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1. บทนํา
บทความนี้ตองการศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
โดยพิจารณาผลกระทบของการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีตอ
กระบวนการดังกลาวนี้
เนือ้ หาของบทความจําแนกออกเปน 5 ตอน ตอนที่หนึ่งวาดวยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตอนที่สองกลาวถึงตลาดการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว
นี้ ตอนที่สามกลาวถึงกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ตอนที่สี่กลาวถึง
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ตอนทีห่ า กลาวถึงกระบวนการกําหนดนโยบายกับยุทธศาสตรการพัฒนา
2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540
2.1

แนวความคิดพื้นฐานวาดวยรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญเปนสถาบันประเภทหนึ่ง1 Constitution และ Institution ในภาษา
อังกฤษมีรากศัพทจากฐานเดียวกัน เพราะตางหมายถึงกฎกติกาที่กํากับประพฤติกรรมของมนุษย
(Lane 1996 : 166 - 170) ในสังคมมนุษยที่มีการพัฒนา มีกระบวนการปรับเปลี่ยนกฎกติกาให
เปนสถาบัน (Institutionalization) ในสังคมเหลานี้ มนุษยเมื่อจะประพฤติปฏิบัติในเรื่องใด จักตอง
คํานึงถึงกฎกติกาของสังคมในเรื่องนั้น มิฉะนั้นอาจถูกสังคมลงโทษ (Social Sanction) ความ
รุนแรงของบทลงโทษอาจใชในการจําแนกประเภทของกฎกติกาในสังคม กฎกติกาใดที่รัฐถือเปน
สถาบันสําคัญ หากมีการละเมิดฝาฝน จะไดรับการลงโทษจากรัฐ (State Sanction) เนือ่ งจากมี
การบัญญัตกิ ฎกติกาเหลานั้นเปนกฎหมาย กฎกติกาบางประเภทปรากฏในรูปจารีตประเพณี หรือ
ขอตกลงทั่วไป ซึ่งไมมีบทลงโทษ
1

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

2
รัฐธรรมนูญเปนสถาบันพิเศษ เพราะเปนอภิมหาสถาบัน (Meta-Institution) อัน
หมายถึงสถาบัน (กฎกติกา) ที่ใชกําหนดสถาบัน (กฎกติกา) อื่นๆในสังคม หรือเปนสถาบัน (กฎ
กติกา) ทีใ่ ชเปนบรรทัดฐานในการตีความและกําหนดกรอบของสถาบัน (กฎกติกา) อื่นๆในสังคม
แมรัฐธรรมนูญมีทั้งที่มีและไมมีลายลักษณอักษร แตรัฐธรรมนูญมีสถานะทางกฎหมาย เพราะ
รัฐธรรมนูญกําหนดอํานาจในการตรากฎหมาย ในฐานะอภิมหาสถาบัน รัฐธรรมนูญกําหนดกฎ
กติกาในการสถาปนา 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
แนวความวาดวยรัฐธรรมนูญในฐานะเอกสารการเมืองมีพื้นฐานมาจากนิติทฤษฎี
วาดวยรัฐธรรมนูญ (Legal Theory of Constitution)2 รัฐธรรมนูญมีความสัมพันธกับรัฐ เพราะ
รัฐธรรมนูญกํ าหนดการดํ ารงอยูของรัฐ แตในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญมิอาจกอเกิดขึ้นไดหาก
ปราศจากรัฐ ความสัมพันธระหวางรัฐกับรัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะวัวพันหลัก รัฐตองมีขื่อแป
(Legal Order) ขือ่ แปกับรัฐจักตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการดํารงอยูของรัฐ รัฐจักตองมีระบบ
สถาบั น พื้ น ฐานที่ กํ าหนดกฎกติ ก าสํ าหรั บ ตลาดการเมื อ งและกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
รัฐธรรมนูญจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับรัฐ (Lane 1996 : 170 - 173)
ในฐานะเอกสารการบริหารการปกครอง รัฐธรรมนูญกําหนดรูปแบบ บทบาท และ
หนาที่ของรัฐบาล กําหนดโครงสรางของรัฐสภาและกฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) ใน
รัฐสภา กําหนดรูปแบบและอํานาจของศาลสถิตยุติธรรม กําหนดกระบวนการขึ้นสูตําแหนงการ
เมืองและตําแหนงผูบริหารประเทศระดับสูง และกระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงเหลานี้
ในฐานะเอกสารการบริหารการปกครอง รัฐธรรมนูญกอใหเกิดโครงสรางอภิบาล
ประชาชน (Governance Structure) โครงสรางดังกลาวนี้จะเกื้อกูลใหการอภิบาลประชาชนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม ขึ้นอยูกับการออกแบบเชิงสถาบันของรัฐธรรมนูญ โครงสรางอภิบาล
ราษฎรอาจเกื้อกูลการแกปญหาที่สังคมเผชิญหรือไมก็ได อาจปกปองสิทธิการเมือง สิทธิสังคม
และสิทธิเศรษฐกิจของประชาชนมิใหถูกลิดรอนไดโดยงายหรือไมก็ได รวมทั้งอาจเกื้อกูลการ
พัฒนาสถาบันการเมืองควบคูไปกับการพัฒนาสถาบันเศรษฐกิจหรือไมก็ได (Weingast 1993)

2

ผูนําของสํานักนิติทฤษฎีวาดวยรัฐธรรมนูญ คือ ฮันส เคลเส็น (Hans Kelsen) ดู Lane (1996 : 171-173)

