 2534

ไมเกิน 49 คน

(มาตรา 159)

16. รธน. 2534/2538

ไมเกิน 49 คน

(มาตรา 163)

17. รธน. 2540

ไมเกิน 36 คน

(มาตรา 201)

ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ
หมายเหตุ
รธน.
= รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ธนป.
= ธรรมนูญการปกครอง
อนึ่ง ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 (ธนป. 2475) ใชคําวา
"คณะกรรมการราษฎร " แทน "คณะรัฐมนตรี" และ "ประธานกรรมการราษฎร"
แทน "นายกรัฐมนตรี"

บทที่หก
บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
1. ความเบื้องตน
รัฐธรรมนูญนานาประเทศหลายตอหลายประเทศและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทยหลายตอหลายฉบับมีบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงมี
บทบัญญัติดังกลาวนี้ แนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญมีพัฒนาการอยางไร และมีนวัตกรรม
ในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐมากนอยเพียงใด การจารึกแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญเปน
เรื่องที่ชอบดวยระบอบการปกครองประชาธิปไตยหรือไม สถานะของบทบัญญัติวาดวยนโยบาย
แหงรัฐในฐานะกลไกทางการเมืองเปนเชนไร
บทนีต้ อ งการตอบคําถามตางๆดังที่กลาวขางตนนี้ เนื้อหาจําแนกออกเปน 6 ตอน
ตอนที่หนึ่งเปนความเบื้องตน ตอนที่สองกลาวถึงแนวนโยบายแหงรัฐในฐานะบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ ตอนทีส่ ามเสนอบทวิเคราะหแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทัง้ บทวิเคราะหในบริบทประวัติศาสตรการเมืองไทย การศึกษานวัตกรรมในหมวดแนวนโยบายแหง
รัฐ และความฝนกับความเปนจริงของแนวนโยบายแหงรัฐ ตอนที่สี่ศึกษาแนวนโยบายแหงรัฐ
ในรั ฐ ธรรมนู ญ ในฐานะกลไกทางการเมื อง ตอนที่ห า วิเ คราะห แ นวโยบายพื้นฐานแหงรัฐใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และตอนที่หกเปนบทสรุป
2. แนวนโยบายแหงรัฐในฐานะบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
หยุด แสงอุทัย (2513 : 138) อธิบายวา แนวนโยบายแหงรัฐเปน ‘หลักการแหง
นโยบายที่รัฐจะตองปฏิบัติจัดทํา’ โดยรัฐธรรมนูญกําหนดเปนแนวทางหลักในการดําเนินนโยบาย
สําหรับรัฐบาลทุกรัฐบาลและรัฐสภาทุกรัฐสภา รัฐบาลจะตองไมดําเนินนโยบายขัดกับแนวทาง
หลักทีก่ าหนดไว
ํ
ในรัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้มิไดหมายความวา รัฐธรรมนูญหามมิใหรัฐบาลมีนโยบาย
ของตนเอง ในการบรรลุแนวทางหลักที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ รัฐบาลแตละชุดอาจเลือกวิถีทาง
และมาตรการแตกตางกัน หรือจัดลําดับความสําคัญแตกตางกัน อีกทั้งยังสามารถดําเนินนโยบาย
อืน่ นอกเหนือจากแนวนโยบายหลักที่กําหนดในรัฐธรรมนูญไดดวย
แตเดิมแนวนโยบายแหงรัฐมิไดแยกเปนหมวดตางหากในรัฐธรรมนูญ หากแต
กระจัดกระจายอยูในหมวดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหมวดสิทธิและเสรีภาพ รัฐธรรมนูญไวมาร
ฉบับป 2461 ของเยอรมนีนับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ
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โดยแทรกอยูในหมวดสิทธิและหนาที่ของประชาชน (หยุด แสงอุทัย 2515 : 203; 2536 : 158 159) รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐไอรแลนด (ฉบับป 2465) นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่แยก
แนวนโยบายแหงรัฐออกเปนหมวดตางหาก (หยุด แสงอุทัย 2538 : 162) ประเทศในอาเซียหลาย
ประเทศยึดแนวทางการรางรัฐธรรมนูญแนวทางเดียวกันนี้ อาทิเชน รัฐธรรมนูญของจีนคณะชาติ
(ฉบับป 2490) พมา (ฉบับป 2490) และอินเดีย (ฉบับป 2492) (หยุด แสงอุทัย 2538 : 162)
เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงมีบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ ?
การเขียนบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญมีเปาประสงค
ในการกําหนดแนวทางสําหรับการบริหารประเทศและการตรากฎหมาย การริเริ่มจารีตดังกลาวนี้
อาจตีความแตกตางกันได 2 แนวทาง กลาวคือ
แนวทางที่หนึ่งเสนอการตีความวา บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐใน
รัฐธรรมนูญตองการเสนอเมนูนโยบาย (Policy Menu) เพือ่ ใหรัฐบาลเลือกดําเนินการ หากรัฐบาล
คิดไมออกวา จะบริหารและพัฒนาประเทศในแนวทางใด ยอมปรึกษารัฐธรรมนูญไดเสมอ ทั้งนี้
รัฐธรรมนูญมิไดผูกมัดรัฐบาลใหตองดํ าเนินตามแนวนโยบายแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
หากแตเปนสิทธิและเสรีภาพของรัฐบาลจะเลือกดําเนินนโยบายใดก็ได หรือไมดําเนินนโยบายใด
ก็ได
แนวทางทีส่ องเสนอแนวทางการตีความวา บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ
ในรัฐธรรมนูญตองการกําหนดเสนทางหลักในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม รัฐบาลไมวาสังกัดพรรคการเมืองใด เมื่อยึดกุมอํานาจการบริหารประเทศได จะตองนํา
ประเทศไปสูเสนทางการพัฒนาดังกลาวนี้ เพียงแตรัฐบาลมีเสรีภาพในการเลือกมาตรการทาง
นโยบายและกําหนดนโยบายอื่นประกอบดวยได การกําหนดเสนทางหลักในการพัฒนามีผลดี
ในแงที่วา การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินตามเสนทางหลักเสนทางเดียวกันไดอยางตอเนื่อง
โดยไมหยุดชะงักขาดตอน
หยุด แสงอุทัย (2513 : 140) กลาววา เมื่อรัฐธรรมนูญไวมารแหงเยอรมนีฉบับป
2461 เขี ย นบทบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยแนวนโยบายแห ง รั ฐ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นั้ น มี วิ ว าทะในหมู 
นักนิติศาสตรชาวเยอรมันวา บทบัญญัติเหลานี้มีประโยชนหรือไมอยางไร ฝายหนึ่งเห็นวา
การบัญญัติแนวนโยบายแหงรัฐไวในรัฐธรรมนูญนั้นหาประโยชนอันใดมิได เพราะมิอาจบังคับให
รัฐบาลดําเนินนโยบายตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได อีกฝายหนึ่งเห็นวา บทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายแหงรัฐจะเปนประโยชนแกประเทศในอนาคต เพราะอาจมีรัฐบาลเลือกไปดําเนินการ
นอกจากวิวาทะวาดวยประโยชนของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐแลว
ยังมีววิ าทะดวยวา บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญขัดตอการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยหรือไม ในประเด็นนี้ หยุด แสงอุทัย (2538 : 163) เสนอความเห็นวา ‘… ไมขัดตอ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะผูมีอํานาจในการใหรัฐธรรมนูญยอมสามารถกําหนด
จุดประสงคที่ตนตองการใหรัฐปฏิบัติจัดทําได ไมผิดอะไรกับผูกอตั้งบริษัทจํากัดหรือสมาคมที่เปน
นิตบิ คุ คลยอมชอบที่จะกําหนดวัตถุประสงคของนิติบุคลนั้นๆลงไวได…’
อยางไรก็ตาม ‘ผูม อี านาจในการให
ํ
รัฐธรรมนูญ’ ในบริบทของสังคมการเมืองไทย
สวนใหญหรือเกือบทั้งหมดมิไดรับฉันทานุมัติจากประชาชน การอุปมาอุปไมย ‘ผูม อี ํานาจในการ
ใหรัฐธรรมนูญ’ เสมือนหนึ่ง ‘ผูก อตั้งบริษัทจํากัด’ ยอมไมถูกตอง เพราะ ‘ผูม อี ํานาจในการให
รัฐธรรมนูญ’ มิใชผกู อ ตั้งประเทศ และมิไดเปนเจาของประเทศแตเพียงผูเดียว การบริหารจัดการ
บริษทั จํากัดซึง่ มีผถู ือหุนจํานวนมากยอมตองไดรับฉันทานุมัติจากผูถือหุนฉันใด การบริหารจัดการ
ประเทศก็ควรไดรับฉันทานุมัติจากเจาของประเทศฉันนั้น ในการพิจารณาประเด็นที่วา บทบัญญัติ
วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญขัดตอระบอบการปกครองประชาธิปไตยหรือไม จําเปน
ตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก การแตงตั้งคณะบุคคลผูทํา
หน า ที่ รางรัฐธรรมนูญหรือสภารางรัฐธรรมนูญเกือบทั้งหมดไมเคยผานกระบวนการขอความ
เห็นชอบจากประชาชน ประการที่สอง รัฐธรรมนูญที่ ‘ผูม อี านาจในการให
ํ
รัฐธรรมนูญ’ อนุมัติใหมี
ผลบังคับใชไมเคยเสนอขอฉันทานุมัติจากประชาชน ดังนั้น แนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ
มิอาจถือเปนแนวนโยบายที่ประชาชนใหความเห็นชอบแลวได หากแตตองถือเปนเพียงความคิด
เห็นของคณะบุคคลหรือสภารางรัฐธรรมนูญ การบังคับใชแนวนโยบายที่กําหนดโดยคณะบุคคล
หรือสภารางรัฐธรรมนูญ โดยมิไดผานกระบวนการขอความเห็นชอบจากประชาชนยอมมิชอบดวย
ระบอบประชาธิปไตย
3. แนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ก อ นป 2492 รัฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยมิ ไ ด มี บ ทบั ญ ญั ติว า ดว ย
แนวนโยบายแหงรัฐ แมในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยก็หามีบทบัญญัติดังกลาวนี้ไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 นับเปนรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกที่มีบทบัญญัติ
วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ และนับแตนั้นมา รัฐธรรมนูญที่รางเพื่อธํารงระบอบการปกครอง
กึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการและระบอบประชาธิปไตยลวนมีหมวดแนวนโยบายแหงรัฐดวยกัน
ทัง้ สิน้ นับจนถึงป 2540 มีรวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ (ดูตารางที่ 6-1) สวนรัฐธรรมนูญและธรรมนูญ
การปกครองที่รางขึ้นเพื่อธํารงระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย อันไดแก ธรรมนูญการปกครองฉบับป
2502 ฉบับป 2515 และฉบับป 2520 รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับป 2519 ไมมีบทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายแหงรัฐ
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3.1 แนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญในบริบทประวัติศาสตรการเมืองไทย
การเขาใจบริบททางการเมืองในขณะที่รัฐธรรมนูญแตละฉบับกอเกิดจะชวยให
เขาใจแนวนโยบายแหงรัฐที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ1 นอกเหนือจากการศึกษาภูมิหลังและ
พื้นฐานความคิดของคณะบุคคลที่ทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับป 2492 อันเปน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีห มวดแนวนโยบายแหง รั ฐ ร า งขึ้ น ในยุครัฐบาลนายควง อภัยวงศ
(พฤศจิกายน 2490-เมษายน 2491) ภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 ผูนําฝาย
ทหารประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ. 2490 พรอมกันนั้นก็เชิด
นายควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลนายควง อภัยวงศจึงถูกควบคุมและกํากับโดยผูนํา
ฝายทหาร นายควงผลักดันใหจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ แมจะถูกบังคับใหลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2491 แตรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มิอาจปฏิเสธ
รัฐธรรมนูญที่รางโดยสภารางรัฐธรรมนูญได รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492
ประกาศใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 24922 การทีร่ ฐั บาลนายควง อภัยวงศ มิอาจยึดกุมอํานาจ
การบริหารราชการแผนดินอยางเต็มที่ ประกอบกับผูนํ าฝายทหารซึ่งยึดกุมอํานาจรัฐได มิได
เชี่ยวชาญดานรัฐกิจ อาจเปนเหตุผลที่สภารางรัฐธรรมนูญซึ่งยึดพื้นที่โดยพรรคประชาธิปตย
เห็นควรบรรจุหมวดแนวนโยบายแหงรัฐไวในรัฐธรรมนูญฉบับป 2492 เพื่อเปน ‘แนวทางสําหรับ
การตรากฎหมายและการบริหารราชการตามนโยบายดั่งกําหนดไว’ (รธน. 2492 มาตรา 54)
จอมพล ป. พิบูลสงครามทํ ารัฐประหารลมรัฐบาลของตนเองเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2494 ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับป 2492 และตอมาประกาศใช รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 (เรียกยอๆวา รัฐธรรมนูญฉบับป
2475/2495) เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2495 ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2475/2495 รัฐสภามีลักษณะ
เปนสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งและการแตงตั้ง
โดยมีจานวนเท
ํ
ากัน ตางจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2492 ซึ่งรัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภา
ผูแ ทนราษฎร ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2475/2495 รัฐบาลทหารสามารถยึดกุมรัฐสภาไดงาย
กวารัฐธรรมนูญฉบับป 2492 เพราะสามารถแตงตั้ง ส.ส. ประเภทที่สองเขาไปคานอํานาจ ส.ส.

1

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย ดู เชาวนะ ไตรมาศ (2542) และนคร พจนวรพงษ และอุกฤษ
พจนวรพงษ (2542) ประวัติศาสตรการเมืองไทย ดูอาทิเชน ลิขิต ธีรเวคิน (2544)
2
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ดู สิริ เปรมจิตต (2514) ไพโรจน ชัยนาม (2519; 2520) วิภาลัย ธีระชัย (2522)
กระมล ทองธรรมชาติ (2524) การวิเคราะหพัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย ดู เสนห จามริก (2540) ประวัติ
การรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 ดู สุนีย อธิมุติภาพ (2518)
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ประเภทที่หนึ่งในสภาผูแทนราษฎร3 ความไมสามารถของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในการ
กุมสภาพรัฐสภาซึ่งถูกยึดพื้นที่โดยพรรคประชาธิปตยในสัดสวนสํ าคัญ นับเปนสาเหตุสํ าคัญ
ประการหนึ่งในการโคนลมรัฐธรรมนูญฉบับป 2492 ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป 2475/2495 รางขึ้น
ในยุคสมัยที่คณะผูนําฝายทหารสามารถยึดกุมอํานาจไดอยางเบ็ดเสร็จ จึงไมมีความจําเปนที่จะ
ตองชี้นําการดําเนินนโยบาย ดังจะเห็นไดวา ในขณะที่หมวดแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2492 มีถึง 19 มาตรา รัฐธรรมนูญฉบับป 2475/2495 มีเพียง 7 มาตรา (ดูตารางที่ 6-1)
เมือ่ แจงนับจํานวนนโยบายก็พบวาแตกตางกัน จาก 17 นโยบายในรัฐธรรมนูญฉบับป 2492 เหลือ
เพียง 7 นโยบายในรัฐธรรมนูญฉบับป 2475/2495
รัฐธรรมนูญฉบับป 2511 รางขึ้นเพื่อธํารงระบอบอํามาตยาธิปไตย อันเปนระบอบ
ที่ผูนําขาราชการทั้งฝายทหารและฝายพลเรือนเปนใหญในแผนดิน รัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากให
ขาราชการประจํ าดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองไดแลว ยังใหอํ านาจฝายบริหารเหนือกวาฝาย
นิติบัญญัติมากอีกดวย สภารางรัฐธรรมนูญซึ่งแตงตั้งตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ. 2502 เปนผูรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยใชเวลาในการรางยาวนานถึง 9 ป 4 เดือน 17 วัน
(นคร พจนวรพงษ และอุกฤษ พจนวรพงษ 2542 : 63) แมแตเวลาที่ใชในการจารึกตนฉบับลง
สมุดขอยกินเวลากวา 3 เดือน (กระมล ทองธรรมชาติ 2524 : 34-35) สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงวา
คณะผูนํ าฝายทหารตองการเตะถวงกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ เพื่อธํ ารงระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตยใหยาวนานที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดวยเหตุที่สภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยขุนนาง
ขาราชการเกือบทั้งหมด การเตะถวงการรางรัฐธรรมนูญจึงเปนไปไดโดยงาย อยางไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2511 สืบทอดมรดกหมวดแนวนโยบายแหงรัฐจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2492
โดยที่มีจํานวนมาตราและจํานวนนโยบายใกลเคียงกัน (ดูตารางที่ 6-1) อีกทั้งสาระสําคัญของ
เมนูนโยบายก็มิไดแตกตางกันมากดวย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 รางขึ้นทามกลางบรรยากาศ ‘เมื่อทองฟาสีทองผอง
อําไพ ประชาชนจะเปนใหญในแผนดิน’ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516
ประกอบกับแรงผลักดันใหสังคมไทยเดินสูเสนทางสังคมนิยมคอนขางแรง ผลก็คือ รัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2517 นอกจากจะมีความเปนประชาธิปไตยคอนขางสูง4 โดยทีฝ่ ายนิติบัญญัติสามารถถวง
3

ขอมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2475/2495 ดู กระมล ทองธรรมชาติ (2524 : 31-33) นคร พจนวรพงษ และ
อุกฤษ พจนวรพงษ (2542 : 54-60) วิภาลัย ธีระชัย (2522) ไพโรจน ชัยนาม (2519 : 122-127)
4
ประวัติการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ดู สมชาติ รอบกิจ (2523) บทบาทของสภานิติบัญญัติแหงชาติในการ
รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดู สมพร ใชบางยาง (2519) ความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติคนหนึ่งที่มีตอ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดู สมคิด ศรีสังคม (2517) บทวิพากษรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ดู ปรีดี พนมยงค (2517)
วิวาทะของผูรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้คนหนึ่ง ดู ชัยอนันต สมุทวณิช (2517)
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ดุลอํานาจฝายบริหารไดมากกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2511 แลว หมวดแนวนโยบายแหงรัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ โดยหันเข็มมุงสูแนวทางรัฐสวัสดิการอยางชัดเจนอีกดวย (ดูตารางที่
6-6) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ตองการเห็นสังคมการเมืองไทย
ปรับเปลี่ยนสูระบอบประชาธิปไตยสังคม (Social Democracy) โดยยึดระบอบประชาธิปไตย
ทางการเมืองและระบบรัฐสวัสดิการทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมดานนโยบายอีกประการหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ก็คือ การยอมรับแนวความคิดของลัทธิสิ่งแวดลอม (Environmentalism)
เพราะเป น ครั้ ง แรกที่ ห มวดแนวนโยบายแห ง รั ฐ มี น โยบายการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในประการสุดทาย รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 นําความคิดวาดวยความเปน
ธรรมในสังคมมารางบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ (ดูตารางที่ 6-6)
ระบบรัฐสวัสดิการกลายเปนเข็มมุงของรัฐธรรมนูญฉบับตอๆมา ทั้งฉบับป 2521
ฉบับป 2534 ฉบับป 2534/2538 และฉบับป 2540 รัฐธรรมนูญฉบับเหลานี้ตองการใหรัฐบาล
ทํ าหนาที่จัดสวัสดิการดานตางๆแกประชาชนเปนดานหลัก กระนั้นก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลง
ปรัชญานโยบายเศรษฐกิจโดยยอมรับบทบาทของภาคเอกชนในการจัดสรรบริการสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะบางประเภท ดังเชนบริการการศึกษาและบริการสุขภาพอนามัยมากขึ้น
รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 และฉบับป 2534 แมจะกําหนดแนวทางรัฐสวัสดิการใน
หมวดแนวโยบายแหงรัฐ มิไดแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 แตรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้
แตกตางจากฉบับป 2517 ในดานระบอบการเมืองการปกครอง ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2517
ตองการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง ซึ่งมีการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อยางกวางขวาง การถวงดุลอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร และการหามขาราชการ
ประจําดํารงตําแหนงทางการเมือง แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 และฉบับป 2534 ตองการสถาปนา
ระบอบการเมืองการปกครองกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย โดยที่ผูนําฝายทหารยังคงกุมอํานาจรัฐ
ดังนัน้ เข็มมุงของรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 และฉบับป 2534 จึงมิใชระบอบประชาธิปไตยสังคม
อันเปนเข็มมุงของรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 เพราะมิไดตองการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
ควบคูกับระบบรัฐสวัสดิการ
ในผังการเมืองไทย รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ถูกวางตําแหนงอยูทางขวาของ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 และมีตําแหนงใกลเคียงกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 อยางไรก็ตาม
เมือ่ บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 สิ้นอายุ อํานาจรัฐคอยๆหลุดลอยจากกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตย และตกอยูกับกลุมนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง การรัฐประหารเดือน
กุมภาพันธ 2534 โดยผูนําฝายทหารตองการฟนอํานาจของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ซึ่งโดย
พื้นฐานเกิดจากความตองการแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจที่ไดจากกระบวนการกํ าหนดและ
บริหารนโยบาย รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ถูกวางตําแหนงใหอยูทางขวาของรัฐธรรมนูญฉบับป
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2521 เพื่อธํ ารงระบอบการปกครองกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย ซึ่งยึดกุมโดยผูนําฝายทหาร
ความไมพอใจของประชาชนที่มีตอรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 และตอความพยายามในการสืบทอด
อํานาจของผูน ําฝายทหารนําไปสูเหตุการณพฤษภาคม 2535 และจุดประกายกระบวนการปฏิรูป
การเมือง จนกอใหเกิดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538
(เรียกยอๆวารัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2538) และตามมาดวยรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
รัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2538 ยังคงสืบทอดแนวทางรัฐสวัสดิการตอจาก
รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 แตตางจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ที่ยอมใหเอกชนมีบทบาททาง
เศรษฐกิจรวมกับรัฐบาลมากขึ้น วิสาหกิจเอกชนสามารถผลิตบริการสาธารณูปโภคและประกอบ
กิจการที่มีการผูกขาดตัดตอนได โดยมิตองตราพระราชบัญญัติเพื่อใหประกอบกิจการดังกลาว
นอกจากนี้ รัฐยังสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทในการจัดบริการการศึกษาและบริการสุขภาพอนามัย
อีกดวย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รางขึ้นทามกลางกระแสการเรียกรองการปฏิรูปการเมือง
และขบวนการสิทธิและเสรีภาพมีอิทธิพลคอนขางสูงในการขับเคลื่อนสังคมการเมืองไทย ผลก็คือ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะประชาธิปไตยที่เดนชัด ในดานแนวนโยบายแหงรัฐ รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 กําหนดแนวนโยบายทีช่ ดั เจนอยางนอย 4 แนวทาง อันไดแก แนวทางรัฐสวัสดิการ แนวทาง
ความเปนธรรมในสังคม แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และแนวทาง
ชุมชนทองถิ่นพัฒนา5 แมวารัฐธรรมนูญฉบับนี้รับชวงแนวทางรัฐสวัสดิการและแนวทางลัทธิ
สิง่ แวดลอมตอจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 แตความเขมขนของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สูงกวา
มาก รัฐธรรมนูญฉบับป 2540ยอมรับบทบาททางเศรษฐกิจของเอกชนดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับ
ป 2534 และฉบับป 2534/2538 ตางกันที่ไมมีนโยบายการสงเสริมบทบาทของเอกชนในการ
จัดบริการสุขภาพอนามัยและการสังคมสงเคราะหอยางชัดเจน ขอที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
แหวกแนวจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ก็คือ การแยกแยะความแตกตางระหวางภาคธุรกิจเอกชน
กับภาคประชาชน แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการสงเสริมบทบาท
ของภาคประชาชนทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรทองถิ่น การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และการยอมรับสิทธิ
ชุ ม ชน อิ ท ธิ พ ลของแนวความคิ ด ว า ด ว ยยุ ท ธศาสตร ชุ ม ชนท อ งถิ่ น พั ฒ นาปรากฏให เ ห็ น ใน
รัฐธรรมนูญฉบับนี6้
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รายละเอียด ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2545)
การแยกแยะความแตกตางของยุทธศาสตรการพัฒนา ระหวางโลกานุวัตรพัฒนากับชุมชนทองถิ่นพัฒนา
รวมตลอดจนการวิเคราะหทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนา ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2536/2543)
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พัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบาย
แหงรัฐ มีขอพึงสังเกตอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก รัฐธรรมนูญฉบับกอนป 2540 ใชชื่อหมวด “แนวนโยบายแหงรัฐ”
เฉพาะฉบับป 2540 ที่ใชชื่อหมวด “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” อมร รักษาสัตย (2541 : 83-87)
อางวา การเปลีย่ นแปลงชื่อหมวด ดวยการเติมคําวา “พื้นฐาน” นี้ เปนการเปลี่ยนแปลงหลักการ
และวิธกี ารทัง้ หมด ในประการสําคัญตองการจํากัดขอบเขต “แนวนโยบายแหงรัฐ” ใหเหลือเฉพาะ
แนวนโยบายพืน้ ฐาน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดที่รัฐบาลจะดําเนินการเปนสําคัญ
ประการที่ ส อง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจักรไทยไมมีจ ารี ต ในการบั ญญัติ
แนวนโยบายแห ง รั ฐไว ใ นหมวดสิท ธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย จวบจนรัฐธรรมนูญฉบับป
2534/2538 ทีก่ าหนดให
ํ
ชนชาวไทยมี ‘สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นมูลฐานตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาภาคบังคับ’ (รธน. 2534/2538 มาตรา 40) และ ‘สิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่ได
มาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลที่ไมคิดมูลคา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ’
(รธน. 2534/2538 มาตรา 41) พรอมกันนี้ ก็กําหนดแนวนโยบายแหงรัฐใหสอดรับกับบทบัญญัติ
ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (ดูตารางที่ 6-2) รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ดําเนินรอย
ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534/2538 ในการบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวในหมวดสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย โดยที่มีแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในหมวดนี้ถึง 9 กลุม (เทียบกับ 2 กลุม
ในฉบับป 2534/2538) แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดเขียนรัฐธรรมนูญในหมวดแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐใหสอดรับกับหมวดสิทธและเสรีภาพของชนชาวไทย (ดูตารางที่ 6-3) ดังจะเห็นไดวา
สิง่ ทีก่ าหนดเป
ํ
นสิทธิของชนชาวไทยหลายตอหลายประการ ไมมีบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
พื้ น ฐานแห ง รั ฐ ดั ง เช น การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และวิ ท ยุ
โทรคมนาคม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน (รธน. 2540 มาตรา 40) สิทธิในการรับ
บริการการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐโดยใหคิดมูลคาและทันตอเหตุการณ (รธน.
2540 มาตรา 52 วรรค 3) เปนตน สิทธิบางขอไมมีแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ชัดเจนที่สอดรับกัน
แตมบี ทบัญญัตทิ สี่ ามารถตีความโดยอนุโลมได ดังเชน สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย
กวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ (รธน. 2540 ม. 43) สิทธิของผูยากไร
ในการรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย (รธน. 2540
ม. 52 วรรค 2) สิทธิของเด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลในการรับเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ
(รธน. 2540 มาตรา 53) เปนตน
ประการที่สาม เจตนารมณของการบัญญัติแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ
มีบทบัญญัติที่ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับป 2492 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรก
ที่มีบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐแสดงเจตนารมณอยางชัดเจนวา บทบัญญัติในหมวดนี้
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มีไว ‘เพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการบริหารราชการตามนโยบายดั่งกําหนดไว’
(มาตรา 54 รธน. 2492) รัฐธรรมนูญฉบับป 2475/2495 และฉบับป 2511 ยืนเจตนารมณตาม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2492 แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ระบุเจตนารมณแตกตางออกไปวา ‘เพื่อเปน
แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบาย’ (มาตรา 62 รธน. 2517) อันแสดงถึง
การเปลี่ยนจุดเนนจาก ‘การบริหารราชการตามนโยบายที่กําหนด’ มาเปน ‘การกําหนดนโยบาย’
รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ฉบับป 2534 ฉบับป 2534/2538 และฉบับป 2540 ยืนเจตนารมณ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 (ดูตารางที่ 6-4)
3.2 นวัตกรรมในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ
เมื่ อรั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 เริ่มบัญญัติหมวดแนว
นโยบายแหงรัฐ บทบัญญัติหมวดนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวกลายเปนบรรทัดฐานสํ าหรับ
รัฐธรรมนูญฉบับตอๆมาในการคัดลอกและพัฒนา เมื่อพิเคราะหบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
แหงรัฐในรัฐธรรมนูญนับตั้งแตฉบับป 2492 เปนตนมา จะพบวา มีนวัตกรรมดานนโยบายไมมาก
นั ก เหตุ ที่ เ ป น เช น นี้ ก็ เ พราะรั ฐ ธรรมนู ญ ส ว นใหญ ร  า งในยุ ค เผด็ จ การและยุ ค กึ่ ง เผด็ จ การ
กึ่งประชาธิปไตย ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งในกรณีของรัฐธรรมนูญฉบับป 2475/2495 ฉบับป
2511 ฉบับป 2521 และฉบับป 2534
นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2492 ที่บุกเบิกการบัญญัติหมวดแนวนโยบาย
แหงรัฐในรัฐธรรมนูญแลว ในประวัติศาสตรการเมืองไทย รัฐธรรมนูญทีจ่ ดุ ปะทุนวัตกรรมในหมวด
แนวนโยบายแหงรัฐมีอยูเพียง 2 ฉบับ อันไดแก รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 และฉบับป 2540
รั ฐ ธรรมนูญฉบับป 2517 กอใหเกิดนวัตกรรมในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ
อยางนอย 3 ดาน (ดูตารางที่ 6-6) อันไดแก
ดานที่หนึ่ง การนําเสนอแนวทางรัฐสวัสดิการ (Welfare State) แนวทางรัฐ
สวั สดิ การปรากฏอย า งชัด เจนเปน ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แมผูรางรัฐธรรมนู ญ ฉบั บ นี้
สวนใหญมิไดคุนเคยกับเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) แตก็ตกอยูใตอิทธิพล
ของฉันทมติวาดวยเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Consensus)7 เมือ่ ประกาศยึดการจาง
งานเต็มอัตรา (Full Employment) เปนเปาหมายของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ (มาตรา 89
รธน. 2517) พรอมทั้งกําหนดหนาที่รัฐบาลในการคุมครองแรงงาน การจัดการศึกษาภาคบังคับ
การจัดบริการสาธารณสุข การชวยเหลือและสงเคราะหคนพิการ และการจัดใหมีการสังคม
สงเคราะห
7

สาระสําคัญของ Keynesian Consensus โปรดอาน Singer (1997)
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ดานที่สอง การยอมรับแนวความคิดลัทธิสิ่งแวดลอม (Environmentalism)
ด ว ยการประกาศนโยบายการบํ ารุ ง รักษาสภาพแวดลอมและความสมดุลของธรรมชาติ กับ
นโยบายการปองกันและขจัดมลพิษ
ดานที่สาม การนําเสนอแนวนโยบายความเปนธรรมในสังคม (Social Justice)
การลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายสําคัญของนโยบายชุดนี้ (มาตรา 79 รธน.
2517) โดยทีน่ โยบายหลักอยูที่การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดิน (มาตรา 81 รธน. 2517) และการ
จัดบริการสาธารณะแกผูยากไรและผูดอยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะ (Policy Targeting) ทัง้ บริการ
การศึกษา บริการสาธารณสุข และการเคหะ
แนวนโยบายทั้งสามดานนี้ตองนับเปนนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญฉบับป 2517
เพราะมิไดปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นมากอน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สานตอแนวทางรัฐสวัสดิการ แนวทางลัทธิสิ่งแวดลอม
และแนวความคิดวาดวยความเปนธรรมในสังคมสืบจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 แตดวยความ
เขมขนมากกวาเดิม นวัตกรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยูที่การยอมรับยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่น
พัฒนา ทั้งในดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมการพัฒนาภูมิปญญา
ชาวบาน และการยอมรับการมีสวนรวมของประชาชนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(ดูตารางที่ 6-7)
การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2517 และฉบั บ ป 2540 มีน วัต กรรมในหมวด
แนวนโยบายแหงรัฐเกิดจากเหตุปจจัยอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก ความเขมแข็งของประชาสังคมไทยและการขับเคลื่อนของขบวนการ
สิทธิและเสรีภาพ นอกจากจะมีผลตอความเปนประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญแลว ยังเกื้อกูล
การกอเกิดนวัตกรรมแหงรัฐธรรมนูญดวย รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 รางขึ้นในทามกลางบรรยากาศ
‘เมือ่ ทองฟาสีทองผองอําไพ ประชาชนจะเปนใหญในแผนดิน’ สวนรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รางขึ้น
ในทามกลางแรงผลักดันการปฏิรูปการเมือง พลังขับเคลื่อนของขบวนการสิทธิและเสรีภาพในชวง
เวลาทั้งสองมีผลอยางสําคัญตอผลผลิตรัฐธรรมนูญที่ได
ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูรางรัฐธรรมนูญมีผลตอรัฐธรรมนูญ
ที่ รา งอย า งมี นั ย สํ าคั ญ ในยุคเผด็ จการก็ดี หรือยุคกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยก็ดี ผูราง
รัฐธรรมนูญประกอบดวยขุนนางนักวิชาการ (รวมทั้งนักกฎหมายและนักรัฐศาสตร) ที่รับใชผูนํา
ฝายทหารเปนดานหลัก ในเมื่อผูรางรัฐธรรมนูญไมมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย จะหวังใหผลผลิต
รัฐธรรมนูญที่ไดมีลักษณะประชาธิปไตยกระไรได แตในยุคที่ขบวนการสิทธิและเสรีภาพมีพลัง
ขั บ เคลื่ อ นสู ง นอกจากโครงสร า งผูรา งรัฐธรรมนู ญจะแปรเปลี่ยนไปแลว กระบวนการร า ง
รัฐธรรมนูญยังแปรเปลี่ยนไปดวย อยางนอยที่สุดมีการรับฟงความเห็นของประชาชนมากกวา
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การร า งรั ฐธรรมนูญในยุคเผด็จการและยุคกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย ความแตกตางดาน
โครงสรางผูรางรัฐธรรมนูญยอมมีผลตอนวัตกรรมแหงรัฐธรรมนูญโดยปราศจากขอกังขา
3.3 แนวนโยบายแหงรัฐ : ความฝนกับความเปนจริง
ผู  ร  า งรั ฐ ธรรมนู ญ วาดฝ น เกี่ ย วกั บ สั ง คมไทยในหมวดแนวนโยบายแห ง รั ฐ
ในรัฐธรรมนูญ บางนโยบายที่ผูรางรัฐธรรมนูญตองการมัดมือใหรัฐบาลดําเนินการก็บรรจุไวใน
หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย แทนที่จะบรรจุไวในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ ซึ่งรัฐบาลจะ
ดําเนินการหรือไมก็ได
อยางไรก็ตาม การจารึกนโยบายแหงความฝนไวในรัฐธรรมนูญยอมแตกตางจาก
ความเปนจริงของการดําเนินนโยบาย นับตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับป 2492 เปนตนมา นโยบาย
ที่บรรจุไวในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐจํานวนมากมิไดมีการดําเนินการในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
ตารางที่ 6-5 นําเสนอนโยบายที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญดวยความถี่สูง แตหามีผลในทางปฏิบัติ
จํานวน 7 นโยบาย อันไดแก
(1) การกํ าหนดมาตรการมิ ใ ห มี ก ารผู ก ขาดตั ด ตอน นโยบายนี้ ป รากฏใน
รัฐธรรมนูญจํานวน 7 ฉบับในจํานวนรัฐธรรมนูญทีม่ หี มวดแนวนโยบายแหงรัฐ 8 ฉบับ นอกจากนี้
ยังมีกฎหมายปองกันการผูกขาดโดยเฉพาะอีกดวย8 แตแทนที่การผูกขาดตัดตอนจะลด กลับมีมาก
ขึน้ ธุรกิจและอุตสาหกรรมจํานวนมากตกอยูในมือกลุมทุนยักษใหญเพียงไมกี่กลุม
(2) การสงเสริมการสหกรณ นโยบายนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญจํานวน 6 ฉบับ (จาก
จํานวน 8 ฉบับ) การณปรากฏวา การสหกรณในประเทศไทยยังออนแอ ดอยพัฒนา และมิอาจ
เกือ้ กูลกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางมีประสิทธิผลได
(3) การสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา นโยบายนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
จํานวน 6 ฉบับ (จากจํานวน 8 ฉบับ) การจางงานเต็มอัตรา (Full Employment) ตองใชมาตรการ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค และมิอาจบรรลุผลดวยนโยบายเศรษฐกิจจุลภาค การณปรากฏวา
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมิไดมีนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อเปาหมายการจางงานเต็มอัตรา หากแต
มีนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อเปาหมายเสถียรภาพของราคา (Price Stability) การจัดหางาน

8

กฎหมายปองกันการผูกขาดของไทย คือ พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 กอนหนานั้นมี
กฎหมายที่มีลักษณะใกลเคียงกัน คือ พระราชบัญญัติปองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. 2480 และพระราช
บัญญัติปองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด
พ.ศ. 2522
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เพื่อคนวางงานอันเปนหนาที่ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนมาตรการทางเศรษฐกิจ
จุลภาค ซึง่ ไมมีประสิทธิผลในการนําสังคมเศรษฐกิจไทยสูภาวะการจางงานเต็มอัตราได
(4) การบํ ารุงรักษาสภาพแวดลอมและความสมดุลทางธรรมชาติ นโยบายนี้
ปรากฏในรัฐธรรมนูญจํานวน 5 ฉบับ (จากจํานวนรวม 8 ฉบับ) นับตั้งแตป 2517 เมื่อนโยบายนี้
จารึกในรัฐธรรมนูญเปนตนมา ปญหามลภาวะและความเสื่อมโทรมของสภาพนิเวศทับทวีตามการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจ แมจะมีการสถาปนากระทรวงเพื่อดูแลปญหานี้โดยเฉพาะก็ตาม
(5) การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดิน นโยบายนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญจํานวน 4
ฉบับ (จากจํานวนรวม 8 ฉบับ) นับตั้งแตป 2517 เมื่อนโยบายนี้จารึกในรัฐธรรมนูญเปนตนมา
ปญหาเกษตรกรไรที่ทํ ากินมิเพียงแตมิไดบรรเทาเบาบางลงเทานั้น หากยังสะสมจนกลายเปน
ปญหารายแรงยิง่ ขึ้น การสูญเสียที่ทํากินของเกษตรกรมีพลวัตรสูงในชวงที่เศรษฐกิจฟองสบูเฟองฟู
มีการกวานซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรขนานใหญในชวงปลายทศวรรษ 2530 ขณะเดียวกันมีการแจก
เอกสาร สปก 4-01 แกผูมีอันจะกินผูมิไดมีรายไดหลักจากการประกอบเกษตรกรรม อันสะทอน
ใหเห็นความไมจริงใจในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อแกปญหาการไรที่ทํากินของเกษตรกร และ
การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้
(6) การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นโยบายนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
จํานวน 4 ฉบับ (จากจํานวนรวม 8 ฉบับ) นับตั้งแตป 2521 เมื่อนโยบายนี้จารึกในรัฐธรรมนูญ
เปนตนมา รายจายในดานการวิจัยและพัฒนา (R&D Expenditure) เมื่อเทียบกับรายได
ประชาชาติอยูในระดับไมถึง 1% และมิไดกระเตื้องขึ้นอยางสังเกตได ความลาหลังในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเหตุใหสังคมเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ
(7) การลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดที่เปนธรรม และการ
กระจายรายไดสูชนบท นโยบายกลุมนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญจํานวน 3 ฉบับ (จากจํานวนรวม 8
ฉบับ) รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่จารึกนโยบายชุดนี้ และรัฐบาล
หลายตอหลายคณะภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ชูนโยบายชุดนี้
แตการนํ านโยบายสูภาคปฏิบัติขาดพลังอยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนมาตรการการปฏิรูปที่ดิน
การปรับโครงสรางภาษีอากร และการปรับโครงสรางรายจายรัฐบาล
กลาวโดยสรุปก็คือ จารึกแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญไมสูมีนวัตกรรม
มากนัก และทั้งๆที่รัฐธรรมนูญมีนวัตกรรมในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐนอย การนําแนวนโยบาย
แหงรัฐจากรัฐธรรมนูญไปสูภาคปฏิบัติยังมีนอยยิ่งกวาอีกดวย
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4. แนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญในฐานะกลไกทางการเมือง
การเขียนบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญยอมมีเปาประสงค
ทีจ่ ะใหเปนกลไกทางการเมือง (Political Mechanism) หากขอเสนอวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐอยู
นอกรัฐธรรมนูญ รัฐบาลอาจมิไดสนใจขอเสนอนั้นเลยแมแตนอย กระบวนการรัฐธรรมนูญานุวัตร
(Constitutionalization Process) ซึ่งขับเคลื่อนบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐเขาสู
รัฐธรรมนูญ ตองการเรียกรองความสนใจจากรัฐบาลใหพิเคราะหเมนูนโยบาย (Policy Menu)
ชุดดังกลาวเพื่อนําไปดําเนินการ แตรัฐบาลจะ ‘เชื่อฟง’ รัฐธรรมนูญ และนําแนวนโยบายของรัฐไป
ดําเนินการมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับกลไกในรัฐธรรมนูญทีก่ ากั
ํ บและคุมประพฤติรัฐบาล
หากรัฐธรรมนูญไมมีกลไกในการบังคับและกํากับใหรัฐบาลนําแนวนโยบายแหง
รัฐทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญไปดําเนินการ บทบัญญัติเหลานั้นยอมเปน ‘สวนเกิน’ ของรัฐธรรมนูญ
เพราะไมมีประโยชนในทางปฏิบัติ และเปนเหตุใหรัฐธรรมนูญยืดยาวเกินกวาความจําเปน หาก
รั ฐ ธรรมนู ญ สร า งกลไกในการบั ง คั บ ให รั ฐ บาลต อ งดํ าเนิ น นโยบายตามแนวนโยบายแห ง รั ฐ
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ยอมมีปญหาพื้นฐานวา เมนูนโยบายในรัฐธรรมนูญชอบดวยหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม
หากเราถือวา ตลาดการเมืองเปนตลาด ‘ซื้อ’ และ ‘ขาย’ สัญญาประชาคม
(Social Contract) นักการเมืองและพรรคการเมืองเปนฝายเสนอ ‘ขาย’ สัญญาประชาคม สัญญา
ประชาคมประกอบด ว ยข อ เสนอในการดํ าเนิ น นโยบายด า นต า งๆเพื่ อ ความสมบู ร ณ พู น สุ ข
ของประชาชน หากกลาวใหถึงที่สุด สัญญาประชาคมก็เปนสัญญาการสงมอบ ‘บริการความสุข’
เมื่อมีอํ านาจการบริหารราชการแผนดิน ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนฝายเสนอ ‘ซื้ อ’ สัญญา
ประชาคม ในทางปฏิบัติ ผูซื้อตองชําระราคาคาสินคาไปกอนดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง โดย
หวังวาจะไดรับ ‘บริการความสุข’ ในภายหลัง นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งและ
มีอานาจในการบริ
ํ
หารราชการแผนดิน หากมีความรูสึกรับผิด ก็ตองพยายามผลิต ‘บริการความ
สุข’ เพือ่ สงมอบแกลูกคาหรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง หากรัฐธรรมนูญตองการแกปญหาความ
ไมสมบูรณของสัญญาประชาคม รัฐธรรมนูญจะตองสรางกลไกความรับผิด (Accountability
Mechanism) เพือ่ ใหรฐั บาลมีความรับผิดในการดําเนินนโยบายที่ประกาศใชหาเสียง
ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย นักการเมืองและพรรคการเมืองควรมีสิทธิ
และเสรีภาพในการเสนอ ‘ขาย’ นโยบายแกประชาชน และประชาชนควรมีสิทธิและเสรีภาพในการ
เสนอ ‘ซื้ อ’ นโยบายจากนักการเมืองและพรรคการเมือง หากรัฐบาลถูกบังคับใหดําเนินตาม
เมนูนโยบายที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ นักการเมืองและพรรคการเมืองยอมสูญเสียสิทธิและ
เสรีภาพในการเสนอ ‘ขาย’ นโยบายทีผ่ กู ติดกับสัญญาประชาคมในตลาดการเมือง ในอีกดานหนึ่ง
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ประชาชนก็ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการ ‘ซื้อ’ นโยบาย เพราะ ‘สินคา’ หรือทางเลือกนโยบาย
ถูกจํากัดโดยเมนูนโยบายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
คํ าถามพื้ น ฐานมี อ ยู  ว  า การจารึ ก แนวนโยบายแห ง รั ฐ ในรั ฐ ธรรมนู ญ เป น
บทบัญญัติที่ชอบดวยระบอบประชาธิปไตยหรือไม หากเรายอมรับทฤษฎีสัญญาประชาคมดังที่
พรรณนาขางตน การจารึกเชนนี้ยอมขัดตอเจตนารมณของระบอบประชาธิปไตย เพราะมีผล
ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการกําหนดทางเลือกของสังคมดวยตนเอง บทบัญญัติ
หมวดนี้มีผลในการวางฐานะของผูรางรัฐธรรมนูญใหเหนือกวานักการเมืองและพรรคการเมือง
ฝายหนึง่ และประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอีกฝายหนึ่ง
จารีตของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแตดั้งเดิมมิไดสรางกลไกในการ
บังคับใหรัฐบาลตองดําเนินตามบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ เพราะบทบัญญัติดังกลาว
เปนเพียง ‘แนวทางสํ าหรับการตรากฎหมายและการบริหารราชการตามนโยบายดั่งกําหนดไว’
(รธน. 2492 มาตรา 54) หรือเปนเพียง ‘แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบาย’
(รธน. 2517 มาตรา 62) (ดูตารางที่ 6-4) รัฐธรรมนูญตัง้ แตฉบับป 2492 เปนตนมามีบทบัญญัติ
ตอกยํ้าวา หากรัฐบาลมิไดดําเนินการตามหมวดแนวนโยบายแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ก็ ‘ไมกอ ใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐบาล’9 การระงับสิทธิในการฟองรองรัฐบาลดังกลาวนี้ยอมมี
ผลในการตัดตอนความรับผิดของรัฐบาลในการปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ
อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตัดทอนถอยคํา ‘ไมกอใหเกิดสิทธิในการ
ฟองรอง’ ออกไปจากบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ (รธน. 2540 มาตรา 88 วรรคแรก)
แตการตัดทอนถอยคําเชนนี้เปนประเด็นที่ถกเถียงไดวา ราษฎรมีสิทธิที่จะฟองรองรัฐไดหรือไม
หากรัฐมิไดดําเนินการตามหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ ในเมื่อบทบัญญัติในหมวดนี้ยังคงเปนเพียง
‘แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน’ (รธน.
2540 มาตรา 88 วรรคแรก)
หากการตัดทอนถอยคํา ‘ไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ’ ไมเพียงพอในการ
สรางกลไกความรับผิดเพื่อใหรัฐบาลดําเนินการตามหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 พยายามสรางกลไกทางการเมืองอื่นๆเพื่อกดดันรัฐบาลในการนี้ (อมร รักษาสัตย 2541 :
83-87) อันไดแก (รายละเอียดดูหัวขอ 5.2)

9

บทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ ‘ไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ’ ปรากฏใน รธน 2492 (มาตรา 54)
รธน 2475/2495 (มาตรา 44) รธน 2511 (มาตรา 53) รธน 2517 (มาตรา 62) รธน 2521 (มาตรา 53) รธน
2534 (มาตรา 59) รธน 2534/2538 (มาตรา 58)
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(1)
(2)
(3)
(4)

กลไกการแถลงนโยบายตอรัฐสภา
กลไกการรายงานผลการดําเนินนโยบายตอรัฐสภา
การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย

ความพยายามในการบังคับใหรัฐบาลดําเนินนโยบายตามที่บัญญัติไวในหมวด
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ดวยการสรางกลไกทางการเมืองตางๆตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 มีขอสมมติแฝงเรนอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก สภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยบุคคลที่มีความรูดีกวาประชาชน
และคณะบุคคลทีจ่ ัดตั้งรัฐบาล ประชาชนนั้นไมมีความรูวา นโยบายที่เปนประโยชนแกสังคมไทย
นั้นเปนอยางไร นักการเมือง พรรคการเมือง และคณะบุคคลที่จัดตั้งรัฐบาลไมมีความสามารถ
ในการรางนโยบาย และไมรูวา นโยบายที่ดีนั้นเปนอยางไร มีแตสภารางรัฐธรรมนูญเทานั้นที่มี
องคความรูชุดนี้ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ สภารางรัฐธรรมนูญรูด กี วาใครๆในแผนดินไทยวา นโยบาย
ทีด่ แี ละเปนประโยชนตอสังคมไทยนั้นเปนอยางไร
ประการที่สอง เมนูนโยบายที่บัญญัติไวในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนนโยบายระดับอุตมภาพ (Optimal Policy) ทีน่ าพาสั
ํ
งคมไทย
ไปสูอุตมภาวะ หรือไปสูโลกพระศรีอาริย
คํ าถามพื้ นฐานมีอยูวา สภารางรัฐธรรมนูญรูดีกวาใครๆในแผนดินไทยและ
ผูกขาดองคความรูวาดวยนโยบายที่ดีจริงหรือ และเมนูนโยบายที่บัญญัติไวในหมวดแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะเสริมสงใหประชาชนคนไทย ‘ขึ้นสวรรค’ จริงละหรือ
5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนหมวด
ทีม่ กี ารถกอภิปรายมากหมวดหนึ่ง กรรมการสภารางรัฐธรรมนูญคนหนึ่งเปดเผยวา ‘… สมาชิก
สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ หลายคนเสนอให ตั ด บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ ออกทั้ ง หมวด …’ (กระมล
ทองธรรมชาติ 2541 : 222) เนือ่ งจากไมมีความสําคัญ ไมมีผลบังคับ และไมเปนที่สนใจทั้งจาก
นักวิชาการและประชาชน10
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บันทึกการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ของ นันทวัฒน บรมานันท (2540 : 101-130) มิไดกลาวถึงประเด็นนี้
แตมนตรี รูปสุวรรณ และคณะ (2542 : 155-156) รายงานวา มีการอภิปรายกันวา ควรมีบทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญหรือไม
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปลี่ยนแปลงชื่อ ‘หมวดแนวนโยบายแหงรัฐ’ เปน
‘หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ’11 การเติมคําวา ‘พืน้ ฐาน’ ในชือ่ หมวด กระมล ทองธรรมชาติ
(2541 : 2518) กรรมการสภารางรัฐธรรมนูญคนหนึ่งอธิบายวา
“.. เพือ่ กําหนดกรอบของหมวดนี้ใหชัดเจนวา แนวนโยบายแหงรัฐที่ควรบัญญัติไว
ในหมวดนี้จะตองเปนแนวนโยบายที่ประชาชนสวนใหญในชาติถือวาเปนหลักการ
พื้นฐานที่มีความสําคัญตอการรักษาและสงเสริมความมั่นคงของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการอยูรวมกันอยาง
ผาสุกของชนชาวไทย มิใชแนวนโยบายปกติที่หนวยราชการทําอยูแลว หรือ
ที่ พ รรคการเมื อ งและรั ฐ บาลกํ าหนดขึ้ น หรื อ ให ค วามสํ าคั ญ ในช ว งเวลาใด
เวลาหนึง่ เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะหนาบางประการ…”
ขอพึงสังเกตเกี่ยวกับอรรถาธิบายขางตนมีอยางนอย 3 ประการ คือ
ประการแรก รั ฐ ธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดผานกระบวนการลงประชามติ
(Referendum) จากประชาชน แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยอม
มิอาจถือวา เปน ‘แนวทางทีป่ ระชาชนสวนใหญในชาติถือวาเปนหลักการพื้นฐาน’ แทที่จริงแลว
บทบัญญัติในหมวดนี้รางโดยสภารางรัฐธรรมนูญ และไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งสมาชิก
จํานวนไมนอยมิไดมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดังกลาวนี้โดย
พืน้ ฐานจึงถูกกําหนดโดยสภารางรัฐธรรมนูญ หาไดกําหนดโดยประชาชนไม
ประการที่สอง เมื่อพิเคราะหบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
จะพบวา นโยบายจํานวนมากหนวยราชการดําเนินการโดยปกติอยูแลว ไมวาจะเปนการจัดการ
ศึกษาและการสาธารณสุข การรักษาความสงบภายในประเทศ การจัดระบบงานของกระบวนการ
ยุตธิ รรมใหเกิดความยุติธรรม ฯลฯ สภารางรัฐธรรมนูญมิอาจกลาวอางไดวา บทบัญญัติในหมวด
แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐเปนนโยบายใหมที่ระบบราชการไมคุนเคย แทที่จริงแลว การแยกแยะ
ความแตกตางระหวางนโยบายพื้นฐานกับนโยบายเฉพาะหนา หรือระหวางปญหาพื้นฐานกับ
ปญหาเฉพาะหนา มิอาจกระทําไดโดยแยกขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิง ปญหาเฉพาะหนาซึ่งเกิดขึ้น
ซํ้าแลวซํ้าเลายอมกลายเปนปญหาพื้นฐานไดฉันใด นโยบายเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการซํ้าแลว
ซํ้ าเลายอมกลายเปนนโยบายพื้นฐานไดฉันนั้น นอกจากนี้ ปญหาทุกปญหายอมมีที่มาจาก
พืน้ ฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งสิ้น
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คณะทํางานตั้งชื่อหมวดวา “หลักการพื้นฐานในการกําหนดนโยบายของรัฐ” แตคณะกรรมาธิการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญเปลี่ยนชื่อเปน “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” ซึ่งตอมาสภารางรัฐธรรมนูญใหความเห็นชอบชื่อ
ดังกลาว (มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ 2542 : 156)
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ประการที่สาม กระมล ทองธรรมชาติ (2541 : 218) กลาววา แนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปน ‘… นโยบายพืน้ ฐานจริงๆ มิใชนโยบายทั่วๆไป
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและสถานการณ …’ โดยหาไดเขาใจวา นโยบายเปนนัย
แหงอุบายทีใ่ ชในการแกปญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ขอเสนอการดําเนินนโยบายยอมเปนผล
จากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น ระบบการวิเคราะหและปรัชญาการดําเนินนโยบายที่แตกตางกัน
ยอมทํ าใหไดขอเสนอแนะแนวทางนโยบายแตกตางกัน นโยบายในการแกปญหาพื้นฐานไมวา
ปญหาพื้นฐานนั้นเปนปญหาการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม ยอมเปลี่ยนแปลงไดหากมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการวิเคราะหและปรัชญาการดําเนินนโยบาย ดังนั้น คําอธิบายโดยนัยที่วา
นโยบายพื้ น ฐานยอมไมมี ก ารเปลี่ย นแปลงนั้น นับเป น ความเขา ใจผิดอยางยิ่ง นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลง ‘กาลเวลาและสถานการณ’ ยอมทําใหลักษณะปญหาเปลี่ยนแปลงไป นโยบาย
ในการแกปญหายอมตองเปลี่ยนแปลงไปดวย
กระมล ทองธรรมชาติ (2541 : 218-219) จําแนกนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ออกเปนเปน 5 กลุม คือ
(1) กลุม นโยบายพืน้ ฐานดานความมั่นคงแหงชาติ (มาตรา 71, 72 และ 74)
(2) กลุ  ม นโยบายพื้ น ฐานด า นการบริ ห ารและการอํ านวยความยุ ติ ธ รรมแก
ประชาชน (มาตรา 75)
(3) กลุ  ม นโยบายพื้ น ฐานดา นการเมืองการปกครองตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตย (มาตรา 76 – 79)
(4) กลุม นโยบายพืน้ ฐานดานศาสนา สังคม การศึกษา และสาธารณสุข (มาตรา
73 และมาตรา 80-82)
(5) กลุม นโยบายพื้นฐานดานเศรษฐกิจ (มาตรา 83-87)
กระมล ทองธรรมชาติ (2541 : 219 เชื่อวา
“… หากรัฐบาลนําแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทั้ง 5 ดานไปใชเปนแนวทางในการ
บริหารราชการแผนดิน และตรากฎหมายขึ้นใชบังคับอยางครบถวนแลว รัฐไทยของเราจะมีความ
มั่ น คงและกาวหนา รวมทั้งสามารถอํ านวยความผาสุกและความยุติธรรมใหแกชนชาวไทย
สวนใหญไดอยางเสมอหนา ในขณะเดียวกันประชาชนสวนใหญก็จะมีสวนรวมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไดอยางกวางขวาง และไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนไทยสวนนอยที่มั่งคั่ง
หรือมีอิทธิพลอีกตอไป…”
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 พัฒนาหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางนอย 2
ดาน ดานแรกเปนการพัฒนาเนื้อหาสาระของแนวนโยบาย ดานที่สองเปนการสรางกลไกทาง
การเมือง
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5.1 เนือ้ หาสาระของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
เนื้อหาสาระของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับป
2540 มีจดุ เนนอยางนอย 4 ดาน (ดูตารางที่ 6-7) อันไดแก
(1) แนวทางรัฐสวัสดิการ (Welfare State)
(2) แนวความคิดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
(3) แนวทางความเปนธรรมในสังคม (Social Justice)
(4) แนวทางชุมชนทองถิ่นพัฒนา (Communitarianism)
5.11 แนวทางรัฐสวัสดิการ (Welfare State)
บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
สื บ สานแนวทางรั ฐสวัสดิการตอจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 แมวาแนวนโยบายสวนใหญ
จะคลายคลึงกัน แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แสดงความมุงมั่นในการผลักดันแนวทางรัฐสวัสดิการ
มากกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2517 (ดูตารางที่ 6-7 เทียบกับตารางที่ 6-6) ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย
2 ประการ
ประการแรก รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บัญญัติแนวนโยบายการประกันสังคมไวใน
หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ นับเปนการจารึกครั้งแรกในประวัติศาสตรรัฐธรรมนูญไทย
นโยบายการประกันสังคมนับเปนนโยบายพื้นฐานของแนวทางรัฐสวัสดิการ
ประการที่สอง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตอกยํ้าแนวทางรัฐสวัสดิการในหมวด
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซึ่งมีนัยสําคัญวา รัฐบาลจะตองดําเนินนโยบายเหลานั้น เพราะ
เปนสิทธิพื้นฐานของชนชาวไทย ในขณะที่รัฐบาลอาจดําเนินการตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐหรือไมก็ได แนวนโยบายรัฐสวัสดิการที่ปรากฏในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ไดแก
(1) สิทธิในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ
และไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ (มาตรา 54 เทียบกับมาตรา 80 ในหมวดแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐ)
(2) สิ ท ธิ ใ นการได รั บ สิ่ ง อํ านวยความสะดวกอั น เป น สาธารณะและความ
ชวยเหลืออืน่ จากรัฐของบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ (มาตรา 55 เทียบกับมาตรา 80 ในหมวด
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ)
(3) สิทธิในการไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐของเด็กและเยาวชน
ซึง่ ไมมผี ดู แู ล (มาตรา 53 แตไมมีบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ)
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(4) สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปที่รัฐจะตองจัดใหอยาง
ทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 43 แตไมมีบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐ)
5.12 แนวความคิดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development)
รั ฐ ธรรมนูญฉบับป 2540 สืบสานแนวความคิดวาดวยลัทธิสิ่งแวดลอม
(Environmentalism) ตอจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ดวยการเนนนโยบายการบํารุงรักษา
สภาพแวดลอมและความสมดุลของธรรมชาติ และการปองกันและขจัดมลพิษ แตรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 พัฒนาแนวทางนี้ไปสูการยอมรับแนวความคิดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวน
รัฐธรรมนูญานุวัตรของลัทธิสิ่งแวดลอมเริ่มตนในรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 และเพิ่มความเขมขน
อยางมากในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นอกจากจะมีการกําหนดหลักการของลัทธิสิ่งแวดลอมโดย
ชัดเจนเปนครั้งแรกแลว ยังกลาวถึงความสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
(มาตรา 56 และมาตรา 79 รธน. 2540) รวมตลอดจนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน (มาตรา 46 รธน. 2540) จนกลาวไดวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ขยายความลัทธิสิ่งแวดลอมไปสูแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน นับเปนนวัตกรรมดานนโยบายที่
สําคัญ
รั ฐ ธรรมนูญฉบับป 2540 กํ าหนดหลักการวา การดํ าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจกอผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมจะกระทํามิได หลักการนี้บัญญัติ
ไวในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 56 วรรคสอง รธน. 2540) ซึ่งมีนัยสําคัญวา
ชนชาวไทยมีสิทธิที่จะดํารงอยูในสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ พรอมกันนี้รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
สรางกลไกทางการเมืองเพื่อธํารงคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางนอย 4 กลไก คือ
กลไกที่ ห นึ่ ง ได แ ก กลไกการประเมิ น ผลกระทบที่ มี ต  อ สิ่ ง แวดล อ ม
(Environmental Impact Assessment) บรรดาโครงการและกิจกรรมที่อาจกอผลกระทบอยาง
รุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมจักตองมีการศึกษาและประเมินผลกระทบดังกลาว ทั้งนี้จะตองให
องคกรอิสระ อันประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
ทีจ่ ดั การศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบดวย (มาตรา 56 วรรคสอง รธน. 2540)
กลไกที่สอง ไดแก การสรางความโปรงใส (Transparency) ชนชาวไทยมีสิทธิได
รับทราบขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิน่ กอนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่ง
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แวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น
(มาตรา 59 รธน. 2540)
กลไกที่สาม ไดแก การมีสวนรวม (Participation) ชนชาวไทยมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวติ หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น ทั้งรัฐบาลจักตองจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing) (มาตรา 59 รธน. 2540)
กลไกที่สี่ ไดแก กลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) เพื่อให
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ รับผิดชอบ
ในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอม ไมปลอยใหมีโครงการหรือกิจกรรมซึ่งทําลายคุณภาพสิ่งแวดลอม
และตองดูแลใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมกอนการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมดังกลาว การสรางกลไกความรับผิดดังกลาวนี้ก็ดวยวิธีการใหชนชาวไทยมีสิทธิในการฟอง
หนวยงานทัง้ ปวงของรัฐที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่ดานสิ่งแวดลอม (มาตรา 56 วรรคสาม รธน.
2540)
ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดากลไกทางการเมืองทั้งสี่ดังกลาวขางตนนี้บัญญัติไวใน
หมวดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย อั น เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ มี ห ลั ก ประกั น มากกว า หมวด
แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ซึ่ ง รั ฐ บาลจะดํ าเนิ น การหรื อ ไม ก็ ไ ด หากตี ค วามบทบั ญ ญั ติ
อันเกีย่ วของกับกลไกทางการเมืองทั้งสี่นี้ นัยสําคัญก็คือ ประชาชนมีสิทธิที่จะดํารงชีวิตทามกลาง
สิง่ แวดลอมทีม่ ีคุณภาพ มีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลอยางโปรงใส มีสิทธิที่จะ
มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และมีไมตายที่จะฟองรองบรรดาหนวยงานของรัฐเพื่อใหหนวยงาน
เหลานัน้ มีความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ดานสิ่งแวดลอม
5.13 แนวทางความเปนธรรมในสังคม (Social Justice)
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สืบสานแนวทางความเปนธรรมในสังคมตอจาก
รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 แมจะมิไดมีนโยบายดานการปฏิรูปที่ดินและดานการเคหะ (เปรียบเทียบ
ตารางที่ 6-7 กับตารางที่ 6-6) แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ก็วางหลักการพื้นฐานวาดวยความเปน
ธรรมในการกระจายรายได (มาตรา 82 รธน. 2540) และการชวยเหลือและสงเคราะหผูยากไร
และผูดอยโอกาส (มาตรา 80 รธน. 2540) อันเปนการกําหนดนโยบายอยางครอบคลุม การตอกยํ้า
แนวทางความเป น ธรรมในสัง คมอาศัย การบัญญัติในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ดุจเดียวกับแนวทางรัฐสวัสดิการ หากพิจารณาสาระแหงนโยบาย แนวทางรัฐสวัสดิการสอดคลอง
กับแนวทางความเปนธรรมในสังคม และอาศัยมาตรการดานนโยบายเกือบจะเปนชุดเดียวกัน

367
ชนชาวไทยมีสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยไมเสีย
คาใชจาย (มาตรา 43 รธน. 2540) ผูยากไรมีสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย
(มาตรา 52 วรรคแรก รธน. 2540)
ในการดําเนินนโยบายตามแนวทางรัฐสวัสดิการก็ดี และแนวทางความเปนธรรม
ในสังคมก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เนนบทบาทของรัฐมากกวาเอกชน อาทิเชน รัฐมีหนาที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ (มาตรา 43 รธน. 2540) ผูยากไรตองไดรับ
บริการการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (มาตรา 52 วรรคแรก รธน. 2540)
เปนตน
5.14 แนวทางชุมชนทองถิ่นพัฒนา (Communitarianism)
แนวทางชุมชนทองถิ่นพัฒนานับเปนนวัตกรรมดานนโยบายของรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 โดยที่แนวทางดังกลาวนี้มิไดปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆกอนหนานี้ อันสะทอน
ใหเห็นอิทธิพลขององคกรพัฒนาเอกชนและขบวนการประชาชนที่มีตอกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดมีบทบัญญัติที่แสดงออกอยางชัดเจนเกี่ยวกับการยึดถือ
ยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา แตมีบทบัญญัติจํ านวนไมนอยอันเปนหลักการหรือหัวใจของ
แนวทางการพัฒนาดังกลาวนี้ ทั้งนี้มีหลักการสําคัญอยางนอย 6 หลักการ (ดูตารางที่ 6-7) คือ
หลั ก การที่ ห นึ่ง การใหความสํ าคัญแกครอบครัวและชุมชนในฐานะฐานราก
สําคัญของการพัฒนา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดนโยบายเสริมสรางและพัฒนาความเปน
ปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน (มาตรา 80 วรรคแรก รธน. 2540)
หลักการที่สอง การใหความสํ าคัญแกวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บัญญัติในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยวา ชนชาวไทยมีสิทธิ
อนุรกั ษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมของชาติ (มาตรา 46
รธน. 2540)
หลักการที่สาม การสงเสริมการพึ่งตนเองและการปกครองตนเอง รัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 กําหนดนโยบายการสงเสริมใหทองถิ่นปกครองตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่น
ได เ อง รวมทั้ ง พั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ มี ค วามพร อ มให เ ป น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ขนาดใหญ
โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น (มาตรา 78 รธน. 2540) ในประการสําคัญ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติวาดวยการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและสงเสริมการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระในการบริหารการปกครองเกือบทุกดาน (หมวด 9
รธน. 2540)
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หลักการที่สี่ การมีสว นรวมของประชาชนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดนโยบายการมีสวนรวมของประชาชนดังตอไปนี้
(1) นโยบายการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้ง
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ (มาตรา 76 รธน. 2540)
(2) การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล (มาตรา 79
รธน. 2540)
(3) บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นมีสิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการ
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
(มาตรา 46 หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย รธน. 2540)
(4) สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย (มาตรา 56 หมวดสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย รธน. 2540)
(5) การมีสว นรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐ (มาตรา 43 หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย รธน. 2540)
(6) การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการให
บริการสาธารณสุขเทาที่จะกระทํ าได (มาตรา 52 วรรคสอง หมวดสิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย)
หลั ก การที่ ห ก การยอมรั บ ขบวนการประชาชนและองค ก รพั ฒ นาเอกชน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดหลักการเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ
สหกรณ กลุม เกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น พรอมทั้งใหหลักประกันเสรีภาพดังกลาว
(มาตรา 45 หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย) การยอมรับบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชน
ในการศึกษาและประเมินผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ใดๆ (มาตรา 56 วรรคสอง หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย) การยอมรับบทบาทขององคกร
พัฒนาเอกชนในการพิจารณารางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา โดยมีตัวแทน
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางกฎหมายดังกลาวไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํ านวน
กรรมาธิการทั้งหมด (มาตรา 190 หมวดรัฐสภา)
กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 พัฒนาเนื้อหาสาระของแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐสืบตอจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ทั้งในดานแนวทางรัฐสวัสดิการ แนวทางลัทธิ
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สิ่งแวดลอม และแนวทางความเปนธรรมในสังคม แนวนโยบายทั้งสามกลุมนี้มีความเขมขน
ของเนือ้ หาสาระ และความมุงมาดในการผลักดันมากกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2517 มาก เหตุที่เปน
เชนนี้ก็เพราะรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตอกยํ้านโยบายดวยการบัญญัติในหมวดสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย อันรัฐบาลตองดํ าเนินการอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได มิฉะนั้นจะเปนการละเวน
การปฏิบัติหนาที่อันขัดตอรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 พัฒนานโยบายดานการอนุรักษ
สิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไปสูแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเปนนวัตกรรมดานหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ แตนวัตกรรมที่มีความสําคัญยิ่งกวาก็คือ การนําเสนอแนวทางชุมชนทองถิ่น
พัฒนาในรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตกอยูใตอิทธิพลของฉันทมติวาดวยเศรษฐศาสตรแบบ
เคนส (Keynesian Consensus) ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 เพราะตองการเห็นสังคม
เศรษฐกิจการเมืองไทยแปรสูระบอบประชาธิปไตยสังคม (Social Democracy) กลาวคือ
ยึดระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการเมืองการปกครอง และยึดระบบรัฐสวัสดิการเปนระบบ
เศรษฐกิจ ระบอบประชาธิปไตยสังคมยอมตองใหความสํ าคัญแกบทบาทของรัฐบาลยิ่งกวา
บทบาทของเอกชน รัฐบาลตองมีหนาที่ในการดํ าเนินนโยบายตามแนวทางรัฐสวัสดิการ และ
แนวทางความเปนธรรมในสังคม ฉันทมติวาดวยเศรษฐศาสตรแบบเคนสเปนกระแสทรรศน
ที่ครอบงําการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของโลกระหวางป 2488-2516 และสิ้นบทบาทภายหลัง
วิกฤติการณนํ้ามันป 2516 โดยที่ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) และฉันทมติแหงกรุง
วอชิงตัน (Washington Consensus) ขึน้ มามีอิทธิพลแทนที12่
นับตั้งแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา สังคมเศรษฐกิจโลกตกอยูใตอิทธิพลของ
ฉันทมติแหงวอชิงตัน โดยที่มีการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในแนวทางเศรษฐกิจ
เสรีนิยม สังคมเศรษฐกิจไทยหาไดรอดพนจากอิทธิพลดังกลาวนี้ไม ดังจะเห็นไดจากการดําเนิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation) และการเปดประเทศทั้งดานการคาและ
การเงินระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยม แตสภารางรัฐธรรมนูญกลับมิไดตกอยูใตอิทธิพลของ
ลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมสมัยใหมและฉันทมติแหงวอชิงตัน โดยที่ฉันทมติวาดวยเศรษฐศาสตรแบบ
เคนสเปนตะกอนทางปญญาที่ตกคางอยูในสภารางรัฐธรรมนูญ

12

Williamson (1990) ประมวลเมนูนโยบาย (Policy Menu) ที่มีชื่อเรียกวา “ฉันทมติแหงวอชิงตัน” และประเมิน
เมนูนโยบายชุดนี้ในอีกทศวรรษตอมาใน Williamson (2000) บทวิพากษฉันทมติแหงวอชิงตัน ดูอาทิเชน Taylor
(1997) ภายหลังวิกฤติการณการเงินอาเซียป 2540 มีการอภิปรายวาดวย Post-Washington Consensus
ดู Stiglitz (1998) เปนตน
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แมวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่ประกาศสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดอยางชัดเจน (มาตรา 87 รธน. 2540) แตบรรดา
หนาที่ของรัฐบาลที่บัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐก็ดี และหมวดสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยก็ดี ลวนแลวแตทําใหรัฐบาลมีภาระผูกพันในการใชจาย ประกอบกับมีการจัดตั้ง
องคกรใหมตามรัฐธรรมนูญ ทําใหภาระของงบประมาณแผนดินเพิ่มขึ้นเปนทวีตรีคูณ ดวยเหตุดังนี้
รั ฐ ธรรมนูญฉบับป 2540 จึงเลือกเดินแนวทาง Big Government มิใชแนวทาง Small
Government ดังที่ฉันทมติแหงวอชิงตันตองการ ทั้งนี้ยังไมมีการศึกษาวา หากมีการดําเนิน
นโยบายทุกนโยบายที่บัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และหมวดสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย รัฐบาลตองมีภาระงบประมาณแผนดินมากนอยเพียงใด อยางไรก็ตาม แนวทาง
Big Government ยอมไมสอดคลองกับการประกาศสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัย
กลไกตลาดตามที่บัญญัติไวในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
คําถามพื้นฐานมีอยูวา เมนูนโยบายตามที่ปรากฏในหมวดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนเมนูนโยบายที่ดีเลิศหรือไม การตอบคําถามนี้ มิอาจ
หลีกเลีย่ งการใชดุลพินิจและวิจารณญาณสวนบุคคลได เพราะเปนคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะเปน
อยางไรก็ตาม มีขอควรพิจารณาอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก บทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมิไดสอดคลอง
ตองกัน ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไก
ตลาดอยางชัดเจน แตกลับกํ าหนดใหรัฐบาลมีบทบาทหนาที่ในการจัดสรรบริการสาธารณะ
นานาประเภทและเขาไปแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจจํานวนมาก
ประการที่สอง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กอใหเกิดองคกรใหมจํานวนมากซึ่งสราง
ภาระแกงบประมาณแผนดิน องคกรใหมที่สถาปนาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้บาง
องคกร ดังเชนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มิอาจทําหนาที่ที่มีประสิทธิผลได
ประการที่สาม การใหความสําคัญแกภาครัฐบาลในการจัดสรรบริการสาธารณะ
นานาประเภท และในการแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ กอใหเกิดตนทุนการ
ควบคุมและกํากับ (Cost of Regulation) หากการควบคุมและกํากับมีมากเกินไป ประโยชนที่ได
(Regulatory Benefits) อาจไมคมุ กับตนทุนที่ตองเสียไปในการควบคุมและกํากับนั้น (Regulatory
Cost) และระดับการควบคุมและกํากับเกินเลยจากระดับอุตมภาพ (Optimal Regulation)
ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มองการณดานดีเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาล
มากเกินไป ทั้งนี้โดยหมายเฉพาะประโยชนที่คาดวาจะไดจากการจัดสรรบริการสาธารณะและ
การแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาล หาไดตระหนักวา การจัดสรรบริการสาธารณะก็ดี
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และการแทรกแซงโดยรัฐบาลก็ดี มีตนทุนที่ตองเสีย บางครั้งประโยชนที่ไดอาจไมคุมกับตนทุนที่
ตองเสีย13
5.2 กลไกทางการเมืองในการดําเนินแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ดวยเหตุที่สภารางรัฐธรรมนูญซึง่ ทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีความ
เห็นแตกตางกันเปนสองฝาย ฝายหนึ่งตองการใหตัดหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทั้งหมวด
อีกฝายหนึ่งตองการใหคงบทบัญญัติหมวดนี้ ฝายหลังนี้จึงนําเสนอใหสรางกลไกทางการเมือง
เพื่อใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบายตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ขอเสนอแนวทางหนึ่งก็คือ การให
ประชาชนมี สิ ท ธิ ฟ  อ งร อ งรั ฐ บาล หากรั ฐ บาลมิ ไ ด ดํ าเนิ น นโยบายตามบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด
แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ14 ข อเสนอนี้เ ป น ที่ ถ กเถีย งกัน มากพอสมควร สมาชิก สภาร าง
รัฐธรรมนูญบางทานมีความเห็นวา บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเพียงขอเสนอแนะรัฐบาลในการ
ดํ าเนิ น นโยบาย โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ไทยในอดี ตยึด แนวทางนี้ ขอเสนออีก แนวทางหนึ่ง ก็ คือ
การเปลี่ยนแปลงถอยคํ าในบทบัญญัติหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ โดยเปลี่ยนจากคํ าวา ‘พึ ง’
เปน ‘ตอง’ ดําเนินการ15 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ผานความเห็นชอบจากรัฐสภา มีการเปลี่ยน
แปลงชื่อหมวดเปน “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” มีการใชคําวา ‘ตอง’ กํากับแนวนโยบาย
13

การกําหนดใหชนชาวไทยมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 43 วรรคแรก) ดูเผินๆเปนบทบัญญัติที่เปนธรรมและ
เปนประโยชนตอชนชาวไทย แตเมื่อพิจารณาจากบริบทของสังคมไทยในปจจุบัน อาจมิไดเปนธรรมหรือเปน
ประโยชนดังที่คาด รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ญ ; 2544ฎ) ชี้ใหเห็นวา จําเปนตองแยกแยะระหวางการมีสิทธิ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การใช สิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ เพราะการใช สิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มี ต  น ทุ น ปฏิ บั ติ ก าร
(Transaction Cost) และตนทุนอื่นที่ตองเสีย การกําหนดใหชนชาวไทยมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ดูเผินๆเปนประโยชนแกชนชาวไทยทั้งปวง แตแทที่จริงหาได
เปนเชนนั้นไม เพราะการใชสิทธิดังกลาวนี้มีตนทุนที่ตองเสีย เมื่อผูรับบริการยางเขาสูวัยทํางาน ตนทุนที่สําคัญ
ก็คือ การสูญเสียเงินไดอันพึงไดจากการเขาสูตลาดแรงงาน แทนการคงอยูในระบบโรงเรียน (Earnings
Foregone) ตนทุนดังกลาวนี้มีความสํ าคัญสํ าหรับเด็กที่มาจากครอบครัวที่ดอยฐานะมากกวาเด็กที่มาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะ หากตองการใหคนจนไดประโยชนจากสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเสมอดวยคนรวย
รัฐบาลตองชวยรับภาระตนทุนดังกลาวนี้แทนคนจนดวย
14
มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ (2542 : 155) รายงานวา สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มีความเห็นแนวทางนี้
ไดแก นายพนัส ทัศนียานนท และนายแกวสรร อติโพธิ
15
มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ (2542 : 155-156) รายงานวา ศาสตราจารยสุจิต บุญบงการ เปนผูเสนอแนวทาง
นี้ โดยอางอิงรัฐธรรมนูญของประเทศบังคลาเทศ ป ค.ศ. 1998 (?) ซึ่งมีบทบัญญัติที่เรียกวา Fundamental
Principle of State Policy จํานวน 17 มาตรา
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ทุกนโยบายทั้ง 19 มาตรา (มาตรา 71-89 รธน. 2540) และมีการตัดทอนวลี ‘ไมกอใหเกิดสิทธิ
ในการฟองรองรัฐ’ ประหนึง่ วา ประชาชนมีสิทธิฟองรองรัฐได หากรัฐบาลมิไดดําเนินนโยบายตาม
บทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังคงมีลักษณะเปน
‘… แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน…’
(มาตรา 88 วรรคแรก รธน. 2540) ถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะตัดทอนถอยคําที่วา บทบัญญัติ
ในหมวดนี้ ‘ไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ’ และเปลี่ยนแปลงถอยคํา โดยตัดคําวา ‘พึง’ ออก
ทัง้ หมด และใชคําวา ‘ตอง’ กํากับแนวนโยบายทุกนโยบาย รัฐธรรมนูญทุกฉบับกอนหนานี้ใชคําวา
‘พึง’ และ ‘ตอง’ โดยคํานึงถึงศักดิ์แหงนโยบาย นโยบายใดที่ผูรางรัฐธรรมนูญเห็นวามีลําดับความ
สําคัญสูง ก็เลือกใชคําวา ‘ตอง’ ดําเนินนโยบาย นโยบายใดที่ผูรางรัฐธรรมนูญเห็นวามีลําดับความ
สําคัญตํ่า ก็เลือกใชคําวา ‘พึง’ ดําเนินนโยบาย แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใชคําวา ‘ตอง’ กํากับ
ทุกแนวนโยบาย (กระมล ทองธรรมชาติ 2541 : 219-221) อยางไรก็ตาม การใชคําวา ‘พึง’ หรือ
’ตอง’ โดยคํานึงถึงศักดิ์แหงนโยบายก็ดี หรือการใชคําวา ‘ตอง’ เพือ่ ใหดเู สมือนหนึ่งวาเปนนโยบาย
ที่รัฐบาลตองดําเนินการก็ดี หาไดมีประสิทธิผลตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาลแตประการใดไม
ตราบเทาที่ไมมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่บังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในเมื่อบทบัญญัติในหมวดนี้เปนเพียง ‘แนวทางสํ าหรับการตรา
กฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน’
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 พยายามสรางกลไกทางการเมืองในการกดดันใหรัฐบาล
‘ตอง’ ดํ าเนินนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญอยางนอย 4
กลไก คือ
กลไกทีห่ นึ่ง การแถลงนโยบายตอรัฐสภา ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภากอนเขา
บริหารราชการแผนดิน รัฐบาลตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดเจนวา จะดําเนินนโยบายอะไรบาง
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (มาตรา 88 วรรคสอง รธน. 2540)
กลไกที่สอง การรายงานประจําปตอรัฐสภา รัฐบาลตองจัดทํารายงานแสดงผล
การดําเนินนโยบาย รวมทั้งปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง (มาตรา 88 วรรคสอง
รธน. 2540) รายงานดังกลาวนี้ครอบคลุมการดําเนินนโยบายตามหมวดแนวนโยบายแหงรัฐดวย
กลไกที่สาม การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภานี้มีหนาที่
อยางนอย 2 ประการ คือ การใหความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนอื่นที่กฎหมายบัญญัติกอนพิจารณาประกาศใช และการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอ
รัฐบาลในปญหาตางๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 89 รธน. 2540) ในประการสําคัญ
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สภาที่ปรึกษาฯเปนองคกรที่ทําหนาที่เอื้ออํานวยใหมีการดําเนินนโยบายตามที่บัญญัติไวในหมวด
แนวนโยบายแหงรัฐ
กลไกที่ สี่ การกํ าหนดสิทธิประชาชนในการเขาชื่อเพื่อขอใหรัฐสภาพิจารณา
กฎหมายที่ออกตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ หากรัฐบาลมิไดดําเนินนโยบายตามที่
บัญญัตไิ วในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50,000 คน มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติในหมวดนี้
(มาตรา 170)16 การกําหนดสิทธิประชาชนดังกลาวนี้เปนการสรางกลไกทางการเมืองเพื่อกดดันให
รัฐบาลตองดําเนินนโยบายตามที่บัญญัติไวในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ
ดังนี้ จะเห็นไดวา แมรัฐบาลมิจําตองดําเนินนโยบายตามที่บัญญัติไวในหมวด
แนวนโยบายแหงรัฐ แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 พยายามสรางกลไกทางการเมืองเพื่อกดดันให
รัฐบาลตองดําเนินการตามบทบัญญัติหมวดดังกลาว เพียงแตมิไดกาวลวงไปเขียนบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญวา รัฐบาลมิอาจดําเนินนโยบายนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในหมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐได ความพยายามในการสรางกลไกทางการเมืองในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ดังกลาวนี้ เปนความพยายามในการสรางกลไกความรับผิด เพื่อใหรัฐบาลรับผิดตอสภาราง
รัฐธรรมนูญ แทนที่จะสรางกลไกความรับผิดตอประชาชน ดวยการดํ าเนินนโยบายตามที่ใช
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ดังที่กลาวขางตนแลววา การสรางกลไกความรับผิดเชนนี้มีผลในการ
ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของนักการเมืองและพรรคการเมืองในการเสนอเมนูนโยบายตอประชาชน
และมีผลลิดรอนและจํ ากัดทางเลือกของประชาชน แตการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพดังกลาวนี้
ยังไมรุนแรง เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดบังคับใหรัฐบาลตองดําเนินนโยบายตามที่
บัญญัตไิ วในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
6. บทสรุป
บทบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยแนวนโยบายแห ง รั ฐ เริ่ ม ปรากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 เนื้อหาสาระแหงนโยบายที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนตัวแบบที่
รั ฐ ธรรมนูญฉบั บอื่น ๆคัดลอกมา โดยมี การตัดทอนและเสริ มแตงนโยบายบางนโยบาย ใน
ประวัติศาสตรรัฐธรรมนูญไทย มีนวัตกรรมดานนโยบายในรัฐธรรมนูญเพียง 2 ฉบับ อันไดแก

16

อยางไรก็ตาม บทเฉพาะกาล มาตรา 335 (4) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 170 มาบังคับใชจนกวาจะมีการตรา
กฎหมายอนุวัตการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกิน 2 ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป
2540 ตอมามีการตรากฎหมายที่กลาวถึงนี้ก็คือ พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ 2542
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2542
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 และฉบับป 2540 รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 กําหนดแนวนโยบายแหงรัฐ
3 แนวทางสํ าคัญ อั น ได แก แนวทางรัฐสวั ส ดิ ก าร แนวทางการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางความเปนธรรมในสังคม รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สานตอ
แนวทางทั้งสามนี้ดวยความเขมขนแหงนโยบายและความมุงมั่นในการผลักดันนโยบายมากกวา
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2517 ทั้ ง นี้ ด  ว ยการบั ญ ญั ติ ใ นหมวดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย
เพื่ อ ตอกยํ้ าแนวนโยบายพื้ น ฐานบางนโยบาย อั น รัฐ บาลมิ อ าจหลีก เลี่ย งการดํ าเนินการได
เนือ่ งจากเปนสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 พัฒนาแนวนโยบายดาน
สิ่ ง แวดล อ มไปสู  แ นวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น อั น เป น นวั ต กรรมด า นนโยบายประการหนึ่ ง
แตนวัตกรรมที่สําคัญยิ่งกวา ก็คือ การยอมรับยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา
แตเดิมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิไดสรางกลไกในการบังคับใหรัฐบาล
ตองดํ าเนินการตามบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ เพราะบทบัญญัติดังกลาวเปนเพียง
‘แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการบริหารราชการดั่งกําหนดไว’ (มาตรา 54 รธน. 2492)
หรือเปนเพียง ‘แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบาย’ (มาตรา 62 รธน. 2517)
นอกจากนี้ หากรัฐบาลมิไดดําเนินนโยบายตามบทบัญญัติในหมวดดังกลาว ก็มิไดกอใหเกิดสิทธิ
ในการฟองรองรัฐ (มาตรา 54 รธน. 2492) การที่รัฐธรรมนูญมิไดใหสิทธิประชาชนในการฟองรอง
รัฐดังกลาวนี้ ทําใหขาดกลไกในการบังคับรัฐบาลในดานการดําเนินนโยบาย ซึ่งชอบดวยหลักการ
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะทําใหนักการเมือง พรรคการเมือง และรัฐบาล
มีเสรีภาพในการกําหนดและเสนอนโยบาย และทําใหประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกอยางเต็มที่
การไมสรางกลไกในการบังคับรัฐบาลใหดํ าเนินนโยบายตามบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
แหงรัฐในรัฐธรรมนูญ แมชอบดวยหลักการแหงระบอบประชาธิปไตย แตทําใหบทบัญญัติในหมวด
นีก้ ลายเปนสวนเกินของรัฐธรรมนูญ เพราะไมมีผลในการบังคับใช
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปลี่ยนแปลงหมวดแนวนโยบายแหงรัฐอยางนอย 4
ประการนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงสาระแหงนโยบาย
ประการที่หนึ่ง การเปลีย่ นแปลงชื่อหมวด จาก “หมวดแนวนโยบายแหงรัฐ” เปน
หมวด ‘แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ’ เพราะไมตองการบัญญัติแนวนโยบายเฉพาะหนา หากแต
ตองการบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานของสังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย
ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงคําวา ‘พึง’ เปนคําวา ’ตอง’ ดําเนินนโยบาย
ประหนึง่ วาจะบังคับใหรัฐบาลดําเนินนโยบายตามบทบัญญัติในหมวดนี้
ประการที่สาม การตัดทอนวลี ‘ไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ’ ประหนึ่งวา
หากรัฐบาลไมปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ราษฎรมีสิทธิฟองรองรัฐ
ได
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ประการที่สี่ การสรางกลไกทางการเมืองเพื่อกดดันใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบาย
ตามที่บัญญัติไวในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ดวยการบังคับใหรัฐบาลแถลงตอรัฐสภา
กอนเขาบริหารราชการแผนดินวา จะดําเนินนโยบายอะไรบางที่บัญญัติไวในหมวดแนวนโยบาย
พื้ น ฐานแห ง รั ฐ ดว ยการบั ง คั บใหรัฐ บาลรายงานผลการดํ าเนิน นโยบายเหลา นั้น ตอรั ฐสภา
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ดวยการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อใหคําปรึกษา
แกรัฐบาล และดวยการใหสิทธิประชาชนในการเขาชื่อเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายที่ออก
ตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 พยายามสรางกลไกทางการเมืองนานัปการ แตกลไก
เหลานี้หามีประสิทธิผลในการบังคับใหรัฐบาลดํ าเนินการตามบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐไม ในเมื่อบทบัญญัติในหมวดนี้เปนเพียง ‘แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและ
การกําหนดนโยบายในกรบริหารราชการแผนดิน’ (มาตรา 84 วรรคแรก รธน. 2540) ดวยเหตุดังนี้
กลไกทางการเมืองที่สรางขึ้นจึงกอใหเกิดความสูญเปลาของงบประมาณแผนดินและทรัพยากรอื่น
ของแผนดิน เพราะมิไดกอใหเกิดประโยชนที่คุมคา
ในระบอบประชาธิปไตย ตลาดการเมืองในอุดมคติเปนตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
นโยบาย นักการเมืองและพรรคการเมืองเปนผูผลิตเมนูนโยบายเพื่อเสนอขายแกประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง สวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอซื้อเมนูนโยบายดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง
ผูซ อื้ ตองชําระราคา (คะแนนเสียงเลือกตั้ง) กอน และไดรับการสงมอบ ‘สินคา’ (เมนูนโยบาย)
ในภายหลัง โดยที่มีสภาวะความไมแนนอนของการไดรับมอบ ‘สินคา’ คอนขางสูง รัฐธรรมนูญที่ดี
ควรจะสรางกลไกความรับผิด เพื่อใหรัฐบาลดําเนินนโยบายตามเมนูที่เสนอขายในฤดูการเลือกตั้ง
อันมีนัยเทากับการสรางกลไกการบังคับใหรัฐบาลสงมอบ ‘สินคา’ ตามสัญญา แตรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 มิไดสรางกลไกเพื่อใหรัฐบาลรับผิดตอประชาชน ความพยายามในการสรางกลไก
ทางการเมืองเพื่อกดดันใหรัฐบาลดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มีผลเทากับการสรางกลไกเพื่อใหรัฐบาลรับผิดตอสภารางรัฐธรรมนูญผูรางบทบัญญัติในหมวด
ดังกลาว หาใชการรับผิดตอประชาชนไม ความพยายามเชนนี้ยอมมีนัยสํ าคัญวา สภาราง
รัฐธรรมนูญรูด กี วาใครๆในแผนดินวา นโยบายที่ดีนั้นเปนอยางไร และเมนูนโยบายที่บัญญัติไวใน
หมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐเปนนโยบายที่ดีเลิศ ซึ่งมิไดเปนจริงทั้งสองประการ
แนวนโยบายแหงรัฐที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ หากมิอาจบังคับรัฐบาลใหดําเนิน
การได ยอมเปนสวนเกินของรัฐธรรมนูญ ในกรณีตรงกันขาม หากมีกลไกที่บังคับใหรัฐบาลตอง
ดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ยอมขัดตอหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพราะมีผลลิดรอนเสรีภาพของนักการเมือง พรรคการเมือง และรัฐบาลในการนําเสนอเมนูนโยบาย
และมีผลลิดรอนเสรีภาพของประชาชนในการเลือกนโยบาย
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ตารางที่ 6-1
จํานวนมาตราและนโยบายในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2475 – 2540
รัฐธรรมนูญ

มาตรา

จํานวนมาตรา

จํานวนนโยบาย

1. รธน. 2492

ม. 54 – 72

19

17

2. รธน. 2475/2495

ม. 38 – 44

7

7

3. รธน. 2511

ม. 53 – 70

18

15

4. รธน. 2517

ม. 62 – 94

33

39

5. รธน. 2521

ม. 53 – 73

21

36

6. รธน. 2534

ม. 59 – 80

22

46

7. รธน. 2534/2538

ม. 58 – 89

32

54

8. รธน. 2540

ม. 71 – 89

19

49 (54)

ที่มา
หมายเหตุ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีแนวนโยบายแหงรัฐในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยดวย
ตัวเลขในวงเล็บรวมแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทั้งหมด
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ตารางที่ 6-2
แนวนโยบายแหงรัฐในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538
สิทธิ

หมวดของสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย

หมวดแนวนโยบายแหงรัฐ

1. สิทธิในการรับการศึกษาขั้นมูลฐานตาม
กฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ

ม. 40

ม. 65 วรรคสาม

2. สิท ธิในการรับ บริก ารสาธารณสุข ที่ไ ด
มาตรฐาน

ม. 41

ม. 89 จัตวา วรรคแรก

3. สิ ท ธิ ข องผู  ย ากไร ใ นการรั บ การรั ก ษา
พยาบาลโดยไมคิดมูลคา

ม. 41

ม. 89 จัตวา วรรคแรก

ที่มา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538
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ตารางที่ 6-3
แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
สิทธิ
1. การจัดสรรคลื่น ความถี่ วิท ยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทั ศ น และวิ ท ยุ โ ทรคมนาคม โดยคํ านึง ถึง
ประโยชนสูงสุดของประชาชน รวมทั้งการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปดเผย
2. สิ ท ธิ ใ นการรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานไมน อยกวา
12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย

หมวดของสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย

หมวดแนวนโยบาย
แหงรัฐ

ม. 40

ไมมีบทบัญญัติ

ม. 43

ไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจน
(ม. 80)

3. สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน

ม. 52 วรรคแรก

ม. 82

4. สิ ท ธิ ข องผู  ย ากไร ใ นการรั บ การรั ก ษาพยาบาล
จากสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ โดยไม เ สี ย
คาใชจาย

ม. 52 วรรคสอง

ไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจน
(ม. 80 วรรคสอง)

ม. 52 วรรคสาม

ไมมีบทบัญญัติ

5. สิ ท ธิ ใ นการรั บ บริ ก ารการป อ งกั น และขจั ด โรค
ติดตออันตรายจากรัฐ โดยไมคิดมูลคา และทัน
ตอเหตุการณ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
6. สิ ท ธิ ข องเด็ ก และเยาวชนซึ่ ง ไม มี ผู  ดู แ ลในการ
รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ

ม. 53

ไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจน
(ม. 80 วรรคแรก)

7. สิทธิของคนชราที่มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ และไมมี
รายได เ พี ย งพอแก ก ารยั ง ชี พ ในการรั บ ความ
ชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ม. 54

ม. 80 วรรคสอง

8. สิ ท ธิ ข องบุ ค คลพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพในการรั บ
สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความ
ชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ม. 55

ม. 80 วรรคสอง

9. สิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครองตามที่
กฎหมายบัญญัติ

ม. 57

ม. 87

10. สิทธิในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุง
รักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ม. 56

ม. 79

ที่มา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540
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ตารางที่ 6-4
เจตนารมณของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2575 – 2540
รัฐธรรมนูญ

เจตนารมณ

มาตรา

1. รธน. 2492

เพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและ
การบริหารราชการตามนโยบายดังกําหนด

มาตรา 54

2. รธน. 2475/2495

เหมือน รธน. 2492

มาตรา 44

3. รธน. 2511

เหมือน รธน. 2492

มาตรา 53

4. รธน. 2517

เพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและ
การกําหนดนโยบาย

มาตรา 62

5. รธน. 2521

เหมือน รธน. 2517

มาตรา 53

6. รธน. 2534

เหมือน รธน. 2517

มาตรา 59

7. รธน. 2534/2538

เหมือน รธน. 2517

มาตรา 58

8. รธน. 2540

เหมือน รธน. 2517

มาตรา 88 วรรคแรก

ที่มา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ
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ตารางที่ 6-5
แนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญกับความเปนจริงในการดําเนินนโยบาย
พ.ศ. 2475 – 2540
แนวนโยบายแหงรัฐ

รธน. 2492

รธน. 2475/2495

1. การสงเสริมใหประชากรวัยทํางาน
มีงานทํา

-

-

ม. 68

ม. 89

2. การลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ

-

-

-

ม. 79

2.1 การกระจายรายไดที่เปนธรรม

-

-

-

-

2.2 การกระจายรายไดสูชนบท

-

-

-

-

ม. 69

-

-

ม. 83

4. การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดิน

-

-

-

ม. 81

5. การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

-

-

6. การบํารุงรักษาสภาพแวดลอมและ
ความสมดุลของธรรมชาติ

-

-

-

ม. 77

ม. 68

-

ม. 64

ม. 85

3. การสงเสริมการสหกรณ

7. การกําหนดมาตรการมิใหมีการผูกขาด
ตัดตอน

รธน. 2511 รธน. 2517

381
ตารางที่ 6-5 (ตอ)
แนวนโยบายแหงรัฐ

รธน. 2521

รธน. 2534

ม. 72

ม.82

ม. 89 ตรี

ม. 86

2. การลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ

-

-

-

-

2.1 การกระจายรายไดที่เปนธรรม

-

-

-

ม.82

2.2 การกระจายรายไดสูชนบท

-

-

ม.74

-

3. การสงเสริมการสหกรณ

ม. 67

ม.76

ม.80 และ ม.83

ม. 85

4. การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดิน

ม.67

ม.76

ม.82

-

5. การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ม.61

ม.67

ม.66

ม.81

6. การบํารุงรักษาสภาพแวดลอมและ
ความสมดุลของธรรมชาติ

ม.65

ม.74

ม.78

ม. 79

7. การกําหนดมาตรการมิใหมีการผูกขาด
ตัดตอน

ม. 68

ม.77

ม. 86

ม. 87

1. การสงเสริมใหประชากรวัยทํางาน
มีงานทํา

ที่มา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ

รธน. 2534/2538 รธน. 2540

382

ตารางที่ 6-6
นวัตกรรมในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517
หมวดแนวนโยบายและนโยบาย

มาตรา

ก. แนวทางรัฐสวัสดิการ
1. การจัดใหมีการสังคมสงเคราะห

ม. 88

2. การชวยเหลือและสงเคราะหผูพิการ

ม. 90

3. การสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องในการปฏิบัติหนาที่เพื่อชาติและสังคม

ม. 87

4. การจัดการศึกษาภาคบังคับโดยไมเก็บคาเลาเรียน

ม. 73

5. การจัดบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานโดยทั่วถึง

ม. 92

6. การสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา

ม. 89

7. การคุมครองแรงงาน

ม. 89

ข. แนวทางลัทธิสิ่งแวดลอม
1. การบํารุงรักษาสภาพแวดลอมและความสมดุลของธรราติ

ม. 77

2. การปองกันและขจัดมลพิษ

ม. 93

ค. ความเปนธรรมในสังคม
1. การลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ

ม. 79

2. การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดิน

ม. 81

3. ความเสมอภาคในโอกาสการศึกษา

ม. 72

4. การจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับผูยากไรและดอยโอกาส

ม. 73

5. การจัดบริการรักษาพยาบาลแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา

ม. 92

6. การสงเสริมกิจการเคหะสําหรับประชาชนผูมีรายไดนอย

ม. 91

7. การจัดใหบุคคลผูทุพพลภาพมีงานทํา

ม. 90

ที่มา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517
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ตารางที่ 6-7
นวัตกรรมในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
หมวดแนวนโยบายและนโยบาย
ก. แนวทางรัฐสวัสดิการ
1. การประกันสังคม

มาตรา
ม. 86

2. การชวยเหลือและสงเคราะหผูสูงอายุ

ม. 80 และ ม. 54 (*)

3. การชวยเหลือและสงเคราะหผูพิการ

ม. 80 และ ม. 55 (*)

4. การคุมครองแรงงาน

ม. 86

5. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย

ม. 43 (*)

6. การจัดบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานโดยทั่วถึง

ม. 82

7. การสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา

ม. 86

8. การใหการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมเด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล

ม. 53 (*)

ข. การพัฒนาที่ยั่งยืน
1. การบํารุงรักษาสภาพแวดลอมและความสมดุลของธรรมชาติ

ม. 79

2. การปองกันและขจัดมลพิษ

ม. 79

ค. ความเปนธรรมในสังคม
1. การกระจายรายไดที่เปนธรรม

ม. 82

2. การชวยเหลือและสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาส

ม. 80

3. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐรับรักษาผูยากไรโดยไมเสียคาใชจาย

ม. 52 วรรคสอง (*)

ง. ยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา
1. การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม

ม. 76

2. การเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน

ม. 80 วรรคแรก

3. การเสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว

ม. 80 วรรคแรก

4. การสงเสริมบทบาทของประชาชนและชุมชนในการสงวน บํารุงรักษา และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล

ม. 79 ม. 46 (*)
และ ม. 56 (*)

5. การยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
หมายเหตุ มาตราที่มีเครื่องหมาย (*) กํากับอยูในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

ม. 46 (*)

ภาคที่สาม
โครงสราง ประพฤติกรรม และกระบวนการ

บทที่เจ็ด
โครงสรางตลาดการเมือง
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
1. ความเบื้องตน
บทนี้มีจุดประสงคที่จะวิเคราะหผลกระทบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ที่มีตอการเมืองไทย การวิเคราะหอาศัยพื้นฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Political Economy) ซึง่ เนือ้ หาสวนหนึ่งเกิดจากการผสมผสานพื้นฐานความคิด
ของสํานักทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) กับสํานักเศรษฐศาสตรสถาบันสมัยใหม (New
Institutional Economics)
การศึกษาตลาดการเมืองสามารถอาศัยระเบียบวิธีการศึกษาที่ใชในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Economics) และการจัดองคกรทางอุตสาหกรรม
(Industrial Organization) ได โดยแยกการศึกษาในดานโครงสราง(Structure) ประพฤติกรรม
(Conduct) และผลปฏิบัติการ (Performance) เนือ้ หาของบทความจําแนกเปน 4 ตอน ตอนที่หนึ่ง
เปนความเบื้องตน ตอนที่สองนํ าเสนอบทวิเคราะหผลกระทบของรัฐธรรมนูญ 2540 ที่มีตอ
โครงสรางตลาดการเมือง ตอนที่สามวาดวยขอคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ตลาดการเมืองไทย ภาคที่สี่เปนบทสรุป
2. ผลกระทบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ทีม่ ตี อ โครงสรางตลาดการเมืองไทย (Market Structure)
ตลาดการเมื อ งไทยเป น ตลาดที่ มิ ไ ด มี ก ารแข ง ขั น สมบู ร ณ (Imperfect
Competition) ความไมสมบูรณของตลาดพิจารณาไดจากอุปสรรคหรือทํานบกีดขวางการเขาสู
ตลาด (Barriers to Entry) การกระจุกตัวของอํานาจทางการเมือง (Power Concentration) ความ
ไมสมบูรณของสารสนเทศทางการเมือง (Political Information Imperfection) และการขาดการ
มีสวนรวมของประชาชน (People Participation) คําถามพื้นฐานมีอยูวา รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ชวยใหตลาดการเมืองไทยมีการแขงขันที่สมบูรณขึ้นหรือไม ?
การศึกษาผลกระทบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีตอ
โครงสรางตลาดการเมืองไทยพิจารณาจากประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
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(1) ทํานบกีดขวางการเขาสูตลาด (Barriers to Entry)
(2) การกระจุกตัวของอํานาจการเมือง (Power Concentration)
(3) ความไมสมบูรณของสารสนเทศทางการเมือง (Political Information
Imperfection)
(4) การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation)
2.1 ทํานบกีดขวางการเขาสูตลาด (Barriers to Entry)
เสรีภาพในการเขาสูและออกจากตลาดการเมือง (Freedom of Entry and Exit)
มิไดมอี ยูอ ยางสมบูรณ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พยามยามลดทอนทํานบ
กีดขวางการเขาสูตลาด ขอเท็จจริงปรากฏวา ทํ านบกีดขวางการเขาสูตลาดสวนที่ลดทอนลง
มีความสําคัญนอย ในขณะที่ทํานบที่ยังดํารงอยูมีผลลิดรอนความสมบูรณของตลาดอยางสําคัญ
มิหนําซํ้ารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังสรางอุปสรรคใหมในการเขาสูตลาดอีกดวย
มาตรการทีม่ ผี ลในการลดทอนทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมืองไทย ตามที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอยูอยางนอย 3 ประการคือ
มาตรการแรก ไดแก การลดขนาดเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดวยการออกแบบระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว (มาตรา 102)
มาตรการที่สอง ไดแก การเกื้อกูลใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดงายขึ้น
[มาตรา 328 (1)]
มาตรการที่สาม ไดแก การกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 121)
แทนระบบการแตงตั้งที่มีมาแตดั้งเดิม
แมมาตรการเหลานี้จะชวยลดทอนทํ านบการเขาไปแขงขันในตลาดการเมือง
ไดระดับหนึง่ แตนับวามีความสําคัญนอย อุปสรรคในการเขาไปแขงขันในตลาดการเมืองที่สําคัญ
ไดแก
(1) ความแตกตางของฐานะทางเศรษฐกิจ
(2) การกระจุกตัวของอํานาจทางการเมือง
(3) เครือขายความสัมพันธทางการเมือง (Political Networking) และระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron - Client Relationship)
ดังจะเห็นไดวา ผูที่ไมมีฐานะทางเศรษฐกิจยากที่จะเขาสูตลาดการเมืองได ผูที่
มิไดอยูใ นชนชั้นปกครองยอมเสียเปรียบผูที่อยูในชนชั้นนําทางอํานาจ (Power Elite) ในทํานอง
เดียวกัน ผูท ไี่ มมีเครือขายความสัมพันธทางการเมือง และมิไดจัดระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ยอมเสียเปรียบผูที่มีเครือขายและจัดระบบความสัมพันธดังกลาวนี้อยูกอนแลว ปจจัยทั้งสามนี้

389
นั บเป น ทํ านบกี ดขวางการเขาสูตลาดการเมืองไทยที่สํ าคัญ ซึ่งยากที่จะขจัดหรือลดทอนได
ดวยเหตุดงั นี้ จึงเปนเรื่องฝนเฟองที่จะหวังวา บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะขจัด
อุปสรรคสําคัญทั้งสามนี้ได
ปจจัยที่มีผลอยางสําคัญในการสรางทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมืองไทย
ยังมีอีก 3 ปจจัย คือ
(1) รายจายในการรณรงคทางการเมือง
(2) การบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรค
(3) อิทธิพลของหลักความเชื่อ 'พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก'
2.11 รายจายในการรณรงคทางการเมือง (Political Campaign Expenditure)
รายจายในการรณรงคทางการเมือง (Political Campaign Expenditure) เปน
ทํานบสําคัญที่กีดขวางการเขาสูตลาด1 หากรายจายนี้ยิ่งสูงมากเพียงใด การเขาสูตลาดยิ่งยาก
เพียงนัน้ ผูท ไี่ มมฐี านะทางเศรษฐกิจหรือมิไดรับการสนับสนุนทางการเงินอยางพอเพียงยอมมิอาจ
เขาไปแขงขันได รายจายในการรณรงคทางการเมืองมิไดมีแตรายจายในการหาเสียงเทานั้น
หากยังรวมรายจายในการซื้อเสียงอีกดวย รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 พยายามวางมาตรการในการ
ปองปรามการซือ้ ขายเสียง ขณะเดียวกันก็กําหนดวงเงินสูงสุดในการรณรงคทางการเมือง ซึ่งมิได
แตกตางจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งฉบับกอนหนานี้ ประวัติศาสตรการเลือกตั้ง
ที่ผานมาบงชี้วา มาตรการดังกลาวนี้หาไดมีประสิทธิผลแตประการใดไม และไมปรากฏวา
รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหมจะมีกลไกในการบังคับใชมาตรการดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางไร
รายจายในการรณรงคทางการเมืองมีผลในการสราง 'ยี่หอ' (Brand Name) ใหแก
นักการเมือง นักการเมืองที่ลงสูสนามเลือกตั้งมาเปนเวลายาวนานยอมมีโอกาสใชจายสะสม
ชือ่ เสียงใหแก 'ยีห่ อ' ของตน ยิง่ นักการเมืองที่อยูในแวดวงชนชั้นนําทางอํานาจยอมมีโอกาสผัน
งบประมาณแผนดิน และผันงบพยุงราคาพืชผลลงสูเขตการเลือกตั้งของตน ผูที่เคยเปน ส.ส.
มีโอกาสใชงบ ส.ส. ใหเปนประโยชนแกหัวคะแนนและราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน คนเหลานี้
มีโอกาสในการหยิบฉวยทรัพยากรของแผนดินไปใชจายสะสมชื่อเสียงใหแก 'ยี่หอ' ของตน ซึ่งเปน
โอกาสทีน่ กั การเมืองหนาใหมหามีไม

1

กฎกติกาวาดวยคาใชจายในการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ดูบทที่ 4 หัวขอ 2.32 (ง)
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การกํ าหนดวงเงิ น สู ง สุ ด ในการรณรงค ท างการเมื อ งจํ านวนเท า กั น สํ าหรั บ
นักการเมืองทัง้ หนาเกาและหนาใหม ดูเสมือนหนึ่งวาเปนธรรม เพราะนักการเมืองทั้งหนาเกาและ
หนาใหมมีความเสมอภาคตามกฎหมาย แตการกําหนดมาตรการในลักษณะนี้ไมเปนประโยชน
ในการทําใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณมากขึ้น เพราะนักการเมืองหนาใหม ซึ่งไมมี
'ยี่หอ' มิอาจแขงขันกับนักการเมืองที่มี 'ยี่หอ' ได ยิง่ การตอสูกับนักการเมืองที่เคยดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีดวยแลวเปนเรื่องยิ่งยากยิ่ง
การกํ าหนดวงเงิ น สู ง สุ ด ในการรณรงค ท างการเมื อ งจะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการ
ลดทอนทํานบการเขาสูตลาด นอกจากจะตองมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังตองมีการ
กําหนดวงเงินสูงสุดใหแตกตางกัน ระหวางนักการเมืองหนาเกากับนักการเมืองหนาใหม ระหวาง
นักการเมืองที่เคยไดรับเลือกตั้งกับนักการเมืองที่ไมเคยไดรับเลือกตั้ง และระหวางนักการเมืองที่มี
กับไมมีตําแหนงทางการเมือง (Lott, 1986; 1989)
วงวิชาการเศรษฐศาสตรมีการถกเถียงกันวา รายจายการโฆษณา (Advertising
Expenditure) สรางทํานบกีดขวางการเขาสูการแขงขันหรือไม และการที่ประชาชนผูบริโภคติด
'ยี่หอ' ของบางบริษัทจะเปนเหตุใหมีการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพหรือไม Demsetz
(1982) อธิบายเรือ่ งนี้วา ในตลาดสินคาและบริการ บริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงกวาอาจซื้อ 'ยี่หอ'
ของบริษัทที่ดอยประสิทธิภาพมากกวา การที่ผูบริโภคติด 'ยี่หอ' จึงไมเปนเหตุใหมีการใชทรัพยากร
อยางไมมีประสิทธิภาพ
ตลาดการเมืองแตกตางจากตลาดสินคาและบริการ เพราะ 'ยี่หอ' ทางการเมือง
มิอาจซื้อขายได เนื่องจากผูซื้อมิอาจมีกรรมสิทธิ์ครอบครองได (Non-transferable Property
Rights) การใชจายในการรณรงคทางการเมืองและการใชจายในการชวยเหลือราษฎรในเขต
การเลือกตัง้ ของตนตามสายสัมพันธเชิงอุปถัมภถือเปนตนทุนจม (Sunk Cost) แตเปนตนทุนจม
ที่มีผลในการสราง 'ยีห่ อ' การที่ 'ยีห่ อ' ทางการเมืองมิอาจซื้อขายได ทําใหการผลิต 'บริการ
การเมือง' ในตลาดการเมืองเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เพราะนักการเมืองที่มีประสิทธิภาพ
ในการผลิต 'บริการการเมือง' มากกวามิอาจเขามาแทนที่นักการเมืองหนาเดิม (Lott, 1987a ;
Coats and Dalton, 1992)
การกําหนดวงเงินสูงสุดในการรณรงคทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
มิไดมีเข็มมุงในการลดทอนความความสําคัญของ 'ยี่หอ' ทางการเมือง ดวยเหตุดังนั้น จึงไมมี
ประสิทธิผลในการลดทอนทํานบกีดขวางการเขาสูตลาด ในประการสําคัญ ไมเกื้อกูลใหไดมาซึ่ง
นักการเมืองและรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 'บริการการเมือง' มิไยตองกลาวถึง
ความหยอนยานในการบังคับใชกฎหมายอีกดวย
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2.12 การบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง
การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค
[มาตรา 107(4)] เมือ่ ไดรับเลือกแลว หากมิไดสังกัดพรรคก็ดี [มาตรา 118 (4)] หรือลาออกจาก
พรรคการเมืองที่สังกัด ก็ดี [มาตรา 118 (8)] ถือเปนเหตุแหงการสิ้นสุดสมาชิกภาพผูแทนราษฎร
บทบัญญัตเิ หลานี้มีนัยสําคัญวา พรรคการเมืองเปนสถาบันที่ดี และนักการเมืองตองภักดีตอพรรค
การเมืองที่สังกัด ในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กลับหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒสิ ภาเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง [มาตรา 126 (1)]
ซึง่ มีนยั วา พรรคการเมืองเปนของไมดี อยางนอยที่สุดทําใหวุฒิสมาชิกขาดความเปนกลาง
การบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง มีผลในการสรางทํานบกีดขวาง
การเขาสูตลาดการเมือง หากพรรคการเมืองตางๆมีนักการเมืองที่ยึดกุมเขตการเลือกตั้งตางๆ
อยูกอนแลว นักการเมืองหนาใหมยอมมีปญหาในการหาพรรคสังกัด หากจะตั้งพรรคการเมือง
ขึน้ ใหม ก็ตอ งเสียตนทุนสูง ในกรณีตรงกันขาม หากผูสมัครรับเลือกตั้งไมถูกบังคับใหสังกัดพรรค
การเขาสูตลาดการเมืองก็จะเปนไปไดโดยงาย การบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคเปนทํานบ
กีดขวางการแขงขันที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆมากอนแลว แมจะบังคับใชมาตรการนี้
มาเปนเวลายาวนาน ก็หาไดชวยใหพรรคการเมืองมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น และหาไดเกื้อกูลใหมี
เสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้นแตประการใดไม ในประการสํ าคัญ การบังคับใหผูสมัครรับ
เลือกตัง้ ส.ส. ตองสังกัดพรรคเกื้อประโยชนนักการเมืองหนาเกามากกวานักการเมืองหนาใหม
2.13 อิทธิพลของหลักความเชื่อ 'พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก'
ผูรางรัฐธรรมนูญแตอดีตกาลมีความเชื่อวา พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก จึงราง
รัฐธรรมนูญโดยมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค (Size Bias) และหวังวา การเมืองไทยจะ 'พัฒนา'
ไปสูระบบการเมืองที่มีพรรคขนาดใหญเพียง 2-3 พรรค ทั้งหวังวา จะมีรัฐบาลพรรคเดี่ยว
ในอนาคต ดุ จดั ง สหรั ฐ อเมริก าและสหราชอาณาจัก ร อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคมาจาก
ฐานความเชื่อที่วา ระบบทวิพรรค (Two-Party System) ดีกวาระบบพหุพรรค (Multiparty
System) ขอมูลเชิงประจักษ (empirical evidence) มิไดสนับสนุนฐานความเชื่อดังกลาวนี้ แมวา
อายุรฐั บาลภายใตระบบทวิพรรคจะยืนยาวกวาระบบพหุพรรค แตผลปฏิบัติการ (Performance)
ของรัฐบาลภายใตระบบพหุพรรคหลายตอหลายประเทศอยูในระดับนาพอใจ อยางนอยในชวง
เวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ ไมวาจะเปนนอรเวย เนเธอรแลนด เยอรมนี และออสเตรีย
(Mueller, 1996 : 134-137) ตรงกันขาม ประเทศที่มีระบบทวิพรรค ดังเชนสหรัฐอเมริกากลับมี
ขบวนการกอรางสรางพรรคที่สามเพื่อเปนทางเลือกใหมแกประชาชน ซึ่งมีแนวโนมนอนหลับ
ทับสิทธิ์มากขึ้น
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สืบทอดฐานความเชื่อ 'พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก' และ
สืบทอดฐานความเชื่อ 'ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรค' ดวยเหตุดังนั้น จึงปรากฏอคติเกี่ยวกับ
ขนาดของพรรค2
แมวาการจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะทําไดงายดวย
บุคคลตัง้ แต 15 คนขึ้นไป แตการดํารงอยูของพรรคกลับยากลําบาก เนื่องจาก พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัติวา ภายใน 180 วันนับแต
วันจดทะเบียนจัดตัง้ พรรค จะตองดําเนินการใหมีสมาชิกอยางนอย 5,000 คน และมีสาขาอยาง
นอยภาคละ 1 สาขา (มาตรา 29) มิฉะนั้นจะตองถูกสั่งยุบพรรค (มาตรา 65) เงื่อนไขที่ปรากฏ
ในกฎหมายพรรคการเมืองจึงทําลายหลักการของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่ตองการใหการจัดตั้ง
พรรคการเมืองเปนไปโดยงาย
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540 พยายามลดทอนอคติ เ กี่ ย วกั บ ขนาดของพรรค
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีบทบัญญัติที่กําหนดจํานวนผูสมัคร ส.ส. ขั้นตํ่า ดังเชนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ที่กําหนดใหพรรคการเมืองตองสงผูสมัครอยางนอย 120 คน
การกําหนดจํานวนผูสมัคร ส.ส. ขั้นตํ่าทําใหพรรคการเมืองตองมีรายจายทางการเมืองขั้นตํ่าระดับ
หนึง่ พรรคการเมืองที่มีฐานะการเงินไมดียอมยากที่จะอยูรอดได นอกจากนี้ มาตรการดังกลาวนี้
ยังทําใหมกี ารใชจายเงินอยางไมมีประสิทธิภาพ ในเมื่อพรรคการเมืองขนาดเล็กถูกบังคับใหใชจาย
ในเขตการเลือกตั้งที่ตนไมอยูในฐานะที่จะแขงขันได
อย า งไรก็ ต าม อคติ เ กี่ ย วกั บ ขนาดของพรรคการเมื อ งยั ง คงปรากฏอยู  ใ น
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อยางนอย 2 ประการ
ประการแรก การลิดรอนหนาที่ในดานนิติบัญญัติของพรรคการเมืองขนาดเล็ก
พรรคการเมืองที่มี ส.ส. นอยกวา 20 คน ไมสามารถเสนอกฎหมายในสภาผูแทนราษฎร ในเมื่อ
รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัตวิ า การนําเสนอกฎหมายตอสภาตองเปนมติของพรรค และตองมี ส.ส.
สังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรองอยางนอย 20 คน (มาตรา 169 วรรค 2) บทบัญญัติดังกลาวนี้
ทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กไมสามารถสรางผลงานในรัฐสภา และเสียเปรียบพรรคการเมือง
ขนาดใหญในการหาเสียงเลือกตั้ง ในประการสําคัญ บทบัญญัติเชนนี้มีผลในการขัดขวางการ
กอเกิดนวัตกรรมดานนิติบัญญัติ นอกจากนี้ การลิดรอนหนาที่ในดานนิติบัญญัติยังมีผลกระทบ
ตอประพฤติกรรมของ ส.ส. อีกดวย เพราะทําให ส.ส.มีประพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการทําหนาที่
นิติบัญญัติ
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บทวิเคราะหอคติวาดวยขนาดของพรรคการเมืองในรัฐธรรมนูญไทย ดูบทที่ 5 หัวขอ 2.2
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ประการที่สอง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหใชระบบการเลือกตั้งแบบ
พหุนิยม (Plural System) ผสมผสานกับระบบผูแทนตามสัดสวน (Proportional Representation)
ในระบบพหุนยิ ม ผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดจะไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎร ไมวา
คะแนนเสียงที่ไดรับเปนเสียงขางมากหรือไมก็ตาม ในขณะที่ระบบเสียงขางมาก (Majority
System) ผูท จี่ ะไดรบั เลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรตองไดรับเสียงขางมาก (มากกวา 50% ของผูใช
สิทธิเลือกตั้ง) หากไมมีผูสมัครคนใดไดรับเสียงขางมากก็จะมีกลไกและกระบวนการคัดผูสมัคร
จนกว า จะได ผู  ช นะการเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด รั บ คะแนนเสี ย งมากกว า 50% ของผู  ใ ช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 500 คน โดยเปนสมาชิกที่มาจาก
การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ (Party List) 100 คน (มาตรา 98)
ทั้งระบบพหุนิยมและระบบเสียงขางมากเกื้อกูลพรรคการเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคขนาดเล็ก
เพราะทํ าให พ รรคการเมื อ งขนาดใหญ มี ผู  แ ทนราษฎรเกิ น กว า สั ด ส ว นคะแนนเสี ย งที่ ไ ด รั บ
[Duverger, 1954 ; Rae, 1971 ; Lijphart, 1990] การมีผแู ทนราษฎรเกินกวาสัดสวนอันพึงได
(Over - representation) ดังกลาวนี้ ยังผลใหจํานวนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกในรัฐสภามีนอยกวา
ที่ควร (Lijphart, 1984 : 160) ระบบบัญชีรายชื่อชวยลดทอนการมีผูแทนราษฎรเกินสัดสวน
อันพึงไดของพรรคการเมืองขนาดใหญได รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหราชอาณาจักรไทย
เปนเขตการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ (มาตรา 99) ซึ่งเกื้อกูลใหพรรคการเมืองมีสมาชิกรัฐสภา
ตามสัดสวนคะแนนเสียงทั่วประเทศ แตการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากระบบการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชือ่ มีเพียง 20% ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนฯทั้งหมด (100 ในจํานวนทั้งหมด 500
คน) การลดทอนความไดเปรียบของพรรคการเมืองขนาดใหญจึงมีไมมากนัก มิหนําซํ้ารัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ยังแสดงอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง ดวยการกําหนดวา พรรคการเมือง
ที่ไดรับคะแนนเสียงนอยกวา 5% ของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศจะไมมีผูไดรับเลือกจากบัญชี
รายชือ่ พรรค (มาตรา 100) แทนที่การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อจะชวยลดทอนความไดเปรียบของ
พรรคการเมืองขนาดใหญ กลับซํ้ าเติมความเสียเปรียบของพรรคการเมืองขนาดเล็ก และเพิ่ม
ความไดเปรียบของพรรคการเมืองขนาดใหญ
อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองดังที่กลาวขางตนนี้ ทําใหพรรคการเมือง
ขนาดเล็ ก มิ อาจแขง ขั น กั บพรรคการเมือ งขนาดใหญบนพื้นฐานที่เสมอภาคได แมในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่เปนกลางเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง (Size Neutrality) ความ
แตกตางของขนาดก็สรางความไดเปรียบหรือเสียเปรียบในการแขงขันมากพออยูแลว การที่
รัฐธรรมนูญมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง โดยมีฐานความเชื่อวา 'พรรคการเมืองขนาด
ใหญดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก' เชนนี้ ยิ่งเปนการเพิ่มพูนทํานบกีดขวางการเขาสูตลาด
การเมืองของพรรคขนาดเล็ก
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อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองฝงตัวอยูในระบบรัฐธรรมนูญไทยเปนเวลา
ยาวนาน ประวัติศาสตรการเมืองไทยที่ผานมาใหบทเรียนในประเด็นนี้อยางนอย 2 ประการ
กลาวคือ
ประการแรก การที่ผูรางรัฐธรรมนูญมีฐานความเชื่อวา 'พรรคการเมืองใหญ
ดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก' มีผลในการกีดขวางการพัฒนาพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ
ประวัติศาสตรการเมืองสากลบงชี้อยางชัดเจนวา พรรคการเมืองที่มีอุดมการณลวนเติบใหญ
มาจากพรรคการเมืองเล็กมากอนทั้งสิ้น การมีขนาดใหญหาไดมีหลักประกันเรื่องอุดมการณ
ทางการเมืองแตประการใดไม
ประการที่ สอง การมีพรรคการเมืองขนาดใหญหาไดใหหลักประกันเกี่ยวกับ
เสถียรภาพทางการเมือง ในเมื่อรัฐธรรมนูญสงเสริมการตั้งพรรคขนาดใหญมากกวาการตั้งพรรค
ขนาดเล็ก พรรคการเมืองจึงมิไดเลือกหนทางการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการ
กอรางสรางพรรคและคอยๆขยายใหญในภายหลัง หากแตเลือกหนทางการเติบโตจากภายนอก
(External Growth) ดวยการรวบรวมกลุมการเมืองตางๆเขามาอยูในพรรคเดียวกัน ดังนั้น
พรรคการเมืองขนาดใหญจึงประกอบดวย 'มุง' หลายมุง พรรคการเมืองที่เติบโตดวยวิธีการเชนนี้
ไม เ พี ยงแต จ ะหาอุ ดมการณไดยากเทานั้น แตยังไมเกื้อกูลใหมีเสถียรภาพการเมืองอีกดวย
ในเมือ่ มีความขัดแยงดานผลประโยชนระหวาง 'มุง' ตางๆภายในพรรคการเมืองเดียวกัน มิไย
ตองกลาวถึงความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล ในสภาพการณดังกลาวนี้ การมีพรรคการเมือง
ขนาดใหญเพียงไมกี่พรรค โดยที่แตละพรรคมีหลายมุง เมื่อพิจารณาในแงเสถียรภาพทางการเมือง
มิไดแตกตางจากการปลอยใหมีระบบพหุพรรค โดยที่พรรคขนาดเล็กสามารถเติบโตโดยไมถูก
รัฐธรรมนูญลงโทษ ความแตกตางมีอยูวา การสงเสริมระบบพหุพรรคและปลอยใหพรรคเติบโต
ตามธรรมชาติ เปดโอกาสใหมีพรรคการเมืองที่มีอุดมการณได
2.14 บัณฑิตยาธิปไตย : ทํานบใหมในตลาดการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สรางทํานบใหมในการเขาสูตลาดการเมือง ดวยการ
กําหนดระดับการศึกษาในการสกัดนักการเมืองหนาใหม ทั้งผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทน [มาตรา 107 (3)] สมาชิกวุฒิสภา [มาตรา 125 (3)] และผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี [มาตรา
206 (3)] ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา3 ในกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญกําหนดขอยกเวนวา ผูที่เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แมมีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ก็สามารถลงสมัครได ในกรณี
3

กฎกติกาวาดวยบัณฑิตยาธิปไตย ดูบทที่ 4 หัวขอ 2.12 และ 2.51
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ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวิ
ํ นจิ ฉัยวา ผูที่พนจากสมาชิกภาพสภา
ผูแ ทนราษฎรไมเกินหนึ่งปก็ดี และผูที่ดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาคราวกอนการสมัครรับเลือกตั้ง
ก็ดี สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในวาระการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ได ทั้งนี้เนื่องจากบทเฉพาะกาลมาตรา 315 วรรค 4 ยกเวนไมใหนํามาตรา 126 (2)
และ 126 (3) มาบังคับใช (มติชน และ ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2542)
คํ าวินิจฉัยดังกลาวนี้ทําใหผูที่เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาสามารถลงสมัครรับ
เลือกตัง้ เปนสมาชิกวุฒิสภาได แมจะสําเร็จการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีก็ตาม อยางไรก็ตาม
หลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก เฉพาะผูมีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปเทานั้นที่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ในขณะที่ผูที่เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดตลอดไปแมจะมีวุฒิการศึกษา
ตํากว
่ าระดับปริญญาตรีก็ตาม [มาตรา 107 (3)]
ดังนี้ จะเห็นไดวา วุฒิการศึกษากลายเปนทํานบใหมที่กีดขวางการเขาสูตลาด
การเมือง ในแงนี้ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยึดถือฐานความเชื่อวา 'วุฒิการศึกษาสูงดีกวา
วุฒิการศึกษาตํ่า' หากวุฒกิ ารศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดคุณภาพนักการเมือง รัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ก็มิอาจเปลี่ยนแปลง 'คุณภาพ' นักการเมืองไดโดยฉับพลัน เพราะยังตอง
ประนีประนอมใหอดีต ส.ส. และ ส.ว. สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา วุฒิการศึกษาสามารถชวยยกระดับคุณภาพนักการเมืองไดละหรือ ในเมื่อ
กระบวนการแปลงปริญญานี้เปนสินคา (Commodification) เกิดขึน้ ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชน ซึ่งเติบโตตามพัฒนาการของระบบทุนนิยมวิชาการ (Academic Capitalism)
(Slaughter and Leslie, 1997) สถาบันอุดมศึกษาแปรสภาพเปนโรงพิมพปริญญาบัตร ซึ่งมุง
'ขาย' ปริญญาบัตรและวุฒิบัตรอื่นๆ มากกวาการทําหนาที่ผลิตองคความรูใหม ระบบทุนนิยม
วิชาการไมเกื้อกูลการ 'ฟอก' รัฐสภาใหมี 'คุณภาพ' ดีมากไปกวาพื้นผิว
ในประการสํ าคัญ ระบบบัณฑิตยาธิปไตยกี ดขวางผูนํ าทองถิ่นและปราชญ
ชาวบานผูพ ฒ
ั นาภูมปิ ญญาทองถิ่นมิใหกาวสูตลาดการเมือง ทั้งในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา เพียงเพราะไมมีปริญญาบัตร นอกจากนี้ ระบบบัณฑิตยาธิปไตยยังสะกัดมิใหคนจน
ดํารงตําแหนงทางการเมืองและไตเตาสูชนชั้นปกครองอีกดวย
กลาวโดยสรุปก็คือ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มีบางสวนทีพ่ ยายามลดทอนทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง เพียงแตทํานบสวนที่ลดทอนนี้
มีค วามสํ าคัญน อย ในขณะที่ ทํ านบสว นที่ยังเหลืออยูมีผลในการกีดกันการแขงขันในตลาด
การเมืองอยางสําคัญ มิหนําซํ้า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังสรางทํานบเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งทํานบ
'บัณฑิตยาธิปไตย' การขาดเสรีภาพในการเขาไปแขงขันในตลาดการเมือง อันเปนผลจากทํานบ
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กีดขวางตางๆ ทําใหตลาดการเมืองไมมีการแขงขันที่สมบูรณ การขาดพลังการแขงขันทําใหตลาด
การเมืองไรประสิทธิภาพในการผลิต 'บริการการเมือง' ผูที่มีประสิทธิภาพในการผลิต 'บริการ
การเมือง' มิอาจเขาไปแขงขันได เนื่องจากถูกกีดกันจากทํานบประเภทตางๆดังกลาวนี้
2.2 การกระจุกตัวของอํานาจการเมือง (Power Concentration)
อํ านาจการเมืองในสังคมไทยมีการกระจุกตัว โดยที่อํานาจเปนแหลงที่มาของ
ทรัพยศฤงคาร และทรัพยศฤงคารสามารถใชไปในการขยายฐานอํานาจ การสรางเครือขายทาง
การเมือง รวมตลอดจนการขยายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ การกระจุกตัวของอํานาจจึงมี
แนวโนมทีจ่ ะทําใหอํานาจยิ่งกระจุกตัวมากขึ้น
ในอีกดานหนึ่ง ความไมเปนธรรมในการกระจายรายได และความไมเปนธรรม
ในการกระจายทรัพยสิน ยังผลใหเกิดความไมเสมอภาคในการกระจายอํานาจดวย เนื่องเพราะ
รายไดและทรัพยสินเปนที่มาของอํ านาจ ผูมีฐานะทางเศรษฐกิจยอมสามารถใชฐานะแหงตน
ในการผลักดันนโยบายในทางที่เกื้อผลประโยชนแหงตนมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธในลักษณะ
การขึ้นตอกันและกันระหวางฐานอํานาจทางเศรษฐกิจกับฐานอํานาจทางการเมือง ยิ่งทําใหเกิด
ความไมเสมอภาคในการกระจายรายไดและทรัพยสิน และการกระจายอํานาจทางการเมือง
การกระจุ ก ตั ว ของอํ านาจทํ าให ต ลาดการเมื อ งไม มี ก ารแข ง ขั น ที่ ส มบู ร ณ
ผูไรอํานาจมิอาจแขงขันกับผูมีอํานาจได ยิ่งมีการใชอํานาจในทางฉอฉลดวยแลว ยิ่งทําใหความ
ไมเปนธรรมในการแขงขันมีมากขึ้น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดจับประเด็นการกระจุกตัว
ของอํานาจโดยตรง แทที่จริงแลว หากจะหวังใหรัฐธรรมนูญแกปญหาการกระจุกตัวของอํานาจ
ก็คงเปนการคาดหวังที่มากเกินไป แตการที่รัฐธรรมนูญไมมีแนวความคิดที่ชัดเจนในการขจัดหรือ
ลดทอนทํานบกีดขวางการแขงขันในตลาดการเมือง มีผลในการสงเสริมการกระจุกตัวของอํานาจ
การบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะทําใหอํานาจการเมืองยังคงมีลักษณะ
การกระจุกตัวตอไป โดยที่อํานาจกระจุกอยูที่กลุมทุนและพรรคการเมืองขนาดใหญที่มีระบบการ
บริหารที่เปนธุรกิจการเมืองมากขึ้น
2.3 ความไมสมบูรณของสารสนเทศทางการเมือง (Political Information Imperfection)
ตลาดการเมืองจะมีการแขงขันที่สมบูรณก็ตอเมื่อมีสารสนเทศที่สมบูรณ (Perfect
Information) ความไมสมบูรณของสารสนเทศยอมลดทอนความสมบูรณของตลาด ราษฎรที่มีสิทธิ
เลื อ กตั้ ง มิ ไ ด มี ส ารสนเทศที่ ส มบูร ณ เ กี่ ย วกั บ นั ก การเมื อ งทุ ก คนและพรรคการเมื อ งทุ ก พรรค
ความขอนี้ครอบคลุมทั้งดานนโยบายและประพฤติกรรมทางการเมืองดวย ไมเพียงแตสารสนเทศ
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จะไมสมบูรณเทานั้น หากยังมีลักษณะไรสมมาตร (Asymmetric Information) อีกดวย ราษฎรที่มี
สิทธิเลือกตัง้ มิไดมสี ารสนเทศทางการเมืองเทาเทียมกับนักการเมืองและพรรคการเมือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของ 'บริการการเมือง' นักการเมืองและพรรค
การเมืองยอมรูแกใจวา 'บริการการเมือง' ทีต่ นผลิตมีปริมาณมากนอยเพียงใด และมีคุณภาพดีเลว
อยางไร ในขณะที่ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งมีขอมูลไมมากเทา อีกทั้งการเปรียบเทียบ 'คุณภาพ' ของ
นักการเมืองและพรรคการเมืองเปนเรื่องยากยิ่งอีกดวย
การได ม าซึ่ ง สารสนเทศมี ต  น ทุ น ที่ตอ งเสีย ซึ่ง เรีย กวา "ต น ทุน สารสนเทศ"
(Information Cost) ผูท มี่ ปี ระพฤติกรรมอันสมเหตุสมผล (Rational Behaviour) ซึง่ แสวงหา
อรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) ยอมตองประเมินประโยชนที่ไดจากสารสนเทศเทียบ
กับตนทุนทีเ่ สียไป การใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศทางการเมืองจะกระทําถึงระดับที่ประโยชน
สวนเพิ่มที่ไดจากสารสนเทศ (Marginal Information Benefit) เทากับตนทุนสวนเพิ่มที่ตองเสีย
(Marginal Information Cost) ผูท ตี่ อ งการอรรถประโยชนสูงสุดจะไมใชจายมากไปกวานี้
ดวยเหตุที่สารสนเทศมิใชสินคาไรราคา (Free Good) และการไดมาซึ่งสารสนเทศ
มีตนทุนที่ตองเสียนี้เอง ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุมีผลยอมไมใชจายอยางไมอั้นเพื่อใหไดมา
ซึง่ สารสนเทศทีส่ มบูรณ หากแตตองประเมินประโยชนที่ไดเทียบกับตนทุนที่ตองเสียไปในการไดมา
ซึ่ ง สารสนเทศนั้ น ด ว ยเหตุ ดั ง นี้ การตั ดสิ น ใจในการเลือ กตั้ง จึ ง มิไดก ระทํ าบนพื้น ฐานของ
สารสนเทศที่สมบูรณ หากแตเปนการหยอนบัตรเลือกตั้งจากสารสนเทศที่ไมสมบูรณ กลาวอีก
นั ย หนึ่ ง ก็คือ ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจทางการเมืองจากอวิชาหรือความไมรู (Voter
Ignorance) ถึงกระนั้นก็ตาม อวิชาดังกลาวนับเปน อวิชาที่สมเหตุสมผล (Rational Ignorance)
เพราะการไดมาซึ่งความรู (สารสนเทศ) หรือการขจัดอวิชามีตนทุนที่ตองเสีย ราษฎรที่มีสิทธิ
เลื อ กตั้ ง ย อ มใช จ  า ยในการซื้ อ ความรู  ห รื อ ในการขจั ด อวิ ช าเพี ย งเท า ที่ คุ  ม ประโยชน เ ท า นั้ น
บทวิ เ คราะห ดั ง กล า วนี้ เ ป น ที่ ม าของทฤษฎี ว  า ด ว ยอวิ ช าที่ ส มเหตุ ส มผลของผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
(Rational Voter Ignorance)
ความไมสมบูรณและความไรสมมาตรของสารสนเทศยังเปนผลจากการใชจาย
ในการรณรงคทางการเมือง หรือการโฆษณาทางการเมือง (Political Advertising) อีกดวย
นั ก การเมื อ งและพรรคการเมื อ งที่ ใ ช จ  า ยในการโฆษณาทางการเมื อ งย อ มต อ งระบายสี ใ ห
ภาพลักษณของตนแลดูดี เพราะการโฆษณาทางการเมืองสวนใหญเปนการโฆษณาเพื่อเก็บเกี่ยว
คะแนนนิยมทางการเมือง (Persuasive Advertising) มากกวาการโฆษณาเพื่อใหสารสนเทศ
ทางการเมืองอยางปราศจากสิ่งเจือปน (Informative Advertising) ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้ง
หากไมมีสมรรถภาพในการแยกแยะและวิเคราะห ยอมตกอยูใตอิทธิพลของการโฆษณานั้น
หากนักการเมืองชอบโกหก การโกหกยอมมีผลบิดเบือนสารสนเทศ และเพิ่มพูนความไมสมบูรณ
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ของสารสนเทศ โดยที่การจับโกหกมีตนทุนที่ตองเสียเฉกเชนเดียวกัน ไมมีใครที่ยอมเสียเวลาและ
เสี ย ทรั พ ยากรในการจั บ โกหกนั ก การเมื อ งทุ ก เรื่ อง เพราะการจับ โกหกมีลัก ษณะของสิน คา
สาธารณะ (Public Goods) ประโยชนของการจับโกหกทางการเมืองมิไดตกแกผูหนึ่งผูใดเพียง
ผูเ ดียว หากแตตกแกราษฎรทุกคน ดังนั้น จึงเกิดปญหา 'การตีตั๋วฟรี' (Free Rider) กลาวคือ
ตองการประโยชนจากการจับโกหก แตไมตองรับภาระรายจายในการจับโกหก
ตลาดการเมืองแตกตางจากตลาดสินคาและบริการในแงมุมของการโฆษณา
ในตลาดสินคาและบริการ สินคาและบริการอาจจําแนกไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก ไดแก
สินคาทีผ่ บู ริโภคแสวงหาสารสนเทศกอนการตัดสินใจซื้อ เมื่อหาขอมูลขาวสารไดระดับหนึ่งแลวจึง
ตัดสินใจซื้อ สินคาและบริการประเภทนี้เรียกวา "สินคาที่ผูบริโภคแสวงหาขอมูล" (Search Goods)
อีกประเภทหนึ่ง ไดแก สินคาที่ผูบริโภคไดขอมูลจากประสบการณในการบริโภค ผูบริโภคมิได
แสวงหาสารสนเทศกอนตัดสินใจซื้อ หากแตรับทราบวา สินคาหรือบริการนั้นดีหรือเลวอยางไร
จากประสบการณการบริโภคนั้นเอง สินคาและบริการประเภทนี้เรียกวา "สินคาที่ผูบริโภคหาขอมูล
จากประสบการณการบริโภค" (Experience Goods) [Nelson, 1970; 1974]
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา นักการเมืองเปน Search Goods กลาวคือ เปน 'สินคา'
ทีผ่ มู สี ทิ ธิเลือกตั้งแสวงหาขอมูลกอนตัดสินใจเลือก หรือเปน Experience Goods กลาวคือ เปน
'สินคา' ที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งกวาจะประจักษถึงคุณภาพก็ตอเมื่อไดชิมหรือลิ้มรสแลว โดยที่มิได
แสวงหาขอมูลกอนการเลือกตั้งหรือถึงจะพยายามแสวงหาขอมูล ก็มิอาจไดมาซึ่งขอมูลที่ตรงตอ
ขอเท็จจริงได
นักเศรษฐศาสตรมีวิวาทะเกี่ยวกับประเด็นที่วา นักการเมืองเปน Search Goods
หรือ Experience Goods ผลของวิวาทะดังกลาวนี้ ทําใหมิอาจมีขอสรุปทั่วไปดวยความมั่นใจได
กลุม ทีเ่ ห็นวา นักการเมืองเปน Experience Goods ไดแก Nelson (1976), Telser (1976) และ
Ferguson (1976) กลุม ทีเ่ ห็นวา นักการเมืองเปน Search Goods ไดแก Kau and Robin (1979),
Kalt and Zupan (1984) และ Lott (1987c)
กลุ ม ที่ เ ห็น วา นักการเมืองเปน Experience Goods ใหอรรถาธิบายวา
นักการเมืองแตกตางจากสินคาและบริการทั่วไป ในการผลิตสินคาและบริการ ผูผลิตมีการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) ผูบริโภคสามารถแสวงหาขอมูลคุณภาพสินคาไดงายกวาคุณภาพ
นักการเมือง การควบคุมการผลิตทําใหคุณภาพสินคาแปรปรวนไมมาก หากมีการแปรปรวนของ
คุณภาพสินคา ผูบริโภคยอมปรับเปลี่ยนการบริโภค ตรงกันขาม คุณภาพนักการเมืองแปรปรวน
ไดงาย เพราะขึ้นอยูกับปจจัยนานัปการที่มีผลกระทบตอประพฤติกรรมของนักการเมือง โดย
บางปจจัยอยูนอกเหนือการควบคุม คุณภาพของนักการเมืองประเมินจากคุณภาพ 'บริการ
การเมือง' ทีผ่ ลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ การทําหนาที่ตรวจสอบรัฐบาล
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การผลักดันนโยบายตามคํามั่นสัญญาที่ใหไวในฤดูการเลือกตั้ง รวมตลอดจนความซื่อสัตยสุจริต
และการประพฤติชอบ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเพียงแตจะไมมีขอมูลคุณภาพของนักการเมือง
เทานัน้ หากยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับ 'ราคา' ของ 'บริการการเมือง' ทีผ่ ลิตอีกดวย 'ราคา' ของ
'บริการการเมือง' ก็คอื ภาระภาษีอากรที่ประชาชนตองแบกรับจากการผลิต 'บริการการเมือง' ของ
นักการเมืองหรือพรรคการเมือง หากการผลิตมีประสิทธิภาพ 'ราคา' ก็ถกู และประชาชนรับภาระ
ภาษีอากรนอย ในกรณีกลับกัน หากการผลิตไรประสิทธิภาพ ราษฎรก็ตองรับภาระภาษีมาก
ผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมตองการนักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต
'บริการการเมือง' ดวยเหตุที่คุณภาพนักการเมืองมิอาจควบคุมไดเสมอเหมือนสินคาและบริการ
เพราะมีการแปรปรวนตามกาลเวลาและตามสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ผูท เี่ ปนนักการเมืองที่มีคุณภาพดีอาจแปรเปลี่ยนเปนนักการเมืองคุณภาพตํ่า คุณภาพในอดีตมิได
เปนเครื่องบงบอกคุณภาพในอนาคต ดวยเหตุดังนี้ นักการเมืองจึงเปน Experience Goods
กลาวคือ กวาจะรูวามีคุณภาพฉันใด ก็ตอเมื่อได ‘ชิม’ หรือ ‘ลิ้มรส’ แลว นักการเมืองหนาใหม
นับเปนตัวอยางของ Experience Goods แมนักการเมืองหนาเกาก็จัดอยูในกลุมนี้ หากมีความ
แปรปรวนของประพฤติกรรม นัยสําคัญของการตีความวา นักการเมืองเปน Experience Goods
ก็คอื นักการเมืองมีแนวโนมที่จะขี้โกงหรือขี้ฉอ (Telser, 1976 ; Lott, 1987c)
แมในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งพยายามแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับนักการเมืองกอนการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง แตการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของนักการเมืองก็ดี และขอมูลเกี่ยวกับ
‘ราคา’ ของ‘บริการการเมือง’ ก็ดี ตองเสียตนทุนสารสนเทศสูง การตัดสินใจในการเลือกตั้ง
จึงกระทําจากฐานขอมูลที่ไมสมบูรณ โดยมิไดแสวงหาขอมูลอยางเต็มที่ ทั้งนี้หวังวา ประสบการณ
ในการ ‘บริโภค’ จะใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับ ‘คุณภาพ’ ของนักการเมือง รวมตลอดจนขอมูล
คุณภาพและ ‘ราคา’ ของ ‘บริการการเมือง’
กลุม ทีเ่ ห็นวา นักการเมืองเปน Search Goods ใหอรรถาธิบายวา อุดมการณเปน
ปจจัยสําคัญที่กําหนดประพฤติกรรมของนักการเมือง นักการเมืองที่มีอุดมการณและความซื่อสัตย
สุ จ ริ ต เป น ที่ นั บ ถื อ ของปวงชน อุ ด มการณ จึ ง เป น ป จ จั ย ที่ ป  อ งกั น พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนของ
นักการเมือง ผูม สี ิทธิเลือกตั้งสามารถแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับประพฤติกรรมในอดีตของนักการเมือง
และตัดสินใจในการเลือกตั้งจากขอมูลเหลานั้น ในแงนี้ นักการเมืองยอมเปน Search Goods
(Lott, 1987c) นักการเมืองจํานวนไมนอย ‘ติด’ ตลาด กลาวคือ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ‘ซื้อ’
บริการซําแล
้ วซํ้าเลา เพียงเพราะมีอุดมการณและความซื่อสัตยสุจริตอยางมั่นคง บางคน ‘ติด’
ตลาดเพียงเพราะสามารถผลิต ‘บริการการเมือง’ ที่มีคุณภาพและ ‘ราคา’ ถูก บางคน ‘ติด’ ตลาด
เพียงเพราะเอาใจใสทุกขสุขของราษฎรในเขตการเลือกตั้ง และบางคน ‘ติด’ ตลาดเพียงเพราะ
สามารถอํ านวยผลประโยชนแกราษฎรในเขตการเลือกตั้งตามสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ ความ
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สามารถในการทําใหตนเอง ‘ติด’ ตลาดจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการสนองความตองการของ
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในตลาดสิ น ค าและบริการ ผูผลิตมิอาจโฆษณาคุณภาพสินคาชนิดที่ไมตรง
ตอความเปนจริงได เพราะหากผูบริโภคพบวา คุณภาพสินคาไมเปนไปตามที่โฆษณา ผูบริโภค
ยอมหันไปซื้อสินคาจากผูผลิตรายอื่น อธิปไตยหรือความเปนราชาของผูบริโภค (Consumer
Sovereignty) ยอมกดดันใหผูผลิตตองโฆษณาเพื่อใหสารสนเทศที่ตรงตอความเปนจริงแก
ผูบ ริโภค ในตลาดการเมือง นักการเมืองอาจโฆษณาสารสนเทศที่ไมตรงตอความเปนจริงหรือโกหก
ได ขอเท็จจริงปรากฏซํ้าแลวซํ้าเลาวา นักการเมืองที่โฆษณาขอความอันเปนเท็จหรือชอบโกหก
ยังคงไดรับเลือกตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากการพิสูจนความไมตรงตอความเปนจริงของคําโฆษณาหรือการ
จั บ โกหกต อ งเสี ย ต น ทุน สารสนเทศสู ง ในประการสํ าคัญ นัก การเมือ งสามารถสรา งระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ เพื่อลบเลือนโทษสมบัติของตน การเนนความสําคัญของระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภทําใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งไมสนใจตรวจสอบ ‘คุณภาพ’ ของนักการเมือง
และไมสนใจตรวจสอบ ‘ราคา’ ของ ‘บริการการเมือง’ ความยุงยากในการตรวจสอบ ‘คุณภาพ’
ของ ‘นักการเมือง’ และ ‘ราคา’ ของ ‘บริการการเมือง’ ประกอบกับผลประโยชนที่ไดรับจากระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ทําใหนักการเมืองยังคงสามารถเผยแพรสารสนเทศทางการเมืองที่ไมตรง
ตอความเปนจริงตอไปได
ในตลาดสินคาและบริการ การเลือกซื้อสินคาที่ทุมโฆษณามีโอกาสไดสินคาที่มี
คุณภาพดีกวาสินคาที่โฆษณานอยหรือมิไดโฆษณา (Nelson, 1970 ; 1974) ทัง้ นีด้ วยเหตุผล
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก หนวยผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ซึ่งเสียตนทุนการผลิตตํ่า สามารถ
เพิ่มพูนปริมาณการขายดวยการโฆษณา การทุมการโฆษณาจึงอาจเปนผลจากความไดเปรียบ
ในดานประสิทธิภาพการผลิต
ประการที่สอง หนวยผลิตที่สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง มีสิ่งจูงใจในการ
โฆษณามากกวาหนวยผลิตที่ผลิตสินคาคุณภาพตํ่า การทุมการโฆษณาจึงอาจเปนผลจากความ
ไดเปรียบดานคุณภาพสินคา
ประการที่สาม หนวยผลิตทีส่ ามารถผลิตสินคาที่สนองความตองการหรือรสนิยม
ของกลุมผูบริโภคขนาดใหญ มีสิ่งจูงใจในการโฆษณามากกวาหนวยผลิตที่สินคาสามารถสนอง
ความตองการหรือรสนิยมของกลุมผูบริโภคขนาดเล็ก การทุมโฆษณาจึงอาจเปนผลจากความ
ไดเปรียบในดานขนาดของตลาด
ขอสรุปทั้งสามนี้มิไดเปนจริงในตลาดการเมือง เพราะเงินที่นักการเมืองและ
พรรคการเมืองนํามาใชจายในการโฆษณาทางการเมือง โดยพื้นฐานมาจากกลุมผลประโยชนทาง
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เศรษฐกิจ นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ทุมโฆษณามากมิไดมี ‘บริการการเมือง’ ที่มีคุณภาพดี
กวานักการเมืองและพรรคการเมืองที่โฆษณานอย ปริมาณรายจายการโฆษณาทางการเมือง
มิใชดัชนีชี้วัดคุณภาพของ ‘บริการการเมือง’ หากแตเปนดัชนีชี้วัดภาระของแผนดิน หากมีการ
โฆษณาทางการเมืองยิง่ มีมากเพียงใด ภาระของแผนดินยิ่งมีมากเพียงนั้น เพราะนักการเมืองและ
พรรคการเมื อ งที่ ใ ช จ  า ยในการโฆษณาย อ มต อ งผลั ก ดั น นโยบายที่ เ กื้ อ ประโยชน แ ก ก ลุ  ม
ผลประโยชนที่บริจาคเงินสําหรับการโฆษณานั้น (Ferguson, 1976)
นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ยึดกุมอํ านาจการบริหารไดเปรียบผูอยูนอก
ปริมณฑลแหงอํานาจ เพราะสามารถใชกลไกของรัฐ ทั้งวิทยุและโทรทัศนในการโฆษณาทางการ
เมือง รวมทัง้ การบิดเบือนหรือแตงแตมเติมสีสารสนเทศทางการเมือง หากนักการเมืองทุกคนและ
พรรคการเมื อ งทุ ก พรรคมี เ ข็ ม มุ  ง ในการใช ก ลไกของรั ฐ ในการโฆษณาทางการเมื อ ง โดยที่
มุงโฆษณาตนเองเกินกวาความเปนจริง ความไมสมบูรณของสารสนเทศทางการเมืองยอมทําให
ตลาดการเมืองเบี่ยงเบนจากการแขงขันที่สมบูรณ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหความสําคัญแกสิทธิและ
เสรีภาพในดานขาวสารขอมูล และการอํานวยการใหมีการโฆษณาทางการเมืองในฤดูการเลือกตั้ง
ในดานสิทธิและเสรีภาพในดานขาวสารขอมูล ราษฎรมีสิทธิไดรับทราบขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น (มาตรา 58) อีกทั้งมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลกอนการอนุญาตหรือ
การดํ าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น (มาตรา 59) เมื่อ
พิจารณาประกอบกับการบังคับใช พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นับวาประชาชน
มีหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในดานขอมูลขาวสารของราชการอยางพอเพียง แตการ
มีหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพดังกลาว หาไดหมายความวา ประชาชนสามารถไดมา
ซึง่ ขอมูลขาวสารราชการโดยปราศจากตนทุน ขอเท็จจริงปรากฏวา ประชาชนมีตนทุนปฏิบัติการ
(Transaction Cost) ทั้งเวลาและรายจายเปนตัวเงินในการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารราชการ
ตราบเทาที่การเปดเผยขอมูล (Openness) และความโปรงใส (Transparency) ยังมิใชวัฒนธรรม
ของระบบราชการ การใชสิทธิและเสรีภาพดานขอมูลขาวสารมีตนทุนที่ตองเสีย โดยประชาชน
ผูตองการสารสนเทศเปนผูรับภาระตนทุนดังกลาวนี้4 ภาระตนทุนสารสนเทศยิ่งสูงขึ้นไปอีก
เมือ่ หนวยราชการขัดขืนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ. ขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
4

โครงสรางสิ่งจูงใจในการมีสวนรวมทางการเมือง ดูบทที่ 5 หัวขอ 2.13

402
สารสนเทศอันเปนที่ตองการในตลาดการเมืองโดยเฉพาะ ไดแก สารสนเทศ
ทางการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสนใจในการเปดเผยและเผยแพรสารสนเทศของ
ทางการเมืองคอนขางนอย บทบัญญัติสําคัญ ไดแก การเผยแพรรายงานบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูด ํารงตําแหนงทางการเมืองในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 294) อันเปนสารสนเทศเกี่ยวกับ
คุณภาพของนักการเมืองในดานความซื่อสัตยสุจริต5 แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดสนใจ
ในประเด็นการเปดเผยและเผยแพรสารสนเทศทางการเมืองที่มีผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของตลาดการเมือง ในเมื่อตลาดการเมืองเปนตลาด ‘ซื้อขาย’ แลกเปลี่ยนนโยบาย การผลิต
นโยบายของรัฐบาลจึงเปนสารสนเทศทางการเมืองที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่วา
รัฐบาลผลิตนโยบายตามที่แถลงตอรัฐสภาและตามที่ใชหาเสียงมากนอยเพียงใด ในเมื่อคุณภาพ
ของนั ก การเมื อ งมี ค วามสํ าคั ญ ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของตลาดการเมื อ ง สารสนเทศเกี่ ย วกั บ
ประพฤติกรรมของนักการเมืองจึงเปนสารสนเทศทางการเมืองที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็น
ทีว่ า นักการเมืองทําหนาที่ดานนิติบัญญัติดวยความขยันขันแข็งเพียงใด และมีจุดยืนในการลงมติ
รางกฎหมายตางๆอยางไร การหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สว. หาเสียง นอกจากซํ้าเติมปญหา
ความไมสมบูรณของสารสนเทศทางการเมืองแลว ยังกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง
ผูสมัครที่เปนบุคคลสาธารณะกับผูสมัครที่ปนสามัญชน6 ทายที่สุด สารสนเทศเกี่ยวกับตนทุน
หรือ ‘ราคา’ ของ ‘บริการการเมือง’ มีความสําคัญในการกําหนดภาระของประชาชน และประชาชน
มีปญ
 หาในการไดมาซึ่งขอมูลประเภทนี้ นาจะมีองคกรอิสระทําหนาที่ประมวลขอมูลดังกลาวนี้
รั ฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสําคัญในการอํ านวยการใหมีการโฆษณา
ทางการเมืองในฤดูการเลือกตั้ง ทั้งการจัดสถานที่หาเสียงเลือกตั้ง และการจัดสรรเวลาออกอากาศ
ทางวิทยุและโทรทัศนแกพรรคการเมือง (มาตรา 113) ความขอนี้ปรากฏในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
(มาตรา 49) ดวย แตบทบัญญัติในเรื่องนี้มิไดคํานึงถึงความไดเปรียบหรือเสียเปรียบระหวาง
พรรครัฐบาลกับพรรคฝายคาน และระหวางพรรคขนาดใหญกับพรรคขนาดเล็ก
กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ใหความสําคัญ
แกสิทธิและเสรีภาพในดานขอมูลขาวสาร แตยังหางไกลจากการทําใหสารสนเทศทางการเมือง
เปนสารสนเทศที่สมบูรณ ในประการสําคัญมิไดใหความสําคัญในประเด็นการเปดเผยและเผยแพร
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สารสนเทศที่ มี ผ ลในการปรั บปรุง ประสิท ธิ ภาพของตลาดการเมื อง และลดภาระต น ทุ นของ
ประชาชนในการไดมาซึ่งสารสนเทศทางการเมือง
2.4 การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation)
การมี ส  ว นร ว มของประชาชนเป น วิ ถี แ ห ง ประชาธิ ป ไตย ประโยชน ข องการ
มีสวนรวมอยูที่การสื่อขาวสารจากผูอยูใตปกครองไปสูผูปกครอง ขาวสารที่สื่ออาจเปนภาวะ
ทุกขเข็ญของประชาชน ระดับความพึงพอใจที่มีตอชนชั้นปกครอง และความตองการบริการ
การเมือง นอกจากนี้ การมีสวนรวมยังเกื้อกูลใหประชาชนมีบทบาทในการกําหนดทางเลือกของ
สังคม (Social Choice) อีกดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหความสํ าคัญในประเด็น
การมีสวนรวมของประชาชนมากกวารัฐธรรมนูญฉบับอื่นกอนหนานี้7 ทัง้ นีม้ บี ทบัญญัติที่สามารถ
จําแนกออกเปน 4 กลุม คือ
(1) บทบัญญัติในดานสิทธิและเสรีภาพ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพในการ
รวมกลุม (มาตรา 45) เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (มาตรา 49) การยอมรับ
สิทธิชมุ ชน (มาตรา 46 และ 56) สิทธิในการแสดงความเห็นตามกระบวนการรับฟงความเห็น
ของประชาชน (มาตรา 59) สิทธิในการยื่นเรื่องราวรองทุกข (มาตรา 61) และสิทธิในการฟอง
หนวยราชการและองคกรของรัฐ (มาตรา 62)
(2) บทบั ญ ญั ติ ใ นด า นแนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ มี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
การสงเสริมและการสนับสนุนการมีสวมรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย (มาตรา 76)
การมีสวนรวมในการสงวน บํ ารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล (มาตรา 79) การกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง (มาตรา 78) และการตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ (มาตรา 89)
(3) บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ มีบทบัญญัติใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
มีสทิ ธิเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นและรางกฎหมาย ในกรณีการเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น ตองมี
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50% ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองทองถิ่นเขาชื่อ
รองขอ (มาตรา 287) ในกรณีการเสนอรางกฎหมาย ตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คน
เขาชื่อรองขอ (มาตรา 170)
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(4) บทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ มีบทบัญญัติกําหนดสิทธิ
ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ (มาตรา 76) การรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาเกีย่ วกับพฤติกรรมของขาราชการและพนักงานของรัฐ (มาตรา 197) การรองขอตอประธาน
วุ ฒิ ส ภาเพื่ อ ให ถ อดถอนผู  ดํ ารงตํ าแหน ง ทางการเมื อ งและผู  ดํ ารงตํ าแหน ง บริ ห ารระดั บ สู ง
โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งตองเขาชื่อไมนอยกวา 50,000 คน (มาตรา 304)
แมจะมีการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชานในการมีสวนรวม แตประชาชน
จะมีสว นรวมจริงหรือไมขึ้นอยูกับการปฏิบัติและการบังคับใชรัฐธรรมนูญ กระนั้นก็ตาม ประชาชน
ก็มฐี านอางอิงในการเรียกรองการมีสวนรวม ในขณะที่บทบัญญัติในดานแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รั ฐ เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ รัฐ บาลจะดํ าเนิ น การหรือไม ก็ ได สว นบทบัญญั ติใ นด า นการมี สว นร ว ม
ในกระบวนการนิติบัญญัติก็ดี และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐก็ดี การมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการทั้งสองมีตนทุนปฏิบัติการรวมกัน (Collective Action Cost) ทีต่ องเสีย อีกทั้ง
มีปญหา 'การตีตั๋วฟรี' (Free Rider) อีกดวย
กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดทําให
โครงสรางตลาดการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไป ตลาดการเมืองไทยยังคงมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ
เนื่องจากทํ านบกีดขวางการเขาสูตลาดก็ดี การกระจุกตัวของอํานาจการเมืองก็ดี และความ
ไมสมบูรณของสารสนเทศทางการเมืองก็ดียังคงดํารงอยู แมรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะใหความสําคัญ
ในประเด็นการมีสวนรวมของประชาชน แตประชาชนจะมีสวนรวมจริงหรือไมขึ้นอยูกับความจริงใจ
ของรั ฐ บาลและระบบราชการ ประชาชนยั ง คงต อ งเสี ย ค า โสหุ  ย ในระดั บ สู ง ในการผลั ก ดั น
การมีสวนรวม
3. ขอคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดการเมืองไทย
การบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทําใหสังคมการเมือง
ไทยตองปรับตัวสูดุลยภาพใหม กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้กินเวลายาวนาน กวาที่จะเห็นภาพ
ชัดเจนคงเปนชวงเวลาหลังการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งที่สอง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (Power Elite) หรือชนชั้น
ปกครองเปนการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณได กลุมทุนภูธรและผูนําทองถิ่นในสวนภูมิภาคจะถีบตัว
ขึ้นมาเปนชนชั้นปกครองมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขต เขตเดียวคนเดียว กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ชวยเสริมกระแสนี้ใหชัดเจนขึ้น
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กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยจะลดความสํ าคัญลงในโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ อันเปนผล
จากบทบัญญัตทิ กี่ าหนดให
ํ
มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป
2475 จวบจนป 2530 วุฒิสภาเปนปราการทางการเมืองของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย แตปราการ
ดังกลาวนี้เริ่มสั่นคลอนตั้งแตยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปนตนมา เมื่อตัวแทนของกลุม
ทุนทะลุทะลวงเขาไปยึดพื้นที่วุฒิสภาบางสวนได การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดสรรวุฒิสมาชิก
จากระบบการเแตงตั้งมาเปนระบบการเลือกตั้งบั่นทอนฐานอํ านาจทางการเมืองของกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยอยางสําคัญ ดังจะเห็นไดวา ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกเมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2543 และการเลือกตั้ง ‘ซอม’ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน ศกเดียวกัน ผูที่มีภูมิหลังเปนขุนนาง
ขาราชการและอดีตวุฒิสมาชิกไดรับเลือกตั้งไมมากเทาที่ควร
ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนจะเติบใหญขึ้นมาคานอํานาจของ
กลุมทุน (Countervailing Power) แมวา กลุม ทุนสามารถยึดพื้นที่ในหมูชนชั้นปกครองไดมากขึ้น
ทั้งนี้ดวยการกระโดดขึ้นสังเวียนการเมืองโดยตรงและดวยการสรางเครือขายความสัมพันธกับผูนํา
นักการเมืองและพรรคการเมือง ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนอาศัยการ ‘จัดตั้ง’
ประชาชน และสรางเครือขายทางการเมืองในระดับรากหญา ระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เขตเดียวคนเดียว และการใชระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนระบบการแตงตั้งเกื้อกูลให
ตัวแทนขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนยึดพื้นที่ในรัฐสภาไดมากขึ้น
การ ‘ปะทะ’ ระหวางขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนฝายหนึ่ง
กับกลุมทุนอีกฝายหนึ่งจะมีมากขึ้น และทวีความ ‘รุนแรง’ มากขึน้ ในขณะที่กลุมทุนไทยสราง
เครือขายความสัมพันธเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance) กับกลุม ทุนสากล ขบวนการประชาชน
และองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยก็สรางเครือขายความสัมพันธกับขบวนการประชาชน
ระหวางประเทศ (International NGOs) เฉกเชนเดียวกัน ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนา
เอกชนจะเปนหัวหอกในการทํ าสงครามแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจกับกลุมทุน ความขัดแยง
ดังกลาวนี้กอใหเกิดทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนา ระหวาง ‘โลกานุวัตรพัฒนา’ กับ ‘ชุมชน
ทองถิ่นพัฒนา’ หรือระหวาง Washington Consensus กับ Bangkok Consensus
โครงสรางตลาดการเมืองมิไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางสํ าคัญ ตลาดการเมือง
ยังคงมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (Imperfect Competition) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากทํานบกีดขวางการเขาสู
ตลาด (Barriers to Entry) มิไดลดทอนลง ฐานะทางเศรษฐกิจยังคงเปนทํานบกีดขวางที่สําคัญ
ชนชั้นตํ่าและชนตํ่าชั้นมิอาจกาวเขาสูตลาดการเมืองในฐานะผูแทนปวงชนได รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 ยังคงบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค กระบวนการ
คัดสรรตัวแทนพรรคกลายเปนกลไกสกัดการเขาสูตลาดการเมือง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้
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ยังสรางทํ านบใหมในการกีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง อันไดแก ทํ านบดานการศึกษา
จนระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยมีองคาพยพของระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดมีเข็มมุงในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดการ
เมือง เพื่อใหมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) ดังนัน้ จึงมิไดออกแบบตลาดการเมือง
(Political Market Design) เพื่อทําลายหรือลดทอนทํานบการเขาและออกจากตลาด ทํานบ
ทีก่ ดี ขวางการเขาสูตลาดจึงยังคงดํารงอยู และอาจมีมากกวาเดิม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังคงมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค (Size Bias) โดยมี
ความเชื่อวา พรรคขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคมาจากฐาน
ความเชื่อที่วา ระบบทวิพรรค (Two - Party System) ดีกวาระบบพหุพรรค (Multiparty System)
ดวยเหตุดงั นัน้ จึงออกแบบตลาดการเมืองเพื่อใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 2-3 พรรค
อคติ เ กี่ ย วกั บ ขนาดของพรรคการเมือ งฝ ง ตั ว อยู ในระบบรัฐธรรมนูญไทยเปน
เวลายาวนาน อคติ ดั ง กล า วนี้ มี ผ ลในการกี ด ขวางการพั ฒ นาพรรคการเมื อ งที่ มี อุ ดมการณ
ประวัติศาสตรการเมืองสากลบงชี้อยางชัดเจนวา พรรคการเมืองที่มีอุดมการณลวนเติบใหญ
มาจากพรรคการเมืองขนาดเล็กมากอนทั้งสิ้น พรรคการเมืองขนาดใหญหาไดมีหลักประกันเรื่อง
อุดมการณทางการเมืองแตประการใดไม
ในกรณีของประเทศไทย อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองที่ฝงตัวอยูในระบบ
รัฐธรรมนูญ ทํ าใหพรรคการเมืองไทยแทนที่จะเลือกเสนทางการเติบโตจากภายใน (Internal
Growth) ดวยการกอรางสรางพรรคและขยายใหญในภายหลัง กลับเลือกเสนทางการเติบโต
จากภายนอก (External Growth) ดวยการ ‘ซื้อ’ นักการเมืองที่มศี กั ยภาพที่จะชนะการเลือกตั้ง
โดยชําระราคาเปนเงินหรือตําแหนงทางการเมือง หรือทั้งสองอยาง ในบางกรณี ถึงกับเหมาซื้อ
ทัง้ ‘มุง’ การเติบใหญของพรรคการเมืองไทยจึงมิไดเกิดจากฐานอุดมการณ หากแตเกิดจากฐาน
ผลประโยชน
กอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 จะมีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพครั้งใหญในตลาดการเมืองไทย เนื่องจากมีการ
ยายพรรคและยาย ‘มุง’ ขนานใหญ ขณะเดียวกัน พรรคการเมืองขนาดใหญจะเขาครอบกิจการ
พรรคขนาดเล็ก (Take-over) และพรรคขนาดเล็กจะควบกิจการเขาดวยกัน (Merger) ภายหลัง
การเลือกตัง้ ดังกลาวนี้ การยายพรรคจะทําไดยากขึ้น เพราะติดขัดประเด็นเงื่อนเวลา ภาวะความ
เสีย่ ง และสภาวะความไมแนนอนของผูที่ตัดสินใจยายพรรค
จํานวนพรรคที่มีชีวิตทางการเมืองมีแนวโนมลดลง แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
จะมีบทบัญญัติที่เกื้อกูลใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย แตกฎหมายประกอบ
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รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกลับทําใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหมยากที่จะมีชีวิตยืนยาวได
เวนแตจะมี ‘เจาบุญทุม’ กระบวนการควบและครอบพรรค (Merger and Acquisition) จะทําให
จํานวนพรรคการเมืองมีแนวโนมลดลง
โครงสรางรัฐสภามีการเปลี่ยนแปลงในดานรูปแบบ แตไมมีการเปลี่ยนแปลง
ดานเนื้อหาอยางสําคัญ สภาผูแทนราษฎรจะประกอบดวยผูนําทองถิ่นและตัวแทนกลุมทุนภูธรใน
สัดสวนเพิ่มขึ้น โดยที่ระบบ Party List จะเปนชองทางใหกลุมทุนนาคร กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
และขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) เล็ดลอดเขาไปเปนสมาชิก วุฒิสภามิไดเปนฐานที่มั่นของ
กลุมพลังอํามาตยาธิไตยอีกตอไป กลุมทุนภูธร ผูนําทองถิ่น อดีตนักการเมืองที่มิอาจตบเทาเขา
สภาผูแ ทนราษฎร รวมทั้งขบวนการประชาชนสามารถยึดพื้นที่ในวุฒิสภาไดมากขึ้น
โฉมหนาของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมิไดแปรเปลี่ยนไปจากเดิมอยางสํ าคัญ
ในเมื่อไมมีการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาพรรคการเมืองและโฉมหนาผูนําทางการเมือง ความหวัง
ทีจ่ ะใหระบบ Party List คัดสรรบุคคลทีท่ รงความรูความสามารถมาดํารงตําแหนงทางการเมือง
คอนขางรางเลือน บุคคลกลุมนี้ที่จะเล็ดลอดเขาสูคณะรัฐมนตรีไดไมนาจะเกิน 10-20% ของ
จํ านวนรัฐมนตรีทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องเพราะผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีมีหนาที่หาเงินใหพรรค ผูที่
ไมสามารถหาเงินใหพรรค หรือไมสามารถ ‘เลี้ยงดู’ ส.ส. บริวาร ยากที่จะไตบันไดแหงอํานาจไปสู
เกาอี้รัฐมนตรีได
แมวาโครงสรางตลาดการเมืองในระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก แตตลาด
การเมืองนอกระบบหรือการเมืองภาคประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปมาก รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติสงเสริมและเกื้อกูลการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน ทั้งในกระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการประชาพิจารณ กระบวนการตรวจสอบ
การทํางานของรัฐบาลและระบบราชการ กระบวนการเปดเผยขอมูลขาวสารทางราชการ และ
กระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูบริหารระดับสูง บทบัญญัติเหลานี้เกื้อกูล
การพั ฒ นาการเมื องภาคประชาชน และยังผลใหข บวนการประชาชนและองค กรประชาชน
ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ขยายตัวและเติบใหญ ความตื่นตัวและสํานึกทางการเมืองของ
ประชาชนจะมีมากขึ้น ซึ่งสรางแรงกดดันในการปฏิรูปตลาดการเมืองในระบบ การเติบใหญ
ของการเมืองภาคประชาชนจะคอยๆลดความสําคัญของตลาดการเมืองในระบบ โดยที่ผูนําตลาด
การเมืองในระบบจําเปนตองใสใจการเมืองภาคประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภจะยังคงมีความสํ าคัญทั้งในตลาดการเมืองในระบบ
และในการเมืองภาคประชาชน ถึงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีเจตนารมณซอนเรนที่จะทําลาย
ระบบความสัมพันธดังกลาวนี้ แตการสลายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมไทยเปนเรื่อง
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ยากยิ่ง เนื่องจากเปนสถาบันที่ถักรอยชนชั้น สถาบัน และองคกรตางๆในสังคมไทยเขาดวยกัน
อี ก ทั้ ง ยัง หยั่ง รากลึ ก ในสัง คมไทยอี ก ดว ย ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ แมจะกอผลเสีย
บางประการ แตก็สรางผลดีหานอยไม กอนที่จะดําเนินการทําลายระบบความสัมพันธดังกลาวนี้
จําเปนตองตอบคําถามพื้นฐานวา สมควรที่จะสลายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมไทย
หรือไม
4. บทสรุป
บทนีศ้ ึกษาผลกระทบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีตอ
โครงสรางตลาดการเมือง ผลการศึกษาพบวา ตลาดการเมืองยังคงมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ
(Imperfect Competition) เนื่องเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มิไดมีเข็มมุงในการปรับเปลี่ยนตลาด
การเมืองใหมีการแขงขันที่สมบูรณ มิหนําซํ้าความไมสมบูรณของตลาดมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญมีอคติในการสงเสริมพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก
อีกทัง้ มีโครงสรางสิ่งจูงใจในการสงเสริมใหพรรคการเมืองเติบโตจากภายนอก (External Growth)
ผลที่เกิดขึ้นก็คือ พรรคการเมืองที่มีศักยภาพจะคงเหลืออยูในตลาดการเมืองเพียง 3-4 พรรค
ในอนาคต อํานาจทางการเมืองมีการกระจุกตัว (Power Concentration) มากขึ้น และพรรค
การเมืองขนาดใหญมีอํ านาจผูกขาดมากขึ้นดวย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดการเมือง
ดังกลาวนีก้ อใหเกิดผลกระทบสําคัญอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกนอยลง พรรคการเมืองที่มีใหเลือก
มีนอยลง เนื่องจากมีการทําลายพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังผลใหเมนูนโยบาย
ที่ มี ใ ห เ ลื อ กมี น  อ ยลง นั ก การเมื อ งที่ มี ใ ห เ ลื อ กมี น  อ ยลงด ว ย เนื่ อ งจากมี ก ารสร า งทํ านบ
'บัณฑิตยาธิปไตย' และการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรค มิไยตองกลาววา ประชาชนถูกลิดรอนเสรีภาพในการเลือกใชสิทธิเลือกตั้ง เนื่องเพราะ
รัฐธรรมนูญกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่
ประการที่สอง คนจนยากที่จะเขยิบฐานะขึ้นสูชนชั้นนําทางอํานาจ เนื่องจาก
ตองเผชิญทํานบ 'บัณฑิตยาธิปไตย' และตองเผชิญกระบวนการคัดเลือกบุคคลของพรรคการเมือง
ดวยเหตุดังนี้ สมาชิกรัฐสภาที่มีภูมิหลังมาจากครอบครัวคนยากคนจน ซึ่งมีอยูนอยนิด จะยิ่งมี
นอยลง อคติในการกําหนดนโยบายที่ไมเกื้อประโยชนคนจน (Anti-poor Policy) จะยิ่งมีมากขึ้น
ในอนาคต
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ประการที่สาม พรรคการเมือง ซึ่งมีอํานาจมากขึ้น จะมีประพฤติกรรมเสมือนหนึ่ง
หน ว ยผลิ ต ที่ มี อํ านาจผู ก ขาด (Monopolist) หรื อ หน ว ยผลิ ต ในตลาดที่ มี ผู  ผ ลิ ต น อ ยราย
(Oligopolist) อํ านาจผูกขาดของพรรคการเมืองจะปรากฏในดานตางๆ ทั้งการนํ าเสนอเมนู
นโยบายเพื่อเสนอขายแกประชาชน การคัดเลือกบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง การกําหนดตัวบุคคล
เพื่อดํารงตําแหนงการเมือง และการบริหารราชการแผนดิน ตลาดการเมืองมิใชตลาดของผูซื้อ
(ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง) แตเปนตลาดของผูขาย (พรรคการเมือง) อํานาจผูกขาดของพรรค
การเมืองขนาดใหญมีผลลูกโซตอการผูกขาดในตลาดนักการเมือง ในดานหนึ่งอุปทานนักการเมือง
มีนอยลง เนือ่ งจากทํานบ 'บัณฑิตยาธิปไตย' ในอีกดานหนึ่ง บทบัญญัติที่บังคับใหผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค ทําใหพรรคการเมืองซึ่งมีจํานวนนอยลง
มีอํานาจผูกขาดในการคัดสรรบุคคลมากขึ้น ทายที่สุด อํานาจผูกขาดของพรรคการเมืองขนาด
ใหญมีผลกระทบตอตลาดขาราชการดวย หากพรรคการเมืองขนาดใหญสามารถกุมอํ านาจ
การบริหารราชการแผนดิน ยอมสามารถกุมอํ านาจในการแตงตั้งและเลื่อนตํ าแหนงในระบบ
ราชการ หากอํ านาจในการบริหารราชการแผนดินเปนอํ านาจผูกขาด อํ านาจในการแตงตั้ง
และเลือ่ นตําแหนงในระบบราชการยอมเปนอํานาจผูกขาดดวยเฉกเชนเดียวกัน

บทที่แปด
ประพฤติกรรมทางการเมือง
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
1. ความเบื้องตน
บทนี้ นํ าระเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ ใ ช ใ นสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร อุ ต สาหกรรม
(Industrial Economics) และการจัดองคกรทางอุตสาหกรรม (Industrial Organization) มาใช
ศึกษาตลาดการเมือง โดยจํ ากัดการศึกษาเฉพาะดานประพฤติกรรมทางการเมือง (Political
Conduct) เนื้อหาจํ าแนกเปน 4 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนความเบื้องตน ตอนที่สองวาดวย
ประพฤติกรรมในตลาดการเมืองไทยภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตอนที่
สามกลาวถึงขอคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมทางการเมืองในอนาคต และ
ตอนที่สี่เปนบทสรุป
2. ประพฤติกรรมในตลาดการเมือง (Market Conduct)
ประพฤติกรรมในตลาดการเมืองเปนผลลัพธของเหตุปจจัย 3 กลุม
เหตุ ป  จ จั ย กลุ  ม ที่ ห นึ่ ง ได แ ก การแสวงหาอรรถประโยชน สู ง สุ ด (Utility
Maximization) ของตัวละครตางๆในตลาดการเมือง ทั้งนักการเมืองและพรรคการเมือง ขาราชการ
และระบบราชการ รัฐบาล รัฐสภา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และกลุมผลประโยชน
เหตุปจจัยกลุมที่สอง ไดแก โครงสรางของตลาดการเมือง (Political Market
Structure) ประพฤติกรรมจะแตกตางกันหากโครงสรางตลาดการเมืองแตกตางกัน ลักษณะ
โครงสรางตลาดพิจารณาจากภาวะการแขงขันในตลาด ความสมบูรณของสารสนเทศทางการเมือง
และปจจัยอื่นๆ
เหตุปจจัยกลุมที่สาม ไดแก กฎกติกาในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ รวมทัง้ กฎกติกาอื่นๆในสังคม กฎกติกาเหลานี้มีบทบาทในการกํากับ ควบคุม และ
ตรวจสอบตลาดการเมือง จึงมีผลตอประพฤติกรรมทางการเมือง ในประการสําคัญ กฎกติกามี
โครงสรางสิง่ จูงใจ ซึ่งมีทั้งสิ่งจูงใจเชิงบวกและสิ่งจูงใจเชิงลบ ตัวละครในตลาดการเมืองยอมสนอง
ตอบตอสิง่ จูงใจเหลานี้ ไมทางหนึ่งก็ทางใด
บทที่ 4 แจกแจงกฎกติกาชุดตางๆในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 บทที่ 5 แจกแจงโครงสรางสิ่งจูงใจภายใตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ตัวละครตางๆในตลาด
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การเมืองเผชิญ ไมวาจะเปนราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง พรรคการเมือง นักการเมือง สมาชิกรัฐสภา
และรัฐบาล การวิเคราะหโครงสรางสิ่งจูงใจในรัฐธรรมนูญชวยใหคาดการณประพฤติกรรมทางการ
เมืองของตัวละครตางๆได (บทที่ 5 ตารางที่ 5-14 และตารางที่ 5-15)
ตารางที่ 8-1 นําเสนอประพฤติกรรมหลักของตัวละครตางๆในตลาดการเมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลในการเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมหลักทาง
การเมืองไมมากนัก
(ก) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
การนอนหลับทับสิทธิ์ยังคงเปนปรากฏการณทั่วไป ตราบเทาที่ประโยชนที่ได
จากการใชสิทธิลือกตั้งไมคุมกับตนทุนที่ตองเสียไป แมจะมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกําหนดให
การใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทยก็ตาม ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งบางภาคสวนยังคง
ขายเสียง แมจะมีบทลงโทษผูขายเสียง แตบทลงโทษไมหนักแนนเทานักการเมืองผูซื้อเสียง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีสวนขับเคลื่อนการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอยูบาง แตมิใช
เหตุปจจัยหลักของประพฤติกรรมดังกลาวนี้ การเติบใหญทางการเมืองของภาคประชาชนเปนผล
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 และการเรียนรูจากการตอสูในเหตุการณ
พฤษภาคม 2535 แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน แตมิไดชวยบรรเทาภาระตนทุนการมีสวนรวมดังกลาวนี้ ผลก็คือ ผูที่ตองการการ
มี สว นร ว มทางการเมือ งจะต อ งเป น ผูรับภาระตน ทุน ปฏิ บัติการและต น ทุนอื่นอันเกิดจากการ
มีสวนรวมนั้น ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จึงมิไดเกื้อกูลการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนเทาที่ควร
(ข) พรรคการเมือง
พรรคการเมืองจะเลือกใชยทุ ธศาสตรการเติบโตจากภายนอก (External Growth)
มากกวาการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) หนทางลัดก็โดยการซื้อนักการเมืองที่มีศักยภาพ
ในการชนะการเลือกตั้ง ทั้งนี้อาจเปนการซื้อนักการเมืองเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุม หรืออาจเปน
การควบหรือครอบกลุมหรือพรรคการเมือง (Merger and Acquisition) ประพฤติกรรมของ
พรรคการเมืองดังกลาวนี้เปนผลจากอคติวาดวยขนาดของพรรค (Size Bias) ซึง่ มีฐานความเชื่อวา
พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก ฐานความเชื่อนี้สืบทอดจากฐานความเชื่อ
อีกชุดหนึ่งที่วา ระบบทวิพรรคดีกวาระบบสหพรรค รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สืบทอดอคติเหลานี้
จากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ แตรุนแรงกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
นําการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรค (Party List) มาใช โดยกําหนดกติกาวา พรรคการเมืองที่มี
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คะแนนเสียงตํากว
่ า 5% ของจํานวนประชาชนผูมาใชสิทธิลือกตั้งจะไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในระบบบัญชีรายชื่อพรรค ซึ่งมีผลในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็กอยางสําคัญ
(ค) นักการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมหลักของนักการเมือง
ในดานการสรางเครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ การซื้อเสียง และการแยงชิงตําแหนง
สัมพัทธภายในพรรค แตมีผลตอการยายพรรค เพราะมีเงื่อนเวลาเกี่ยวกับการเปนสมาชิกพรรค
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เสริมสงประพฤติกรรมการซื้อปริญญาบัตรมากกวาแนวโนมในอดีต
เนือ่ งจากมีการสถาปนาระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ ภายใตรัฐธรรมนูญ
(ง) สมาชิกรัฐสภา
ความรั บ ผิ ด ของสมาชิ ก รั ฐ สภานอกจากจะแตกต า งกั น ตามคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ลักษณะตองหามซึ่งกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ยังแตกตางไปตามระบบการเลือกตั้ง (Electoral
System) ที่เลือกใชดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต (เขตเดียว
คนเดียว) ตองแสดงความรับผิดตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งในรูปแบบเดียวกับ ส.ส.ในอดีต
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแลทุกขสุขของราษฎร การชวยเหลือเกื้อกูลราษฎรในยามที่ตองการ
การผันงบประมาณแผนดินและงบพยุง/ประกันราคาสินคาเกษตรลงสูเขตการเลือกตั้ง ฯลฯ สมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคหาตองรับผิดตอประชาชนไม เพราะมิไดผานการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชน แตตองรับผิดตอผูนําพรรคหรือผูนํากลุมในพรรคซึ่งมีอํานาจในการจัดทํา
และจัดอันดับบัญชีรายชื่อพรรค
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังคงลิดรอนการทําหนาที่นิติบัญญัติของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร นอกจากมิอาจนําเสนอรางกฎหมายในฐานะปจเจกบุคคลไดแลว ยังยากที่จะนํา
เสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินอีกดวย ในประการสําคัญ พรรคการเมืองขนาดเล็กซึ่งมี ส.ส.
นอยกวา 20 คน มิอาจนําเสนอรางกฎหมายไดเลย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีผลในการเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมของสมาชิก
รัฐสภาอยางนอย 2 ดาน ดานแรก ไดแก การหาประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
ดานที่สอง ไดแก การแทรกแซงการบริหารงานบุคคลภาครัฐบาล เนื่องจากมีขอหามและบทลงโทษ
ในเรื่องเหลานี้ การสนองตอบตอขอหามดังกลาวนี้ก็แตโดยการเปลี่ยนไปใชอํานาจฝายบริหาร
ทัง้ ในดานการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และดานการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลภาครัฐบาล
(จ) รัฐบาล
ความต อ งการจํ ากัดขนาดของรัฐบาลใหมีขนาดเล็กกอใหเกิดประพฤติกรรม
เบี่ยงเบนในการจัดตั้งตําแหนงการเมืองที่มิใชรัฐมนตรี ซึ่งไมมีขอจํากัดในรัฐธรรมนูญ การทุจริต
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ประพฤติมิชอบ และการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกํ าหนดและบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจ ในดานหนึ่งอาจลดทอนลง เนื่องจากรัฐธรรมนูญกําหนดบทลงโทษที่รุนแรง และสราง
องคกรรัฐธรรมนุญาภิบาลมาทําหนาที่นี้โดยเฉพาะ แตในอีกดานหนึ่ง ประพฤติกรรมดังกลาวนี้
อาจลึกลํ้าซอนเงื่อนมากกวาเดิม
การหาประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณซึ่ง
เดิมปรากฏทั้งในฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ (ดังเชนงบส.ส.) เมื่อมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ห า มสมาชิ ก รั ฐ สภาหาประโยชนจ ากการจั ดสรรงบประมาณแผ น ดิ น ทั้งโดยตรงและโดยออม
ในดานหนึ่ง ทําใหรัฐบาลตองเลนบทนี้แทนสมาชิกรัฐสภาในสังกัดพรรครัฐบาล เนื่องจากไมมี
ขอห ามในรัฐธรรมนูญ ในอีกดานหนึ่ง ทํ าใหมีการหาประโยชนทางการเมืองและประโยชน
ส วนบุคคลจากการจัดสรรเงินนอกงบประมาณมากขึ้น เนื่องจากไมมีขอหามในรัฐธรรมนูญ
เชนเดียวกัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรคฝายคานจะเปนฝายเสียประโยชนโดยสุทธิ
เพราะแตเดิม ส.ส. พรรคฝายคานมีสิทธิเสมอดวย ส.ส. พรรครัฐบาลในการใชงบ ส.ส. แตเมื่อ
รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติหามสมาชิกรัฐสภาหาประโยชนทั้งโดยตรงและโดยออมจากการจัดสรร
งบประมาณแผ น ดิ น ส.ส. พรรครั ฐ บาลสามารถกดดั น ให รั ฐ บาลกํ าหนดนโยบายการผั น
งบประมาณลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองได ในขณะที่ ส.ส. พรรคฝายคานไมอยูในฐานะที่จะ
ดําเนินการเชนนี้
การแทรกแซงการบริหารบุคคลในภาครัฐบาลมีบทสรุปคลายคลึงกัน เพราะมี
ขอหามสมาชิกรัฐสภา แตไมมีขอหามฝายบริหาร ซึ่งมีอํ านาจในการบริหารงานบุคคลโดย
ธรรมชาติ
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ตารางที่ 8-1
ประพฤติกรรมหลักของตัวละครในตลาดการเมือง
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ตัวละคร

ประพฤติกรรมหลัก

ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง

1. การนอนหลับทับสิทธิ์
2. การขายเสียง
3. การมีสวนรวมทางการเมือง

พรรคการเมือง

การเติบโตจากภายนอก (External Growth) ดวยการควบและครอบ
พรรคหรือกลุมการเมือง (Merger and Acquisition)

นักการเมือง

1.
2.
3.
4.
5.

การสรางเครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
การซื้อเสียง
การซื้อปริญญาบัตร
การแยงชิงตําแหนงสัมพัทธภายในพรรค
การยายพรรค

สมาชิกรัฐสภา

1.
2.
3.
4.

การรับผิดตอประชาชน
การทําหนาที่นิติบัญญัติ
การหาประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
การแทรกแซงการบริหารงานบุคคลภาครัฐบาล

รัฐบาล

1. การหาประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณแผนดินและเงินนอก
งบประมาณ
2. การแทรกแซงการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล
3. การทุจริต ประพฤติมิชอบ และการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากการกําหนดและบริหารนโยบาย
4. การจัดตั้งตําแหนงทางการเมืองที่มิใชรัฐมนตรี

การศึกษาประพฤติกรรมในตลาดการเมืองในบทนี้จะจํากัดเฉพาะประพฤติกรรม
สําคัญเพียง 4 ดาน คือ
(1) การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent
Seeking)
(2) การซื้อขายเสียง (Vote Trading)
(3) การนอนหลับทับสิทธิ์ (Voter Apathy)
(4) การยายพรรคและการซื้อขายนักการเมือง
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2.1 การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ
(Rent Seeking)
การใชอํานาจทางการเมืองเปนกลไกในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจปรากฏ
อยางแพรหลายในสังคมการเมืองไทย นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475
เปนตนมา (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2532/2539 : บทที่ 8) การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาว
นี้มีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย (ซึ่งก็คือการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบ)
ความรํ่ ารวยอั น ผิ ด ปกติ ข องผู  มี อํ านาจทางการเมื อ งเคยเป น ข อ อ า งในการรั ฐ ประหารเดื อ น
กุมภาพันธ 2534 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีเปาประสงคหลักสําคัญประการ
หนึ่งในการปองปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมือง1 ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ
ทีส่ ามารถจําแนกออกเปนมาตรการไดอยางนอย 10 กลุม
(1) บทบัญญัติในดานแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาการเมือง และการกําหนดมาตรฐานดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา 77)
(2) การกํ าหนดใหการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนโทษสมบัติและลักษณะ
ตองหามสําหรับผูดํารงตําแหนงการเมืองและตําแนงอื่น โทษสมบัตดิ ังกลาวนี้บังคับใชกับตําแหนง
ตอไปนี้
(ก) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 109) และ
สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 126)
(ข) รัฐมนตรี (มาตรา 206)
(ค) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [มาตรา256 (4)]
(ง) กรรมการการเลือกตั้ง [มาตรา 137 (4)]
(3) การหามดํารงตําแหนงในวิสาหกิจเอกชนหรือเปนลูกจางธุรกิจเอกชน ขอหาม
ดังกลาวนี้บังคับใชกับตําแหนงตอไปนี้
(ก) รัฐมนตรี (มาตรา 208)
(ข) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [มาตรา 258 (3)]
(ค) กรรมการการเลือกตั้ง [มาตรา 139 (3)]

1
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(4) การหามรัฐมนตรีถือหุนหรือเปนผูบริหารวิสาหกิจเอกชน (มาตรา 209)
(5) การหามรับสัมปทานจากรัฐ หรือเปนคูสัญญากับรัฐ ขอหามนี้บังคับใชกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร [มาตรา110 (2)] สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 128) และรัฐมนตรี (มาตรา
208)
(6) การหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสวน
ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ในการใชงบประมาณรายจาย (มาตรา 180 วรรค 6) ขอหามนี้
มีจดุ มุง หมายทีจ่ ะปองกันการใชงบประมาณแผนดินเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมือง
(7) การหามผูดํารงตําแหนงการเมืองกาวกายการบรรจุแตงตั้งและขึ้นเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานของรัฐ ขอหามนี้บังคับใชกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 111) และ
สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 128)
(8) การแสดงรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงการเมือง และ
เปดเผยตอสาธารณชน (หมวด 10 สวนที่หนึ่ง มาตรา 291 - 296)
(9) การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูง (หมวด 10
สวนที่ 3 มาตรา 303 - 307)
(10) การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (หมวด 10 สวนที่ 4
มาตรา 308 - 311)
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แสดงใหเห็น
ความมุงมั่นในการแกและปองกันปญหานักการเมืองรํ่ารวยผิดปกติ ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ
ที่ปองกันปญหาความขัดแยงแหงผลประโยชน (Conflicts of Interest) ระหวางผลประโยชน
สวนบุคคล (Private Interest) กับผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest)2 ดวยการหามผูดํารง
ตําแหนงการเมืองถือหุน เปนลูกจาง หรือเปนผูบริหารวิสาหกิจเอกชน ตลอดจนหามรับสัมปทาน
จากรั ฐ หรื อ เป น คู  สั ญ ญากั บ รั ฐ พร อ มกั น นั้ น ก็ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห แ สดงทรั พ ย สิ น และหนี้สิน ต อ
สาธารณชน หากปรากฏวามีความรํ่ารวยอันผิดปกติก็อาจถูกถอดถอนจากตําแหนง และถูกดําเนิน
คดีอาญา แตการลงโทษดังกลาวนี้เปนการดํ าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งมักจะไรประสิทธิผล
อันเปนผลจากการขาดหลักฐานและพยาน
การดําเนินนโยบายเพื่อเกื้อกูลประโยชนแกกลุมผลประโยชนที่เปนฐานเศรษฐกิจ
หรือฐานการเมือง โดยที่ภาระการดําเนินนโยบายดังกลาวตกแกแผนดิน อาจเปนการประพฤติ
มิชอบในเชิงจริยธรรม เพราะเปนการกระทํ าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนทางการเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเมือง แตเปนการประพฤติชอบในเชิงการเมือง สังคมการเมืองภายใตระบอบ
2

กฎกติกาวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม ดู บทที่ 4 หัวขอ 2.7

417
ประชาธิปไตยลวนมีประพฤติกรรมดังกลาวนี้ หากถือวาประพฤติกรรมเชนนี้เปนการทุจริตตาม
นิตนิ ยั การดําเนินการลงโทษก็เปนเรื่องยากยิ่ง
การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการจัดสรรสัมปทานก็ดี และจากกระบวน
การจัดจางจัดซื้อก็ดี หากถือเปนการทุจริตประพฤติมิชอบและถือเปนอาชญากรรมที่ตองลงโทษ
การดําเนินการลงโทษก็เปนเรื่องยากยิ่งเชนกัน เพราะเปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกขหรือ
ผูเสียหาย (Crime Without Victims) หากธุรกิจเอกชนถือเปนจารีตในการจายเงินใตโตะ โดยที่
เงินใตโตะเปนสวนหนึ่งของตนทุนการประกอบธุรกิจ จารีตดังกลาวนี้ยอมเกื้อกูลการดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจของผูมีอํานาจทางการเมือง
กระบวนการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ
อาจมิไดเกิดจาก 'สันดานไมดี' ของนักการเมือง แตอาจเปนผลจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ในสังคมไทยที่ทํ าใหจํ าเปนตองมีทรัพยากรทางการเงินในการสรางสายสัมพันธและเครือขาย
ทางการเมือง ในกรณีเชนนี้ หากตองการทําลายประพฤติกรรมการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ
ของผูม อี านาจการเมื
ํ
องก็ตองทําลายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
การมีบทบัญญัติหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ
หาประโยชนจากกระบวนการจัดสรรงบประมาณแผนดิน (มาตรา 180 วรรค 6)3 เปนบทบัญญัติ
ทีไ่ รประสิทธิผล ในดานหนึ่ง เปนเพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิ่งจูงใจตามธรรมชาติที่จะผัน
งบประมาณแผ น ดิ น ลงสู  ฐ านที่ มั่ น ทางการเมื อ ง เพื่ อ สะสมคะแนนนิ ย มทางการเมื อ งและ
การกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ ในอีกดานหนึ่ง การหลีกเลี่ยงขอหามนี้กระทําไดโดยงาย
ดวยการผลักดันใหรัฐบาลกํ าหนดนโยบายการผันงบประมาณลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง หรือ
สั่งการดวยวาจาใหสํ านักงบประมาณหรือหนวยราชการดํ าเนินการดังกลาวได ในประเด็นนี้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรครัฐบาลไดเปรียบผูที่สังกัดพรรคฝายคานมาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เพงเล็งการหาประโยชนจากการ
จัดสรรงบประมาณแผนดิน โดยมิไดสนใจการหาประโยชนจากเงินนอกงบประมาณ ดวยเหตุดังนี้
การจัดสรรงบพยุง/ประกันราคาพืชผลจากเงินกองทุนหมุนเวียนตางๆ ดังเชนกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรและกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร จะยังคงมีตอไป เพราะมิไดขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ การแยงชิงงบพยุง/ประกันราคาลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองจะทวีความเขมขน
ยิ่งขึ้น ในประการสําคัญ การที่รัฐธรรมนูญมิไดอุดชองโหวในประเด็นการหาประโยชนจากเงิน
นอกงบประมาณ มีผลในการสงเสริมใหมีการจัดตั้งกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆมากขึ้น เพราะ
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ไมเพียงแตไมตองขออนุมัติรัฐสภาในการใชเงินกองทุนเทานั้น หากยังปลอดพนจากบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญอีกดวย
การที่ผูดํารงตําแหนงการเมืองสามารถใชทรัพยากรของแผนดิน ทั้งงบประมาณ
แผนดินและเงินนอกงบประมาณ ไปใชจายเพื่อสรางสมคะแนนนิยมทางการเมือง กอใหเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางนักการเมืองหนาใหมกับผูดํารงตําแหนงการเมืองอยูกอนแลว และ
ระหวางผูไมมีอํ านาจกับผูมีอํ านาจการเมือง นับเปนทํ านบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง
ที่สําคัญ
สมาชิกวุฒิสภามิไดมีสิ่งจูงใจในการหาประโยชนจากงบประมาณแผนดินและ
งบพยุง/ประกันราคาสินคาเกษตรมากเทาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะสมาชิกวุฒิสภามิอาจ
ดํารงตําแหนงติดตอกันสองสมัยได ในขณะที่รัฐธรรมนูญมิไดจํากัดอายุการดํารงตําแหนงสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร
ข อ ห า มมิ ใ ห ผู  ดํ ารงตํ าแหน ง ทางการเมื อ งก า วก า ยการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง และขึ้ น
เงินเดือนขาราชการและพนักงานของรัฐ มิไดบังคับใชกับผูดํารงตํ าแหนงรัฐมนตรี แมวาโดย
หลักการรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งขาราชการระดับสูง แตในขอเท็จจริงมีการ 'ลวงลูก' ไปถึงการ
แตงตัง้ ขาราชการระดับลาง ตลาดขาราชการเปนตลาดที่มีการซื้อขายตําแหนง โดยที่ราคาเพิ่มขึ้น
ตามระดับตําแหนงและชองโอกาสในการหาผลประโยชนสวนบุคคลจากตําแหนงนั้น ในอดีตกาล
ราคาคาตําแหนงชําระดวยสิ่งของ (Payments in Kind) ดังเชน 'พระบูชา นํ้าผึ้งเดือนหา ปุมมะคา
งาชาง หางนกยูง แถมถุงกอลฟ' ในปจจุบนั ตลาดขาราชการแปรเปลี่ยนจากระบบการนําของ
แลกกับตําแหนง (Barter Economy) มาสูก ารนําเงินแลกกับตําแหนง (Exchange Economy)
โดยที่รัฐ มนตรี เ จา กระทรวงหนึ่ง อาจจัดทํ าบัญชีรายชื่อแลกตํ าแหนงกับเจากระทรวงอื่นดวย
กลาวโดยสรุปก็คือ การซื้อขายตําแหนงขาราชการระดับสูงเปนชองทางหนึ่งในการดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจของผูมีอํานาจทางการเมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มุงเลนงานผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมากกวาขาราชการประจํา ทั้งๆที่ขาราชการระดับสูง (ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง
อธิบดี และรองอธิบดี) มีโอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการบริหาร แตไมตองปฏิบัติ
บนพื้นฐานเดียวกับผูดํ ารงตํ าแหนงการเมือง แมวาขาราชการระดับสูงอาจถูกคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนประพฤติกรรมอันเปนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ [มาตรา 301 (3)] แตไมตองแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน ไมตองถูกถอดออก
จากตําแหนง และไมตองถูกดําเนินคดีอาญาตามกระบวนการที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ การบังคับ
ใหแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินก็ดี การพิจารณาถอดถอนออกจากตําแหนงก็ดี และ
การดําเนินคดีอาญาก็ดี อยูภายใตกฎหมายอื่นที่มิใชรัฐธรรมนูญ
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ทายที่สุด การทุจริตและประพฤติมิชอบอาจมิไดเกิดขึ้นในกาลปจจุบัน หากแต
เกิ ด ขึ้ น ในกาลอนาคต ผู  ที่ ไ ด ป ระโยชน จ ากผู  ดํ ารงตํ าแหน ง การเมื อ งอาจตกลงที่ จ ะชํ าระ
ผลประโยชนตอบแทนในอนาคต เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับไดในกาลปจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 กําหนดใหผดู ารงตํ
ํ าแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูด ารงตํ
ํ าแหนงทางการเมืองซึ่งพนจากตําแหนงตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินรวม
3 ครั้งคือ กอนเขารับตําแหนง เมื่อพนจากตําแหนง และเมื่อพนจากตําแหนงเปนเวลา 1 ป
แมรัฐธรรมนูญจะพยายามปองกันการชําระผลประโยชนตอบแทนในอนาคต แตก็มีทางหลีกเลี่ยง
ชนิดที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจับมิไดไลมิทัน ดวยการชํ าระ
ผลตอบแทนภายหลังการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินครั้งที่สาม
2.2 การซื้อขายเสียง (Vote Trading)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีฐานความเชื่อวา การซื้อขาย
เสียงเปนประพฤติกรรมที่ไมดี และตองการขจัดออกไปจากตลาดการเมืองไทย มาตรการในการ
ขจัดการซื้อขายเสียง ซึ่งปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนีม้ ีอยูอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
(1) การควบคุมการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเปนองคกรอิสระ
ทีเ่ ปนกลาง (มาตรา 144 และ 145)
(2) การควบคุมรายจายในการหาเสียง [มาตรา 326 (6)] ซึง่ มีรายละเอียดใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2541 (มาตรา 41 และบทลงโทษมาตรา 102)
(3) การนับคะแนนเสียง ณ จุดเดียว อันทําใหการประเมินผลการซื้อเสียงเปน
หนวยทําไดยาก [มาตรา 104 วรรค 4 และมาตรา 326 (7)]
มาตรา (1) และ (2) มีมากอนแลว และไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวา การดําเนินการตาม
มาตรการทัง้ สองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะมีประสิทธิผลมากกวาที่เปนมาในอดีต เฉพาะ (3)
เปนมาตรการใหม ซึ่งยากที่จะพิสูจนไดวา การบังคับใชมาตรการนี้เปนเหตุใหการซื้อขายเสียง
ลดลง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มุงขจัดปญหาการซื้อขายเสียง
เฉพาะในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา และมิไดสนใจปญหาการซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองระดับ
อืน่ ทัง้ ๆทีม่ กี ารซื้อขายเสียงในสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และระบบราชการ รวมทั้ง
การซือ้ นักการเมืองขามพรรค นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังสนใจขจัดเฉพาะปญหาการซื้อขาย
เสียงดวยเงินเทานั้น ทั้งๆที่การซื้อขายเสียงกระทํ าไดหลายรูปแบบ ดังเชนการซื้อเสียงดวย
โครงการ (งบ ส.ส.) และการแลกโครงการกับโครงการระหวางรัฐมนตรีตางพรรคในที่ประชุม
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คณะรัฐมนตรี บางครั้งการซื้อเสียงมิไดใชเงินของตนเอง หากแตใชงบประมาณแผนดิน ดังเชน
การซื้ อ เสี ย งสมาชิ ก รั ฐ สภาด ว ยการผั น งบประมาณแผน ดิน สู เขตการเลื อ กตั้ ง ของสมาชิ ก นั้น
การจายเงินหัวคะแนนโดยผานกลไกการจัดจางจัดซื้อที่ใชงบประมาณแผนดิน และการจายเงิน
หัวคะแนนโดยผานโครงการพยุง/ประกันราคาพืชผล เปนตน
หากรัฐธรรมนูญตองการแกปญหาการซื้อขายเสียง มรรควิธีในการแกปญหา
ทีส่ าคั
ํ ญ นอกจากการทําลายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภแลว ก็คือ การแกปญหาอันเกิดจาก
ลักษณะของสัญญาการปริวรรตสาธารณะที่เปนสัญญาโดยนัย (Implicit Contract) และสัญญา
ที่ไมสมบูรณ (Incomplete Contract) ทัง้ นีเ้ พือ่ ปรับเปลี่ยนลักษณะการปริวรรตสาธารณะในตลาด
การเมือง จากการนําคะแนนเสียงแลกกับเงินมาเปนการนําคะแนนเสียงแลกกับนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสัญญาการปริวรรตสาธารณะจากสัญญาโดยนัย (Implicit
Contract) มาเปนสัญญาโดยชัดแจง (Explicit Contract) เปนเรื่องยากที่จะเปนไปได อยางนอย
ที่สุดสัญญาการปริวรรตสาธารณะมิอาจเปนลายลักษณอักษรได แตการลดความไมสมบูรณของ
สัญญาเปนเรื่องที่มีความเปนไปได
ถาหากตองการใหตลาดการเมืองมีการปริวรรตในลักษณะการนํ าคะแนนเสียง
แลกกับนโยบาย เงื่อนไขอันจําเปนในการนี้ ก็คือ รัฐธรรมนูญตองมีบทบัญญัติในการเกื้อกูลให
นักการเมืองทํ าหนาที่ของตน จะตองไมมีบทบัญญัติที่ลิดรอนการทําหนาที่ดานนิติบัญญัติของ
สมาชิกรัฐสภา และจะตองมีบทบัญญัติในการสงเสริมใหสมาชิกรัฐสภามีสวนรวมในกระบวนการ
กํ าหนดนโยบาย ถึง แม วาการกํ าหนดนโยบายมิใชหนาที่ปฐมฐานของสมาชิกรัฐสภาก็ตาม
แต รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติลิดรอนการทํ าหนาที่ดาน
นิติบัญญัติของนักการเมือง ในประการสํ าคัญมีบทบัญญัติหามนักการเมืองเสนอรางกฎหมาย
ในฐานะปจเจกบุคคล (มาตรา 169 วรรคสอง) หามพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นอยกวา 20 คนเสนอรางกฎหมาย (มาตรา 169 วรรคสอง) และลิดรอนบทบาทหนาที่ในการเสนอ
รางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งโดยพื้นฐานเปนกฎหมายเกี่ยวดวยเศรษฐกิจ (มาตรา 169)
บทบัญญัติเหลานี้ ในดานหนึ่งตองการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก ในอีกดานหนึ่งตองการ
ลดทอนจํานวนรางกฎหมายที่เสนอในรัฐสภา อันแสดงถึงทัศนคติเชิงลบที่มีตอการทําหนาที่ดาน
นิตบิ ญ
ั ญัตขิ องสมาชิกรัฐสภา เพราะถือวา การที่มีผูเสนอรางกฎหมายมากเกินไปเปนเรื่องวุนวาย
ในเมื่อรัฐธรรมนูญแสดงออกซึ่งทัศนคติเชิงลบที่มีตอการทํ าหนาที่ดานนิติบัญญัติของสมาชิก
รัฐสภาเชนนี้ ยอมทําใหสมาชิกรัฐสภามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการทําหนาที่พื้นฐาน และปดกั้น
นวัตกรรมดานนิติบัญญัติและดานนโยบาย ในประการสําคัญ ทําใหตลาดการเมืองเบี่ยงเบน
จากรูปแบบอุดมคติดวย
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หากตองการใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งนํ าคะแนนเสียงแลกกับนโยบายก็ตอง
ปรับปรุงแกไขกระบวนการกํ าหนดนโยบายมิใหมีอคติตอตานการแกปญหาความยากจนและ
การกระจายรายได ตราบเทาที่อคติดังกลาวนี้ยังคงดํารงอยู นโยบายอันเปนผลผลิตของตลาดการ
เมืองยอมไมเกือ้ สุขแกราษฎร ซึ่งสวนใหญอยูในชนบทและมีฐานะยากจน ตราบเทาที่กระบวนการ
กําหนดนโยบายไมมีผลผลิตที่อํานวยความสุขแกราษฎรโดยทั่วไปได มิใชเรื่องผิดปกติหรือแมแต
ผิดจริยธรรมทีร่ าษฎรนําคะแนนเสียงแลกกับเงิน เพราะเงินอํานวยความสุขแกราษฎรได ในขณะที่
นโยบายที่ เ กื้ อประโยชนกลุมนายทุนขนาดใหญมิอาจอํ านวยความสุขแกราษฎรโดยทั่วไปได
เหตุไฉนผูรางรัฐธรรมนูญจึงคาดหวังวา ราษฎรจะนําคะแนนเสียงแลกกับนโยบายที่มิไดเกื้อสุข
แกตน การคาดหวังเชนนี้ยอมมิใชการคาดหวังที่สมเหตุสมผล
ในการแปรตลาดการเมืองสูรูปแบบอุดมคติ ปญหาสํ าคัญประการหนึ่งก็คือ
นักการเมืองไมมีเทคโนโลยีในการรักษาพันธสัญญา (Commitment Technology) พันธสัญญา
ทีส่ ําคัญก็คือ พันธสัญญาในการทําหนาที่ผูแทนราษฎร พันธสัญญาในการทําหนาที่นักนิติบัญญัติ
และพันธสัญญาในการผลิต 'บริการความสุข' หรือ 'บริการการเมือง' แกราษฎร ในการเสริมสราง
และพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาพันธสัญญา จําเปนตองสรางกลไกความรับผิด (Accountability
Mechanism) โดยทีก่ ลไกความรับผิดนี้ตองสื่อขาวสารที่สมบูรณแกราษฎร เพื่อใชประโยชนในการ
ตัดสินใจทางการเมืองตอไป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 มิไดสนใจสรางกลไกความรับผิดดังที่
พรรณนาขางตนนี้ ไมมีกลไกการตรวจสอบการทําหนาที่ของผูแทนราษฎร ไมมีกลไกการตรวจสอบ
วา นโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาสอดคลองกับที่ใชหาเสียงหรือไม และไมมีกลไกการตรวจสอบ
วา รัฐบาลดําเนินนโยบายตามที่แถลงตอรัฐสภามากนอยเพียงใด แตรัฐธรรมนูญกลับมีบทบัญญัติ
อันแปลกประหลาดในการบังคับใหรัฐบาลรายงานตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้งวา มีการดําเนินนโยบาย
ตาม "แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ" ที่ปรากฏในหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หรือไม
และมากนอยเพียงใด พรอมทั้งสาธยายถึงปญหาและอุปสรรค (มาตรา 88) บทบัญญัติดังกลาวนี้
มีนยั วา รัฐบาลตองรับผิดตอ สสร. หาตองรับผิดตอราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งไม แทที่จริงแลว
เมือ่ ราษฎรหยอนบัตรเลือกตั้ง ราษฎรเสนอซื้อนโยบายของนักการเมืองและพรรคการเมือง ราษฎร
หาไดเสนอซื้อ "แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ" ของ สสร. ไม หากรัฐบาลจะแสดงความรับผิดตอ
ประชาชน รัฐบาลก็ตอ งดําเนินนโยบายตามที่ใชหาเสียงจากประชาชน หาใชการดําเนินนโยบาย
ตาม "แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ" ของ สสร. ไม
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2.3 การนอนหลับทับสิทธิ์ (Voter Apathy)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหความสําคัญแกปญหาการ
นอนหลับทับสิทธิ์และพยายามแกปญหานี้ รัฐธรรมนูญกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่
ของชนชาวไทย การไมใชสิทธิดังกลาวโดยไมแจงเหตุอันสมควรอาจเปนเหตุใหเสียสิทธิการไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐตามเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ดังความปรากฏ
ในมาตรา 68 และมาตรา 326 (1) ประกอบกับมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ตอมา
มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนูญวา ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิก สภาผู แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 กําหนดบทลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิ์ใหเสียงสิทธิทาง
การเมืองรวม 8 ประการ (ดูบทที่ 4 หัวขอ 2.2) นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังใหสิทธิแกผูอยูนอกเขต
เลือกตัง้ หรือนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้ง ดังความปรากฏในมาตรา 105 วรรค 2 และมาตรา
326 (2) ประกอบกับมาตรา 79 ถึงมาตรา 85 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งฯ พ.ศ. 2541 ดวยมาตรการทั้งสองนี้ สสร. คงหวังวา การนอนหลับทับสิทธิ์จะลดลงและ
อัตราการใชสิทธิ (Rate of Voter Turnouts) จะเพิ่มขึ้น
การตัดสินใจใชหรือไมใชสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right)
ของปวงชน การบังคับใหประชาชนตองใชสิทธิเลือกตั้งเปนการละเมิดสิทธิตามธรรมชาติดังกลาวนี้
ทัง้ นีไ้ มเปนทีแ่ นชดั วา ดวยการบังคับเชนนี้ การนอนหลับทับสิทธิ์จะลดลง หากเราเชื่อวา ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมีประพฤติกรรมอันสมเหตุสมผล และตัดสินใจลงหรือไมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากการ
ประเมินผลประโยชนที่ไดรับ (Voting Benefits) เปรียบเทียบกับตนทุนที่ตองสูญเสียไปในการ
เลือกตั้ง (Voting Cost) ราษฎรจะใชสิทธิเลือกตั้งก็ตอเมื่อผลการประเมินปรากฏวา ประโยชนที่ได
รั บ จากการเลื อ กตั้ ง มี ม ากกว า ต น ทุ น ที่ สู ญ เสี ย ไป ตราบเท า ที่ ป ระโยชน ไ ม คุ  ม กั บ รายจ า ย
การนอนหลับทับสิทธิ์ยอมเกิดขึ้น
หากรั ฐ ธรรมนูญตองการแกปญหาการนอนหลับทับสิทธิ์ ก็ตองมีบทบัญญัติ
ในทางที่เกื้อกูลใหประโยชนสุทธิ (Net Benefit) ทีไ่ ดจากการเลือกตั้งมีคาเปนบวก นั่นก็คือ การหา
ทางเพิ่ ม พู น ประโยชน และ/หรื อลดตน ทุน การใชสิท ธิ์ ในตลาดการเมือ งในอุดมคติที่ รูปแบบ
การปริวรรตสาธารณะเปนการแลกเปลี่ยนคะแนนเสียงกับนโยบาย หนทางที่จะเพิ่มพูนประโยชน
ทีไ่ ดจากการเลือกตั้ง ก็คือ การลดทอนความไมสมบูรณของตลาดการเมืองดวยการทําลายทํานบ
กีดขวางการเขาสูตลาด ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเลือกนักการเมืองหนาใหมและทางเลือก
นโยบายใหมๆไดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังตองปรับแกกระบวนการกําหนดนโยบายใหเอื้อสุขแก
ประชนชนอยางทั่วถึงและอยางเสมอภาค หนทางที่จะลดทอนตนทุนการใชสิทธิเลือกตั้งอยูที่การ
ลดตนทุนสารสนเทศทางการเมือง รวมตลอดจนตนทุนประเภทอื่นๆ
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หากปราศจากการดํ าเนิน การใหประโยชน สุท ธิจ ากการใช สิท ธิมี คาเปนบวก
ถึงจะบังคับใหประชาชนใชสิทธิ แตการนอนหลับทับสิทธิ์จะยังคงเกิดขึ้น แมการไมใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยไมแจงเหตุอันสมควรอาจเปนเหตุใหเสียสิทธิทางการเมืองบางประการ สํ าหรับประชาชน
บางหมูเ หลา การสูญเสียสิทธิทางการเมืองดังกลาวนี้มิไดมีความหมายแตประการใด หากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งประเมินแลววา การใชสิทธิมิไดกอใหเกิดประโยชนสุทธิใดๆ หนทางที่จะทําใหประโยชน
สุทธิมีคาเปนบวก ก็แตโดยการนําคะแนนเสียงแลกกับเงิน ในกรณีเชนนี้ การนอนหลับทับสิทธิ์
ในเชิงจริยธรรมอาจจะดีกวาการนําคะแนนเสียงแลกกับเงิน
การบั ง คั บ ให ป ระชาชนใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ก อ ให เ กิ ด ต น ทุ น แก สั ง คมอย า งมาก
ประการแรก ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเกรงกลัวการเสียสิทธิตองเสียเวลาและเสียรายจายในการแจง
เหตุผลในการไมใชสิทธิ์แกคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประการที่สอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต อ งสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรจํ านวนมากในการตรวจสอบและลงโทษผู  ไ ม ใ ช สิ ท ธิ์ ประการที่ ส าม
หากจํานวนประชาชนผูถูกตัดสิทธิทางการเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปรากฏการณเชนนี้ยอมไมเปนผลดี
ตอสุขภาพของสังคมการเมืองไทย
แตการบังคับใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งกอใหเกิดประโยชนอันใดเลา หาก สสร.
หวังวา การไมนอนหลับทับสิทธิ์จะชวยใหไดมาซึ่งนักการเมืองที่มีคุณภาพ ยอมเปนการวาดวิมาน
ในอากาศ ในเมื่อรั ฐธรรมนูญฉบับนี้มิไดมุง เปดประตู ก ารเมื องใหมี การแข ง ขัน โดยสมบูรณ
ประโยชนอกี ประการหนึ่งที่มีการกลาวขวัญถึง ก็คือ การปองกันการทุจริตในการเลือกตั้ง เพราะ
มักมีการแอบอางการใชสิทธิ์แทนผูนอนหลับทับสิทธิ์ แตการทุจริตในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นไดเปน
ความบกพรองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หาใชความบกพรองของผูนอนหลับทับสิทธิ์ไม
2.4 การยายพรรคและการซื้อขายนักการเมือง
การยายพรรคของนักการเมืองปรากฏอยางแพรหลายภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 นักการเมืองบางคนตัดสินใจยายพรรคเนื่องจากมิอาจเติบใหญ
ทางการเมืองในพรรคเดิม หรือมิฉะนั้นก็มีความขัดแยงภายในพรรค แตการยายพรรคอีกสวนหนึ่ง
มีลกั ษณะเปนการขายตัว ซึ่งอาจจายคาตัวเปนตัวเงินหรือชําระเปนตําแหนงการเมือง การซื้อตัว
นักการเมืองเปนหนทางลัดในการเติบโตของพรรค พรรคการเมืองมีเสนทางการเติบโตอยางนอย 2
เสนทาง เสนทางหนึ่งเปนการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการสรางพรรคโดยมี
กระบวนการผลิตนักการเมืองของตนเอง อีกเสนทางหนึ่งเปนการเติบโตภายนอก (External
Growth) ดวยการซื้อตัวนักการเมืองที่มีโอกาสที่จะไดรับเลือกตั้งสูง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมสงเสริมการยายพรรค ทั้งนี้
พิจารณาไดจากเงื่อนเวลาการเลือกตั้งที่กําหนดวา จะตองเลือกตั้งภายใน 45 วันในกรณีอายุสภา
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สิน้ สุดลง (มาตรา 115) และภายใน 60 วันในกรณีที่มีการยุบสภา (มาตรา 116) โดยที่ในขณะ
เดียวกันมีบทบัญญัติกําหนดคุณสมบัติวา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจักตอง
เปนสมาชิกพรรคอยางนอย 90 วัน [มาตรา 107 (4)] ดังนัน้ นักการเมืองที่ตองการยายพรรค
จะตองลาออกจากสมาชิกภาพพรรคเดิมกอนการเลือกตั้งอยางนอย 90 วัน โดยที่สมาชิกภาพของ
ส.ส. สิน้ สุดลงพรอมๆ กับการลาออกจากพรรคดวย [มาตรา 118 (4)]
อยางไรก็ตาม บทเฉพาะกาลแหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดมิใหนําเงื่อน
เวลาตามมาตรา 107 (4) มาบังคับใชกับการเลือกตั้งสมัยแรก (มาตรา 325) ดังนั้น การยายพรรค
ขนานใหญ จ ะเกิ ด ขึ้ น ก อ นการเลื อ กตั้ ง สมั ย แรก อั น นํ าไปสู  ก ารปรั บ ดุ ล ยภาพทางการเมื อ ง
ครัง้ สําคัญ เพราะหลังจากนี้แมการยายพรรคยังคงทําได แตมีความยุงยากเกี่ยวกับเงื่อนเวลา ซึ่ง
จะทําใหการยายพรรคมีนอยลง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดมีขอหามเกี่ยวกับการซื้อขาย
นักการเมือง และถึงจะมีขอหามเชนนี้ ก็หามีประสิทธิผลไม ดวยเหตุผลเดียวกับที่อธิบายขางตน
การซื้อขายนักการเมืองจะมีมากกอนการเลือกตั้งสมัยแรก ซึ่งจะเปนการปรับดุลยภาพครั้งใหญ
พรรคการเมืองที่เลือกเสนทางการเติบใหญภายนอกจักตองกวานซื้อนักการเมืองที่มีโอกาสชนะ
การเลือกตัง้ สูง ซึ่งจะทําใหตลาดนักการเมืองเปนตลาดของผูขาย(Sellers' Market) ภายหลัง
การเลือกตั้งสมัยแรก ตลาดนักการเมืองจะแปรเปลี่ยนเปนตลาดของผูซื้อ(Buyers' Market) ผูที่
ตองการยายพรรคตองลาออกจากพรรคเดิมกอนที่สภาจะสิ้นอายุหรือกอนที่จะมีการยุบสภาอยาง
นอย 90 วัน ซึง่ สรางสภาวะความไมแนนอนแกผูตองการยายพรรค เพราะทันทีที่ลาออกจากพรรค
เดิม อํานาจตอรองก็ลดลง
หากตองการใหพรรคการเมืองพัฒนาตามเสนทางการเติบโตภายในและกีดขวาง
เสนทางการเติบโตภายนอก เพื่อลดทอนการซื้อขายนักการเมือง หนทางหนึ่งที่ทํ าได ก็คือ
การกําหนดขอหามมิใหนักการเมืองที่ยายพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งอยางนอย 1 สมัย แตการหาม
นักการเมืองยายพรรคยอมทําใหตลาดนักการเมืองมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ เพราะการเคลื่อนยาย
นักการเมืองในตลาดมิไดเปนไปโดยสะดวก ในอีกดานหนึ่ง การยินยอมใหนักการเมืองยายพรรค
มีผลเทากับการยินยอมใหมีการซื้อขายนักการเมือง
3. ขอคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมในตลาดการเมืองไทย
ประพฤติ ก รรมในตลาดการเมื อ งในอนาคตจะแปรเปลี่ ย นไปอย า งไร และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มากนอย
เพียงใด
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ในตอนนี้ จะกลาวถึงประพฤติกรรมหลักในตลาดการเมืองไทย พรอมทั้งขอ
คาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยชี้ใหเห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงเหลานี้อยางไรบาง ในการนี้ขอแยกแยะการพิจารณากลุมบุคคลหรือสถาบัน
ออกเปน 6 กลุม อันไดแก
(ก) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(ข) นักการเมือง
(ค) พรรคการเมือง
(ง) รัฐสภา
(จ) รัฐบาล
(ฉ) กลุมผลประโยชน
3.1 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
3.11 การซือ้ ขายเสียงจะยังคงมีตอไป และมิอาจขจัดใหหมดไปได
แม ว  า รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายเลื อ กตั้ ง ฉบั บ ใหม จ ะเขม งวดในการป อ งกั น
และปราบปรามการซื้อขายเสียง แตการซื้อขายเสียงเปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข (Crime
Without Victims) ซึ่งโดยธรรมชาติยากแกการลงโทษ ในประการสํ าคัญ บทบัญญัติแหง
รั ฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมเกื้อกูลใหตลาดการเมืองเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ (Public
Exchange Market) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนคะแนนเสียงกับนโยบาย เนื่องเพราะมิไดสรางกลไก
ความรับผิด (Accountability Mechanism) ทีบ่ งั คับใหรฐั บาลตองดําเนินนโยบายตามที่หาเสียง
ดวยเหตุดงั นี้ การนําคะแนนเสียงแลกกับเงินจะยังคงปรากฏโดยทั่วไป
3.12 การนอนหลับทับสิทธิ์จะยังคงมีตอไป และประชาชนจะถูกตัดสิทธิ
ทางการเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ประชาชนจะใชสิทธิเลือกตั้งก็ตอเมื่อประเมินแลววา ประโยชนที่คาดวาไดจากการ
ใชสิทธิ์ (Voting Benefits) มีมากกวาตนทุนที่ตองเสีย (Voting Costs) ตราบเทาที่ประโยชนที่คาด
วาจะไดไมคุมกับตนทุนที่ตองเสีย การนอนหลับทับสิทธิ์ยอมเกิดขึ้นเสมอ ถึงรัฐธรรมนูญจะมี
บทบัญญัติในการลงโทษบุคคลที่นอนหลับทับสิทธิ์ ก็มิอาจทําใหการนอนหลับทับสิทธิ์หมดไปได
เพราะขอหามนี้ขัดกับธรรมชาติของมนุษย มิหนําซํ้าบทลงโทษยังไรความหมายสําหรับประชาชน
ทีไ่ มตอ งการการมีสวนรวมทางการเมืองอีกดวย
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3.13 จะมีการจัดตั้งประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คนเพื่อ
ปฏิบตั ิการทางการเมือง
กลุมการเมืองและองคกรประชาชนจะจัดตั้งประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา
50,000 คน เพื่อปฏิบัติการตามที่รัฐธรรมนูญเปดชองอยางนอย 2 เรื่อง อันไดแก การเสนอราง
กฎหมายเรื่องหนึ่ง และการเสนอใหถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูงออก
จากตําแหนงอีกเรื่องหนึ่ง
พรรคการเมืองขนาดใหญจะจัดตั้งประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวนี้ เพื่อกอ
กวนปรปกษทางการเมือง ดวยการยื่นเรื่องใหตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การจัดตั้งประชาชนผูมีสิทธิลือกตั้งเปนกลไกที่สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สถาปนาขึ้น กลไกดังกลาวนี้อาจถูกใชไปในทาง
สรางสรรค (การมีสวนรวมทางการเมือง) หรือในทางทําลาย (การกอกวนปรปกษทางการเมือง)
3.2 นักการเมือง
3.21 การยายพรรคจะยังคงมีตอไป
นักการเมืองจะยายจากพรรคที่ใหผลตอบแทนตํ่าไปสูพรรคที่ใหผลตอบแทนสูง
ผลตอบแทนดังกลาวนีม้ ีทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน ผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินอุดหนุน
ในการหาเสียงเลือกตั้ง เงินเดือนหรือผลตอบแทนที่ไดเปนรายคาบ และคาตัวการยายพรรคซึ่งจาย
เปนเงินกอน สวนผลตอบแทนที่มิใชตัวเงิน ไดแก ตําแหนงการเมืองที่ไดรับ
การยายพรรคมิไดมีลักษณะแตกตางจากการเปลี่ยนบริษัท เพราะพรรคการเมือง
มีลักษณะเปนธุรกิจการเมืองมากขึ้น กลไกราคาจึงเขามามีบทบาทในการจัดสรรนักการเมือง
อุดมการณทางการเมืองหาไดมีบทบาทในการจัดสรรนักการเมืองระหวางพรรคตางๆไม
การยายพรรคจะมีมากกอนการเลือกตั้งสมัยแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
พนไปจากนั้น การยายพรรคจะมีนอยลง เนื่องจากติดขัดดวยเงื่อนเวลาตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายเลือกตัง้ ประกอบกับสภาวะความไมแนนอนทางการเมือง อันเปนเหตุใหผูยายพรรคตอง
รับภาระการเสี่ยงมากขึ้น
3.22 การยายเขตการเลือกตั้งจะมีมากในฤดูการเลือกตั้ง 2-3 ครั้งแรก
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว สําหรับนักการเมืองจํานวนไมนอย การเลือกเขตการเลือก
ตั้งยังไมลงตัว แมวารัฐธรรมนูญจะกําหนดคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งวา ตองมีชื่อในทะเบียน
บานในจังหวัดทีล่ งสมัครเลือกตั้งติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป ตามมาตรา 107 (5) (ก) แตการยาย
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ทะเบียนบานมิไดเปนเหตุใหขาดสมาชิกภาพ ส.ส. หากพบวามีเขตการเลือกตั้งอื่นที่เหมาะสมกวา
ก็สามารถยายทะเบียนไดทุกเมื่อ
3.23 การสืบทอดมรดกทางการเมืองตามสายโลหิตจะปรากฏอยางเดนชัด
ตระกู ล นั ก การเมื อ งที่ มี ฐ านการเมื อ งท อ งถิ่ น ปรากฏโฉมให เ ห็ น
มากขึ้น
การสื บ ทอดตํ าแหน ง ทางการเมื อ งตามสายโลหิ ต เกิ ด จากการสร า ง ‘ยี่ ห  อ’
ในตลาดการเมือง (Political Brand Name) การใชจา ยในการโฆษณาทางการเมืองและการใชจาย
ในการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนการใชจายในการสราง ‘ยี่หอ’ รายจายเหลานี้มีลักษณะ
เปนรายจายจม (Sunk Cost) เมือ่ จายไปแลว ก็แลวกันไป หากราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งติด ‘ยี่หอ’
รายจายเหลานี้จะกอใหเกิด ‘ทุนยี่หอ’ (Brand Name Capital) แต ‘ทุนยี่หอ’ มิอาจซื้อขาย
ในตลาดได ในเมื่อ ‘ทุนยี่หอ’ เปนสินทรัพยที่มิอาจเปลี่ยนมือได (Non-transferable Assets)
นักการเมืองจึงมิอาจถอนทุนดวยการขายยี่หอ แต ‘ทุนยี่หอ’ สืบทอดตามสายโลหิตได หนทางที่จะ
ถอนทุนจาก ‘รายจายที่จมไปแลว’ ก็แตโดยการสืบทอดยี่หอไปสูบุคคลรวมสายโลหิต4
การสืบทอดมรดาทางการเมืองตามสายโลหิตกอใหเกิดตระกูลนักการเมือง ซึ่ง
ยึดกุมตําแหนงทางการเมืองในระดับชั้นตางๆ ทั้งการเมืองทองถิ่นและการเมืองระดับชาติ ทั้งสภา
ผูแ ทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้งการเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว และการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชื่อ (Party List)
การใช ทุ น ยี่ ห  อ เพื่ อ ประโยชน ท างการเมื อ งเป น ประพฤติ ก รรมที่ ก  อ ตั ว หลั ง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมมีบทบัญญัติที่มีผล
ในการเปลีย่ นแปลงประพฤติกรรมดังกลาวนี้ แตการหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิหาเสียง
อาจมีผลในการเสริมสงการหาประโยชนจากทุนยี่หอมากขึ้น
3.24 การแยงชิงตําแหนงการเมืองจะยังคงมีตอไป และทวีความเขมขน
มากขึ้น
หากกติกาการเมืองปรากฏชัดเจนวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากระบบ
บัญชีรายชื่อ (Party List) เทานัน้ สามารถดํารงตําแหนงรัฐมนตรี การแยงชิงเขาระบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคยอมเปนไปอยางเขมขน ความเขมขนในการแยงชิงยิ่งมีมากขึ้นไปอีกในการแกงแยง
อันดับตนๆของบัญชีรายชื่อพรรค หากพรรคที่สังกัดคาดวาจะไดคะแนนเสียงไมเกิน 30% ของ
4

บทวิเคราะหรายจายในการสราง ‘ยี่หอ’ ทางการเมือง (Political Brand Name) ในฐานะตนทุนจม (Sunk Cost)
ดู Lott (1986; 1987a; 1987b; 1989) การสืบทอดมรดกทางการเมืองตามสายโลหิต ดู Laband and Lentz
(1985)
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จํ านวนประชาชนที่ใชสิทธิเลือกตั้ง ก็จะมีการแยงชิงเขาบัญชีรายชื่อพรรคไมเกินอันดับที่ 30
เปนตน
หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตสามารถ
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีได เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และพรรคที่สังกัดไดเขารวมรัฐบาล บรรดาผูนํา
ส.ส. ก็จะเลนเกมตอรองขอตําแหนงรัฐมนตรี โดยอาศัย ส.ส. บริวารเขยาพรรคดานหนึ่ง และ
บรรยายสรรพคุณผูนํา ส.ส. ที่เปนผูอุปถัมภอีกดานหนึ่ง อันเปนภาพที่ปรากฏจนชาชินนับตั้งแต
ปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา
พรรคการเมืองที่ประกอบดวยกลุมการเมืองหลายกลุม หรือ ‘มุง’ การเมืองหลาย
มุง แตละกลุมแตละมุงยอมตองตอรองขอตําแหนงรัฐมนตรี ประพฤติกรรมใหมที่จะปรากฏภายใต
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ก็คือ การตอรองขอจํานวน ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อพรรค
3.25 การขายเสียงของนักการเมืองในรัฐสภาจะยังคงมีตอไป
ส.ส. ที่มาจากระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต เมื่อถูกกันมิใหดํ ารงตํ าแหนง
รัฐมนตรี หาก ส.ส. อุปถัมภมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตามระบบบัญชีรายชื่อของพรรค ยอม
สามารถใชอํานาจตอรองในวาระการประชุมสภาที่สําคัญ ดังเชนการประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจ
รัฐบาล การพิจารณารางกฎหมายงบประมาณแผนดิน และการพิจารณารางกฎหมายสําคัญ ทั้งนี้
เพือ่ ขายเสียง หรือเพื่อขอแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจที่บรรดาผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีดูดซับมา
วุฒิสมาชิกบางภาคสวนอาจขายเสียงในสภาดวย บางภาคสวนอาศัยเครือขาย
ทางการเมืองของพรรคการเมืองขนาดใหญในการเลือกตั้ง ดังนั้น จึงตองทําตัวเปนฐานเสียง
ของพรรคดังกลาวในวุฒิสภา หรือมิฉะนั้น ฝายรัฐบาลอาจพยายามซื้อเสียงวุฒิสมาชิกในวาระ
การประชุมที่สําคัญดังที่กลาวขางตนนี้
การขายเสียงมิจาต
ํ องเปนการแลกคะแนนเสียงกับเงินเสมอไป โดยที่อาจเปนการ
แลกคะแนนเสียงกับสิทธิประโยชนอื่นๆ รวมทั้งตําแหนงบางประเภท หรือเปนการแลกคะแนนเสียง
ในวาระการประชุมหนึ่งกับคะแนนเสียงในวาระการประชุมอื่น
3.3 พรรคการเมือง
3.31 พรรคการเมืองจะเลือกหนทางการเติบโตจากภายนอก
(External Growth)
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอคติโนมเอียงที่จะใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง
2-3 พรรค เพื่อใหการเมืองไทยเติบโตเปนระบบทวิพรรค (Two-party System) ดวยความเชื่อที่วา
ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรค (Multi-party System) และระบบการเมืองที่มีพรรคการเมือง
ขนาดใหญเพียง 2-3 พรรค มีเสถียรภาพมากกวาระบบที่มีพรรคเล็กพรรคนอยจํานวนมาก
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ความเชื่อเหลานี้ลวนแลวแตเปนมิจฉาทิฐิ เพราะปราศจากประจักษพยานขอเท็จจริงสนับสนุน
อยางไรก็ตาม ความเชื่อที่วา พรรคขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก ทําใหพรรคมิอาจเติบโต
จากภายใน (Internal Growth) ไดอยางเต็มที่ อันเปนการปดเสนทางการเติบโตของพรรคที่มี
อุดมการณ เพราะความเชื่อดังกลาวนี้สงเสริมการเติบโตจากภายนอก (External Growth)
หนทางการเติบโตจากภายนอกอาศัยทางลัดดวยการซื้อนักการเมืองที่มีศักยภาพ
ทีจ่ ะชนะการเลือกตัง้ การซื้ออาจจายดวยเงินหรือจายดวยตําแหนงการเมือง รวมทั้งสิทธิประโยชน
ดานอื่น ทุกพรรคจะใช ‘พลังดูด’ เพือ่ ถีบตัวเปนพรรคอันดับหนึ่ง อันจะไดมีความชอบธรรมในการ
เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล หาก ‘พลังดูด’ มีไมพอ อยางนอยที่สุดจะตองเปนพรรคอันดับสาม
ทั้งนี้เพราะเหตุวา พรรคอันดับที่หนึ่งและสองมีแนวโนมจะเปนปรปกษซึ่งกันและกัน เนื่องจาก
ตา งแยง ชิง การนํ าในการจัดตั้ ง รัฐ บาล พรรคอัน ดับที่ส ามมีโ อกาสที่ จ ะเลื อกผสมพัน ธุ พรรค
การเมืองใดก็ได
การเติบโตจากภายนอกยังกระทําไดดวยการครอบ (Take-over) พรรคการเมือง
ขนาดเล็กกวา หรือกลุมการเมืองบางกลุมในพรรคอื่น หรือดวยการควบพรรคเขาดวยกัน (Merger)
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอคติวาดวยขนาดของพรรคมากกวารัฐธรรมนูญฉบับ
ใดๆ ทั้งนี้เปนผลจากการออกแบบระบบการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคที่มิใหพรรคที่ไดรับ
คะแนนเสียงเลือกตัง้ นอยกวา 5% ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งมีสมาชิกผูแทนราษฎรในระบบ
บัญชีรายชื่อพรรค รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จึงเสริมสงใหพรรคการเมืองเติบโตจากภายนอก
ดวยการครอบและควบกลุมและพรรคการเมืองมากกวารัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ กอนหนานี้
การซือ้ นักการเมือง การครอบพรรค และการควบพรรคจะมีมากกอนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หลังจากนั้น แมประพฤติกรรม
เชนนี้จะยังคงปรากฏอยู แตจะมีนอย เนื่องจากมีเงื่อนเวลาในการยายพรรค และสภาวะความ
ไมแนนอนและความเสี่ยงที่ตกแกผูยายพรรค
อยางไรก็ตาม แมการยายพรรคเปนรายบุคคลอาจมีอุปสรรคในดานเงื่อนเวลา
แตการยายพรรคเปนกลุม ดังเชนการควบหรือการครอบพรรค หามีเงื่อนเวลาไม ทั้งสามารถกระทํา
ไดโดยไมสูญเสียสมาชิกภาพสภาผูแทนราษฎร
3.32 พรรคการเมืองขนาดใหญจะคืบคลานเขาไปยึดพื้นที่ในวุฒิสภา
แม ว  า รั ฐ ธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีบ ทบัญญัติห  า มสมาชิก วุฒิ ส ภาสั ง กัด
พรรคการเมือง แตพรรคการเมืองขนาดใหญจะสงตัวแทนเขาสูวุฒิสภาเพื่อยึดกุมคะแนนเสียงใน
รัฐสภา ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหมีหลักประกันดานเสถียรภาพของรัฐบาล ในอีกดานหนึ่ง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาก็ตองการประโยชนจากเครือขายทางการเมืองและระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ทั้งสองฝายจึงมีประโยชนรวมกันจากการเปนพันธมิตร
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3.33 พรรคการเมืองขนาดใหญจะมีการจัดตั้งองครักษพิทักษนายและ
องครักษพิทักษพรรค
องครักษพิทักษนายและองครักษพิทักษพรรคมีหนาที่ทําสงครามวาจากับปรปกษ
ทางการเมือง ตอบโตขอกลาวหาและขอวิพากษของฝายตรงขาม และขุดคุยเบื้องหลังของฝาย
ตรงขาม เพื่อปกปอง ‘นาย’ และพรรค โดยที่ ‘นาย’ หรือผูนําพรรคไมตอง ‘ลดตัว’ ลงมาตอบโตเอง
การจั ดตั้ งองครักษพิทักษนายและองครักษพิทักษพรรคเริ่มปรากฏในรัฐบาล
พลเอกเปรม ติณสูลานนท เมื่อโฆษกรัฐบาลทําหนาที่ปกปองรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี และ
กลายมาเปนประพฤติกรรมธรรมชาติในสังคมการเมืองไทยในเวลาตอมา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
มิไดมีบทบัญญัติที่มีผลเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมดังกลาวนี้ ปฏิบัติการขององครักษพิทักษนาย
และองครักษพิทักษพรรคมีผลตอสภาวะการประชุมในสภาผูแทนราษฎร และบางครั้งในวุฒิสภา
เพราะผูมี 'ตําแหนง' เหลานีม้ หี นาทีก่ อกวนการอภิปรายของฝายตรงกันขาม โดยอางอิงขอบังคับ
การประชุมสภา และอางอิงการถูกอภิปรายพาดพิง ทั้งนี้เพื่อทําลายประสิทธิภาพการอภิปรายของ
ฝายตรงขาม
3.34 พรรคการเมืองขนาดใหญจะจัดตั้งประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต
50,000คนขึ้นไป เพื่อใชเปนองคกรในการจับผิดปรปกษทางการ
เมือง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติใหประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต 50,000
คนขึ้นไป สามารถเสนอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูงออกจาก
ตําแหนงในขอหาการทุจริตและประพฤติมิชอบได พรรคการเมืองสามารถใชบทบัญญัติดังกลาวนี้
ในการเลนงานปรปกษทางการเมือง (ดูขอ 3.13 ประกอบ)
3.35 พรรคการเมืองจะจัดระบบการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจแก
สมาชิกพรรคที่เปน ส.ส.
ผู นํ าพรรคที่ ดํ ารงตํ าแหนง รั ฐ มนตรี จ ะยัง ตอ งแสวงหาส ว นเกินทางเศรษฐกิจ
จากการดําเนินนโยบาย เนื่องเพราะการเลือกตั้งตองใชเงินลงทุนสูง อีกทั้งยังตองสะสมเงินทุน
สําหรับการเลือกตั้งครั้งตอไป และสําหรับแจกจายแก ส.ส. ในสังกัด เพื่อธํารงเสถียรภาพของพรรค
และรัฐบาล พรรคการเมืองจึงตองมีขุนคลังดังที่เคยมีมา
หาก ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งตามระบบการแบงเขตมิอาจดํ ารงตํ าแหนง
รัฐมนตรี นักเลือกตัง้ เหลานี้ยอมขาดชองทางในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเปน
หนาที่ของผูที่ยึดอํ านาจบริหารที่จะตองดูดเอาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบาย
มาแจกจาย
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ระบบการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากผูนํา ส.ส. ไปสู ส.ส. บริวารจะยังคง
ดํารงอยู หากผูนํา ส.ส. สามารถยึดกุมตําแหนงรัฐมนตรีได แตระบบใหมที่มีการ ‘พัฒนา’ ในบาง
พรรค อาจขยายตัวมากขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นั่นก็คือ การรวมศูนยสวนเกินทาง
เศรษฐกิจ โดยกําหนดใหรัฐมนตรีของพรรคตองมีภาระการสง ‘สวย’ ใหพรรค และพรรคจัดสรร
รายไดจาก ‘สวย’ เปนเงินเดือนหรือเงินตอบแทนแก ส.ส. ที่มิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี หาก
ปราศจากระบบการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจเชนนี้ ความไมพอใจในพรรคอาจคุกรุน จนเปน
อันตรายตอเสถียรภาพของพรรคและรัฐบาล
3.4 รัฐสภา
3.41 รัฐสภายังคงมีบทบาทอันจํากัดในกระบวนการนิติบัญญัติดุจเดียว
กับรัฐสภาภายใตรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ
รัฐสภาเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ (Public Exchange Market) ทีซ่ งึ่ มีการผลิต
กฎหมาย แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมมีเสรีภาพในการนําเสนอรางกฎหมายเกี่ยวกับดวยการ
เงิน เพราะตองขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี พรรคการเมืองที่มี ส.ส. นอยกวา 20 คน
ไมมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย รัฐสภาไมสามารถคานอํานาจฝายบริหารในการกอหนี้ตางประเทศ
การทําขอตกลงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และการรับเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy
Conditionalities) อันเกิดจากการขอเงินกูจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และ
ธนาคารพัฒนาอาเซีย ทั้งๆที่เงื่อนไขการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ในบางกรณีตองมีการบัญญัติ
กฎหมายใหม หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกา เพื่ออนุวัตรตามขอตกลง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังคงสืบทอดฐานคติจากรัฐธรรมนูญที่บัญญัติขึ้นในยุค
อํามาตยาธิปไตยในการจํากัดบทบาทของรัฐสภาในกระบวนการนิติบัญญัติ ดวยเหตุนี้ สมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรจะมีประพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการทําหนาที่นิติบัญญัติ
3.42 รัฐสภาแปรสภาพเปนเวทีละครและเวทีตอรองผลประโยชนมากขึ้น
เรื่อยๆ
การถายทอดการประชุมรัฐสภาทางวิทยุและโทรทัศนเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภา
แสดงผลงานดวยการอภิปรายในวาระการประชุมสําคัญ ดังเชนการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล
และการพิจารณากฎหมายฉบับสําคัญ และสมาชิกรัฐสภาสามารถสรางคะแนนนิยมทางการเมือง
ดวยการรวมอภิปราย โดยไมตองมีรายจายในการเชาสถานีวิทยุและโทรทัศน ผูที่มีโอกาสวาด
ลวดลายบนเวทีการอภิปรายสามารถบันทึกเทปคาสเซ็ตตหรือวีดีทัศน เพื่อแจกจายเผยแพร
ในเขตการเลือกตั้งของตน การอภิปรายในรัฐสภาสําหรับประชาชนบางหมูเหลาแปรสภาพเปน
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รายการบันเทิงดุจเดียวกับรายการละครโทรทัศน โดยที่ผูชมคาดหวังความบันเทิงและความดุเด็ด
เผ็ดมันในการอภิปราย ยิ่งกวาสาระทางการเมือง
ในดานหนึ่งรัฐสภาแปรสภาพเปนเวทีละคร แตในอีกดานหนึ่ง รัฐสภาก็มีสภาพ
เปนเวทีตอรองผลประโยชนมากขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน (People Participation) ดวยเหตุดงั นั้น รัฐสภาจะกลายเปนพื้นที่สาธารณะของ
องคกรประชาชนและกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ องคกรประชาชนสามารถคานอํานาจกลุมทุน
ทั้งภายในและระหวางประเทศในการผลักดันกฎหมายและนโยบาย ในแงนี้ รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 เกือ้ กูลใหองคกรประชาชนมี Countervailing Power กับกลุมทุน
3.43 การซือ้ ขายเสียงในรัฐสภาเปนปรากฏการณปกติ
การซื้อขายเสียง (Logrolling) ปรากฏในตลาดการเมืองทุกระดับและทุกฤดูกาล
มิไดจํากัดเฉพาะฤดูการเลือกตั้ง นอกจากนี้ การซื้อขายเสียงมิใชสิ่งชั่วชาเสมอไป ในบางกรณี
การซือ้ ขายเสียงอาจชวยเพิ่มพูนสวัสดิการสังคม
ในการพิจารณากฎหมายบางฉบับ ฝายคานและฝายรัฐบาลอาจตองเจรจา
แลกเปลีย่ นการผานกฎหมายของกันและกัน หรือในการพิจารณากฎหมายฉบับเดียวกัน อาจมีการ
เจรจาแกไขมาตราบางมาตราแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การเจรจาดังกลาวนี้เขาขายการซื้อขาย
เสียง เพียงแตมิไดมีการชําระเปนตัวเงิน หากแตเปนการ ‘ซื้อ’ กฎหมายฉบับหนึ่งแลกกับกฎหมาย
อีกฉบับหนึ่ง หรือการ ‘ซื้อ’ มาตราหนึง่ แลกกับอีกมาตราหนึ่ง ประพฤติกรรมเชนนี้อาจปรากฏ
ใหเห็นมากขึ้นในอนาคต
การซื้อ ขายเสีย งอาจเกิดขึ้น ในวาระการเสนอชื่ อนายกรัฐมนตรีและวาระการ
พิจารณากฎหมายหรือการแตงตั้งบุคคล ฝายรัฐบาลอาจตองซื้อเสียงสมาชิกพรรคฝายคานและ
สมาชิกวุฒิสภาบางคน เพื่อใหกฎหมายผานสภา ทั้งสองฝายอาจตองซื้อเสียงสมาชิกในฝาย
ของตน เพื่อมิใหแตกแถว
3.44 การแยงชิงตําแหนงในรัฐสภาเปนธรรมชาติของสัตวเศรษฐกิจ
สมาชิกรัฐสภามิใชอรหันต หากแตเปนปุถุชนที่มีกิเลส ตัณหา ราคะ และความ
เห็นแกได การแยงชิงตํ าแหนงในรัฐสภาจึงเปนปรากฏการณธรรมชาติ การแยงชิงตํ าแหนง
ในวุฒสิ ภามีลกั ษณะโกลาหลมากกวาสภาผูแทนราษฎร เนื่องเพราะสภาผูแทนราษฎรมีกฎเกณฑ
และจารีตที่แนนอน มีการตกลงจัดสรรตําแหนงระหวางพรรคการเมืองตางๆอยางชัดเจน ดังนั้น
การแยงชิงตํ าแหนงในสภาผูแทนราษฎรจึงเปนการแยงชิงภายในพรรคเดียวกันเปนดานหลัก
สวนวุฒิสภาแตเดิมเปนฐานที่มั่นของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย จึงอาศัยกฎเกณฑและจารีตของ
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ระบบราชการในการจัดสรรตําแหนง ครั้นสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง กติกาการเลนเกม
ทีใ่ ชมาตั้งแตเดิมมิอาจใชตอไปได ภาพหมาแยงกระดูกจึงปรากฏในวุฒิสภา
ในสภาผูแทนราษฎร การแยงชิงตําแหนงจะเขมขนเปนพิเศษในคณะกรรมาธิการ
งบประมาณ เพราะเปนตําแหนงที่สามารถหาประโยชนจากงบประมาณแผนดินไดโดยงาย
3.45 สมาชิกรัฐสภาจะผันงบประมาณแผนดินลงสูเขตการเลือกตั้งของตน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต รวมทั้งสมาชิกวุฒิ
สภา ตองมีความรับผิด (Accountability) ตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน มิฉะนั้น อาจ
พายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป การผันงบประมาณแผนดินไปพัฒนาฐานที่มั่นทางการเมืองเปน
จารีตทีม่ มี าชานาน และยากที่จะเลิกลมได ภายใตระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต ไมวาจะเปนเขต
ใหญ ห รื อ เขตเล็ ก การเลื อ กตั้ ง เป น กลไกที่ ส ร า งความรั บ ผิ ด ผู  ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ต อ ง
สรางคะแนนนิยมในหมูประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน การผันงบประมาณแผนดินเปนวิธีการ
ที่งายที่สุด บางครั้งงบประมาณแผนดินถูกผันไปใหหัวคะแนนในรูปงบการกอสรางและงบการ
จัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนการกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภโดยไมตองใชเงินของตนเอง สมาชิก
วุฒิสภามิไดมีความจําเปนในการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชนเสมอดวยสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรระบบแบงเขตเลือกตั้ง เพราะสมาชิกวุฒิสภามิอาจดํารงตําแหนงติดตอกันสองสมัย
ได [มาตรา 126(3)] ดังนัน้ จึงไมมีสิ่งจูงใจในการผันงบประมาณแผนดินหรือทรัพยากรอื่นของ
แผนดินลงสูเขตการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อ (Party List) ไมมีสิ่งจูงใจ
ในการผันงบประมาณแผนดินดุจเดียวกับสมาชิกวุฒิสภา เพราะไมมีเขตการเลือกตั้งที่เฉพาะ
เจาะจง จึงไมมีความรับผิดตอประชาชนในเขตการเลือกตั้ง ความรับผิดของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรกลุม นี้เปนความรับผิดที่มีตอผูนําพรรค หาใชความรับผิดตอประชาชนไม เพราะผูนําพรรค
เปนผูบรรจุชื่อตนในบัญชีรายชื่อของพรรค
แมวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดขอหามมิใหสมาชิกรัฐสภามีสวนโดยตรง
หรือโดยออมในการใชงบประมาณแผนดิน แตขอหามนี้หามีประสิทธิผล เนื่องจากมีทางหลีกเลี่ยง
นานาประการ ดังเชน ส.ส. ฝายรัฐบาลสามารถผลักดันใหรัฐบาลกํ าหนดนโยบายการผัน
งบประมาณลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง หรือการกดดันใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
ลงสูฐ านที่มั่นทางการเมืองของพรรครัฐบาล โดยมิจําตองแปรญัตติในรัฐสภา
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3.5 รัฐบาล
3.51 การผสมรัฐบาลกับกติกา ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’
รัฐบาลผสม (Coalition Government) เปนรูปแบบรัฐบาลที่คอนขางลงตัว
ในสังคมการเมืองไทย นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการเมืองเดือนตุลาคม 2516 เปนตนมา การผสม
รัฐบาลนับเปนศิลปะทางการเมืองที่สําคัญ ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ ยังคงเปน ‘กติกาการเลน
เกม’ ในการผสมรัฐบาล การเลือกตั้งเปนการลงทุนทางการเมืองที่ตองใชทุนนับพันนับหมื่นลาน
บาท หากมีการแยกมิตรแยกศัตรูโดยชัดเจนยอมสรางสภาวะความไมแนนอนในการลงทุนโดย
ไมจําเปน แนวทาง ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ มีนยั สําคัญไมเพียงแตวา ความขัดแยงหรือ
มิตรภาพในอดีตมิใชประเด็นที่มีความสําคัญในการผสมรัฐบาลเทานั้น หากยังมีนัยสําคัญอีกดวย
วา อุดมการณทางการเมืองมิใชประเด็นสําคัญ จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริตหามีความสําคัญ
ไมอกี ดวย หัวใจของศิลปะการผสมรัฐบาลอยูที่การจัดสรรผลประโยชนอันไดจากการใชอํานาจทาง
การเมืองอยางลงตัว
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2540 มีความเปนไปไดที่จะมี
รัฐบาลพรรคเดี่ยว (Single – Party Government) อยูบ า ง ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้
มีผลสงเสริมการเติบโตจากภายนอกมากกวาการเติบโตจากภายใน กระบวนการควบและครอบ
พรรคหรือกลุมการเมือง (Merger and Acquisition) จะทําใหตลาดการเมืองคงเหลือพรรค
การเมืองขนาดใหญเพียง 2-3 พรรค แตพรรคการเมืองขนาดใหญอันเปนผลจากกระบวนการควบ
และครอบพรรคนั้น อาจไมสามารถธํารงขนาดความใหญของตนไวไดนาน หากเหตุปจจัยที่ผนึก
พรรคหมดหรือคลายประสิทธิภาพ ตราบเทาที่พรรคการเมืองขนาดใหญมิไดเกิดจากการผนวกบน
พื้นฐานอุดมการณที่มีรวมกัน รัฐบาลพรรคเดี่ยวแมจะมีโอกาสกอเกิดได แตจะยังมิใชรูปแบบ
รัฐบาลที่ลงตัว5
พรรคการเมืองทีต่ องการเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล จักตองพยายามยึดพื้นที่
ในสภาผูแทนราษฎรมากกวาพรรคอื่นๆ จารีตของสังคมการเมืองไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแตดั้งเดิม
ก็คือ การใหโอกาสพรรคการเมืองที่มีจํานวน ส.ส. มากที่สุดเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล
แมรัฐธรรมนูญจะไมมีบทบัญญัติวาดวยการจัดตั้งรัฐบาลก็ตาม6 หากพรรคการเมืองอันดับที่หนึ่ง
5