3
ในฐานะเอกสารทางเศรษฐกิจ3 รัฐธรรมนูญกําหนดกฎกติกาการเลนเกมระหวาง
นักการเมือง กลุม ผลประโยชน และราษฎรทั้งที่มีและไมมีสิทธิเลือกตั้ง กฎกติกาเหลานี้นอกจากมี
ผลตอปฏิสัมพันธระหวางตัวละครตางๆในตลาดการเมืองแลว ยังมีสวนสํ าคัญในการกํ าหนด
ดุลอํานาจในกระบวนการกําหนดนโยบายอีกดวย รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดเฉพาะแตกฎกติกาการ
เลนเกมในตลาดการเมืองเทานั้น หากยังกําหนดนโยบายที่รัฐบาลตองดําเนินการ ขีดขั้นของการ
บังคับใหรัฐบาลดําเนินนโยบายขึ้นอยูกับศักดิ์แหงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติในหมวด
สิทธิและเสรีภาพเปนบทบัญญัติที่รัฐบาลตองดําเนินการ แตบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐเปดโอกาสใหรัฐบาลสามารถใชดุลพินิจได นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังมีบทบัญญัติที่
กํากับประพฤติกรรมของรัฐบาลและนักการเมือง เพื่อควบคุมมิใหรัฐบาลและนักการเมืองมีอํานาจ
มากเกินไป และปองกันการใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ดังเชนการจํากัด
อํานาจทางการคลังและอํานาจทางการเงินของรัฐบาลอีกดวย (McKenzie 1984)
เหตุใดสังคมมนุษยจึงตองมีอภิมหาสถาบัน ดังเชนรัฐธรรมนูญ? นักเศรษฐศาสตร
นําเสนออรรถาธิบายประเด็นนี้ โดยใชแบบจําลองที่แตกตางกันอยางนอย 2 แบบจําลอง คือ
(1) The Prisoners’ Dilemma Model
(2) The Principal – Agent Model
ตาม The Prisoners’ Dilemma Model มนุษยจะมีประพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Behaviour) แตภายใตสภาวการณที่เรียกวา Prisoners’ Dilemma ประพฤติกรรมเชิง
ยุทธศาสตรอาจไมกอผลดีเลิศแกสังคม กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ มิอาจนําสังคมไปสูภาวะอุตมภาพ
ของพาเรโต (Pareto Optimality) หากแตเปนดุลยภาพที่เลวกวาอุตมภาพ (Suboptimal
Equilibrium) อภิมหาสถาบันดังเชนรัฐธรรมนูญเปนสิ่งจําเปนเพื่อชวยแกปญหา Prisoners’
Dilemma ทั้งนี้ดวยการกําหนดกติกาสังคมเพื่อใหสมาชิกรักษาพันธสัญญาและมีศรัทธาเชื่อถือ
ซึง่ กันและกัน (Elster 1989)
มนุษยสามารถแกปญหานานัปการโดยอาศัยมรรควิธีการปริวรรตโดยสมัครใจ
(Voluntary Exchange) ตลาดมีกฎกติกาหรือสถาบันที่กํากับการปริวรรตโดยสมัครใจ ตราบเทาที่
ตลาดมีความสมบูรณ สมาชิกในสังคมสามารถประเมินประโยชนและตนทุนที่ตองสูญเสียไปใน
การปริวรรตโดยสมัครใจได สังคมยอมไดประโยชนจากการปริวรรตโดยสมัครใจดังกลาวนี้ แต
ตลาดมิอ าจทํ างานแต โ ดยลํ าพั ง หากไม มีก ฎกติ ก าหรือ สถาบั น พื้ น ฐานดัง เชนกรรมสิท ธิ์ใน
ทรัพยสนิ นิตกิ รรม การละเมิด ฯลฯ รัฐธรรมนูญเกื้อกูลใหมีกฎกติกาหรือสถาบันพื้นฐานเหลานี้
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แนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญในฐานะเอกสารเศรษฐกิจปรากฏครั้งแรกใน Posner (1987) บทวิพากษแนว
ความคิดนี้ ดู Levinson (1987) และ Macey (1987)
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รัฐธรรมนูญจึงเปนสิง่ จําเปนตอการทํางานของกลไกตลาด ปญหา Prisoners’ Dilemma ทําให
ความจํ าเปน ต องมีรัฐธรรมนู ญมี ม ากยิ่ง ขึ้นไปอีก เพราะตลาดมิอาจแกปญหา Prisoners’
Dilemma แตโดยลํ าพังได หากสมาชิกในสังคมหาประโยชนสวนบุคคลโดยไมเคารพหรือโดย
ละเมิดกฎกติกาในตลาด (Lane 1996 : 173 - 178)
ตาม The Principal - Agent Model ราษฎรเปนมูลนาย (Principal) นักการเมือง
หรือรัฐบาลและขาราชการเปนผูรับใช (Agent) มูลนายวาจางใหผูรับใชดูแลทุกขสุขของมูลนาย ใน
การวาจางดังกลาวนี้ มีการทําสัญญาระหวางมูลนายกับผูรับใช เพื่อลดตนทุนในการทําสัญญา
สัญญาดังกลาวนี้เปนสัญญาระยะยาว (Long-term Contract) ซึง่ มีชอื่ เรียกวา “รัฐธรรมนูญ” ใน
ประเทศที่มีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร 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 ยเหตุที่มี ปญ 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 อันไดแกประเด็นปญหาที่วา มูลนายจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหผูรับ
ใชปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของมูลนายอยางแทจริง มูลนายแตโดยลําพังมิอาจกํากับและ
ตรวจสอบผูรับใชอยางมีประสิทธิภาพได เพราะติดขัดดวยปญหาความไมสมบูรณและความไร
สมมาตรของสารสนเทศ ปญหาเหลานี้กอใหเกิดปญหา Moral Hazard และปญหา Adverse
Selection ตามมา อภิมหาสถาบันดังเชนรัฐธรรมนูญเปนสิ่งจําเปน เพื่อกําหนดพันธสัญญา
ระหวางมูลนายกับผูรับใช โดยระบุถึงหนาที่ตางตอบแทนระหวางคูสัญญา (Lane 1996 : 178 –
180)
ตาม The Principal – Agent Model รัฐธรรมนูญเปนสัญญาระยะยาวระหวาง
ผูป กครองกับราษฎร ซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่ของผูปกครอง และกําหนดสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่
ของราษฎร ในการปองกันมิใหผูปกครองใชอํานาจในทางฉอฉลและหาประโยชนใสตัว รัฐธรรมนูญ
มีบทบัญญัติกําหนดขอจํากัดในการใชอํานาจของผูปกครอง กําหนดสถาบัน องคกร และกระบวน
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การในการถวงดุลอํานาจและการตรวจสอบการใชอํานาจ รวมตลอดจนกระบวนการถอดถอนจาก
ตําแหนง
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)
มาใชวเิ คราะหรัฐธรรมนูญ การวิเคราะหจับประเด็นอยางนอย 2 ประเด็น ประเด็นแรก คณะผูราง
รัฐธรรมนูญสังกัดชนชั้นใดในสังคม ประเด็นที่สอง บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเกื้อกูลผลประโยชน
ชนชั้นใดในสังคม
Beard (1913) ถูกจัดอยูใ นกลุมแนวทางลัทธิมารกซ ในการวิเคราะหรัฐธรรมนูญ
แหงสหรัฐอเมริกา An Economic Interpretation of the Constitution of the United States
(1913) เสนอบทวิเคราะหวา คณะผูรางรัฐธรรมนูญ(The Framers) มีเจตนาแฝงเรนในการแสวง
หาผลประโยชนสวนบุคคลจากรัฐธรรมนูญที่ราง ดวยเหตุที่คนเหลานี้มีภูมิหลังมาจากกลุมทุน
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาจึงมีบทบัญญัติที่เกื้อประโยชนกลุมทุน อันประกอบดวยนายทุน
อุตสาหกรรมและนายธนาคารเปนดานหลัก ภายใตรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา รัฐบาลมีอํานาจ
มหาศาล โดยเฉพาะอยางยิง่ อํานาจในการเก็บภาษีอากร อํานาจในการประกาศสงคราม อํานาจ
ในการควบคุมการพาณิชย และอํานาจในการใชที่ดินทางภาคตะวันตกของประเทศ อํานาจเหลานี้
เกื้อกูลผลประโยชนของกลุมทุน ในขณะที่กลุมเกษตรกรและกลุมลูกหนี้เปนฝายเสียประโยชน
ศาสตราจารยชารลส เบียรด (Charles Beard) ถูกตีตราวาเปนมารกซิสต เพราะมีความเห็นวา
รัฐธรรมนูญรางโดยชนชั้นใด ยอมใหประโยชนแกชนชั้นนั้น เมื่อ Beard (1913) ปรากฏสูโลกวิชา
การ ก็ถกู วิพากษวิจารณเปนอันมาก4
Law and Economics Approach นําเสนอการวิเคราะหรัฐธรรมนูญ ดวยการยึด
กุมขอสมมติของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกที่วา มนุษยมีความเห็นแกตัว ตองการอรรถประโยชน
4