ปรากฏการณที่พรรคไทยรักไทยครอบกลุมหรือพรรคการเมืองตางๆจนกลายเปนอภิมหาพรรค ทําใหมีความ
เปนไปไดที่จะมีรัฐบาลพรรคเดี่ยวในอนาคตอันใกล แตรัฐบาลพรรคเดี่ยวในรูปแบบดังกลาวนี้ยังคงมีลักษณะ
เปนรัฐบาลผสม เพราะพรรคไทยรักไทยมีหลายมุง การผสมพันธุพรรคเกิดกอนการผสมรัฐบาล
6
กอนการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 หัวหนาพรรคประชาธิปตยพยายามจัดตั้งพันธมิตรทางการเมือง ดวยการ
ผนึกพรรคการเมือง 6 พรรค ที่รวมในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (2540 – 2543) เพื่อกลับมาจัดตั้งรัฐบาลใหมหลัง
การเลือกตั้ง โดยไมคํานึงวา พรรคของตนกุมที่นั่งจํานวนสูงสุดในสภาผูแทนราษฎรหรือไม เมื่อผลการเลือกตั้ง
ปรากฏวา พรรคประชาธิปตยพายแพการเลือกตั้งชนิดขาดลอย จึงตองละเลิกความพยายามในการนี้ สวนสําคัญ
เปนเพราะมิอาจผนึกพรรครวมรัฐบาลเดิมไวได มิหนําซํ้ายังขาดความชอบธรรมทางการเมืองอีกดวย
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ทิ้งอันดับที่สองขาดลอย ยอมเปนธรรมชาติที่พรรคตั้งแตอันดับที่สามลงมาจะพยายามผสมพันธุ
กับพรรคแกนนํา การผสมพันธุกับพรรคอันดับที่สองยอมขาดความชอบธรรม และอาจเปนเหตุให
สูญเสียความนาเชื่อถือและความนิยมทางการเมือง ในกรณีที่พรรคอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง
มีคะแนนคูค ี่ อาจเปนไปไดที่พรรคอันดับที่หนึ่งไมมีโอกาสเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล สําหรับ
พรรคที่มิใชผูนําในตลาดการเมือง หากตองการรวมผสมพันธุรัฐบาล จักตองพยายามยึดครอง
อันดับที่สามใหไดเปนอยางนอย
ตราบเท า ที่ ยั ง ไม มี พ รรคการเมื อ งพรรคหนึ่ ง พรรคใดสามารถจั ด ตั้ ง รั ฐ บาล
พรรคเดี่ยว โดยยังตองจัดตั้งรัฐบาลผสม 'ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร' จะยังคงเปนกติกาการเลน
เกมในสังคมการเมืองไทย ตอเมื่อการครอบและควบพรรคดําเนินถึงจุดที่สามารถจัดตั้งรัฐบาล
พรรคเดี่ยวได กติกา 'ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร' จะลดความสําคัญในบริบทความสัมพันธระหวาง
พรรค แตจะมีความสํ าคัญในบริบทความสัมพันธระหวางกลุมการเมืองภายในพรรคการเมือง
ขนาดใหญ ในแงนี้ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะเปลี่ยนสถานะของกติกา 'ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรู
ถาวร'
3.52 Faction Politics กับการแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรี
การจํากัดจํานวนรัฐมนตรีมิใหเกิน 36 คน (รวมนายกรัฐมนตรีดวย) ในดานหนึ่ง
จะยังผลใหการแขงขันแยงชิงตําแหนงเขมขนขึ้น ในอีกดานหนึ่ง ทําใหราคาเกาอี้รัฐมนตรีแพงขึ้น
เมือ่ ขอตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลบรรลุผลแลว ไมวาจะเปนรัฐบาลพรรคเดี่ยวหรือ
รัฐบาลผสม การแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรียอมเกิดขึ้น และเขมขนมากกวาที่เคยปรากฏมากอน
เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนีจ้ ากั
ํ ดจํานวนรัฐมนตรี เพื่อใหคณะรัฐมนตรีมีขนาดเล็ก อํานาจตอรอง
ทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดโควตาจํานวนรัฐมนตรีระหวางพรรครวมรัฐบาลและภายใน
พรรคเดียวกัน อํานาจตอรองนี้กําหนดโดยขนาดของกําลังคน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคและแตละกลุมการเมือง การจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรี
ระหวางพรรครวมรัฐบาล และระหวางกลุมภายในพรรคเดียวกัน จึงถูกกําหนดโดยอํานาจตอรอง
ดังกลาวนี้ การเมืองวาดวยกลุมหรือ Faction Politics จึงยังคงมีความสําคัญในสังคมการเมืองไทย
การลดจํ านวนตํ าแหนงรัฐมนตรีในขณะที่ความตองการเกาอี้รัฐมนตรีมีแตจะ
เพิม่ ขึน้ ยอมทําใหเกาอี้รัฐมนตรีมีราคาแพงขึ้น ในตลาดรัฐมนตรี การ ‘ซื้อ’ เกาอี้อาจชําระ
ดวยความสามารถในการบริหารราชการแผนดิน หรือมิฉะนั้นก็ตองชําระดวยเงิน หากตลาด
การเมืองเปนตลาดปริวรรตสาธารณะในอุดมคติ พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือรวมรัฐบาลจักตอง
เขมงวดมากขึ้นในการคัดสรรบุคคลเขาสูตํ าแหนงรัฐมนตรี หากตลาดการเมืองมิใชตลาดใน
อุดมคติ ผูที่ตองการตําแหนงรัฐมนตรีก็ตองชําระคาเกาอี้ในราคาที่แพงขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คอื ตองแบกรับภาระรายจายทางการเมืองของพรรคมากขึ้น
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3.53 การดู ด ซั บ ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ และการแสวงหาค า เช า
ทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) จากกระบวนการกําหนดและบริหาร
นโยบาย นอกจากจะไมหมดสิ้นแลว ยังมีมากกวาเดิม และซับซอน
มากกวาเดิมอีกดวย
การลงทุนทางการเมืองเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจรัฐตองใชเงินทุนนับพันนับหมื่นลาน
บาท อีกทั้งการธํารงเสถียรภาพทางการเมืองก็ตองใชเงินจํานวนหานอยไม ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทางการเมืองตามชองทางปกติ ดวยการรอรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และสิทธิ
ประโยชนอื่นๆไมพอเพียงและไมคุมทุน แรงกดดันจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่รัดรึง
จนสั ง คมการเมื อ งไทยถู ก ครอบงํ าด ว ย ‘ระบอบประชาธิ ป ไตยอุ ป ถั ม ภ’ มีสวนผลักดันให
นักการเมืองและพรรคการเมืองแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจดวย ถึงนักการเมืองจะถูกบังคับใหเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน และถูก
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดจนมีกระบวนการถอดถอนออกจากตําแหนง
และการดํ าเนินคดีอาญา แตกระบวนการเหลานี้เพียงแตทําใหกระบวนการแสวงหาและดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจซับซอนซอนเงื่อนมากกวาเดิมเทานั้น นอกจากนี้ การถีบตัวของเงินลงทุน
ทางการเมื อ งยั ง สร า งเงื่ อ นไขให ต  อ งแสวงหาส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม ขึ้ น ตามกาลเวลา
ขาราชการจะกลายเปนกลไกสําคัญในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของนักการเมือง
มรรควิธีในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก
ชองทางเหลานี้ ไดแก
• กระบวนการจัดจางจัดซื้อโดยใชงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ
• การผันงบประมาณแผนดินสูฐานที่มั่นทางการเมือง
• การผั น งบพยุ ง /ประกั น ราคาพื ช ผลสู  ฐ านที่ มั่ น ทางการเมื อ งหรื อ ผั น ให
หัวคะแนน
• การใหสิทธิประโยชนดานภาษีอากรแกธุรกิจที่อยูภายใตการอุปถัมภ หรือ
กลุม ทุนที่เปนฐานธนกิจการเมือง
• การจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าแกธุรกิจที่อยูภายใตการอุปถัมภ หรือ
กลุม ทุนที่เปนฐานธนกิจการเมือง
• การจัดสรรสัมปทานใหแกกลุมทุนที่เปนฐานของพรรค รวมทั้งการรับ ‘สวย’
จากกระบวนการจัดสรรสัมปทาน
• การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการถายโอนการผลิตจากภาค
รัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) ดังเชนการขายกิจการของรัฐใหแก
พรรคพวกและบริวารในราคาตํ่ากวาที่ควรจะเปน และการรับ ‘สวย’ จาก
กระบวนการถายโอนการผลิต
• การยึดกุมรัฐวิสาหกิจเปนฐานเศรษฐกิจ การหาประโยชนสวนบุคคลจาก
กระบวนการจัดจางจัดซื้อของรัฐวิสาหกิจ
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• การใชกองเงินทุนหมุนเวียนในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล รวมทั้ง
การผันเงินนอกงบประมาณเพื่อผลประโยชนทางการเมือง
• การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการแตงตั้งขาราชการระดับสูง ตลาด
ขาราชการระดับสูง ซึ่งเปนตลาดแรงงานประเภทหนึ่ง จะมีการเปลี่ยนแปลง
จากตลาดที่มีการ ‘ซื้อ’ ตําแหนงดวยผลงานและประสิทธิภาพการทํางาน มา
เปนตลาดที่มีการซื้อตําแหนงดวยเงิน ลักษณะ Barter Economy เจือจางลง
แตลักษณะ Exchange Economy เดนชัดขึ้น
3.54 ‘อาณาจักรใคร อาณาจักรมัน’ เปนกติกาการเลนเกมของรัฐบาลผสม
ซึง่ ชวยธํารงเสถียรภาพของรัฐบาล หากมีการละเมิดกติกาดังกลาวนี้
เสถียรภาพของรัฐบาลจะถูกสั่นคลอน
รัฐบาลผสมในสังคมการเมืองไทยจัดระบบการบริหารโดยแบงปริมณฑลในตลาด
นโยบายในลักษณะ ‘อาณาจักรใคร อาณาจักรมัน’ ไมมกี ารกาวกายและรุกลํ้าพรมแดนซึ่งกันและ
กัน มิจากั
ํ ดเฉพาะการรุกลํ้าขามกระทรวง แมในกระทรวงเดียวกัน หากมีการขีดเสนพรมแดนแลว
ก็มอิ าจรุกลําข
้ ามกรมได แตละพรรคแตละกลุมจะแสวงหาและดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจภายใน
อาณาจักรของตน และถือเปนมารยาทที่จะไมกาวไปวิพากษการแสวงหาและดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจในอาณาจักรของพรรคและกลุมการเมืองอื่น ดังจะเห็นไดวา พรรครวมรัฐบาล
จะสงวนทาทีและไมวิพากษการทุจริตและประพฤติมิชอบของพรรครวมรัฐบาลพรรคอื่น
แม รู ป แบบรั ฐ บาลจะแปรเปลี่ ย นจากระบบรั ฐ บาลผสมไปสู  ร ะบบรั ฐ บาล
พรรคเดี่ยวในภายหลัง แต ‘อาณาจักรใคร อาณาจักรมัน’ จะยังคงเปนกติกาการเลนเกมที่สําคัญ
ทั้งนี้เปนเพราะวา พรรคการเมืองขนาดใหญประกอบดวยกลุมการเมืองหลายกลุม หรือ ‘มุง’
การเมืองหลายมุง
3.55 รัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตั้งจะดําเนินนโยบายไปในทางสรางคะแนน
นิยมทางการเมือง โดยหวังคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งครั้ง
ตอไป (Vote Gains Maximization)
ประพฤติกรรมดังกลาวนี้จะเห็นไดจากการผันงบประมาณแผนดินและการผันงบ
พยุง/ประกันราคาพืชผลลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง รวมทั้งการเสนอใหผอนปรนภาระภาษีอากร
ของประชาชน และการเพิ่มการใชจายของรัฐบาลเพื่ออัดฉีดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Downs
1957)
การกุมอํานาจรัฐของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทําใหการยกเลิกงบ ส.ส. และ
มาตรการพยุง/ประกันราคาพืชผลเปนไปไดยาก เพราะทําใหนักการเมืองสูญเสียผลประโยชน
สวนบุคคลและผลประโยชนทางการเมือง รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะชะลอการปรับราคา
บริการสาธารณูปโภค ดังเชนคาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท คาผานทาง คาโดยสารรถไฟ
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คาโดยสารรถประจํ าทาง ฯลฯ อันเปนเหตุใหอัตราคาบริการสาธารณูปโภคไมสอดคลองกับ
สภาวการณในตลาด ความขอนี้ครอบคลุมถึงนโยบายราคานํ้ ามันดวย รัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งจะชะลอการขึ้นราคานํ้ามันจนถึงที่สุด เมื่อมิอาจตรึงราคาตอไปได ก็ตองปลอยใหราคา
นํามั
้ นถีบตัวสูงขึน้ พรอมทั้งจัดสรรเงินอุดหนุนนํ้ามันใหแกกลุมผลประโยชนที่ทรงพลัง
การดําเนินนโยบายโดยหวังคะแนนนิยมทางการเมืองจะทําใหสังคมการเมืองไทย
ตกอยูใน ‘ระบอบประชาธิปไตยที่ขาดดุล’ (Democracy in Deficit) เพราะรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งตองการเพิ่มการใชจายเพื่อเพิ่มคะแนนนิยมทางการเมือง แตไมตองการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
เพราะทําลายคะแนนนิยมทางการเมือง (Buchanan and Wagner 1977)
ความตองการคะแนนนิยมทางการเมืองอาจสรางปญหาความขัดแยงในรัฐบาล
ผสม ภายใตรัฐบาลพรรคเดี่ยว การดําเนินนโยบายเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมืองเปนไปได
โดยราบรืน่ แตภายใตรัฐบาลผสม หากทุกพรรคตองการคะแนนนิยมทางการเมือง ความขัดแยง
ระหวางพรรครวมรัฐบาลอาจเกิดขึ้นได เมื่อแตละพรรคตองการชิงดีชิงเดนและชิงเอาใจประชาชน
จนอาจกอใหเกิดความหวาดระแวงระหวางพรรครวมรัฐบาล
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะดํ าเนินนโยบายเพื่อเกื้อกลุมผลประโยชนที่เปน
ฐานเศรษฐกิจ และเพื่อเกื้อประโยชนเขตการเลือกตั้งที่เปนฐานที่มั่นทางการเมืองของแตละพรรค
กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนฐานธนกิจการเมืองของพรรค สวนฐานที่มั่น
ทางการเมืองเปนฐานความชอบธรรมในการกุมอํานาจการบริหารราชการแผนดิน จึงเปนธรรมชาติ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเพื่อเกื้อประโยชนแกฐานการเงินและฐานทางการเมืองของตน
สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ อั น เป น องค ก รที่ ส ถาปนาโดย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะไมมีบทบาทสําคัญในกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายของ
รัฐบาล เพราะไมมีอํานาจสั่งการรัฐบาล แมจะสามารถใหขอเสนอแนะแกรัฐบาลได แตรัฐบาล
อาจเลือกที่จะไมฟงสภาที่ปรึกษาฯก็ได แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
(หมวด 5) มิอาจกํากับการดําเนินนโยบายของรัฐบาล เพราะมีสถานะเปนเพียง 'แนวทางสําหรับ
การตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน' (มาตรา 88) อันรัฐบาล
จะดํ าเนินการหรือไมก็ได หากรัฐบาลดํ าเนินนโยบายตามแนวทางประชานิยม (Populism)
จนสรางความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจ สภาทีป่ รึกษาฯก็มิอาจยับยั้งได
3.56 ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีเปนตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนผลประโยชน
พรรครวมรัฐบาลจะซื้อเสียงของกันและกัน การซื้อเสียงมิไดชํ าระเปนตัวเงิน
หากแตเปนการนํ านโยบายของพรรคหนึ่งแลกกับนโยบายของพรรครวมรัฐบาลอื่น หรือการนํา
โครงการของพรรคหนึ่งแลกกับโครงการของพรรครวมรัฐบาลอื่น พรรครวมรัฐบาลจะใหการ
สนับสนุนนโยบายหรือโครงการของกันและกัน หรืออยางนอยที่สุดไมแสดงความเห็นคัดคาน
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การนํานโยบายแลกกับนโยบายก็ดี หรือการนําโครงการแลกกับโครงการก็ดี เขาขายการซื้อขาย
เสียง
การคัดคานนโยบายหรือโครงการของพรรครวมรัฐบาลจะเกิดขึ้นอยางนอย 2
กรณี กรณีแรก ไดแก กรณีที่นโยบายหรือโครงการดังกลาวถูกวิพากษวิจารณจากสาธารณชน
อยางกวางขวาง และปรากฏกระแสการคัดคานอยางรุนแรง พรรครวมรัฐบาลที่ตองการคะแนน
นิยมทางการเมืองอาจเขารวมกระแสการคัดคานในการประชุมคณะรัฐมนตรี กรณีที่สอง ไดแก
กรณีที่นโยบายหรือโครงการดังกลาวขัดตอผลประโยชนทั้งทางการเงินและทางการเมืองของพรรค
รวมรัฐบาลอื่น พรรคที่เสียประโยชนยอมแสดงการคัดคาน
กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจจะแทรกตัวเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมากขึ้น
เรื่อยๆ โดยผานระบบธนกิจการเมือง ซึ่งนับวันมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น จนรัฐมนตรีบางสวน
มีประพฤติกรรมดุจตัวแทนของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยมิใช
รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน หากแตเปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน
โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุมผลประโยชน
หากกระบวนการครอบและควบกลุมและพรรคการเมืองดําเนินถึงจุดที่สามารถ
จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยวได ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเปนตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ระหวางกลุมการเมืองตางๆ ภายในพรรครัฐบาลนั้นเอง
3.6 กลุมผลประโยชน
3.61 ขบวนการประชาชนและองคกรประชาชน
ขบวนการประชาชนและองคกรประชาชนจะสงตัวแทนเขาไปยึดพื้นที่ในรัฐสภา
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เพื่อใหการเมืองในระบบเคลื่อนไหวในทิศทางที่สอดคลองกับการเมืองภาคประชาชน
ขบวนการประชาชนและองคกรประชาชนจะสรางสายสัมพันธกับกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมกรรมกรและเกษตรกร โดยที่ความสัมพันธดังกลาวนี้ถักทอเปนเครือขาย
ทั่วประเทศ เครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้ขยายสูตางประเทศ เมื่อขบวนการประชาชนและ
องคกรประชาชนไทยเชื่อมสัมพันธกับขบวนการประชาชนและองคกรประชาชนสากลแนนแฟน
ยิ่งขึ้น
การต อสู แ ละความขั ดแยง ระหวา งขบวนการประชาชนและองคกรประชาชน
ฝายหนึ่งกับกลุมทุนอีกฝายหนึ่งจะทวีความเขมขนมากขึ้น โดยที่เปนการตอสูและความขัดแยง
บนพื้ น ฐานความแตกตา งด า นอุดมการณและการเลือกยุท ธศาสตรการพัฒนา การตอตาน
ยุ ท ธศาสตร ‘โลกานุ วั ต รพั ฒนา’ ซึ่ ง เดิ น ตามเส น ทางที่ กํ าหนดโดยฉั น ทมติ แ ห ง วอชิ ง ตั น
(Washington Consensus) จะปรากฏใหเห็นมากขึ้น ขบวนการประชาชนและองคกรประชาชน
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จะทําหนาทีก่ ลุม พลังที่คานอํานาจกลุมทุนทั้งไทยและสากล (Countervailing Power) เพื่อกดดัน
ใหมีการกระจายสวนเกินทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค
ขบวนการประชาชนและองคกรประชาชนจะขยายบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ในการนี้ จะมีการกดดันใหรัฐบาลจัดสรรงประมาณใหสถาบันประชาชน
เหลานี้ โดยที่รัฐบาลตองโอนออนผอนตาม มิใชเพราะสถาบันประชาชนเหลานี้ทรงพลังทาง
การเมืองเทานั้น หากยังเปนเพราะวาระบบราชการมิอาจผูกขาดการทํ าหนาที่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองตอไปได ประกอบกับขบวนการประชาชนและองคกรประชาชนสราง
ผลงานใหประจักษมากอนแลวอีกดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีสวนใหความชอบธรรมแกการ
เติบโตของขบวนการประชาชนและการเมืองภาคพลเมือง เพราะมีบทบัญญัติที่สนับสนุนการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน ในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติในหมวด
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่สนับสนุนยุทธศาสตร
ชุมชนทองถิ่นพัฒนา ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนสามารถอางอิงรัฐธรรมนูญ
ในการผลักดันยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนาและเรียกรองสิทธิชุมชน
3.62 กลุมพอคานายทุน
กลุมพอคานายทุนเคยไดประโยชนจากระบบ ‘ทุนนิยมอภิสิทธิ์’ ดวยการสราง
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูทรงอํานาจทางการเมือง เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจผูกขาดและอภิสิทธิ์
ในการประกอบการ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 กอใหเกิดพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นปกครอง ผูทรงอํานาจทางการเมืองมิไดปรากฏตัวบุคคลหรือกลุม
ที่แนนอน เพราะอํานาจทางการเมืองมิไดยั่งยืนสถาพร การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มีผลกระทบ
ตอประพฤติกรรมของกลุมพอคานายทุนอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง การอิงแอบและขึ้นตอกลุม
การเมืองกลุม หนึ่งกลุมใด หรือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด มิใชประพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล
กลุมพอคานายทุนใชวิธีหวานเงินอุดหนุนแกกลุมการเมืองและพรรคการเมืองตางๆที่มีโอกาส
ในการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งนี้โดยหวังวา หากกลุมหรือพรรคการเมืองเหลานี้เขารวมรัฐบาล จะไดมี
ช อ งทางและกลไกในการผลั ก ดั น นโยบายที่ เ กื้ อ ประโยชน หรื อยั บยั้ ง เตะถว งนโยบายที่เ สี ย
ประโยชน ในอีกดานหนึ่ง กลุมพอคานายทุนเริ่มกาวเขาไปยึดกุมอํานาจการบริหารราชการแผนดิน
ตัวแทนกลุม พอคานายทุนปรากฏโฉมทั้งในระบบราชการ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี กลุมทุนภูธร
แตกตางจากกลุมทุนระดับชาติที่ขึ้นเวทีการเมืองดวยการสมัครรับเลือกตั้งโดยตรง เพราะการ
ยึดกุมอํานาจการเมืองเปนหนทางลัดในการเขยิบฐานะทางเศรษฐกิจของกลุมทุนภูธร ในขณะที่
กลุม ทุนระดับชาติยังคงนิยมเลนการเมืองภายใตระบบตัวแทน

441
ประพฤติ ก รรมทั้ ง สองด า นดั ง กล า วข อ งต น นี้ ยั ง คงดํ ารงสื บ ต อ มา ภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 การออกแบบระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในรูปลักษณระบบผสมมีผลกระทบตอประพฤติกรรมของกลุมพอคานายทุน การเลือกตั้ง
ระบบการแบงเขต เขตเดียวคนเดียว เกื้อกูลการขึ้นเวทีการเมืองของกลุมทุนภูธร การเลือกตั้งระบบ
บั ญ ชี ร ายชื่ อ พรรคเอื้ อ อํ านวยให ก ลุ  ม ทุ น ระดั บ ชาติ ผ ลั ก ดั น ตั ว แทนเข า สู  บั ญ ชี ร ายชื่ อ ของ
พรรคการเมือ งต า งๆ ความพยายามของพอคา นายทุน ในการยึ ดพื้ นที่ในสภาดํ ารงอยูอยาง
ปราศจากขอกังขา
การแสวงหาอํานาจผูกขาดและอภิสิทธิ์ในการประกอบการตองจายในราคาแพง
ขึน้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารทาง
ราชการ การกําหนดและบริหารนโยบายตางๆตองเปนไปดวยความโปรงใสมากขึ้น อยางไรก็ตาม
เนือ่ งจากประชาชนตองรับภาระตนทุนปฏิบัติการในการเขาถึงสารสนเทศสาธารณะ ความโปรงใส
ของกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบายจึงมีไมมากนัก การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนจะผลักดันใหกลุมพอคานายทุน ในดานหนึ่งพยายามรุกคืบเขาไปยึดพื้นที่ทางการเมือง
ทั้งในระบบราชการ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรที่ทําหนาที่กํากับและ
ตรวจสอบตลาดนโยบายเศรษฐกิจ (Regulatory Organizations) โดยทีใ่ นอีกดานหนึ่งตองเขาเปน
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรของกลุมทุนสากลเพื่อกดดันการกํ าหนดและการบริหารนโยบายของ
รัฐบาลอีกทอดหนึ่ง
4. บทสรุป
บทนีน้ าเสนอการวิ
ํ
เคราะหผลกระทบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ที่มีตอประพฤติกรรมทางการเมือง และนําเสนอขอคาดการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ประพฤติกรรมทางการเมืองในอนาคต ผลการวิเคราะหพบวา ประพฤติกรรมหลักในสังคมการเมือง
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก นอกจากจะไมเปลี่ยนแปลงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแลว
ยังเบี่ยงเบนจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอีกดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 กําหนดเปาหมายการเปลี่ยนแปลง
ประพฤติกรรมทางการเมืองอยางนอย 6 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะไมนอนหลับทับสิทธิ์ รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหผมู ีสิทธิเลือกตั้งถือเปนหนาที่ในการใชสิทธิดังกลาว
ประการที่สอง นักการเมืองจะไมซื้อเสียง และประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะไม
ขายเสียง
ประการที่สาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการจะไมมี
สวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย
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ประการที่สี่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะไมกาวกายการบรรจุ
การแตงตัง้ การเลื่อนตําแหนง และการขึ้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานของรัฐ
ประการที่หา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะไมทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบาย
ประการที่หก ประชาชนจะมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น
ความคาดหวังตางๆเหลานี้ไมสมประโยชนเปนสวนใหญ การนอนหลับทับสิทธิ์
ยังคงมีตอ ไป โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการนอนหลับทับสิทธิ์ที่ชัดเจน การซื้อขายเสียงยังคง
มีตอไป แมจํานวนพรรคการเมืองจะมีนอยลง เนื่องจากอคติวาดวยขนาดของพรรคที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญ ซึ่งทําใหการแขงขันระหวางพรรคมีนอยลง แตการแขงขันในตลาดการเมืองคอยๆ
แปรเปลี่ยนไปสูการแขงขันระหวางกลุมการเมือง นอกเหนือจากการแขงขันระหวางพรรค ในเมื่อ
รัฐธรรมนูญมิไดสรางกลไกในการเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ
ณ ที่ซึ่งคะแนนเสียงแลกกับนโยบาย การซื้อขายเสียงจึงยังคงมีตอไปตาม ความคาดหวังที่วา
ผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองจะไมหาประโยชนจากการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และจะไม
แทรกแซงการบริหารงานบุคคลในระบบราชการ เปนความคาดหวังที่ขัดตอธรรมชาติของมนุษย
ประชาชนจะมี ส  ว นร ว มทางการเมื อ งมากขึ้ น มิ ใ ช เ พราะบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หากแตเปนเพราะการเติบโตของขบวนการสิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย
และการตื่นตัวทางการเมืองและสํานึกประชาธิปไตยของประชาชนคนไทย แมรัฐธรรมนูญฉบับนี้
จะมีเจตนารมณในการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน แตมิไดมีบทบัญญัติ
ที่ชัดเจนในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อรองรับสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน มิหนําซํ้ายังกําหนดใหประชาชนที่ตองการมีสวนรวมทางการเมือง
ในการใด เปนผูรับภาระตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองในการนั้น
การฉอราษฎรบังหลวง ประพฤติมิชอบ และการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากการกําหนดและบริหารนโยบายจะลดลงไดหรือไม และลดลงไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ างานของคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ แ ละ
การเกื้อกูลของระบบกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน
เหตุ ที่ ป ระพฤติ ก รรมทางการเมื อ งมิ ไ ด เ ปลี่ ย นแปลงในทิ ศ ทางที่ ส ภาร า ง
รัฐธรรมนูญ 2540 คาดหวังมากนัก เปนผลจากโครงสรางที่จูงใจที่แฝงอยูในกฎกติกาที่กําหนดใน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดกฎกติกาที่ขัดกับธรรมชาติของมนุษย และ
การเนนการใหสิ่งจูงใจในเชิงลบ (บทลงโทษและภาระตนทุนปฏิบัติการ) มากกวาการใหสิ่งจูงใจ
เชิงบวก

บทที่เกา
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

1. บทนํา
บทนี้ตองการศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย โดย
พิจารณาผลกระทบของการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีตอกระบวน
การดังกลาว
เนือ้ หาของบทนีจ้ าแนกออกเป
ํ
น 5 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนบทนํา ตอนที่สองวาดวย
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ตอนที่สามวาดวยกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตอนที่สี่วาดวยรัฐธรรม
นูญฉบับป 2540 กับยุทธศาสตรการพัฒนา ตอนที่หาเปนบทสรุป
2. กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
2.1

แบบจําลองที่ใชในการศึกษา

บทความนี้ยึดถือระเบียบวิธีการศึกษาพื้นฐานที่วา กระบวนการกําหนดนโยบาย
เปนกระบวนการทางการเมือง (Political Process) โดยทีก่ ารเมืองเขาไปมีบทบาทในทุกขั้นตอน
นับตัง้ แตขนั้ ตอนการนําเสนอนโยบาย ขั้นตอนการบัญญัติกฎหมาย รวมตลอดจนถึงขั้นตอนการ
ดําเนินและบริหารนโยบาย ซึ่งครอบคลุมทั้งการเลือกหนวยราชการหรือองคกรเพื่อเปนกลไกในการ
ดําเนินโยบาย และการปฏิบัติงานของหนวยงานดังกลาว ในขั้นตอนตางๆดังกลาวนี้ มีการตอรอง
ระหว า งตั ว ละครและหน ว ยเศรษฐกิ จ ต า งๆในตลาดนโยบาย โดยที่ ทุ ก ฝา ยต า งเล น เกมเชิง
ยุทธศาสตร (Strategic Game) เพือ่ ใหไดผลตามที่ตองการ นโยบายเศรษฐกิจเปนผลที่เกิดจาก
กระบวนการทางการเมืองและกระบวนการตอรองดังกลาวนี้
แตกระบวนการทางการเมืองและกระบวนการตอรองกอใหเกิดตนทุนปฏิบัติการ
(Transaction Cost) สังคมตองสูญเสียตนทุนปฏิบัติการทั้งในขั้นตอนการกําหนดและขั้นตอนการ
ดําเนินนโยบาย ตนทุนปฏิบัติการที่สําคัญประกอบดวยตนทุนการเจรจา (Negotiation Cost)
ตนทุนสารสนเทศ (Information Cost) และตนทุนการบังคับใหมีการปฏิบัติตามพันธสัญญา
(Enforcement Cost) กระบวนการกําหนดนโยบายจึงเปนกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวพันกับ
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ตนทุนปฏิบตั กิ าร การศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายจึงเปนการศึกษา การเมืองวาดวยตนทุน
ปฏิบัติการ (Transaction – Cost Politics)
ศาสตราจารยโอลิเวอร วิลเลียมสัน (Oliver E. Williamson) เปนผูนําเสนอและ
พัฒนาแนวความคิดวาดวยตนทุนปฏิบัติการ จนกอใหเกิดสาขาวิชา เศรษฐศาสตรวาดวยตนทุน
ปฏิบัติการ (Transaction Cost Economics)1 ศาสตราจารยโจนาธาน มาซีย (Jonathan Macey)
นักกฎหมาย และศาสตราจารยดักลาส นอรธ (Douglass C. North) นักเศรษฐศาสตรสถาบันเปน
ผูบ กุ เบิกในการศึกษาการเมืองดวยการวิเคราะหตนทุนปฏิบัติการ (Macey 1988 ; North, 1989 ;
1990) โดยที่ศาสตราจารยอวินาศ ดิกษิต (Avinash K. Dixit) เปนผูท มี่ ีบทบาทสําคัญในการขยาย
พรมแดนของ Transaction – Cost Politics (Dixit 1996 ; 1998 ; 1999)
กระบวนการกําหนดนโยบายประกอบดวยขั้นตอนสําคัญอยางนอย 2 ขั้นตอน
ขัน้ ตอนแรกวาดวยการกําหนดกฎเกณฑหรือกติกา (Design of Rules) โดยที่กรอบใหญของกติกา
เหลานีก้ ค็ อื รัฐธรรมนูญ ขั้นตอนที่สองวาดวยการเลนเกมตามกฎเกณฑหรือกติกาที่กําหนด (Play
of the Game) ขัน้ ตอนทัง้ สองนี้กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Design) กับการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญที่ออกแบบ
(Buchanan 1987b)
กรอบการวิ เคราะหที่ใชในบทความนี้อาศัยแบบจํ าลองที่พัฒนาใน รังสรรค
ธนะพรพันธุ (2532/2539) ซึง่ ผสมผสานองคความรูของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกเขากับ
สํานักเศรษฐศาสตรการเมือง ภายใตการวิเคราะหของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก นโยบาย
เศรษฐกิจมีฐานะเปนสินคาประเภทหนึ่ง (Economic Policy as a Commodity) ซึง่ มีอุปสงคและ
อุปทาน และมีตลาด2 ตลาดนโยบายเศรษฐกิจเปนที่ซึ่งอุปสงคและอุปทานมีปฏิสัมพันธ นโยบาย
เศรษฐกิ จ เกิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ ดั ง กล า วนี้ การวิ เ คราะห ต ลาดนโยบายเศรษฐกิ จ ของสํ านั ก
นีโอคลาสสิกมุงแจกแจงที่มาที่ไปของอุปสงคและอุปทาน เพื่อตอบคํ าถามวา อุปสงคที่มีตอ
นโยบายเศรษฐกิจนโยบายหนึ่งนโยบายใดมาจากไหน และใครเปนผูผลิตนโยบายเศรษฐกิจนั้น
การศึ ก ษาตลาดนโยบายเศรษฐกิ จ ในฐานะตลาดสิ น ค า หรื อ บริ ก ารสามารถอาศั ย กรอบการ
วิเคราะหของสาขาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมได ทั้งนี้ดวยการศึกษาตลาดนโยบายเศรษฐกิจใน
ดานโครงสราง (Structure) ประพฤติกรรม (Conduct) และผลปฏิบัติการ (Performance)
แตกรอบการวิเคราะหของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกไมเพียงพอแกการทํา
ความเขาใจตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย เพราะนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยมิได

1

บทสํารวจสถานะแหงความรูวาดวยตนทุนปฏิบัติการ ดู Williamson (1989)
2
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เปนผลจากปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทานเทานั้น หากยังเปนผลจากกลุมเหตุปจจัยอีก
อยางนอย 2 กลุม อันไดแก ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) และโครงสรางสวนบนของ
ระบบเศรษฐกิจ (Super Structure)
กลาวโดยสรุปก็คือ ปฏิสัมพันธในตลาดนโยบายเศรษฐกิจเกิดจากกลุมเหตุปจจัย
อยางนอย 4 กลุม ไดแก
(1) ระบบทุนนิยมโลก เหตุปจจัยในกลุมนี้ประกอบดวยระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ (International Economic Order) บทบาทของประเทศมหาอํานาจ (โดยเฉพาะ
อยางยิง่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน) บทบาทขององคกรโลกบาล (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และองคการการคาโลก) บทบาทของบรรษัทระหวาง
ประเทศ (MNCs) และขบวนการประชาชนและองค ก รพั ฒ นาเอกชนระหว า งประเทศ
(International NGOs)
(2) โครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจ (Super Structure) เหตุปจจัยใน
กลุมนี้ประกอบดวยระบอบการเมืองการปกครอง จารีตธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมือง
ตลอดจนระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron – Client Relationship)
(3) อุปทานของนโยบาย กลุม ผูผ ลิตนโยบายเศรษฐกิจประกอบดวยชนชั้นนํา
ทางอํานาจ (Power Elites) ขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) พรรคการเมือง และรัฐสภา
(4) อุปสงคที่มีตอนโยบาย อุปสงคทมี่ ตี อนโยบายมาจากกลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ (Interest Groups) สือ่ มวลชน นักวิชาการ และขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนา
เอกชน
ในบรรดากลุม เหตุปจจัยทั้ง 4 กลุมนี้อาจจําแนกตามขั้นตอนการกําหนดนโยบาย
ออกเปน 2 กลุม กลาวคือ (ดูตารางที่ 9-1 ประกอบ)
กลุมที่หนึ่ง ไดแก กฎหรือกติกา อันประกอบดวยกฎหรือกติการะหวางประเทศ
และภายในประเทศ กฎหรือกติการะหวางประเทศ ไดแก ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ขอ
ตกลงหรือสัญญาระหวางประเทศ ทั้งในรูปทวิภาคี (Bilateral Agreements) และพหุภาคี
(Multilateral Agreements) กฎหรือกติกาภายในประเทศ ไดแก ระบอบการเมืองการปกครอง
รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย รวมทั้งกติกาโดยนัย (Implicit Rule) ซึง่ ไมมีลายลักษณอักษร ดังเชน
จารีตประเพณีและระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กฎหรือกติกามี 2 สถานะ สถานะหนึ่งมีบทบาทในการกําหนดสภาพแวดลอมใน
ตลาดนโยบายเศรษฐกิจ และกําหนดขอจํากัดในการกําหนดนโยบาย (Policy Constraints) อีก
สถานะหนึง่ เปนตัวนโยบายที่รัฐบาลตองปฏิบัติ แตกฎหรือกติกามิไดดํารงอยูชั่วกัปชั่วกัลป หากแต
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มีการเปลี่ยนแปลงเปนครั้งเปนคราว โดยที่กระบวนการผลักดันและตอรองเพื่อใหมีการเปลี่ยน
แปลงกฎหรือกติกาดังกลาวนี้มีลักษณะดุจเดียวกับกระบวนการกําหนดนโยบายโดยทั่วไป
กลุมที่สอง ไดแก ตัวละครที่มีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบาย ตัวละคร
ดังกลาวนีป้ ระกอบดวยตัวละครภายในประเทศ อันไดแก ชนชั้นนําทางอํานาจ ขุนนางนักวิชาการ
รัฐสภา และพรรคการเมืองทางดานอุปทาน และกลุมผลประโยชน ขบวนการประชาชน สื่อมวลชน
นักวิชาการ และราษฎรทางดานอุปสงค กับตัวละครภายนอกประเทศ อันไดแก องคกรโลกบาล
ประเทศมหาอํานาจ บรรษัทระหวางประเทศ และขบวนการประชาชนระหวางประเทศ
ปฏิสัมพันธระหวางกลุมเหตุปจจัยทั้งสี่ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
เปนไปตามแผนภาพที่ 9-1 ลูกศรบงบอกทิศทางของอิทธิพลของเหตุปจจัยแตละกลุม3
ตารางที่ 9-1
กฎหรือกติกาและผูเลนเกมในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
กลุมเหตุปจจัย

กฎหรือกติกา

ผูเลนเกม

I. ระบบทุนนิยมโลก

ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ขอตกลงหรือสัญญาระหวางประเทศ
ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี

องคกรโลกบาล
ประเทศมหาอํานาจ
บรรษัทระหวางประเทศ
องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ
ภาคีสมาชิกองคกรโลกบาล
ภาคีสมาชิกขอตกลงระหวางประเทศ

II. โครงสรางสวนบน

ระบอบการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ตัวละครดานอุปสงค
ตัวละครดานอุปทาน
ตัวละครนอกประเทศ

III. อุปสงค

กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
สื่อมวลชน
นักวิชาการ
ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนา
เอกชน

IV. อุปทาน

ชนชั้นนําทางอํานาจ
ขุนนางนักวิชาการ

3
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พรรคการเมือง
รัฐสภา

แผนภาพที่ 9-1 กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
(4)

โครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจ
• ระบอบการเมืองการปกครอง
• ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ

(5)

(6)

อุปทานของนโยบาย
• ชนชั้นนําทางอํานาจ
• ขุนนางนักวิชาการ
• รัฐสภา
• พรรคการเมือง

อุปสงคของนโยบาย
ตลาด
(7)

นโยบายเศรษฐกิจ

(8)

•
•
•
•
•

กลุมผลประโยชน
ขบวนการประชาชน
สื่อมวลชน
นักวิชาการ
ราษฎร

(3)

•
(1)

•
•
•
•

ระบบทุนนิยมโลก
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
และขอตกลงระหวางประเทศ
องคกรโลกบาล
ประเทศมหาอํานาจ
บรรษัทระหวางประเทศ
ขบวนการประชาชนระหวางประเทศ

(2)
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2.2

กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
กอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
2.21 ชวงเวลาระหวางป 2475 - 25164

ลักษณะเดนของชวงเวลาระหวางป 2475 – 2516 ก็คือ สังคมการเมืองไทยตก
อยูภายใตระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตยเปนดานหลัก ภายใตระบอบ
การเมืองดังกลาวนี้ กลุมเหตุปจจัยดานอุปทานมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
เหนือกวากลุม เหตุปจจัยดานอุปสงค (ดูแผนภาพที่ 9-1) ประชาชนไมมีสวนรวมในกระบวนการ
กําหนดนโยบาย เพราะกรอบกติกาของสังคมเศรษฐกิจไมเกื้อกูลการมีสวนรวม กลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งยังไมเขมแข็งมิอาจเรียกรองและผลักดันนโยบายอยางมีประสิทธิผล พอคา
นายทุนเปนฝายสยบตอกลุมผูนําทางการเมือง เพื่ออาศัยอํ านาจทางการเมืองในการแสวงหา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ชนชั้นนําทางอํานาจและขุนนางนักวิชาการครอบงําตลาดนโยบาย
เศรษฐกิจ ปฏิสัมพันธในตลาดนโยบายเกือบจะไมมี หากจะมีก็แตการสนองตอบตอกลุมพอคา
นายทุนผูใ กลชิดผูนําเผด็จการทั้งฝายทหารและพลเรือน
ระบบทุนนิยมโลกมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ เนื่องเพราะ
ระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด และตองพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจทั้งในฐานะ
ตลาดรองรับสินคาออกและในฐานะผูผลิตสินคาขั้นกลาง วัตถุดิบ และสินคาประเภททุน รวมทั้ง
เทคโนโลยี ป อ นแก ร ะบบเศรษฐกิ จ ไทย ประเทศมหาอํ านาจโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง อั ง กฤษ
ก อ นสงครามโลกครั้ ง ที่ ส องและสหรั ฐ อเมริ ก าหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องมี บ ทบาทสํ าคั ญ
ในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใหความชวยเหลือ
ทางเศรษฐกิจและทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกันมีบทบาทสําคัญในการชี้นํานโยบายทั้งใน
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงบประมาณ
ในประการสํ าคัญ มีบทบาทชี้นํ าการกํ าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ นับตั้งแตประเทศไทยเปนภาคีกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก
ในป 2492 เปนตนมา องคกรโลกบาลทั้งสองก็แผอิทธิพลในตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย ในขณะที่กองทุนการเงินระหวางประเทศมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ธนาคารโลกมีอิทธิพลตอการวางแผนพัฒนาและการเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรโลกบาลและประเทศมหาอํานาจผสานกันในการผลักดันใหรัฐบาล
4
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ไทยละทิง้ นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม ซึ่งเปนนโยบายหลักระหวางป 2475 – 2500 และหันเหสู
แนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
ระบอบการเมื อ งการปกครองในฐานะโครงสรา งส ว นบนของระบบเศรษฐกิจ
มีบทบาทในการกํากับตลาดนโยบาย การมีสวนรวมของประชาชนขึ้นอยูกับประเภทของระบอบ
การเมืองการปกครอง ปฏิสัมพันธในตลาดนโยบายเศรษฐกิจระหวางอุปสงคกับอุปทานจะมีหรือไม
และมีมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับประเภทของระบอบการเมืองการปกครองเชนเดียวกัน ระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งฝงรากลึกในสังคมไทย มีผลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในทางที่ผูทรงอํานาจทางการเมืองดําเนินนโยบายเกื้อหนุนกลุมพอคานายทุนผูอยูใตการอุปถัมภ
โดยทีไ่ ดรบั ผลตางตอบแทนจากกุลมพอคานายทุนเหลานี้
วั ฒ นธรรมอํ านาจนิย ม ซึ่ง ทรงอิ ท ธิพ ลในยุ คเผด็จการ/คณาธิปไตยยังผลให
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมีลักษณะรวมศูนยอํานาจอยูในสวนกลาง ไมมีการกระจาย
อํ านาจการตัดสินใจไปสูสวนภูมิภาค กระบวนการกําหนดนโยบายเปนกระบวนการสั่งการจาก
เบื้องบนลงสูเบื้องลาง (Top-Down Process) ขณะเดียวกัน ภูมิหลังทางสังคมและการศึกษา
ประกอบกับผลประโยชนสวนบุคคลของชนชั้นนํ าทางอํ านาจและขุนนางนักวิชาการ ทํ าใหคน
เหลานีม้ ไิ ดมที ศั นคติที่เปนกลางในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ หากแตมีอคติดานนโยบาย อคติ
ดัง กลาวนี้พัฒนาไปสูความโนมเอียงที่จะใหผลประโยชนแกภาคตัวเมืองมากกวาภาคชนบท
(Urban Bias) ความโนมเอียงที่จะใหประโยชนแกภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม
(Sectoral Bias) และความโนมเอียงที่จะใหความสําคัญแกเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวาการแกปญหาความยากจนและการกระจายรายได
(Target Bias)
การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบาย ทั้งโดยชอบ
และมิชอบดวยกฎหมายเปนปรากฏการณสามัญของสังคมการเมือง เพียงแตระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตยไมเกื้อกูลใหมีการสรางกลไกในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การแสวงหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจ การฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ รวมตลอดจนการฉอฉลอํานาจจึงดําเนินไป
โดยมิไดถูกตรวจสอบ ตลอดชวงเวลาระหวางป 2475 – 2516 ระบอบการเมืองไทยมีลักษณะเปน
ระบอบอํ ามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) อันเปนระบอบการเมืองการปกครองของ
ขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อขาราชการ สวนเกินทางเศรษฐกิจที่ดูดซับจากระบวนการ
กําหนดและบริหารนโยบายจึงกระจุกอยูในระบบราชการ หากจะมีการแบงปนแกหนวยเศรษฐกิจ
นอกระบบราชการ ก็เปนเพราะความ ‘เมตตา’ ของผูน าเผด็
ํ จการฝายทหาร หาไดเปนผลจากการ
ใชพลังทางการเมืองนอกระบบราชการไม
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มรรควิ ถี ใ นการดู ด ซั บ ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ ของกลุ  ม พลั ง อํ ามาตยาธิ ป ไตย
ประกอบดวยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ การยึดธนาคารพาณิชยเปนฐาน การจัดตั้งวิสาหกิจอิทธิพล
รวมตลอดจนการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อในระบบราชการ
2.22 ชวงเวลาระหวางป 2516 – 25315
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 มีผลตอระบอบการเมือง
การปกครอง สังคมการเมืองไทยมีลักษณะประชาธิปไตยมากขึ้น ตลอดชวงเวลาระหวางป
2516 – 2531 มีการตอสูร ะหวางกลุมพลังประชาธิปไตยกับกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ซึ่งโนมเอียง
หนุนเนือ่ งระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย มีการลมและรางรัฐธรรมนูญ จากรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะ
ประชาธิปไตย ดุจดังรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ไปสูรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเผด็จการ ดุจดัง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2519 การตอสูระหวางกลุมพลังทั้งสองนํามาซึ่งระบอบ ‘เผด็จการครึ่งใบ’ ซึ่ง
รองรับโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกลาวขางตนนี้มีผลกระทบตอกติกาและสภาพ
แวดลอมในตลาดนโยบายในทางที่การมีสวนรวมของประชาชนมีมากขึ้น แตการมีสวนรวม
ดังกลาวนี้เปนไปอยางไมเสมอภาคและมีลักษณะไรสมมาตร กลุมพอคานายทุนที่มีการจัดตั้ง
สามารถสรางแรงกดดันตอนโยบายได โดยมีองคกรแกนดังเชนหอการคาไทย สมาคมธนาคารไทย
และตอมาสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนหัวหอก ผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆผนึก
ตัวในการจัดตั้งสมาคมการคาเพื่อเปนกลไกในการผลักดันนโยบาย กลุมเกษตรกรมิไดมีพลัง
ในการขับดันนโยบายมากเทากลุมพอคานายทุน ชาวนามีพลังขับดันนโยบายอยางออนระโหย
เนื่ อ งเพราะต น ทุ น ปฏิ บั ติ ก ารในการรวมกลุ  ม สู ง เฉพาะกลุ  ม เกษตรกรซึ่ ง สามารถรวมกลุ  ม
ยางเหนียวแนนจึงไดประโยชนจากการผลักดันนโยบาย ดังเชนกลุมชาวไรออยและกลุมชาวสวน
ปาลมนํ้ามัน
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ยังมีผลตอการทําหนาที่ของ
สือ่ มวลชนและนักวิชาการดวย สื่อมวลชนทําหนาที่วิพากษการดําเนินนโยบายของรัฐและความไม
ชอบมาพากลในการบริหารรัฐกิจมากขึ้น ในทํานองเดียวกัน นักวิชาการสามารถแสดงความเห็น
อยางเปนอิสระและอยางเปดเผยมากขึ้น โดยที่นักวิชาการจํานวนไมนอยเขาไปเปนที่ปรึกษาดาน
นโยบายของรัฐบาล
ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ระบอบการเมืองการปกครองโดยพื้นฐานยังคงมีลักษณะ
เปนระบอบอํามาตยาธิปไตย ชนชั้นนําทางอํานาจในระบบราชการและกลุมขุนนางนักวิชาการยัง
คงครอบงํ ากระบวนการกํ าหนดนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการครอบงํ าการดํ าเนินนโยบาย
5
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เศรษฐกิจมหภาค อันประกอบดวยนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายการบริหาร
หนีส้ าธารณะ รวมตลอดจนการยึดกุมการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรม กระนั้นก็ตาม โครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจเริ่มแปรเปลี่ยนไป มิไดถูก
ครอบงําโดยขุนนางขาราชการดังปางกอน กลุมอํามาตยาธิปไตยตองสูญเสียพื้นที่ใหแกกลุมทุน
มากขึน้ ทัง้ นีจ้ ะเห็นไดวา กลุมทุนรุกคืบเขาสูสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และตอมาวุฒิสภา
ปฏิ สั ม พั น ธ ใ นตลาดนโยบายเศรษฐกิจที่มีม ากขึ้น ในชว งเวลาดั ง กลา วนี้เ ป น
ปฏิสัมพันธระหวางชนชั้นนํ าทางอํ านาจและขุนนางวิชาการฝายหนึ่งกับกลุมพอคานายทุนอีก
ฝายหนึ่ง
ระบบทุนนิยมโลกมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยมากขึ้น แมวาประเทศมหาอํานาจดังเชนสหรัฐอเมริกาสูญเสียอิทธิพลภายหลังการเปลี่ยน
แปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 แตองคกรโลกบาลเขามามีอิทธิพลเพิ่มขึ้นแทนที่ การที่ไทย
เปนภาคีของ GATT ในป 2525 เปนตนมา ทําใหตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยถูกกํากับ
โดยระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศมากขึ้น และบังคับใหสังคมเศรษฐกิจไทยดําเนินบนเสนทาง
เสรีนยิ มทางเศรษฐกิจตอไป การขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) จากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศในป 2525 2526 และ 2528 และการขอเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural
Adjustment Loans) จากธนาคารโลกในป 2525 และ 2526 ยังผลใหรัฐบาลไทยสูญเสียอธิปไตย
ในการดําเนินนโยบาย เพราะเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) ซึง่ ผูกติดมา
กับเงินกูม ผี ลในการกํากับการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไทย
ในชวงเวลาดังกลาวนี้ บรรษัทระหวางประเทศอาศัยรัฐบาลประเทศของตนแทรก
แซงตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย เพื่อกดดันใหรัฐบาลไทยดําเนินนโยบายในทางที่เกื้อ
ประโยชนบรรษัทระหวางประเทศ การกดดันใหรัฐบาลไทยออกกฎหมายคุมครองกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสนิ ทางปญญา ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคาก็ดี และการกดดันใหรัฐบาลไทยเปดประตู
การคาระหวางประเทศ โดยลดการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศก็ดี นับเปนตัวอยางของ
ความขอนี้ ในอีกดานหนึ่ง บรรษัทระหวางประเทศจํานวนมากเขามาหาประโยชนจากกระบวนการ
จัดจางจัดซือ้ ในโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure Investment)
รัฐบาลประเทศมหาอํานาจเริ่มเขามาแทรกแซงกระบวนการจัดจางจัดซื้อของราชการไทย เพื่อ
ปกปองผลประโยชนของบรรษัทระหวางประเทศของตน ตลาดนโยบายเศรษฐกิจไทยเริ่มกลายเปน
ตลาดไรพรมแดน
อคติความโนมเอียงทางนโยบาย (Policy Bias) ทีป่ รากฏในชวงเวลาระหวางป
2475 – 2516 ยังคงปรากฏตอมาในชวงนี้ มิหนําซํ้าอคติดังกลาวนี้ยิ่งพอกพูนมากขึ้น เนื่องเพราะ
ความเขมแข็งและอิทธิพลของกลุมทุนในกระบวนการกําหนดนโยบาย การรวมศูนยอํานาจการ
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ตัดสินใจยังไมผอนคลาย รวมทั้งการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจยังคงมีตอมา เพียงแตวา ในชวงเวลานี้สวนเกินทางเศรษฐกิจเริ่ม
รั่วไหลออกจากระบบราชการ กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยมิอาจผูกขาดการดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจได อันเปนผลจากการเปลี่ยนโครง
สรางชนชั้นทางอํานาจ
2.23 ชวงเวลาระหวางป 2531 – 2540
การสิ้นยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณณสูลานนทในเดือนสิงหาคม 2531 โดยที่
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสืบตอมา อาจถือไดวาเปนการสิ้นสุดของ
ระบอบ ‘เผด็จการครึ่งใบ’ ในเมือ่ นายกรัฐมนตรีคนใหมมาจากการเลือกตั้ง แตสังคมการเมืองไทย
ยังมิอาจเปลีย่ นผานไปสูระบอบประชาธิปไตย สวนหนึ่งเปนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ซึ่งเปน
ผลการรอมชอมระหวางรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 กับฉบับป 2519 มิไดมีความเปนประชาธิปไตย
มากนัก อีกสวนหนึง่ เปนเพราะอํานาจทางการเมืองตกอยูกับกลุมนักเลือกตั้ง ซึ่งสวนสําคัญอาศัย
การซื้อเสียงและการทุจริตการเลือกตั้งเขาไปเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และใชอํานาจทางการ
เมืองดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ ทั้งโดยชอบและมิชอบกฎหมาย ดังที่ รังสรรค ธนะพรพันธุ
(2544ข) ชี้ใหเห็น ระบอบอํามาตยาธิปไตยมิไดเปลี่ยนไปสูระบอบประชาธิปไตย หากแตเปลี่ยน
ไปสู ระบอบยียาธิปไตย อันถูกครอบงําโดยนักเลือกตั้งเผายี้ การตอสูทางการเมืองในชวงเวลา
ดังกลาวนี้เปนการตอสูสามเสาระหวางกลุมพลังประชาธิปไตย กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย และ
กลุมพลังยียาธิปไตย ในขณะที่การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เปนชัยชนะของกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตย ซึ่งตองการยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจกลับคืนมา เหตุการณพฤษภาคม 2535 เปนชัยชนะของกลุมพลังประชาธิปไตย
แตการที่กลุมพลังประชาธิปไตยมิอาจรุกคืบเขาไปยึดพื้นที่ทางการเมืองในระบบรัฐสภาได ทําให
กลุม ยียาธิปไตยกลับเปนฝายเสพสุขจากเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535
ตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งเปนตลาดที่ไรพรมแดนทางภูมิศาสตร
นับตัง้ แตชวงระหวางป 2516 – 2531 มีลักษณะไรพรมแดนยิ่งขึ้นไปอีก องคกรโลกบาล รัฐบาล
ประเทศมหาอํ านาจ และบรรษัทระหวางประเทศกลายเปนตัวละครที่มีบทบาทสําคัญยิ่งขึ้นใน
ตลาดนโยบายเศรษฐกิจไทย
ประการแรก ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศมีผลในการลิดรอนอธิปไตยใน
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยมากขึ้น การปรับเปลี่ยนระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศตามแนวทางของฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) ทําใหรัฐบาลไทยตอง
เดินบนเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจมากขึ้น การเปดเสรีมิไดมีเฉพาะดานการคาสินคา หากยังมี
การเปดเสรีดา นการคาบริการและการเปดเสรีทางการเงิน โดยที่ประเทศมหาอํานาจรวมกับองคกร
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โลกบาลกําลังรุกคืบไปสูการเปดเสรีในดานการลงทุนระหวางประเทศ (Multilateral Agreement
on Investment)
ประการที่สอง การแทรกแซงของรัฐบาลประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกามีมากยิ่งกวายุคสมัยใด การแทรกแซงมีลักษณะกาวราว ดวยการใช Omnibus
Trade and Competitiveness Act of 1988 เปนเครื่องมือในการขมขูใหรัฐบาลไทยดําเนิน
นโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ การกอตัวและการแผอิทธิพลของลัทธิเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอม
(Environment Unilateralism) ทําใหมีการใชขออางในเรื่องสิ่งแวดลอมในการลงโทษสินคาออก
ไทย นอกจากนี้ ยังเขาไปแทรกแซงกระบวนการจัดจางจัดซื้อของราชการไทยอีกดวย ในประการ
สํ าคัญ ประเทศมหาอํ านาจกํ าลังรุกคืบในการกดดันใหการจัดจางจัดซื้อของราชการไทยเปน
กระบวนการที่เปดกวาง โดยการประมูลระหวางประเทศ (International Bidding) การจัดจาง
จัดซื้อของรัฐบาล (Government Procurement) เปนหัวขอหนึ่งในการจัดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศขององคการการคาโลก
ประการที่สาม บรรษัทระหวางประเทศซึ่งเขามาลงทุนในประเทศไทยมีอิทธิพล
ตอชะตากรรมของระบบเศรษฐกิจไทย การตัดสินใจในการลงทุนและการตัดสินใจยายโรงงาน
(Relocation of Production) มิไดมผี ลกระทบตอกระแสการเคลื่อนยายเงินทุนเทานั้น หากยังมี
ผลอยางสําคัญตอกระแสการคาระหวางประเทศดวย เพราะการคาระหวางหนวยเศรษฐกิจภายใต
ความเปนเจาของเดียวกัน (Intra – Firm Trade) มีสดั สวนสําคัญยิ่งในกระแสการคาโลก ความ
สําคัญของบรรษัทระหวางประเทศจึงเปนประเด็นที่ผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายตองคํานึงถึง
ในอี ก ด า นหนึ่ ง บรรษัท ระหว า งประเทศอาศัยรัฐบาลของตนในการกดดันใหรัฐบาลไทยเลิก
นโยบายทีข่ ดั ผลประโยชนของกลุมทุนสากล และปรับเปลี่ยนนโยบายไปสูแนวทางที่เกื้อประโยชน
ของกลุมทุนสากล
การแทรกตั ว ของกลุ  ม ทุ น สากลเข า สู  ก ระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ
ในประเทศไทยชวยเสริมสงฐานะของกลุมทุนไทย กลุมทุนไทยจํานวนมากมีธุรกิจรวมทุน (Joint
Venture) กับกลุมทุนสากล หรือมีสัญญาเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance
Agreement) กับกลุมทุนสากล ในดานหนึ่ง กลุมทุนไทยรุกเขาไปยึดพื้นที่ในตลาดการเมือง
ทัง้ คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ในอีกดานหนึ่งกลุมทุนไทยอาศัยความสัมพันธ
ทีม่ กี บั กลุม ทุนสากลในการกดดันกระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลไทย โดยที่กลุมทุนสากล
ได ประโยชนจากเครือขายความสัมพันธทางการเมืองในประเทศไทยของกลุมทุนไทยเปนผล
ตางตอบแทน
ปรากฏการณใหมในชวงนี้ ก็คือ การเติบโตของขบวนการประชาชนและองคกร
พัฒนาเอกชน ทัง้ ภายในประเทศและระหวางประเทศ การเติบโตดังกลาวนี้กอใหเกิดภาวะการคาน
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อํานาจ (Countervailing Power) ในตลาดนโยบาย ในขณะที่ขบวนการประชาชนและองคกร
พัฒนาเอกชนภายในประเทศคานอํ านาจกลุมทุนไทย ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนา
เอกชนระหวางประเทศคานอํ านาจกลุมทุนสากล ในขณะที่กลุมทุนไทยผนึกเปนพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตรกับกลุมทุนสากล ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนภายในประเทศผนึก
เปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับขบวนการและองคกรระหวางประเทศ สมรภูมิของกลุมพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตรทั้งสองฝายอยูในตลาดการเมืองทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ในขณะที่
กลุม ทุนยึดกุมลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo – Liberalism) ผลักดันการกาวไปตามเสนทางของฉัน
ทมติแหงวอชิงตัน โดยการเปดเสรีทางเศรษฐกิจอยางรอบดาน เพื่อหาประโยชนจากกระบวนการ
โลกานุวัตร ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนตอตานการเปดเสรีชนิดสุดขั้ว เพราะ
ยุทธศาสตรการเปดเสรีทางเศรษฐกิจใหประโยชนแกมนุษยพิภพอยางไมเสมอภาค มิหนําซํ้ายังไม
เปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ไมเปนมิตรกับคนจนและชนตํ่าชั้นในสังคม และ
ทําลายสถาบันครอบครัว
การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ ดวยวิธีการที่ชอบและมิชอบดวยกฎหมายยังคง
ปรากฏตอมา โดยที่มีความซับซอนมากขึ้น การฉอราษฎรบังหลวง ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวม
ทัง้ การฉอฉลอํานาจ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงระดับที่กัดเซาะทําลายฐานรากของสังคมไทย และ
บั่นทอนประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ หนทางใหมในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ ก็คือ
การถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) อันเปนหนทางที่ฉันทมติแหง
วอชิงตันใหความชอบธรรม ผูมีอํานาจทางการเมืองสามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ การจัดสรรสัมปทาน และการใหธุรกิจเอกชนมารวมประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกับรัฐ ปรัชญาวาดวยบทบาทของรัฐแปรเปลี่ยน นับตั้งแตป 2475 เปนตนมา รัฐถือเปน
หนาที่ในการจัดสรรบริการสาธารณูปโภค บัดนี้ แมแตบริการสาธารณูปโภคก็ยังถายโอนไปให
เอกชนผลิตได ตัณหาความตองการสวนเกินทางเศรษฐกิจผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงปรัชญา
วาดวยบทบาทของรัฐดังกลาวนี้
ดวยเหตุทกี่ ลุม พลังยียาธิปไตยไดเปรียบดุลอํานาจทางการเมืองในชวงนี้ สวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจจึงตกแกกลุมพลังยียาธิปไตย
ในสัดสวนสํ าคัญ โดยที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเปนฝายสูญเสีย แตอาการมูมมามในการ
ดูดกลืนสวนเกินทางเศรษฐกิจของกลุมพลังยียาธิปไตย ประกอบกับความไมชอบธรรมและความ
ไมบริสุทธิ์ไมยุติธรรมในการไดมาซึ่งอํานาจ มีผลใหประชาสังคมไทยขับเคลื่อนขบวนการปฏิรูป
การเมือง อันเปนที่มาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
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3. กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลกระทบตอกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยอยางนอย 3 ดาน ไดแก
(1) กฎกติกาในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
(2) การจัดองคกรในการกําหนดนโยบาย
(3) เนือ้ หาของนโยบาย
3.1

กฎกติกาในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ

รัฐธรรมนูญเปนอภิมหาสถาบัน มีบทบาทในการกําหนดกฎกติกาหรือสถาบันใน
สังคม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบาทสําคัญในการจัดระเบียบใหมใน
ตลาดการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดระเบียบในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ กฎกติกาเหลานี้อาจ
จําแนกออกเปน 9 กลุม (ดูตารางที่ 9-2) ไดแก
(1) การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation)
(2) ความโปรงใส (Transparency)
(3) ความรับผิด (Accountability)
(4) การกระจายอํานาจ (Decentralization)
(5) การฉอราษฎรบังหลวง ทุจริต ประพฤติมิชอบ และการแสวงหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจ (Rent Seeking)
(6) ธรรมนูญการคลัง (Fiscal Constitution)
(7) ธรรมนูญทางการเงิน (Monetary Constitution)
(8) กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
(9) กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule)
ในบรรดากฎกติกาหรือสถาบันที่มีบทบาทกํากับตลาดนโยบายดังกลาวนี้ เมื่อ
พิเคราะหอยางรอบดานแลว จะเห็นไดวาเปนกฎกติกาหรือสถาบันที่มีเปาหมายในการทํ าให
ระบอบการเมืองการปกครองมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎกติกาใน
สวนที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ความโปรงใส ความรับผิด และการกระจายอํานาจ
สวนกฎกติกาเกี่ยวกับธรรมนูญการคลัง ธรรมนูญการเงิน และกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน มีผล
กํากับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเปนดานหลัก ทายที่สุด กฎการลงคะแนนเสียงเปน
เกณฑในการกําหนดกฎกติกาและสถาบันอื่นๆ
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การทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดกฎกติกาที่เกื้อกูลใหมีธรรมาภิบาล หาไดหมายความวา
ธรรรมาภิบาลจะกอเกิดไดโดยงาย เพราะธรรมาภิบาลเปนเรื่องของวัฒนธรรม กระบวนการนํากฎ
เกณฑ เ กี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลบรรจุ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กระบวนการรั ฐ ธรรมนุญ านุ วั ต ร
(Constitutionalization Process) เปนเพียงขั้นตอนเริ่มตนเทานั้น หากระบบการเมืองและ
ระบบราชการมิไดยอมรับธรรมาภิบาลเปนวัฒนธรรม และประชาสังคมมิไดเห็นความสําคัญของ
ธรรมาภิบาล ถึงธรรมาภิบาลจะบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ ธรรมาภิบาลก็มิอาจกอเกิดและเติบโตได
การนํ ากฎกติ ก าในรั ฐ ธรรมนู ญ มาใช ใ นทางปฏิ บั ติ จํ าต อ งมี ก ระบวนการ
นิติบัญญัติเพื่อตรากฎหมายใหมเพื่อรองรับกฎกติกาใหม หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยูแลว
เพือ่ ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎกติกาใหม แตกระบวนการนิติบัญญัติดังกลาวนี้กินเวลา และ
ยิ่งกินเวลามากขึ้นไปอีกหากรัฐบาลและรัฐสภาไมไยดี และไมใสใจที่จะผลักดันกระบวนการ
นิติบัญญัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ในเมื่อไมมีบทลงโทษรัฐบาลและรัฐสภาใน
ฐานละเวนการปฏิบัติการหนาที่ ในประการสํ าคัญ รัฐธรรมนูญมิไดสรางกลไกความรับผิด
(Accountability Mechanism) เกีย่ วกับการตรากฎหมายและการแกไขกฎหมายเพื่อรองรับและ
อนุวัตรตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ยกเวนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญระบุ
เงื่ อ นเวลาไว ชั ด เจน จึ ง มี ผ ลบั ง คั บ ให รั ฐ บาลต อ งดํ าเนิ น การในการตรากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญเหลานั้น แต ‘กฎหมายลูก’ อื่นๆ เมื่อรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดเงื่อนเวลาที่ชัดเจน
กระบวนการตรากฎหมายใหมและแกไขกฎหมายที่มีอยูเดิมเพื่ออนุวัตรตามรัฐธรรมนูญจึงเปนไป
อยางเชือ่ งชา โดยที่ในบางกรณียังมิไดเริ่มตนกระบวนการ เพราะมิไดกําหนดผูรับผิดไวชัดเจน
การดําเนินการใหเปนตามกฎกติกาใหมในรัฐธรรมนูญมีตนทุนปฏิบัติการที่ตอง
เสีย (Transaction Cost) บางกรณีตนทุนปฏิบัติการเปนภาระของแผนดิน แตบางกรณีเปนภาระ
ของประชาชนในฐานะปจเจกบุคคลและในฐานะขบวนการ หากตนทุนปฏิบัติการที่ตองเสียสูงมาก
เกินไป กฎกติกาที่กําหนดอาจมีผลเบี่ยงเบนจากเจตนารมณ
3.11 การมีสวนรวมของประชาชน (People Participation)
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบายนับเปนธรรมาภิบาล
ที่สําคัญ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสําคัญแกประเด็นนี้มากกวารัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ
แตประชาชนตองเผชิญเสนทางที่ยากลําบากในการมีสวนรวมทางการเมือง หากระบบการเมือง
และระบบบราชการยังไมยอมรับการมีสวนรวมของประชาชนเปนวัฒนธรรม
ประการแรก การชุมนุมของประชาชนเพื่อเรียกรองหรือคัดคานนโยบายถูกมอง
วาเปนการสรางความไมสงบ จนรัฐบาลบางชุดถึงกับใชกําลังปราบปราม แมรัฐธรรมนูญจะมี
บทบัญญัตใิ หหลักประกันในเรื่องเสรีภาพในการรวมกลุมและชุมนุมก็ตาม
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ประการที่สอง แมวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบังคับ
ใชมากวา 3 ป แตก็ยังไมมีการดําเนินการตรากฎหมายเพื่อรองรับและอนุวัตรตามรัฐธรรมนูญ
ในประเด็นสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นสิทธิชุมชน
ประการที่สาม แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติใหประชาชนมีสิทธิ
ในการเสนอรางกฎหมาย ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น แตตนทุนปฏิบัติการคอนขางสูงและ
ตกเปนภาระของขบวนการประชาชน เพราะตองรวบรวมประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา
50,000 คนมาเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภา (ม. 170) หรือประธานสภาทองถิ่น (ม.287) แลวแต
กรณี โดยทีต่ อ งเสนอรางกฎหมายดวย ตนทุนปฏิบัติการที่สูงมากนี้ยอมเปนเหตุใหการเขาชื่อเสนอ
รางกฎหมาย ทัง้ ระดับประเทศและระดับทองถิ่นเปนไปไดยาก อนึ่ง ขอใหสังเกตวา รัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ไมยินยอมใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล
หากแตตองเปนมติของพรรค และตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเดียวกันลงนาม
รับรองอยางนอย 20 คน ซึ่งมีผลในการลิดรอนหนาที่ดานนิติบัญญัติของ ส.ส. และลิดรอนบทบาท
ของพรรคการเมืองขนาดเล็ก หากยินยอมให ส.ส. สามารถเสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล
โดยยกเลิกบทบัญญัติที่ลิดรอนบทบาทของพรรคการเมืองขนาดเล็ก ราษฎรยอมสามารถยื่นเสนอ
รางกฎหมายผาน ส.ส. ของตนได โดยมิจําตองรวบรวมประชาชนจํานวน 50,000 คน อันเปนการ
ลดตนทุนปฏิบัติการในการเสนอรางกฎหมายของประชาชน
ประการที่ สี่ การไต ส วนสาธารณะมี จุ ด ประสงค ที่ จ ะรั บ ฟ ง ความเห็ น ของ
สาธารณชนเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของโครงการและกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออม การณปรากฏวา โครงการหลายตอหลาย
โครงการริเริม่ และดําเนินการโดยหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการของรัฐ กอนที่จะมีการทํา
ประชาพิจารณ แมผลการไตสวนสาธารณะจะปรากฏในทางลบ ก็มิอาจลมเลิกโครงการได
ในหลายตอหลายกรณีแทนที่กระบวนการประชาพิจารณจะชวยบรรเทาความขัดแยงในสังคม
กลับสรางความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น ตราบเทาที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมยังฝงรากลึกในระบบ
ราชการ การมีสวนรวมของประชาชนจะยังไมมีพื้นที่ในภาครัฐบาล แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
จะสรางกลไกการประชาพิจารณ แตมิไดมีการตรากฎหมายใหสอดรับกับเจตนารมณดังกลาวนี้
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ.
2539 ซึง่ มีผลบังคับใชในปจจุบัน รางขึ้นกอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 โดยที่มิไดมี
จิ ต วิ ญ ญาณประชาธิ ป ไตย และมิ ไ ด ส อดรั บ กั บวั ฒ นธรรมการมี ส  ว นร ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชน
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3.12 ความโปรงใส (Transparency)
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสําคัญแกความโปรงใสในฐานะธรรมาภิบาล
สําคัญ เพราะความโปรงใสชวยปองกันการฉอราษฎรบังหลวง การทุจริตประพฤติมิชอบ และการ
ฉอฉลอํานาจ อีกทั้งเปนกลไกในการกระตุนใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
แตรัฐบาลที่ผานมามิไดตรากฎหมายหรือแกไขกฎหมายเพื่อสนองตอบเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติขาวสารขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่ บังคับใชกอนรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
มิอาจเปนกลไกในการกอใหเกิดความโปรงใสได เพราะนอกจากกระบวนการพิจารณาเปดเผย
ขอมูลขาวสารของทางราชการจะเปนไปอยางเชื่องชาแลว ยังไมมีบทลงโทษหนวยราชการที่ฝาฝน
กฎหมายอีกดวย การณปรากฏวา แมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะมีมติใหหนวย
ราชการเปดเผยขอมูลขาวสารแกสาธารณชน แตก็มีตัวอยางหนวยราชการที่ดื้อแพงไมปฏิบัติตาม
ขอวินจิ ฉัยของคณะกรรมการดังกลาว การขาดกฎหมายรองรับปรัชญาความโปรงใส กระบวนการ
พิจารณาทีล่ า ชา และการดื้อแพงของหนวยราชการ ทําใหตนทุนปฏิบัติการในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการสูงโดยไมสมควร ตนทุนเหลานี้ตกเปนภาระของประชาชนผูรองขอขอมูล
หากระบบราชการและภาคการเมืองยังไมยอมรับวัฒนธรรมความโปรงใสเปน
สวนหนึ่งของวิถีแหงชีวิต กระบวนการกําหนดนโยบายยอมขาดความโปรงใสตอไป การรองขอ
ความโปรงใสซึ่งตองเสียตนทุนปฏิบัติการสูงยอมทําใหเสียงรองขอออนระโหยไปในทายที่สุด
3.13 ความรับผิด (Accountability)
แมความรับผิดเปนธรรมภิบาลที่สําคัญ แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ลมเหลวในการสรางกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) ทําให
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มิไดแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ความรับผิดเปนกลไกสํ าคัญในการ
แปรเปลี่ยนตลาดการเมือง จากตลาดที่นักการเมืองนําเงินแลกกับคะแนนเสียง (ตลาดปริวรรต
สาธารณะในความเปนจริง) ไปสูตลาดที่นักการเมืองนํานโยบายแลกกับคะแนนเสียง (ตลาด
ปริวรรตสาธารณะในอุดมคติ) ขอเท็จจริงปรากฏวา นักการเมืองและพรรคการเมืองมักจะโฆษณา
นโยบายในการหาเสียง แตเมื่อไดรับเลือกตั้งและมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแลว กลับตระบัดสัตยมิได
นํานโยบายทีใ่ ชหาเสียงไปดําเนินการ การขาดความนาเชื่อถือในการรักษาพันธสัญญา (Credible
Commitment) ทําใหตลาดการเมืองมิอาจพัฒนาไปสูตลาดในอุดมคติได เพราะราษฎรมิอาจแนใจ
ไดวา เมื่อจาย ‘เงิน’ (คะแนนเสียง) ไปแลว จะไดรับบริการการเมือง (นโยบาย) เปนผลตางตอบ
แทน ดวยเหตุดงั นี้ ราษฎรจึงยินดีรับเงินแลกกับคะแนนเสียง แทนที่จะรอดวยความหวังลมๆแลงๆ
วาจะไดรับบริการความสุขจากนักการเมือง6
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การบังคับใหรัฐบาลแถลงนโยบายวา นโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาประกอบ
ดวยนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตามหมวด 5 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มากนอย
เพียงใด และตองรายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละ
หนึ่งครั้ง เปนการสรางกลไกความรับผิดตอสภารางรัฐธรรมนูญ หาใชกลไกความรับผิดตอ
ประชาชนไม เพราะสภารางรัฐธรรมนูญไมเคยขอประชามติกวา ประชาชนตองการแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐ ตามหมวด 5 หรือไม
3.14

การกระจายอํานาจ (Decentralization)

การกระจายอํ านาจนับเปนสถาบันสํ าคัญที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 สรางขึ้น โดยที่วางกรอบการกระจายอํานาจอยางกวางขวาง ทั้งดานการกําหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล รวมตลอดจนการคลังและการเงิน แต
กรอบที่กํ าหนดไวอยางกวางขวางนี้เปดโอกาสใหฝายบริหารสามารถใชดุลพินิจในการตีความ
กระบวนการกระจายอํานาจนั้นกินเวลา หากไมมีกฎกติกาที่ชัดเจนยอมเปดชองใหมีการแสวงหา
คาเชาทางเศรษฐกิจจากกระบวนการนี้ได โดยที่อาจเกิดความระสํ่าระสายในการบริหารราชการ
แผนดินในชวงแหงการปรับเปลี่ยนนี้ดวย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสําคัญกับประเด็นการกระจายอํานาจในการ
บริหารราชการแผนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกครองสวนทองถิ่น โดยมีบทบัญญัติรองรับให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการผลิตสินคาสาธารณะทองถิ่น (Local Public Goods)
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการการศึกษาและบริการสาธารณสุข แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้มิไดสนใจ
ประเด็นการกระจายอํ านาจในการใชเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจระหวางหนวยงาน การ
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในดานการเงินและการคลัง (มาตรา 284) อาจ
ตีความไดวา เปนการกระจายอํ านาจในการใชเครื่องมือทางการเงินและการคลัง หากไมมี
กฎเกณฑทชี่ ดั เจน ปญหาในการบริหารนโยบายการเงินและนโยบายการคลังอาจเกิดขึ้นในอนาคต
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดดําเนินนโยบายในทิศทางเดียวกับรัฐบาลสวนกลางในการ
รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ อันเปนการซํ้าเติมปญหาการประสานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคซึ่งมีอยูกอนแลว
3.15 การฉอราษฎรบังหลวง การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแสวง
หาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหความสําคัญกับการกํากับและ
ตรวจสอบตลาดการเมืองในประเด็นการฉอราษฎรบังหลวง การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
แสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ การกํากับและตรวจสอบดังกลาวนี้เขมงวดทั้ง ‘ประตูเขา’ และ ‘ประตู

460
ออก’ จากตลาดการเมือง ดวยการสะกัดกั้นมิใหผูที่มีประวัติการทุจริตและประพฤติมิชอบเขาสู
ตลาดการเมือง เมือ่ เขาสูตลาดการเมืองแลว ยังสรางกระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองและผูบ ริหารราชการแผนดินระดับสูงออกจากตําแหนง พรอมทั้งปองกันมิใหมีการใชตําแหนง
ทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนจากรัฐ และปองกันปญหาการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนบุคคลกับผลประโยชนสาธารณะ เมื่อออกจากตลาดการเมืองแลว ยังมีกระบวนการตรวจสอบ
ทรัพยสนิ และกระบวนการดําเนินคดีอาญา หากพบวามีความรํ่ารวยผิดปกติอีกดวย
การกํากับและตรวจสอบตลาดการเมืองอยางเขมงวดนี้ มีผลในการทําใหตนทุน
ปฏิบัติการของผูดํารงตําแหนงการเมืองสูงขึ้น เพราะมีพันธะในการรักษาเกียรติประวัติสวนบุคคล
การลาออกจากการเปนกรรมการธุรกิจเอกชน การละเวนการถือหุนในธุรกิจเอกชนเปนการชั่วคราว
การจัดทํารายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในการถูกลงโทษทางการเมือง
และการดําเนินคดีอาญาอีกดวย ตนทุนปฏิบัติการที่สูงขึ้นนี้อาจชวยปองปรามมิใหผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับหนึ่งได แตมิอาจปองปรามไดทั้งหมด เพราะมี
ชองโหวทจี่ ะเล็ดลอดการกํากับและตรวจสอบ หากการกํากับและตรวจสอบยิ่งเขมงวดมากเพียงใด
ตนทุนปฏิบตั กิ ารยิง่ สูงมากเพียงนั้น การสูญเสียตนทุนปฏิบัติการสูงๆอาจกลายเปนทํานบกีดขวาง
พลเมืองดีมใิ หเขาสูตลาดการเมือง อันมีผลตรงกันขามกับเจตนารมณของการกํากับและตรวจสอบ
ตลาดการเมือง
ตนทุนปฏิบัติการในการกํ ากับและตรวจสอบตลาดการเมืองมิไดเปนภาระแก
ปจเจกบุคคลผูก าวเขาสูตลาดการเมืองเทานั้น หากยังเปนภาระของแผนดินดวย เพราะตองมีการ
จัดตัง้ องคกรที่ทําหนาที่กํากับและตรวจสอบตลาดการเมือง รวมตลอดจนตองสูญเสียงบประมาณ
รายจายจํานวนมากในกระบวนการกํากับและตรวจสอบ กระบวนการถอดถอนจากตําแหนง และ
กระบวนการลงโทษและดําเนินคดีอาญา ภาระที่ตกแกแผนดินดังกลาวนี้จะถือเปนภาระที่เปน
ธรรมมิได เพราะพลเมืองดีตองรับภาระอันเกิดจากผลกรรมของผูประพฤติชั่ว การผลักภาระ
รายจายดังกลาวนีไ้ ปใหแกผูที่ถูกถอดถอนจากตําแหนงและถูกดําเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด นับเปน
หลักการอันชอบ เพราะเปนไปตามเกณฑ ‘ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว’ ผูด ารงตํ
ํ าแหนงทางการเมืองและ
ตําแหนงผูบริหารราชการแผนดินระดับสูง หากถูกถอดถอนจากตําแหนงและหากมีความผิดทาง
อาญาควรจักตองรับภาระรายจายในการกํากับและตรวจสอบตลาดการเมือง โดยมีอัตราที่กําหนด
ไวอยางชัดเจน หลักการดังกลาวนี้จะทําใหภาระตนทุนปฏิบัติการของคนที่ฉอราษฎรบังหลวงและ
ประพฤติมชิ อบเพิ่มขึ้น แตจะไมกระทบตอผูประพฤติชอบในตลาดการเมือง ในประการสําคัญ จะ
มีผลในการลดภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากร ซึ่งตองเสียประโยชนจากกระบวนการดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและการบริหารนโยบายเศรษฐกิจอยูแลว
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3.16 ธรรมนูญทางการคลัง (Fiscal Constitution)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติที่ถือเปนธรรมนูญ
ทางการคลัง7 ธรรมนูญทางการคลังเปนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่มีจุดมุงหมายอยางนอย 2 ดาน
ดานหนึ่งตองการจํากัดการใชอํานาจการคลัง อีกดานหนึ่งตองการใหการบริหารการคลังของรัฐ
บาลมีความยืดหยุน ธรรมนูญทางการคลังทีม่ งุ จํากัดการใชอํานาจทางการคลัง โดยพื้นฐานแลว
ตองการจํากัดการใชอํานาจของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังเชนการจํากัดอํานาจ ส.ส. ในการนํา
เสนอรางกฎหมายการคลัง และการหาม ส.ส. แปรญัตติเพิ่มเติมรายการในงบประมาณรายจาย
และวงเงินงบประมาณรายจาย ธรรมนูญทางการคลังในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มิไดตองการจํ ากัด
อํานาจการคลังของรัฐบาล แมจะมีบทบัญญัติที่กําหนดวา รายจายเงินแผนดินจักตองมีกฎหมาย
รองรับ (มาตรา 181) แตขณะเดียวกันก็มีขอยกเวน (มาตรา 181) และมีความยืดหยุนในการ
บริหารงบประมาณ (มาตรา 179) รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติที่ถือเปนธรรมนูญภาษีอากร
(Tax Constitution) ดวย แตรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดหลักการที่แนชัดวา การเก็บภาษีอากรจักตอง
ไดรับความเห็นชอบจากประชาชน การเก็บภาษีอากรโดยมิไดรับความเห็นชอบจากประชาชนมิ
อาจกระทําได (Taxation Without Representation) ตรงกันขามรัฐธรรมนูญกลับใหอํานาจรัฐบาล
ในการตราพระราชกํ าหนดในการเก็บภาษีอากร ซึ่งอาจทํ าใหเกิดกรณี Taxation Without
Representation ได
รั ฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดมีบทบัญญัติที่ถือเปน
ธรรมนูญการคลังแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ กลาวโดยพื้นฐานแลว ธรรมนูญการคลังที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มิไดแตกตางจากหลักการของพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
ธรรมนูญการคลังเปนแนวความคิดของสํ านัก Public Choice และสํ านัก
Constitutional Political Economy ซึง่ มองนักการเมืองและรัฐบาลเปน ‘อสูร’ (Leviathan) จึง
ตองการจํากัดการใชอํานาจของ ‘อสูร’ (McKenzie 1984) ดวยเหตุที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมี
แนวโนม ที่ จะใช จ า ยเงินเพื่อสะสมคะแนนนิยมทางการเมือง แตไมตองการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเก็บภาษีอากรทําลายคะแนนนิยมทางการเมือง รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงมี
แนวโน ม ที่ จ ะใช น โยบายงบประมาณขาดดุ ล จนก อ ให เ กิ ดระบอบประชาธิ ป ไตยที่ ข าดดุ ล

7

งานวิชาการวาดวยธรรมนูญทางการคลัง ดูอาทิเชน Aranson (1984) Brennan (1984) Azariadis and
Galasso (1998), Niskanen (1992), Marlow and Orzechowski (1997), Forte (1999) และ Persson and
Tabellini (1996a ; 1996b)
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(Democracy in Deficit)8 นักเศรษฐศาสตรในกลุมนี้พยายามผลักดันใหมีบทบัญญัติวาดวย
งบประมาณสมดุลในรัฐธรรมนูญ (Balanced Budget Amendment)9 นอกจากนี้ ยังมีความ
เคลือ่ นไหวในวงวิชาการที่จะสถาปนา ธรรมนูญทางภาษีอากร ดวย10
3.17 ธรรมนูญทางการเงิน (Monetary Constitution)
แนวความคิดวาดวยธรรมนูญทางการเงินอยูในกระแสธารเดียวกับธรรมนูญการ
คลัง (McKenzie 1984) เพราะมีจุดมุงหมายที่จะจํากัดการใชอํานาจของรัฐบาลในการบริหาร
นโยบายการเงิน วิวาทะสําคัญในเรื่องนี้เริ่มปรากฏในทศวรรษ 2500 (Yeager 1962) Friedman
(1962) เสนอบทวิเคราะหคัดคานการใหธนาคารกลางมีความเปนอิสระ เนื่องเพราะเกรงวาจะมี
การใชอํานาจไปในทางฉอฉล จึงเสนอใหมีการจํากัดอํานาจธนาคารกลาง พรอมทั้งสถาปนา
กระบวนการกํากับและตรวจสอบการใชอํานาจของธนาคารกลาง แมวาสํานัก Public Choice
และ Constitutional Political Economy มิไดจุดพลุวิวาทะวาดวยธรรมนูญทางการเงินใน
ทศวรรษ 2500 แตก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาแนวความคิดนี้ในเวลาตอมา11
กระบวนการนํ าบทบัญญัติวาดวยการบริหารนโยบายการเงินเขาสูรัฐธรรมนูญ
หรืออีกนัยหนึ่งกระบวนการรัฐธรรมนุญานุวตั รวาดวยนโยบายการเงิน (Constitutionalization of
Monetary Policy) ในประเทศไทยเปนไปอยางเชื่องชา ผูรางรัฐธรรมนูญในอดีตมิไดสนใจประเด็น
ดังกลาวนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 มิไดมีบทบัญญัติพิศดารและแตกตางไป
จากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ บทบัญญัติที่ตีความไดวาเปนธรรมนูญทางการเงินมีอยูเพียง 2 ขอ
ขอหนึ่งวาดวยการจํากัดอํานาจของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการนําเสนอรางกฎหมายการเงิน
อีกขอหนึ่งใหอํานาจฝายบริหารในการตราพระราชกําหนดเพื่อออกกฏหมายการเงินอันมีผลใหการ
บริหารนโยบายการเงินมีความยืดหยุนมากขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดมีบทบัญญัติจํากัด
อํานาจในการใชเครื่องมือทางการเงิน ไมวาอํ านาจนั้นเปนของธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
กระทรวงการคลัง

8

แนวความคิดวาดวยระบอบประชาธิปไตยที่ขาดดุล ดู Buchanan and Wagner (1977) และ Buchanan,
Rowley, and Tollison (1986)
9
วิวาทะวาดวยการกําหนดบทบัญญัติงบประมาณสมดุลในรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา ดูอาทิเชน Tobin
(1978 ; 1981 ; 1983), Buchanan and Wagner (1978) และ Buchanan, Rowley, and Tollison (1986)
10
งานวิชาการเกี่ยวกับธรรมนูญทางภาษีอากร (Tax Constitution) ดูอาทิเชน Brennan and Buchanan
(1980), Ackerman (1999) และ Zelenak (1999)
11
งานวิชาการสําคัญวาดวยธรรมนูญการเงินในทศวรรษ 2500 ไดแก Friedman (1962) Viner (1962) และ
Buchanan (1962) งานที่พัฒนาตอมาในชั้นหลัง ไดแก Leijonhufvud (1984) และ Bernholz (1984)

463
3.18 กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
บทบัญญัติวาดวย “กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน” ปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 บทบัญญัติดังกลาวนี้ตองการจํากัดอํานาจฝายนิติบัญญัติ
ในการเสนอรางกฎหมายประเภทนี้ โดยที่นิยาม “กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน” ครอบคลุมกฎหมาย
เศรษฐกิจในสัดสวนสําคัญ เพราะประกอบดวยกฎหมายภาษีอากร กฎหมายงบประมาณรายจาย
กฎหมายวิธีการงบประมาณ กฎหมายเงินคงคลัง กฎหมายการกอหนี้สาธารณะ กฎหมายการ
คําประกั
้
นเงินกู และกฎหมายเงินตรา แมวากฎหมายดานพาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และคมนาคมจะมิไดปรากฏในนิยาม “กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน” ตามรัฐธรรมนูญ แตเมื่อ
กฎหมายเหลานี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง มักจะถูกตีความวาเปนกฎหมายเกี่ยวดวย
การเงินดวย
การจํากัดอํานาจฝายนิติบัญญัติในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินเริ่มตน
ในยุคที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเรืองอํานาจ บทบัญญัติเชนนี้มีผลในการสงวนอํานาจในการ
เสนอรางกฎหมายประเภทนี้ไวในฝายบริหาร ซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกับระบบราชการ เนื่องเพราะ
อํานาจรัฐอยูในมือของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย การจํากัดอํานาจฝายนิติบัญญัติในเรื่องนี้ หาก
พิจารณาจากแงมุมของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย มีสวนชวยลด
ตนทุนปฏิบัติการในการตรากฎหมายของชนชั้นปกครองกลุมนี้ การปลอยใหฝายนิติบัญญัติมี
อํานาจในการเสนอรางกฎหมายโดยเสรีในสายตาของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเปนเรื่องวุนวาย
นารํ าคาญ สวนหนึ่งเปนเพราะผูนํากลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมีความเห็นวา ฝายนิติบัญญัติ
ไรความสามารถในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน เนื่องเพราะขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการเงินการคลังและระบบเศรษฐกิจไทยโดยทั่วไป รางกฎหมายที่นํ าเสนอโดย
ขาดความรูความเขาใจโดยถองแทยอมมีขอบกพรองเปนอันมาก อันเปนเหตุใหตองเสียเวลาโดย
มิ ส มควรในการพิ จ ารณากฎหมายในรั ฐ สภา ในความเห็ น ของกลุ  ม พลั ง อํ ามาตยาธิ ป ไตย
รางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินเปนเรื่องของผูชํานัญการ ซึ่งมีอยูในระบบราชการ แตไมมีในสภา
ผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แมจะไดชื่อวาเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับการปฏิรูปการเมือง ยังคงสืบทอดมรดกจากระบอบอํามาตยาธิปไตย สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมิอาจนํ าเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากนายก
รัฐมนตรี การจํากัดอํานาจของฝายนิติบัญญัติดังกลาวนี้มีผลลิดรอนการทําหนาที่นิติบัญญัติของ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร อันนํามาซึ่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากหนาที่หลัก และกีดขวางนวัตกรรม
ดานนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ในประเด็น
คํานิยาม ซึง่ ละเอียดกวาเดิม และประเด็นอํานาจในการวินิจฉัยกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ในยุคที่
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กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเรืองอํานาจ อํานาจในการวินิจฉัยวา รางกฎหมายใดเปนรางกฎหมาย
เกีย่ วกับดวยการเงินหรือไม เปนของประธานวุฒิสภา ในยุคสมัยที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมิได
เรืองอํานาจ อํานาจนี้ตกเปนของประธานสภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บัญญัติให
อํานาจนี้เปนขององคคณะที่ประกอบดวยประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ
3.19 กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule)
กฎการลงคะแนนเสียงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดการกอเกิดของกฎหมาย มติ
รัฐสภา และสถาบันตางๆ กฎคะแนนเสียงขางมาก (Simple Majority Rule) เปนกติกาหลักที่ใชใน
รัฐธรรมนูญฉบับตางๆ รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กรณีพิเศษที่ใชเกณฑคะแนนเสียงสูงกวา
50% (Super Majority Rule) มีอยูไมมาก
แตกฎคะแนนเสียงขางมากในกรณีสวนใหญที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งฉบับ
ป 2540 โดยสาระสําคัญแลวเปนกฎคะแนนเสียงขางนอย (Minority Rule) กลาวคือ ตองการ
คะแนนเสียงตํากว
่ า 50% ของจํานวนสมาชิกรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาแลวแตกรณี)
ที่มีอยูก็สามารถผานกฎหมายหรือมติของสภาได ทั้งนี้เพราะเหตุวา กฎการลงคะแนนเสียงสวน
ใหญยึดจํ านวนสมาชิกที่เขาประชุมเปนฐาน หาไดยึดจํานวนสมาชิกที่มีอยูเปนฐานไม ในเมื่อ
จํานวนสมาชิกเกินกวา 50% ของจํานวนสมาชิกที่มีอยูถือเปนองคประชุม และกฎหมายหรือมติ
ใดๆสามารถผานสภาดวยคะแนนเสียงเกินกวา 50% ของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม ดังนัน้ ดวย
คะแนนเสีย 25%+1 ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู สภาสามารถผานกฎหมายหรือมติใดๆได ดวยเหตุ
ดังนี้ กฎการลงคะแนนเสียงตามรัฐธรรมนูญในกรณีสวนใหญซึ่งดูเผินๆเปนกฎคะแนนเสียงขาง
มาก แทที่จริงแลวเปนกฎคะแนนเสียงขางนอย
การใชกฎคะแนนเสียงขางนอยในการกําหนดมติสภาในกรณีสวนใหญ กอใหเกิด
ผลกระทบสําคัญอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก รัฐสภาสามารถผลิตกฎหมายไดงาย จนกอใหเกิดสภาพกฎหมาย
ลนเกิน กลาวคือ ศักยภาพในการผลิตกฎหมายมิไดสอดคลองกับศักยภาพในการบังคับใช
กฎหมาย (Law Enforcement) การณจงึ ปรากฏวา มีกฎหมายจํานวนมากแมจะผานกระบวนการ
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ลว แตหาไดมีการบังคับใชกฎหมายไม ความลาชาในการผานรางกฎหมายบางฉบับ
มิไดเกิดจากปญหากฎการลงคะแนนเสียง หากแตเกิดจากกระบวนการนิติบัญญัติภายในรัฐสภา
เอง
ประการที่สอง กฎการลงคะแนนเสียงขางนอยเกื้อกูลการแสวงหาผลประโยชน
ของกลุม ผลประโยชน เพราะดวยกฎการลงคะแนนเสียงดังกลาวนี้ กฎหมายผานสภาไดคอนขาง
งาย การผลักดันกฎหมายเพื่อถายโอนหรือโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจมิใชเรื่องยาก กฎการลง
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คะแนนเสียงขางนอยจึงเกื้อประโยชนกลุมผลประโยชนที่มีการจัดตั้งองคกรอยางเขมแข็งและมี
อํานาจซื้อสูง
ประการที่สาม ประชาสังคมขาด ‘ตาขายปกปองสังคม’ (Social Safety Net)
ชนตําชั
่ น้ และคนจนผูดอยโอกาสในสังคมมิอาจปกปองตนเองได เนื่องจากไมสามารถหาประโยชน
จากกระบวนการนิติบัญญัติ และไมสามารถทัดทานการรางกฎหมายที่มีผลกระทบทางลบตอ
ตนเอง
การปรับเปลี่ยนกฎการลงคะแนนเสียงโดยยึดกฎคะเนนเสียงขางมากที่แทจริงจะ
ชวยสรางตาขายปกปองประชาสังคม และสกัดการตรากฎหมายเพื่อถายโอนหรือโยกยายสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจอยางไม เ ปนธรรมแก ก ลุ มผลประโยชนที่เ ขมแข็งและใกล ชิด ชนชั้นปกครองได
กฎหมายประเภทตอไปนี้ควรจะยึดกฎการลงคะแนนเสียงเกินกวา 50% ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู
ไดแก กฎหมายการคลัง กฎหมายการเงิน กฎหมายที่มีผลในการสรางการผูกขาด กฎหมายที่มีผล
ในการถายโอนหรือโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจอยางไมเปนธรรม กฎหมายที่มีผลกระทบตอชน
ตํ่ าชั้ น และคนจนผู  ด  อ ยโอกาสในสั ง คม กฎหมายที่ มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายที่มีผลในการโยกยายถิ่นฐานของประชากร กฎหมายการขายทรัพย
สินและกิจการของรัฐ ฯลฯ
บทสรุป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดกฎกติกากํากับกระบวน
การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจํ าแนกออกเปน 2 กลุม กลุมแรกวาดวยการสราง
ธรรมาภิบาล ซึ่งครอบคลุมประเด็นการมีสวนรวมของประชาชน ความโปรงใส ความรับผิด
การกระจายอํานาจ และการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ กลุมที่สองวาดวยการกํากับ
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค อันประกอบดวยธรรมนูญการคลัง ธรรมนูญการเงิน และ
กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
รั ฐ ธรรมนูญฉบับป 2540 ไมมีนวัตกรรมดานกฎกติกาการกํ ากับการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเลย แตมีนวัตกรรมดานกฎกติกาที่สรางธรรมาภิบาล ยกเวนประเด็น
ความรับผิด แมรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะกําหนดกรอบธรรมาภิบาล แตการผลักดันใหธรรมาภิบาล
เกิดขึ้นในสังคมไทย จําเปนตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (เนื่องเพราะธรรมาภิบาลเปนเรื่องของ
วัฒนธรรม) ปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อสนองตอบเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และปรับเปลี่ยนการ
จัดสรรภาระตนทุนปฏิบัติการ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรางสิ่งจูงใจ
ทายที่สุด รัฐธรรมนูญจะมีผลในการกําหนดกฎกติกาหรือสถาบันในสังคมไดอยาง
เหมาะสม จําเปนตองมีกฎการลงคะแนนเสียงที่เหมาะสม การยึดกุมกฎคะแนนเสียงขางนอยสราง
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ปญหาแกประชาสังคมไทย เพราะกอใหเกิดสภาพกฎหมายลนเกิน เปดโอกาสใหกลุมผลประโยชน
ที่ เ ข ม แข็ ง และใกลชิด ชนชั้น ปกครองหาประโยชนจ ากกระบวนการนิ ติบัญญัติ ด วยการตรา
กฎหมายเพื่อถายโอนโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังทําใหชนตํ่าชั้นและคนจนผูดอย
โอกาสในสังคมมิไดรับการปกปองเทาที่ควร
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ตารางที่ 9-2
กฎกติกาหรือสถาบันใหมที่กํากับตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กฎกติกาหรือสถาบัน

บทบัญญัติ

1. การมีสวนรวมของประชาชน
1.1 เสรีภาพในการรวมกลุม 1. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ
(ม.44)
2. เสรีภาพในการรวมเปนสมาคม สหภาพ
สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการ
เอกชน หรือหมูคณะอื่น
(ม. 45)
1.2 สิทธิในการเสนอราง
สิทธิในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายตอประธาน
กฎหมาย
รัฐสภา
(ม. 170)
1.3 สิทธิในการพิจารณาราง สิทธิของผูแทนองคการเอกชนรวมเปนคณะ
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางกฎหมายที่มี
สตรี และคนชรา
สาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา
(ม. 190)
1.4 สิทธิในการเสนอราง
สิทธิในการเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นตอ
ขอบังคับทองถิ่น
ประธานสภาทองถิ่น
(ม. 287)
1.5 สิทธิชุมชน
1. สิทธิในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถิ่นหรือของชาติ และมีสวนรวม
ในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน (ม. 46)
2. สิทธิในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนใน
การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ฯลฯ
(ม. 56)
1.6 การออกเสียงประชามติ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติ
หรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู
แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา เพื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกสียงประชามติ
ได
(ม. 214)

หมวด
สิทธิและเสรีภาพ
สิทธิและเสรีภาพ

รัฐสภา
รัฐสภา

การปกครองสวนทองถิ่น
สิทธิและเสรีภาพ

สิทธิและเสรีภาพ

คณะรัฐมนตรี
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1.7 การไตสวนสาธารณะ

1.8 การมีสวนรวมอื่นๆ

2. ความโปรงใส
2.1 สิทธิในการรับทราบ
ขอมูลขาวสารสาธารณะ

2.2 สิทธิในการรับทราบ
บัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง

บทบัญญัติ

หมวด

สิทธิในการรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจาก สิทธิและเสรีภาพ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือ
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผล
กระทบตอคุณภาพของสิ่งแวดลอม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญ
อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมี
สิทธิแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว
1. รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ
ของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้ง
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ
(มาตรา 76)
2. รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมี แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ
สวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
ฯลฯ
(ม. 79)
สิทธิในการรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สิทธิและเสรีภาพ
สาธารณะในการครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบ
ตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอื่น
(ม. 58)
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหนาที่ยื่นบัญชี
การตรวจสอบการใช
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน
อํานาจรัฐ
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือพนจาก
ตําแหนง
(ม. 291)
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3. ความรับผิด
3.1 การดําเนินนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ

3.2 สิทธิในการฟอง
หนวยราชการและ
องคกรของรัฐ

3.3 สิทธิในการเสนอ
เรื่องราวรองทุกข
4. การกระจายอํานาจ
4.1 การกระจายอํานาจ
ใหทองถิ่นพึ่งตนเองและ
พัฒนาตนเอง

บทบัญญัติ
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา รัฐบาลตอง
แถลงดวยวา นโยบายของรัฐบาลที่แถลงเปนไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามหมวด 5
แหงรัฐธรรมนูญมากนอยเพียงใด และรายงาน
แสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง
(ม.88 วรรค 2)
1. การคุมครองสิทธิในการฟองหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น และองคกรอื่นของรัฐ เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการประเมินโครงการที่มี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
(ม. 56 วรรค 3)
2. การคุมครองสิทธิในการฟองหนวยราชการ
หนวยงานองรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ใหรับผิด
เนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการ
กระทําหนาที่
(ม. 62)
การคุมครองสิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกข
โดยตองไดรับแจงผลการพิจารณาในเวลา
อันควร
(ม. 61)

หมวด
แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ

สิทธิและเสรีภาพ

สิทธิและเสรีภาพ

สิทธิและเสรีภาพ

แนวนโยบายพื้นฐาน
1. การกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง
แหงรัฐ
และตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง
พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอด
ทั้งโครงการพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นให
ทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ (ม. 78)
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4.2 การกําหนดบทบาท
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

5. การฉอราษฎรบังหลวง
ทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
การแสวงหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจ
5.1 บรรทัดฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

บทบัญญัติ

หมวด

2. การกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
ทองถิ่นมีความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
(ม. 284)
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ม. 43)
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมใน
การจัดบริการสาธารณสุข
(ม. 52)
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่บํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
(ม. 289)
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการ
ศึกษาและการฝกอบรมตามความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น
(ม. 289 วรรค 2)
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
และมีสวนรวมพิจารณาโครงการหรือ
กิจกรรมนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ (ม. 290)

การปกครองสวนทองถิ่น

สิทธิและเสรีภาพ
สิทธิและเสรีภาพ
การปกครองสวนทองถิ่น

การปกครองสวนทองถิ่น

การปกครองสวนทองถิ่น

การกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
แนวนโยบายพื้นฐาน
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
แหงรัฐ
ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ม. 77)
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บทบัญญัติ

หมวด

5.2 คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง

ผูที่มีประวัติการทุจริตและประพฤติมิชอบ เคย
ตองคําพิพากษาใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เนื่องจากรํ่ารวยผิดปกติ เคยถูกวุฒิสภาถอด
ถอนจากตําแหนง รวมทั้งจงใจไมยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สิน หรือยื่นแสดงขอมูล
ที่เปนเท็จ จนถูกหามดํารงตําแนงทางการเมือง
และยังไมครบกําหนด 5 ป มีขอหาม ตอไปนี้
(1) หามลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร
ม. 109 (6)(7)(13)(14)
(2) หามลงสมัครับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภา
ม. 126
(3) หามดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ม. 206 (4)
(4) หามดํารงตําแหนงกรรมการเลือกตั้ง
ม. 137 (4)
(5) หามดํารงตําแหนงตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
ม. 256 (4)
(6) หามดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ม. 297
5.3 ความขัดกันระหวาง
1. หามสมาชิกรัฐสภารับสัมปทานจากรัฐ หรือ
ผลประโยชนสวนบุคคล
เปนหุนสวน/ผูถือหุนในกิจการที่รับ
กับผลประโยชนสวนรวม
สัมปทานจากรัฐ ม. 110 (2) และ ม. 128
2. หามสมาชิกรัฐสภารับเงินหรือผลประโยชน
ใดๆจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ
ม. 110 (3) ม. 128
3. หามผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ ดํารงตําแหนง
หรือถือหุนในธุรกิจเอกชน
(ก) รัฐมนตรี
ม. 208
(ข) กรรมการการเลือกตั้ง
ม. 139 (3)
(ค) ตุลาการศาลรับธรรมนูญ ม. 258 (3)
(ง) กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
ม. 297

รัฐสภา

รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา
รัฐสภา
การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ
รัฐสภา

รัฐสภา

คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา
ศาล
การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ
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5.4 การแสดงบัญชีรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน

บทบัญญัติ

1. ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหนาที่ยื่น
ทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือพน
จากตําแหนง
(ม. 291)
2. การจงใจไมยื่นทรัพยสินและหนี้สิน หรือ
จงใจยื่นขอมูลเท็จ หรือปกปดขอมูลที่ควร
แจงใหทราบ อาจถูกใหพนจากตําแหนง
และหามดํารงตําแหนงทางการเมืองเปน
เวลา 5 ป
(ม. 295)
5.5 การเขาชื่อเพื่อให
1. บุคคลตอไปนี้มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
พิจารณาถอดถอน
ประธานวุฒิสภา เพื่อใหพิจารณาถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทาง
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูบริหาร
การเมืองและผูบริหาร
ราชการแผนดินระดับสูงออกจากตําแหนง
ราชการแผนดินระดับสูง
(1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ม. 304 วรรค 1
(2) สมาชิกวุฒิสภา
ม. 304 วรรค 2
(3) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอย
50,000 คน
ม. 304 วรรค 1
2. สส. สว. หรือสมาชิกทั้งสองสภามีสิทธิเขา
ชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวา กรรมการ
ปปช. รํ่ารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือ
กระทําความผิดตอหนาที่ราชการ (ม. 300)
5.6 การถอดถอนจาก
วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
ตําแหนง
การมืองและผูบริหารราชการแผนดินระดับสูง
ออกจากตําแหนง
(ม. 303 และ ม. 307)

หมวด
การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ

การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ

การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ

การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ

การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ
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5.7 การดําเนินคดีอาญา
ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง

6. ธรรมนูญการคลัง
6.1 การจํากัดอํานาจ สส.
ในการนําเสนอราง
กฎหมายการคลัง

บทบัญญัติ

หมวด

1. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ
ทุจริตแหงชาติมีหนาที่เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบความรํ่ารวยผิดปกติของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง เพื่อดําเนินคดีอาญา
(ม. 294 วรรค 2)
การตรวจสอบการใช
2. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
อํานาจรัฐ
ตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจพิจารณา
โทษผูถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความ
ผิดตอหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
กฎหมายอื่น
(ม. 308)

กฎหมายการคลังจัดอยูในกลุมกฎหมายเกี่ยว
รัฐสภา
ดวยการเงิน สส. มิอาจนําเสนอกฎหมายเกี่ยว
ดวยการเงินได เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรี
ม. 169
6.2 การปองกันปญหา
ในการพิจารณารางกฎหมายงบประมาณ
รัฐสภา
Democracy in Deficit
รายจาย หาม สส. แปรญัตติเพิ่มเติมรายการ
หรือจํานวนในรายการรายจาย แตอาจแปร
ญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายได ในการนี้
หามตัดทอนรายจายที่มีขอผูกพันดังตอไปนี้
(1) เงินสงใชตนเงินกู
(2) ดอกเบี้ยเงินกู
(3) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย
ม. 180 วรรค 5
6.3 การเบิกจายเงินจากคลัง การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะที่ได
รัฐสภา
ตองไดรับความเห็นชอบ อนุญาตไวในกฎหมายงบประมาณรายจาย
จากประชาชน
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมาย
เกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง
ม. 181
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6.4 ความยืดหยุนในการ
บริหารงบประมาณ

6.5 การเก็บภาษีอากรอาจ
มิจําตองไดรับความ
เห็นชอบจากประชาชน

บทบัญญัติ

หมวด

รัฐสภา
1. ในกรณีที่กฎหมายงบประมาณรายจาย
ออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
กฎหมายงบประมาณในปงบประมาณที่
ลวงมาแลวไปพลางกอน
ม. 179
2. การเบิกจายเงินแผนดินตองมีกฎหมายรอง รัฐสภา
รับ แตอาจจายไปกอนในกรณีจําเปนเรง
ดวนได โดยตองตั้งงบประมาณชดใช
ม. 181
ในกรณีจําเปนเรงดวนและตองพิจารณาเปน
คณะรัฐมนตรี
การลับ เพื่อรักษาประโยชนแผนดิน อาจตรา
พระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรบังคับใช
ดุจเดียวกับพระราชบัญญัติได แตตองนําเสนอ
ตอสภาผูแทนราษฎรภายใน 3 วันนับแตวันถัด
จากวันประกาศใช
(ม. 220)
หากพระราชกําหนดนั้นตองตกไปดวยเหตุใด
ก็ตาม จะไมกระทบตอการเก็บภาษีอากร
ระหวางที่บังคับใชพระราชกําหนดนั้น (ม. 218)

7. ธรรมนูญทางการเงิน
7.1 การจํากัดอํานาจ สส.
กฎหมายการเงินจัดอยูในกลุม “กฎหมายเกี่ยว รัฐสภา
ในการนําเสนอกฎหมาย ดวยการเงิน” ตามรัฐธรรมนูญ สส. มิอาจนํา
การเงิน
เสนอกฎหมายเกีย่ วดวยการเงินได เวนแตไดรับ
ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
ม. 169
7.2 กฎหมายการเงินอาจ
ในกรณีจําเปนเรงดวนและตองพิจารณาเปน
คณะรัฐมนตรี
มิจําตองตราเปน
การลับ เพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน อาจ
พระราชบัญญัติ
ตรา พระราชกําหนดเกี่ยวดวยเงินตรา บังคับใช
ดุจเดียวกับพระราชบัญญัติได แตตองนําเสนอ
ตอสภาผูแทนราษฎรภายใน 3 วันนับแตวันถัด
จากวันประกาศใช
(ม. 220)
หากพระราชกําหนดนั้นตองตกไปดวยเหตุใด
ก็ตาม จะไมกระทบตอการดําเนินการระหวางที่
บังคับใชพระราชกําหนดนั้น
(ม. 218)
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8. กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
การจํากัดอํานาจ สส. ในการ
นําเสนอรางกฎหมาย
เกี่ยวดวยการเงิน

ที่มา

บทบัญญัติ
สส. ไมสามารถนําเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวย รัฐสภา
การเงินได เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรี กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
ครอบคลุมกฎหมายภาษีอากร กฎหมายงบ
ประมาณรายจาย กฎหมายวิธีการงบประมาณ
กฎหมายเงินคงคลัง กฎหมายการกอหนี้
สาธารณะ กฎหมายการคํ้าประกันเงินกู และ
กฎหมายเงินตรา อํานาจในการวินิจฉัยวา ราง
กฎหมายใดเปนรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
เปนของที่ประชุมรวมระหวางประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมธิการ
สามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ
ม. 169

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

หมวด
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การจัดองคกรในการกําหนดนโยบาย

รั ฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหมีสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ‘มีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหา
ตางๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม’ (มาตรา 89) อีกทั้งมีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกอนพิจารณาประกาศใช ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติสภา
ทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2543 เพื่ออนุวัตรตามรัฐธรรมนูญ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทํ าหนาที่เปนที่ปรึกษาฝายบริหาร
(คณะรัฐมนตรี) ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 99 คน ซึ่งไดรับเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนกลุม
ในภาคเศรษฐกิจและกลุมในภาคสังคมดานทรัพยากร และผูทรงคุณวุฒิ ความสัมพันธระหวาง
สภาทีป่ รึกษาฯ กับรัฐบาลเปนความสัมพันธสองทิศทาง กลาวคือ สภาที่ปรึกษาฯอาจใหความเห็น
เกีย่ วกับการดําเนินนโยบายแกรัฐบาล ขณะเดียวกัน รัฐบาลอาจขอคําปรึกษาจากสภาที่ปรึกษาฯ
ได สภาที่ปรึกษาฯ จะตองประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง
เหตุใดสภารางรัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติในรัฐธรรมนูญ ?
คําตอบที่เปนไปได ก็คือ สภารางรัฐธรรมนูญไมไววางใจกลุมพลังยียาธิปไตยที่
จัดตัง้ รัฐบาลอยางนอย 2 ขอ ขอที่หนึ่งก็คือ รัฐบาลไมมีความสามารถในการสรรหาที่ปรึกษา ขอที่
สอง กระบวนการใหคํ าปรึกษาภายในรัฐบาลเปนไปอยางไมรอบดาน มิไดรับฟงปญหาและ
ขอเสนอแนะจากประชาชนทุกหมูเหลา อันอาจเปนเหตุใหมีอคติในการดําเนินนโยบายเพื่อเกื้อกูล
ผลประโยชนของกลุมผลประโยชนบางกลุม และละเลยการแกปญหาของประชาชนในระดับราก
หญา
แตการบังคับใหสถาปนาสภาที่ปรึกษาฯ เปนเรื่องฝนธรรมชาติในสังคมการเมือง
พรรคการเมืองเมื่อสามารถชนะการเลือกตั้งได ยอมมีความสามารถในการสรรหาที่ปรึกษาของตน
เอง ในประการสําคัญ อํานาจมีแรงดึงดูดที่ปรึกษาโดยธรรมชาติอยูแลว รัฐบาลจะรับฟงขอแนะนํา
ของสภาทีป่ รึกษาฯ หรือไมก็ได จะใชงานสภาที่ปรึกษาฯหรือไมก็ได รัฐธรรมนูญไมมีกลไกบังคับให
รัฐบาลตองรับฟงและปฏิบัติตามสภาที่ปรึกษาฯ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่ในการจัดทํารางกฎหมายสภาที่ปรึกษาฯไดจัดการลากสภาที่ปรึกษาฯ
เขาสูระบบราชการ (Bureaucratization) ดวยการจัดองคกรอยางเทอะทะ โดยมีสมาชิกถึง 99 คน
ลักษณะการจัดองคกรเชนนี้ยอมลิดรอนประสิทธิภาพในการใหคําปรึกษาของสภาที่ปรึกษาฯ สภา
ทีป่ รึกษาฯ ทีจ่ ดั ตั้งขึ้นโดยฝนธรรมชาติเชนนี้ นอกจากมิอาจใหประโยชนไดมากนัก ยังเปนภาระ
ดานการคลังของแผนดิน เนื่องเพราะตนทุนปฏิบัติการของสภาที่ปรึกษาฯ อยูในระดับสูงอีกดวย
ดังนั้น จึงเปนที่คาดไดวา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติถึงแกมรณกรรมตั้งแตเริ่ม
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สถาปนา และมีชะตากรรมดวยการเดินสูหลุมฝงศพดุจเดียวกับสภาเศรษฐกิจแหงชาติซึ่งจัดตั้งใน
ป 2493 และตองปรับเปลี่ยนเปนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติในเวลาตอมา
3.3

เนือ้ หาของนโยบาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดกําหนดเฉพาะแตกฎกติกา
และสถาปนาองค ก รเพื่ อ กํ ากั บ ตลาดนโยบายเศรษฐกิ จ เท า นั้ น หากยั ง ก า วล ว งไปกํ าหนด
แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ (หมวด 5) อีกดวย จารีตการกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใน
รัฐธรรมนูญเริ่มปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 โดยที่ปริมาณนโยบายที่
บรรจุไวในรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นอยางมากในรัฐธรรมนูญตั้งแตฉบับป 2517 เปนตนมา (รังสรรค
ธนะพรพันธุ 2541) รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เพียงแตสืบทอดจารีตการรางรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้
ตารางที่ 9-3 ประมวลแนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยจําแนกเปนหมวดหมู ซึ่งจะเห็นไดวา แนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐมีความครอบคลุมอยางกวางขวาง ทั้งเรื่องระบบเศรษฐกิจและสถาบัน การพัฒนาเกษตรกรรม
การจางงานและการคุมครองแรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ สวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาการเมืองการปกครอง
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ประมวลไวในตารางที่ 9-3 มิไดมาจากหมวด 5
เทานัน้ หากยังมีทมี่ าจากหมวด 3 (สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย) และหมวด 9 (การปกครอง
ทองถิน่ ) อีกดวย ศักดิ์ของนโยบายตามรัฐธรรมนูญจึงแตกตางกัน โดยที่บทบัญญัติในหมวดสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวดการปกครองทองถิ่นเปนเรื่องที่รัฐบาลตองดํ าเนินการ
แตแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในหมวด 5 เปนเพียง ‘แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการ
กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน’ (มาตรา 88) เทานั้น
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางกวางขวาง จึงเปน
ไปไดยากที่รัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดจะมิไดดํ าเนินนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแมแตขอเดียว นอกจากนี้ เมื่อรัฐธรรมนูญมิอาจบังคับโดยนิตินัยใหรัฐบาลดําเนินตาม
แนวนโยบายพืน้ ฐานที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ การบัญญัติหมวด 5 ในรัฐธรรมนูญจึงเปนเรื่องเกิน
ความจํ าเปนและทํ าใหรัฐธรรมนูญมีความหนาเกินกวาที่ควร ในประการสําคัญ แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐแตละนโยบายเกิดจากการผลักดันของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มีอุดมการณ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจแตกตางกัน แนวนโยบายทั้งหมดจึงมิไดสอดคลองตองกัน สภาราง
รัฐธรรมนูญมิไดใชสมองไตรตรองวา หากรัฐบาลตองดําเนินนโยบายตามหมวด 5 ทั้งหมดแลว จะ
เปนภาระทางการคลังแกแผนดินมากนอยเพียงใด และไมมีหนทางอื่นในการออกแบบนโยบาย
(Policy Design) ทีด่ กี วาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญกระนั้นหรือ
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ตารางที่ 9-3
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
แนวนโยบาย

มาตรา

ก. ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
1. การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ดูแลใหมีการแขงขัน
อยางเปนธรรม

ม. 87

2. การจัดระบบการถือกรรมสิทธิ์และการครอบครองที่ดิน

ม. 84

3. รัฐจะไมประกอบธุรกิจแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปน

ม. 87

4. การกําหนดมาตรการมิใหมีการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ

ม. 87

5. การยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจ

ม. 87

6. การคุมครองผูบริโภค

ม. 87

7. การกระจายรายไดที่เปนธรรม

ม. 82

8. การจัดสรรงบประมาณใหหนวยราชการใหมตามรัฐธรรมนูญ

ม. 75

9. การกระจายอํานาจการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง แกองคกรปกครองทองถิ่น

หมวด 9

ข. การพัฒนาเกษตรกรรม
1. การคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในดานการผลิตและการจําหนาย
ผลผลิต

ม. 84

2. การสงเสริมสหกรณ

ม. 85

3. การจัดหาและดูแลการใชนํ้าของเกษตรกร

ม. 84

4. การสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน
รวมกันของเกษตรกร

ม. 84

ค. การจางงานและการคุมครองแรงงาน
1. การสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา

ม. 86

2. การคุมครองแรงงาน

ม. 86

3. การคุมครองแรงงานเด็กและสตรี

ม. 86
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แนวนโยบาย

มาตรา

ง. การศึกษา
1. สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย

ม. 43

2. การสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา

ม. 81

3. การสงเสริมบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษา

ม. 81

4. การสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาพื้นฐาน

ม. 43

5. การสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาและการฝกอบรมตามความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น

ม. 289 วรรค 2

6. การสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการตางๆ

ม. 81

7. การสงเสริมองคการปกครองทองถิ่นใหมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

ม. 289

8. การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ม. 81

9. การรักษาและสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ

ม. 81

10. การจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ

ม. 81

11. การปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ม. 81

12. การพัฒนาวิชาชีพครู

ม. 81

13. การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

ม. 81

จ. การสาธารณสุข
1. สิทธิของผูยากไรที่จะไดรับบริการสุขภาพอนามัยจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
โดยไมเสียคาใชจาย

ม. 52

2. สิทธิที่จะไดรับการปองกันจากโรคติดตออันตรายโดยไมคิดมูลคา

ม. 52

3. การจัดบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานโดยทั่วถึง

ม. 82

4. การสงเสริมใหเอกชนจัดบริการสาธารณสุข

ม. 52

5. การสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่นจัดบริการสาธารณสุข

ม. 52

ฉ. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. สิทธิในการฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือองคกรอื่นของรัฐที่ละเลยการทําหนาที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และละเลย
การศึกษา Environmental Impact Assessment ของโครงการและกิจกรรมตางๆ

ม. 56 วรรค 3

2. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม

ม. 79

3. การสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่นมีหนาที่ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ม. 290
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แนวนโยบาย

มาตรา

ช. สวัสดิการสังคม
1. การชวยเหลือและสงเคราะหผูสูงอายุ

ม. 54 และ ม. 80

2. การชวยเหลือและสงเคราะหผูพิการ

ม. 55 และ ม. 80

3. การชวยเหลือและสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาส

ม. 80

4. การประกันสังคม

ม. 86

ซ. การพัฒนาสังคม
1. ความเสมอภาคของชายและหญิง

ม. 80

2. การพัฒนาเยาวชนและเด็ก

ม. 80

3. การเสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว

ม. 80

4. การเสริมสรางความเขมแข็งแข็งชุมชน

ม. 80

5. การสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ม. 73

6. การอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น

ม. 73

7. การสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกของทุกศาสนา

ม. 73

ฌ. การพัฒนาการเมืองการปกครอง
1. การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ม. 81

2. การจัดใหมีแผนพัฒนาการเมืองที่สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ

ม. 77

3. การมีสวนรวมของประชาชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ม. 76

4. การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

ม. 76

5. การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ

ม. 77

6. การสงเสริมทองถิ่นใหมีสิทธิปกครองตนเอง

ม. 78

7. การพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ

ม. 78

8. การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ

ม. 75

9. การจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความยุติธรรม

ม. 75

10. การสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ

ม. 74
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4. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับยุทธศาสตรการพัฒนา
เมื่อพิเคราะหบทบัญญัติในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3)
และหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5) อาจกลาวสรุปไดวา รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตองการเห็นระบบเศรษฐกิจไทยดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาโดยยึด
แนวทางสําคัญ 4 ประการ (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2545) อันไดแก
(1) แนวทางรัฐสวัสดิการ (Welfare State)
(2) แนวทางชุมชนทองถิ่นพัฒนา
(3) แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
(4) แนวทางความเปนธรรมในสังคม (Social Justice)
แนวทางรัฐสวัสดิการปรากฏอยางชัดเจน เมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐบาลตอง
ดําเนินการกระจายรายไดใหเปนธรรม (มาตรา 83) กําหนดสิทธิของประชาชนที่จะไดรับการศึกษา
พืน้ ฐานเปนเวลา 12 ป โดยไมตองเสียคาใชจาย (มาตรา 43) กําหนดสิทธิของประชาชนที่จะไดรับ
บริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานอยางเสมอภาค (มาตรา 52) กําหนดสิทธิของผูยากไรที่จะไดรับ
การรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย (มาตรา 52) กําหนด
สิทธิของผูส งู วัยที่มีรายไดไมพอเพียงแกการยังชีพที่จะไดรับการสงเคราะหจากรัฐบาล (มาตรา 54)
กํ าหนดสิ ท ธิ ข องคนพิ การและทุพพลภาพที่จะไดรับสิ่งอํ านวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
และความชวยเหลืออื่นจากรัฐ (มาตรา 55) อีกทั้งกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐในการสงเสริมให
ประชากรวัยทํางานมีงานทําโดยไดคาจางที่เปนธรรม (มาตรา 86)
แนวชุมชนทองถิ่นพัฒนาปรากฏอยางชัดเจน เมื่อรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติสง
เสริมการพึง่ ตนเองและการปกครองตนเอง ดวยการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและสงเสริมการจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระในการบริหารการปกครองเกือบทุกดาน (หมวด 9)
การยอมรับสิทธิชุมชน (มาตรา 46) การยอมรับสิทธิและการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมี
สวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา 56 และ 79) นอกจากนี้
ยังยอมรับวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น (มาตรา 46) รวมทั้งการยอมรับขบวนการ
ประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนใหมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย (ดูอาทิเชน
มาตรา 56)
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนปรากฏอยางชัดเจน เมื่อรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติ
กํ าหนดให มี ก ารศึ ก ษาผลกระทบที่ มี ต  อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม (Environmental Impact
Assessment) ของโครงการและกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบดังกลาวอยางรุนแรง (มาตรา 56 วรรค
2) ยอมรับสิทธิของประชาชนในการขอขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (มาตรา 59) ยอมรับสิทธิของประชาชนในการฟองหนวยราชการ
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หรือองคกรอืน่ ของรัฐที่ละเลยการทําหนาที่การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา
56 วรรค 3) กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม (มาตรา
290) ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางความเปนธรรมในสังคมปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อยางชัดเจน
เนือ่ งจากมีการวางหลักการพื้นฐานวาดวยความเปนธรรมในการกระจายรายได (มาตรา 42) และ
การสงเคราะหผูไรและผูดอยโอกาส (มาตรา 80) รวมตลอดจนการจัดสรรบริการสาธารณะดังเชน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (มาตรา 43) และบริการสุขภาพอนามัยแกผูยากไร (มาตรา 80)
หากพิจารณาจากทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนาในสังคมเศรษฐกิจไทย
(รังสรรค ธนะพรพันธุ 2536/2543) รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยืนอยูขางยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่น
พั ฒ นา มิ ไดยื น อยูขางยุ ท ธศาสตร โ ลกานุ วั ตรพั ฒ นา แตมิไดมี บ ทบั ญญัติต อตานกีดขวาง
กระบวนการโลกานุวัตร เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา สภารางรัฐธรรมนูญแมจะมีตัวแทนกลุมพอคา
นายทุนเปนกรรมการ แตหามีตัวแทนกลุมนายทุนระดับชาติไม คงมีแตตัวแทนกลุมนายทุนภูธร
ดวยเหตุดังนี้ สภารางรัฐธรรมนูญจึงมิไดอยูใตอิทธิพลของฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington
Consensus) หรือลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo - liberalism)
วิวาทะวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนา ระหวางโลกานุวัตรพัฒนากับชุมชนทองถิ่น
พัฒนา แปรเปลี่ยนมาเปนวิวาทะระหวาง ฉันทมติแหงกรุงวอชิงตัน กับ ฉันทมติแหงกรุงรัตน
โกสินทร (Bangkok Consensus)12 ภายหลังวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 หากบท
วิเคราะหขางตนถูกตอง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยืนอยูขางฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร
เมื่อพิเคราะหกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยในโลกแหง
ความเปนจริง (ดูแผนภาพที่ 9-1 หัวขอที่ 2.1 ประกอบ) นับตั้งแตตนทศวรรษ 2540 เปนตนมา
กลุมเหตุปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยก็คือ
ระบบทุนนิยมโลก ในดานหนึ่ง องคกรโลกบาลดวยการผลักดันจากประเทศมหาอํานาจขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น ทั้งดานการคา
(ทัง้ สินคาและบริการ) การเงิน และการลงทุน ในอีกดานหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจไทยตกอยูในกับดัก
ของเงือ่ นไขการกําหนดนโยบาย (Policy Conditionalities) ทีผ่ กู ติดมากับเงินกูฉุกเฉินของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF Standby Arrangement) และเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural
Adjustment Loans) ทัง้ ของธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาอาเซีย เงือ่ นไขการดําเนินนโยบาย

12

ฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทรมีพื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่น
พัฒนา (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2543ก) ขอเสนอแนวทางฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ
(2543ฎ ; 2543ฎ)
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เหลานี้เดินตามฉันทมติแหงวอชิงตัน ดวยเหตุดังนี้ องคาพยพของระบบทุนนิยมโลก ซึ่งรวม
ประเทศมหาอํานาจและบรรษัทระหวางประเทศดวย จึงลากระบบเศรษฐกิจไทยใหขับเคลื่อนตาม
กระแสโลกานุวัตร
ภายในประเทศไทย ยุทธศาสตรหลักที่ชนชั้นปกครองยึดกุมยังคงเปนยุทธศาสตร
โลกานุวัตรพัฒนา ซึ่งเดินตามฉันทมติแหงวอชิงตัน หนวยราชการที่มีบทบาทหนาที่สําคัญใน
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเลือกเสนทางการพัฒนาดังกลาวนี้ ไมวาจะเปนกระทรวง
การคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม และธนาคารแหงประเทศไทย ในขณะที่บางภาค
สวนของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ต  อ งการหั น สยามรั ฐ นาวาไปสู  เ ส น ทางฉั น ทมติ แ ห ง กรุง รั ต นโกสิ น ทร ซึ่ ง ยึ ด กุ ม
ยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง แตดว ยเหตุที่เปนชนกลุมนอย
ในระบบราชการจึงไรพลังในการหันเหสยามรัฐนาวาเพื่อเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา ในขณะที่กลุม
ทุนไทยที่ทรงพลังผสานกับกลุมทุนสากลรวมกันผลักดันใหระบบเศรษฐกิจไทยเดินบนเสนทางที่
กําหนดโดยฉันทมติแหงวอชิงตันตอไป การเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาหรือแมเพียงการหยุด
ยัง้ ก็ยงั เปนเรื่องยาก
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหกําลังใจแกขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนา
เอกชนในการขับเคลื่อนพลังชุมชนทองถิ่นพัฒนาตามเสนทางของฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร
แม จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาหลักได และมิอาจขจัดทวิลักษณะของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาใหหมดสิ้นไป แตดวยการขับเคลื่อนของขบวนการประชาชนและองคกร
พัฒนาเอกชนระหวางประเทศ องคกรโลกบาลจักตองปรับตัว โดยที่บางองคกรไดเริ่มกระบวนการ
ปรับตัวแลว ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศจักตองปรับเปลี่ยน อยางนอยมิไดเรงรุดการขยาย
ตัวของกระบวนการโลกานุวัตรดวยอัตราความเร็วเทากับชวงสองทศวรรษที่ผานมา ทายที่สุด
ยุทธศาสตรโลกานุวัตร รวมทั้งฉันทมติแหงวอชิงตันก็ตองปรับเปลี่ยน เพื่อลดความขัดแยงเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาในขอบเขตทั่วโลก
5. บทสรุป
บทนี้เสนอการวิเคราะหกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใตรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยอาศัยองคความรูจากสํ านัก New Institutional
Economics, Public Choice และ Constitutional Political Economy ผสมผสานกับกรอบการ
วิเคราะหของสํานักเศรษฐศาสตรการเมือง
รัฐธรรมนูญเปนอภิมหาสถาบัน (Meta Institution) ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการ
กําหนดกฎกติกาและสถาบันอื่นๆในสังคม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผล
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กระทบตอตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในดานการกําหนดกฎกติกาในตลาดนโยบาย
เศรษฐกิจ สถาปนาองคกรใหมในการกํากับตลาดนโยบายเศรษฐกิจ และกําหนดเนื้อหาสาระของ
นโยบายเศรษฐกิจ
กฎกติกาที่กํ ากับตลาดนโยบายเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อาจ
จําแนกเปน 3 สวน สวนแรกเปนกฎกติกาดานธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบ
ดวยการมีสวนรวมของประชาชน (Participation) ความโปรงใส (Transparency) ความรับผิด
(Accountability) และการกระจายอํานาจ (Decentratization) สวนที่สองเปนกฎกติกาที่กํากับการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค อันประกอบดวยธรรมนูญการคลัง (Fiscal Constitution)
ธรรมนูญทางการเงิน (Monetary Constituion) และกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน สวนที่สามวาดวย
กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule)
กฎกติ ก าด า นธรรมาภิ บ าลปรากฏอย า งชั ด เจนในรั ฐ ธรรมนูญฉบับป 2540
ยกเวนเรื่องความรับผิด อันเปนความบกพรองสํ าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะทํ าใหไม
สามารถแปรเปลี่ยนตลาดการเมือง จากตลาดปริวรรตสาธารณะที่นําเงินแลกกับคะแนนเสียงไป
เปนตลาดปริวรรตสาธารณะที่นํานโยบายแลกกับคะแนนเสียง ในดานการมีสวนรวมและความ
โปรงใส การออกแบบรัฐธรรมนูญเปนไปในทางใหตนทุนปฏิบัติการในการไดมาซึ่งการมีสวนรวม
และความโปรงใสตกเปนภาระของประชาชนอยางสําคัญ ดังนั้น การมีสวนรวมและความโปรงใส
จะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการตอสูของประชาชนเปนดานหลัก สวนการกระจายอํานาจนั้นไม
มีกติกาในรายละเอียดที่ชัดเจน กอใหเกิดชองวางที่เกื้อกูลการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจใน
ชวงแหงการเปลี่ยนผาน
กติกาในการกํากับและบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ไมมีนวัตกรรมที่แตกตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ กติกาเหลานี้ตองการจํากัด
อํานาจของฝายนิติบัญญัติมากกวาการจํากัดอํานาจของฝายบริหาร (รัฐบาล) ซึ่งตรงกันขามกับ
บทวิเคราะหของสํานัก Public Choice และ Constitutional Political Economy ซึง่ ตองการจํากัด
อํานาจของฝายบริหาร
สวนกฎการลงคะแนนเสียงในรัฐสภา ในกรณีสวนใหญ ดูเผินๆแลวเปนกฎ
คะแนนเสียงขางมาก (Simple Majority Rule) แตโดยเนื้อแทแลวเปนกฎคะแนนเสียงขางนอย
(Minority Rule) ซึ่งกอใหเกิดสภาพกฎหมายลนเกิน และเกือ้ กูลกลุมผลประโยชนที่มีการจัดตั้ง
อยางเขมแข็ง มีอํานาจซื้อ และมีความสัมพันธอันแนนแฟนกับชนชั้นปกครอง ผลักดันกฎหมายที่
ใหประโยชนไดโดยงาย ในประการสําคัญ ทําใหชนตํ่าชั้นและคนยากจนมิไดรับการปกปองเทาที่
ควร
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพือ่ ทําหนาทีใ่ หคําปรึกษาแกรัฐบาล และกลั่นกรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ความ
พยายามในการกํ ากั บ การให คํ าปรึ ก ษาแก รั ฐ บาลจะไร ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพราะรั ฐ บาลจะรับฟง
คําปรึกษาหรือไมก็ได และจะปฏิบัติตามคําปรึกษาหรือไมก็ได อันเปนเหตุใหสังคมตองรับภาระ
รายจายโดยไมจําเปน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางกวางขวาง
อันเปนเรื่องเกินความจําเปน เพราะไมสามารถบังคับรัฐบาลใหดําเนินนโยบายเหลานี้ ในสังคม
ประชาธิปไตย พรรคการเมืองและรัฐบาลควรมีเสรีภาพในการนํ าเสนอนโยบายโดยเสรี และ
ประชาชนควรมีสิทธิในการเลือกรับนโยบายโดยเสรี แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฉบับนีย้ ดึ กุมแนวทางหลัก 4 แนวทาง อันไดแก แนวทางรัฐสวัสดิการ (Welfare State)
แนวทางชุมชนทองถิ่นพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางความเปนธรรมในสังคม
กลาวโดยสรุปแลว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยึดกุมยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนาตามฉันทมติแหง
กรุงรัตนโกสินทร (Bangkok Consensus) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
แตในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่เปนจริง ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนาตามฉันทมติ
แหงวอชิงตัน (Washington Consensus) ซึง่ มีพนื้ ฐานจากลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neoliberalism)
จะยั ง คงเปนยุ ท ธศาสตรห ลั ก ในการพั ฒนาประเทศไทยตอไป ทั้งนี้เนื่องจากการจัดระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตการกํ ากับขององคกรโลกบาล ดังเชนกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ธนาคารโลก และองคการการคาโลก การผลักดันของประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป รวมตลอดจนอิทธิพลของกลุมทุนสากลซึ่งทําสัญญาพันธ
มิตรเชิงยุทธศาสตรกับกลุมทุนไทย จะมีผลในการกํากับใหระบบเศรษฐกิจไทยเดินบนเสนทางเสรี
นิยมทางเศรษฐกิจตอไป เพียงแตมิไดมีความเร็วเทากับชวงสองทศวรรษที่ผานมา เนื่องจากตองมี
การรอมชอมระหวางแนวทางโลกานุวัตรพัฒนากับการตอตานแนวทางโลกานุวัตรพัฒนา

ภาคที่สี่
รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง

บทที่สิบ
ลักษณะของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
1. ความเบื้องตน
บทนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะเสนอบทสรุ ป ว า ด ว ยลั ก ษณะของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เนือ้ หาของบทความจําแนกเปน 5 ตอน ตอนที่หนึ่งเปนความ
เบื้ อ งต น ตอนที่ ส องกล า วถึ ง แนวความคิ ด ว า ด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ดี เ ลิ ศ ตอนที่ ส ามนํ าเสนอ
แนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ (Optimal Constitution) ตอนทีส่ ี่กลาวถึงลักษณะ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และตอนที่หาเปนบทสรุป ทั้งนี้โดยประมวล
บทวิเคราะหที่นําเสนอในภาคที่สองและภาคที่สาม
2. แนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญที่ดีเลิศ
รัฐธรรมนูญที่ดีเลิศควรมีคุณลักษณะอะไรบาง ?
วงวิ ช าการสั ง คมศาสตร มี ข  อ เสนอว า ด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ดี ใ นลั ก ษณะอั น
หลากหลาย ทั้งนี้อาจจําแนกเกณฑการพิจารณาลักษณะรัฐธรรมนูญทีด่ ีเลิศออกเปน 5 เกณฑ
นักสังคมศาสตรบางทานอาจใหความสํ าคัญเกณฑหนึ่งเกณฑใดโดยเฉพาะ โดยที่บางทานให
ขอพิจารณามากกวาหนึ่งหลักเกณฑควบคูกันไป เกณฑทงั้ หาดังกลาวนี้ไดแก
(1) เกณฑวาดวยการเขียนรัฐธรรมนูญ
(2) เกณฑวาดวยความยุติธรรม
(3) เกณฑวาดวยสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
(4) เกณฑวาดวยสวัสดิการสูงสุดของสังคม
(5) เกณฑวาดวยการควบคุมและกํากับตลาดการเมือง
2.1 เกณฑวาดวยการเขียนรัฐธรรมนูญ
นักสังคมศาสตรบางทานใหความสําคัญในประเด็นการเขียนรัฐธรรมนูญ Lane
(1996 : 217) กลาวถึงขอพิจารณาดังตอไปนี้
(1) ความกระชับ (Compactness) และผสานกลมกลืน (Coherence)
(2) ความชัดเจนแหงบทบัญญัติ (Clarity of Exposition)
(3) ความยากงายในการตีความ (Interpretative Accessibility)
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(4) ความยากงายในการบังคับใช (Implementability)
(5) ความยาว (Longevity)
รัฐธรรมนูญที่ดีเลิศจะตองเขียนอยางกระชับ ไมเยิ่นเยอ บทบัญญัติมาตราและ
หมวดตางๆ จะตองผสมกลมกลืนและผสานสอดคลองกัน ภาษาที่ใชในการเขียนตองชัดเจน เขาใจ
งาย และไมเปดชองใหมีการตีความที่แตกตางกัน หากการเขียนรัฐธรรมนูญเปดชองใหมีการ
ตีความที่แตกตางกันไดอยางหลากหลาย ยอมทําใหมีการตีความอันแตกตางจากเจตนารมณของ
ผูรางรัฐธรรมนูญได กฎกติกาที่กําหนดในรัฐธรรมนูญจะตองงายแกการบังคับใช หากการบังคับใช
กฎกติกาเหลานัน้ เปนไปดวยความยากลําบาก อาทิเชน ตนทุนการบังคับใชสูงเกินไป หรือขัดตอ
ธรรมชาติของมนุษยและสังคมมากเกินไป ฯลฯ รัฐธรรมนูญอาจไรความหมาย เนื่องจากมิอาจ
บังคับใชกฎกติกาที่กําหนดในรัฐธรรมนูญได ในประการสุดทาย รัฐธรรมนูญอาจเขียนอยางยืดยาว
เพราะมีบทบัญญัตหิ รือหมวดที่เกินความจําเปน ความยาวของรัฐธรรมนูญยังอาจมีสหสัมพันธกับ
ความซับซอนดวย หากรัฐธรรมนูญมีความซับซอนมากเพียงใด รัฐธรรมนูญนั้นยอมขาดความ
กระชับ ความชัดเจน และเปดชองใหมีการตีความอยางหลากหลายมากเพียงนั้น
วิษณุ เครืองาม (2530 : 88-90) ชีใ้ หเห็นวา รัฐธรรมนูญสมัยใหมมักมีขอความ
ยื ด ยาวกว า รั ฐ ธรรมนู ญ สมั ย เก า ส ว นสํ าคั ญ เป น เพราะรั ฐ ธรรมนู ญ สมั ย ใหม มี บ ทบั ญ ญั ติ
ทีค่ รอบคลุมปริมณฑลทั้งดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมมากกวารัฐธรรมนูญสมัย
กอน นอกจากนี้ การมีบทบัญญัติยืดยาวยังเปนผลจากความพยายามที่จะปองกันมิใหเขาใจ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญผิดอีกดวย ดวยเหตุดังนี้จึงมีบทบัญญัติที่ลงรายละเอียด ในขณะที่
อังกฤษไมมีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร บรรดาประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ
ลวนมีรฐั ธรรมนูญที่มีบทบัญญัติยืดยาว ดังเชนไนจีเรีย (245 มาตรา) เคนยา (145 มาตรา)
อินเดีย (395 มาตรา) และมาเลเซีย (181 มาตรา) ความสั้นยาวของรัฐธรรมนูญยังอาจขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญหรือสถาบันตุลาการรัฐธรรมนูญ หากองคกรดังกลาว
นี้สามารถทํางานดวยความเปนอิสระและอยางมีประสิทธิภาพ รัฐธรรมนูญอาจไมจําเปนตองราง
อยางยืดยาวก็ได การรางรัฐธรรมนูญใหยดื ยาวมากเพียงใด อาจมีผลในการทําใหสั้นมากเพียงนั้น
เพราะจะเกิดปญหาในการตีความวา รัฐธรรมนูญครอบคลุมเฉพาะบทบัญญัติที่เขียนไว หรือ
ครอบคลุมเรื่องที่มิไดเขียนไวดวย
หยุด แสงอุทัย (2538 : 53-54) แสดงความเห็นวา รัฐธรรมนูญควรจะมีแต
หลักการใหญๆ สวนรายละเอียดปลีกยอยควรใหออกเปนพระราชบัญญัติ กระนั้นก็ตาม มีวิวาทะ
วา อะไรเปนหลักการใหญ และอะไรเปนหลักการปลีกยอย บางครั้งผูรางรัฐธรรมนูญอาจกําหนด
บทบัญญัตเิ พือ่ ปองกันระบอบเผด็จการโดยรัฐสภา และกําหนดบทบัญญัติเพื่อปองกันปญหาที่เคย
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เกิดขึน้ ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ การเพิ่มเติมหลักการใหมๆ ดังเชนแนวนโยบายแหงรัฐ
ยอมทํ าใหรัฐธรรมนูญมีความยาวเพิ่มขึ้น ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัยมีความเห็นวา
รัฐธรรมนูญมีความยาวสั้นมากนอยเพียงใดมิใชเรื่องเสียหายหรือมีขอขัดของ การมีบทบัญญัติยาว
อาจชวยตัดปญหาและทํ าใหไมมีชองวางของรัฐธรรมนูญ การรางรัฐธรรมนูญโดยปลอยใหมี
ชองวาง จะเปนการยากในการอุดชองวางในภายหลัง ประเด็นที่สําคัญยิ่งกวาประเด็นความยาว
ของรัฐธรรมนูญ ก็คือ การรางรัฐธรรมนูญอยางผูกมัดตายตัวจนเกินไป ไมมีความยืดหยุน และ
แกไขเพิม่ เติมยาก ซึ่งอาจกลายเปนปญหาในอนาคต
2.2 เกณฑวาดวยความยุติธรรม
ความยุติธรรมเปนหัวใจของรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเปนอภิมหาสถาบัน
ที่กําหนดกฎกติกา สถาบัน และกลไกที่ควบคุมและกํากับสังคมการเมือง รัฐธรรมนูญจึงควร
มีหนาทีอ่ านวยการให
ํ
เกิดความยุติธรรมในสังคมดวย
Lane (1996 : chapter 10) ตัง้ คําถามวา Is there a ‘best’ Constitution?
และใหคําตอบวา รัฐธรรมนูญที่ดีนอกจากจะตองมีความเปนประชาธิปไตยแลว ยังตองมีความ
ยุติธรรมอีกดวย รัฐธรรมนูญที่ดีตองเปนรัฐธรรมนูญที่ยุติธรรม (Just Constitution) ในการนี้
จําเปนตองแยกแยะความแตกตางระหวาง ความยุติธรรมตามกฎหมาย (Legal Justice) กับความ
ยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) ความยุติธรรมตามกฎหมายกําหนดหลักการวา บุคคล
ยอมเสมอกันในกฎหมาย (Equality Before the Law) และไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ทีเ่ ทาเทียมกัน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะตองไมมีการปฏิบัติอยางลําเอียงตอบุคคล (Impartiality)
แตการพิจารณาวามีการปฏิบัติอยางลํ าเอียงหรือไม มิอาจกระทํ าไดหากปราศจากกฎกติกา
ทีช่ ดั เจน ดังนั้น การปกครองตามกฎหมายหรือนิติธรรม (Rule of Law) จึงเปนหลักการสําคัญของ
ความยุติธรรมตามกฎหมาย1 การปกครองโดยยึดกฎหมายเหนือการใชอํานาจตามอําเภอใจถือ
เปนการปกครองตามหลักนิติธรรม นักนิติศาสตรบางหมูเหลาไมพอใจการจํ ากัดความเชนนี้
การปกครองโดยยึดกฎหมายเปนหลักไมเพียงพอที่จะเรียกขานวาหลักนิติธรรมได หากแตตอง
กาวลวงไปพิเคราะหดวยวา กฎหมายที่บังคับใชนั้นมีความเปนธรรมหรือไมเพียงใด Lane (1996 :
225-226) จําแนกความแตกตางระหวาง Thin Version กับ Thick Version หลักนิติธรรมในความ
หมายที่ไมเครงครัด (Thin Version) หมายถึงการปกครองโดยยึดกฎหมายเปนหลัก โดยไมปลอย
1

ศัพท Rule of Law ใชครั้งแรกโดย A.V. Dicey ดู Dicey (1885/1959) อางถึงใน Bealey (1999 : 290-291)
Dicey ใชคําวา Rule of Law ใหหมายถึงสภาพการณที่กฎหมายอยูเหนือการใชอํ านาจตามอํ าเภอใจ
(Discretionary Authority) และความเสมอภาคตามกฎหมาย
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ใหมกี ารใชอํานาจตามอําเภอใจ แตในความหมายที่เครงครัด (Thick Version) การที่บานเมือง
มีขื่อแปไมเพียงพอที่จะถือเปนการปกครองตามหลักนิติธรรม หากแตขื่อแปของบานเมืองจะตอง
ใหหลักประกันและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของราษฎรอยางกวางขวางดวย รัฐธรรมนูญ
ที่ยุติธรรมจักตองวางหลักการสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด นอกเหนือจากความเสมอภาคตาม
กฎหมาย หลักนิติธรรมในความหมายที่ไมเครงครัดมิอาจถือเปนลักษณะของระบอบประชาธิปไตย
ประเทศในระบอบเผด็จการอาจปกครองโดยยึดกฎหมายเปนใหญ แตกฎหมายเหลานั้นไมเปน
ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญที่ยินยอมใหมีการตรากฎหมายที่ไมเปนประชาธิปไตยมิอาจถือเปน
รัฐธรรมนูญที่ยุติธรรม ได
แมจ ะเป น ที่ย อมรั บเกือบโดยทั่วไปวา รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ยุ ติ ธ รรมจั ก ตองยอมรับ
หลักความยุติธรรมตามกฎหมาย แตมีการถกเถียงกันมากวา รัฐธรรมนูญที่ยุติธรรมจักตองรับ
หลักความยุติธรรมทางสังคมดวยหรือไม ความยุติธรรมทางสังคมครอบคลุมประเด็นการกระจาย
รายไดและทรัพยสินเปนเรื่องหลัก หากรัฐธรรมนูญที่ยุติธรรมจะตองกอใหเกิดความเปนธรรม
ในการกระจายรายไดและทรัพยสิน แตอะไรเลาคือความเปนธรรมในการกระจายรายไดและ
ทรัพยสิน ความเปนธรรมในการกระจายรายไดและทรัพยสินในความหมายสุดโตง ก็คือ ความเปน
ธรรมสัมบูรณ (Absolute Equality) กลาวคือ สมาชิกในสังคมแตละคนมีสวนแบงรายไดและ
ทรัพยสินเทาเทียมกัน นักสังคมศาสตรจํานวนมากยอมรับแนวความคิดวาดวย ความเปนธรรม
สัมพัทธ (Relative Equality) โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักความเปนธรรมอยางมีเงื่อนไข (Conditional
Equality) หรือหลักความเปนธรรมตามสัดสวน (Proportional Equality) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
บุคคลไดรับการปฏิบัติแตกตางกันตามสัดสวนของความแตกตางระหวางบุคคล (Persons are
treated differently in proportion to their differences.)
การบัง คับใชห ลัก ความยุติธรรมทางสังคมมีผลกระทบตอสังคมในดานตางๆ
การดํ าเนิ น การให มี ก ารกระจายรายได แ ละทรั พ ย สิ น เท า เที ย มกั น มากขึ้ น อาจกระทบต อ
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ เพราะมาตรการที่ใชในการกระจายรายไดและทรัพยสินอาจ
ลิดรอนสิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจ โดยที่ในบางกรณีอาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลในดานตางๆ
หากรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ดี ต  อ งเป น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ยุ ติ ธ รรม คํ าถามพื้ น ฐานมี อ ยู  ว  า
รัฐธรรมนูญที่ยุติธรรมควรจะครอบคลุมหลักความยุติธรรมตามกฎหมายและหลักความยุติธรรม
ทางสังคมควบคูกันไปดวยหรือไม ?
การบรรจุหลักความยุติธรรมตามกฎหมายหรือหลักนิติธรรมในบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญเปนเรื่องที่มีการปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานาน ทั้งในประเทศที่มีการปกครองระบอบ
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ประชาธิ ป ไตยและระบอบเผด็ จ การ2 แต รั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศต า งๆส ว นใหญมิได บรรจุ
หลั ก ความยุ ติ ธ รรมทางสั ง คมในรั ฐ ธรรมนู ญ หากแต ย กใหเ ปนหนาที่ของกฎหมายธรรมดา
ความยุตธิ รรมตามกฎหมายเปนหัวใจของการรางและการบังคับใชรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม ดังที่
ไดกลาวขางตนแลววา การที่บานเมืองมีขื่อมีแปนั้นไมเพียงพอ หากแตตองมีขื่อแปที่ใหความ
เทีย่ งธรรมในสังคมดวย
หากรัฐธรรมนูญที่ดีตองเปนรัฐธรรมนูญที่ยุติธรรม ไมวาจะเปนไปตามหลัก
ความยุติธรรมตามกฎหมายและ/หรือหลักความยุติธรรมทางสังคม ปญหาพื้นฐานยังมีอีกวา
จะยึดความเสมอภาคในรูปแบบ (Formal Equality) หรือความเสมอภาคในเนื้อหา (Real
Equality) รัฐธรรมนูญอาจมีบทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนอยางครบถวน ซึ่งเปน
ไปตามหลักความยุติธรรมตามกฎหมายในรูปแบบ แตในเนื้อแท ปวงชนอาจมิไดมีสิทธิเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยที่ชนชั้นปกครองอาจมีสิทธิและเสรีภาพเหนือกวาประชาชน
คนสามัญ การแยกแยะความแตกตางระหวาง ความเสมอภาคในรูปแบบ กับ ความเสมอภาคใน
เนื้อหาเปนประโยชนในการวิเคราะหรัฐธรรมนูญ
2.3 เกณฑวา ดวยสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
ตามเกณฑนี้ รัฐธรรมนูญที่ดีจะตองมีบทบัญญัติสําคัญที่เฉพาะเจาะจงในบาง
เรือ่ ง จุดเนนยอมแตกตางไปตามดุลพินิจและวิสัยทัศนของแตละบุคคล3
นักวิชาการและผูนํ าทางสังคมบางคนใหความสํ าคัญในประเด็นการแบงแยก
อํานาจอธิปไตย (Separation of Power) และการถวงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกันระหวาง
อํานาจดังกลาว (Check and Balance) บางคนใหความสําคัญในประเด็นสิทธิและเสรีภาพของ
ราษฎร (Right and Freedom) ทัง้ สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม บางคนให
ความสํ าคั ญ ในประเด็ น การมี ส  ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชน เพื่ อ สถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) บางคนใหความสําคัญในประเด็น
ระบบการเลือกตั้ง (Electoral System) เพือ่ ใหไดมาซึ่งผูแทนราษฎรที่แทจริง
หยุด แสงอุทัย (2538 บทที่ 10) แสดงความเห็นวา รัฐธรรมนูญในอุดมคติจะตอง
มีลกั ษณะเดนอยางนอย 3 ประการ คือ

2

Lane (1996 : 226-227) กลาวถึงรัฐธรรมนูญของประเทศอิรักที่ยึดหลักนิติธรรม แตอิรักมิไดมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
3
งานวิชาการที่นําเสนอขอเสนอวาดวยการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ดูอาทิเชน Phillips (1970), Johnson (1977),
Brazier (1991), Barnett, Ellis, and Hirst (1993), Pilkington (1998) เปนตน
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(1) จะตองวางระเบียบรับประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎร
(2) จะตองวางหลักเรื่องการแบงแยกอํานาจ และใหราษฎรรวมมือในการบัญญัติ
กฎหมาย
(3) ตองเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร
นอกจากหลักการสําคัญ 3 ประการดังกลาวขางตนนี้แลว ศาสตราจารยหยุด
แสงอุทยั ยังนําเสนอหลักเกณฑอื่นอีก 5 ประการ คือ
(1) รัฐธรรมนูญจะตองเหมาะสมกับฐานะความเปนอยูของประเทศและจิตใจของ
พลเมือง อีกทั้งถูกตองตามกาละและเทศะ มิใชการลอกรัฐธรรมนูญจากตางประเทศโดยมิได
พิจารณาวา เหมาะกับบริบทของสังคมการเมืองไทยหรือไม
(2) รัฐธรรมนูญจะตองใหมีวิถีทางแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยสงบได เพราะ
รัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือสําหรับนําพาความสมบูรณพูนสุขมาใหแกราษฎร
(3) รัฐธรรมนูญจะตองใหความเที่ยงธรรมแกราษฎรทุกคน ปราศจากการแบงชั้น
วรรณะ
(4) รัฐธรรมนูญจะตองมีบทบัญญัติเพื่อใหมีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหมีความ
ทันสมัยอยูเ สมอ เพราะรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมในขณะหนึ่งอาจกลายเปนรัฐธรรมนูญไมเหมาะสม
เมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(5) รัฐธรรมนูญจะตองมีวธิ กี ารปองกันตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันการ
ลมลางรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
นักสังคมศาสตรบางคนใหความสํ าคัญในประเด็นผลปฏิบัติการทางการเมือง
(Political Performance) ดังเชนเสถียรภาพทางการเมือง เสถียรภาพและประสิทธิภาพของรัฐบาล
สภาวะที่ปราศจากการฉอราษฎรบังหลวง ประพฤติมิชอบ และการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ
ฯลฯ รัฐธรรมนูญทีด่ เี ลิศตามทัศนะนี้จะตองกําหนดกฎกติกา สถาบัน และกลไก เพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลปฏิบัติการดังกลาวนี้
แนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญที่ดีเลิศมิอาจแยกตางหากจากสังคมการเมือง
ในอุดมคติ รัฐธรรมนูญทีด่ จี ะตองนําพาสังคมไปสูสังคมการเมืองในอุดมคติ หรือนําไปสูอุตมภาวะ
(Optimality) การพิจารณาลักษณะรัฐธรรมนูญที่ดีเลิศจึงมิอาจแยกพิเคราะหโดยแยกสวนเปนราย
มาตราหรือรายหมวด หากแตตองพิจารณาเปนองครวม บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะตองประสาน
และสอดรับกัน ทัง้ ในการกําหนดกฎกติกาและสถาบัน รวมทั้งการสรางกลไก เพื่อนําพาสังคมไปสู
อุ ต มภาวะดั ง กล า วนี้ ความแตกต า งของความเห็ น ว า ด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ดี เ ลิ ศ โดยพื้ น ฐาน
เปนผลจากความแตกตางดานวิสัยทัศนวาดวยสังคมการเมืองในอุดมคติหรืออุตมภาวะ
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2.4 เกณฑวา ดวยสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ตามเกณฑนี้ รัฐธรรมนูญจักตองชวยเพิ่มพูนสวัสดิการสังคมใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได (Social Welfare Maximization) รัฐธรรมนูญในฐานะอภิมหาสถาบันจะตองกําหนด
กฎกติกาและสถาบันในทางเกื้อกูลใหตลาดการเมืองผลิต ‘บริการความสุข’ ใหแกประชาชน
รัฐธรรมนูญที่สามารถชวยเพิ่มพูนสวัสดิการสังคมไดยอมไดรับการยอมรับจากสังคมไดโดยงาย
การเปลีย่ นแปลงจากสภาวะธรรมชาติที่สังคมไรขื่อแปหรือมีลักษณะอนาธิปไตย (Anarchy) ไปสู
การมีขื่อแปหรือมีรัฐธรรมนูญก็ดี หรือการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองก็ดี
จะสัมฤทธิผลไดโดยไมยากลําบากมากนัก หากสามารถพิสูจนใหเห็นวา รัฐธรรมนูญที่รางขึ้นใหม
หรือทีแ่ กไขเพิ่มเติมชวยเพิ่มพูนสวัสดิการสังคม
ขอใหพิจารณาแผนภาพที่ 10-1 เสน P1P2 เปนเสนพรมแดนอรรถประโยชนของ
พาเรโต (Pareto Utility Frontier)4 สมมติวา สังคมที่เรากําลังวิเคราะหนี้มีสมาชิกเพียง 2 คน คือ
A และ B ผลการวิเคราะหมิไดแตกตางไปอยางสําคัญเมื่อผอนคลายขอสมมติวาดวยจํานวน
สมาชิกในสังคม UA เปนอรรถประโยชนที่ตกแก A และ UB เปนอรรถประโยชนที่ตกแก B จุดตางๆ
บนเสน P1P2 แสดงถึงระดับอรรถประโยชนสูงสุดที่ A และ B ไดรับ ในแงนี้ P1P2 เปนเสนพรมแดน
สวัสดิการสังคม (Social Welfare Frontier) ดวย สังคมมิอาจไดรับสวัสดิการระดับที่แสดงโดย
จุดตางๆนอกเสน P1P2 ได แตถาสังคมอยูใตเสน P1P2 แสดงวา สังคมมิไดรับสวัสดิการสูงสุด
หากสังคมแตดั้งเดิมอยูที่จุด S ระดับอรรถประโยชนที่สมาชิกในสังคมไดรับ คือ
UA1 สําหรับ A และ UB1 สําหรับ B ณ จุด S สังคมยังมิไดรับสวัสดิการสูงสุด เพราะจุด S มิไดอยู
บนเสน P1P2 การขับเคลื่อนสังคมจากจุด S ขึน้ ไปตามเสน SX ทําให B ไดรบั อรรถประโยชน
เพิม่ ขึ้น โดยที่ A ไดรบั อรรถประโยชนเทาเดิม การขับเคลื่อนสังคมจากจุด S ไปตามเสน SY
จะทําให A ไดรับอรรถประโยชนเพิ่มขึ้น โดยที่ B ไดรบั อรรถประโยชนเทาเดิม ทั้งสองกรณีนี้ สังคม
ไดรับสวัสดิการเพิ่มขึ้น เพราะมีสมาชิกอยางนอยหนึ่งคนที่ไดรับอรรถประโยชนเพิ่มขึ้น โดยที่
สมาชิกคนอื่นๆในสังคมมิไดสูญเสียอรรถประโยชน ทั้ง A และ B จะไดรับอรรถประโยชนเพิ่มขึ้น
หากสังคมขับเคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของจุด S กลาวคือ ทางดานขวาของเสน SX และ
ทางดานบนของเสน SY สังคมจะไดรับสวัสดิการสูงสุดเมื่ออยูบนเสน P1P2 โอกาสเชนนี้จะเกิดขึ้น
ก็ตอเมื่อมีการขับเคลื่อนสังคมจากจุด S ไปอยูในชวง XEY ของเสน P1P2 เพราะชวง XEY เปนชวง
ทีไ่ มมสี มาชิกในสังคมคนใดเลยเสียประโยชน แตชวง P1X (ยกเวนจุด X) A เปนผูเสียประโยชน
และชวง YP2 (ยกเวนจุด Y) B เปนผูเสียประโยชน

4

บทวิเคราะหนี้มาจาก Mueller (1996 : 65 - 67)
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ในการตัดสินใจเพื่อยอมรับขื่อแปที่กําหนดในรัฐธรรมนูญที่รางขึ้นใหมก็ดี หรือ
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมเพื่อปฏิรูปการเมืองก็ดี สมาชิกในสังคมที่เปนสัตวเศรษฐกิจยอมตอง
ประเมินอรรถประโยชนที่คาดวาจะได (Expected Utility) จากการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง
กฎกติกาในสังคมการเมือง หากอรรถประโยชนสุทธิที่คาดวาจะได (เมื่อหักดวยตนทุนที่คาดวา
ตองสูญเสียไป) มีคาเปนบวก สมาชิกในสังคมนั้นก็จะยอมรับรัฐธรรมนูญที่รางขึ้นใหมหรือที่แกไข
เพิม่ เติมแลวแตกรณี ในการประเมินอรรถประโยชนสุทธิที่คาดวาจะไดดังกลาวนี้ สมาชิกในสังคม
ยอมเผชิญกับสภาวะความไมแนนอน (Uncertainty) เพราะมีความไมแนนอนวา รัฐธรรมนูญ
ทีร่ า งขึน้ ใหมหรือที่แกไขเพิ่มเติมจะออกหัวหรือออกกอย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะใหประโยชน
สุทธิดงั ทีป่ ระมาณการจริงหรือไม หากสมาชิกในสังคมทุกคนมองเห็นอนิจลักษณะของสังคม และ
ตางประเมินวา คนอื่นๆในสังคมลวนเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนเหมือนกัน ในประการสําคัญ
สภาวะความไมแนนอนยังผลใหการประเมินอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากรัฐธรรมนูญที่ราง
ขึน้ ใหมหรือทีแ่ กไขเพิ่มเติมผิดพลาดไดโดยงาย ในสภาวการณเชนนี้ มีความเปนไปไดที่ทุกคนอาจ
ยอมรับกฎกติกาและสถาบันชุดเดียวกัน การประเมินอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดจากรัฐธรรมนูญ
ทีร่ า งขึน้ ใหม หรือที่แกไขเพิ่มเติม ปรากฏผลคลายคลึงกัน ความขัดแยงวาดวยทางเลือกของสังคม
อาจจะไมมี ขอสมมติดังกลาวขางตนนี้มีชื่อเรียกวา ขอสมมติวาดวยความเปนไปไดเทากัน
(Equal-Probability Assumption) โดยอาศัยขอสมมติดังกลาวนี้ สมาชิกในสังคมอาจยอมรับ
รัฐธรรมนูญที่รางขึ้นใหมหรือที่แกไขเพิ่มเติมไดโดยงาย เพราะแนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญ
ในอุตมภาวะ (Optimal Constitution) มิไดแตกตางกัน
ในกรณีตรงกันขาม หากสมาชิกในสังคมมิไดเผชิญสภาวะความไมแนนอน และ
สามารถประเมินอรรถประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากรัฐธรรมนูญที่รางขึ้นใหมหรือที่แกไขเพิ่มเติม
ไดอยางถูกตองแมนยํา ในกรณีเชนนี้ A ยอมผลักดันใหไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญที่นําพาสังคมไปสูจุด Y
ซึ่ง A เปนฝายไดประโยชนสูงสุด สวน B ก็ตอ งการรัฐธรรมนูญที่นําพาสังคมไปสูจุด X ซึ่ง B เปน
ฝายไดประโยชนสูงสุด ทั้งสองคนจะตองตอรองกัน ทางเลือกรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Choice) จะปรากฏผลเชนไรยอมขึ้นอยูกับพลังการตอรอง (Bargaining Power) ของสมาชิก
ในสังคม และขึ้นอยูกับประพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Behaviour) ของสมาชิกในสังคม
ขนาดของสังคมมีความสําคัญตอกระบวนการตอรองดวย หากสมาชิกในสังคมไมมีประพฤติกรรม
เชิงยุทธศาสตร กระบวนการตอรองในสังคมขนาดเล็กจะยืดเยื้อนอยกวาและเสียตนทุนปฏิบัติการ
ตํากว
่ าสังคมขนาดใหญ ในทายที่สุด ผลการตอรองอาจจะนําสังคมไปสูดุลยภาพที่จุด E

497
UB
X
P1
E

UB1

S

Y

O

UA
UA1

P2

แผนภาพที่ 10-1 ทางเลือกรัฐธรรมนูญ
หากอรรถประโยชนที่สมาชิกในสังคมไดรับจากรัฐธรรมนูญหรือกฎกติกาและ
สถาบันที่บังคับใชอยูดั้งเดิมแตกตางกันมาก การไดมาซึ่งฉันทมติหรือการใหความเห็นชอบ
รัฐธรรมนูญทีร่ า งขึ้นใหมหรือที่แกไขเพิ่มเติมยอมเปนไปดวยความยากลําบากมากขึ้น ในแผนภาพ
10-1 อรรถประโยชนที่ A และ B ไดรบั จากสถานะดั้งเดิม ณ จุด S แตกตางกันไมมาก (UA1 เทียบ
กับ UB1) ในแผนภาพ 10-2 หากสถานะดั้งเดิมอยูที่จุด T อรรถประโยชนที่ A และ B ไดรบั แตกตาง
กันมาก (OUA1 เทียบกับ UA1T) ในสภาวการณเชนนี้ A จะพยายามผลักดันใหไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญ
ทีน่ าพาสั
ํ
งคมไปสูจุด Z สวน B ตองการรัฐธรรมนูญที่นําพาสังคมไปสูจุด X กระบวนการตอรอง
อาจนําไปสูการประนีประนอม ผลของการประนีประนอมมิอาจนําไปสูดุลยภาพที่จุด E ดังกรณีรูป
ที่ 1 จุดที่จะประนีประนอมกันไดยอมอยูในชวง XZ ดังเชนจุด F จุด E ในรูปที่ 2 อยูนอกชวง XZ
การวิเคราะหแผนภาพ 10-2 ใหขอสรุปสําคัญวา หากสถานะดั้งเดิมใหประโยชน
แกสมาชิกในสังคมแตกตางกันมาก ชองทางอันนําไปสูการประนีประนอมแคบกวากรณีที่ประโยชน
ทีส่ มาชิกสังคมไดรับจากสถานะดั้งเดิมแตกตางกันไมมาก (XZ เทียบกับ XY)
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แผนภาพที่ 10-2 การเปลีย่ นแปลงสถานะเดิมกับทางเลือกรัฐธรรมนูญ

รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ร  า งขึ้ น ใหม ห รื อ ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม จะช ว ยเพิ่ ม พูน สวัสดิการสั ง คม
ก็ ตอเมื่ อกฎกติและสถาบันที่กํ าหนดในรัฐธรรมนูญนั้นสอดรับกับเกณฑอุตมภาพของพาเรโต
(Pareto Optimality) กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและสถาบันทางการเมืองดังกลาวนี้
จะตองยังผลใหสมาชิกในสังคมอยางนอยหนึ่งคนไดรับอรรถประโยชนเพิ่มขึ้น โดยที่ไมมีสมาชิก
คนใดสูญเสียอรรถประโยชนจากการนี้
ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและสถาบันการเมืองยังผลใหสมาชิกทุกคน
ในสังคมไดประโยชน สังคมโดยสวนรวมยอมไดประโยชนจากการปฏิรูปการเมืองดังกลาวนี้
แตกรณีเชนนี้ยากที่จะเกิดขึ้นได ในกรณีสวนใหญจะมีทั้งผูไดประโยชนและผูเสียประโยชนจาก
กระบวนการเปลีย่ นแปลง ในกรณีหลังนี้ นักเศรษฐศาสตรตองเผชิญปญหาในดานทฤษฎีเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบอรรถประโยชนระหวางบุคคล (Interpersonal Comparison of Utility) ในการที่
จะทราบวา การปฏิรูปการเมืองเพิ่มพูนประโยชนสุทธิแกสังคมหรือไม นักเศรษฐศาสตรตองมีวิธี
การในการเปรียบเทียบวา อรรถประโยชนที่สูญเสียไปของผูเสียประโยชนมีมูลคามากกวา นอยกวา
หรือเทากับอรรถประโยชนที่ไดเพิ่มขึ้นของผูไดประโยชน ในเมื่อการเปรียบเทียบอรรถประโยชน
ระหวางบุคคลมิอาจกระทําได นักเศรษฐศาสตรจึงยึดถือ เกณฑอุตมภาพของพาเรโต (Pareto
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Optimality Criterion) นัน่ คือ ดุลยภาพใหมจะเปนดุลยภาพที่ดีกวาเดิมก็ตอเมื่อมีสมาชิกในสังคม
อยางนอยหนึ่งคนไดรับอรรถประโยชนเพิ่มขึ้นจากการปฏิรูปการเมือง โดยที่ไมมีสมาชิกคนใดเลย
ในสังคมที่สูญเสียอรรถประโยชนจากการนี้
สวัสดิการสังคมอาจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละนอยจากการเปลี่ยนแปลงสถาบันและ
กฎกติกาทางการเมืองในลักษณะที่เรียกวา Pareto Improvement กลาวคือ มีสมาชิกในสังคม
อยางนอยหนึ่งคนไดรับอรรถประโยชนเพิ่มขึ้น โดยที่ไมมีสมาชิกอื่นใดตองสูญเสียอรรถประโยชน
จากการนี้ หากการเปลี่ยนแปลงสถาบันและกฎกติกาทางการเมืองมิอาจกอใหเกิด Pareto
Improvement อีกตอไป สังคมจะอยูในอุตมภาวะของพาเรโต (Pareto Optimum) นั่นก็คือ
สวัสดิการสังคมอยูในกระดับสูงสุด (อันไดแก จุดตางๆบนเสน P1P2 ในแผนภาพ 10-1 และ
แผนภาพที่ 10-2)
กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) ทีส่ อดรับกับเกณฑอุตมภาพของพาเรโต
ก็คือ กฎคะแนนเสียงเอกฉันท (Unanimity Rule) หากสมาชิกทุกคนในสังคมเห็นชอบหรือให
ฉันทานุมัติขอเสนอการปฏิรูปการเมืองหรือรางรัฐธรรมนูญฉบับใด ยอมแสดงใหเห็นวา ไมมีใคร
ในสังคมเสียประโยชนจากการปฏิรูปการเมืองหรือรางรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ดังนั้น แนวทาง
การปฏิรูปการเมืองหรือรางรัฐธรรมนูญที่ไดรับฉันทานุมัติจากสมาชิกทุกคนในสังคม ยอมเปน
แนวทางหรื อ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กื้ อ กู ล การเพิ่ ม พู น สวั ส ดิ ก ารสั ง คมโดยปราศจากข อ กั ง ขา
แตกฎคะแนนเสียงเอกฉันทตองเสียตนทุนการตัดสินใจ (Decision-Making Cost) ในอัตราสูง
เพราะการไดมาซึ่งเสียงเอกฉันทเปนเรื่องยากยิ่ง การยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันทในการปฏิรูป
การเมืองจึงมีผลในการรักษาสถานภาพดั้งเดิม (Status Quo) เพราะการเปลี่ยนแปลงสถาบัน
ทางการเมืองหรือกติกาการเลนเกม (Rules of the Game) ในตลาดการเมืองอาจเปนไปไมไดเลย
กฎคะแนนเสียงขางมากธรรมดา (Simple Majority Rule) มิอาจใหหลักประกันวา
การปฏิรูปการเมืองหรือการแกไขรัฐธรรมนูญจะเปนไปตามเกณฑอุตมภาพของพาเรโต ภายใต
กฎคะแนนเสียงดังกลาวนี้ แมเสียงขางมากจะไดรับประโยชน แตก็มีเสียงขางนอยที่เสียประโยชน
จากการปฏิรูป การเมือ งหรือการแกไขรั ฐธรรมนูญ โดยที่ มิอ าจพิสูจนให เ ห็ นดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรไดวา การสูญเสียประโยชนของเสียงขางนอยมีมูลคามากกวา เทากับ หรือนอยกวา
การไดประโยชนของเสียงขางมาก
กฎคะแนนเสียงขางมากชนิดเขมงวด (Qualified Majority Rule) อาทิเชนคะแนน
เสียง 7 ใน 8 คะแนนเสียง 2/3 มิไดแตกตางจากกฎคะแนนเสียงขางมากธรรมดา เพราะมีผูเสีย
ประโยชนและมีผูไดประโยชน แมสัดสวนจํานวนผูไดประโยชนจะสูงกวากฎคะแนนเสียงขางมาก
ธรรมดา แตก็ตองเผชิญปญหาการเปรียบเทียบอรรถประโยชนระหวางบุคคลเชนเดียวกัน
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ทั้งกฎคะแนนเสียงขางมากธรรมดาและกฎคะแนนเสียงขางมากชนิดเขมงวด
มิไดสอดรับกับเกณฑอุตมภาพของพาเรโต
ดังนี้ จะเห็นไดวา การปฏิรูปการเมืองหรือการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑอุตมภาพของพาเรโต เพื่อใหสังคมไดรับสวัสดิการสูงสุดเทาที่จะพึงได เปนเรื่องเกือบจะ
เปนไปไมไดเลย
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา ทั้งๆที่การรางรัฐธรรมนูญเพื่อใหสังคมไทยไดรับสวัสดิการ
สูงสุดเปนไปไดยากยิ่ง เนื่องจากตองไดรับฉันทานุมัติจากสมาชิกในสังคมทุกคน แตเหตุไฉนการ
ปฏิรปู การเมืองจึงประสบผลสําเร็จในหลายตอหลายประเทศ ?
คํ าตอบมีอยูวา ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการเมืองสวนใหญ
ลวนอยูในสภาวะอนาธิปไตยหรือใกลเคียงกับอนาธิปไตย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการ
กําหนดขือ่ แป สถาบัน และกฎกติกาในสังคมปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน สมาชิกในสังคมมองเห็น
ความจําเปนรวมกันที่จะตองมีรัฐธรรมนูญหรือจะตองแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉันทานุมัติจึงเกิด
ขึ้นไดไมยากนัก บรรดาประเทศที่เพิ่งไดรับเอกราชนับเนื่องอยูในขายนี้ รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐ
อเมริกาฉบับป ค.ศ. 1787 อาจถือเปนตัวอยางได การลมสลายของอาณาจักรโซเวียตและยุโรป
ตะวันออกนับตั้งแตป 2534 กอใหเกิดสภาวะอนาธิปไตย อันนํามาซึ่งความจําเปนในการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมที่มีลักษณะประชาธิปไตยมากขึ้น (Mueller 1996 : 66-67)
กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐธรรมนูญทีด่ เี ลิศตามแนวความคิดนี้จะตองเปนรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ กื้อกูลใหสังคมไดรับสวัสดิการสูงสุด ในการไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญตามแนวความคิดนี้ แมการราง
รัฐธรรมนูญจะเปนขั้นตอนสํ าคัญ แตมิไดสําคัญมากเทาขั้นตอนการขอฉันทานุมัติจากราษฎร
รัฐธรรมนูญทีด่ เี ลิศตองไดรับฉันทานุมัติจากปวงชนดวยกฎคะแนนเสียงเอกฉันท เพราะกฎคะแนน
เสียงเอกฉันทเทานั้นที่เปนไปตามเกณฑอุตมภาพของพาเรโต (Pareto Optimality) กฎคะแนน
เสียงอื่นที่ลดหยอนจากคะแนนเสียงเอกฉันท ไมวาจะเปนกฎคะแนนเสียงขางมากชนิดเขมงวด
หรือกฎคะแนนเสียงขางมากธรรมดาลวนมิไดเปนไปตามเกณฑอุตมภาพของพาเรโตทั้งสิ้น
2.5 เกณฑวา ดวยการควบคุมและกํากับตลาดการเมือง
ตามเกณฑนี้ รัฐธรรมนูญที่ดีจะตองกําหนดกฎกติกา สถาบัน และกลไกในการ
ควบคุมและกํากับตลาดการเมืองอยางเหมาะสม เพราะรัฐธรรมนูญเปนอภิมหาสถาบันที่มีหนาที่
ดูแลสังคมการเมือง จะดูแลอยางไรยอมขึ้นอยูกับเปาหมายในการดูแล กลาวโดยพื้นฐานแลว
รัฐธรรมนู ญมี ห นาที่นํ าพาสังคมไปสูสังคมการเมืองในอุดมคติ การควบคุมและกํ ากับตลาด
การเมืองจึงมีเปาหมายในการนําสังคมไปสูอุตมภาวะ วิสัยทัศนวาดวยสังคมการเมืองในอุดมคติ
นับเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดระดับและวิธีการควบคุมและกํากับตลาดการเมือง ความแตกตาง
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ดานวิสัยทัศนวาดวยสังคมการเมืองในอุดมคตินําไปสูการควบคุมและกํากับตลาดการเมืองดวย
วิธีการและระดับที่แตกตางกัน อันเปนเหตุใหแนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญที่ดีเลิศแตกตางกัน
ดวย
การควบคุ ม และกํ ากั บ ตลาดการเมื อ งกระทํ าได อ ย า งหลากหลายนั บ ตั้ ง แต
กระบวนการคัดสรรบุคคลเขาสูตลาดการเมือง การคัดสรรบุคคลขึ้นดํารงตําแหนงทางการเมือง
การคุมประพฤติราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และพรรคการเมือง การ
ตรวจสอบการใชอํ านาจ การถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงการเมือง การดํ าเนินคดีอาญาผูดํ ารง
ตําแหนงการเมือง การจัดตั้งองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาล ฯลฯ นอกจากความหลากหลายของวิธีการ
ควบคุมและกํากับตลาดการเมืองแลว ยังมีความหลากหลายของระดับความเขมขนในการควบคุม
และกํากับอีกดวย
หากรัฐธรรมนูญที่ดีเลิศเปนรัฐธรรมนูญที่มีการควบคุมและกํากับตลาดการเมือง
อยางเหมาะสม คําถามพื้นฐานก็คือ การควบคุมและกํากับวิธีใดและระดับใดจึงจะเรียกวาเปน
วิธีการและระดับที่เหมาะสม ไมมากเกินไป และไมนอยเกินไป การควบคุมและกํากับตลาด
การเมือง แมจะกอประโยชนแกสังคมการเมือง (Regulatory Benefits) แตก็มีตนทุนที่ตองเสีย
(Regulatory Costs) หากการควบคุมและกํากับมีนอยเกินไป อาจทําใหสังคมการเมืองมิไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่ หากการควบคุมและกํ ากับมีมากเกินไป อาจกอใหเกิดตนทุนแกสังคม
โดยไมคุมกับประโยชนที่ไดรับ รัฐธรรมนูญที่ดีเลิศจะตองกอใหเกิดการควบคุมและกํากับตลาด
การเมืองในระดับอุตมภาพ (Optimal Regulation) อันไดแก ระดับที่ประโยชนสวนเปลี่ยนแปลง
ที่ตกแกสังคม (Marginal Social Benefit) เทากับตนทุนสวนเปลี่ยนแปลที่สังคมรับภาระ
(Marginal Social Cost) อันเปนผลจากการควบคุมและกํากับตลาดการเมืองนั้น แมบทวิเคราะห
ทางทฤษฎีจ ะมี ข อสรุ ปเชน นี้ แตการนํ าบทวิเ คราะหท างทฤษฎีไปใชในภาคปฏิบัติมีปญหา
ขอยุง ยากยิ่ง เนื่องเพราะความไมสมบูรณทางสารสนเทศ (Imperfect Information) และความ
ไรประสิทธิภาพของกลไกแหงรัฐธรรมนูญ
ดัง ไดกลาวแลววา วิสัยทัศนวาดวยสังคมการเมืองในอุดมคติที่แตกตางกัน
ทํ าใหมี ค วามเห็นแตกต า งกันเกี่ยวกับวิธีการและระดับการควบคุมและกํ ากับตลาดการเมือง
นักสังคมศาสตรบางกลุมตองการใหมีการควบคุมและกํากับตลาดการเมืองอยางเขมงวด เพราะ
มองเห็นความชั่วรายของนักการเมือง และตองการทําความ ‘สะอาด’ ตลาดการเมือง แตบางกลุม
ไมตองการใหมีการควบคุมและกํากับตลาดการเมืองอยางเขมงวด เพราะการควบคุมและกํากับ
มากเกินไป (Overregulation) อาจทําลายศรัทธาและความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันของสมาชิก
ในสังคม ในประการสําคัญอาจไดประโยชนไมคุมกับตนทุนที่ตองสูญเสียไป
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3. รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ (Optimal Constitution)
แนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะมีพื้นฐานมาจากความตองการ
รัฐธรรมนูญทีด่ เี ลิศ โดยมีความเชื่อวา รัฐธรรมนูญที่ดีเลิศเปนรัฐธรรมนูญที่กําหนดกติกา สถาบัน
และกลไกในการควบคุมและกํากับตลาดการเมืองอยางเหมาะสม รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะจักตอง
กอให เ กิ ดการควบคุ มและกํ ากับตลาดการเมืองในระดับอุตมภาพ (Optimal Regulation)
รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะจึงแตกตางไปตามดุลพินิจ วิสัยทัศน และอุดมการณของแตละบุคคล
หากพิ จ ารณาจากแงมุม ของการแทรกแซงในการกํ ากั บและตรวจสอบตลาด
การเมือง รัฐธรรมนูญจะมีประเภทสุดโตงอยูอยางนอย 2 ประเภท ปลายสุดดานหนึ่งเปน
รัฐธรรมนูญทีเ่ นนการกํากับและตรวจสอบตลาดการเมืองอยางเขมงวด ซึ่งเรียกวา Interventionist
Constitution ปลายสุดอีกดานหนึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่ปลอยใหตลาดการเมืองทํ างานโดยเสรี
มีการกํากับและตรวจสอบแตเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย ซึง่ เรียก Liberal Constitution
รัฐธรรมนูญที่เนนการแทรกแซงตลาดการเมืองชนิดสุดโตงมีพื้นฐานความคิดจาก
เดวิด ฮิวม (David Hume, 1711-1776) ผูซ งึ่ นําเสนอความคิดนี้ในบทความเรื่อง “Of the
Independency of Parliament” (1741) ฮิวมกลาววา ในแวดวงการเมือง มนุษยทุกคนตองถือวา
เปนผูไรเกียรติ (Knave) [Hume 1741/1951; Hendel 1953 : 68-71]5 ความขอนี้ในทัศนะของ
ฮิวมแมจะผิดขอเท็จจริงโดยทั่วไป แตเปนจริงในทางการเมือง เพราะมนุษยมีความเห็นแกตัว หาก
ปราศจากการควบคุมและกํากับประพฤติกรรม อาจมีการใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชน
สวนบุคคล และละเลยผลประโยชนสาธารณะได6
แนวความคิดของเดวิด ฮิวมสานตอโดยจอหน สจ็วต มิลล (John Stuart Mill,
1806-1873) ในหนังสือเรื่อง Considerations on Representative Government ซึ่งตีพิมพ
ครั้งแรกในป ค.ศ. 18617 มิลลเสนอความเห็นวา รัฐธรรมนูญจักตองยึดขอสมมติที่วา รัฐบาล
ภายใตรัฐธรรมนูญนั้นฉอฉลการใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล แมจะมิไดมี