บทวิพากษ Beard (1913) ดู Komesar (1987), Sunstein (1987), Zuckermann (1987) และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง Macey (1987)
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สูงสุด (Utility Maximization) ตัวละครทุกตัวในตลาดการเมืองลวนแลวแตเห็นแกได ไมวาจะเปน
นักการเมือง ขาราชการ ขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง กลุมผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจ และราษฎรทั่วไป ประพฤติกรรมของตัวละครในตลาดการเมืองเปนสิ่งที่
คาดการณได เพราะมีการสนองตอบตอโครงสรางสิ่งจูงใจ โดยที่ตัวละครเหลานี้มีการซื้อขายแลก
เปลีย่ นบริการทางการเมือง รวมตลอดจนการซื้อขายสิทธิ บนพื้นฐานของผลประโยชนสวนบุคคล
การซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดการเมืองโดยสมัครใจดังกลาวนี้ไมเพียงแตจะใหประโยชนแกผูซื้อ
ขายเทานัน้ หากยังใหประโยชนแกระบอบการเมืองโดยสวนรวมดวย (Macey 1987 : 54)5
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
ครอบงําโดยผูมีอํานาจซื้อ แมรัฐสภาจะมีหนาที่ดานนิติบัญญัติ แตกระบวนการนิติบัญญัติจะ
สนองตอบกลุมผลประโยชนเปนดานหลัก เนื่องเพราะกลุมผลประโยชนเหลานี้นอกจากจะมีการ
จัดตั้ ง เป นกลุมอันเขมแข็งแลว ยังมีอํ านาจซื้ออีกดวย บทวิเคราะหของสํ านัก Law and
Economics ใหบทสรุปคลายคลึงกับ Beard (1913) กลาวคือ รัฐธรรมนูญเปนเอกสารเศรษฐกิจ
ที่ออกแบบสถาบันเพื่อเกื้อกูลการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากประชาราษฎรไปใหกลุม
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ขอสมมติวาดวยประพฤติกรรมอันสมเหตุสมผล (Rationality Assumption) เปนรากฐานของทฤษฎี
เศรษฐศาสตรกระแสหลัก บทวิพากษขอสมมตินี้ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร ดู Kahneman (1994) การแผ
อิทธิพลของขอสมมตินี้ไปสูสาขาวิชาอื่น ดู Johansson (1991), Mongin (1991), และ Sugden (1991) อิทธิพล
ที่มีตอสาขาวิชารัฐศาสตร ดู Lalman, Oppenheimer, and Swistak (1993) บทวิพากษการนํา Rationality
Assumption ไปใชศึกษาปรากฏการณและประพฤติกรรมทางการเมือง ดู Monroe (1991) และ Green and
Shapiro (1994) อิทธิพลของ Rationality Assumption ปรากฏอยางชัดเจนในสาขาวิชาสังคมวิทยาเศรษฐกิจ
(Economic Sociology) ดู Coleman (1990) และ Holton (1995)
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ผลประโยชนที่มีการจัดตั้งและมีอํานาจซื้อ โดยที่ในกระบวนการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ดั ง กลา วนี้ มี การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ (Rent
Seeking) โดยผูม ีอํานาจทางการเมือง6
Public – Regarding Approach เสนอบทวิเคราะหวา รัฐธรรมนูญรางขึ้นเพื่อผล
ประโยชนของสังคมโดยสวนรวม7 ในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญแมจะมีกลุมผลประโยชนที่
ต อ งการผลักดันใหรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่เกื้อประโยชนของกลุมตน แตก็จะมีกลุมที่เสีย
ประโยชนขัดขวางและคัดคาน กลุมผลประโยชนทั้งปวงจะประเมินตนทุนและประโยชนจากการ
แสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชแลว หากผลการประเมิน
พบวา การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจสรางความเสียหายแกสังคมโดยสุทธิ ก็ตองผลักดันให
รัฐธรรมนูญมีกลไกในการปองปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มิฉะนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญมีผล
บังคับใชแลว สังคมจะตกอยูในภาวะ Prisoners’ Dilemma เพราะจะมีประพฤติกรรมเชิง
ยุท ธศาสตรใ นการแสวงหาส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง อาจมิ ไดนํ าสังคมไปสูส ภาวการณ ที่ มี
สวัสดิภาพสูงสุด (Macey 1987)
รัฐธรรมนูญมีสถานะประดุจสัญญาระยะยาว ในดานหนึ่ง การทําสัญญาระยะสั้น
ดวยความถี่สูงยอมตองเสียตนทุนการทําสัญญาสูง ในอีกดานหนึ่ง การแกรัฐธรรมนูญเปนไปได
ดวยความยากลําบาก ทั้งในดานกระบวนการและกฎการลงคะแนนเสียง กระบวนการรางหรือ
แกไขรัฐธรรมนูญจึงเสียตนทุนสูง ขณะเดียวกัน บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมีสวนสําคัญในการ
กําหนดโครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives) ในตลาดการเมือง โดยที่โครงสรางสิ่งจูงใจจะ
แตกตางไปตามประเภทของตัวละคร ตัวละครแตละกลุมในตลาดการเมืองเผชิญโครงสราง
สิ่ ง จู ง ใจที่ แ ตกตา งกันและปรั บตั ว สนองตอบตอสิ่ ง จูงใจแตกตา งกัน ดว ย กฎและกติก าตาม
รัฐธรรมนูญซึง่ มีโครงสรางสิ่งจูงใจที่ซอนเรนอยู นอกจากจะมีผลในการกํากับประพฤติกรรมของตัว
ละครในตลาดการเมืองแลว ยังอาจสรางภาระตนทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost) แก
ตัวละครเหลานั้น
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บทวิพากษบทวิเคราะหของสํานัก Law and Economics ดู Macey (1987)
7
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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ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญเปนเอกสารเศรษฐกิจที่กําหนดดุลอํานาจในตลาดการเมือง
และดวยเหตุที่ดุลอํานาจดังกลาวนี้สงผลตอการแบงปนผลประโยชนในสังคม บทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญจึงมีผลกระทบตอการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การแกปญหา
ความยากจนและการกระจายรายได รวมตลอดจนเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ (Elster 1994)
2.3

ภูมิหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กอเกิดจากการสิ้นขันติธรรมของ
ประชาชนที่มีตอระบอบการเมืองการปกครองที่ รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544 ก) เรียกวา “ระบอบ
ยียาธิปไตย” อันเปนระบอบการเมืองการปกครองของยี้ โดยยี้ และเพื่อยี้ การฉอฉลอํานาจของ
คณะ รสช. ภายหลังการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 และการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2534
เพื่อสืบทอดอํานาจภายในกลุม นํามาซึ่งเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 และจุดจบของรัฐบาล
พลเอกสุจินดา คราประยูร
ภายหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 รัฐบาลนักเลือกตั้งไมแสดงทีทาในการ
ปฏิรูปการเมือง อันเปนปฐมเหตุแหงวิกฤติการณการเมืองเดือนพฤษภาคม 2535 ขบวนการ
ประชาชนเริ่มกอกระแสการปฏิรูปการเมือง เริ่มตนดวยการอดอาหารประทวงของ ร.ต.ฉลาด
วรฉัตร ในป 2537 รัฐบาลพรรคประชาธิปตย อันนําโดยนายชวน หลีกภัย มิไดสนใจการประทวง
ของ ร.ต. ฉลาด วรฉัตร แตนายมารุต บุนนาค ประธานสภาผูแทนราษฎรแกปญหาโดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป) ในเดือนกรกฎาคม 2537 โดยมีศาสตราจารย
นายแพทยประเวศ วะสี เปนประธาน8 ดวยความมุง มั่นของประธาน คพป. คพป.สามารถนําเสนอ
แนวทางการปฏิรูปการเมือง (คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย 2538) ซึง่ รัฐบาลนายบรรหาร
ศิลปอาชา รับลูกตอดวยการแตงตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก.) โดยมีนายชุมพล
ศิลปอาชาเปนประธาน จนเปนเหตุใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2534 ในป 2538 โดยที่จุดสําคัญอยูที่การแกไขมาตรา 211 การแกไขรัฐธรรมนูญนํามาซึ่งการ
จัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญในเดือนธันวาคม 2539 ซึ่งมีกรอบเวลา 233 วันสําหรับการทํางาน9 ราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลวเสร็จเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 โดยที่รัฐสภาใหความ
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การดําเนินงานของ คพป. ดู ประเวศ วะสี (2541) ความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองของประธาน คพป. ดู
ประเวศ วะสี (2540)
9
ประสบการเกี่ยวกับการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญ ดู บุญเลิศ คชายุทธเดช (2543) ประกอบกับ ประเวศ
วะสี (2541 : 89-113)
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เห็นชอบในเวลาตอมา จนทายที่สุด มีพระบรมราชโองการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2540
สภารางรัฐธรรมนูญมีโครงสรางอันประกอบดวยดวยบุคคลหลากหลายอาชีพ
มีทงั้ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขาราชการ นักวิชาการ นักวิชาชีพอิสระ ทั้งนักหนังสือพิมพและ
ทนายความ และผูนําองคกรพัฒนาเอกชน แตองคกรในสภารางรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทสําคัญใน
การรางรัฐธรรมนูญ คือ คณะกรรมมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีพื้นที่สําหรับนักการเมืองนอย
สวนใหญของนักการเมืองที่อยูในคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองกลาววามีหัวปฏิรูป
ในจํานวนกรรมาธิการ 29 คน มีภูมิหลังเปนขาราชการและนักวิชาการ 14 คน และนักการเมือง
หัวปฏิรูปอยางนอย 4 คน10 ดวยเหตุดงั นี้ การรางรัฐธรรมนูญที่มีผลในการปฏิรูปการเมืองจึงเปน
ไปได แตการตอสูที่สําคัญเปนการตอสูในสภารางรัฐธรรมนูญและสภาผูแทนราษฎร สภาราง
รัฐธรรมนูญประกอบดวยนักการเมืองภูธรและผูแทนหอการคาในสวนภูมิภาค อุดมการณและ
ผลประโยชนที่แตกตางกันทําใหตองมีการออมชอมประนีประนอมบทบัญญัติในบางมาตรา สภา
ผูแ ทนราษฎรเปนองคกรรองรับระบอบ ‘ยียาธิปไตย’ นักการเมืองจํานวนไมนอยผานการเลือกตั้ง
ดวยการซื้อเสียงและวิธีการอันไมสุจริต รัฐธรรมนูญฉบับใหมมีเข็มมุงที่จะ ‘เลนงาน’ นักเลือกตั้ง
รวมทัง้ ขุนนางขาราชการที่เปนขารับใชผูนําทหารเผด็จการ ดวยเหตุดังนี้ ความรูสึกในหมูสมาชิก
รัฐสภา ทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเปนไปในทางที่ไมตอนรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม แตเปน
เพราะการขับเคลื่อนของการเมืองภาคประชาชนนอกรัฐสภา ทําใหเกิดแรงกดดันตอสมาชิกรัฐสภา
จํานวนไมนอยที่ใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ‘ฉบับปฏิรูปการเมือง’ และ ‘ฉบับประชาชน’ ดวย
ภาวะจํายอม ความสําเร็จในการประทับตรา ‘ฉบับปฏิรูปการเมือง’ และ ‘ฉบับประชาชน’ บนราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม ทําใหสมาชิกรัฐสภาที่ตองการอยูบนเวทีการเมืองตอไปไมตองการไดชื่อวา
เปนผูคัดคานรางรัฐธรรมนูญ ‘ฉบับปฏิรูปการเมือง’ และ 'ฉบับประชาชน’11 ดวยเหตุดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จึงผานรัฐสภาดวยความเห็นชอบและภาวะจํายอม
ในการใหความเห็นชอบของสมาชิกรัฐสภา
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รายชื่อสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการชุดตางๆ ดู บุญเลิศ คชายุทธเดช และประยงค คงเมือง (2541 :
425 - 432)
11
ประเด็นที่วา สภารางรัฐธรรมนูญแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการรางรัฐธรรมนุญหรือไม ดังขอ
ถกเถียงที่กลาวในหัวขอ 2.2 ขางตนมิอาจใหขอสรุปได เนื่องจากยังไมมีการศึกษาขอมูลในรายละเอียด แตการที่
กรรมการสภารางรัฐธรรมนูญหลายตอหลายคนดํ ารงตํ าแหนงในองคกรอิสระที่ทํ าหนาที่องคกรรัฐธรรมนุญา
ภิบาลใหภาพที่ไมดีเกี่ยวกับสภารางรัฐธรรมนูญ เพราะทําใหเขาใจไดวา สภารางรัฐธรรมนูญออกแบบองคกร
รัฐธรรมนุญาภิบาลเพื่อใหตนเองดํารงตําแหนง
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2.4

โครงสรางสิ่งจูงใจของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนอภิมหาสถาบันที่กําหนดกฎ
กติกาหรือสถาบันทีก่ ากั
ํ บการทํางานของตลาดการเมือง กฎกติกาเหลานี้แฝงเรนดวยโครงสรางสิ่ง
จูงใจทางเศรษฐกิจ โดยที่โครงสรางสิ่งจูงใจบางประเภทมีผลดีตอการพัฒนาตลาดการเมือง บาง
ประเภทสรางความเสื่อมทรามแกตลาดการเมือง แตบางประเภทกอผลกระทบในทิศทางที่ไมแนชัด
ในประการสําคัญ กฎกติกาเหลานี้ทําใหสังคมตองสูญเสียตนทุนปฏิบัติการ ตารางที่ 1 พยายาม
แจกแจงกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่กระทบตอตัวละครในตลาดการเมือง ไมวาจะเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา พรรคการเมือง รัฐบาล และราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
พรอมทั้งนําเสนอขอคาดการณเกี่ยวกับผลกระทบและสนองตอบของตัวละครที่มีตอกฎกติกาเหลา
นี้ ขอคาดการณทั้งหมดมาจากการวิเคราะหที่มีขอสมมติพื้นฐานวา ตัวละครในตลาดการเมืองมี
ประพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล (Rationality Assumption)
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ตารางที่ 1
โครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives)
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ตัวละคร

กฎกติกา

1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1.1 ส.ส. ทั้งหมด
1.การบังคับใหสังกัดพรรค
2. กําหนดวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรี

3. การหามซื้อเสียงและทุจริตการ
เลือกตั้ง ความเขมงวดของ กกต.
และอํานาจในการออก ‘ใบเหลือง’
และ ‘ใบแดง’

4. การยายพรรคโดยมีกําหนดเงื่อน
เวลา

5. การหาม ส.ส. มีสวนโดยตรง
หรือโดยออมในการใชงบประมาณ

การสนองตอบหรือผลกระทบ
สรางทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการ
เมือง
สรางระบบบัณฑิตยาธิปไตย ซึ่งทําให
ตลาดการเมื อ งมี ก ารแข ง ขั น ที่ ไ ม
สมบูรณ
1. มิอาจทํ าลายระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภ ซึ่งฝงรากลึกได
2. พลิกแพลงวิธีการซื้อเสียงและการ
ทุจริตการเลือกตั้ง
3. จั บ ผิ ด การซื้ อ เสี ย งและการทุจริต
ของคูแขงทางการเมือง
4. สรางหลักฐานเท็จเกี่ยวกับการซื้อ
เสียงและการทุจริตของคูแขงทาง
การเมือง
1. การยายพรรคภายหลังการเลือกตั้ง
ครั้งแรกจะมีนอยลง เนื่องจากตน
ทุนการยายพรรคสูงขึ้น
2. ตลาดนั ก การเมื อ งยั ง คงมี การซื้อ
ขายนักการเมือง ซึ่งจายราคาดวย
เงินหรือดวยตําแหนง
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. แทรกแซงการโยก
ยายแตงตั้งและขึ้นเงินเดือนขาราช
การ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจา
หนาที่องคการของรัฐ
7. ส.ส. มิอาจเสนอรางกฎหมาย
เกี่ยวดวยการเงิน เวนแตมีคํ ารับ
รองของนายกรัฐมนตรี

สั่ ง การและกดดั น ด ว ยวาจาผ า นปลั ด
กระทรวง อธิบดี ผูอํานวยการ/ผูวาการ
รัฐวิสาหกิจ และผูบริหารองคการของรัฐ
โดยไมมีลายลักษณอักษร
1. ลิดรอนหนาที่ดานนิติบัญญัติของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. ให สิ่ ง จู ง ใจแก ส.ส. เพื่ อ ให มี
ประพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการทํา
หนาที่ดานนิติบัญญัติ
1. ทํ าลายสิ่ ง จู ง ใจที่ จ ะก อ ให เ กิ ด
นวัตกรรมดานนิติบัญญัติ
2. สรางทํ านบกีดขวางการทํ าหนาที่
ดานนิติบัญญัติของรัฐสภา
1. ระมัด ระวัง และพลิก แพลงวิ ธีการ
ฉ อ ราษฎร บั ง หลวงและประพฤติ
มิชอบ
2. หลี ก เลี่ ย งการสั่ ง การโดยใช ล าย
ลักษณอักษร
3. กดดันและผลักภาระใหขาราชการ
หรื อ เจ า หน า ที่ ป ระจํ าเป น ผู เสนอ
ความเห็ น ชอบหรื อ เป น ผู  ดํ าเนิ น
โครงการที่มีชองทางในการดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจ
1. การรายงานบัญชีทรัพยสินเกินกวา
ความเปนจริงเมื่อรับตํ าแหนงการ
เมืองครั้งแรก
2. การถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจ
แกสามีหรือภรรยานอกสมรส
3. การถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจ
แกบุตรธิดาที่บรรลุนิติภาวะ
4. การพักสวนเกินทางเศรษฐกิจไวใน
ป ร ะ เ ท ศ ที่ ไ ม  มี ก ฎ ห ม า ย ก า ร
ฟอกเงิน หรือกฎหมายการฟอกเงิน
ไมเขมงวด

8. การเสนอร า งกฎหมายมิ อ าจ
กระทําในฐานะปจเจกบุคคล หาก
แตตองไดรับความเห็นชอบโดยเปน
มติของพรรค
9. การถอดถอนออกจากตําแหนง
ทําไดงายขึ้น

10. การรายงานบัญชีทรัพยสินและ
หนี้สิน
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1.2 ส.ส.
ระบบแบงเขต

การแบงเขตการเลือกตั้งขนาดเล็ก 1. เกื้ อ กู ล การเลื อ กตั้ ง ผู  นํ าชุ ม ชน
กลุมทุนทองถิ่น และผูมีอิทธิพลใน
เพื่อใหมี ส.ส. ไดเพียงคนเดียว
ทองถิ่น
2. เกื้อกูลการซื้อเสียงและการทุจริต
การเลือกตั้ง
3. ส.ส. ตองมีความรับผิดตอเขตการ
เลือกตั้งมากขึ้น
1.3 ส.ส.
1. การจัดทําบัญชีรายชื่อพรรค 1. ความรับผิดของ ส.ส. มีตอหัวหนา
ระบบบัญชีรายชื่อพรรค
พรรคและหั ว หน า กลุ  ม การเมื อ ง
ที่สังกัด มิไดมีตอประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
2. การแยง ชิง เขา บัญ ชีรายชื่ อพรรค
และการแย ง ชิ ง อั น ดั บ ในบั ญ ชี
รายชื่อ
2. การเลือกตั้งโดยใชประเทศเปน ผูไดรับเลือกตั้งขาดความสํานึกในความ
เขตการเลือกตั้ง
รับผิดตอประชาชน เพราะไมทราบวาจะ
รับผิดตอใคร