5

เดวิด ฮิวม กลาวในตอนหนึ่งวา “… In constraining any system of government, and fixing the several
checks and control of constitution, every man ought to be supposed a knave, and to have no other
end, in all his actions, than private interest.” อางถึงใน Brennan and Buchanan (1983 : 98)
6
ความคิดวาดวยการเมืองของเดวิด ฮิวม ดู Haakonssen (1994), Ayer (1980) และ Forbes (1977)
สวนความคิดทางเศรษฐศาสตร ดู Skinner (1994)
7
งานเขียนของมิลลรวบรวมตีพิมพเปนชุดในชื่อ Collected Works of John Stuart Mill รวม 21 เลม
ศาสตราจารย J.M. Robson แหงมหาวิทยาลัยโตรอนโต เปนบรรณาธิการ และจัดพิมพโดย University of
Toronto Press
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ประพฤติกรรมเชนนี้เสมอไป แตมีแนวโนมที่จะมีประพฤติกรรมดังกลาวนี8้ ดังนัน้ จึงเปนหนาที่ของ
รัฐธรรมนูญที่จะวางกฎกติกาในการคุมประพฤตินักการเมืองและรัฐบาล
Brennan and Buchanan (1983) นําขอสมมติพื้นฐานของ Hume (1741/1951)
และ Mill (1861/1977) มาพัฒนาเพือ่ ใหขอสนับสนุนในการกํากับและตรวจสอบประพฤติกรรม
ของนักการเมืองซึ่งเปนสัตวเศรษฐกิจ เยฟฟรีย เบรนแนน (Geoffrey Brennan) และเจมส บูคานัน
(James M. Buchanan) เปนผูนําของสํานักเศรษฐศาสตร Public Choice ซึง่ ยึดถือขอสมมติวา
ดวย Homo Economicus กลาวคือ มนุษยรวมทั้งหนวยเศรษฐกิจและหนวยการเมืองลวนมีความ
เห็นแกตัว และตองการอรรถประโยชนสูงสุด การวิเคราะหประพฤติกรรมของมนุษยในฐานะ
Homo Economicus ของสํานักเศรษฐศาสตร Public Choice สอดคลองกับวิธีการวิเคราะหของ
สํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก (Classical School) ในคริสตศตวรรษที่ 18 โดยเฉพาะอยางยิ่งเดวิด
ฮิวม และจอหน สจวต มิลล Brennan and Buchanan (1983) เชื่อวา ขอสมมติวาดวย Homo
economicus นํามาใชอธิบายประพฤติกรรมและกระบวนการในตลาดการเมืองไดดี แมจะยอมรับ
วา นักการเมืองหรือมนุษยโดยทั่วไปหาไดชั่วรายหรือเห็นแกตัวอยางสุดๆไปเสียทั้งหมด เนื่องจาก
ปจจัยทางจริยธรรมและศีลธรรมมีบทบาทในการกํากับประพฤติกรรมของมนุษยดวย แตเบรนแนน
และบูคานันมีความเห็นวา ในการเลือกระบอบการเมืองการปกครอง (Political Regime Choice)
รวมทั้งการออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) การเลือกใชขอสมมติที่ตรงตอความเปน
จริง (ดังเชนมนุษยที่เห็นแกตัวก็มี และที่ไมเห็นแกตัวก็มี) ไมเหมาะสมกับการวิเคราะหเพื่อ
เปรียบเทียบระบบสถาบัน (Comparative Institutional Analysis) การวิเคราะหเพื่อฉายภาพ
อันเลวรายอยางสุดโตง (Worst-case Scenario) จะเปนประโยชนในการออกแบบสถาบันหรือ
กําหนดกฎกติกาเพื่อควบคุมและกํากับประพฤติกรรมอันเลวรายเหลานั้นได ในกรณีตรงกันขาม
หากเริ่มตนการวิเคราะหดวยการสมมติวา มนุษยมีทั้งที่เห็นแกตัวและไมเห็นแกตัว จะไมเปน
ประโยชน ตอการออกแบบรัฐธรรมนู ญ หรือ การกํ าหนดกฎกติก าเพื่ อควบคุ มและกํ ากับตลาด
การเมือง โดยที่มนุษยสวนที่เห็นแกไดสามารถสรางความเสียหายอยางใหญหลวงแกสังคมได
Brennan and Buchanan (1983) ยังคงสืบทอดขอสมมติของ Hume (1741/1951) และ Mill
(1861/1977) ทีว่ า ในวงการเมือง มนุษยทุกคนเปนผูไรเกียรติ หากไมมีการควบคุมและกํากับ
ความประพฤติของนักการเมืองเหลานั้น

8

จอหน สจ็วต มิลล กลาวในตอนหนึ่งวา “… The very principle of constitutional government requires it
to be assumed that political power will be abused to promote the particular purposes of the holder ;
not because it always is so, but because such is the natural tendency of things to guard against
which is the especial use of free institutions ” (Mill 1861/1977 : 505)
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Frey (1997) วิพากษ Brennan and Buchanan (1983) ซึง่ มีผลเทากับ
การวิพากษ Hume (1971/1951) และ Mill (1861/1977) ดวย Frey (1997) มิไดตองการใหตลาด
การเมืองดํารงอยูอยางเสรีโดยปราศจากการควบคุมและกํากับใดๆ หากแตชี้ใหเห็นวา รัฐธรรมนูญ
ที่ออกแบบเพื่อกํ าจัดหรือปองกันนักการเมืองขี้โกงหรือเห็นแกได ซึ่งเนนการควบคุมและกํากับ
ตลาดการเมืองอยางเขมงวดมากจนเกินไป อาจกอผลขับดันพลเมืองดีซึ่งมีอยูนอยนิดออกไป
จากตลาดการเมือง และสะกัดพลเมืองดีนอกตลาดมิใหเขาสูตลาดการเมืองอีกดวย ผลกระทบ
ดังกลาวนี้ Frey (1997) เรียกวา Crowding-out Effect ในการไดมาซึ่งขอสรุปดังกลาวนี้ บรูโน
เฟรยอาศัยการศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
Crowding Theory นักจิตวิทยาสังคมนําเสนอบทวิเคราะหและการทดสอบตนทุนที่ซอนเรนของ
การใหรางวัล (Hidden Cost of Reward) หากพอแมตอ งจายเงินลูกทุกครั้งที่ลูกชวยทํางานบาน
สิ่งจูงใจในการทํางานบานจะหมดไปเมื่อพอแมเลิกจายเงินเพื่อการนั้น การเชิญมิตรสหายเพื่อน
สนิ ท ไปรั บ ประทานอาหารที่ บ  า นเป น การสานสั ม พั น ธภาพ หากแขกรั บ เชิ ญ จ า ยค า อาหาร
แกเจาบาน ยอมเปนการทําลายสิ่งจูงใจในการเอยปากเชิญ และสัมพันธภาพมิอาจสานตอไปได
ปรากฏการณดังกลาวนี้ใหบทเรียนสําคัญวา การแทรกแซงจากภายนอกอาจสรางผลกระทบตอ
แรงจูงใจภายในดวงจิตมนุษยได ผลกระทบดังกลาวนี้อาจเปนไปในขางดีหรือขางรายก็ได ขึ้นอยู
กับการประเมินของมนุษยในฐานะปจเจกบุคคลนั้นเอง หากผลการประเมินพบวา การแทรกแซง
จากภายนอกมุงควบคุมและกํากับ แรงจูงใจในการกระทําการหรือละเวนการกระทําการยอมถูก
ทําลายหรือลดทอนลง หากผลการประเมินพบวา การแทรกจากภายนอกมุงเสริมสงหรือเกื้อหนุน
แรงจู ง ใจในการกระทํ าการหรือละเวนการกระทํ าการยอมเพิ่มพูนขึ้น ในกรณีแรกกอใหเกิด
Crowding-out Effect สวนในกรณีหลัง Crowding-in Effect
ขอใหพิจารณาแบบจําลองประพฤติกรรมของราษฎร ซึ่งตัดสินใจกระทําการหรือ
ละเวนการกระทําการดวยการประเมินประโยชน (Benefit : B) และตนทุน (Cost : C) ซึง่ ขึ้นอยูกับ
ผลปฏิบัติการ (Performance : P) และการแทรกแซงจากภายนอก (External Intervention : E)
ดังตอไปนี้
B
C

=
=

B (P, E)
C (P, E)

(1)
(2)

หากผลปฏิบตั กิ ารดีขึ้น ทั้งประโยชนและตนทุนจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน นั่นก็คือ
∂B
∂P

=

BP > 0
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∂C
∂P

=

CP > 0

ผลประโยชนสวนเพิ่ม (Marginal Cost) จะลดนอยถอยลง เมื่อผลปฏิบัติการดีขึ้น อันเปนไปตาม
Principle of Diminishing Marginal Returns
BP

<

0

แตตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost) จะเพิ่มขึ้น เมื่อผลปฏิบัติการดีขึ้น (Increasing Marginal
Cost)
CP

>

0

ราษฎรที่ มีป ระพฤติกรรมอัน สมเหตุสมผล โดยมี ก ารแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (Utility
Maximization) เปนเปาหาย ยอมตองเลือกระดับผลปฏิบัติการที่กอใหเกิดประโยชนสุทธิ (B - C)
สูงสุด เงือ่ นไขในการนี้ก็คือ ประโยชนสวนเพิ่มของผลปฏิบัติการเทากับตนทุนสวนเพิ่มอันเกิดจาก
ผลปฏิบัติการดังกลาว
BP

=

Cp

(3)

เงื่อนไขการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดโดยคํานึงถึงการแทรกแซงจากภายนอก (E) มาจากสม
การ (3)
BPE + Bpp

dP *
dE

dP *
dE

=

=

CPE + Cpp

B PE − C PE
C pp − B pp

dP *
dE

<
=
>

0 (4)
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ในที่นี้ P* เปนผลปฏิบัติการระดับอุตมภาพ (Optimal Performance) การแทรกแซงจากภายนอก
(E) อาจกอผลกระทบตอผลปฏิบัติการหรือไมก็ได กลาวคือ
(1) หาก

dP *
dE

= 0 การแทรกแซงจากภายนอกไมมีผลกระทบตอผลปฏิบัติ

การ
(2) หาก
ลง
(3) หาก

dP *
dE
dP*
dE

< 0 การแทรกแซงจากภายนอกทําใหผลปฏิบัติการเลวราย

> 0 การแทรกแซงจากภายนอกทําใหผลปฏิบัติการดีขึ้น

การแทรกแซงจากภายนอกจะมีผลในการทํ าลายหรือเสริมสงแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั กิ ารหรือละเวนการปฏิบัติการขึ้นอยูกับการเปรียบเทียบคา BPE กับ CPE หาก BPE มีคานอย
กวา CPE จะกอใหเกิด Crowding-out Effect ในกรณีตรงกันขาม หาก BPE มีคา มากกวา CPE จะกอ
ใหเกิด Crowding-in Effect
บทวิเคราะหขางตนนี้ชวยใหเขาใจวา กฎกติกาและสถาบันในสังคมกระทบตอ
พลเมืองในฐานะปจเจกบุคคลอยางไรบาง หากรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนรางขึ้นดวยความ
เชื่อมั่นและศรัทธาที่มีตอประชาชน โดยที่ศรัทธาความเชื่อถือดังกลาวนี้ปรากฏในรูปของการ
ยอมรับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และการยอมรับหลักการสิทธิและเสรีภาพ
อยางกวางขวาง กฎกติกาและสถาบันที่ยึดถือหลักการดังกลาวนี้ยอมเกื้อหนุนแรงจูงใจของ
ประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมือง และตลาดการเมืองสามารถดูดดึงผูคนที่มีคุณธรรมเขามา
ทํางานไดโดยงาย อันเปนที่มาของ Crowding-in Effect ในกรณีตรงกันขาม หากรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายมหาชนรางขึ้นดวยความไมมีศรัทธาตอประชาชนและไมไววางใจราษฎร โดยที่การ
ขาดศรัทธาและความไมไววางใจปรากฏในรูปของการไมยอมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง
อยางเต็มที่ และการควบคุมและกํากับตลาดการเมืองอยางเขมงวด กฎกติกาและสถาบันที่ยึดถือ
หลักการดังกลาวนี้ยอมทําลายแรงจูงใจของประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมือง และขับดัน
พลเมืองดีออกไปจากตลาดการเมือง อันเปนที่มาของ Crowding-out Effect ในสังคมการเมือง
ที่ผูปกครองไมไววางใจราษฎร ผูปกครองยอมมิไดรับความรวมมือรวมใจจากราษฎรเทาที่ควร
ราษฎรอาจเลือกที่จะละเมิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเมื่อมีโอกาส รวมทั้งการหลบเลี่ยงการเสีย
ภาษีอากร สภาพการณเชนนี้ปรากฏมาแลวในประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต
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รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ร  า งขึ้ น บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ที่ ว  า นัก การเมื อ งเปน คนเลวและ
มีประพฤติกรรมการใชอํ านาจในทางฉอฉล มีแนวโนมที่จะควบคุมและกํ ากับตลาดการเมือง
อยางเขมงวด กฎกติกา สถาบัน และกลไกที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญประเภทนี้กอผลกระทบสําคัญ
อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ตลาดการเมืองจะผลักไสคนดีมีคุณธรรมและดูดดึงผูมีคุณธรรม
ระดับตํ่า ซึ่งตรงกันขามกับเจตนารมณของการออกแบบรัฐธรรมนูญประเภทนี้ รัฐธรรมนูญที่รางขึ้น
บนพื้นฐานความเชื่อที่วา นักการเมืองเปนคนเลวและมีประพฤติกรรมการใชอํานาจในทางฉอฉล
นอกจากจะทําใหสังคมมิไดรับประโยชนจากคุณธรรมและคุณสมบัติดานที่ดีของนักการเมืองแลว
ยังเปนการใหสิ่งจูงใจดานกลับในการสงเสริมการฉอฉลอํานาจอีกดวย ในเมื่อผูดํารงตํ าแหนง
ทางการเมืองถูกฉายภาพใหเปนคนเลว คนดีมีคุณธรรมยอมลังเลที่จะกาวเขาสูตลาดการเมือง
เพือ่ ดํารงตําแหนงทางการเมือง แตคนที่มีคุณธรรมระดับตํ่าจะไมรูสึกตะขิดตะขวงที่จะเขาสูตลาด
นี้เพื่อแยงชิงตํ าแหนงทางการเมือง การออกแบบรัฐธรรมนูญดวยความเชื่อที่วา นักการเมือง
เปนคนเลว จึงกอผลกระทบตอกระบวนการคัดสรรบุคคลเขาสูตลาดการเมือง (Selection Effect)
เพราะทําใหตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองของคนดีมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น แทนที่ตลาดการเมืองจะได
คนดี มี คุ ณ ธรรม กลั บ ผลั ก ไสผู  ที่ มี คุ ณ ธรรมมิ ใ ห เ ข า สู  ต ลาดการเมื อง หากการผลั ก ไสคนดี
มีคุณธรรมรุนแรงมากเพียงใด และแรงดูดดึงคนที่มีคุณธรรมระดับตํ่าเขาสูตลาดการเมืองมีมาก
เพียงใด สังคมการเมืองยอมตองเสียตนทุนในการปองกันและตรวจสอบการใชอํานาจในทางฉอฉล
เพิม่ ขึน้ มากเพียงนั้น
ประการที่สอง รัฐธรรมนูญที่เนนการกํากับและตรวจสอบตลาดการเมืองอยาง
เขมงวดยอมตองเสียตนทุนการกํากับและตรวจสอบสูง บางครั้งการกํากับและตรวจสอบอาจมีมาก
เกิ น ไปจนไม คุ  ม ประโยชน ที่ ไ ด รั บ การกํ ากั บ และตรวจสอบในระดั บ อุ ต มภาพ (Optimal
Intervention) จักตองเปนระดับที่พอดีทํ าใหตนทุนสวนเพิ่มที่สังคมเสียไปในการกํ ากับและ
ตรวจสอบ (Marginal Social Cost) เทากับประโยชนสวนเพิ่มที่ไดรับจากการกํากับและตรวจสอบ
(Marginal Social Benefit) นัน้ การกํากับและตรวจสอบมากเกินไปจะทําใหสังคมมิอาจบรรลุ
อุตมภาวะของพาเรโต โดยที่ประสิทธิภาพทางการเมือง (Political Productivity) อยูในระดับตํ่า
เนือ่ งจากมิไดรบั ความรวมมือรวมใจจากประชาชนเทาที่ควร ในประการสําคัญ หากตลาดการเมือง
มีแรงดูดดึงผูที่มีคุณธรรมระดับตํ่ ามากเพียงใด ตนทุนการควบคุมและตลาดการเมืองยอมตอง
เพิม่ ขึน้ มากเพียงนั้น
Frey (1997 : 1046-1047) ชีใ้ หเห็นวา Crowding-out Effect อันเกิดจาก
ความไมไววางใจประชาชนและการขาดความศรัทธาราษฎรอาจกอผลลุกลามไปสูปริมณฑลอื่นๆ
เพราะ Crowding-out Effect อาจมี Motivational Spill-over Effect ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษา
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ที่คนพบสหสัมพันธอยางมีนัยทางสถิติระหวางอัตราการนอนหลับทับสิทธิ์ที่มีมากขึ้น การบริจาค
เพือ่ การกุศลที่มีนอยลง และการรวมมือทางสังคม (Social Cooperation) ในรูปแบบตางๆที่มี
นอยลง
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ร  า งขึ้ น บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ถื อ นั ก การเมื อ งและความศรั ท ธา
ประชาชนจะกอผลกระทบในทิศทางตรงกันขาม สังคมการเมืองจะไดประโยชนจากคุณธรรมและ
คุณสมบัตดิ า นที่ดีของนักการเมืองและราษฎร ทั้งนี้ดวยกลไกสําคัญอยางนอย 2 กลไก กลาวคือ
ประการแรก นักการเมืองที่ดีและมีคุณธรรมจะทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุล
นักการเมืองที่เลวและไรคุณธรรม รัฐธรรมนูญประเภทนี้จะไมผลักไสคนดีมีคุณธรรมมิใหเขาสู
ตลาดการเมือง และไมทํ าใหตนทุนปฏิบัติการของคนดีมีคุณธรรมในการเขาสูตลาดการเมือง
เพิม่ ขึน้ ประชาชนจะเห็นภาพและรับรูพฤติกรรมที่แตกตางกันระหวางนักการเมืองสองกลุมนี้
ประการที่ สอง ประชาชนสามารถทํ าหนาที่ตรวจสอบการใชอํ านาจรัฐมิใหมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนและใชอํานาจในทางฉอฉล รัฐธรรมนูญที่รางขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อถือ
และศรัทธาประชาชนจะตองยอมรับหลักการสิทธิและเสรีภาพอยางกวางขวาง และสงเสริมการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนอยางเต็มที่ ประชาชนจะมีบทบาทในการเสนอรางกฎหมาย
ใหม ยับยั้งรางกฎหมายที่รัฐสภาพิจารณาดวยการออกเสียงประชามติ (Referendum) การมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายโดยอาศัยกระบวนการประชาพิจารณ (Public Hearings) และ
ดํ าเนินการถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงการเมืองที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐโดยประชาชนดังกลาวนี้จะมีสวนสําคัญในการขับดันนักการเมืองขี้ฉออกไปจาก
ตลาดการเมือง
วิวาทะวาดวยรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ (Optimal Constitution) กอใหเกิด
แนวทางการออกแบบรัฐธรรมนูญทีแ่ ตกตางกัน 2 แนวทาง แนวทางแรกเนนการควบคุมและกํากับ
ตลาดการเมืองอยางเขมงวด เพราะยึดฐานคติที่วา นักการเมืองเปนคนเลวไรคุณธรรม แนวทาง
ที่สองตองการใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ และมีสวนรวมทางการเมืองอยางเต็มที่ เพื่อให
คุณธรรมความดีของราษฎรสามารถเปลงรัศมีและยังประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม วิวาทะนี้
จึงเปนวิวาทะระหวาง Interventionist Constitution กับ Liberal Constitution
Frey (1997) ยอมรับวา หากรัฐธรรมนูญไมควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาด
การเมืองเสียเลย ยอมเปดโอกาสใหคนเลวไรคุณธรรมดํารงตําแหนงทางการเมืองและใชอํานาจ
ในทางฉอฉลเพื่อผลประโยชนสวนบุคคลได ในอีกดานหนึ่ง หากรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
ร า งขึ้ น บนพื้ น ฐานของข อ สมมติ ว  า ด ว ยประพฤติ ก รรมอั นเลวร า ยสุ ด ๆของนั ก การเมื อ งและ
ประชาชน การออกแบบรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายมหาชนเช น นี้ จ ะทํ าลายศรั ท ธาของมหา
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ประชาชนที่มีตอรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนนั้น โดยที่ปฏิกิริยาที่ปรากฏอาจเปนการฝาฝนขื่อ
แปของบานเมือง และการไมใหความรวมมือแกผูกุมอํานาจรัฐ
คําถามพื้นฐาน ก็คือ รัฐธรรมนูญประเภทใดเปนรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะระหวาง
Interventionist Constitution กับ Liberal Constitution (ดูแผนภาพที่ 10-3)
แนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ (Optimal Constitution) เปนแนว
ความคิดที่มิอาจเลี่ยงการใชดุลพินิจและคานิยมสวนบุคคล ในประการสํ าคัญ ปรัชญาและ
อุดมการณทางการเมืองจะมีบทบาทสําคัญในการออกแบบรัฐธรรมนูญ Faria (1999) ชีใ้ หเห็นวา
การออกแบบรัฐธรรมนูญตามแนวทางของ Frey (1997) จะมีผลสงเสริมคุณธรรมของพลเมืองดี
ในขณะที่การออกแบบรัฐธรรมนูญตามแนวทางของ Brennan and Buchanan (1983) จะชวย
จํ ากั ด การแสวงหาผลประโยชน ส  ว นบุ ค คลของนั ก การเมื อ งในระยะยาวได รั ฐ ธรรมนู ญ ใน
อุตมภาวะอยูที่การผสมผสานการออกแบบรัฐธรรมนูญตามแนวทางทั้งสองนี้ ในประการสําคัญ
Faria (1999) พิสจู นใหเห็นวา การตรารัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อกํากับและตรวจสอบตลาด
การเมืองมากเกินไป อาจมีบทบัญญัติและมาตรการมากเกินกวาระดับอันเหมาะสม หากมี
บทบั ญ ญั ติ แ ละมาตรการตามกฎหมายมากเกิ น ไป อาจทํ าให ก ารบั ง คั บ ใช ห ย อ นยานได
หากตองการใหการบังคับใชกฎหมายอยูในระดับอุตมภาพ (Optimal Enforcement) ก็ตองมี
จํานวนบทบัญญัติและมาตรการในระดับที่เหมาะสมดวย
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แผนภาพที่ 10-3
ประเภทของรัฐธรรมนูญ

Interventionist
Constitution

Liberal
Constitution

Optimal Constitution
อยูตําแหนงแหงหนใด
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4. ลักษณะของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กระบวนการรางรัฐธรรมนูญระหวางป 2537-2540 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิรูปการเมือง เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ประชาชนจํานวนมากมองเห็นความผุกรอนของ
ระบบการเมือง เนื่องเพราะเหลานักการเมืองใชเงินในการซื้อคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อเขาสู
สภาผูแทนราษฎร ครั้นมีอํานาจทางการเมืองและยึดกุมการบริหารราชการแผนดินไดแลว ก็ใช
อํ านาจนั้นในทางฉอฉลและประพฤติมิชอบ ดวยการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจหรือแสวงหา
คาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) จากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบาย การขึ้นสู
ตําแหนงทางการเมืองโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรมก็ดี การฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ
ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปก็ดี และความไรประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน จนปญหา
นานัปการสะสมและหมักหมมอันยากแกการแกไขก็ดี เหตุปจจัยเหลานี้มีผลตอการหลอมทัศนคติ
ของสาธารณชนโดยทั่ ว ไปและสมาชิ ก สภาร า งรั ฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในการรา งรัฐธรรมนู ญ
เพือ่ กํากับ ตรวจสอบ และควบคุมตลาดการเมือง
บริบททางประวัติศาสตรทํ าใหรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนอภิมหาสถาบัน
(Meta-institution) ทีเ่ นนการกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมตลาดการเมืองอยางเขมงวด ทั้งนี้โดย
หวังวา การออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) ในลักษณะเชนนี้จะนํามาซึ่งการปฏิรูป
การเมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีลักษณะสําคัญอยางนอย 4
ประการ กลาวคือ
(1) การเนนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง
(2) การออกแบบรัฐธรรมนูญโดยมิไดคํานึงถึงความสําคัญของโครงสรางสิ่งจูงใจ
(Structure of Incentives)
(3) การออกแบบรัฐธรรมนูญโดยไมคํานึงถึงความสําคัญของตนทุนปฏิบัติการ
(Transaction Cost) และตนทุนอื่น
(4) การใหความสําคัญแกองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาล
4.1 การเนนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เนนการควบคุม กํากับ และ
ตรวจสอบตลาดการเมืองมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ การควบคุมและกํ ากับตลาดการเมือง
เปนไปอยางเขมงวด และกระทําในเกือบทุกขั้นตอนในตลาดการเมือง การควบคุมและกํากับตลาด
การเมืองที่สําคัญ ไดแก

512
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

การควบคุมและกํากับการเขาและออกจากตลาดการเมือง
การควบคุมและกํากับตลาดนักการเมือง
การควบคุมและกํากับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
การควบคุมและกํากับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
การควบคุมและกํากับพรรคการเมือง
การควบคุมและกํากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
การควบคุมและกํากับรัฐบาล

4.11 การควบคุมและกํากับการเขาและออกจากตลาดการเมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ควบคุม กํากับ และตรวจสอบ
ตลาดการเมืองอยางเขมงวด ทั้งนี้ดวยการตั้งกําแพงกีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง (Barriers to
Entry) โดยสะกัดมิใหผูที่เคยมีประวัติการทุจริตและประพฤติมิชอบเขาสูตลาดการเมือง รวมทั้ง
การสะกัดมิใหผูมีการศึกษานอยหรือผูไมมีความรูดํารงตําแหนงทางการเมือง การใหความสําคัญ
แกการศึกษาในระบบโรงเรียน ดวยการกําหนดวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรี นอกจาก
ทําใหระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะเปน ‘ระบอบบัณฑิตยาธิปไตย’ แลว ยังมีผลในการสะ
กัดคนยากคนจนซึ่งโดยทั่วไปไดรับการศึกษาจากระบบโรงเรียนคอนขางนอยมิใหเขาสูรัฐสภาและ
ดํารงตําแหนงทางการเมืองระดับสูงอีกดวย นั่นหมายความวา คนจนยากที่จะไตเตาขึ้นสูชนชั้นปก
ครองในสังคมไทยได เพราะประตูถูกปดกั้น
การควบคุม กํากับ และตรวจสอบ มิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฉอราษฎร
บังหลวง ประพฤติมิชอบ และใชอํานาจในทางฉอฉล อาศัยมาตรการการตรวจสอบบัญชีทรัพยสิน
และหนีส้ นิ การถอดถอนจากตําแหนงทางการเมือง และการดําเนินคดีอาญาในกรณีที่มีหลักฐาน
แนชดั การรายงานบัญชีทรัพยสินและหนี้สินสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยทั่วไปกําหนด
ไว 2 ครัง้ คือ เมื่อเขารับตําแหนง และเมื่อออกจากตําแหนง แตสําหรับผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรี รวมตลอดจนผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น เมื่อพนจากตําแหนงเปนเวลา
1 ป ตองรายงานบัญชีทรัพยสินและหนี้สินอีกครั้งหนึ่ง ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองเผชิญ
สภาวะความไมแนนอนอันเกิดจากกระบวนการถอดถอนตลอดระยะเวลาที่อยูในตําแหนง และ
อาจถูกดําเนินคดีอาญา หากตรวจสอบพบวา มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดูแผนภาพที่ 10-4)
การควบคุม กํากับ และตรวจสอบการเขาและออกจากตลาดการเมือง นอกจาก
ทําใหรฐั ตองเสียตนทุนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบดังกลาว โดยที่ตนทุนที่ตองเสียเพื่อการนี้
ผันแปรตามระดับความเขมงวดในการควบคุมแลว ยังสรางภาระตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองแก
ผูที่กา วเขาสูต ลาดการเมืองและดํารงตําแหนงทางการเมืองเพิ่มขึ้นอีกดวย
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แผนภาพที่ 10-4
การควบคุมและกํากับการเขาและออกจากตลาดการเมือง

คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหาม

การเขาสู
ตลาดการเมือง

กระบวนการถอดถอน
จากตําแหนงการเมือง

การดําเนิน
คดีอาญา

การออกจาก
ตลาดการเมือง

ตลาดการเมือง

ระบอบ
บัณฑิตยาธิปไตย

รายงานบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินกอนดํารง
ตําแหนงทางการเมือง

รายงานบัญชีทรัพย
สินและหนี้สินเมื่อ
พนตําแหนงทางการ
เมืองครบ 1 ป
รายงานบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สินเมื่อพนตําแหนง
ทางการเมือง
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4.2 การควบคุมและกํากับตลาดนักการเมือง
ตลาดนักการเมืองนับเนื่องเปนตลาดแรงงานประเภทหนึ่ง ดังนั้นจึงมีอุปสงคและ
อุปทาน รวมตลอดจนปฏิสมั พันธระหวางอุปสงคกับอุปทานดังกลาว อุปทานนักการเมืองมีแหลง
ทีม่ าอยางนอย 2 แหลง แหลงแรก ไดแก นักการเมืองหนาเกาทั้งที่เคยชนะหรือแพการเลือกตั้ง
และทัง้ ทีเ่ คยและไมเคยดํารงตําแหนงทางการเมือง แหลงที่สองไดแก นักการเมืองหนาใหม บางคน
เขยิบจากตลาดการเมืองทองถิ่นสูตลาดการเมืองระดับชาติ บางคนเปนผลผลิตของพรรคการเมือง
อุปสงคในการเสนอซื้อนักการเมืองมาจากพรรคการเมืองที่มีอํ านาจซื้อ อํ านาจซื้อมีที่มาจาก
ทรั พ ยากรทางการเงิ น และชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ รวมตลอดจนลั ก ษณะประชานิ ย มของพรรค
พรรคการเมืองอาจซื้อนักการเมืองดวยการชําระคาตัวเปนตัวเงิน โดยที่ในบางกรณีอาจมิไดชําระ
ราคาเปนตัวเงิน เพราะการไดรับคัดสรรเปนตัวแทนของพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งถือเปนการ
ชําระราคาแลว เนื่องเพราะชื่อเสียง เกียรติคุณ และลักษณะประชานิยมของพรรคเกื้อกูลการชนะ
การเลือกตั้ง อันเปนการชําระ ‘ราคา’ ทีเ่ พียงพออยูแลว พรรคการเมือง ‘ซื้อ’ นักการเมืองไมวาจะมี
การชําระราคาเปนตัวเงินหรือไมก็ตาม ก็เพื่อเปนตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้ง (ดูแผนภาพที่
10-5)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดกําหนดขอหามในการซื้อขาย
นักการเมือง ในดานหนึ่งมิไดหามนักการเมืองขายตัวหรือยายพรรค ในอีกดานหนึ่งมิไดหามพรรค
การเมืองซือ้ นักการเมือง แตรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติซึ่งมีผลในการควบคุมและกํากับตลาดนักการ
เมืองโดยออม บทบัญญัติที่มีผลดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 2 ชุด (ดูแผนภาพที่ 10-5)
บทบั ญ ญั ติ ชุ ด แรกบั ง คั บ ให ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิก สภาผู แทนราษฎร
ตองสังกัดพรรค แตหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค บทบัญญัติชุดนี้มีผลตอ
อุปทานของนักการเมือง จํานวนผูเสนอตัวเปนนักการเมืองจะมีมาก หากปราศจากทํานบกีดขวาง
การเขาสูตลาดนักการเมือง (Barriers to Entry) การบังคับใหนักการเมืองตองสังกัดพรรคเปน
ทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดนักการเมืองประเภทหนึ่ง ซึ่งทําใหจํานวนผูเสนอขาย ‘แรงงาน’ ใน
ตลาดนักการเมืองมีนอยกวาในกรณีที่ตลาดมีการแขงขันที่สมบูรณ เมื่อพิจารณาในประเด็นนี้
จํานวนผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมีนอยกวาที่ควร เพราะติดขัดในประเด็น
สมาชิกภาพพรรคการเมือง นอกจากนี้ การกําหนดเงื่อนเวลาสมาชิกภาพพรรคการเมืองอยางนอย
90 วัน [มาตรา 107(4)] ทําใหการยายพรรคภายหลังการเลือกตั้งครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป
2540 ทําไดยากขึ้น (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2543ข) การกําหนดเงื่อนไขสมาชิกภาพพรรคการเมือง
แตกตางกัน จะทําใหผลกระทบแตกตางกันดวย ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภามิไดถูก
กีดขวางดวยเงื่อนไขสมาชิกภาพพรรคการเมือง กระนั้นก็ตาม การหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาหาเสียงจะเปนทํ านบกีดขวางการเขาสูตลาดนักการเมืองของผูที่มิไดเปนบุคคล
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สาธารณะอันประชาชนโดยทั่วไปรูจัก ซึ่งจะตองยับยั้งชั่งใจในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภา
บทบัญญัติชุดที่สองวาดวยอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง (Size Bias)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติที่สงเสริมพรรคการเมืองขนาดใหญ
และลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2544ง) อคติดังกลาวมีผลในการสง
เสริมใหพรรคการเมืองเลือกมรรควิธีการเติบโตจากภายนอก (External Growth) ดวยการซื้อ
นักการเมือง รวมทัง้ ควบหรือครอบกลุมหรือพรรคการเมืองตางๆ (Merger and Acquisition)
แมวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดขอหามการซื้อขายนักการเมือง แตมี
บทบัญญัติที่มีผลในการกํากับตลาดนักการเมือง การที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยึดฐานความเชื่อที่วา
‘พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก’ สงผลใหมีการควบและครอบพรรคการ
เมืองจนเหลือพรรคการเมืองเพียง 2-3 พรรค จํานวนพรรคการเมืองที่เสนอซื้อนักการเมืองมีนอยลง
ในอีกดานหนึ่ง เงื่อนไขของระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ และเงือ่ นไขสมาชิกภาพรรคการเมืองลวน
มีผลในการทํ าใหอุปทานนักการเมืองมีนอยกวาที่ควร ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ตลาดนักการเมือง
แปรเปลีย่ นเปนตลาดที่มีอํานาจผูกขาดมากขึ้น และมีความไมสมบูรณมากขึ้น9

9

แผนภาพที่ 9-5 อธิบายตลาดนักการเมืองเฉพาะผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตมิอาจใช
อธิบายการซื้อขายผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาได เพราะรัฐธรรมนูญหามสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองกระโดดลงสนามเลือกตั้งโดยไมผานพรรคการเมือง
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แผนภาพที่ 10-5
การควบคุมและกํากับตลาดนักการเมือง

รธน.มิไดกําหนดขอหาม
มิใหพรรคการเมืองซื้อ
นักการเมือง

รธน. บังคับให สส. สังกัดพรรค
แตหามมิให สว. สังกัดพรรค

ระบอบ
บัณฑิตยาธิปไตย

Supply

Demand
* พรรคการเมือง
ที่มีอํานาจซื้อ

ตลาดนักการเมือง
ในฐานะตลาดแรงงาน

รธน. มีอคติวาดวยขนาดของ
พรรค สงเสริมพรรคขนาด
ใหญ ลงโทษพรรคขนาดเล็ก
สงเสริมการเติบโตจาก
ภายนอก (External Growth)

* นักการเมืองหนาเกา
* นักการเมืองหนาใหม

รธน. มิไดกําหนดขอหาม
มิใหนักการเมืองขายตัว
หรือยายพรรค
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4.13 การควบคุมและกํากับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ตองการ
ควบคุมและกํ ากับการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม นอกจากปองกันและ
ปองปรามการทุจริตในการเลือกตั้งแลว ยังตองการปองกันและปองปรามการซื้อขายเสียงอีกดวย
ทั้ ง นี้ มี บ ทลงโทษผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในกรณี ที่ มี ก ารซื้ อ เสี ย งอย า งชั ด เจน แต ไ ม มี บ ทลงโทษ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ขายเสียงในระนาบเดียวกับผูซื้อเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) อันเปนองคกรที่ทํ าหนาที่ควบคุม กํ ากับ และตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
ยึดแนวทางการปฏิบัติในการลงโทษผูสมัครรับเลือกตั้งที่สัญญาวาจะนําเงินเดือนสมาชิกรัฐสภา
หรือเงินและทรัพยสินสวนบุคคลมาใชในการพัฒนาเขตเลือกตั้ง ในขณะที่การเสนอ ‘ขาย’ นโยบาย
ซึง่ ตองใชงบประมาณและทรัพยากรของแผนดินถือเปนประพฤติกรรมอันชอบ (ดูแผนภาพที่ 10-6)
การควบคุ ม และกํ ากั บ การเลื อ กตั้ ง ยั ง ครอบคลุ ม ประเด็ น การหาเสี ย งด ว ย
รัฐธรรมนูญมิไดกํ าหนดขอหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหาเสียง
แตกลับหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง อันมีผลในการทําใหสารสนเทศ
ทางการเมืองมีความไมสมบูรณ และกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในหมูผูสมัครรับเลือกตั้ง
เนือ่ งจากผูสมัครแตละคนมีความเปนสาธารณบุคคลแตกตางกัน
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แผนภาพที่ 10-6
การควบคุมและกํากับการเลือกตั้ง

สัญญาวาจะดําเนินนโยบายทําได
สัญญาวาจะแจกเงินทํามิได
ผูสมัคร ส.ส. หาเสียงได
ผูสมัคร ส.ว. หาเสียงมิได
หามซื้อเสียง มิฉะนั้น
จะถูก กกต. ลงโทษ

นักการเมือง
พรรคการเมือง

เงินหรือนโยบาย
คะแนนเสียง

ตลาดการเมือง

เงินหรือนโยบาย

ประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง

คะแนนเสียง

หามขายเสียงโดยนัย แต
การขายเสียงไมถูกลงโทษ
ในระนาบเดียวกับผูซื้อเสียง

การใชสิทธิเลือกตั้งถือเปน
หนาที่ หามนอนหลับทับสิทธิ์
การนอนหลับทับสิทธิ์มี
บทลงโทษ
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4.14 การควบคุมและกํากับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แสดงความไมไววางใจประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไมเชื่อ
วาประชาชนเปนผูที่มีเหตุมีผล มีความรับผิดชอบ และเปนพลเมืองดีของบานเมือง รัฐธรรมนูญ
ฉบับนีบ้ งั คับใหประชาชนตองใชสิทธิเลือกตั้ง ดวยการกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของ
ชนชาวไทย ประชาชนทีน่ อนหลับทับสิทธิตองถูกลงโทษ โดยที่บทลงโทษในรายละเอียดกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2541 การบังคับใหผูมีสิทธิเลือกตั้งตองใชสิทธิดังกลาว ขัดกับหลักการสิทธิและ
เสรีภาพของราษฎร ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ
อยางกวางขวาง แตกลับลิดรอนเสรีภาพในการตัดสินใจของราษฎรเกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้ง
(Freedom of Choice) อันตรงกับขามกับหลักการสิทธิและเสรีภาพ
ผู  ร า งรัฐธรรมนู ญมี มิ จ ฉาทิฐิว า การนอนหลับทับสิท ธิ์เ ป น ตนตอของป ญหา
การทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ทั้งๆที่ความสัมพันธระหวางการนอนหลับ
ทั บ สิ ท ธิ์ กั บ การทุ จ ริ ต การเลื อ กตั้ ง และการซื้ อ ขายเสี ย งเป น ประเด็ น ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ต  อ งศึ ก ษา
เปนกรณีๆไป มิอาจกลาวสรุปดวยการใชลําดับแหงเหตุผลเปนการทั่วไปได ถึงผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไมนอนหลับทับสิทธิ์ การทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อขายเสียงยังปรากฏอยูดี ในประการสําคัญ
การบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้งเปนเรื่องฝนธรรมชาติ หากการเลือกตั้งใหประโยชนแกผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมไมนอนหลับทับสิทธิ์ แตการนอนหลับทับสิทธิ์ยอมเกิดขึ้นไดเสมอ
หากประโยชนอันเกิดจากการใชสิทธิเลือกตั้ง (Voting Benefits) ไมคุมกับตนทุนที่ตองสูญเสียไป
ในการใชสิทธินั้น (Voting Costs)
4.15 การควบคุมและกํากับพรรคการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดกรอบการควบคุมและกํากับพรรคการเมือง
รวม 3 ดาน ดานแรกควบคุมการจัดตั้งพรรคการเมืองและกํากับการดําเนินกิจการของพรรค
การเมื อง ด า นที่ส องควบคุ ม การเงิ น ของพรรคการเมือง โดยเฉพาะอยา งยิ่ งในดานการรับ
เงิน บริ จาคและการจั ดทํ าบั ญชี ดา นที่ส ามจัดสรรเงิน อุดหนุนพรรคการเมืองและการใหการ
สนับสนุนในดานอื่น รวมทั้งการควบคุมการใชเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
เพียงแตกําหนดกรอบการควบคุม กํากับ และตรวจสอบพรรคการเมือง สวนรายละเอียดของ
มาตรการปรากฏใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีเจตนาที่จะใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปได
โดยงาย แตกฎหมายพรรคการเมืองกลับกําหนดมาตรการเพื่อใหการดํารงอยูของพรรคการเมือง
เปนไปดวยความยากลําบาก มาตรการเหลานี้ไมเกื้อกูลพรรคการเมืองขนาดเล็ก การควบคุมและ
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กํากับพรรคการเมืองสอดคลองกับฐานคติ ‘พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรคการเมืองขนาด
เล็ก’ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เงื่อนไขจํานวนสมาชิกขั้นตํ่า เงื่อนไขการจัดตั้งสาขาพรรค และเงื่อนไข
การจัดระบบการเงินและการจัดทําบัญชีพรรคการเมือง เงื่อนไขเหลานี้ทําใหพรรคการเมืองตองมี
รายจายเพิ่มขึ้น ในขณะที่รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองจํานวนนอยนิด ไมเพียงพอ
สํ าหรั บ การดํ าเนิ น งานของพรรคการเมือง แนวทางการควบคุมและกํ ากับพรรคการเมืองจึง
ไมเกื้อกูลการดํ ารงอยูของพรรคการเมืองขนาดเล็ก ซึ่งมีผลกระทบตอจํ านวนพรรคการเมือง
ทีแ่ ขงขันในตลาดการเมือง ทําใหตลาดการเมืองไมมีการแขงขันที่สมบูรณ
4.16 การควบคุมและกํากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดกรอบการควบคุมและกํากับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองอยางนอย 5 ดาน
ดานแรก ไดแก การสะกัดผูมีประวัติการทุจริตและประพฤติมิชอบมิใหดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
ดา นที่ สอง ไดแก การปองกันและกํ ากับมิใหผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองมี
ผลประโยชนสวนบุคคลขัดกับผลประโยชนสวนรวม
ดานที่สาม ไดแก การบังคับใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแสดงบัญชีรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน ทั้งกอนเขารับตํ าแหนงและเมื่อออกจากตําแหนง โดยที่ผูดํารงตําแหนง
การเมืองสํ าคัญ (ดังเชนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี) ตองยื่นแสดงบัญชีเมื่อพนจากตําแหนง
ไปแลวหนึ่งปอีกครั้งหนึ่ง
ดานที่สี่ ไดแก การสรางกลไกสําหรับดําเนินการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองออกจากตําแหนง
ดานที่หา ไดแก การสรางกลไกสํ าหรับดํ าเนินคดีอาญาผูดํ ารงตําแหนงทาง
การเมืองเมื่อตรวจสอบพบวา มีความรํ่ารวมผิดปกติ ทุจริต และประพฤติมิชอบ
การควบคุมและกํากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังที่กลาวขางตนนี้ กระทํา
อยางรอบดานและเขมงวดยิ่ง เสมือนหนึ่งวา ผูดํารงตําแหนงการเมืองเปน ‘ผูไรเกียรติ’ (Knave)
ตามขอสมมติของเดวิด ฮิวม สะทอนใหเห็นความไมไววางใจ ไมเชื่อถือ และไมศรัทธาผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง จึงกระทํ าตอผูดํารงตํ าแหนงทางการเมืองเสมือนคนเลวและไรศีลธรรม
การควบคุมและกํากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยางเขมงวดนี้ ทําใหตนทุนปฏิบัติการของการ
เข า สู  ต ลาดการเมื อ งเพิ่ม ขึ้น คนดี มีคุณธรรมได รับการปฏิบัติดุจ เดีย วกับคนเลวไรคุณธรรม
การฉายภาพผูดํารงตํ าแหนงทางการเมืองเสมือนคนเลวไรคุณธรรมจึงกอผลในการผลักไสคนดี
มีคณ
ุ ธรรมออกไปจากตลาดการเมือง และไมสรางแรงจูงใจใหคนดีมีคุณธรรมเขาสูตลาดการเมือง
เพราะรัฐธรรมนูญฉายภาพใหสาธารณชนเห็นวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองลวนเปนคนเลว
ไรคณ
ุ ธรรม และตองการใชอํานาจในทางฉอฉลเพื่อผลประโยชนสวนบุคคลดวยกันทั้งสิ้น
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4.17 การควบคุมและกํากับรัฐบาล
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดกรอบการควบคุมและกํากับรัฐบาลอยางนอย
2 ดาน ดานแรก ควบคุมขนาดของคณะรัฐมนตรี ดานที่สองกํากับการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
การควบคุ ม ขนาดของคณะรั ฐ มนตรี มี จุ ด ประสงค อ ย า งน อ ย 2 ประการ
ประการแรก เพื่อใหกระบวนการตัดสินใจและกําหนดนโยบายของคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประการที่สอง เพื่อปองกันมิใหนําตําแหนงรัฐมนตรีไปแจกจายเพื่อผลประโยชน
ทางการเมืองและผลประโยชนอื่น
การกํ ากับการดํ าเนินนโยบายของรัฐบาลมีวัตถุประสงคสํ าคัญในการชี้นํ าให
รัฐบาลดํ าเนินนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (หมวด 5)
พรอมกันนี้ ก็บงั คับใหรัฐบาลแถลงตอรัฐสภาในคราวแถลงนโยบายวา จะดําเนินการใด เพื่อบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และทุกป
จะตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการตามแนวนโยบายดังกลาว รวมทั้งปญหาและอุปสรรค
เสนอต อ รั ฐ สภาปละ 1 ครั้ง ทั้ง หมดนี้เ ปน การสรา งกลไกความรับผิ ด (Accountability
Mechanism) เพือ่ ใหรัฐบาลแสดงความรับผิดตอสภารางรัฐธรรมนูญ แทนที่จะสรางกลไกเพื่อให
รัฐบาลแสดงความรับผิดตอประชาชนดวยการดําเนินโยบายตามที่ใชหาเสียงในการเลือกตั้ง
สภารางรัฐธรรมนูญแสดงความไมไววางใจและไมเชื่อถือมิเฉพาะแตคณะรัฐบาล
หากยังครอบคลุมถึงพรรคการเมือง นักการเมือง และประชาชนโดยทั่วไปดวย ในสังคมไทย ไมมี
ใครรูดีวา นโยบายที่ดีนั้นเปนอยางไร สภารางรัฐธรรมนูญทําตัวเปน ‘คุณพอรูดี’ โดยสมมติวา
ตนเทานัน้ ทีร่ ดู วี า นโยบายที่ดีนั้นเปนอยางไร คําถามพื้นฐานมีอยูวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามทีบ่ ญ
ั ญัติในรัฐธรรมนูญเปนแนวนโยบายที่ดีจริงหรือ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิเพียงแตกํากับการดําเนินนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีผล
ในการกํากับอุปทานของนโยบาย (Policy Supply) หากยังกาวลวงไปกํากับอุปสงคที่มีตอนโยบาย
(Policy Demand) อีกดวย เพราะการโฆษณาวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญเปนแนวนโยบายที่ดี มีผลในการหลอหลอมทัศนคติของผูคนในสังคม (ดูแผนภาพที่
10-7)
การกํ ากับใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติ
ในรั ฐธรรมนูญก็ดี และการที่สภารางรัฐธรรมนูญพยายามตัดสินใจในการเลือกนโยบายแทน
ประชาชน โดยมิใหประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกดวยตนเองก็ดี นอกจากจะแสดงถึงความ
ไมไววางใจ ไมเชื่อถือ และไมศรัทธาทั้งผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและประชาชนแลว ยังเปนการ
ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน อันขัดตอจารีตของระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอีกดวย
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แผนภาพที่ 10-7
การกํากับการดําเนินนโยบายของรัฐบาล

กํากับอุปทาน
นโยบายรัฐบาล

Demand

Supply
• รัฐบาล
• ระบบราชการ
• รัฐสภา

ตลาดนโยบาย

•
•
•
•
•

ราษฎร
กลุมผลประโยชน
ขบวนการประชาชน
สื่อมวลชน
นักวิชาการ

กํากับอุปสงคที่มีตอนโยบาย
รัฐบาล
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4.2 การออกแบบรัฐธรรมนูญโดยมิไดคํานึงถึงความสําคัญของโครงสรางสิ่งจูงใจ
(Structure of Incentives)
รัฐธรรมนูญกําหนดกฎกติกา สถาบัน และกลไก เพื่อควบคุม กํากับ และ
ตรวจสอบตลาดการเมือง กฎกติกา สถาบัน และกลไกที่สรางขึ้นเหลานี้มีโครงสรางสิ่งจูงใจ
แฝงเรนอยู ราษฎรจะสนองตอบตอโครงสรางสิ่งจูงใจดังกลาวนี้ ดวยการปรับพฤติกรรมตามการ
เปลี่ ยนแปลงโครงสร า งสิ่ ง จู ง ใจ การปรับ พฤติกรรมของประชาชนในบางกรณีสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการเมือง แตบางกรณีกลายเปนอุปสรรคของการปฏิรูปการเมือง การกําหนด
โครงสรางสิ่งจูงใจในรัฐธรรมนูญใหถูกตอง เพื่อใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในแนวทาง
ที่พึงปรารถนา และเพื่อใหตลาดการเมืองมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม จึงเปน
ปมเงื่อนสําคัญของการปฏิรูปการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดใหความสําคัญประเด็นโครงสรางสิ่งจูงใจที่แฝงอยู
ในรัฐธรรมนูญเทาที่ควร ประเด็นที่ควรกลาวถึงมีอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เนนการกําหนดสิ่งจูงใจเชิงลบ (Negative
Incentives) มากกวาสิ่งจูงใจเชิงบวก (Positive Incentives) การลงโทษและการบังคับเปนสิ่งจูงใจ
เชิงลบ สวนการใหรางวัลเปนสิ่งจูงใจเชิงบวก การเนนการลงโทษและการบังคับมากกวาการให
รางวัลสะทอนใหเห็นปรัชญาพื้นฐานของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่เนนการควบคุม กํากับ และ
ตรวจสอบนักการเมืองและตลาดการเมืองอยางเขมงวด
ประการที่สอง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ออกแบบโครงสรางสิ่งจูงใจในแนวทาง
ที่ขัดกับธรรมชาติมนุษย การบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้งนับเปนตัวอยางของความขอนี้
ธรรมชาติของมนุษยยอมตองมีการประเมินประโยชนที่ไดจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
เมื่อเทียบกับตนทุนที่ตองเสีย ตราบเทาที่ประโยชนที่ไดจากการใชสิทธิเลือกตั้งไมคุมกับตนทุน
ที่ตองเสียไปในการนั้น การนอนหลับทับสิทธิ์ยอมเกิดขึ้น แมจะมีบทบังคับและบทลงโทษตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งก็ตาม
ลักษณะโครงสรางสิ่งจูงใจที่แฝงอยูในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ซึ่งเนนการลงโทษ
และการบังคับก็ดี และการกําหนดสิ่งจูงใจที่ขัดกับธรรมชาติมนุษยก็ดี หากพิจารณาจากแงมุม
ของประชาชนผูอยูใตปกครอง ยอมถือเปนการใชอํานาจ สวนจะเปนอํานาจบาตรใหญหรือไม
ยอมขึ้นอยูกับดุลพินิจและวิจารณญาณของประชาชนแตละคน การกําหนดโครงสรางสิ่งจูงใจ
ในลักษณะดังกลาวนีม้ ผี ลในการสรางกําแพงขวางกั้นระหวางผูปกครองกับราษฎร ชองวางระหวาง
กลุมคนทั้งสองถูกถางใหหางกันมากขึ้น ผูปกครองจะมิไดรับความรวมมือรวมใจจากประชาชน
เทาทีค่ วร โดยทีส่ ังคมจะขาดสมานฉันทในหมูมวลสมาชิก พลังการขับเคลื่อนสังคมใหรุดหนาจึงมี
นอยกวาที่ควรจะเปน
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4.3 การออกแบบรัฐธรรมนูญโดยไมคํานึงถึงความสําคัญของตนทุนปฏิบัติการ
ทางการเมือง (Political Transaction Cost) และตนทุนอื่น
ตนทุนปฏิบัติการทางการเมือง (Political Transaction Cost) กอใหเกิดสิ่งจูงใจ
เชิงลบ ผูที่ตองรับภาระตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองในเรื่องใด ยอมถูกบั่นทอนสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติการทางการเมืองในเรื่องนั้น การบังคับใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งตองใชสิทธิเลือกตั้งมีผล
ในการเพิ่มภาระตนทุนปฏิบัติการแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง การบังคับใหผูดํ ารงตํ าแหนง
ทางการเมืองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีผลในการเพิ่มตนทุนปฏิบัติการและ
ตนทุนอื่นแกผูดํารงตําแหนงทางการเมือง การบังคับใหพรรคการเมืองตองจัดทําบัญชีเงินบริจาค
และรายงานการเงินมีผลในการเพิ่มตนทุนในการปฏิบัติการแกพรรคการเมือง ฯลฯ ดวยเหตุดังนี้
ต น ทุน ในการปฏิบัติการจึง ก อให เ กิ ดสิ่ง จู ง ใจเชิง ลบ หากตองการโนมนาวใหประชาชนและ
หนวยการเมืองปฏิบัติการทางการเมืองในเรื่องใด ก็ตองเพิ่มสิ่งจูงใจดวยการลดตนทุนในการ
ปฏิบัติการในเรื่องนั้น
การกํ าหนดขนาดของภาระตนทุนในการปฏิบัติการกระทบตอสิ่งจูงใจโดยตรง
หากภาระตนทุนปฏิบัติการตํ่า การบั่นทอนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติการยอมมีนอย ในกรณีตรงกัน
ขาม หากภาระตนทุนในการปฏิบัติการสูง การบั่นทอนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติการยอมมีมาก
การกํ าหนดผูรับภาระตนทุนในการปฏิบัติการมีความสํ าคัญตอการปฏิบัติการ
ทางการเมืองดวย ผูที่ตองรับภาระตนทุนในการปฏิบัติการทางการเมืองใด ยอมถูกบั่นทอน
แรงจูงใจในการปฏิบัติการดังกลาว สวนผูที่มิตองรับภาระตนทุนปฏิบัติการใดยอมไมถูกบั่นทอน
แรงจูงใจในการปฏิบัติการนั้น รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการใหประชาชนมีสวนรวมทาง
การเมือง แตกลับใหภาคประชาชนตองแบกรับภาระตนทุนปฏิบัติการคอนขางสูง ซึ่งเปนการ
ทําลายแรงจูงใจในการมีสวนรวมทางการเมืองนั้นเอง
4.4 การใหความสําคัญแกองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาล
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ออกแบบใหมีองคกรอิสระของรัฐจํานวนหนึ่ง องคกร
อิสระดังกลาวนี้อาจจําแนกออกเปน 2 ประเภท (บวรศักดิ์ อุวรรโณ 2542 : 410-412)
ประเภทแรกเป น องค ก รที่ ทํ าหน า ที่ อ ภิ บ าลสั ง คมการเมื อ งให เ ป น ไปตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ทําหนาที่ควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง
เพื่อใหสังคมการเมืองเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมในอุดมคติ องคกรอิสระประเภทนี้อาจเรียกวา
“องคกรรัฐธรรมนุญาภิบาล” ซึง่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 10 องคกร
(ดูตารางที่ 10-1) ในจํานวนทั้งหมดนี้เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหม 5 องคกร ไดแก
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ศาลปกครอง
ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงการเมือง

อีก 5 องคกรเคยมีมากอนแลว เพียงแตมีการจัดองคกรใหม ขยายอํานาจหนาที่ และสถาปนา
เปนองคกรอิสระ โดยมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญรองรับ ทัง้ นี้เพื่อใหการทําหนาที่มีประสิทธิภาพ
มากกวาเดิม องคกรที่แยกตัวจากฝายบริหารและเปลี่ยนสถานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดแก
สํานักงานศาลยุติธรรม10 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)11 และ
คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผนดิน12 องคกรทีม่ ีการจัดองคกรใหมและขยายบทบาทหนาที่ไดแก
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา13และศาลรัฐธรรมนูญ14

10

หนวยธุรการของศาลยุติธรรมเดิมสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของฝายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 หนวยธุรการของศาลยุติธรรมแยกตัวจากกระทรวงยุติธรรมและเปนอิสระ ขณะเดียวกันมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีกรรมการที่ไมเปนและไมเคยเปนขาราชการ
ตุลาการ (พงศเทพ เทพกาญจนา 2541 ; สถาบันกฎหมายอาญา 2541ข : 193-196) สํานักงานศาลยุติธรรม
และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จัดตั้งโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
11
เดิมมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปปป.) สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรีและมิใชองคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรใหมคือ ปปช. เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(สุจิต บุญบงการ 2541ข ; สถาบันกฎหมายอาญา 2541ข : 214-215)
12
เดิมมีสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2522 แตขาด
ความเปนอิสระจากหนวยรับตรวจ และถูกฝายการเมืองแทรกแซงไดโดยงาย คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ที่จัดตั้งขึ้นใหมเปนองคกรอิสระที่มีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญรองรับ (โกเมศ ขวัญเมือง 2541ข ; สถาบัน
กฎหมายอาญา 2541ข : 212-213) อนึ่ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 กําหนดใหมีตําแหนง
“ผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภา” (หมวด 6 สวนที่ 6 มาตรา 168-173)
13
ตําแหนง “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2538 (มาตรา 162 ทวิ) แตยังไมมีกฎหมายกําหนดรายละเอียด จึงยังไมมีสถาบันนี้ (อมร
รักษาสัตย 2541 : 131-132)
14
เดิมมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2489 ฉบับป 2492 ฉบับป 2475/2495 ฉบับป 2511
ฉบับป 2517 ฉบับป 2521 และฉบับป 2534 แตองคคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขาดหลักประกันในเรื่องความเชี่ยว
ชาญดานรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนและขาดความเปนอิสระ การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ก็เพื่อแกปญหาดังกลาวนี้ (โกเมศ ขวัญเมือง 2541ก ; อมร รักษาสัตย 2541 : 160-168)
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องคกรอิสระประเภทที่สองทําหนาที่จัดระเบียบ ควบคุม กํากับ และตรวจสอบ
กิจกรรมเฉพาะบางกิจกรรม (สถาบันกฎหมายอาญา 2541 : 221-222) องคกรอิสระประเภทนี้
ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอยู 2 องคกร (ดูตารางที่ 10-1) คือ
(1) องคกรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทร
คมนาคม
(2) องคกรคุมครองผูบริโภค
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช องคกรจัดสรรคลื่น
ความถีม่ ิไดมีองคกรเดียว หากแตมี 2 องคกรตามกฎหมายนี้ ไดแก
(1) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.)
(2) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
ดังนี้ จะเห็นไดวา องคกรอิสระประเภทที่สองนี้มิไดทําหนาที่ ‘รัฐธรรมนุญาภิบาล’ ดุจเดียวกับ
องคกรอิสระประเภทแรก
การสถาปนาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความรวดเร็วแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับการกําหนดเงื่อนเวลาในรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
จั ด ตั้ ง ได อ ย า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ กํ าหนดเงื่ อ นเวลาที่ แ น น อนและชั ด เจนในการ
ตรากฎหมาย แตองคกรอิสระที่จัดตั้งตามกฎหมายธรรมดาจะจัดตั้งไดรวดเร็วเพียงใด ขึ้นอยูกับ
ความใสใจของฝายบริหาร (ดูตารางที่ 10-2)
การจัดตั้งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีผลโดยตรงตอการขยายขนาดของภาค
รัฐบาล และขยายตอเติมสวนราชการ (Bureaucratization) แมองคกรอิสระเหลานี้มิใชหนวย
ราชการ แตเปนสวนหนึ่งของภาครัฐบาล โดยที่มีสวนสรางภาระผูกพันงบประมาณแผนดินดวย
เพราะนอกจากจะมีผูบริหาร (ดูตารางที่ 10-3) แลว ยังตองมีสํานักงานและพนักงานดวย
แมแนวความคิดในการสถาปนาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนับเปนนวัตกรรม
ของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แตคําถามพื้นฐานมีอยูวา การสถาปนาองคกรอิสระเหลานี้มีความ
เหมาะสมเพียงใด ในประเด็นนี้ มีขอพึงสังเกตอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก องคกรรัฐธรรมนุญาภิบาลเปนองคกรที่จําเปนตองมีเพื่อจัดระเบียบ
ควบคุม กํากับ และตรวจสอบสังคมการเมือง ในบรรดาองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาล 10 องคกร
(ดูตารางที่ 10-1) มีเฉพาะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเทานั้นที่เกินความจําเปน
เนือ่ งเพราะเปน ‘องคกรเสือกระดาษ’ ปราศจากเขีย้ วเล็บ ทั้งในดานการผลักดันนโยบายและดาน
การตรวจสอบการดํ าเนินนโยบายของรัฐบาล การจัดตั้งองคกรนี้จึงทําใหมีการใชงบประมาณ
แผนดินในทางที่ไมสมประโยชน
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ประการที่สอง การที่รัฐธรรมนูญกาวลวงไปจัดตั้งองคกรอิสระอื่น นอกเหนือจาก
ทีท่ าหน
ํ าที่ ‘รัฐธรรมนุญาภิบาล’ นัน้ กอใหเกิดคําถามพื้นฐานวา มีความเหมาะสมและชอบธรรม
เพี ย งใด เพราะการจั ด ตั้ ง องค ก รอิ ส ระประเภทนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ให รั ฐ บาลต อ งเข า ไปแทรกแซง
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากคําถามพื้นฐานวาดวยความชอบดวยเหตุผลในการ
จัดตั้งองคกรอิสระเพื่อควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฉพาะประเภทแลว ยังมีคําถาม
พืน้ ฐานอีกดวยวา การแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทใดสมควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
และประเภทใดในกฎหมายธรรมดา ในประการสําคัญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถ
แทรกแซงกิจกรรมของเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาหนวยงานในรูปแบบอื่นของรัฐ
หรือไม ตัวอยางเชน องคกรคุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญมิไดมีหลักประกันวามีประสิทธิภาพ
สูงกวาสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แทที่จริงแลว ประสบการณจากประเทศตางๆ
ทั่วโลกบงชี้วา องคกรเอกชนและขบวนการประชาชนสามารถทําหนาที่ในการคุมครองผูบริโภค
อยางมีประสิทธิภาพมากกวาองคกรของรัฐ ไมวาจะเปนองคกรอิสระหรือไมก็ตาม
การสถาปนาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสรางภาระผูกพันงบประมาณแผนดิน
เกินกวาความจําเปน ขอที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และองคกรคุมครองผูบริโภคจะทําใหมีการใชงบประมาณแผนดินไปในทางไมสมประโยชน การใช
งบประมาณอยางไมมีประสิทธิภาพจะปรากฏในองคกรของรัฐธรรมนุญาภิบาลอื่นๆ หากมีการ
ควบคุมและกํ ากับสังคมการเมืองอยางสุดโตง จนกระทั่งตนทุนสวนเพิ่มของการควบคุมกํากับ
ทีต่ กเปนภาระแกสังคม (Marginal Social Cost of Regulation) สูงกวาประโยชนสวนเพิ่มที่สังคม
ไดรับ (Marginal Social Benefit)
ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มองการณในดานดีมากเกินไปวา จะสามารถ
คัดสรร ‘อรหันต’ มาสังกัดองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาลเพือ่ ทําหนาที่จัดระเบียบ ควบคุม กํากับ และ
ตรวจสอบสังคมการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ หลงลืมขอเท็จจริงวาดวยความเปนปุถุชนของ
มนุษย หากองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาลมิอาจทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะยิ่งซํ้าเติมปญหา
ความสูญเปลาของงบประมาณแผนดิน
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ตารางที่ 10-1
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รายชื่อองคกร
ก. องคกรรัฐธรรมนุญาภิบาล
1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. คณะกรรมการเลือกตั้ง
3. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

5. ศาลรัฐธรรมนูญ

6. สํานักงานศาลยุตธรรม

7. ศาลปกครอง

8. คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
9. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

หมวด

มาตรา

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
รัฐสภา : คณะกรรมการการเลือกตั้ง
บทเฉพาะกาล
รัฐสภา : ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
บทเฉพาะกาล
รัฐสภา : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
บทเฉพาะกาล
ศาล : ศาลรัฐธรรมนูญ
บทเฉพาะกาล
ศาล : ศาลยุติธรรม
บทเฉพาะกาล
ศาล : ศาลปกครอง
บทเฉพาะกาล
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
–
บทเฉพาะกาล
การตรวจเงินแผนดิน
บทเฉพาะกาล
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
บทเฉพาะกาล

ม. 89
หมวด 6 สวนที่ 4
และ ม. 327
หมวด 6 สวนที่ 7
และ ม. 330
หมวด 6 สวนที่ 8

10. ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
ข. องคกรอิสระอื่น
1. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม
2. องคกรคุมครองผูบริโภค
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

และ ม. 334(1)
หมวด 8 สวนที่ 3
ม. 270
และ ม. 334(1)
หมวด 8 สวนที่ 3
ม. 275
และ ม. 334(1)
หมวด 8 สวนที่ 4
ม. 280
และ ม. 334(3)
หมวด 10 สวนที่ 2
ม. 302
ม. 329 และ 331
หมวด 11
ม.329 และ ม.333
หมวด 10 สวนที่ 4
ม. 329 และ 332
ม. 40
ม. 57

ที่มา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
หมายเหตุ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543 กําหนดใหมีองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2 องคกร คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
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ตารางที่ 10-2
กฎหมายรองรับองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
องคกร

กฎหมาย

1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

พ.ร.บ. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พ.ศ. 2543

2. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2541

3. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา พ.ศ. 2542

4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542

5. ศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ หมวด 8 สวน 2

6. สํานักงานศาลยุติธรรม

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

7. ศาลปกครอง

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542

8. คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

9. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. 2542

10. ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาความ
อาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542

11. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543

12. องคกรคุมครองผูบริโภค

ไมมี
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ตารางที่ 10-3
จํานวนกรรมการหรือสมาชิกองคกรใหม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
จํานวนกรรมการ
1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

ไมระบุ
5
ไมเกิน 3 คน

4. สํานักงานคุณกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

11

5. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

15

6. สํานักงานศาลยุติธรรม

ไมระบุ

7. สํานักงานศาลปกครอง

13

8. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

9

9. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

10

10. ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ไมระบุ

11. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุ
โทรคมนาคม

ไมระบุ

12. องคกรคุมครองผูบริโภค

ไมระบุ

หมายเหตุ (1) พ.ร.บ. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 กําหนดใหมีสมาชิก 99 คน
(2) พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2543 กําหนดใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติมีกรรมการ 7 คน (มาตรา 6) และ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมีกรรมการ 7 คน (มาตรา 46)
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5. บทสรุป
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เดินตามแนวความคิดพื้นฐานของ Hume (1741/1951)
Mill (1861/1946) และ Brennan and Buchanan (1983) แมกรรมการสภารางรัฐธรรมนูญ
จะมิไดอานงานวิชาการเหลานี้เลยก็ตาม แตบทบัญญัติตางๆในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีขอสมมติ
แฝงเรนวา นักการเมืองเปนสัตวเศรษฐกิจ (homo economicus) ผูม คี วามเห็นแกไดและใชอํานาจ
ในทางเกือ้ ประโยชนสวนบุคคล ดังนั้น จึงตองออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อควบคุมประพฤติกรรมของ
นักการเมือง เมื่อพิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในองครวม จะพบบทบัญญัติที่มีผลในการ
กํากับและตรวจสอบตลาดการเมืองคอนขางสุดโตง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แสดงความไมศรัทธา (Distrust) ทัง้ ตอประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง นักการเมืองและพรรคการเมืองผูตองการยึดกุมอํานาจรัฐ และตอรัฐบาลผูมีหนาที่
บริหารราชการแผนดิน
ความไมศรัทธาที่มีตอประชาชนปรากฏในบทบัญญัติที่บังคับประชาชนใหถือเปน
หนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้ง ไมใหประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกระหวางการใชสิทธิกับการ
นอนหลับทับสิทธิ์ ความไมศรัทธาที่มีตอนักการเมืองปรากฏในบทบัญญัติที่มีขอสมมติอันแฝงเรน
วา นักการเมืองเปนอัปรียชน ความไมศรัทธาที่มีตอรัฐบาลปรากฏในบทบัญญัติที่บังคับใหรัฐบาล
ดําเนินนโยบายตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐธรรมนูญที่รางขึ้นบนพื้นฐานแหงความ
ไม ศรัท ธาและความไม เ ชื่ อถื อประชาชนในฐานะผูมีสิทธิเลือกตั้ง นักการเมือง และรัฐบาล
ยอมมีผลในการทําลายคุณธรรมของพลเมือง (Civic Virtue) เพราะมีขอสมมติแฝงเรนวา สังคม
ไมมีคุณธรรม สมาชิกในสังคมมิควรมีศรัทธาและความเชื่อถือตอผูอื่น การสรางความไมศรัทธา
และความไมเชื่อถือซึ่งกันและกันในสังคมมีผลในการทําลายสุขภาพของสังคม ราษฎรที่เชื่อวา
รั ฐ สภาและรั ฐ บาลประกอบด ว ยอั ป รี ย ชนย อ มไม เ ชื่ อ ถื อและไมศรั ท ธาทั้ง รั ฐสภาและรัฐ บาล
ความรวมมือรวมใจของราษฎรในสังคมยอมมีนอย รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่รางขึ้นบนฐาน
ความเชื่อที่วาประชาราษฎรมีความเห็นแกได และมีบทลงโทษที่เขมงวดเพื่อกํากับประพฤติกรรม
ของพลเมืองยอมมีผลเสริมสงใหราษฎรหาชองทางในการเลี่ยงขื่อแปของบานเมือง รัฐธรรมนูญ
ที่มองนักการเมืองเปนอัปรียชนยอมสรางทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมืองของพลเมืองดี
เพราะทันทีท่ พี่ ลเมืองดีกาวเขาสูตลาดการเมือง ก็กลายเปน ‘อัปรียชน’ ในสายตาของรัฐธรรมนูญ
พลเมืองดีทคี่ ดิ จะกาวเขาสูตลาดการเมืองตองเสียตนทุนปฏิบัติการโดยไมจําเปน เพราะตองเผชิญ
กับการตรวจสอบจากองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาลและจากสังคม พลเมืองดีจึงตองคิดหนักในการ
ตัดสินใจเขาสูตลาดการเมือง ตรงกันขาม อัปรียชนทีอ่ ยูในตลาดการเมืองมากอนแลวจะยังคงอยู
ตอไป และอัปรียชนรุนใหมจะตบเทาเขาสูตลาดการเมืองเปนระลอกๆ เพราะตนทุนปฏิบัติการ
และต น ทุ น อื่ น ที่ ต  อ งสู ญ เสี ย จากการถู ก ตรวจสอบและคุ ม ประพฤติ มิ ไ ด ม ากเท า พลเมื อ งดี
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รั ฐธรรมนู ญที่ ออกแบบในการสกัดอัปรีย ชนจะมี ต รงกั น ขา มในการธํ ารงตํ าแหนงแหงหนของ
อัปรียชนในตลาดการเมืองตอไป ปรากฏการณ ‘เลือกนักมักไดแร’ ดังกลาวนี้เปนปญหาที่
วงวิชาการเศรษฐศาสตรเรียกวา Adverse Selection
การออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสําคัญแกโครงสรางสิ่งจูงใจ
ทางเศรษฐกิจนอยเกินไป โดยเนนสิ่งจูงใจเชิงลบหรือการลงโทษมากกวาสิ่งจูงใจเชิงบวกหรือ
การใหรางวัล นอกจากนี้ยังใหขอพิจารณาเกี่ยวกับตนทุนปฏิบัติการทางการเมืองนอยเกินไป ทั้งๆที่
ตนทุนปฏิบัติการกอผลกระทบตอพฤติกรรมทางการเมือง การกําหนดภาระและผูรับภาระตนทุน
ปฏิบตั ิการจึงมีความสําคัญตอการปฏิรูปการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เนนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมือง
อยางเขมงวดมากเกินไป ทําใหสังคมตองรับภาระตนทุนการควบคุมและกํากับ โดยไมคุมกับ
ประโยชนที่ไดรับ ตัวอยางของความขอนี้เห็นไดจากการสถาปนาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เกินกวาความจําเปน การเลือกตั้งใหมซํ้ าแลวซํ้าเลา โดยทายที่สุดยังคงไดผูชนะการเลือกตั้ง
คนเดิมที่ถูกแขวนในตอนตน ฯลฯ

บทที่ 11
ขอเสนอวาดวยการปฏิรูปการเมือง :
บทวิเคราะหเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ

1. ความเบื้องตน
บทนี้มีจุดมุงหมายที่จะประมวลผลการวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ในบทกอนๆ เพื่อนําเสนอขอเสนอในการปฏิรูปการเมือง เนื้อหาจําแนกออกเปน 7
ภาค ภาคแรกเปนความเบื้องตน ภาคที่สองกลาวถึงเปาหมายที่พึงปรารถนาของการปฏิรูป
การเมือง ภาคที่สามกลาวถึงประเด็นหรือเกณฑที่พึงพิจารณาในการปฏิรูปการเมือง ภาคที่สี่
นําเสนอขอเสนอในการปฏิรูปการเมือง และภาคที่หาเปนบทสรุป
2. เปาหมายที่พึงปรารถนาของการปฏิรูปการเมือง
รัฐธรรมนูญมีบทบาทในการกําหนดกติกาและสภาพแวดลอมในตลาดการเมือง
นิยามของรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ (Optimal Constitution)1 ยอมขึ้นอยูกับนิยามอุตมภาพของ
ตลาดการเมือง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะตองตอบคําถามพื้นฐานใหไดเสียกอนวา เราตองการ
ตลาดการเมืองในรูปลักษณใด แลวจึงออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดตลาดการเมืองในรูปลักษณ
นัน้ รัฐธรรมนูญที่กอใหเกิดตลาดการเมืองในอุตมภาวะยอมเปนรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ
ตลาดการเมืองที่มีโครงสราง (Market Structure) ตางกัน ยอมกอใหเกิด
ประพฤติกรรมทางการเมือง (Market Conduct) แตกตางกัน ความแตกตางดานโครงสรางและ
ประพฤติกรรมยอมยังผลใหผลปฏิบัติการ (Market Performance) และประสิทธิภาพของตลาด
(Market Efficiency) แตกตางกันดวย
กระบวนการปฏิรูปการเมืองและการรางหรือแกไขรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
นับตั้งแตป 2475 เปนตนมา มิไดมีขอพิจารณาที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางตลาดการเมือง ผล

1

รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะเปนรัฐธรรมนูญที่มีการควบคุมและกํากับตลาดการเมืองในระดับอุตมภาพ (Optimal
Regulation) Hume (1741/1951) Mill (1861/1977) และ Brennan and Buchanan (1983) อยูในสํานัก
ความคิ ด ที่ ส นั บ สนุ น การออกแบบรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ควบคุ ม และกํ ากั บ ตลาดการเมื อ งอย า งเข ม งวด
(Interventionist Constitution) Frey (1997) เนนการออกแบบรัฐธรรมนูญในแนวทางเสรีนิยม (Liberal
Constitution) Faria (1999) พยายามประนีประนอมสํานักความคิดทั้งสอง
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ที่ตามมาก็คือ แนวทางการปฏิรูปที่ยึดปฏิบัติและรัฐธรรมนูญที่รางหรือแกไขกอใหเกิดผลกระทบ
ตอตลาดการเมืองที่ขัดกัน หรือมิไดสอดคลองตองกันในแนวทางเดียวกัน
เนื่ อ งจากการปฏิ รู ป การเมื อ งมี ผ ลกระทบต อ ตลาดการเมื อ งโดยตรง โดยที่
การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเมืองกระทบตอตัวแปรอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลปฏิบัติการและ
ประสิทธิภาพของตลาด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดการเมืองจึงควรยึดเปนเปาหมาย
ปฐมฐาน (Primary Objective) ของการปฏิรูปการเมือง สวนเปาหมายขั้นสุดทาย (Ultimate
Objectives) ควรอยูท ี่ผลปฏิบัติการและประสิทธิภาพของตลาดการเมือง (ดูแผนภาพที่ 11-1)
ผู  เ ขีย นเสนอว า การทํ าใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect
Competition) ควรยึดเปนเปาหมายปฐมฐานของการปฏิรูปการเมือง หากตลาดการเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางในแนวทางนี้ พลังการแขงขันในตลาดจะกอผลดีตอผลปฏิบัติการและ
ประสิทธิภาพของตลาด ตลาดการเมืองจะเปนตลาดปริวรรตสาธารณะที่เกื้อกูลตอการจํ าเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การแกปญหาความยากจนและการกระจายรายได การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่ตลาดการเมืองจะทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพดวย ประชาราษฎรจะไดรับบริการการเมืองที่เสียตนทุนตํ่า

แผนภาพที่ 11-1
เปาหมายของการปฏิรูปการเมือง

การปฏิรูปการเมือง

ตลาดการเมือง
โครงสราง

เปาหมายปฐมฐาน

ประพฤติกรรม
• ผลปฏิบัติการทาง
การเมือง
• ประสิทธิภาพของ
ตลาดการเมือง

เปาหมายขั้นสุดทาย
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3. ประเด็นที่ตองพิจารณาในการปฏิรูปการเมือง
ในการผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมืองในระดับอุตมภาพ (Optimal Reform) หรือ
การรางรัฐธรรมนูญที่ดีเลิศ (Optimal Constitution) มีประเด็นที่พึงพิจารณาอยางนอย 6 ประเด็น
อันไดแก
(1) ภาพตลาดการเมืองในอุดมคติ (Ideal Political Market)
(2) โครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives)
(3) การกระจายภาระต น ทุ น ปฏิ บั ติ ก ารและต น ทุ น อื่ น (Distribution of
Transaction Cost and Other Costs Burdens)
(4) การควบคุ ม และกํ ากั บ ตลาดการเมื อ งในระดั บ อุ ต มภาพ (Optimal
Regulation)
(5) ระบบการเลือกตั้ง (Electoral System)
(6) กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rules)
3.1 ภาพตลาดการเมืองในอุดมคติ (Ideal Political Market)
ตลาดการเมืองในอุดมคติมีคุณลักษณะอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งเปนตลาด
ปริวรรตสาธารณะที่มีการซื้อขายนโยบาย กลาวคือ เปนตลาดที่นํานโยบายแลกกับคะแนนเสียง
มิใชตลาดที่นํ าเงินแลกกับคะแนนเสียง ในอีกดานหนึ่งเปนตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ
(Perfect Competition)
ตลาดที่ มี ก ารแข ง ขั น อย า งสมบู ร ณ ต  อ งเป น ตลาดที่ มี ผู  ซื้ อ และผู  ข ายจํ านวน
มากราย จนไมมีผูหนึ่งผูใดมีอิทธิพลเหนือตลาด ไมวาจะเปนประการใดๆก็ตาม ตลาดการเมือง
จะมี ก ารแข ง ขั น ที่ ส มบู ร ณ ไ ด ก็ ต  อ เมื่ อ ไม มี ทํ านบหรื อ อุ ป สรรคในการเข า และออกจากตลาด
(Barriers to Entry and Exit) ทัง้ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง นักการเมือง และพรรคการเมือง
สามารถเคลื่อนยายในตลาดการเมืองไดโดยเสรี หนวยการเมืองทุกหนวยจะตองสามารถแขงกัน
บนพื้นฐานแหงความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมมีหนวยการเมืองใดไดรับการเกื้อหนุนจาก
ตลาดเปนพิเศษ หรือถูกตลาดลงโทษโดยเฉพาะเจาะจง ทายที่สุด สารสนเทศในตลาดการเมือง
จักตองเปนสารสนเทศที่สมบูรณ (Perfect Information) และตองมีกระบวนการในการทําใหเกิด
ความสมบูรณของสารสนเทศดวย
หากเปาหมายปฐมฐานของการปฏิรูปการเมืองอยูที่การทํ าใหตลาดการเมือง
มีการแขงขันที่สมบูรณ การปฏิรูปการเมืองก็ตองมุงขจัดหรือทําลายทํานบหรืออุปสรรคในการเขา
และออกจากตลาด เพื่อใหการเคลื่อนยายภายในตลาดเปนไปโดยเสรี โดยที่ตลาดมีสารสนเทศ
ที่สมบูรณดวย
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3.2 โครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives) และตนทุนอื่น
รัฐธรรมนูญเปนอภิมหาสถาบันที่กําหนดกฎเกณฑหรือสถาบันที่กํากับการทํางาน
ของตลาดการเมือง กฎกติกาเหลานี้แฝงเรนดวยโครงสรางสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยที่โครงสราง
สิ่งจูงใจบางประเภทมีผลดีตอการพัฒนาการเมือง บางประเภทสรางความเสื่อมทรามแกตลาด
การเมือง แตบางประเภทกอผลกระทบในทิศทางที่ไมแนชัด
เมื่อการปฏิรูปการเมืองมีเข็มมุงที่จะเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมีการแขงขัน
ที่สมบูรณ ก็ตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางสิ่งจูงใจที่แฝงเรนในรัฐธรรมนูญไปในทางที่สงเสริม
การแข ง ขั น ในตลาด หากรั ฐธรรมนูญมิไดมีโครงสรางสิ่งจูงใจที่สงเสริมการแขงขันในตลาด
การเมือง โครงสรางสิ่งจูงใจดังกลาวนี้จะเปนอุปสรรคในการปฏิรูปการเมืองอยางสําคัญ
3.3 การกระจายภาระตนทุนปฏิบัติการและตนทุนอื่น (Distribution of
Transaction-Cost and Other Costs Burdens)
การเปลี่ยนแปลงองคกร สถาบัน และกติกาทางการเมืองมีตนทุนปฏิบัติการ
(Transaction Cost) และตนทุนอื่นที่ตองเสีย การปฏิรปู การเมืองจักตองคํานึงถึงประโยชนที่สังคม
ไดรับวาคุมกับตนทุนที่สูญเสียไปหรือไม การปฏิรูปการเมืองที่มีประสิทธิภาพ คือ การปฏิรูป
การเมืองทีเ่ สียตนทุนตํ่าที่สุด การเปลี่ยนแปลงองคกร สถาบัน หรือกติกาทางการเมืองใด หากได
ประโยชนไมคมุ กับตนทุนที่ตองเสีย จะตองยับยั้งการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การผลักดัน
การเปลีย่ นแปลงควรกระทําในเรื่องที่ใหประโยชนสุทธิแกสังคม (Social Net Benefit) โดยแนชัด
เทานั้น
นอกเหนือจากการพิจารณาประโยชนสุทธิที่ตกแกสังคมแลว การกระจายภาระ
ตนทุนปฏิบัติการ (Distribution of Transaction-Cost Burdens) และตนทุนอื่นก็เปนประเด็น
สํ าคัญในกระบวนการปฏิรูปการเมือง เพราะมีผลในการกํ าหนดวา ใครเปนผูรับภาระตนทุน
การปฏิรปู การเมือง และมีความสําคัญตอความสําเร็จและความลมเหลวในการปฏิรูป ขอพิจารณา
ที่วา ใครควรเปนผูรับภาระตนทุนปฏิบัติการและตนทุนอื่นจึงเปนขอพิจารณาสําคัญยิ่ง โดยที่
ไมเพียงแตตอ งมีการกําหนดตัวบุคคลหรือกลุมบุคคลผูรับภาระอยางเหมาะสมเทานั้น หากยังตอง
มีการกระจายภาระตนทุนทางการเมืองอยางเหมาะสมดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา ภาระตนทุน
ปฏิบัติการและตนทุนอื่นตกหรือไมตกแกผูใด ยอมมีผลตอการตัดสินใจกระทําการหรือไมกระทํา
การทางการเมืองของผูนั้น
บทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพจะไมมีประสิทธิผล หรือมีประสิทธิผลนอยลง
หากรัฐธรรมนูญกําหนดโดยนัยวา ผูตองการใชสิทธิหรือผูตองการเสรีภาพตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญตองเปนผูรับภาระตนทุนปฏิบัติการและตนทุนอื่นเองทั้งหมด
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ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ การกํ าหนดภาระและผูรับภาระตนทุนปฏิบัติการ
ทางการเมืองและตนทุนอื่นจึงเปนเรื่องที่มีผลตอความสํ าเร็จและความลมเหลวของการปฏิรูป
การเมือง2
3.4 การควบคุมและกํากับตลาดการเมืองในระดับอุตมภาพ (Optimal
Regulation of Political Market)
การควบคุมและกํากับตลาดการเมืองมีตนทุนที่ตองเสีย ดังนั้นจึงตองเปรียบเทียบ
ระหวางประโยชนที่สังคมไดรับ (Social Benefits) กับตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไป (Social Cost)
จากการควบคุมและกํากับตลาดการเมือง การควบคุมและกํากับมากเกินไป (Overregulation)
ทําใหสงั คมตองรับภาระตนทุนไมคุมกับประโยชนที่ไดรับ อีกทั้งอาจมีผลขับดันพลเมืองดีออกจาก
ตลาดการเมือง (Crowding-out Effect) หรือกลายเปนทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมืองของ
พลเมืองดี (Frey 1997) การควบคุมและกํากับนอยเกินไป (Underregulation) อาจเปดชองใหมี
การใชอานาจในทางฉ
ํ
อฉล ในขณะที่การควบคุมและกํากับระดับอันเหมาะสมอาจดูดดึงพลเมืองดี
เขาสูตลาดการเมือง (Crowding-in Effect) การควบคุมและกํ ากับจะอยูในระดับอุตมภาพ
(Optimal Regulation) ก็ตอเมื่อตนทุนสวนเพิ่มที่ตกแกสังคม (Marginal Social Cost of
Regulation) เทากับประโยชนสวนเพิ่มที่สังคมไดรับ (Marginal Social Benefit of Regulation)
จากการควบคุมและกํากับดังกลาว
รั ฐ ธรรมนู ญ เป น อภิ ม หาสถาบั น ที่ มี บ ทบาทในการควบคุ ม และกํ ากั บ ตลาด
การเมือง การปฏิรูปการเมืองจะตองเปลี่ยนแปลงการควบคุมและกํากับตลาดการเมืองใหอยูใน
ระดับอุตมภาพ มิใหมีมากเกินไป หรือนอยเกินไป (Faria 1999)
3.5 ระบบการเลือกตั้ง (Electoral System)
การออกแบบระบบการเลือกตั้งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ประพฤติกรรม
และผลปฏิบัติการทางการเมือง ทั้งนี้เนื่องจากระบบการเลือกตั้งแฝงเรนดวยโครงสรางสิ่งจูงใจ
2

ศาสตราจารยโอลิเวอร วิลเลียมสัน (Oliver E. Williamson) เปนผูนําเสนอและพัฒนาแนวความคิดวาดวย
ตนทุนปฏิบัติการ จนกอใหเกิดสาขาวิชาเศรษฐศาสตรวาดวยตนทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost Economics)
บทสํารวจสถานะแหงความรูในเรื่องนี้ ดู Williamson (1989) ศาสตราจารยโจนาธาน มาซีย (Jonathan Macey)
นักกฎหมาย และศาสตราจารยดักลาส นอรธ (Douglass C. North) นักเศรษฐศาสตรสถาบันและนัก
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจเปนผูบุกเบิกการศึกษาการเมืองดวยการวิเคราะหตนทุนปฏิบัติการ (Transaction-Cost
Politics) ดู Macey (1988) และ North (1989; 1990) ศาสตราจารยอวินาศ ดิกษิต (Avinash Dixit) เปนผูมี
บทบาทสําคัญในการบุกเบิกพรมแดนของ Transaction – Cost Politics ดู Dixit (1996; 1998; 1999)
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ระบบการเลือกตั้งในสังคมประชาธิปไตยควรจะสะทอนความพึงพอใจ เจตนารมณ และทางเลือก
ของราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
หากเป า หมายปฐมฐานของการปฏิ รู ป การเมื อ งอยู  ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงตลาด
การเมืองใหมีการแขงขันที่สมบูรณ ระบบการเลือกตั้งตองไม ‘อุม’ พรรคการเมืองขนาดใหญ และ
‘เหยียบ’ พรรคการเมืองขนาดเล็ก หากแตตองเกื้อกูลพรรคการเมืองขนาดเล็กเสมอดวยพรรค
การเมืองขนาดใหญ อีกทั้งไมมีอคติในการชักนําระบบการเมืองไปสูระบบทวิพรรค (Bi-Party
System) และหางเหจากระบบพหุพรรค (Multi-Party System) โดยจงใจ พัฒนาการของระบบ
การเมืองควรเปนไปตามความพึงพอใจ เจตนารมณ และทางเลือกของประชาชน จํานวนผูแทน
ราษฎรในรัฐสภา ทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาควรเปนไปตามสัดสวนคะแนนเสียงของ
ประชาชน (Proportional Representation) กลาวโดยสรุปก็คือ ระบบการเลือกตั้งตองออกแบบให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมีการแขงขันอยางสมบูรณ
3.6 กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rules)
กฎการลงคะแนนเสียงเปนกติกาที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดมติของสังคม
(Social Choice)
การกระทําหรือไมกระทําการใดๆของสังคมจะกอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคม
(Social Welfare Maximization) ก็ตอ เมือ่ การกระทําหรือไมกระทําการนั้นๆไดรับฉันทานุมัติจาก
สังคม กฎคะแนนเสียงเอกฉันท (Unanimity Rule) เปนกฎคะแนนเสียงเดียวที่สอดคลองกับเกณฑ
อุตมภาพของพาเรโต (Pareto Optimality) แตการยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันทในการกําหนดทาง
เลือกของสังคมมีแนวโนมที่จะรักษาสถานภาพเดิม (status quo) ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ การไดมาซึ่งมติเอกฉันทตองสูญเสียตนทุนในการตัดสินใจ (Decision – Making Cost)
สูงยิ่ง
กฎคะแนนเสียงขางมากธรรมดา (Simple Majority Rule) นอกจากไมสอดคลอง
กับเกณฑอุตมภาพของพาเรโตแลว ยังอาจทําใหไดมาซึ่งมติที่ไมสอดคลองกับลําดับแหงเหตุผล
หรือที่เรียกวา Voting Paradox อันเปนที่มาของ The Impossibility Theorem ของเคนเน็ธ แอรโรว
(Kenneth Arrow) (Arrow, 1963)
หากเปาหมายของการปฏิรูปการเมืองอยูที่การเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมี
การแขงขันอยางสมบูรณ กฎการลงคะแนนเสียงจะตองมีผลในการสงเสริมการแขงขันในตลาด
การเมือง มิใชมงุ เพิ่มการกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมตลาดการเมือง จนเกินกวาการกํากับระดับ
อุตมภาพ (Optimal Regulation)
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4. ขอเสนอในการปฏิรูปการเมือง
การแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ปฏิ รู ป การเมื อ งควรยึ ด ถื อ แนวความคิ ด ว า ด ว ย
รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ (Optimal Constitution) ซึง่ อยูร ะหวางขั้วสองขั้ว ขั้วหนึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ที่ เ น น การควบคุ มและการกํ ากับตลาดการเมื องอยา งเขมงวด ซึ่งเรียกวา Interventionist
Constitution อีกขั้วหนึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่ปลอยใหตลาดการเมืองทํางานอยางเสรี ซึ่งเรียกวา
Liberal Constitution รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะเปนรัฐธรรมนูญที่ควบคุมและกํากับตลาดการเมือง
อยางเหมาะสม ไมมากเกินไปและไมนอยเกินไป กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ
ต อ งเป น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี ก ารควบคุ ม และกํ ากั บ ตลาดการเมื อ งในระดั บ อุ ต มภาพ (Optimal
Regulation) ดวย
ผูเขียนเสนอวา การเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมีการแขงขันอยางสมบูรณ
เปนเปาหมายปฐมฐานของการปฏิรูปการเมือง โดยที่ผลปฏิบัติการและประสิทธิภาพของตลาด
การเมืองเปนเปาหมายขั้นสุดทาย ขอเสนอในการปฏิรูปการเมืองเปนไปตามเกณฑที่นําเสนอใน
หัวขอ 3
4.1 ตลาดการเมืองในอุดมคติ
ตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณเปนตลาดการเมืองในอุดมคติตามขอเสนอของ
รายงานวิจัยนี้ การเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมีการแขงขันอยางสมบูรณจึงเปนเปาหมายของ
การปฏิรปู การเมือง การปฏิรูปการเมืองเพื่อการนี้ ตองดําเนินดวยมรรควิธีอยางนอย 8 แนวทาง
ควบคูกันไป
(1) การทําลายทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมืองของนักการเมือง
(2) การทําลายทํานบกีดขวางการจัดตั้งและการดํารงอยูของพรรคการเมือง
(3) การสงเสริมการแขงขันในตลาดนักการเมือง
(4) การยอมรับเสรีภาพในการใชสิทธิเลือกตั้งของราษฎร
(5) การสงเสริมการทําหนาที่ดานนิติบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(6) การสงเสริมการทําหนาที่ในการผลิตนโยบายของรัฐบาล
(7) การอํานวยการใหสารสนเทศทางการเมืองเปนสารสนเทศที่สมบูรณ
(8) การสรางกลไกความรับผิดของรัฐบาลที่มีตอประชาชน
4.11 การทําลายทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมืองของนักการเมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 สรางทํานบกีดขวางการเขาสูตลาด
การเมือง โดยมีทํานบสําคัญอยางนอย 2 ทํานบ ทํานบแรกไดแก การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค ทํานบที่สองไดแก ระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’
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การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค
นับเปนอุปสรรคสําคัญในการเขาสูตลาดการเมือง เมื่อมีบทบัญญัติใหสังกัดพรรค ผูที่ตองการเขาสู
ตลาดการเมืองมิเพียงแตมีปญหาในการเลือกพรรคที่สอดคลองกับอุดมการณสวนบุคคลเหลานั้น
หากยังตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนอีกวา พรรคจะเลือกเปนตัวแทนในเขตการเลือกตั้ง
ทีต่ องการหรือไมอีกดวย
การบังคับใหสังกัดพรรคเปนมายาคติที่ฝงอยูในสมองผูมีหนาที่รางรัฐธรรมนูญ
ฉบับตางๆ รวมทั้งฉบับป 2540 เพราะเชื่อกันอยางงมงายวา การบังคับใหสังกัดพรรคจะเปน
มาตรการทีเ่ กือ้ กูลการพัฒนาระบบพรรคการเมือง ขอเท็จจริงปรากฏวา ทั้งๆที่มีมาตรการดังกลาว
นี้มาเปนเวลาชานาน ระบบพรรคการเมืองในสังคมการเมืองไทยหาไดมีการพัฒนาที่นาชื่นชมไม
พรรคการเมืองสวนใหญหาไดมีอุดมการณที่แนชัด นอกเหนือจากความตองการยึดกุมอํานาจรัฐ
พรรคการเมืองขนาดใหญเนนการเติบโตจากภายนอก (External Growth) ดวยการซื้อนักการเมือง
และครอบมุงการเมือง มากกวาการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการผลิตและสราง
นักการเมืองของตนเอง ทั้งนี้เปนผลจากอคติที่ฝงตัวอยูในระบบรัฐธรรมนูญมาเปนเวลาชานาน
อคติดงั กลาวนี้ ไดแก ฐานความเชื่อที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก
และระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรค
ในขณะที่บังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรค รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กลับหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค
บทบัญญัตเิ หลานีม้ ีนัยที่ซอนเรนวา พรรคการเมืองเปนของดีสําหรับ ส.ส. แตเปนของไมดีสําหรับ
สว. เพราะสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากทําหนาที่กลั่นกรองกฎหมายที่ผานจาก
สภาผูแ ทนราษฎรแลว ยังทําหนาที่แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและตําแหนง
ผูบ ริหารราชการแผนดินระดับสูงอีกดวย จึงตองการบุคคลที่มีความเปนกลางทางการเมือง แตการ
หามมิใหผสู มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค มิอาจปองปรามมิใหคนเหลานี้สัมพันธ
กับพรรคการเมืองตางๆได ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูที่ไดรับเลือกตั้งเปน สว.บางคนอาศัยประโยชน
จากเครือขายทางการเมืองของพรรคการเมืองบางพรรค บางคนเคยเปน ส.ส.ที่สังกัดพรรค บางคน
เปนสามีหรือภรรยา บุตรธิดา หรือญาติมิตรของ ส.ส. ที่มีพรรคสังกัด
ลัทธิ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ เปนทํานบใหมที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สรางขึ้นเพื่อ
สะกัดการเขาสูตลาดการเมือง โดยหวังวา การสรางปราการดังกลาวนี้จะชวยเปลี่ยนแปลง
โครงสรางสมาชิกรัฐสภาในดานคุณภาพ แตบทบัญญัติในเรื่องนี้ใหความสําคัญแกการศึกษา
ในระบบโรงเรียนมากเกินไป โดยมิไดใหความสําคัญแกการศึกษานอกระบบโรงเรียนแมแตนอย
ในประวัติศาสตรชาติไทย สังคมชนบทฟนฝาวิกฤติการณครั้งแลวครั้งเลา โดยอาศัยภูมิปญญา
ของผู  นํ าท อ งถิ่ น ที่ มี ก ารศึ ก ษาจากระบบโรงเรี ย นแต เ พี ย งเล็ ก น อ ย หรื อ ไม มี เ ลย ระบอบ
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‘บัณฑิตยาธิปไตย’ จึงมีผลในการกีดกันผูนําทางปญญาทองถิ่นมิใหเขาสูรัฐสภาโดยตรง ในอีก
ดานหนึ่ง นักการเมืองสามารถ ‘ฟอกตัว’ ใหเปนบัณฑิตไดโดยไมยาก เพราะสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชนทําหนาที่เปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ และจัดหลักสูตรสนองตอบตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญโดยฉับพลัน ดวยเหตุดังนี้ ระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ จึงมิอาจเปลี่ยนโครงสราง
ดานคุณภาพของสมาชิกรัฐสภาได ในประการสําคัญ ลัทธิ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’ มีผลกีดกันคนจน
มิใหเลือ่ นชั้นสูชนชั้นนําทางอํานาจ
เพื่อใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ การปฏิรูปการเมืองจะตองทําลาย
ทํานบทีก่ ดี ขวางการเขาสูตลาดการเมือง ทั้งนี้ดวยขอเสนออยางนอย 2 ประการ
ขอเสนอที่หนึ่ง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
จะสังกัดพรรคหรือเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือไมก็ได
ขอเสนอที่สอง ลดทอนอิทธิพลของระบบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’
(ก) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาเปนอยางนอย
(ข) ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา หากอายุไมเกิน 45 ป ตองสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หากอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไปตองสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
4.12 การทําลายทํานบกีดขวางการจัดตั้งและการดํารงอยูของพรรคการ
เมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดหลักการใหการจัดตั้ง
พรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย โดยบุคคลตั้งแต 15 คนขึ้นไป [มาตรา 328(1)] แตพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กลับทําใหการดํารงอยูของพรรค
การเมืองเปนไปไดดวยความยากลํ าบาก เพราะมีบทบัญญัติวา ภายใน 180 วันนับแตวัน
จดทะเบียนจัดตัง้ พรรค จะตองดําเนินการใหมีสมาชิกอยางนอย 5,000 คน และมีสาขาอยางนอย
ภาคละ 1 สาขา (มาตรา 29) มิฉะนั้นจะตองถูกสั่งยุบพรรค (มาตรา 65) เงื่อนไขดังกลาวนี้ทําให
ตนทุนการจัดตั้งพรรคและรายจายเพื่อการธํารงพรรคสูงโดยไมจําเปน อันเปนการลงโทษพรรค
การเมืองขนาดเล็ก อีกทั้งยังขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่ตองการใหการจัดตั้ง
พรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย ดวยเหตุดังนั้น แรงผลักดันใหมีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม
จึงออนระโหย
หากตองการใหตลาดการเมืองมีการแขงขันโดยสมบูรณ การปฏิรูปการเมือง
ไมเพียงแตตองเปดโอกาสใหมีการจัดตั้งพรรคการเมืองไดโดยงายเทานั้น หากยังตองเกื้อกูลให
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พรรคการเมืองขนาดเล็กสามารถดํารงอยูไดอีกดวย ขอเสนอในการนี้ก็คือ การลดตนทุนปฏิบัติการ
และตนทุนอืน่ สําหรับการดํารงอยูของพรรคการเมืองขนาดเล็ก เพื่อใหพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ
อันหลากหลายสามารถกอเกิด ดํารงอยู และเติบโตได อันเปนผลดีตอสุขภาพของตลาดการเมือง
เพราะทําใหการแขงขันระหวางพรรคการเมืองมีมากขึ้น
4.13 การสงเสริมการแขงขันในตลาดนักการเมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดกําหนดขอหามในการยาย
พรรคและยายเขตการเลือกตั้งของนักการเมือง หากแตมีเงื่อนเวลาที่ตองปฏิบัติ
ในกรณีการเลือกเขตการเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งแบบแบงเขต จะตองมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ปนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้ง มิฉะนั้นก็ตองเกิด หรือศึกษาเลาเรียน หรือรับราชการ หรือเคยมีทะเบียนบาน
ในจังหวัดนั้นติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป [มาตรา 107(5)]
ในกรณีการสังกัดพรรค จะตองสังกัดพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดเพียงพรรค
เดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน [มาตรา 107 (4)]
ดังนี้ จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดขอหามในการยายเขต
การเลือกตัง้ และยายพรรค การยายเขตการเลือกตั้งนั้นกระทําไดงาย เพราะในทันทีที่การเลือกตั้ง
สิ้นสุดลง ไมวาผลการเลือกตั้งจะเปนฉันใด นักเลือกตั้งสามารถยายเขตการเลือกตั้งไดโดยทันที
การยายเขตการเลือกตั้งมิไดเปนเหตุใหสูญเสียสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสมอไป
แตการลาออกจากพรรคทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงทันที [มาตรา
118(8)]
การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ มิ ไ ด มี ข  อ ห า มในการย า ยพรรคและย า ยเขตการเลื อ กตั้ ง
ยอมทํ าใหตลาดนักการเมืองมีการเคลื่อนยายแรงงานโดยเสรีระดับหนึ่ง (Labour Mobility)
อันสอดคลองกับเปาหมายการเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมีการแขงขันที่สมบูรณ
ข อ ที่ น  า สั ง เกตก็ คื อ การไม มี ข  อ ห า มในการย า ยพรรคนั้ น มี นั ย สํ าคั ญ ว า
รัฐธรรมนูญมิไดกํ าหนดขอหามพรรคการเมืองมิใหซื้อนักการเมือง ทั้งไมมีบทลงโทษการซื้อ
นักการเมืองดวย ตางกับการซื้อเสียงที่รัฐธรรมนูญ [มาตรา 147(2)] และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในทางปฏิบัติถือเปนการกระทําอันไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง โดยมีบทลงโทษ
ดวย การยินยอมโดยนัยใหมีการซื้อนักการเมืองโดยไมตองถูกลงโทษยอมขัดกับหลักการหามซื้อ
เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เหตุใดการปริวรรตในตลาดการเมือง
โดยใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในกรณีหนึ่ง (การเลือกตั้ง) จึงผิดกฎหมาย แตในอีกกรณี
หนึง่ (การซือ้ นักการเมือง) จึงไมผิดกฎหมาย ทั้งๆที่การปริวรรตในกรณีทั้งสอง (ตลาดการเมืองและ
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ตลาดนักการเมือง) มีความเชื่อมโยงกัน ดังเชนการซื้อนักการเมือง (ซึ่งไมผิดกฎหมาย) ผูชนะ
การเลือกตั้งดวยการซื้อเสียง (ซึ่งผิดกฎหมาย) เพียงแตคณะกรรมการการเลือกตั้งจับไมได ไล
ไมทันเทานั้น
หากเปาหมายของการปฏิรูปการเมืองอยูที่การเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมี
การแขงขันอยางมบูรณ การสงเสริมการแขงขันในตลาดนักการเมืองจะชวยใหการปฏิรูปการเมือง
บรรลุเปาหมายดังกลาวได กลาวคือ ตองทําลายทํานบการยายพรรคและการยายเขตการเลือกตั้ง
ของนักการเมือง เพื่อใหนักการเมืองสามารถเคลื่อนยายในตลาดไดโดยเสรี
4.14 การยอมรับหลักการเสรีภาพในการใชสิทธิเลือกตั้งของราษฎร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหชนชาวไทยมีหนาที่
ไปใชสิทธิเลือกตั้ง การนอนหลับทับสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งได
ยอมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 68)
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัติที่สอดรับกับรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดวาการใชสิทธิ
เลือกตัง้ เปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ (มาตรา 20) หากไมสามารถใชสิทธิในวันเลือกตังตั้งได ตองแจง
เหตุผลแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํ าเขตกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 7 วัน หากคณะ
กรรมการเลือกตัง้ เห็นวา เหตุผลอันเปนขออางนั้นฟงไมขึ้น ก็ตองแจงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบ
ไมนอ ยกวา 3 วัน (มาตรา 21) การไมใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุหรือเหตุที่อางนั้นเปนเหตุอัน
ไมสมควร เปนเหตุใหตองเสียสิทธิเลือกตั้ง และสิทธิการไดรับความชวยเหลือจากรัฐ (มาตรา 23)
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดบทลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิ์อยางเลื่อนลอย
โดยกําหนดให ‘เสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ’ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 กําหนดบทลงโทษวา การไมใชสิทธิ
เลื อกตั้งโดยไม แจ ง เหตุ หรือเหตุที่อางนั้นเปนเหตุอันไมสมควร จะตอง ‘เสีย สิทธิการไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด’ ในขณะที่
รั ฐ ธรรมนู ญ โยนให ก ฎหมายการเลื อ กตั้ ง ฯกํ าหนดบทลงโทษผู  น อนหลั บ ทั บ สิ ท ธิ์ กฎหมาย
การเลื อกตั้ ง ฯโยนให เ ป นภาระของคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ทายที่สุดมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายการเลือกตั้งในป 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 กําหนดใหผูนอนหลับทับสิทธิ์ตอง
เสียสิทธิรวม 8 ประการ (มาตรา 23) อันไดแก
(1) สิทธิยนื่ คํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ผูบ ริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
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(2) สิทธิรอ งคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่
(3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
(4) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกํานันและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่
(5) สิทธิการเขาชื่อรองขอเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย
(6) สิทธิการเขาชื่อรองขอเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
(7) สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(8) สิท ธิ เ ข า เชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2545) ชีใ้ หเห็นวา สิทธิทั้ง 8 ประการนี้ลวนแลวแตเปนสิทธิ
ทางการเมือง การลิดรอนสิทธิทางการเมืองกระทบตอผูที่ตองการขึ้นสังเวียนทางการเมืองและผูที่
ตองการมีสวนรวมทางการเมือง ผูที่ไมตองการขึ้นสังเวียนทางการเมืองและไมตองการการมีสวน
รวมทางการเมือง ซึง่ เปนชนสวนใหญ จะมิไดรับผลกระทบ อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา บทลงโทษนี้มีผล
ในการทํ าลายสิ่ ง จู ง ใจในการมี ส  ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชน ทั้ ง ๆที่ ก ารมี ส  ว นร ว ม
ทางการเมืองดานตางๆมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวาการใชสิทธิเลือกตั้ง
สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งการใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในหมวดหน า ที่ ข องชน
ชาวไทย (หมวด 4) มิใชหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3) ทั้งนี้ดวยตรรกที่วา
การกําหนดใหชนชาวไทยมีหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้งจะทําใหอัตราการนอนหลับทับสิทธิ์ลดลง
เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งพากันไปใชสิทธิอยางเต็มที่ ชองทางของการทุจริตในการเลือกตั้งยอมนอยลง
ดวย ระบบตรรกดังกลาวนี้นับวาแปลกประหลาดอยางยิ่ง หากมีผูแอบอางชื่อผูนอนหลับทับสิทธิ
ในการเลือกตัง้ และการแอบอางนั้นสัมฤทธิผล ความผิดยอมตกแกผูแอบอางซึ่งทุจริตการเลือกตั้ง
และกรรมการการเลือกตั้งซึ่งปฏิบัติหนาที่อยางหละหลวมจนกอใหเกิดการทุจริตการเลือกตั้ง
แทนที่จะลงโทษผูทุจริตการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง สภารางรัฐธรรมนูญกลับลงโทษ
ประชาชนผูนอนหลับทับสิทธิ์ประดุจวา การนอนหลับทับสิทธิ์เปนเหตุปจจัยเดียวที่กอใหเกิดการ
ทุจริตการเลือกตั้ง
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แมจะมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของ
ชนชาวไทย ขอเท็จจริงปรากฏวา การนอนหลับทับสิทธิยังคงดํารงอยู ยกเวนการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒสิ ภาครัง้ แรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ที่อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งอยูในระดับสูง สวนหนึ่ง
เปนเพราะวา สารสนเทศเกี่ยวกับบทลงโทษการนอนหลับทับสิทธิ์ไมสมบูรณ ประชาชนบางหมู
เหล า หลงเข า ใจตามข า วรํ่ าลื อ ว า การนอนหลั บ ทั บ สิท ธิ์จ ะถูก ลงโทษทางอาญา (รังสรรค
ธนะพรพันธุ 2543ค) เมือ่ ประชาชนทราบขอมูลขาวสารในเรื่องนี้อยางแนชัด ประกอบกับมีการ
เลือกตั้งซํ้ าแลวซํ้ าเลา การนอนหลับทับสิทธิ์ก็กลับสูภาวะปกติ แมรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การเลือกตั้งจะกําหนดบทลงโทษก็ตาม
การใชสิทธิเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสีย ประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกตั้งก็ตอเมื่อ
ประโยชนที่ไดจากการใชสิทธิ (Voting Benefits) คุม กับตนทุนที่ตองเสีย (Voting Cost) หาก
ตองการใหประชาชนไมนอนหลับทับสิทธิ์ ก็ตองทําใหประโยชนจากการใชสิทธิเพิ่มพูนขึ้นและ/หรือ
ตนทุนทีต่ อ งเสียในการใชสิทธิลดลง การบังคับการใชสิทธิเลือกตั้งนอกจากจะเปนการลิดรอนสิทธิ
ของชนชาวไทยแลว ยังกอใหเกิดตนทุนปฏิบัติการและคาเสียโอกาส ในดานหนึ่ง ประชาชน
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ตองรับภาระตนทุนในการใชสิทธิดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชาชนที่ทํางาน
นอกภูมลิ าเนา
ํ
ซึง่ สวนใหญมีฐานะยากจน ในอีกดานหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง นอกจาก
ตองใชจายในการจัดการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์และยุติธรรมแลว ยังตองเสียคาใชจายจํานวนมาก
ในการจัดทํารายชื่อประชาชนผูนอนหลับทับสิทธิ์ การพิจารณาหนังสือแสดงเหตุผลในการไมใช
สิทธิ และการลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิ์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ขอที่นาสังเกตก็คือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งละเวนการปฏิบัติหนาที่เหลานี้ เนื่องจากกําลังคนไมพอ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งใชวิธีการสุมตัวอยางตรวจสอบประวัติการใชสิทธิเลือกตั้ง เฉพาะผูสมัครรับเลือกตั้ง
และผูต องการดํารงตําแหนงทางการเมืองตางๆ เปนสําคัญ
หากเปาหมายของการปฏิรูปการเมืองอยูที่การเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมี
การแขงขันอยางสมบูรณ รัฐธรรมนูญจะตองยอมรับหลักการเสรีภาพในการใชสิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชน หาควรบังคับประชาชนไม ประสบการณการเลือกตั้งหลังป 2540 ชี้ชัดแลววา การบังคับ
การใชสิท ธิเ ลื อ กตั้งไม สัม ฤทธิ ผล ประชาชนจะยังคงนอนหลับทับสิทธิ์ตราบเทาที่ประโยชน
ที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิไมคุมกับตนทุนที่ตองเสีย การบังคับการใชสิทธิยังกอใหเกิดตนทุน
โดยไมจาเป
ํ น ทั้งแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง3

3

การใชสิทธิเลือกตั้งสมควรเปนหนาที่พลเมืองหรือไม ดูวิวาทะเรื่องนี้ใน Lomasky and Brennan (2000)
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4.15 การสงเสริมการทําหนาที่นิติบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดเกื้อกูลใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทําหนาที่นิติบัญญัติอยางเต็มที่
ประการแรก สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรมิ อ าจเสนอร า งกฎหมายในนาม
ปจเจกบุคคลได หากแตตองไดรับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองที่สังกัด โดยที่ตองมีสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรสังกัดพรรคเดียวกันไมนอยกวา 20 คนรับรอง (มาตรา 169 วรรค 2)
ประการที่สอง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมิอาจเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
ได เวนแตมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี (มาตรา 169 วรรคแรก)
สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ สื บ ทอดฐานคติ จ ากยุ ค เผด็ จ การ/คณาธิ ป ไตยที่ ม องว า
การเสนอรางกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนเรื่องวุนวาย ในกรณีกฎหมายเกี่ยวดวย
การเงิน กฎหมายในกลุมนี้มีลักษณะเปนกฎหมายเศรษฐกิจ หากมิไดอยูในแนวนโยบายของ
รัฐบาล รัฐบาลซึง่ กุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรยอมสกัดมิใหผานสภา ดังนั้น จึงกําหนดให
ตองไดรบั คํารับรองจากนายกรัฐมนตรี (นอกเหนือจากการไดรับความเห็นชอบจากพรรคตนสังกัด)
เพือ่ ลดทอนตนทุนการพิจารณากฎหมาย
แตการลิดรอนการทํ าหนาที่นิติบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอใหเกิด
ผลเสียอยางนอย 2 ประการ ประการแรก ผลักดันใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีพฤติกรรม
เบีย่ งเบนจากการปฏิบัติหนาที่พื้นฐาน ประการที่สอง กอใหเกิดอุปสรรคกีดขวางนวัตกรรมดานนิติ
บัญญัติ
หากเป า หมายของการปฏิ รู ป การเมื อ งอยู  ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงตลาดการเมื อง
ใหมีการแขงขันอยางสมบูรณ จะตองสงเสริมใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่นิติบัญญัติ
อยางเต็มที่ กลาวคือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล
โดยมิตอ งขอความเห็นชอบจากพรรคตนสังกัดได และสามารถเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
โดยมิตอ งขอคํารับรองจากนายกรัฐมนตรีได การกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองขอความ
เห็นชอบจากพรรคตนสังกัดในการเสนอรางกฎหมายทั่วไปก็ดี และตองขอคํารับรองเพิ่มเติมจาก
นายกรัฐมนตรีในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินก็ดี เปนขอกําหนดที่มีผลในการเพิ่มตน
ทุนปฏิบตั กิ ารของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการทําหนาที่นิติบัญญัติ
4.16 การสงเสริมการทําหนาที่ผลิตนโยบายของรัฐบาล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แสดงความไมไววางใจรัฐบาล
ในการบริหารราชการแผนดิน และแสดงความดูถูกประชาชนวา ไมรูจักแยกแยะนโยบายที่ดี
ออกจากนโยบายที่เลว รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยึดขอสมมติวา ในสังคมการเมืองไทย ไมมีใคร
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รูดีวา นโยบายที่ดีนั้นเปนอยางไร รัฐบาลไมรูวา นโยบายที่ดีนั้นเปนอยางไร โดยที่ประชาชน
ก็ตกอยูใ นสถานะเดียวกัน มีแตสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 เทานั้นที่รูวา นโยบายที่ดีนั้นเปนอยางไร
ดวยเหตุดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จึงมีหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5)
ซึง่ รางขึ้น ‘เพือ่ เปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผนดิน’ (มาตรา 88 วรรคแรก) คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ซึ่งมีลักษณะจับฉาย ประกอบดวยแนวนโยบายที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
ทีข่ ดั กันเอง และรางขึน้ โดยไมคํานึงถึงตนทุนการดําเนินนโยบายเหลานี้เปนเมนูนโยบาย (Policy
Menu) ทีด่ ีจริงหรือ ?
ในสังคมประชาธิปไตย พรรคการเมืองควรมีเสรีภาพในการนําเสนอเมนูนโยบาย
และรัฐบาลควรมีเสรีภาพในการดําเนินนโยบาย โดยที่ประชาชนควรมีเสรีภาพในการเลือกพรรค
การเมื อ งและเลื อ กเมนู น โยบายด ว ย การร า งแนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ในรั ฐ ธรรมนู ญ
จึงเปนเรือ่ งเกินจําเปน การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (มาตรา 89) เพื่อให
คําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตางๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามกฎหมายบัญญัติก็เปนเรื่องเกิน
จําเปนเฉกเชนเดียวกัน ในเมื่อรัฐบาลจะรับฟงสภาที่ปรึกษาฯหรือไม และจะขอความเห็นสภา
ทีป่ รึกษาฯ หรือไมก็ได เหตุใดสังคมจึงตองรับภาระในการจัดตั้งองคกรเชนนี้ดวยเลา
4.17 การอํานวยการใหสารสนเทศทางการเมืองเปนสารสนเทศที่สมบูรณ
ความไมสมบูรณของสารสนเทศ (Information Imperfection) นับเปนอัปลักษณะ
ของตลาดการเมือง หากขอมูลขาวสารทางการเมืองมีความไมสมบูรณ การตัดสินใจกระทํ า
หรือไมกระทําการของหนวยการเมืองตางๆ อาจผิดพลาดไดโดยงาย เมื่อการปฏิรูปการเมืองมี
เปาหมายปฐมฐานในการเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมีการแขงขันที่สมบูรณ การอํานวยการให
สารสนเทศทีส่ มบูรณจึงเปนยุทธวิธีหนึ่งในการลดทอนความไมสมบูรณของตลาด4
การหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง มีผลในการธํารงความ
ไมสมบูรณของสารสนเทศ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งควรไดรับรูจุดยืนและอุดมการณทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของผูสมัครรับเลือกตั้ง ในเมื่อสมาชิกวุฒิสภามีหนาที่กลั่นกรอง
กฎหมาย และแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูบริหารราชการแผนดินระดับ
สูง อุดมการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ยอมมีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่เหลานี้
ดังนั้น ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาควรหาเสียงไดเสมอดวยผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4
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องคกรอิสระที่ทําหนาที่ดูแล กํากับ และตรวจสอบตลาดการเมืองจักตองทําหนาที่
เผยแพรขอมูลทางการเมืองตอไปนี้
(1) จํ านวนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองแตละพรรคที่มีประพฤติกรรม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการเลือกตั้ง
(2) จํานวนนักการเมืองของพรรคการเมืองแตละพรรคที่มีความบกพรองในการ
แจงบัญชีทรัพยสิน และถูกถอดถอนจากตําแหนงเนื่องจากมีประพฤติกรรม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) การแสดงความรับผิดตอประชาชนของพรรคการเมืองแตละพรรคในการ
ดํ าเนินนโยบายตามแนวทางที่ใชหาเสียงในการเลือกตั้งเมื่อมีโอกาสจัดตั้ง
หรือรวมรัฐบาล
(4) รายชื่อนักการเมืองที่มีประพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
เลือกตั้ง
(5) รายชื่ อ นั ก การเมื อ งที่ มี ค วามบกพร อ งในการแจ ง บัญชีท รั พ ย สิน และมี
ประพฤติกรรมการทุจริต ฉอราษฎรบังหลวง ประพฤติมิชอบ และมีความ
รํ่ารวยผิดปกติ
(6) ประวัติการเขารวมประชุมและการขาดประชุมของสมาชิกรัฐสภาแตละคน
(7) ประวัติการลงคะแนนเสียงในการเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางกฎหมาย มติ
และขอวินิจฉัยประเด็นตางๆ ทั้งในระดับรัฐสภาและระดับคณะกรรมาธิการ
4.18 การสรางกลไกความรับผิดของรัฐบาลที่มีตอประชาชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดสรางกลไกความรับผิด
(Accountability Mechanism) เพือ่ ใหรัฐบาลรับผิดตอประชาชน รัฐธรรมนูญกําหนดวา รัฐบาล
ตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาภายใน 15 วันนับแตวันเขารับหนาที่ โดยไมมีการลงมติไววางใจ
(มาตรา 211) ในการนี้ รัฐบาลตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวา จะดําเนินการใดตามแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ (หมวด 5) โดยตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง (มาตรา 88) ทั้งนี้รัฐบาลตองบริหารราชการ
แผนดินตามแนวนโยบายที่แถลงตอรัฐสภา (มาตรา 212)
ดังนี้ จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สรางกลไกความรับผิดเพื่อใหรัฐบาล
รับผิดตอสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 เพือ่ ใหดําเนินนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และ
รับผิดตอรัฐสภา เพื่อใหดําเนินนโยบายตามที่แถลงตอรัฐสภา แตกลไกความรับผิดเหลานี้อาจมิใช
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กลไกความรับผิดตอประชาชน เพราะเมนูนโยบายที่พรรคการเมืองใชโฆษณาหาเสียงอาจเปน
คนละชุดกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และอาจเปนคนละชุดกับที่แถลงตอรัฐสภา
การปฏิ รู ป การเมื อ งควรมี ผ ลในการเปลี่ ย นแปลงตลาดการเมือง จากตลาด
ปริวรรตสาธารณะ (Public Exchange Market) ณ ทีซ่ งึ่ เงินใชแลกกับคะแนนเสียงมาเปนตลาด
การซือ้ ขายนโยบาย กลาวคือ มาเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ ณ ที่ซึ่งนโยบายแลกกับคะแนนเสียง
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งตองการ ‘ซื้อ’ นโยบายดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง
ตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนอยางนอย 3 ระดับ สภาวะความไมแนนอนระดับแรก ไดแก
ความไมแนนอนที่นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตนเลือกอาจพายแพการเลือกตั้ง สภาวะความ
ไมแนนอนระดับที่สอง ไดแก ความไมแนนอนที่นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตนเลือก แมจะ
ชนะการเลือกตั้ง แตมิไดรวมจัดตั้งรัฐบาล อันเปนเหตุใหไมสามารถนํานโยบายที่ใชหาเสียง
ไปดําเนินการได สภาวะความไมแนนอนระดับที่สาม ไดแก ความไมแนนอนที่นักการเมืองและ
พรรคการเมืองที่ตนเลือก แมจะชนะการเลือกตั้งและเขารวมจัดตั้งรัฐบาล แตไมรักษาพันธสัญญา
ในการนํ านโยบายที่ใชหาเสียงไปดํ าเนินการ กรณีตางๆเหลานี้มีผลเสมือนหนึ่งวา ประชาชน
ผูม ีสิทธิเลือกตั้งชําระคา ‘สินคา’ (คะแนนเสียง) ไปแลว แตมิไดรับสงมอบสินคา (นโยบาย) เปนผล
ตางตอบแทน
สัญญาที่นักการเมืองและพรรคการเมืองใหในฤดูการเลือกตั้งเปนสัญญาโดยนัย
(Implicit Contract) มิใชสญ
ั ญาโดยชัดแจง (Explicit Contract) เนือ่ งจากไมมีลายลักษณอักษร
มิหนําซํ้ายังเปนสัญญาที่ไมสมบูรณ (Incomplete Contract) อีกดวย เนื่องจากมิไดระบุหนาที่
หรือพันธะของผูซื้อ (ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง) และผูขาย (นักการเมืองและพรรคการเมือง)
รวมทัง้ บทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดสัญญา5
ในการเปลี่ยนตลาดการเมืองใหเปนตลาดในอุดมคติที่มีการนํานโยบายแลกกับ
คะแนนเสียง การปฏิรูปการเมืองควรใหความสําคัญกับสัญญาที่ใหในฤดูการเลือกตั้งดวยการเพิ่ม
ความชัดแจงของสัญญา (Explicitness) และลดความไมสมบูรณของสัญญา (Incompleteness)
หนทางหนึง่ ทีท่ าได
ํ ก็โดยการสรางกลไกความรับผิดที่รัฐบาลตองมีตอประชาชน กลาวคือ
(1) เมือ่ รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา รัฐบาลตองแถลงวา นโยบายขอใดเปนไป
ตามทีใ่ ชหาเสียงในฤดูการเลือกตั้ง
(2) รัฐบาลตองแถลงดวยวา นโยบายของพรรครวมรัฐบาล (ไมวาจะเปนรัฐบาล
เดีย่ วหรือรัฐบาลผสม) ขอใดบางที่ใชหาเสียงเลือกตั้ง แตมิไดนํามาดําเนินการ โดยที่ตองแถลง
เหตุผลในการไมรักษาพันธะสัญญาดวย
5
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ในการแปรตลาดการเมืองสูรูปแบบอุดมคติ ปญหาสํ าคัญประการหนึ่งก็คือ
นักการเมืองไมมีเทคโนโลยีในการรักษาพันธสัญญา (Commitment Technology) พันธสัญญา
ทีส่ ําคัญก็คือ พันธสัญญาในการทําหนาที่ผูแทนราษฎร พันธสัญญาในการทําหนาที่นักนิติบัญญัติ
และพันธสัญญาในการผลิต 'บริการความสุข' หรือ 'บริการการเมือง' แกราษฎร ในการเสริมสราง
และพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาพันธสัญญา จําเปนตองสรางกลไกความรับผิด (Accountability
Mechanism) โดยทีก่ ลไกความรับผิดนี้ตองสื่อขาวสารที่สมบูรณแกราษฎร เพื่อใชประโยชนในการ
ตัดสินใจทางการเมืองตอไป
กลไกความรับผิดที่สําคัญมีอยูอยางนอย 3 กลไก กลาวคือ
กลไกความรับผิดกลไกที่หนึ่ง ไดแก การตรวจสอบการทําหนาที่ผูแทนราษฎร
ตัวอยางเชน การบันทึกขอมูลการเขาประชุมและการขาดประชุมรัฐสภา รวมตลอดจนคณะ
กรรมาธิการชุดตางๆ และการบันทึกขอมูลการลงมติในญัตติและในการพิจารณารางกฎหมาย
ตางๆ ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ตองเผยแพรใหราษฎรไดรับทราบโดยทั่วไป เพื่อใชประเมินวา นักการเมือง
แตละคนไดทําหนาที่ผูแทนราษฎรอยางครบถวนสมบูรณเพียงใด และมีสวนผลักดันรางกฎหมาย
ตามนโยบายที่ใชหาเสียงเลือกตั้งหรือไม ฯลฯ
กลไกความรับผิดกลไกที่สอง ไดแก การขอความเห็นชอบในการดําเนินนโยบาย
จากรัฐสภากอนที่รัฐบาลจะบริหารประเทศ สมาชิกรัฐสภาควรมีสวนรวมในการวิพากษนโยบาย
ของรัฐบาลและตรวจสอบนโยบายของรัฐบาล อยางนอยที่สุดในประเด็นที่วา นโยบายของรัฐบาล
เปนไปตามทีใ่ ชหาเสียงหรือไม หากรัฐบาลไมนําเสนอนโยบายตามที่ใชหาเสียง ยอมมีผลเทากับ
การละเมิ ด พั นธสั ญญาที่ใหแกประชาชน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐบาลขาดเทคโนโลยี
ในการรักษาพันธสัญญา ในตลาดการเมืองในอุดมคติ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งหยอนบัตรเลือกตั้ง
โดยหวังวาจะไดนโยบายอันดีเลิศอันดับแรก อยางนอยที่สุดตามทัศนะของตน เมื่อพรรคการเมือง
ที่ชนะการเลือกตั้งมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลกลับสงมอบ 'สินคา' ไมตรงตามรูปแบบและคุณภาพ
ที่สัญญาไว การขาดความรับผิดในการดําเนินนโยบายตามที่ใชหาเสียงมีผลในการทําลายตลาด
การเมือง อยางนอยที่สุดทําใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งสิ้นศรัทธาการเลือกตั้ง ยิ่งการเมืองไทย
ถูกครอบงําโดยระบบรัฐบาลผสมดวยแลว รัฐบาลมักจะอางเหตุแหงการผสมรัฐบาลอันทําใหมิอาจ
ดําเนินโยบายตามที่ใชหาเสียงได เพราะนโยบายของรัฐบาลผสมเกิดจากการประนีประนอมของ
พรรคร ว มรั ฐ บาล ข อ อ า งดั ง กล า วนี้ มั ก ใช เ ป น เหตุ ผ ลของการขาดเทคโนโลยี ใ นการรั ก ษา
พันธสัญญา หากมีการประเมินนโยบายของรัฐบาลวาเปนไปตามที่ใชหาเสียงหรือไม แลวเผยแพร
ผลการประเมินนี้ใหสาธารณชนไดรับทราบโดยทั่วกัน ก็จะเปนการเสริมสรางเทคโนโลยีในการ
รักษาพันธสัญญา
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กลไกความรับผิดกลไกที่สาม ไดแก การประเมินการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
วา เปนไปตามที่แถลงตอรัฐสภาหรือไม ทั้งนี้โดยใหองคกรอิสระที่เปนกลางเปนผูประเมิน พรอมทั้ง
จัดทํารายงานประจําปเผยแพรตอสาธารณชน การประเมินและการเผยแพรรายงานการประเมิน
ดังกลาวนี้ เปนการสรางกลไกความรับผิดที่กดดันใหรัฐบาลตองดํ าเนินนโยบายตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
4.2 โครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives)
รัฐธรรมนูญเปนอภิมหาสถาบันที่กําหนดกฎกติกาการเลนเกมในตลาดการเมือง
กฎกติกาเหลานี้มีโครงสรางสิ่งจูงใจแฝงเรนอยู6 เมื่อการปฏิรูปการเมืองมีเปาประสงคในการ
เปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมีการแขงขันอยางสมบูรณ จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนโครงสราง
สิ่งจูงใจใหสอดคลองกับเปาหมายของการปฏิรูปดวย หลักการในการปรับโครงสรางสิ่งจูงใจ
ในรัฐธรรมนูญมีอยูอยางนอย 2 ขอ หลักการขอแรกไดแก การรื้อระบบสิ่งจูงใจที่บั่นทอนพลัง
การแขงขันในตลาดการเมือง หลักการขอที่สอง ไดแก การสถาปนาระบบสิ่งจูงใจที่มีผลสงเสริม
การแขงขันในตลาดการเมือง
ตัวอยางของการรื้อระบบสิ่งจูงใจที่บั่นทอนพลังการแขงขันในตลาดการเมือง
ไดแก
(1) การทําลายสิ่งจูงใจที่กอใหเกิดอคติวาดวยขนาดของพรรค (Size Bias) ทั้งนี้
จะตองสถาปนาระบบสิ่งจูงใจที่เกื้อหนุนพรรคการเมืองขนาดเล็กเสมอดวยพรรคการเมืองขนาด
ใหญ7
(2) การทําลายสิ่งจูงใจที่เกื้อหนุนการพัฒนาระบอบการเมืองการปกครองไปสู
ระบบทวิพรรค (Bi-Party System) มากกวาระบบพหุพรรค (Multi-Party System)8
(3) การทําลายสิ่งจูงใจที่ชักนําพรรคการเมืองใหเติบโตจากภายนอก (External
Growth) ดวยการควบและครอบนักการเมืองและพรรคการเมือง (Merger and Acquisition) มาก
กวาการเติบโตจากภายใน (Internal Growth)9

6

บทวิเคราะหกฎกติกาและโครงสรางสิ่งจูงใจในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดู บทที่ 5
7
เหตุใดรัฐธรรมนูญไทยจึงมีอคติในการเกื้อหนุนพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2542/2543) พัฒนาการของอคติดังกลาวนี้ในรัฐธรรมนูญไทย ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ
(2544ง)
8
ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรคจริงหรือไม ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2542/2543) และ Mueller (1997a :
134 – 137 )
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(4) การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งที่เกื้อหนุนพรรคการเมืองขนาดใหญ
มากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ตั ว อย า งของการสถาปนาระบบสิ่ ง จู ง ใจที่ มี ผ ลส ง เสริ ม การแข ง ขั น ในตลาด
การเมือง ไดแก
(1) การจัดระบบโครงสรางสิ่งจูงใจที่เกื้อกูลใหสารสนเทศทางการเมืองเปน
สารสนเทศที่สมบูรณ
(2) การจัดระบบโครงสรางสิ่งจูงใจเพื่อเกื้อกูลใหตลาดการเมืองเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการกอใหเกิดการมีสวนรวม (Participation) ความ
โปรงใส (Transparency) และการรับผิด (accountability)
(3) การสรางสิ่งจูงใจในการใชสิทธิเลือกตั้งและการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน
(4) การสรางสิ่งจูงใจในการปฏิบัติหนาที่นิติบัญญัติของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร
(5) การสรางสิ่งจูงใจใหนักการเมือง พรรคการเมือง และรัฐบาลรับผิดตอ
ประชาชน
4.3 การกระจายภาระตนทุนปฏิบัติการ (Distribution of Transaction-Cost
Burdens) และตนทุนอื่น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมมีฐานความคิดวาดวยตนทุน
ทางการเมือง (Political Costs) ดังจะเห็นไดวา มีบทบัญญัติวาดวยการกํากับและควบคุมตลาด
การเมือง และการสถาปนาองคกรใหม โดยไมคํานึงวา ประโยชนที่คาดวาจะไดคุมกับตนทุนที่ตอง
สูญเสียไปหรือไม กลาวโดยหลักการแลว การปฏิรูปการเมืองควรมีผลในการลดทอนตนทุนทาง
การเมือง ตลาดการเมืองที่มีประสิทธิภาพเปนตลาดที่เสียตนทุนตํ่าสุด (Cost Minimization)
เมือ่ พิจารณาในแงนี้ บรรดาองคกรหรือกระบวนการทางการเมืองที่เกินความจําเปน หรือกอใหเกิด
ตนทุนโดยมิไดกอประโยชนโภคผลคุมคา สมควรพิจารณายกเลิก ในที่นี้ขอเสนอใหพิจารณา
ประเด็นสําคัญอยางนอย 2 ประเด็น ไดแก
9

พรรคไทยรักไทยเปนอภิมหาพรรคดวยการเติบโตจากภายนอก ทังนี้ดวยการควบและครอบมุงและพรรค
การเมืองตางๆ (M&A) การขาดเอกภาพและสมานฉันทเปนลักษณะเดนของพรรคการเมืองที่เติบโตโดยวิธีนี้
หากการจัดสรรผลประโยชนภายในพรรคไมลงตัว การแตกพรรคยอมเกิดขึ้นได ในสภาพการณเชนนี้ การมี
อภิมหาพรรค ซึ่งประกอบดวยกลุมการเมืองอันหลากหลายที่มีผลประโยชนขัดแยงกันมิไดแตกตางจากการมี
พรรคการเมืองหลายพรรค และระบบทวิพรรคมิไดแตกตางจากระบบพหุพรรค ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ค)
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(1) การกําหนดใหชนชาวไทยมีหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้ง
(2) การบัญญัติหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ และการจัดตั้ง
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การบั ง คั บ ให ป ระชาชนใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มิเ พียงแตไมส ามารถทํ าให การทุจริ ต
การเลือกตัง้ หมดไปเทานั้น หากยังมิอาจทําใหการนอนหลับทับสิทธิ์หมดไปอีกดวย เมื่อประชาชน
มีขาวสารที่สมบูรณเกี่ยวกับบทลงโทษการนอนหลับทับสิทธิ์ และเมื่อการปฏิรูปการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกอผลดีดังที่ประโคม ประชาชนจะนอนหลับทับสิทธิตามปกติ
หากประเมินแลววา ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิไมคุมกับตนทุนที่ตองเสียไปในการ
ใชสิทธิเลือกตั้ง
แตการบังคับใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งกอใหเกิดตนทุนปฏิบัติการและตนทุน
อืน่ แกประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตั้ง ไมเฉพาะแตตนทุนในการใชสิทธิเลือกตั้งเทานั้น หากยังมีตนทุน
ในการแจงเหตุแหงการไมใชสิทธิแกคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เองไมเพียงแตตองมีรายจายในการจัดการเลือกตั้งใหมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมเทานั้น หากยัง
ตองมีรายจายในการตรวจสอบหนังสือของประชาชนที่ไมใชสิทธิเลือกตั้งอีกดวย ในเมื่อการบังคับ
การใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มิ อ าจทํ าให ก ารทุ จ ริ ต การเลื อ กตั้ ง และการนอนหลั บทั บสิท ธิ์หมดไปตาม
จุดมุงหมาย บทบัญญัติดังกลาวนี้จึงสรางภาระตนทุนทั้งแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และสังคมโดยสวนรวมโดยไมจําเปน
หมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ (หมวด 5) เปนบทบัญญัติที่เกินความจําเปน
แนวนโยบายพื้นฐานหลายตอหลายนโยบายมาจากปรัชญาเศรษฐกิจที่ขัดกันเอง บางนโยบาย
กําหนดวิธกี ารดําเนินนโยบายที่ขัดกันดวย นอกจากปญหาความขัดกันเองภายในนโยบายเดียวกัน
และความขัดกันระหวางนโยบายแลว สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ยังมิไดพิจารณาถึงภาระทาง
การคลัง หากรัฐบาลเลือกดํ าเนินนโยบายตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทุกนโยบาย
อีกดวย ในประการสําคัญ พรรคการเมืองและรัฐบาลมีนักวิชาการของตนเอง และมีความสามารถ
ในการกําหนดนโยบายของตนเองได ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชน ‘ซื้อ’ นโยบายจาก
นักการเมืองและพรรคการเมืองผูเสนอตัวเปนผูผลิต ‘บริการความสุข’ แกประชาชน ประชาชนหา
ได ‘ซื้อ’ นโยบายจาสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ไม ดวยเหตุดังนั้น นักการเมืองและพรรคการเมือง
ตองรับผิดตอประชาชน หาตองรับผิดตอสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ไม
ดวยเหตุผลดังที่พรรณนาขางตน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนองคกรที่เกินความจําเปน และสรางภาระแกงบประมาณแผนดินโดยมิไดกอประโยชนแกตลาด
การเมือง ในเมื่อรัฐบาลจะขอคําปรึกษาจากสภาที่ปรึกษาฯหรือไมก็ได และจะปฏิบัติตามคํา
แนะนําของสภาที่ปรึกษาฯหรือไมก็ได หนาที่หลักของสภาที่ปรึกษาฯจึงเหลือแตการพิจารณาราง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อันเปนแผนที่รัฐบาลจะปฏิบัติตามหรือไมก็ได หากแมน
มิไดปฏิบตั ติ าม ก็ไมตองถูกลงโทษ ไมวาจะทางกฎหมายหรือทางการเมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมมีฐานความคิดเกี่ยวกับการ
กระจายภาระตนทุนปฏิบัติการ (Distribution of Transaction - Cost Burden) และตนทุนอื่น
ดังจะเห็นไดจากการที่สภารางรัฐธรรมนูญมิไดใสใจประเด็นที่วา ใครควรเปนผูรับภาระตนทุน
ปฏิบัติการและตนทุนอื่น ความไมใสใจดังกลาวนี้เปนผลจากความไมเขาใจวา การเพิ่มตนทุน
ปฏิ บั ติ ก ารและต น ทุ น อื่ น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจกระทํ าการหรื อ ไม ก ระทํ าการทางการเมื อ ง
การกํ าหนดภาระและการกระจายภาระตนทุนปฏิบัติการอยางไมเหมาะสมกอใหเกิดผลที่ไมตรง
ตามเจตนารมณของการปฏิรูปการเมือง ความขอนี้พิจารณาไดจากตัวอยางดังตอไปนี้
(ก) สิทธิในการรับรูขาวสารขอมูลของทางราชการ
(ข) สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) การมีสวนรวมทางการเมือง
(ก) สิทธิในการรับรูขาวสารขอมูลของทางการราชการ
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540 ต อ งการให ต ลาดการเมื อ งมี ค วามโปร ง ใส
(Transparency) แตการเรียกรองใหเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการตกเปนภาระของ
ประชาชน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประชาชนผูตองการความโปรงใสตองรับภาระตนทุนปฏิบัติการ
และตนทุนอืน่ เพือ่ ใหไดมาซึ่งความโปรงใส แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหชนชาวไทยมีสิทธิในการ
รับรูข าวสารขอมูลของทางราชการ (มาตรา 58 และ 59) แตการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารดังกลาว
มีตน ทุนปฏิบัติการที่ตองเสีย โดยที่ภาระตกแกประชาชนผูตองการขอมูลขาวสารนั้น
หากรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่ชัดเจนวา การเปดเผยและเผยแพรสารสนเทศ
สาธารณะเปนหนาที่ของหนวยราชการและองคกรของรัฐ การละเวนไมปฏิบัติหนาที่มีความผิด
ตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย ในกรณีเชนนี้ นอกจากตนทุนปฏิบัติการตกเปนภาระของหนวยราช
การและองคกรของรัฐ โดยที่ภาระของประชาชนผูทรงสิทธิลดลงแลว ความโปรงใสของตลาด
การเมืองยังมีมากขึ้นสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอีกดวย ในการนี้ ตองมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการใหสอดรับกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
(ข) สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหชนชาวไทยมีสิทธิ
โดยเสมอภาคในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย 12 ป ซึ่งรัฐจักตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคณ
ุ ภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 43) หากพิจารณาแตเพียงผิวเผิน ชวนใหเขาใจวา
ประชาชนมีความเสมอภาคในโอกาสของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงดวยการรางรัฐธรรมนูญ
แตเมือ่ พิเคราะหถงึ ที่สุดแลว จะเห็นไดวา ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงซึ่งยึดพื้นที่ในระบบโรงเรียนของ
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รัฐไดประโยชนจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกลาวโดยทันที แตคนจนจะไดประโยชนหรือไม
เปนเรือ่ งไมแนนอน เพราะในการไดมาซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาชนมีตนทุนปฏิบัติการและ
ตนทุนอื่นที่ตองเสีย แมจะไมตองเสียคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ยังตองมีรายจาย
ในดานคาหนังสือและและอุปกรณการศึกษา คาเครื่องแตงกาย คาครองชีพ คายายถิ่น และ
ในประการสําคัญตองสูญเสียรายไดที่ตองสูญเสียไปจากการคงอยูในระบบโรงเรียนแทนที่จะออกสู
ตลาดแรงงาน (Earnings Foregone) คนจนซึ่งสวนใหญออกจากระบบโรงเรียนเมื่อสํ าเร็จ
ประถมศึกษามิอาจรับภาระตนทุนเหลานี้ได รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดใหรัฐบาลรับภาระตนทุนแทน
ประชาชน ความขอนี้ยอมมีนัยสํ าคัญวา ประชาชนที่ตองการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐ
จะตองเปนผูรับภาระตนทุนตางๆเอง การกําหนดการรับภาระตนทุนเชนนี้ยอมไมเกื้อกูลคนจน
ใหมสี ทิ ธิโดยเสมอภาคในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐ
หากตองการใหคนจนไดใชสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
รัฐตองรับภาระตนทุนในการรับบริการการศึกษาแทนคนจน ดวยการจายเงินอุดหนุนแกประชาชน
ผูย ากไร เงินอุดหนุนดังกลาวนี้ตองครอบคลุมคาหนังสือและอุปกรณการศึกษา คาเครื่องแตงกาย
คาครองชีพ คายายถิ่น ‘เงินเดือน’ หรือ ‘คาจาง’ เพือ่ ชดเชยการสูญเสียเงินไดจากการคงอยูใน
ระบบโรงเรียนแทนที่จะออกสูตลาดแรงงาน การจายเงินอุดหนุนนอยเกินไป หรือไมพอเพียงที่จะ
ชดเชยคาเสียโอกาสในการหารายได ยอมทําใหคนจนมิอาจรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มที่
(ค) การมีสวนรวมทางการเมือง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดเปาประสงคในการปฏิรูป
การเมือง เพือ่ เพิม่ การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน นอกจากการกําหนดสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยอยางกวางขวางแลว มีบทบัญญัติใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอรางกฎหมาย
ทัง้ ระดับชาติและระดับทองถิ่น และในการกํากับ ควบคุม และตรวจสอบตลาดการเมือง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยวา 50,000 คน มีสิทธิเสนอรางกฎหมายตาม
หมวด 3 (หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย) และหมวด 5 (หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ) เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา (มาตรา 170) สวนการเสนอกฎหมายระดับทองถิ่น (ขอบัญญัติ
ทองถิน่ ) ขององคกรปกครองทองถิ่นใด ตองมีราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50% ของจํานวน
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในองคกรปกครองทองถิ่นนั้นเขาชื่อเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณา (มาตรา 287)
การกํ าหนดจํ านวนผูมีสิทธิเลือกตั้งขั้นตํ่ าในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายหรือ
ขอบัญญัตทิ อ งถิน่ มีผลเทากับการกําหนดภาระตนทุนปฏิบัติการและตนทุนอื่น หากจํานวนผูเขา
ชือ่ ขัน้ ตํายิ
่ ง่ สูงเพียงใด ตนทุนในการเสนอรางกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่นจะยิ่งสูงมากเพียงนั้น
หากจํานวนผูเขาชื่อขั้นตํ่าสูงเกินไป การเสนอรางกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่นของประชาชน
ยอมไมบังเกิดขึ้น ซึ่งขัดตอเจตนารมณในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จํานวนผูมีสิทธิ
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เลือกตัง้ ขัน้ ตํา่ 50,000 คนที่จะเขาชื่อเสนอรางกฎหมายและจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งขั้นตํ่าไมนอย
กวา 50% ทีจ่ ะเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นสูงเกินไปหรือไม เปนประเด็นที่โตเถียงกันได แตการ
ลดจํานวนผูเ ขาชื่อขั้นตํ่าจะเกื้อกูลการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเรื่องนี้มากขึ้น
การกําหนดใหผูเขาชื่อตองจัดทํารางพระราชบัญญัติ (มาตรา 170 วรรคสอง)
และรางขอบัญญัติทองถิ่น (มาตรา 287 วรรคสอง) มีผลในการเพิ่มตนทุนปฏิบัติการในการเสนอ
รางกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่นเฉกเชนเดียวกัน เพราะประชาชนอาจไมมีความสันทัดในการ
จัดทํ ารางกฎหมาย ไมวาระดับชาติหรือระดับทองถิ่น จึงตองมีตนทุนในการชักจูงผูรูมารวม
ขบวนการ
นอกจากการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนแลว รัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ยังใหอํานาจประชาชนในการกํากับและตรวจสอบตลาดการเมืองดวย ทั้งนี้ประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50,000 คนมีสิทธิเขาชื่อ เพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงการเมืองและผูบริหารราชการแผนดินระดับสูง (มาตรา 304) รวมตลอดจนการ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น (มาตรา 286)
การถอดถอนผูดํารงตําแหนงการเมืองและผูบริหารราชการแผนดินระดับสูงอาจ
กลัน่ แกลงกันได การกําหนดจํานวนผูเขาชื่อขั้นตํ่าไวในระดับสูงจึงเปนเรื่องสมเหตุสมผล แตการ
ที่รัฐธรรมนูญกําหนดจํานวนผูเขาชื่อขั้นตํ่า 50,000 คน ทั้งในกรณีการเสนอรางกฎหมายและ
การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูบริหารระดับสูง แสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญ
ใหความสํ าคัญกรณีทั้งสองเทาเทียมกัน แทที่จริงแลว หากตองการใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการนิติบัญญัติมากขึ้น จํ านวนผูเขาชื่อขั้นตํ่ าควรจะตํ่ ากวากรณีการเขาชื่อถอดถอน
ผูด ารงตํ
ํ าแหนงการเมืองและผูบริหารระดับสูง
ขอเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกับที่กลาวขางตนนี้ยังประยุกตใชกับกรณีการ
ปกครองทองถิ่นได ในขณะที่การเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
ตองมีราษฎรมีผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50% ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นลงนามเขาชื่อ (มาตรา 287) แตการถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่นอาศัยคะแนนเสียงไมนอยกวา 37.5% ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น (มาตรา 286)10 ดวยเกณฑตามที่เสนอขางตน การเสนอขอบัญญัติ
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ในการประชุมถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนไมนอยกวา
50% ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และมติถอดถอนตองไมนอยกวา 75% ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มา
ลงคะแนนเสียง
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ทองถิ่นนาจะทําไดงายกวาการถอดถอนผูดํารงตํ าแหนงการเมือง มิใชยากกวาดังที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
บทวิเคราะหในหัวขอนี้ตองการชี้ใหเห็นวา การกําหนดภาระตนทุนทางการเมือง
มีผลตอการตัดสินใจกระทําการหรือไมกระทําการทางการเมือง และการกําหนดตัวผูรับภาระตนทุน
ดังกลาวมีผลเสมือนหนึ่งการกํ าหนดตัวผูไดประโยชน หรือในทางกลับกันผูเสียประโยชนจาก
ปฏิบัติการทางการเมือง การเมืองเปนเรื่องของการใชอํานาจในการจัดสรรผลประโยชนในสังคม
กระบวนการตอรองผลประโยชน หากพิจารณาในแงมุมของตนทุนปฏิบัติการ ก็เปนกระบวนการ
ผลักดันตนทุนปฏิบัติการใหเปนภาระแกผูอื่น11
4.4 การควบคุมและกํากับตลาดการเมืองในระดับอุตมภาพ
(Optimal Regulation of Political Market)
รั ฐ ธรรมนูญ ในอุ ต มภาวะยอมตอ งเปนรัฐธรรมนุญที่กํ ากับและควบคุมตลาด
การเมืองในระดับอุตมภาพ (Optimal Regulation) แตการกําหนดระดับอุตมภาพของการควบคุม
และกํากับตลาดการเมืองนั้นเปนเรื่องยากยิ่งในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มีเหตุผลที่นาเชื่อวา
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เนนการควบคุมและกํากับตลาดการเมืองมากเกินไป กลาวคือ
• กํากับราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในการใชสิทธิเลือกตั้ง
• กํากับการเขาและออกจากตลาดการเมืองของนักการเมือง
• กํากับการเปนสมาชิกพรรคการเมืองของนักการเมือง
• กํากับการเลือกตั้ง การหาเสียง และการซื้อเสียง
• กํากับการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
• ควบคุมและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การควบคุมและกํ ากับตลาดการเมืองบางเรื่องเปนเรื่องพึงกระทํา แตบางเรื่อง
สอใหเห็นถึงการควบคุมและกํากับมากกินไป (Overregulation) อาทิเชน
• ความพยายามในการบังคับมิใหประชาชนนอนหลับทับสิทธิ์ ซึ่งฝนธรรมชาติ
มนุษย
• ความพยายามในการบังคับมิใหผูสมัครรับเลือกตังเปนสมาชิกวุฒิสภาหา
เสียงและเปนสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งฝนธรรมชาติมนุษย
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• การเลือกตั้งซํ้าแลวซํ้าเลา โดยทายที่สุดยังคงไดผูชนะการเลือกตั้งซึ่งเปนคน
เดิมที่ถูกแขวนในตอนตน
การเปลี่ยนแปลงเปาหมายของการปฏิรูปการเมือง จากการเนนการควบคุมและ
กํากับตลาดการเมือง มาเปนการเพิ่มความสมบูรณในการแขงขันในตลาด จะทําใหไดมาซึ่งการ
ออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) ทีแ่ ตกตางออกไป
4.5 ระบบการเลือกตั้ง (Electoral System)
ในเมื่อเปาหมายของการปฏิรูปการเมืองอยูที่การเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมี
การแขงขันอยางสมบูรณ ระบบการเลือกตั้งจะตองออกแบบใหสอดรับกับเปาหมายดังกลาว
กลาวคือ สงเสริมการแขงขันในตลาดการเมือง
ระบบการเลือกตั้ง ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มิไดสอดคลองกับหลักการเปลี่ยนแปลงตลาด
การเมืองใหมกี ารแขงขันอยางสมบูรณ ทั้งนี้ดวยขอเท็จจริงอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ระบบการเลือกตั้งมุง ‘อุม’ พรรคการเมืองขนาดใหญ และ ‘เหยียบ’
พรรคการเมืองขนาดเล็ก การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคแทนที่จะลดความไดเปรียบของพรรค
การเมืองขนาดใหญที่มีผูแทนจํานวนเกินกวาสัดสวนคะแนนเสียงที่ไดรับ (Overrepresentation)
และลดความเสียเปรียบของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีจํานวนผูแทนตํ่ากวาสัดสวนคะแนนเสียง
ที่ไดรับ (Underpresentation) กลับเสริมความไดเปรียบของพรรคการเมืองขนาดใหญยิ่งขึ้นไปอีก
เพราะมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญวา พรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงนอยกวา 5% ของจํานวน
คะแนนเสียงรวมทั้งประเทศจะไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามระบบบัญชีรายชื่อ (มาตรา 100)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ออกแบบระบบ
การเลือกตั้งเพื่อเสริมความไดเปรียบของพรรคการเมืองขนาดใหญ12
ประการที่สอง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมี 2 คะแนนเสียง คะแนนเสียงหนึ่งใชเลือกผูแทนในระบบแบงเขต
อีกคะแนนเสียงหนึ่งใชเลือกผูแทนระบบบัญชีรายชื่อพรรค ระบบนี้ผูรางรัฐธรรมนูญรับมรดกจาก
12

หากการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อยึดหลักจํานวนผูแทนตามสัดสวน (Proportional Representation) พรรค
การเมืองที่มีผูแทนระบบบัญชีรายชื่อลดลง ไดแก พรรคไทยรักไทย (7 คน) พรรคประชาธิปตย (4 คน) พรรค
ความหวังใหม (1 คน) และพรรคชาติพัฒนา (1) คน สวนพรรคการเมืองที่มีผูแทนระบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น
(จากเดิมที่ไมมี) ไดแก พรรคเสรีธรรม (3 คน) พรรคถิ่นไทย (2 คน) พรรคประชากรไทย (1 คน) และพรรคราษฎร
(1 คน) ฯลฯ ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ซ)
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เยอรมนี กระนัน้ ก็ตาม การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละระบบยึดกฎการลงคะแนนเสียง
‘หนึง่ คน หนึ่งคะแนนเสียง’ (One Man, One Vote) กติกาดังกลาวนี้นํามาบังคับใชกับการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาดวย ในขณะที่ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตมีการ
ขีดเสนแบงเขตจนเขตการเลือกตั้งแตละเขตมีผูแทนราษฎรเพียงคนเดียว นั่นก็คือ การยึดเกณฑ
‘เขตเดียว คนเดียว’ แตระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภายึดจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง (มาตรา
122) จังหวัดขนาดใหญจะมีสมาชิกวุฒิสภามากกวา 1 คน เนื่องจากรัฐธรรมนูญกําหนดใหมี
สมาชิกวุฒิสภา 200 คน มิไดกําหนดจํานวนเทากับจํานวนจังหวัด แตมีบทบัญญัติใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งแตละคนเลือกสมาชิกวุฒิสภาไดเพียงคนเดียว (มาตรา 123) แมจะอยูในจังหวัดที่มี
สมาชิกวุฒสิ ภามากกวา 1 คนก็ตาม ระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังที่กลาวนี้ นอกจากทําให
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ มิอาจใชสิทธิเลือกตั้งอยางเต็มที่ (กลาวคือ มีสิทธิเลือกไดเพียง 1 คน ในจังหวัดที่มี
สมาชิกวุฒสิ ภามากกวา 1 คน) แลว ยังเกื้อกูลใหผูสมัครรับเลือกตั้งจัดตั้งฐานเสียงและเกื้อกูล
การซือ้ เสียงอีกดวย เพราะสามารถคํานวณไดโดยงายวา จะตองไดรับคะแนนเสียงอยางนอยเทา
ไร จึงจะไดรับเลือกตั้ง13
ประการที่สาม การหามผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง กอใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบในหมูผูสมัคร ในขณะที่ผูที่เคยดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูบริหาร
ราชการแผนดินระดับสูง รวมตลอดจนบุคคลสาธารณะ ไดเปรียบผูสมัครกลุมอื่น เพราะเปนที่รูจัก
มักคุนในหมูสาธารณชน การหามหาเสียงยังเปนการธํารงความไมสมบูรณและความไรสมมาตร
ของสารสนเทศ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งควรไดรับรูวา ผูสมัครรับเลือกตั้งมีอุดมการณและความ
คิดทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยางไร อุดมการณและความคิดในเรื่องเหลานี้มีความ
สําคัญไมเฉพาะแตในการกลั่นกรองกฎหมาย หากยังมีความสําคัญตอการตัดสินใจแตงตั้งและ
ถอดถอนบุคคลจากตําแหนงทางการเมืองและการบริหารราชการแผนดินระดับสูง
หากเปาหมายของการปฏิรูปการเมืองอยูที่การเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมี
การแขงขันอยางสมบูรณ จะตองมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งอยางนอย 3 ประการ
ขอที่หนึ่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรค ควร
ยึดหลักจํานวนผูแทนตามสัดสวน (Proportional Representation) มากขึ้น เพือ่ ลดความได
เปรียบของพรรคการเมืองขนาดใหญ อาทิเชน ควรลดเกณฑคะแนนเสียงขั้นตํ่าที่ทําใหพรรค
การเมืองไมมีผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อจากไมตํ่ากวา 5% เปนไมตํ่ากวา 1% เปนตน

13
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ขอที่สอง จํานวนคะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดใด
จะตองเทากับจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จังหวัดนั้นพึงมี หากจังหวัดนั้นมีสมาชิกวุฒิสภา 5 คน
ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งในจังวัดนั้นก็มีสิทธิเลือกผูแทนได 5 คนดวย14
ขอที่สาม ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสามารถหาเสียงได
นอกจากการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งแลว การบริหารการจัดการเลือกตั้ง
ก็ตอ งมีการเปลีย่ นแปลงดวย กลาวโดยหลักการแลว การจัดการเลือกตั้ง นอกจากตองใหเปนไป
ดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรมแลว ยังตองคํานึงถึงตนทุนที่ตกเปนภาระแกสังคมดวย ในการนี้
จะตองพิจารณาออกแบบระบบการบริหารการเลือกตั้งที่เสียตนทุนตํ่ าที่สุด โดยที่ธํ ารงความ
บริสุทธิ์และยุติธรรมดวย15
4.6 กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rules)
คนทั่วไปมักเขาใจวา รัฐสภายึดกฎคะแนนเสียงขางมากธรรมดา (Simple
Majority Rule) ในการลงมติและผานรางกฎหมายตางๆในกรณีสวนใหญ แทที่จริงแลวหาไดเปน
เชนนัน้ ไม ในวาระการประชุมสวนใหญ รัฐธรรมนูญนับตัง้ แตป 2475 เปนตนมา ยึดเกณฑคะแนน
เสียงมากกวา 50% ของจํานวน ส.ส. ที่เขาประชุม ในการลงมติเรื่องตางๆ ในขณะที่องคประชุม
จะตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 50% ของจํานวน ส.ส. ที่มีอยู (ดูมาตรา 155 และ 156
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540) ดวยเหตุดังนี้ กฎการลงคะแนนเสียงในรัฐสภาในกรณีสวนใหญจึงเปน
กฎคะแนนเสียงขางนอย (Minority Rule) หาใชกฎคะแนนเสียงขางมากไม ทัง้ นี้เพราะเหตุวา
ดวยคะแนนเสียง (25%+1) ของจํานวน ส.ส. ที่มีอยู กฎหมายก็สามารถผานสภาผูแทนราษฎรได
ความขอนี้เปนจริงในกรณีวุฒิสภาดวย
การใช ก ฎคะแนนเสี ย งข า งน อ ยในการผ า นร า งกฎหมายยั ง ผลให สั ง คมไทย
มีกฎหมายมากเกินไป อยางนอยที่สุดมากเกินกวาที่จะบังคับใชอยางมีประสิทธิผลได ดังจะเห็นได
วา มีกฎหมายจํานวนมากแมจะมีผลบังคับใชแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมิอาจบังคับใชกฎหมาย
เหลานัน้ ได การมีกฎหมายลนเกินเปดชองใหมีการเลือกปฏิบัติ ผูมีอํานาจหนาที่สามารถแสวงหา
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการเลือกปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายได (รังสรรค ธนะพรพันธุ
2543ซ)
กฎคะแนนเสียงขางนอยขัดกับเปาหมายการสงเสริมการแขงขันในตลาดการเมือง
(อันเปนเปาหมายของการปฏิรูปการเมือง) เพราะกฎคะแนนเสียงขางนอยเปดชองใหมีการตรา
กฎหมายเพือ่ กํากับ ตรวจสอบ และควบคุมตลาดการเมืองไดโดยงาย จนการกํากับ ตรวจสอบ
14
15
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และควบคุมนั้นอาจเกินกวาระดับอันเหมาะสม ขอเสนอในการปฏิรูปการเมืองในกรณีนี้ ก็คือ
กฎหมายที่มีผลลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยใหตํ่ากวาที่เปนอยูก็ดี กฎหมายที่มีผล
ในการลดทอนการแขงขันในตลาดการเมืองก็ดี กฎหมายที่มีผลในการลดทอนความสมบูรณและ
เพิม่ พูนความไรสมมาตรของสารสนเทศก็ดี กฎหมายเหลานี้ควรจะไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ดวยกฎคะแนนเสียงขางมาก นั่นคือ ไดคะแนนเสียงมากกวา 50% ของจํานวนสมาชิกรัฐสภา
ที่มีอยู
การใชกฎคะแนนเสียงขางนอยในการลงมติและผานกฎหมายในรัฐสภา ยังทําให
มติและกฎหมายเหลานั้นมิอาจกลาวอางไดวาเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน กฎหมาย
บางประเภทมีผลกระทบตอประชาชนในดานฐานะเศรษฐกิจและความเปนอยู กฎหมายเหลานี้
สมควรยึดกฎคะแนนเสียงขางมาก (ไดคะแนนเสียงมากกวา 50% ของจํานวนสมาชิกรัฐสภาที่มี
อยู) ในการวินิจฉัยและลงมติ ประกอบดวย
(1) กฎหมายรายจายรัฐบาล
(2) กฎหมายภาษีอากร
(3) กฎหมายหนี้สาธารณะ
(4) กฎหมายการบริหารการคลัง
(5) กฎหมายเงินตรา
(6) กฎหมายที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(7) กฎหมายที่มีผลกระทบตอการกระจายรายได
(8) กฎหมายที่ยังผลใหประชาชนตองยายถิ่น
(9) กฎหมายทีต่ องออกตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities)
ขององคกรโลกบาล
5. บทสรุป
บทนี้ นํ าเสนอข อ เสนอในการปฏิ รู ป การเมื อ ง โดยกํ าหนดว า เป า หมาย
ปฐมฐานของการปฏิรูปการเมืองอยูที่การเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองใหมีการแขงขันอยางสมบูรณ
ทั้งนี้โดยเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดการเมือง (Market Structure) ในแนวทาง
ดังกลาวจะกอผลกระทบที่ดีในดานผลปฏิบัติการ (Market Performance) และประสิทธิภาพ
(Market Efficiency) ของตลาดการเมือง เมื่อมีการกําหนดเข็มมุงเชนนี้ ก็ตองมีการออกแบบ
รัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) ไปในทางที่จะขจัดอุปสรรคการเขาสูตลาดการเมือง
(Barriers to Entry) สงเสริมการแขงขันในตลาดการเมือง สงเสริมใหสารสนเทศทางการเมือง
มีความสมบูรณและลดความไรสมมาตร ปรับโครงสรางสิ่งจูงใจในรัฐธรรมนูญ กําหนดภาระและ
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การกระจายภาระตนทุนทางการเมืองใหเหมาะสม ลดทอนการควบคุม กํากับ และตรวจสอบตลาด
การเมืองใหอยูในระดับอุตมภาพ เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งและกฎการลงคะแนนเสียง
เพือ่ ใหตลาดการเมืองมีการแขงขันสมบูรณ

บรรณานุกรม
ก. ภาษาไทย
กมล สมวิเชียร
ปฏิรูปการเมือง : เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง พรอมรางรัฐธรรมนูญฉบับลอสแองเจลีส
สํานักพิมพ เคล็ดไทย 2540
กระมล ทองธรรมชาติ
วิวฒ
ั นาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทย ฉบับพิมพครั้งที่สอง
กรุงเทพฯ สํานักพิมพบรรณกิจ 2524
กระมล ทองธรรมชาติ
“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ”
ใน บุญเลิศ คชายุทธเดช และประยงค คงเมือง (2541 : 217 – 224)
โกเมศ ขวัญเมือง (2541 ก)
“ศาลรัฐธรรมนูญ”
ใน บุญเลิศ คชายุทธเดช และประยงค คงเมือง (2541 : 320-337)
โกเมศ ขวัญเมือง (2541 ข)
“การตรวจเงินแผนดิน”
ใน บุญเลิศ คชายุทธเดช และประยงค คงเมือง (2541 : 416-422)
เกษม ศิริสัมพันธ
“ปฏิรูปการเมือง : อดีต ปจจุบัน และอนาคต”
ปาฐกถาเนือ่ งในโอกาสสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มีอายุครบ 30 ปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544
เทปการบรรยาย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544
แกวสรร อติโพธิ
ประชาพิจารณ : มาตรการยุติขอขัดแยงในงานจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรุงเทพฯ สํานักพิมพวิญูชน 2543
ไกรยุทธ ธีรตยาคีนนั ท
"การปรับบทบาทของ ส.ส. ในการพิจารณางบประมาณ : มุมมองจากงบยุงลายฯ"
วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 11 ฉบับป 1 (มีนาคม 2536) หนา 83 – 99
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คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.)
“รายงานผลการทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
(8 สิงหาคม 2538-7พฤศจิกายน 2538)”
เอกสารโรเนียว 2 เลม พฤศจิกายน 2538
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติรางรัฐธรรมนูญ
ตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) (2 เลม)
กรุงเทพฯ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2537
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
ขอเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย
กรุงเทพฯ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2538
คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
สองทศวรรษ ครป. บนเสนทางการเมืองภาคประชาชน พ.ศ.2522-2542
กรุงเทพฯ โรงพิมพกังหัน 2543
คณะทํางานรณรงคเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตย (ครป.)
รัฐธรรมนูญ
กรุงเทพฯ ไมปรากฏสํานักพิมพ 2524
โครงการรณรงคเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตย (ครป.)
รัฐธรรมนูญ ครป.
กรุงเทพฯ บพิธการพิมพ 2525
คณิน บุญสุวรรณ
คูมืออานรัฐธรรมนูญฉบับใหม
กรุงเทพฯ สํานักพิมพอมรินทร 2541
จเร พันธุเปรื่อง
“การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง”
รัฐสภาสาร ปที่ 44 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2539) หนา 9-36
ชัยวัฒน วงศวฒ
ั นศานต
“ไขปลาในรางรัฐธรรมนูญ”
มติชน ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2540
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ชัยวัฒน วงศวฒ
ั นศานต
ธนกิจการเมืองกับการปฏิรูปการเมือง
กรุงเทพฯ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2543
ชัยอนันต สมุทวณิช
โตทานปรีดี
กรุงเทพฯ สํานักพิมพพิฆเณศ 2517
ชัยอนันต สมุทวณิช
การเมืองกับการบริหาร
เอกสารโรเนียว คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2520
ชัยอนันต สมุทวณิช
“รัฐธรรมนูญ 2521”
เอกสารฉบับที่ 2 กลุมวิเคราะหกิจการและนโยบายสาธารณะ
สถาบันพัฒนบริการศาสตร เอกสารโรเนียว กันยายน 2521
ชาญวิทย เกษตรศิริ (บรรณาธิการ)
“รัฐธรรมนูญไทย 2475 – 2534”
เอกสารประกอบการสัมมนา “60 ปประชาธิปไตย : สิทธิเสรีประชาไทย”
จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย และมูลนิธิโครงการ
ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ระหวางวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2535
ชํานาญ พิเชษฐพันธ พิชัย ศรีสรานุกรม และวีระศักดิ์ สมหา
ศาลรัฐธรรมนูญ คดี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
กรุงเทพฯ ศูนยหนังสือกฎหมายกิตติพันธ 2544
เชาวนะ ไตรมาศ
ขอมูลพื้นฐาน 66 ปประชาธิปไตยไทย
กรุงเทพฯ สถาบันนโยบายศึกษา 2542
ดํารง อิม่ วิเศษ
“การรางรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2489 และการเมืองภายหลังการประกาศใช
รัฐธรรมนูญ”
วิทยานิพนธรฐั ศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2530
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เดโช สวนานนท
"อายุของผูมีสิทธิเลือกตั้ง มาตรา 103"
ใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2536 เลม 2 : 235 - 238)
เดโช สวนานนท
แนวทางศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กรุงเทพฯ หางหุนสวนจํากัดวีทีซีคอมมิวนิเคชัน 2541
นคร พจนวรพงษ และอุกฤษ พจนวรพงษ
ขอมูลประวัติศาสตรการเมืองไทย
กรุงเทพฯ สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช 2542
นคร พจนวรพงษ และอุกฤษ พจนวรพงษ
ขอมูลประวัติศาสตรการเมืองไทย ฉบับการพิมพครั้งที่สอง
กรุงเทพฯ สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช 2543
นนทพันธ ภักดีผดุงแดน
คําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา พ.ศ. 2475 - 2543
กรุงเทพฯ บริษัท อมรินทรพรินติง้ แอนดพับลิชชิง่ จํากัด 2543
นันทวัฒน บรมานันท
ถกรัฐธรรมนูญ 2540
กรุงเทพฯ สถาบันนโยบายศึกษา 2540
นิธิ เอียวศรีวงศ
“ธงเขียวกับคนชั้นกลาง”
มติชน ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม 2540
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
“ภาพรวมของรัฐธรรมนูญฉบับใหม”
ใน บุญเลิศ คชายุทธเดช และประยงค คงเมือง (2541 : 50 - 79)
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รัฐธรรมนูญนารู
กรุงเทพฯ สํานักพิมพวิญูชน 2542
บุญเลิศ คชายุทธเดช
บันทึกสวนตัว สสร.: เบือ้ งหนา - เบื้องหลังกวาจะเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
กรุงเทพฯ สํานักพิมพอมรินทร 2543
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บุญเลิศ คชายุทธเดช และประยงค คงเมือง (รวบรวม)
รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
กรุงเทพฯ สํานักพิมพมติชน 2541
ประเวศ วะสี (2535ก)
บทเรียนจาก 18 พฤษภามหาวิปโยคกับการฟนฟูบูรณะชาติบานเมือง
กรุงเทพฯ มูลนิธิภูมิปญญา 2535
ประเวศ วะสี (2535ข)
ประชาธิปไตย 2535
กรุงเทพฯ สํานักพิมพหมอชาวบาน 2535
ประเวศ วะสี
การพัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมือง
กรุงเทพฯ สํานักพิมพหมอชาวบาน 2537
ประเวศ วะสี
“หลักการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ”
รัฐสภาสาร ปที่ 45 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2540) หนา 1-8
ประเวศ วะสี
การเดินทางแหงความคิดปฏิรูปการเมือง
กรุงเทพฯ สํานักพิมพหมอชาวบาน 2540
ประเวศ วะสี
บนเสนทางชีวิตปฏิรูปการเมือง
กรุงเทพฯ สํานักพิมพหมอชาวบาน 2541
ประเวศ วะสี
ปฏิรปู ทางการเมือง ทางออกของประเทศไทย
กรุงเทพฯ สํานักพิมพหมอชาวบาน ม.ป.ป.
ประสาร มฤคพิทักษ และคณะ
อานันท ปนยารชุน : ชีวติ ความคิด และการงาน ของอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย
กรุงเทพฯ สํานักพิมพอมรินทร 2541
ปรีดี พนมยงค
ปรีดี พนมยงค วิจารณรางรัฐธรรมนูญ 2517
กรุงเทพฯ คณะบรรณาธิการมหาราษฎร จงเจริญการพิมพ 2517
ตีพมิ พซํ้าใน ชัยอนันต สมุทวณิช (2517 : 1 – 30)
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ผจญ คงเมือง
“ปญหาดุลยภาพแหงอํานาจระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในระบบรัฐสภาไทย”
วิทยานิพนธนติ ิศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2542
พงศเทพ เทพกาญจนา
“ศาลตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน”
ใน บุญเลิศ คชายุทธเดช และประยงค คงเมือง (2541 : 308-319)
พูนศักดิ์ ไวสํารวจ
รูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รายงานการวิจัยเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
กรุงเทพฯ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2538
ไพโรจน ชัยนาม
รัฐธรรมนูญ : บทกฎหมายและเอกสารสําคัญในทางการเมืองของประเทศไทย เลมที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2519
ไพโรจน ชัยนาม
รัฐธรรมนูญ : บทกฎหมายและเอกสารสําคัญในทางการเมืองของประเทศไทย เลมที่สอง
กรุงเทพฯ โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2520
โภคิน พลกุล
การรับฟงความเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ :
การมีสว นรวมของประชาชนในการบริหารราชการแผนดิน
กรุงเทพฯ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ 2540
มนตรี รูปสุวรรณ
“ศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน”
ใน บุญเลิศ คชายุทธเดช และประยงค คงเมือง (2541 : 338-345)
มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กรุงเทพฯ สํานักพิมพวิญูชน 2542
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร
“รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 ของไทย”
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝายวิชาการ 2534
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มานิตย จุมปา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ฉบับพิมพครั้งที่ 3
สํานักพิมพนิติธรรม 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2532/2539)
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย :
บทวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530
ฉบับพิมพครั้งแรก สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย 2532
ฉบับพิมพครั้งที่สอง สํานักพิมพผูจัดการ 2539
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2534ก)
“นักการเมืองรังแกขาราชการประจํา?”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 เมษายน 2534
รวมพิมพใน รังสรรค ธนะพรพันธุ (2536 : 161-165)
รังสรรค ธนะพรพันธุ พันธุ (2534ข)
“อํานาจทางการเมืองกับการแตงตั้งขาราชการ”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2534
รวมพิมพใน รังสรรค ธนะพรพันธุ (2536 : 166-171)
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2534ค)
“เศรษฐศาสตรวาดวยรัฐธรรมนูญ”
จุลสารไทยคดีศึกษา ฉบับพิเศษ วิเคราะหกําพืดรัฐธรรมนูญ 2534
(ธันวาคม 2534) หนา 27-57
รังสรรค ธนะพรพันธุ
อนิจลักษณะของการเมืองไทย : เศรษฐศาสตรวิเคราะหวาดวยการเมือง
สํานักพิมพผูจัดการ 2536
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2536/2543)
สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตรการพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร
กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย 2536
กรุงเทพฯ โครงการจัดพิมพคบไฟ 2543 ฉบับการจัดพิมพครั้งที่ 4
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2541ก)
การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2541
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รังสรรค ธนะพรพันธุ
“ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 – 2540”
เอกสารขอมูลหมายเลข 101 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส
เศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรกฎาคม 2541
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2542/2543)
“การเมืองยุครัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540”
บทความเสนอตอที่ประชุมการสัมมนาเรื่อง “การเมือง การบริหาร และการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทยในตนทศวรรษหนา” จัดโดยสถาบันพระปกเกลา ระหวางวันที่ 10-12 ธันวาคม
2542 ณ โรงแรมรอยัลคลีฟบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
ตอมาตีพิมพใน จรัญ โฆษณานันท (บรรณาธิการ) วิถสี ังคมไท : สรรนิพนธทางวิชาการ
เนือ่ งในวาระหนึ่งศตวรรษปรีดี พนมยงค (สํานักพิมพมูลนิธิเด็ก 2543) หนา 425-468
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543ก)
“Bangkok Consensus”
ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนมกราคม 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543ข)
“ดุลยภาพใหมของการเมืองไทย”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543ค)
"การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดี 9 มีนาคม 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543ง)
“การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่พึงปรารถนา”
ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนเมษายน 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543จ)
“กฎการลงคะแนนเสียงกับการเลือกตั้ง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543ฉ)
“ตนทุนการเลือกตั้ง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2543
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รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543ช)
“แนวโนมการเมืองไทยวาดวยโครงสรางตลาดการเมือง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543ซ)
“กฎการลงคะแนนเสียงกับกฎหมายสวนเกิน”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543ฌ)
“แนวโนมการเมืองไทยวาดวยประพฤติกรรมในตลาดการเมือง ตอนที่หนึ่ง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543ญ)
“แนวโนมการเมืองไทยวาดวยประพฤติกรรมในตลาดการเมือง ตอนที่สอง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543ฎ)
“ขอเวนวรรค WTO”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2543ฏ)
“ยุทธศาสตรประชาคมไทยเพื่อแกวิกฤติการณแหงชาติ”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2543
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ก)
คูมือการเมืองไทย
โครงการจัดพิมพคบไฟ 2544
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ข)
“จากอํามาตยาธิปไตยถึงยียาธิปไตย”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ 2544
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ค)
“ไทยรักไทยในฐานะอภิมหาพรรค”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2544
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ง)
“อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ 2544
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รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544จ)
“รัฐบาลทักษิณ”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2544
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ฉ)
“พรรคประชาธิปตยกับการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2544
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ช)
“อัปรียสภา”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2544
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ซ)
“Party List”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2544
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ฌ)
“กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540”
บทความเสนอตอที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ไทยภายใตระเบียบเศรษฐกิจใหม”
จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 4 พฤษภาคม 2544
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ญ)
“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในฐานะอุปสรรคในการปฏิรูปการศึกษา”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2544
รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ฎ)
“คําถามคําตอบเกี่ยวกับมาตรา 43 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2544
รังสรรค ธนะพรพันธุ
“บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย”
วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ปที่ 20 ฉบับที่ 2-3 (มิถุนายน – กันยายน 2545)
ลิขิต ธีรเวคิน
“การแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 211 และการปฏิรูปการเมือง”
รัฐสภาสาร ปที่ 44 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2539) หนา 1 - 7
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ลิขิต ธีรเวคิน
วิวฒ
ั นาการการเมืองการปกครองไทย ฉบับพิมพครั้งที่ 8
กรุงเทพฯ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544
วนิดา แสงสารพันธ
“การเขาชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน”
วิทยานิพนธนติ ิศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543
วิภาลัย ธีระชัย
“การศึกษาเชิงประวัติศาสตรของรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ”
วิทยานิพนธอกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2522
วิษณุ เครืองาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สํานักพิมพนิติบรรณาการ 2530
วิษณุ วรัญู และคณะ
แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการใหการสนับสนุนทางการเงิน
และประโยชนอยางอื่นจากรัฐและเอกชนแกพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง
กรุงเทพฯ สํานักพิมพนิติธรรม 2540
สถาบันกฎหมายอาญา (2541ก)
รัฐธรรมนูญใหมมีอะไรใหม
กรุงเทพฯ มูลนิธิสถาบันกฎหมายอาญา 2541
สถาบันกฎหมายอาญา (2541ข)
รัฐธรรมนูญของเรา
กรุงเทพฯ มูลนิธิสถาบันกฎหมายอาญา 2541
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิเคราะหกําพืดรัฐธรรมนูญ 2534
จุลสารไทยดีศึกษา ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 2534)
สมเกียรติ ออนวิมล
“การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน และการโทรคมนาคม”
ใน บุญเลิศ คชายุทธเดช และประยงค คงเมือง (2541 : 201-209)
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สมคิด เลิศไพฑูรย
กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
กรุงเทพฯ สํานักพิมพวิญูชน 2542
สมคิด ศรีสังคม (พันเอก)
ปญหาการรางรัฐธรรมนูญ
กรุงเทพฯ ธเนศวรการพิมพ 2517
สมคิด ศรีสังคม (พันเอก)
การปฏิรูปการเมืองกับการรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
กรุงเทพฯ กองการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540
สมชาติ ธรรมศิริ
"งบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร"
รัฐสภาสาร ปที่ 43 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2538) หนา 33 - 80
สมชาติ รอบกิจ
“การรางรัฐธรรมนูญ 2517”
วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2523
สมพร ใชบางยาง
“สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดที่สอง พ.ศ. 2516”
วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2519
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
"งบพัฒนาจังหวัด (งบ ส.ส.) กับความจําเปนในชนบท"
รายงานการศึกษาตามหลักสูตรโครงการปริญญาโทสําหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาโรช โชติพันธุ
“การควบคุมการกระทําของรัฐบาลโดยรัฐสภา”
วิทยานิพนธนติ ิศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2541
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทําเนียบสมาชิกวุฒิสภา 2538
กรุงเทพฯ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กองการพิมพ 2538
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สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทําเนียบสมาชิกวุฒิสภา 2539
กรุงเทพฯ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กองการพิมพ 2539
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539
กรุงเทพฯ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศูนยบริการขอมูลกฎหมาย
เอกสารนิติบัญญัติ ฉบับที่ 18 2540
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร กองกรรมาธิการ
รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแกไขรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 สภาผูแทนราษฎร 2 เลม
เอกสารโรเนียว สภาผูแทนราษฎร มิถุนายน 2536
สิริ เปรมจิตต
ประวัติรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรก พ.ศ. 2475 ถึงฉบับปจจุบัน
กรุงเทพฯ ไมปรากฏสํานักพิมพ 2514
สุจิต บุญบงการ (2541 ก)
“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ”
ใน บุญเลิศ คชายุทธเดช และประยงค คงเมือง (2541 : 283-285)
สุจิต บุญบงการ (2541 ข)
“คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ”
ใน บุญเลิศ คชายุทธเดช และประยงค คงเมือง (2541 : 411-422)
สุนีย อธิมุติภาพ
“การรางรัฐธรรมนูญไทยฉบับพุทธศักราช 2492”
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…………………………………………..……………………………………………………………
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
…………………………………………..……………………………………………..
…………………………………………..……………………………………………………………
มาตรา 1 รัฐธรรมนูญนีเ้ รียกวา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ….) พุทธศักราช….
มาตรา 2 รัฐธรรมนูญนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหเพิม่ ความตอไปนี้เปนหมวด 12 มาตรา 211 ทวิ ถึงมาตรา 211 ทศ
ดังตอไปนี้
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หมวด 12
คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ
มาตรา 211 ทวิ ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกชื่อวา “คณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ” ประกอบดวย
(1) กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิเศษจํานวนไมเกิน 3 ทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตัง้ จากอดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
(2) กรรมการผูเ ชี่ยวชาญจํานวนไมนอยกวา 10 คน แตไมเกิน 15 คน ซึ่งกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิพิเศษตาม (1) คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญทางนิติศาสตรและบัญชีรายชื่อ
ผูเ ชีย่ วชาญทางรัฐศาสตรที่ไดจัดทําขึ้นตามมาตรา 211 ทศ และใหประธานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติตามวรรคสามเปนผูแตงตั้ง โดยกรรมการผูเชี่ยวชาญทางนิติศาสตร
จะตองมีจานวนไม
ํ
นอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการประเภทนี้
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร กรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษอาจแต ง ตั้ ง ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ อื่ น
ซึ่งกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิเศษเห็นวา เปนผูเชี่ยวชาญทางนิติศาสตรและหรือผูเชี่ยวชาญทาง
รัฐศาสตรที่มิไดปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อดังกลาวขางตนเปนกรรมการผูเชี่ยวชาญตาม (2) ก็ได
แตจะมีจานวนเกิ
ํ
น 2 คนมิได และจํานวนกรรมการประเภทนี้ตองมีจํานวนไมเกินกวา 15 คน
ใหมีประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติคนหนึ่ง และจะมี
รองประธานคนหนึ่งหรือไมก็ได ตามที่จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากกรรมการผูทรง
คุณวุฒิพิเศษ
มาตรา 211 ตรี ใหมที ปี่ รึกษาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิเศษตามมาตรา 211 ทวิ
(1) ดังตอไปนี้
(1) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเปน
ทีป่ รึกษาโดยตําแหนง
(2) ผูท รี่ อบรูก จิ การบานเมืองจํานวนไมเกิน 2 คน ที่ประธานคณะกรรมการพิเศษ
แตงตัง้ โดยปรึกษาหารือกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
การใหคาปรึ
ํ กษาที่มีสาระสําคัญใหที่ปรึกษาจัดทําเปนหนังสือ
มาตรา 211 จัตวา ใหสานั
ํ กเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนหนวยงานธุรการของ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ และใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปน
เลขานุการคณะกรรมการ
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การประชุมของคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติยกรางรัฐธรรมนูญ
พรอมทั้งระบุกฎหมายประกอบรางรัฐธรรมนูญ และกําหนดแนวสาระสําคัญของกฏหมายดังกลาว
ใหแลวเสร็จเปนวาระแรกภายในกํ าหนดหกเดือนนับแตวันที่แตงตั้งกรรมการผูเชี่ยวชาญตาม
มาตรา 211 ทวิ (2)
มาตรา 211 ฉ ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติจัดทําราง
รัฐธรรมนูญวาระแรก พรอมทั้งเอกสารคําชี้แจงอธิบายวาเหตุผลของการรางรัฐธรรมนูญ และ
แนวสาระสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจัดสงใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อ
ใหขอคิดเห็นโดยเร็วที่สุด
ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญของแตละสภา เพื่อ
พิจารณาและศึกษารางรัฐธรรมนูญและแนวสาระสํ าคัญของกฎหมายประกอบรางรัฐธรรมนูญ
และใหทั้งสองสภาเสนอขอคิดเห็นโดยจัดทํ าเปนบันทึกความเห็นและขอสังเกต พรอมทั้งให
เหตุผลอยางชัดเจนในแตละประเด็นที่สภามีขอคิดเห็น และสงกลับไปยังคณะกรรมการพิเศษ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญและเอกสารคําชี้แจงตามวรรคหนึ่ง
คําวา “วัน” ในวรรคกอนใหหมายถึงในสมัยประชุม
มาตรา 211 สัตต เมื่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติไดรับ
บันทึกความเห็นและขอสังเกตจากสภาทั้งสองแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาแกไขรางรัฐธรรมนูญ
และแนวสาระสําคัญของกฎหมายประกอบรางรัฐธรรมนูญไดตามที่เห็นสมควรเปนวาระสุดทาย
โดยจะแกไขหรือไมแกไขตามขอคิดเห็นของสภาทั้งสองหรือไมก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลของการ
แกไขหรือไมแกไขดังกลาวไวโดยชัดแจงในเอกสารคําชี้แจงอธิบายเหตุผลของรางรัฐธรรมนูญ
เมื่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติพิจารณารางรัฐธรรมนูญเสร็จ
แลว ใหจัดทําและจัดพิมพรางรัฐธรรมนูญ เอกสารคําชี้แจง อธิบายเหตุผลของรางรัฐธรรมนูญและ
แนวสาระสํ าคัญของกฎหมายประกอบรางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการพิเศษจัดทําขึ้นเปนวาระ
สุดทาย พรอมทั้งจัดพิมพบันทึกความเห็นและขอสังเกตของสภาผูแทนราษฎร บันทึกความเห็น
และขอสังเกตของวุฒิสภา และบันทึกความเห็นของที่ปรึกษา (ถามี) เผยแพรแกประชาชนเพื่อให
ประชาชนออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับบันทึกความเห็นและขอสังเกต
จากสภาทั้งสองแลว
ในการออกเสียงประชามติใหประชาชนออกเสียงวา จะใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักร พุทธศักราช 2534 ตอไป หรือจะใชรางรัฐธรรมนูญฉบับที่แกไขใหม พรอมทั้งแนวสาระสําคัญ
ของกฎหมายประกอบรางรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะกรรมการพิเศษเสนอ
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การออกเสียงประชามติจะกระทําไดก็ตอเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันเผยแพร
เอกสารตามที่กําหนดไวในวรรคสอง
การออกเสียงประชามติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 211 นว
มาตรา 211 อัฎฐ ถาในการออกเสียงประชามติ ประชาชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบ
ใหนาร
ํ างรัฐธรรมนูญฉบับที่แกใหมมาใชบังคับ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติดําเนินการยกรางกฎหมาย
ประกอบรางรัฐธรรมนูญ ตามแนวสาระสําคัญที่ประชาชนออกเสียงประชามติเห็นชอบเปนพระราช
กฤษฎีกาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันประกาศผลประชามติเพื่อเสนอตอคณะ
รัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไปตามมาตรา 211 นว
(2) ใหนายกรัฐมนตรีนํารางรัฐธรรมนูญพรอมทั้งกฎหมายประกอบรางรัฐธรรมนูญ
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
(3) ในวันที่รัฐธรรมนูญใชบังคับ ใหวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 สิ้นสุดลง
และใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเลือกตั้งหรือจัดใหมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และเลือกตั้งหรือจัดใหมีสมาชิกวุฒิสภา (ถามี) ตามที่จะไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญภายใน
เกาสิบวัน
ถาในการออกเสียงประชามติ ประชาชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบใหใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ตอไป ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญ
แหงชาติสิ้นสุดลง
มาตรา 211 ทศ ใหสานั
ํ กงานกองทุนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชนและบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร พรอมทั้งประวัติของ
แตละบุคคลเพื่อเสนอตอกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกแตงตั้งเปนกรรมการผูเชี่ยวชาญตาม
มาตรา 211 ทวิ(2)
กรรมการผูเชี่ยวชาญตามมาตรา 211 ทวิ(2) ตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการแผนดิน
บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญทางนิติศาสตร ใหรวบรวมจากรายชื่อผูเชี่ยวชาญกฎหมาย
มหาชนที่ ม หาวิ ท ยาลัย ของรัฐที่มีคณะนิ ติศาสตร หรือสาขาวิชานิติศาสตรเสนอขึ้นมาตามคํ า
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แนะนําของคณาจารยประจําคณะนิติศาสตรหรือสาขานิติศาสตร แลวแตกรณี มหาวิทยาลัยละไม
เกิน 3 ชื่อ
บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู  เ ชี่ ย วชาญทางรั ฐ ศาสตร ให ร วบรวมจากรายชื่ อ ผู  เ ชี่ ย วชาญทาง
รัฐศาสตรที่มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะรัฐศาสตรและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเสนอขึ้น
มา ตามคําแนะนําของคณาจารยประจําคณะหรือสถาบัน แลวแตกรณี มหาวิทยาลัยละไมเกิน 3
ชื่อ
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ
ผูส นองพระบรมราชโองการ
……………………………….
นายกรัฐมนตรี

ที่มา

อมร จันทรสมบูรณ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเพื่อการปฏิรูปทางการเมืองตามแนวทางคอนสติติว
ชั่นแนลลิสม (Constitutionalism)
กรุงเทพฯ สถาบันนโยบายศึกษา 2537

ภาคผนวกที่ 2
ขอเสนอวาดวยการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 รัฐธรรมนูญฉบับป 2534
ของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
หมวด 3
วิธกี ารทีจ่ ะทําใหการรางรัฐธรรมนูญตามแนวทางที่เสนอ
ในหมวด 2 ทั้งสามสวนเกิดขึ้นไดจริง
การยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมืองตามแนวทางที่ คพป. กําหนดไวในสวนที่
หนึ่งถึงสวนที่สามนั้นยากที่จะเปนไปไดภายใตรัฐสภาปจจุบัน ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงใน
กฎเกณฑที่จะกําหนดขึ้น ดังนั้นเพื่อใหรางรัฐธรรมนูญที่เปนการปฏิรูปการเมืองที่แทจริงเกิดขึ้นได
จึงตองแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โดยเพิ่มหมวด 12 กอตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติขึ้น (ดังรายละเอียดรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ …) พ.ศ…. ในภาคผนวกทายสวนนี้) โดยมีสาระสําคัญใหทุกสวนของสังคมมีสวน
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญดังกลาวอยางเหมาะสมตามหลัก 5 ประการคือ
(1) องคประกอบของ “คณะกรรมการพิเศษ”
1.1 ผูนําทางการเมืองระดับชาติ (กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิเศษ) ไดแก ผูซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากอดีตนายกรัฐมนตรี
ไมเกิน 3 คน
1.2 กรรมการผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูเชี่ยวชาญที่ผูนํ าทางการเมืองตาม 1.1
คัดเลือกแตงตั้งจาก “บัญชีรายชื่อ” ที่คณาจารยในวิทยาลัยของรัฐจัดทําขึ้น
โดยมีจํานวน 10-15 คน
1.3 “ทีป่ รึกษา” ของผูน ําทางการเมืองฯ ไดแก นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา
รัฐบาลและผูนําฝายคาน ฯลฯ
(2) บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฯลฯ มีหนาที่ใหคําวิจารณและเสนอ
ขอคิดเห็นใน “รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (และสาระสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ)” ที่
คณะกรรมการพิเศษยกรางขึ้น
หมายเหตุ เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรฯมีสวนไดสวนเสียในผลประโยชนของการ
แกไขหรือไมแกไขรัฐธรรมนูญในระบบเดิม จึงไมควรมีอํานาจชี้ขาดเรื่องนี้ดวยตนเอง
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(3) กระบวนการรางรัฐธรรมนูญ (Process) ตองโปรงใส (Transparency) โดย
กําหนดใหจัดพิมพ
- รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
- บันทึกชี้แจงเหตุผลในสาระสําคัญของรางฯ
- คํ าวิ จ ารณ และขอคิดเห็น ของสมาชิก สภาผู แทนราษฎร และเผยแพร แก
ประชาชนใหไดรับทราบและมีโอกาสพิจารณาไดอยางทั่วถึง
(4) อํานาจของประชาชน (เจาของประเทศ) เปน “องคกรตัดสิน” ประชาชนมีสิทธิ
และอํานาจในการออกเสียงเลือก
- จะใชบังคับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 (ไมวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวกี่ครั้ง)
ตอไป หรือ
- จะใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใชบังคับ
(5) มีกาหนดระยะเวลาที
ํ
่แนนอน คือ การปฏิรูปทางการเมืองจะเสร็จสิ้นภายใน
เวลาประมาณ 1 ป 4 เดือนนับแตวันเลือกตั้ง “คณะกรรมการพิเศษ”
ถาประชาชนเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม “คณะกรรมการพิเศษ” จะยกราง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตางๆขึ้น และจะนํ าขึ้นทูลเกลาฯถวายเพื่อทรงพระปรมาภิไธย
พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหมตอไป และจะดําเนินการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ภายใน 90 วัน

ที่มา

คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติรางรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญ
(Constitutionalism)
กรุงเทพฯ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2537

ภาคผนวกที่ 3
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 211
ขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.)
คณะกรรมการ คปก. ไดพิจารณาศึกษาวิเคราะหหลักรัฐธรรมนูญของตางประเทศ
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมทั้งรายงานการศึกษาของคณะอนุกรรมการพิจารณา
วิธกี ารเกีย่ วกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 แลวไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแก
ไขรัฐธรรมนูญดังนี้
วิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาจกระทําได 2 ลักษณะ คือ
1. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางมาตรา
2. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
1. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางมาตรา
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติในมาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่
5) พุทธศักราช 2538
2. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
ใหมี คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กว า “คณะกรรมการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทัง้ ฉบับ” หรือ “คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ” มีหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญและแนวสาระสําคัญ
ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มีองคประกอง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและ
การดําเนินการ ดังนี้
2.1 องคประกอบ
คณะกรรมการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ฉบั บ ประกอบด ว ยกรรมการโดย
ตําแหนงและกรรมการผูแทนองคการตางๆดังนี้
(ก) กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย
ประธานรัฐสภา
เปนประธานกรรมการ
ประธานวุฒิสภา
เปนรองประธานคณะกรรมการ
นายกรัฐมนตรี
เปนรองประธานคณะกรรมการ
ผูน าฝ
ํ ายคานในสภาผูแทนราษฎร เปนรองประธานคณะกรรมการ
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(ข) กรรมการผูแทนองคการ ประกอบดวย
1) ผูแ ทนพรรคการเมือง โดยใหพรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภาผูแทนราษฎร
คัดเลือกบุคคลที่เปนผูแทนราษฎรหรือบุคคลอื่นที่ทางพรรคเห็นสมควร
เปนตัวแทนของพรรค พรรคละ 1 คน
2) สมาชิกวุฒิสภาจํ านวน 5 คนโดยวิธีการลงคะแนนเสียงของสมาชิก
วุฒสิ ภาในที่ประชุมวุฒิสภาโดยเปดเผย
3) นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญทางสาขานิติศาสตร หรือสาขารัฐศาสตร
สาขาละ 5 คน รวมจํานวน 10 คน
4) นักวิชการหรือผูเชี่ยวชาญทางสาขาอื่นนอกเหนือจากสาขานิติศาสตร
หรือสาขารัฐศาสตร
5) ผูแ ทนจากประชาชนกลุมสาขาอาชีพตางๆจํานวน 32 คน ซึ่งประกอบ
ดวยตัวแทนจากสาขาอาชีพดังตอไปนี้
(1) แพทยและสาธารณสุข
จํานวน 1 คน
(2) ทนายความ
จํานวน 1 คน
(3) วิศวกร
จํานวน 1 คน
(4) นักบัญชี
จํานวน 1 คน
(5) ศิลปกรรม
จํานวน 1 คน
(6) สถาปนิก
จํานวน 1 คน
(7) ครูอาจารย
จํานวน 3 คน
(8) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
จํานวน 1 คน
(9) สภาหอการคาแหงประเทศไทย
จํานวน 1 คน
(10) สมาคมธนาคารไทย
จํานวน 1 คน
(11) ขาราชการประจํา
จํานวน 5 คน
(โดยพิจารณาจากทหารบก ทหารเรือ
ทหารอากาศ ตํารวจ ขาราชการพลเรือน)
(12) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 1 คน
(13) เกษตรกร
จํานวน 5 คน
(โดยพิจารณาจากกลุมเกษตรกรใน
แตละภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก)
(14) แรงงาน
จํานวน 3 คน

624
(15) สื่อมวลชน
(16) นักแสดงอิสระ
(17) องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)
(18) องคการศาสนา
(19) พนักงานองคกรสวนทองถิ่น
(20) ลูกจางประจําของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

2.2 คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และการพนจากตําแหนงของ
กรรมการ
(1) ให ป ระธานรัฐสภากํ าหนดระเบีย บวา ด ว ยวิธีก ารสรรหาคุณสมบัติ
กระบวนการไดมาซึ่งกรรมการประเภทนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญทางสาขานิติศาสตรหรือสาขา
รัฐศาสตร โดยระเบียบดังกลาวใหไดรับความเห็นชอบจากกรรมการโดยตําแหนง กรรมการตัวแทน
พรรคการเมือง และกรรมการตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา และระเบียบดังกลาวจะตองกําหนดวิธีการ
ทีใ่ หผทู ี่ไดรับการเสนอชื่อในแตละสาขาเลือกตั้งกันเอง
(2) ให ป ระธานรั ฐสภากํ าหนดระเบีย บวา ดว ยวิ ธีก ารสรรหาคุ ณสมบั ติ
กระบวนการไดมา และการใหความเห็นชอบกรรมการประเภทตัวแทนจากประชาชนสาขาอาชีพ
ตางๆ โดยระเบียบดังกลาวนี้ใหไดรับความเห็นชอบจากกรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูแทน
พรรคการเมือง กรรมการตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา กรรมการตัวแทนนักวิชาการ หรือผูเชี่ยวชาญ
ทางสาขานิติศาสตร หรือสาขารัฐศาสตร และสาขาอื่นนอกเหนือจากสาขานิติศาสตร หรือสาขา
รัฐศาสตร
(3) เมื่อไดรายชื่อกรรมการผูแทนองคกรตางๆครบถวนแลว ใหประธาน
รัฐสภาเปนผูลงนามแตงตั้งคณะกรรมการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
(4) ใหคณะกรรมการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับสิ้นสุดลงในกรณี
ดังตอไปนี้
(ก) อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาผูแทน
ราษฎร
(ข) รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดรับความเห็นชอบ หรือไมไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
(5) กรณีที่ตําแหนงกรรมการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับวางลงไมวา
กรณีใดๆ ประธานรัฐสภาอาจแตงตั้งบุคคลแทนตําแหนงที่วางลงหรือไมก็ได
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2.3 การดําเนินการ
(1) การดํ าเนิ น การร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของคณะกรรมการแก ไ ขแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ ใหคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบดวย
(2) ใหประธานรัฐสภาออกระเบียบวาดวยวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
(3) ใหคณะกรรมการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับดําเนินการรางรัฐธรรมนูญ
ใหแลวเสร็จภายใน 180 วันนับแตวันที่ประธานรัฐสภาลงนามแตงตั้งคณะกรรมการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หากการจัดทํารางรัฐธรรมนูญดังกลาวไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังกลาว
ประธานรัฐสภาอาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 90 วัน
(4) ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหมนั้น คณะกรรมการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทัง้ ฉบับจะตองจัดทําแนวสาระสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) แนบไป
พรอมกับตัวรางรัฐธรรมนูญที่ไดยกรางขึ้น
(5) ใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่เปนฝายธุรการของคณะ
กรรมการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
2.4 กระบวนการพิจารณาอนุมัติรางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมทั้ง
ฉบับ
การแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับใหกระทําไดโดยหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
(1) เมื่อคณะกรรมการแกไขเพิ่ม เติม รัฐธรรมนูญทั้งฉบับพิจารณาจัดทํ าราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมเสร็จเรียบรอยแลว ใหประธานรัฐสภานําเขาสูที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบวาระเดียววาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ แตกอนการลงมติดังกลาว
ใหสมาชิกซึง่ อยูในที่ประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ และเมื่อที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาเห็น
ชอบแลว ใหสงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวใหคณะกรรมการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง
ฉบับนํากลับไปพิจารณาตามที่เห็นสมควร จากนั้นจึงใหนํารางรัฐธรรมนูญเขาสูการพิจารณาให
ความเห็นชอบของที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งภายใน 30 วันนับแตวันที่คณะกรรมการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไดรับบันทึกความเห็นและขอเสนอจากรัฐสภา
(2) กรณีที่ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาใหความเห็นชอบในรางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ โดยมีจํานวนคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่ อี ยูของทั้งสองสภา ใหดําเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 94 ตอไปโดยอนุโลม
และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการประกาศใชรัฐธรรมนูญตอไป
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กรณีทที่ ปี่ ระชุมรวมกันของรัฐสภาไมเห็นชอบดวย กลาวคือ จํานวนคะแนนเสียง
เห็นชอบไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา และคะแนนเสียง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ใหความเห็นชอบมีจํานวนไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทัง้ หมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหรางรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตกไป
(3) กรณีทที่ ปี่ ระชุมรวมกันของรัฐสภาไมเห็นชอบดวย แตจํานวนคะแนนเสียงของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เห็นชอบมีจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูของสภาผูแทนราษฎร ใหประธานรัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญฉบับนั้นขึ้นทูลเกลาฯ
เพือ่ ทรงมีพระราชดําริวา จะใหประชาชนไดวินิจฉัยหรือไม หากไมมีพระราชดําริคืนมาภายใน 90
วัน ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นตกไป หากมีพระราชดําริเห็นสมควรใหประชาชนไดวินิจฉัย ใหนําราง
รัฐธรรมนูญนัน้ ไปใหประชาชนออกเสียงลงประชามติไมกอน 90 วัน แตไมเกิน 120 วันนับแตวันที่
ทรงมีพระราชดําริ
(4) กรณี ที่ ประชาชนออกเสียงลงประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริยจะไดทรงลงพระปรมาภิไธยภายใน 30 วันนับแตวันประกาศผลการออกเสียง
ลงประชามติ และในกรณีนี้ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช
ตอไป
กรณีทปี่ ระชาชนออกเสียงลงประชามติไมเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ ใหราง
รัฐธรรมนูญฉบับนั้นตกไป
การใหประชาชนออกเสียงลงประชามติใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบ
ในรางรัฐธรรมนูญ ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงลงประชามติใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
2.5 การเสนอร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติมทั้ งฉบับอี ก ในกรณีที่ ร า ง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้งฉบับตองตกไป
กรณีที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้งฉบับที่ไดมีการยกรางครั้งแรกตองตกไป
ไมวากรณีใดๆ ใหคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภามีสิทธิ
เสนอญัตติใหมีการรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมใหมทั้งฉบับอีกได โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
รวมกันของรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปสมัยถัดไป และการเสนอญัตติดังกลาวไมตองมี
รางรัฐธรรมนูญประกอบ
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2.6 บทเฉพาะกาล
ใหมีบทเฉพาะกาลเพื่อใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทัง้ ฉบับไดทันทีนับแตวันที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 มีผลใชบังคับ

ที่มา

คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง รายงานการทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
(8 สิงหาคม 2538 – 7 พฤศจิกายน 2538) เลมที่ 1

ภาคผนวกที่ 4
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2534
ฉบับรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.. )
พุทธศักราช….
หลักการ
(1) เพิม่ เติมบทบัญญัติวาดวยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม (เพิ่มเติมหมวด 12)
(2) เพิม่ เติมบทบัญญัติวาดวยการประชุมรวมกันของรัฐสภา เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิม่ เติมบทบัญญัติวาดวยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม [เพิม่ เติม (15) (16) (17) (18) และ (19)
ของมาตรา 160]
เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรจัดใหมีวิธีการจัดทํารัฐธรมนูญขึ้นใหมทั้งฉบับเพื่อเปนพื้นฐาน
สําคัญในการปฏิรูปการเมือง โดยใหมีคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวยบุคคลจาก
หลายสาขาอาชีพเปนองคกรในการจัดทํ ารางรัฐธรรมนูญ เพื่อปรับปรุงโครงสรางทางการเมือง
ขึ้นใหมใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุมัติ
รัฐธรรมนูญโดยการออกเสียงประชามติไดดวย ทั้งนี้โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไวตลอดไป จึงจําเปนตองตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้
“(15) การใหความเห็นชอบญัตติใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามมาตรา
211 ทวิ
(16) การขยายระยะเวลาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามมาตรา 211 สัตต
วรรคหนึ่ง
(17) การพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามมาตรา 211 นว
(18) การใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่คณะกรรมการยกรางรัฐ
ธรรมนูญไดแกไขเพิ่มเติมตามประเด็นที่รัฐสภาเสนอตามมาตรา 211 ทศ (1)
(19) การให ค วามเห็ น ชอบร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม ที่ ค ณะกรรมการยกร า ง
รัฐธรรมนูญไดแกไขเพิ่มเติมใหเปนไปตามผลประชามติตามมาตรา 211 เตรส”
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มาตรา 4 ใหเพิม่ ความตอไปนี้เปนหมวด 12 การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมมาตรา
211 ทวิ ถึงมาตรา 211 โสฬสของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538
หมวด 12
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
มาตรา 211 ทวิ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสอง
สภา มีสิทธิเสนอญัตติตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภามีมติใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามความ
ในหมวดนี้ได การออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบของรัฐสภาใหถือเอาเสียงขางมากเปน
ประมาณ
เมื่อรัฐสภามีมติอยางหนึ่งอยางใดตามวรรคหนึ่งแลว จะมีการเสนอญัตติตามวรรค
หนึง่ อีกไมได เวนแตจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม
มาตรา 211 ตรี เมื่ อ รั ฐ สภามี ม ติ ใ ห มี ก ารจั ด ทํ ารั ฐ ธรรมนู ญฉบั บ ใหม ใหมี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ” ประกอบดวย
(1) ประธานรัฐสภา เปนประธานกรรมการ
(2) ประธานวุฒสิ ภา นายกรัฐมนตรี และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เปนรอง
ประธานกรรมการ
(3) ผูแ ทนของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน
(4) สมาชิกวุฒสิ ภาซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภาจํานวน 5 คน
(5) ผูท รงคุณวุฒใิ นสาขากฎหมายมหาชน สาขารัฐศาสตร หรือสาขาอื่น ซึ่งไดรับการ
เลือกตามมาตรา 211 เบญจ สาขาละหาคน รวมเปนจํานวนสิบหาคน
(6) ผูแ ทนสาขาอาชีพซึ่งไดรับการเลือกตามมาตรา 211ฉ จากสาขาอาชีพดังตอไปนี้
จํานวนสามสิบสองคน
(1) แพทยและสาธารณสุข
จํานวน 1 คน
(2) ทนายความ
จํานวน 1 คน
(3) วิศวกร
จํานวน 1 คน
(4) สถาปนิก
จํานวน 1 คน
(5) นักบัญชี
จํานวน 1 คน
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(6) นักศิลปกรรม
(7) ครูและอาจารย
(8) ขาราชการประจํา
(9) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(10) ลูกจางประจําของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) พนักงานของราชการสวนทองถิ่น
(12) เกษตรกร
(13) ผูใชแรงงาน
(14) สื่อมวลชน
(15) นักแสดงอิสระ
(16) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(17) ผูแ ทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย
(18) สมาคมธนาคารไทย
(19) องคกรพัฒนาเอกชน
(20) องคการศาสนา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 คน
3 คน
5 คน
1 คน
1 คน
1 คน
5 คน
3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

มาตรา 211 จัตวา ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการใหวุฒิสภาเลือกสมาชิกวุฒิสภา
เปนกรรมการตามมาตรา 211 ตรี (4) ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รัฐสภาใหความ
เห็นชอบตามมาตรา 211 ทวิ กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
มาตรา 211 เบญจ ใหประธานรัฐสภาแจงใหสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
คัดเลือกคณาจารยในสถาบันนั้นในสาขากฎหมายมหาชน สาขารัฐศาสตรหรือสาขาอื่น จํานวน
สถาบันละไมเกินสิบคน และสงรายชื่อใหประธานรัฐสภาภายในระยะเวลาที่ประธานรัฐสภา
กําหนด
คณาจารยในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาซึ่งมิไดรับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง
หากประสงคจะเขารับการเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสามใหกระทําได โดยยื่น
ใบสมัครตอประธานรัฐสภาภายในระยะเวลาที่ประธานรัฐสภากําหนด
ใหประธานรัฐสภาดําเนินการใหคณาจารยตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเลือกกันเอง
โดยแบงเปนสามกลุมคือ สาขากฎหมายมหาชน สาขารัฐศาสตร และสาขาอื่น การลงคะแนนใหใช
วิธีลงคะแนนลับ โดยใหผูที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดหาอันดับแรกของแตละสาขาเปนกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิตามมาตรา 211 ตรี (5) ทั้งนี้ตามระเบียบที่กรรมการยกรางรัฐธรรมนูญตามมาตรา
211 ตรี (1) (2) (3) และ (4) รวมกันกําหนด
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 211 ตรี (5) ตองไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา 211 ฉ การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทน
สาขาอาชีพตามมาตรา 211 ตรี (6) ใหเปนไปตามระเบียบที่กรรมการยกรางรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 211 ตรี (1) (2) (3) (4) และ (5) รวมกันกําหนด
มาตรา 211 สัตต ใหคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลว
เสร็จภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญครบจํานวน
ตามมาตรา 211 ตรี ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ประธาน
รัฐสภาอาจขยายระยะเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินเกาสิบวัน ถายังไมแลวเสร็จ
ใหเสนอตอรัฐสภาเพื่อขอขยายระยะเวลาตอไป
การประชุ ม ของคณะกรรมการยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญกําหนด
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการทํ าหนาที่
ประธานกรรมการ ถารองประธานกรรมการมาประชุมหลายคน ใหรองประธานกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกันขึ้นเองเปนประธานในการประชุมคราวนั้น ถาประธานและรองประธานกรรมการ
ไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในการประชุม
คราวนั้น
เอกสิทธิทบี่ ัญญัติไวในมาตรา 131 และมาตรา 132 ใหนํามาใชบังคับกับการประชุม
ของคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญคํานึงถึงความคิดเห็น
ของประชาชนประกอบดวย
เมื่อคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแลวใหนําเสนอ
ตอรัฐสภา
มาตรา 211 อัฏฐ รางรัฐธรรมนูญใดๆที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐสภาจะรับไวพิจารณาไมได
มาตรา 211 นว ใหรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการยกราง
รัฐธรรมนูญเสนอโดยพิจารณาเปนสองวาระ ดังนี้

632
(1) การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ใหพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา สมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิอภิปรายแสดงความคิดเห็นได โดยไมมีการลงมติเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบ
(2) เมือ่ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญเรียงตามลําดับมาตราตาม (1) เสร็จสิ้นแลวใหรอ
ไวสิบหาวัน หลังจากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหรัฐสภาพิจารณาเปนวาระที่สอง เพื่อลงมติวา
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําเปนรายมาตรา และ
จะตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบในแตละมาตรามากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา
ในกรณีที่รัฐสภามีมติเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญทุกมาตรา ใหประธานรัฐสภาดําเนิน
การตามมาตรา 211 จตุทศ ตอไป
เมื่อรัฐสภาไดออกเสียงลงคะแนนรางรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแลว ถารัฐสภามีมติไมเห็น
ชอบกับรางรัฐธรรมนูญในมาตราหนึ่งมาตราใด ใหยับยั้งรางรัฐธรรมนูญนัน้ ไวกอน เพื่อดําเนินการ
ตามมาตรา 211 ทศ
ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญตามหมวดนี้ กรรมการยกรางรัฐธรรมนูญซึ่งมิไดเปน
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมรัฐสภาได แตไมสิทธิออกเสียงลงคะแนนและใหนําเอกสิทธิที่บัญญัติไวใน
มาตรา 131 และมาตรา 132 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 211 ทศ ในกรณีทรี่ ฐั สภามีมติไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญในมาตราหนึ่ง
มาตราใด ใหประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี และผูนําฝายคานในสภาผูแทน
ราษฎรประชุมรวมกันเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ถาเห็นวา มาตราใดที่รัฐสภาไมเห็นชอบเปนเพียงการไมเห็นชอบในรายละเอียด
และหากมีการแกไขแลวจะไมกระทบกระเทือนสาระสํ าคัญของรางรัฐธรรมนูญ ใหสงประเด็น
ดังกลาวไปใหคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณา ถาคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญได
แกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่รัฐสภาเสนอ ใหประธานรัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญที่
แกไขเพิ่มเติมนั้นเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการพิจารณาของรัฐสภาให
พิจารณาเฉพาะมาตราที่คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญไดแกไขเพิ่มเติม การออกเสียงลงคะแนน
ใหความเห็นชอบของรัฐสภาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
(2) ถ า เห็ น ว า มาตราใดที่ รั ฐ สภาไม เ ห็ น ชอบเป น ประเด็ น สาระสํ าคั ญ ของร า ง
รัฐธรรมนูญ หรือในกรณีที่สงรางรัฐธรรมนูญใหคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาตาม (1)
แตคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญไมสงรางรัฐธรรมนูญคืนมายังประธานรัฐสภาภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดแจงประเด็นการแกไขเพิ่มเติมไปใหทราบ หรือในกรณีที่คณะกรรมการยกราง
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รัฐธรรมนูญสงรางรัฐธรรมนูญคืนมา แตไมใหความเห็นชอบตาม (1) ใหดําเนินการสรุปประเด็น
แตละประเด็นเพื่อใหประชาชนออกเสียงประชามติและแจงใหประธานรัฐสภาทราบ
ใหประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและผูนําฝายคานในสภาผูแทน
ราษฎรรวมกันกําหนหลักเกณฑในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 211 เอกาทศ ในกรณีทจี่ ะตองดําเนินการใหประชาชนออกเสียงประชามติ
ตามมาตรา 211 ทศ วรรคหนึ่ง (2) ใหประธานรัฐสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันให
ประชาชนออกเสียงประชามติ ซึ่งจะตองไมกอนเกาสิบวันแตไมชากวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันประกาศและวันออกเสียงประชามติตองเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
ให น ายกรั ฐ มนตรี ดํ าเนิ น การจั ด ให มี ก ารออกเสี ย งประชามติ ต ามประเด็ น แต ล ะ
ประเด็นทีท่ ปี่ ระชุมรวมกันกําหนดตามมาตรา 211 ทศ ทั้งนี้ใหดําเนินการจัดใหประชาชนออกเสียง
ลงคะแนนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับบทบัญญัติในรางรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาไมใหความ
เห็นชอบในแตละประเด็นที่มีการจัดใหออกเสียงประชามติ
ใหประธานรัฐสภาดําเนินการจัดใหมีการพิมพรางรัฐธรรมนูญในแตละประเด็นที่จะจัด
ใหมีการออกเสียงประชามติ พรอมทั้งเอกสารชี้แจงสาระสํ าคัญและเหตุผลของคณะกรรมการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ และบันทึกสรุปการอภิปรายของรัฐสภา เพื่อเผยแพรแกประชาชนกอนที่จะมี
การลงประชามติไมนอยกวาสามสิบวัน
มาตรา 211 ทวาทศ บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมมีสิทธิ
ออกเสียงประชามติ
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 211 เตรส ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏวา ประชาชนโดยเสียง
ขางมากเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภาดําเนินการตอไปตามมาตรา 211 จตุทศ
แตถาเสียงขางมากไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญนั้นในประเด็นใด ใหคณะกรรมการยกราง
รั ฐ ธรรมนู ญ ดํ าเนิ น การพิ จ ารณาแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ในประเด็ น นั้ น ให เ ป น ไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น ในการนี้ ถาการ
แกไขเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาวขัดแยงกับบทบัญญัติอื่นในรางรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการ
ยกร า งรั ฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมสอดคลองกับผลประชามติดวย และใหเสนอตอรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบภายในหกสิบวันนับแตวันทราบผลประชามติ
ให รั ฐ สภาพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ โดยใหพิจารณาเฉพาะมาตราที่มีการแกไขเพิ่มเติมเปนราย
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มาตราใหถกู ตองตามผลของประชามติ การออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบของรัฐสภาใหถือ
เอาเสียงขางมากเปนประมาณ
มาตรา 211 จตุทศ ในกรณีทรี่ ัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมี
ประชามติเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญในทุกประเด็นแลว ใหประธานรัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญ
ขึน้ ทูลเกลาฯถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา 93 และมาตรา 94 มาบังคับโดยอนุโลม
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา 211 ปณรส คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 211 สัตต
วรรคหนึ่ง
(2) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(3) รางรัฐธรรมนูญไดรับความเห็นชอบหรือตกไป
(4) เมื่อรัฐสภาไมรับรางรัฐธรรมนูญไวพิจารณาตามมาตรา 211 อัฏฐ
มาตรา 211 โสฬส เมือ่ ตําแหนงกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญวางลงไมวากรณีใด
ประธานรัฐสภาอาจแตงตั้งบุคคลตามมาตรา 211 ตรี (3) (4) (5) หรือ (6) แลวแตกรณีเปน
กรรมการแทนตําแหนงที่วางลงก็ได
มาตรา 5 ในวาระเริ่มแรกเมื่อรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบังคับแลว ใหมีคณะกรรมการยกราง
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ตรี เพื่อดําเนินการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามหมวด 12 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิตอง
เสนอญัตติหรือใหรัฐสภาใหความเห็นชอบตามมาตรา 211 ทวิ
มาตรา 6 ใหพรรคการเมืองที่มีสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งผูแทนของพรรค
การเมืองเปนกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ตรี (3) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จ และสงรายชื่อให
ประธานรัฐสภาภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
ใหประธานวุฒิสภาดําเนินการใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาเปน
กรรมการยกรางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ตรี (4) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาสิบหาวัน
นับแตวันที่รัฐธรรมนูญนีใ้ ชบงั คับ กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
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ใหกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ตรี (1) (2) (3) และ (4) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ ดําเนิน
การออกระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 211 เบญจ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้
ภายในกํ าหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่มีกรรมการดังกลาวครบถวน และใหประธานรัฐสภา
ดําเนินการใหมีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 211 ตรี (5) ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จภายในกําหนด
เวลาสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ร ะเบี ย บว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิธี ก ารเลื อกกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ใชบังคับ
ใหกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ตรี (1) (2) (3) (4) และ (5) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ดําเนิน
การออกระเบียบวาดวยคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนสาขาอาชีพตาม
มาตรา 211ฉ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญนีภ้ ายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่มีกรรมการดังกลาวครบถวน และใหประธาน
รัฐสภาดําเนินการใหมีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนสาขาอาชีพตามมาตรา 211 ตรี (6) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ใหแลว
เสร็จ ภายในกํ าหนดเวลาสามสิบวัน นับแต วัน ที่ระเบีย บว า ดวยคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือก
กรรมการซึ่งเปนผูแทนสาขาอาชีพใชบังคับ
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรานี้ ให
ประธานรัฐสภามีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาไดตามความจําเปน เพื่อใหมีการเลือกหรือคัด
เลือกกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญไดตามรัฐธรรมนูญนี้

ผูร ับสนองพระบรมราชโองการ
…………………………………
นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวกที่ 5
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2534
ฉบับคณะกรรมาธิการวิสามัญแหงรัฐสภา

ราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่….)
พุทธศักราช…
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..……………………………………………..
…………………………………………..……………………………………………………………
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
…………………………………………..……………………………………………..
…………………………………………..……………………………………………………………
มาตรา 1 รัฐธรรมนูญนีเ้ รียกวา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ….) พุทธศักราช….
มาตรา 2 รัฐธรรมนูญนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหเพิม่ ความตอไปนี้เปน (15) ของมาตรา 160 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอา
ราจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538
“(15) การรางขอบังคับเกี่ยวกับการรองขอใหจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามมาตรา
211 วีสติ วรรคสาม”
มาตรา 4 ใหเพิม่ ความตอไปนี้เปนหมวด 12 การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมมาตรา
211 ทวิถึงมาตรา 211 วีสติ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538

หมวด 12
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
มาตรา 211 ทวิ ใหมสี ภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ตามหมวดนี้ ประกอบดวยสมาชิกดังตอไปนี้
(1) สมาชิกซึง่ ไดรับเลือกตั้งจากราษฎรจังหวัดละหนึ่งคน
(2) สมาชิกซึ่งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตาม (1) คัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมี
ประสบการณจํานวนยี่สิบสามคน ดังตอไปนี้
(ก) ผูเ ชีย่ วชาญสาขากฎหมายมหาชนจํานวนแปดคน
(ข) ผูเ ชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรจํานวนแปดคน
(ค) ผูมีประสบการณดานการเมือง การบริหารราชการแผนดิน หรือการราง
รัฐธรรมนูญจํานวนเจ็ดคน
มาตรา 211 ตรี ใหดาเนิ
ํ นการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211
ทวิ (1) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..)
พุทธศักราช…. ใชบังคับ หรือนับแตวันที่มีเหตุแหงการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามมาตรา 211
เอกูนวีสติ วรรคสอง หรือมาตรา 211 วีสติ
ในเขตเลือกตั้งแตละเขต ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา
211 ทวิ (1) มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดจังหวัดละหนึ่งคน และใหถือ
เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง
บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งและไมเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1)
การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ให นํ ากฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรมาใช บั ง คั บกับ การ
เลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม ในกรณีที่สวนใดของกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรไมอาจนํามาใชบังคับได ใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1) ในสวนนั้นโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 211 จัตวา บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 211 ทวิ (1) ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

638
(1) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา
มาตรา 211 เบญจ บุคคลซึง่ มีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1) ไดแกบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) เปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตามมาตรา 113 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) และ (12)
(2) เปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือขาราชการการเมือง
(3) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
มาตรา 211 ฉ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (2) ตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 211 จัตวา และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 211 เบญจ (1) และ (2)
มาตรา 211 สัตต เพือ่ ประโยชนในการคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 211 ทวิ (2) ใหมีคณะกรรมการสรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 211 ทวิ (2) ประกอบดวย
(1) เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
(2) เลขาธิการวุฒิสภา
(3) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(4) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(5) ปลัดกระทรวงกลาโหม
(6) เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ
(7) นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
(8) อธิ ก ารบดี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ทุ ก แห ง ที่ มี ก ารให ป ริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป
ในสาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร หรือสาขารัฐประศาสนศาสตรจํานวนสถาบัน
ละหนึ่งคน
ใหนําขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับแกการประชุมของคณะ
กรรมการ การเลือกประธาน รองประธาน และการปฏิบัติกิจการอื่นโดยอนุโลม โดยมีสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนผูรับผิดชอบการประชุม
มาตรา 211 อัฏฐ ใหคณะกรรมการตามมาตรา 211 สัตต จัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชนจํ านวนยี่สิบสี่คน และผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตรหรือสาขา
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รัฐประศาสนศาสตรจํานวนยี่สิบคน และบัญชีรายชื่อผูมีประสบการณดานการเมือง การบริหาร
ราชการแผนดิน หรือการรางรัฐธรรมนูญจํานวนยี่สิบเอ็ดคน พรอมทั้งประวัติของแตละบุคคลเสนอ
ตอสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1) ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1)
รายชื่อผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน และผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐ
ประศาสนศาสตร ใหคณะกรรมการตามมาตรา 211 สัตต รวบรวมจากรายชื่อที่สถาบันอุดมศึกษา
ทีม่ กี ารใหปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตรหรือสาขารัฐประศาสนศาสตรจัดทํา
เสนอขึน้ มา ทัง้ นีก้ ารกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาแหงใดเปนผูเสนอรายชื่อในจํานวนเทาใด และ
วิธกี ารในการเสนอรายชื่อใหเปนไปตามที่คณะกรรมการตามมาตร 211 สัตต กําหนด
รายชือ่ ผูม ีประสบการณดานการเมือง การบริหารราชการแผนดิน หรือรางรัฐธรรมนูญ
ใหคณะกรรมการตามมาตรา 211 สัตต เปนผูพิจารณาสรรหาและคัดเลือก
มาตรา 211 นว ใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1) คัดเลือก
บุคคลตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการตามมาตรา 211 สัตต เสนอตามจํานวนในมาตรา 211 ทวิ
(2) (ก) (ข) และ (ค) เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (2) ใหครบจํานวนยี่สิบ
สามคน ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1)
การประชุมของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (2) ใหเปนไปตามที่
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1) กําหนด
มาตรา 211 ทศ สมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ
(1) เริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (2) เริ่มตั้งแตวันที่ได
รับเลือกจากสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1)
สมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1) หรือ (2) สิ้นสุด
ลงเมื่อ
(1) ถึงคราวออกตามมาตรา 211 เอกูนวีสติ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 211 จัตวา หรือมีลักษณะตองหามมาตรา 211 เบญจ
หรือตามมาตรา 211 ฉ แลวแตกรณี
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มาตรา 211 เอกาทศ สภารางรัฐธรรมนูญมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธาน
สภาคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภารางรัฐธรรมนูญตาม
มติของสภารางรัฐธรรมนูญ และใหประธานสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญมีอํ านาจหนาที่ดํ าเนินกิจการของสภารางรัฐธรรมนูญ
ตามหมวดนี้ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
เมือ่ ประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
เมื่อประธานและรองประธานไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภารางรัฐธรรมนูญ
เลือกตัง้ กันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุมนั้น
มาตรา 211 ทวาทศ เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
ประธานและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการที่สภา
รางรัฐธรรมนูญแตงตัง้ ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 211 เตรส ใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่มีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครบจํานวนตามมาตรา 211
ทวิ
ในการจัดทํ ารางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญตองคํ านึงถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนสําคัญ
รางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัติยทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะกระทํามิได
มาตรา 211 จตุทศ สภารางรัฐธรรมนูญมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการ
พิจารณาและจัดทํารางรัฐธรรมนูญ การประชุม การลงมติ การแตงตั้งกรรมาธิการและการดําเนิน
การของกรรมาธิการ การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตาม
บทบัญญัติของหมวดนี้ ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับของสภารางรัฐธรรมนูญ ใหใชขอบังคับ
การประชุมของสภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน
ใหนาบทบั
ํ
ญญัติมาตรา 129 และมาตรา 130 มาใชบังคับกับการประชุมของสภาราง
รัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
เอกสิทธิทบี่ ัญญัติไวในมาตรา 131 และมาตรา 132 และความคุมกันที่บัญญัติไวใน
มาตรา 139 มาตรา 140 และมาตรา 141 ใหนํามาใชบังคับกับการประชุมของสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
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มาตรา 211 ปณรส การจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามขอบังคับของสภาราง
รัฐธรรมนูญ
เมื่อรางรัฐธรรมนูญไดจัดทําเสร็จแลว สภารางรัฐธรรมนูญจะตองลงมติเพื่อใหความ
เห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหประธานสภารางรัฐธรรมนูญนํารางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญมีมติเห็นชอบ
ขึ้นทูลเกลาฯถวายภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมติของสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อพระมหากษัตริย
ทรงพระราชวินิจฉัย หากทรงลงพระปรมาภิไธยและเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับเปนรัฐธรรมนูญได
ใหประธานสภารางรัฐธรรมนูญเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา 211 โสฬส ภายใตบังคับมาตรา 211 สัตตรส และมาตรา 211 อัฏฐารส
ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย  ไ ม ท รงเห็ น ชอบด ว ยและพระราชทานคื น มายั ง สภาร า ง
รัฐธรรมนูญ หรือเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา หรือมิไดทรงพระราชดําริ
ใหมีการออกเสียงประชามติตามมาตรา 211 สัตตรส สภารางรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญนั้นใหม ถาสภารางรัฐธรรมนูญลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํ านวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานั้นแลว ใหประธานสภารางรัฐธรรมนูญนํ าราง
รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาฯถวายอีกครังหนึ่งเพื่อพระมหากษัตริยทรงพระราชวินิจฉัย หากทรง
ลงพระปรมาภิไธยและเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับเปนรัฐธรรมนูญได
ถามิไดทรงลงพระปรมาภิไธยหรือมิไดทรงพระราชดําริใหมีการออกเสียงประชามติตามมาตรา 211
สัตตรส ภายในสามสิบวัน หรือสภารางรัฐธรรมนูญมิไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญนัน้ ใหมภายใน
หกสิบวัน ใหรัฐธรรมนูญนั้นตกไป
มาตรา 211 สัตตรส ถาพระมหากษัตริยทรงพระราชดําริเห็นวา รางรัฐธรรมนูญ
ทีน่ าขึ
ํ น้ ทูลเกลาฯถวายตามมาตรา 211 ปณรส หรือรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญมีมติ
เห็นชอบตามมาตรา 211 โสฬส แลวแตกรณี กระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือ
ประชาชน และทรงพระราชดําริเห็นสมควรใหประชาชนไดวินิจฉัย พระมหากษัติยยอมทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจที่จะใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศออกเสียงประชามติวาเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญนั้น
ในการให ป ระชาชนออกเสีย งเปน ประชามติจะไดมีประกาศพระบรมราชโองการ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่นํารางรัฐธรรมนูญขึน้ ทูลเกลาฯถวาย ตามมาตรา 211 ปณรส หรือ
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ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯถวายตามมาตรา 211 โสฬส แลวแต
กรณี และใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
เมื่อประกาศพระบรมราชโองการตามวรรคสอง ใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดวัน
ใหประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปนประชามติภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศพระบรม
ราชโองการ และวันออกเสียงประชามติตองเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
มาตรา 211 อัฏฐารส การออกเสียงประชามติตามมาตรา 211 สัตตรส ใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ
ถาเสียงขางมากของประชามติเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญ พระมหากษัติยจะไดทรง
ลงพระปรมาภิ ไ ธยภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศผลประชามติ และเมื่ อ ได ป ระกาศ
รัฐธรรมนูญนั้นในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนรัฐธรรมนูญได
ใหประธานสภารางรัฐธรรมนูญเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ถ า เสีย งข างมากของประชามติไมเห็นชอบดวยรางรัฐธรรมนูญหรือมีผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนนออกเสียงประชามติเปนจํานวนไมถึงหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นตกไป
บุคคลผูม สี ิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 211 เอกูนวีสติ สภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) สภารางรัฐธรรมนูญมิไดมีมติเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญภายในกํ าหนดระยะ
เวลาตามมาตรา 211 เตรส วรรคหนึ่ง
(2) เมื่อรางรัฐธรรมนูญไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับเปนรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
(3) เมื่อรางรัฐธรรมนูญตกไปตามมาตรา 211 โสฬส หรือมาตรา 211 อัฏฐารส
วรรคสี่
ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญสิน้ สุดลงตามวรรคหนึ่ง (1) ใหดําเนินการจัดใหมีสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามหมวดนี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรา
211 เตรส วรรคหนึ่ง ทั้งนี้บุคคลผูที่เคยเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญชุดเดิมจะเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญอีกไมได
มาตรา 211 วีสติ เมือ่ พนกําหนดหาปนับแตวันที่รางรัฐธรรมนูญตกไปตามมาตรา
211 โสฬส หรือมาตรา 211 อัฏฐารส วรรคสี่ ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
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ไมนอยกวาหาแสนคนอาจรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตาม
หมวดนี้อีกได
ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหาแสนคนตามวรรคหนึ่ง
อยางนอยตองประกอบดวยผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีที่อยูในแตละภาคไมนอย
กวาภาคละหาจังหวัด
หลักเกณฑและวิธีการรองขอบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด และอัตราสวนของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแตละจังหวัดที่จะรองขอตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ขอบังคับของรัฐสภา

………………………………
……………………………….

ภาคผนวกที่ 6
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539

หมวด 12
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
มาตรา 211 ทวิ ใหมสี ภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมตาม
หมวดนี้ ประกอบดวยสมาชิกดังตอไปนี้
(1) สมาชิกซึง่ รัฐสภาเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 211 ฉ ใหไดจังหวัดละ
หนึ่งคน
(2) สมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณจํานวนยี่สิบสามคน
ดังตอไปนี้
(ก) ผูเ ชีย่ วชาญสาขากฎหมายมหาชน จํานวนแปดคน
(ข) ผูเ ชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร จํานวนแปดคน
(ค) ผู มี ประสบการณด า นการเมือง การบริหารราชการแผนดินหรือการราง
รัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑที่ประธานรัฐสภากําหนด จํานวนเจ็ดคน
มาตรา 211 ตรี บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 211 ทวิ (1) ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(3) สําเร็จการศึกษาไมตํ่าวาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(4) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอ ยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา 211 จัตวา บุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1) ไดแกบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) เปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามมาตรา 113(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) และ (12)


หมวด 12 ตั้งแตมาตรา 211 ทวิถึงมาตรา 211 เอกูนวีนสติ เพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา 4 แหงรัฐธรรมนูญแหง
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(2) เปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือขาราชการการเมือง
(3) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(4) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวน
ทองถิ่น
มาตรา 211 เบญจ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (2) ตองมี
คุณสมบัตติ ามมาตรา 211 ตรี (1) (2) และ (3) และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 211 จัตวา
(1) และ (2)
มาตรา 211 ฉ ใหมกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1)
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุแหงการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามหมวดนี
้
ผูใ ดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1)
ใหยื่นใบสมัครพรอมดวยหลักฐานตอผูวาราชการจังหวัดที่ตนมีภูมิสําเนาหรือที่ตนเกิด ตามแบบ
และภายในกํ าหนดวันและเวลาที่กํ าหนดโดยพระราชกฤษฎีซึ่งตองกํ าหนดวันรับสมัครใหเปน
วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
เมื่อผูวาราชการจังหวัดตรวจคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งและเห็นวาถูกตองแลว
ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งไมเกินสิบคน ใหสงรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งไปยังประธาน
รัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป แตในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเกินสิบคน ใหผูวาราชการจังหวัด
จัดใหมกี ารประชุมพรอมกันระหวางผูสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งกันเองโดยลงคะแนน
ลับ และผูสมัครแตละคนใหมีสิทธิลงคะแนนเลือกผูสมัครดวยกันเองไดคนละไมเกินสามคน
ใหผูวาราชการจังหวัดสงรายชื่อพรอมดวยเอกสารหลักฐานของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ได
คะแนนสูงสุดลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สิบไปยังประธานรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป
ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเทากันอันเปนเหตุใหมีจํ านวนเกินสิบคน ใหผูวาราชการ
จังหวัดดําเนินการใหมีการลงคะแนนใหม เฉพาะผูที่ไดรับคะแนนเทากันนั้น เพื่อใหผูสมัครที่มี
คะแนนสูงสุดจํานวนสิบคน ทั้งนี้ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหแลวเสร็จและสงรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตัง้ ใหประธานรัฐสภาภายในหาวันนับแตวันที่พนกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง



มาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 บัญญัติวา
“มาตรา 5 ในวาระเริ่มแรก ใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการรับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ และใหดําเนินการตามมาตรา 211ฉ ใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวันวันแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ”
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ใหประธานรัฐสภาจัดทําบัญชีรายชื่อที่ไดรับจากผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยแยก
เปนรายชื่อของแตละจังหวัด และใหเรียงรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งของแตละจังหวัดตามลําดับ
อักษร เพื่อดําเนินการตอไปตามมาตรา 211 อัฏฐ
มาตรา 211 สัตต ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีการใหปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร
รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตรแตละแหงคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (2) ในประเภทตางๆตามมาตรา 211 ทวิ (2) (ก) (ข) และ (ค)
ประเภทละไมเกินหาคน โดยจัดทําเปนบัญชีรายชื่อของแตละประเภทพรอมทั้งรายละเอียดตามที่
ประธานรัฐสภากําหนด และสงใหประธานรัฐสภาภายในหาวันนับแตวันพนกําหนดวันรับสมัคร
เลือกตั้งตามมาตรา 211 ฉ และใหประธานรัฐสภาจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลที่สภาสถาบัน
อุดมศึกษาตางๆ สงมาแยกเปนประเภทแตละบัญชีโดยใหเรียงรายชื่อตามลําดับอักษร
มาตรา 211 อัฏฐ เมือ่ ประธานรัฐสภาจัดทําบัญชีรายชื่อตามมาตรา 211 ฉ วรรคหก
และไดรับบัญชีรายชื่อบุคคลตามมาตรา 211 สัตต แลว ใหจัดใหมีการประชุมรวมกันของรัฐสภา
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อครบถวน
ใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครจากบัญชี
รายชื่อจากจังหวัดตางๆ จังหวัดละหนึ่งคน และเลือกตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่สภาสถาบัน
อุดมศึกษาสงมาตามจํานวนแตละประเภทตามจํานวนที่กําหนดในมาตรา 211 ทวิ (2) การลง
คะแนนดังกลาวใหกระทําเปนการลับ
ใหผูไดรับเลือกตั้งจากแตละจังหวัดและผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณซึ่งไดคะแนนสูง
สุดตามลําดับตามจํานวนที่กําหนดไวในมาตรา 211 ทวิ เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากันในลําดับใด อันเปนเหตุใหจะมีจํานวนผูไดรับคะแนน
สูงสุดเกินจํานวนดังกลาว ใหดําเนินการลงคะแนนใหมเฉพาะผูไดรับคะแนนเทากันนั้น ถายังมี
คะแนนเทากันอีก ใหประธานรัฐสภาทําการจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ มี ป  ญ หาเกี่ ย วกั บ การสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาร า ง
รั ฐ ธรรมนูญตามหมวดนี้ ใหประธานรัฐสภากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อวินิจฉัยปญหา
ดังกลาว
ใหประธานรัฐสภาประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 211 นว ในกรณีทรี่ ฐั สภาจะตองดําเนินการตามหมวดนี้ในระหวางปดสมัย
ประชุมรัฐสภา ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุม
รั ฐ สภาเป น การประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ และให ป ระธานรั ฐ สภาเป น ผูล งนามรับสนองพระบรม
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ราชโองการ แตถาอายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร และมีกรณีที่
รัฐสภาจะตองดําเนินการใดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามหมวดนี้ มิใหนับระยะเวลาตั้งแตวันที่
อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี จนถึงวันประชุม
สภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งประธานสภา
ผูแ ทนราษฎรรวมเขาในระยะเวลาที่รัฐสภาจะตองดําเนินการ
มาตรา 211 ทศ สมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1)
หรือ (2) เริ่มตั้งแตวันไดรับเลือกตั้งจากรัฐสภา
สมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1) หรือ (2) สิ้นสุดลง
เมื่อ
(1) สภารางรัฐธรรมนูญสิน้ สุดลงตามมาตรา 211 อัฏฐารส
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 211 ตรี หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 211 จัตวา
หรือตามมาตรา 211 เบญจ แลวแตกรณี
เมือ่ ตําแหนงสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1) หรือ (2) วางลงเพราะ
เหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราวออกตามมาตรา 211 อัฏฐารส ใหรัฐสภาดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญขึ้นแทนตํ าแหนงที่วางภายในกํ าหนดเวลาสามสิบวันจากบัญชีรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตัง้ ที่ประธานรัฐสภาจัดทําตามมาตรา 211 ฉ วรรคหก หรือตามมาตรา 211 สัตต เวนแต
ระยะเวลาการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 เตรส จะเหลือไมถึง
เกาสิบวัน
ในกรณีที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (1) ที่รัฐสภาเลือกตั้งจาก
ผูสมัครรับเลือกตั้งของจังหวัดใดวางลง และไมมีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งรายอื่นในบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของจังหวัดนั้นแลว หรือในกรณีที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211
ทวิ (2) (ก) (ข) หรือ (ค) ประเภทใดประเภทหนึ่งวางลง และไมมีรายชื่อผูเชี่ยวชาญหรือผูมี
ประสบการณตามบัญชีรายชื่อในประเภทที่วางลงนั้นแลว ใหสภารางรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่ได
ตอไปโดยไมตองดําเนินการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้น แตทั้งนี้สภารางรัฐธรรมนูญจะตองมี
จํานวนสมาชิกเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกตามมาตรา 211 ทวิ (1) และ (2)
มาตรา 211 เอกาทศ สภารางรัฐธรรมนูญมีประธานสภารางรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและ
รองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภารางรัฐธรรมนูญ
ตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญ และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
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ประธานสภารางรัฐธรรมนูญมีอํ านาจหนาที่ดํ าเนินกิจการของสภารางรัฐธรรมนูญ
ตามหมวดนี้ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
เมือ่ ประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
เมื่อประธานและรองประธานไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภารางรัฐธรรมนูญ
เลือกตัง้ กันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุมนั้น
มาตรา 211 ทวาทศ เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของประธาน
และรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการที่สภาราง
รัฐธรรมนูญแตงตัง้ ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 211 เตรส สภารางรัฐธรรมนูญจะตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ
ภายในกํ าหนดเวลาสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่มีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครบจํ านวนตาม
มาตรา 211 ทวิ
การที่ ส ภาผู  แ ทนราษฎรสิ้ น อายุ ห รื อ มี ก ารยุ บ สภาผู  แ ทนราษฎรไม เ ป น เหตุ ก ระทบ
กระเทือนการปฏิบัติหนาที่ของสภารางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ในการจั ด ทํ าร า งรั ฐ ธรรมนู ญ สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ งคํ านึ ง ถึ ง ความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนสําคัญ
รา งรั ฐธรรมนูญที่มี ผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะกระทํามิได
ในกรณีที่รัฐสภาวินิจฉัยวารางรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามวรรคสี่ ใหรางรัฐธรรมนูญเปน
อันตกไป
มาตรา 211 จตุทศ วิธพี จิ ารณาและการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ การประชุม การลงมติ
การแตงตั้งกรรมาธิการและการดําเนินการของกรรมาธิการ การรักษาระเบียบและความเรียบรอย
และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติของหมวดนี้ ใหใชขอบังคับการประชุมของรัฐสภา
โดยอนุโลม ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมของสภา
ผูแ ทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน
ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา 129 และมาตรา 130 มาใชกับการประชุมของสภาราง
รัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
เอกสิทธิท์ บี่ ัญญัติไวในมาตรา 131 และมาตรา 132 และความคุมกันที่บัญญัติไวใน
มาตรา 139 มาตรา 140 และมาตรา 141 ใหนํามาใชบังคับกับการประชุมของสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญและกรรมาธิการโดยอนุโลม
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มาตรา 211 ปณรส เมือ่ สภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแลวให
นําเสนอตอรัฐสภา
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีสิทธิเขาชี้แจงประกอบรางรัฐธรรมนูญนั้นในที่ประชุม
รวมกันของรัฐสภาได
ใหรัฐสภาพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยจะแกไขเพิ่มเติม
ประการใดมิได การลงมติใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียง
ใหความเห็นชอบในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เมื่อรัฐสภาลงมติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแลว ใหประธาน
รัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา 93 มาใชบังคับโดย
อนุโลม และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในกรณีที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญและพระราชทานคืนมา
หรือเมือ่ พนกําหนดเกาสิบวันมิไดพระราชทานคืนมา ใหรางรัฐธรรมนูญนัน้ เปนอันตกไป
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มี อ ยู  ข องทั้ ง สองสภา ให ดํ าเนิ น การจั ด ให มีป ระชามติเ พื่อใหป ระชาชนออกเสีย งคะแนนวา
จะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญเสนอ
มาตรา 211 โสฬส ในกรณีที่จะตองดําเนินการใหประชาชนออกเสียงประชามติ
ตามมาตรา 211 ปณรส วรรคหา ใหประธานรัฐสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวันให
ประชาชนออกเสียงประชามติ ซึ่งจะตองไมกอนเกาสิบวัน แตไมชากวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันประกาศ ทัง้ นี้วันออกเสียงประชามติตองเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
บุคคลผูม สี ิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏวาประชาชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบดวย
กับรางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภาดําเนินการตอไปตามมาตรา 211 สัตตรส แตถาเสียง
ขางมากไมเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญนั้น หรือมีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติเปนจํานวน
ไมถงึ หนึง่ ในหาของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ใหรางรัฐธรรมนูญนัน้ เปนอันตกไป
มาตรา 211 สัตตรส เมือ่ มีประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ ใหประธาน
รัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญขึน้ ทูลเกลาฯถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา 93 และมาตรา 211
ปณรส วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ
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มาตรา 211 อัฏฐารส สภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) สภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนสมาชิกเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งตามมาตรา 211 ทศ
วรรคสี่
(2) สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม
มาตรา 211 เตรส วรรคหนึ่ง
(3) เมื่อรางรัฐธรรมนูญไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหใชบังคับเปนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
(4) เมื่อรางรัฐธรรมนูญตกไปตามมาตรา 211 เตรส วรรคหา มาตรา 211 ปณรส วรรคสี่
มาตรา 211 โสฬส วรรคสี่ หรือมาตรา 211 สัตตรส
ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญสิน้ สุดลงตามวรรคหนึ่ง (2) ใหดําเนินการจัดใหมีสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามหมวดนี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรา
211 เตรส วรรคหนึ่ง ทั้งนี้บุคคลผูที่เคยเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญชุดเดิมจะเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญอีกไมได
มาตรา 211 เอกูนวีสติ ถารางรัฐธรรมนูญทีจ่ ดั ทําขึ้นตามหมวดนี้ตกไป คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผู  แ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํ านวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเสนอญัตติตอรัฐสภาเพื่อ
ใหรัฐสภามีมติใหมีการจัดทํ ารัฐธรรมนูญฉบับใหมตามความในหมวดนี้อีกได การออกเสียง
ลงคะแนนใหความเห็นชอบของรัฐสภาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
เมือ่ รัฐสภามีมติอยางหนึ่งอยางใดตามวรรคหนึ่งแลว จะมีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่ง
อีกไมได เวนแตจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม

ภาคผนวกที่ 7
รายชือ่ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
นาวาโทเดชา สุขารมณ
พลเอกสายหยุด เกิดผล
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายอารีย วงศอารยะ
นายบุญศรี มีวงศอุโฆษ
นายเสกสรร ประเสริฐกุล
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายพรศักดิ์ ผองแผว
นายพรชัย สุนทรพันธุ
นายเสถียร หอมขจร
นายวิวัฒน เอี่ยมไพรวัน
นายกิตติพงศ หังสพฤกษ
พลโทแปง มาลากุล ณ อยุธยา
พลเรือตรีทํานุ เนตรโรจน
นาวาอากาศเอกหวล วัฒนาถาวร
พลตรีสนอง อุทธโยธา
นายอรุณ งามดี
ผูอ านวยการองค
ํ
การสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
นายปราโมทย ฝายอุประ
นายโชคชัย อักษรนันท
นายสม จาตุศรีพิทักษ
ประธานสภาหอการคาไทย
นายสัก กอแสงเรือง
นายนิพนธ สรการ
รอยโทภูมิศักดิ์ หงษหยก
นายสวาง พรรณพฤกษ

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
และโฆษกคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

นายสุรินทร โตทับเที่ยง
นายสุธรรม เฮาบุญ
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
นายสุวทิ ย หาทอง
นายทิวา ธเนศวร
นายประวัฒน อุตตะโมต
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร
นายอุดร ตันติสุนทร
นายรักเกียรติ สุขธนะ
นายคณิน บุญสุวรรณ
นายสมศักดิ์ คุณเงิน
นายชาญ สิทธิสารากร
นายปาน พึ่งสุจริต
นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม
นายวิบูลย เข็มเฉลิม
นายเอนก นาคะบุตร
ศาสตราจารยอมร จันทรสมบูรณ
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
ศาสตราจารยกระมล ทองธรรมชาติ
นายประทาน คงฤทธิศึกษากร
นางสายสุรี จุติกุล
ศาสตราจารยนิคม จันทรวิทุร
นายแพทยวิชัย โชควิวฒ
ั น
นายแพทยชูชัย ศุภวงศ
รอยโทสุวทิ ย ยอดมณี
นายณรงค นุนทอง
นายอนุช อาภาภิรม
นายมนตรี รูปสุวรรณ
นายทิวา เงินยวง
ศาสตราจารยไพศิษฐ พิพัฒนกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการ

ภาคผนวกที่ 8
คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 118/2538
เรือ่ งแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะปฏิรูปการเมืองเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
ราชการแผนดินและการตรวจสอบทางการเมือง และสนับสนุนใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 211 ทั้งนี้โดยคํานึงถึงขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
และองคกรประชาธิปไตยอื่นๆ จึงสมควรแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นดูแลรับผิดชอบการดําเนินงาน
ดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวของรัฐบาลเปนไปดวยความรอบคอบและ
มีการรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลาย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 11 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
1. ใหมคี ณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปการเมือง ประกอบดวย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

นายชุมพล ศิลปอาชา
นายโภคิน พลกุล
ศาสตราจารย ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
นายแพทยสันต หัตถีรัตน
ศาสตราจารย ดร. อมร รักษาสัตย
รองศาสตราจารยโคทม อารียา
พลเอกศิรนิ ทร ธูปกลํ่า
ศาสตราจารย ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
ผูช วยศาสตราจารยสมยศ เชื้อไทย
รองศาสตราจารยวิสุทธิ์ โพธิแทน
รองศาสตราจารย ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย
นายนิพนธ สรการ
นายสุชน ชาลีเครือ
รองศาสตราจารย ดร. มนตรี รูปสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยอัษฎางค ปาณิกบุตร
รองศาสตราจารย ดร. ธีรภัทร เสรีรังสรรค

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34

ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ
ผูช วยศาสตราจารย ดร. สุรพล นิติไกรพจน
นายโสภณ สุภาพงษ
รอยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
นายเจริญ คัมภีรภาพ
ผูแทนพรรคกิจสังคม
ผูแ ทนพรรคความหวังใหม
ผูแทนพรรคชาติไทย
ผูแ ทนพรรคชาติพัฒนา
ผูแ ทนพรรคนําไทย
ผูแทนพรรคประชากรไทย
ผูแทนพรรคประชาธิปตย
ผูแทนพรรคพลังธรรม
ผูแทนพรรคมวลชน
ผูแทนพรรคเสรีธรรม
ผูแทนพรรคเอกภาพ
รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล

1.35 ผูช วยศาสตราจารย ดร. สุนทร มณีสวัสดิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการตามขอ 1 มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) จัดทํ าแผนพัฒนาการเมืองใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รวมทั้งเสนอแนวทางและวิธีการ
ปฏิรูปการเมืองตอคณะรัฐมนตรี
(2) พิจารณาแนวทางการดํ าเนินการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา 211 ทั้ง นี้ โ ดยคํ านึ ง ถึ ง ขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยและองคกร
ประชาธิปไตยอื่นๆ
(3) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของเรื่องที่จะดําเนินการ
(4) มอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรือคณะกรรมการที่มีอยูแลวใหดําเนินการ
ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษาวิเคราะหกฎหมายที่ไมสนองตอบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายที่ควรจะมีขึ้นใหมเพื่อสนองตอบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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แลวดําเนินการยกรางหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติตางๆใหสนองตอบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(5) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆขึ้นใหม
เพือ่ ดําเนินการตามคําสั่งนี้
(6) กํากับดูแล ใหคําแนะนํา ประสานงาน และเรงรัดหนวยงานของรัฐหรือ
คณะกรรมการตาม (4) และ (5) เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งนี้ ในการนี้จะใหหนวยงานหรือ
คณะกรรมการดังกลาวรายงานความคืบหนา ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
ปญหาใหทราบตามเวลาที่กําหนดก็ได
(7) รายงานความคืบหนาใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบทุกสามเดือน
(8) กลัน่ กรองเรื่องที่พิจารณาตามคําสั่งนี้เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
3. ใหสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของใหความรวมมือดานเอกสารขอมูล การเขาชี้แจง
และการดําเนินการอื่นๆ แกคณะกรรมการและผูไดรับแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้
4. ใหคณะกรรมการตามขอ 1 และคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามคํ าสั่งนี้มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนที่ปรึกษา
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและ
คาตอบแทนทีป่ รึกษาซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 โดยใหเบิกจายจากสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่ตกลงกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทัง้ นี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
คําสัง่ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2538
(นายบรรหาร ศิลปอาชา)
นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวกที่ 9
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นายชัยอนันต สมุทวณิช
นายโภคิน พลกุล
นายพินิจ จันทรสุรินทร
นายเกษม สุวรรณกุล
นายอักขราทร จุฬารัตน
นายสมศักดิ์ คุณเงิน
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายพีรพันธุ พาลุสุข
นายอลงกรณ พลบุตร
นายจาตุรนต ฉายแสง
นายเงิน ไชยศิวามงคล
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ
นายชุมพล ศิลปอาชา
นายเดโช สวนานนท
พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ
นายนรนิติ เศรษฐบุตร
นายนิพนธ วิสษิ ฐยุทธศาสตร
นายประสพ บุษราคัม
นายไพศาล กุสุมาลยวิสัย
นายยงยุทธ ติยะไพรัช
นายวิษณุ เครืองาม
นายสมยศ เชื้อไทย
นายสวัสดิ์ คําประกอบ
นายสันต หัตถีรัตน
พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข
พลเอกจรัล กุลละวณิชย
นายจําลอง ครุฑขุนทด

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 2
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
ผูช วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ 1
ผูช วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ 2
โฆษกคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

นายเฉลิมพล สนิทวงศชัย
นายชํานิ ศักดิเศรษฐ
นายดุสิต โสภิตชา
นายถวิล ไพรสณฑ
นายธีรภัทร เสรีรังสรรค
คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน
นายพงศเทพ เทพกาญจนา
นายลิขิต ธีรเวคิน
นายสมภพ โหตระกิตย
นายสังขทอง ศรีธเรศ
นายสุชน ชาลีเครือ
นายสุทัศน เงินหมื่น
นายอดิศร เพียงเกษ
นายอมร จันทรสมบูรณ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายอัษฎางษ ปาณิกบุตร

ภาคผนวกที่ 10
รายชือ่ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
1. สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญประเภทจังหวัดจํานวน 76 คน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายกมล สุขคะสมบัติ
นายเกษม พันธุรัตน
นายโกศล ศรีสังข
นายคณิน บุญสุวรรณ
นายครรชิต สุขุมินท
นายแคลว นรปติ
นายจรัส งะสมัน
นายจัตวา กลิ่นสุนทร
นายจํานงค พิณสาย
นายชงค วงษขันธ
พลตํารวจเอกชาญ รัตนธรรม
นายชานนท สุวสิน
นายเดโช สวนานนท
นายถาวร จันทรสม
นายทวิช กลิ่นประทุม
นายธงชาติ รัตนวิชา
นายธรรมนูญ มงคล
นายธีรวัฒน รมไทรทอง
นายธีรศักดิ์ กีฬา
นายนัจมุดดีน อูมา
นายนิตินัย นาครทรรพ
นายนิเวศ พันธเจริญวรกุล
นายบัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
นายประชุม ทองมี
นายประดัง ปรีชญางกูร
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

ศาสตราจารยประดิษฐ เจริญไทยทวี
นายประเทือง คําประกอบ
นายประวิทย เจนวีระนนท
นายประวิทย ทองศรีนุน
นายประสพพร พาทยกุล
นางปราณี วชิราศรีศิริกุล
พันตรีปรีดา นิสสัยเจริญ
พลเอกปญญา สิงหศักดา
นายเปลี่ยน เกตุทอง
นายพงษเทพ เทพกาญจนา
นายพนัส จันทรสุรินทร
นายพนัส ทัศนียานนท
นางพวงเล็ก บุญเชียง
นางพินทิพย ลีลาภรณ
นายพินิจ อัศวโกวิทกรณ
นายพูนสวัสดิ์ พุทธศิริ
นายเพชร แกนเมือง
นายไพบูลย ชมาฤกษ
นางยุพา อุดมศักดิ์
นายวรพจน ณ นคร
นายวรพจน วงศสงา
นายวิศัลย โฆษิตานนท
นายวุฒิพงศ ฉายแสง
นายสงวน พงษมณี
นายสนั่น อินทรประเสริฐ
นายสมเกียรติ ออนวิมล
พันเอกสมคิด ศรีสังคม
รอยตรีสมนึก ชูวิเชียร
นายสมรรค ศิริจันทร

660
2. สมาชิ ก สภาร า งรัฐ ธรรมนูญ ประเภทผู เชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ
จํานวน 23 คน คือ
(ก) ผูเ ชีย่ วชาญสาขากฎหมายมหาชน
1. นายเกษม ศิริสัมพันธ
2. นายแกวสรร อติโพธิ
3. ผูช วยศาสตราจารยโกเมศ ขวัญเมือง
4. ศาสตราจารยคณิต ณ นคร
5. รองศาสตราจารยมนตรี รูปสุวรรณ
6. รองศาสตราจารยธงทอง จันทรางศุ
7. ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
8. รองศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย
(ข) ผูเ ชีย่ วชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร
1. ศาสตราจารยกระมล ทองธรรมชาติ
2. ศาสตราจารยเขียน ธีระวิทย
3. นายเฉลิม พรหมเลิศ
4. ศาสตราจารยลิขิต ธีรเวคิน
5. รองศาสตราจารยวิสุทธิ์ โพธิแทน
6. ศาสตราจารยสุจิต บุญบงการ
7. ศาสตราจารยอมร รักษาสัตย
8. นายเอนก สิทธิประศาสน
(ค) ผูมีประสบการณดานการเมือง การบริหารราชการแผนดินหรือราง
รัฐธรรมนูญ
1. ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม
2. ศาสตราจารยธรรมนูญ ลัดพลี
3. พลตํารวจเอกประมาณ อดิเรกสาร
4. นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ
5. นายสวัสดิ์ คําประกอบ
6. นายอานันท ปนยารชุน
7. นายอุทัย พิมพใจชน

ภาคผนวกที่ 11
คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ
แตงตั้งโดยสภารางรัฐธรรมนูญในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2540
1. นายอานันท ปนยารชุน
2. นายเกษม ศิริสัมพันธ
3. ศาสตราจารยคณิต ณ นคร
4. พลตํารวจเอกประมาณ อดิเรกสาร
5. ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
6. นายพงศเทพ เทพกาญจนา
7. รองศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย
8. นายคณิน บุญสุวรรณ
9. ผูช วยศาสตราจารยโกเมศ ขวัญเมือง
10. ศาสตราจารยเขียน ธีระวิทย
11. นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ
12. รองศาสตราจารยวิสุทธิ์ โพธิแทน
13. พันเอกสมคิด ศรีสังคม
14. นายสวัสดิ์ คําประกอบ
15. ศาสตราจารยสุจิต บุญบงการ
16. นายเสรี สุวรรณภานนท
17. นายเอนก สิทธิประศาสน
18. ศาสตราจารยกระมล ทองธรรมชาติ
19. นายเดโช สวนานนท
20. นาสมเกียรติ ออนวิมล
21. ศาสตราจารยอมร รักษาสัตย
22. นายโกศล ศรีสังข
23. นายธงชาติ รัตนวิชา
24. นายประชุม ทองมี
25. นายประดัง ปรีชญางกูร
26. นายพนัส ทัศนียานนท
27. ศาสตราจารยลิขิต ธีรเวคิน
28. นายสุทธินนั ท จันทระ
29. นางสุนี ไชยรส

ภาคผนวกที่ 12
คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แตงตั้งโดยสภารางรัฐธรรมนูญในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540
1. นายอานันท ปนยารชุน
2. นายเกษม ศิริสัมพันธ
3. ศาสตราจารยคณิต ณ นคร
4. นายคณิน บุญสุวรรณ
5. พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวฒ
ั น
6. นายประชุม ทองมี
7. ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
8. นายพงศเทพ เทพกาญจนา
9. รองศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย
10. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
11. ศาสตราจารยสุจิต บุญบงการ
12. ผูช วยศาสตราจารยโกเมศ ขวัญเมือง
13. นายธงชาติ รัตนวิชา
14. นายบัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ
15. รองศาสตราจารยธงทอง จันทรางศุ
16. พลเอกปญญา สิงหศักดา
17. พลตํารวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน
18. ศาสตราจารยกระมล ทองธรรมชาติ
19. นายเดโช สวนานนท
20. นายธีรวัฒน รมไทรทอง
21. นายประดัง ปรีชญางกูร
22. ศาสตราจารยประดิษฐ เจริญไทยทวี
23. นายประวิทย เจนวีระนนท
24. นางพินทิพย ลีลาภรณ
25. นายพินิจ อัศวโกวิทกรณ
26. ศาสตราจารยลิขิต ธีรเวคิน
27. นายวรพจน วงศสงา
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28. นายวิศัลย โฆษิตานนท
29. รองศาสตราจารยวิสุทธิ์ โพธิแทน
30. นายวุฒิพงศ ฉายแสง
31. รอยตรีสมนึก ชูวิเชียร
32. นายสามารถ แกวมีชัย
33. นายสุทธินนั ท จันทระ