2. สมาชิกวุฒิสภา

1. การหามผูสมัคร สว. สังกัดพรรค ผูสมัคร สว. มีสิ่งจูงใจที่จะใชเครือขาย
ทางการเมืองของพรรคการเมืองขนาด
ใหญเพื่อประโยชนในการเลือกตั้ง โดย
มิจําตองสังกัดพรรค
2. การหามหาเสียง
1. ทํ าให ส ารสนเทศทางการเมื อ งมี
ความไมสมบูรณ อันทําใหการแขง
ขั น ในตลาดการเมื อ งไม ส มบู ร ณ
ดวย
2. เกื้อประโยชนผูสมัคร สว. ที่เปน
บุคคลสาธารณะอยูกอนแลว ผูที่
มิ ใ ช บุ ค คลสาธารณะเสี ย เปรี ย บ
ในการแขงขัน
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3. การเลือกตั้งโดยใชจังหวัดเปนเขต 1. สงเสริมการจัดตั้งคะแนนเสียงเลือก
การเลือกตั้ง และระบบการเลือกตั้งที่ให
ตั้ง เพราะคํานวณไดโดยงายวา จะ
ประชาชนเลือกไดเพียงคนเดียว แมวา
ตองมีคะแนนจัดตั้งเทาใดจึงจะชนะ
จังหวัดนั้นมี สว. ไดหลายคน
การเลือกตั้ง
2. ตองมีสํานึกความรับผิดตอประชาชน
ในจังหวัดที่เปนเขตการเลือกตั้ง
4. การหามซื้อเสียงและทุจริตการเลือก เหมือน ส.ส. ขอ 3
ตั้ง ความเขมงวดของ กกต. และอํานาจ
ในการออก ‘ใบเหลือง’ และ ‘ใบแดง’
5. การหาม สว. มีสวนโดยตรงหรือโดย เหมือน ส.ส. ขอ 5
ออมในการใชงบประมาณ
6. การถอดถอนออกจากตําแหนงทําได เหมือน ส.ส. ขอ 9
งายขึ้น
7.การรายงานบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน เหมือน ส.ส. ขอ 10
1. พรรคการเมืองที่มี ส.ส. นอยกวา 1. ทั้งขอ 1 และขอ 2 มีโครงสรางสิ่งจูง
20 คน มิอาจเสนอรางกฎหมาย
ใจในการสงเสริมพรรคการเมืองขนาด
2. พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนเสียง
ใหญ ม ากกว า พรรคการเมื อ งขนาด
เลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อนอย
เล็ก
กวา 5% ของจํานวนคะแนนเสียง 2. มีนัยในสงเสริมมรรควิถีแหงการเติบ
ทั้งสิ้น จะไมมี ส.ส. ในระบบบัญชี
โตจากภายนอก (External Growth)
รายชื่อ
ดวยการครอบกลุมหรือมุงการเมือง
รวมทั้งครอบพรรค (Take-over) และ/
หรื อ ด ว ยการควบกลุ  ม หรื อ พรรค
(Merger) มากกวาการเติ บ โตจาก
ภายนอก (Internal Growth) ดวยการ
พัฒนานักการเมืองของตนเอง
3. ทําลายสิ่งจูงใจในการกอเกิดและการ
เติ บ โตของพรรคการเมื อ งที่ มี อุ ด ม
การณ ซึ่งโดยธรรมชาติเปนพรรคการ
เมืองขนาดเล็ก
4. ลิด รอนบทบาทหนาที่ของพรรคการ
เมื อ งขนาดเล็ ก ในกระบวนการนิ ติ
บัญญัติ
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1. การกําหนดแนวนโยบายพื้นฐาน นั ย ของบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ ก็ คื อ
รั ฐ บาลที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ไม มี ค วาม
แหงรัฐ (หมวด 5)
สามารถในการกําหนดนโยบาย หรืออาจ
กําหนดนโยบายในทางที่ไมเปนประโยชน
แกสังคมโดยสวนรวม มีแต สสร. เทานั้นที่
มีความสามารถในการกํ าหนดนโยบาย
และเห็ น แก ผ ลประโยชน ข องสั ง คมโดย
สวนรวม
2. ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา รัฐ 1. กฎกติก าขอ นี้มุงสรา งกลไกการรับ
บาลตองแถลงดวยวา นโยบายของ
ผิด (Accountability Mechanism)
รั ฐ บาลเป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ น
ตอ สสร. รัฐธรรมนูญไมมีบทบัญญัติ
หมวดแนวนโยบายแหงรัฐมากนอย
ที่สรางกลไกการรับผิดตอประชาชน
เพียงใด
โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ในประเด็น ที่ว า
นโยบายของรัฐบาลเปนไปตามที่ใช
หาเสียงมากนอยเพียงใด
2. การสรางกลไกการรับผิดตอ สสร.
แทนที่ จ ะเป น กลไกการรั บ ผิ ด ต อ
ประชาชน ทํ าให ต ลาดการเมื อ ง
มิอาจปรับเปลี่ยนจากตลาดที่มีการ
แลกคะแนนเสี ย งกั บ เงิ น ไปเป น
ตลาดที่แลกคะแนนเสียงกับนโยบาย
ได
3. อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการ 1. มีโครงสรา งสิ่ง จูง ใจในการสงเสริม
เมือง (Size Bias) โดยมุงสงเสริม
ร ะ บ อ บ ก า รเ มื อ งแบบทวิ พ รรค
พรรคการเมื อ งขนาดใหญ ม ากกว า
(Biparty System) มากกวาระบบพหุ
ขนาดเล็ก (ดูตัวละคร “พรรคการ
พรรค (Multiparty System)
เมือง”)
2. รัฐบาลในระบบทวิพรรคอาจมีอายุ
และความคงทน (Government
Durability) มากกวาระบบพหุพรรค
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3. เสถี ย รภาพของรั ฐ บาลขึ้ น อยู  กั บ
เสถียรภาพของพรรคการเมืองที่เปน
แกนในการจัดตั้งรัฐบาล เพราะพรรค
ประกอบด ว ยกลุ  ม การเมื อ งหลาย
กลุม อันเปนผลจากการเติบโตจาก
ภายนอก ความสมานฉันทระหวาง
กลุ  ม ต า งๆในพรรคแกนนํ ามี ผ ลต อ
เสถียรภาพของรัฐบาล
4. คณะรัฐมนตรีมีขนาดเล็ก ไมเกิน 1. มีโครงสรางสิ่งจูงใจสงเสริมการจัด
36 คน (รวมนายกรัฐมนตรี)
ตั้ ง ตํ าแหน ง การมื อ งอื่ น ๆที่ มิ ใ ช
ตํ าแหน ง รั ฐ มนตรี เนื่ อ งจากไม มี
ขอหามในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อปูน
บําเหน็จทางการเมือง
2. ไม มี ป ระจั ก ษ พ ยานข อ เท็ จ จริ ง ว า
ขนาดของคณะรัฐมนตรีมีผลตอประ
สิทธิภาพการบริหาร
5. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง

1. ประชาชนมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ขบวนการประชาชนจะเคลื่อ นไหวเรียก
ทางการเมือง ทางสังคม และทาง รองใหรัฐบาล หนวยราชการ และประชา
เศรษฐกิจมากกวาเดิม
สังคมโดยสวนรวมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห ง หมวดสิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพของชนชาว
ไทยมากขึ้น
2. ราษฎรมี ห น า ที่ ใ นการใชสิท ธิ 1. ลิดรอนสิทธิเสรีภาพพื้นฐานทางการ
เลือกตั้ง การไมใชสิทธิเลือกตั้งโดย
เมืองของประชาชน สสร. มีความเชื่อ
ไม แ จ ง เหตุ อั น สมควรจะสู ญ เสี ย
วา การนอนหลับทับสิทธิ์เปนตนตอ
สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
ของการซื้อเสียงและการทุจริตในการ
เลือกตั้ง ซึ่งเปนการวิเคราะหปญหา
ที่ ไ ม ต รงจุ ด แม ก ารเลื อ กตั้ ง ตาม
รธน. 2540 ซึ่งมีการบังคับใชบท
บัญญัตินี้แลว ก็ยังมีการซื้อขายเสียง
และการทุจริตการเลือกตั้ง
2. กอใหเกิดตนทุนปฏิบัติการแก กกต.
ในการตรวจสอบคําชี้แจงของผูไมไป
ใชสิทธิ และในการลงโทษผูไมไปใช
สิทธิโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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2.5

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับการปฏิรูปการเมือง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดเข็มมุงในการปฏิรูป
การเมือง คําปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลาวถึงการรางรัฐธรรมนูญ ‘_ _ โดยมีสาระสําคัญเปน
การสงเสริมและคุนครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ทั้งนี้โดยไดคํานึงถึงความคิดเห็นของประชานเปนสําคัญ _ _’ เปาหมายหลัก
ของการปฏิรูปรูปการเมืองมีอยูอยางนอย 3 ประการ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2541 ; อุทยั พิมพใจ
ชน 2541) อันไดแก
(1) การเพิม่ สิทธิ เสรีภาพ และสวนรวมของประชาชนทางการเมือง
(2) การทําใหการเมืองมีความสุจริตและชอบธรรม
(3) การทําใหการเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540 ให ค วามสํ าคั ญ ประเด็ น สิ ท ธิ เ สรี ภ าพมากกว า
รัฐธรรมนูญทุกฉบับกอนหนานี้ บทบัญญัติในหมวดสามวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
(มาตรา 26 ถึง 65) มีถึง 40 มาตรา ครอบคลุมทั้งสิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม และสิทธิทาง
เศรษฐกิจ นับเปนการใหสิทธิและเสรีภาพแกพลเมืองอยางกวางขวางยิ่ง แตกระบวนการเพื่อใหได
มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพเหลานี้ตองเสียตนทุนปฏิบัติการสูงยิ่ง รัฐตองเสียตนทุนปฏิบัติการในการ
ตรากฎหมายใหมและแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีผลบังคับใชอยูเดิม เพื่อใหสอดคลองกับบท
บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ประชาชนตองสูญเสียตนทุนปฏิบัติการสวนบุคคลในการเรียกรองสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แตตนทุนปฏิบัติการที่สําคัญที่สุด ก็คือ ตนทุนปฏิบัติการในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและจิตสํานึกของขาราชการและผูทรงอํานาจทางการเมือง การยอมรับสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทยเปนเรื่องของวัฒนธรรมและอุดมการณ ถึงรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติ
ทีว่ างกรอบการยอมรับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยแลว หากขาราชการและนักการเมืองยังไม
เปลีย่ นแปลงทัศนคติและจิตสํานึกทางการเมือง สิทธิและเสรีภาพในโลกแหงความเปนจริงจะยังคง
แตกตางจากสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การผลักดันสิทธิและเสรีภาพในโลกแหงความ
เปนจริงใหเขาใกลสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญตองเสียตนทุนปฏิบัติการ ซึ่งมีปญหาวา ใคร
จะเปนผูรับภาระ สิทธิและเสรีภาพเปนสินคาสาธารณะที่แท (Pure Public Goods) หากมีขึ้นแลว
ชนชาวไทยทัง้ มวลยอมไดประโยชนโดยเสมอหนา ปญหา ‘การตีตั๋วฟรี’ (Free Rider) ยอมเกิดขึ้น
ได เพราะทุกคนตองการไดประโยชนจากสิทธิและเสรีภาพ แตไมตองการรับภาระในการขับเคลื่อน
เรียกรองใหไดมาซึ่งสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หากมีบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใด
ในสังคมยอมรับภาระตนทุนปฏิบัติการในการเรียกรองสิทธิและเสรีภาพ เมื่อการเรียกรองประสบ
ผลสําเร็จ บุคคลอื่นในสังคมยอมไดประโยชนดวย ดวยเหตุดังนี้ สภาพการณที่สิทธิและเสรีภาพใน
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โลกแหงความเปนจริงไมตรงตามระดับและคุณภาพที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว จึงกอใหเกิดปญหา
‘การตีตั๋วฟรี’
ในดานการปฏิรูประบอบการเมืองเพื่อใหมีความสุจริตและชอบธรรม สมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญมองเห็นภาพแหงความชั่วรายของนักการเมือง ซึ่งผานการเลือกตั้งดวยการซื้อเสียง
และการทุ จ ริ ต ครั้ น มี อํ านาจก็ ใ ช อํ านาจทางการเมื อ งในการแสวงหาส ว นเกิ น หรื อ ค า เช า
ทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) ทัง้ โดยชอบและมิชอบดวยกฎหมาย การฉอราษฎรบังหลวงและ
ประพฤติมิชอบ รวมตลอดจนการฉอฉลอํานาจปรากฏโดยทั่วไป อันมีผลบั่นทอนประสิทธิภาพ
ในการจัดสรรและใชทรัพยากร บอนทําลายฐานรากของสังคม และยังผลใหประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการแผนดินอยูในระดับตํ่า โดยที่รัฐบาลมิไดมีเสถียรภาพเทาที่ควร ในการแกปญหา
ความไมชอบธรรมและความไมสุจริตของระบอบการเมืองดังกลาวนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติที่เขมงวดในการกลั่นกรองบุคคลเขาสูตลาดการเมือง นอกจาก
เขยิบมาตรฐานในดานคุณสมบัติแลว ยังกําหนดมาตรการในการขจัดการซื้อสิทธิขายเสียงอีกดวย
นอกจากนี้ ยังวางกรอบในการดําเนินการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและการบริหาร
ระดับสูง เพือ่ เปนไมตะพดในการปองปรามการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบอีกดวย ใน
ประการสําคัญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ชวยเสริมสรางความเขมแข็งของ
การเมืองภาคประชาชนเพื่อคานการเมืองในระบบรัฐสภา
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดใสใจในประเด็นตนทุนปฏิบัติการที่ตองเสีย ดวยเหตุ
ดังนัน้ จึงมีบทบัญญัติที่มุง ‘ปฏิรูปการเมือง’ โดยไมคานึ
ํ งวาจะตองสูญเสียตนทุนปฏิบัติการสูงมาก
เพียงใด ในบางกรณี ตนทุนปฏิบัติการที่สูญเสียไปมิไดกอใหเกิดผลแหงการปฏิรูปดังที่คาดหวัง
กลาวโดยหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร การปฏิรูปการเมืองควรจะดําเนินการจนถึงระดับที่ตน ทุนสวน
เพิม่ ที่สังคมตองสูญเสียไปในการปฏิรูป (Marginal Social Cost) เทากับประโยชนสวนเพิ่มที่สังคม
ไดรับจากการปฏิรูป (Marginal Social Benefit) การดําเนินการเกินเลยกวาระดับดังกลาวนี้ ยอม
ทําใหผลที่ไดไมคุมกับตนทุนที่ตองเสีย12
12

การบัญญัติใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย อาจเปนตัวอยางของความขางตนนี้ ทั้งนี้โดยมี
ความเชื่อซึ่งปราศจากพยานหลักฐานวา การนอนหลับทับสิทธิ์เปนเหตุปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดการซื้อเสียงและการ
ทุจริตในการเลือกตั้ง แตการบังคับใหชนชาวไทยตองไปเลือกตั้งมีผลลิดรอนเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
และเปนเหตุใหสังคมตองสูญเสียตนทุนปฏิบัติการเพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบประวัติการใชสิทธิ
ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบคํารองของผูที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและดําเนินการลงโทษผูนอนหลับทับสิทธิ์โดย
ไมมีเหตุอันสมควร
การใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกตั้งมากเกินไป โดยปราศจากการตรวจสอบที่ทรงประสิทธิผล อาจ
สรางความเสียหายแกสังคมได การเลือกตั้งใหมซํ้าแลวซํ้าเลา เมื่อมีเหตุชวนเชื่อวามีการทุจริตและประพฤติ
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ในการปฏิรูปการเมืองเพื่อใหระบอบการเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีขอสมมติแฝงเรนอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ระบบทวิพรรค (Biparty System) ดีกวาระบบพหุพรรค (Multiparty
System)
ประการที่สอง พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แสดงอคติวาดวยขนาดของพรรค (Size Bias) โดยมีบท
บัญญัตทิ ี่ลงโทษพรรคขนาดเล็ก และเกื้อกูลพรรคขนาดใหญ13 อคติดงั กลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจน
ในการกําหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรค (Party List) ซึง่ พรรค
การเมืองทีไ่ ดรบั คะแนนเสียงเลือกตั้งนอยกวา 5% ของจํานวนประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง จะไมมี
ตัวแทนตามระบบบัญชีรายชื่อพรรค (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2544 ช) อคติวาดวยขนาดของพรรค
ดังกลาวนีม้ พี นื้ ฐานจากความเชื่อที่วา ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรค
ขอเท็จจริงปรากฏวา ภายใตการเมืองระบบทวิพรรค รัฐบาลมีเสถียรภาพและ
ความคงทนในอํานาจ (Government Durability) มากกวาระบบพหุพรรค แตรัฐบาลในระบบ
ทวิพรรคหาไดมีผลปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ดีกวาระบบพหุพรรคไม
รั ฐ บาลภายใต ร ะบบพหุ พ รรคในหลายตอ หลายประเทศมี ผลปฏิบิตการอยู ใ นระดับน า พอใจ
อยางนอยในชวงเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ ไมวาจะเปนนอรเวย เนเธอรแลนด เยอรมนี
และออสเตรีย (Mueller 1997 : 134 – 137) ตรงกันขาม ประเทศที่มีระบบทวิพรรคดังเชนสหรัฐ
อเมริกากลับมีขบวนการกอรางสรางพรรคที่สามเพื่อเปนทางเลือกใหมแกประชาชน ซึ่งมีแนวโนม
นอนหลับทับสิทธิ์มากขึ้น
อคติวาดวยขนาดของพรรคมีนัยสําคัญเกี่ยวกับเสนทางการเติบโตของพรรคการ
เมือง ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเกื้อกูลพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองจึงเลือก
เสนทางการเติบโตจากภายนอก (External Growth) ดวยการครอบพรรค (Take-over) หรือควบ
พรรคหรือมุง (Merger) การเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการสรางนักการเมืองของ
ตนเองโดยไตเตาจากการเมืองระดับทองถิ่นสูระดับชาติ เปนเรื่องเชื่องชาและไมทันกาล มิไยตอง
มิชอบในการเลือกตั้งกอใหเกิดตนทุนปฏิบัติการอยางมหาศาล ในหลายตอหลายกรณี การทุจริตเกิดจาก
เจาหนาที่และกรรมการเลือกตั้งนั้นเอง มิไยตองกลาวถึงผูที่ซื้อเสียงและทุจริตการเลือกตั้งจํานวนไมนอยชนะการ
เลือกตั้ง โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถเอาผิดได การออก ‘ใบเหลือง’ เพื่อใหมีการเลือกตั้งใหม แลว
ปรากฏวา ผูรับ ‘ใบเหลือง’ ยังคงไดรับเลือกตั้ง แสดงใหเห็นถึงการสูญเสียตนทุนปฏิบัติการโดยตลาดการเมือง
มิไดรับประโยชนแมแตนอย อํานาจในการออก ‘ใบเหลือง’ และ ‘ใบแดง’ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีผลบั่น
ทอนประสิทธิภาพการทํางานของรัฐสภาและรัฐบาลอยางมิอาจปฏิเสธได
13
บทบาทของอคติวาดวยขนาดของพรรคในประวัติศาสตรการเมืองไทย ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544 ค)
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กลาววา อคติวาดวยขนาดของพรรคมีผลในการทําลายและปดกั้นเสนทางการเติบโตของพรรคการ
เมืองทีม่ อี ุดมการณ ซึ่งโดยธรรมชาติเปนพรรคการเมืองขนาดเล็ก
การจัดตัง้ รัฐบาลภายใตระบบทวิพรรคดูเผินๆ เสียตนทุนปฏิบัติการตํ่า เพราะเปน
การตอสูระหวางพรรคการเมืองขนาดใหญ 2 พรรค ภายใตระบบพหุพรรค เมื่อไมมีพรรคการเมือง
ใดมีเสียงขางมาก ก็ตองมีรัฐบาลผสม การผสมรัฐบาลตองมีตนทุนปฏิบัติการที่ตองเสีย การจัดตั้ง
รัฐบาลภายใตระบบทวิพรรคอาจเสียตนทุนปฏิบัติการไมแตกตางจากการจัดตั้งรัฐบาลผสม หาก
พรรคการเมืองขนาดใหญประกอบดวยหลายมุงหลายกลุม การแบงสันปนตําแหนงภายในพรรคมี
ตนทุนการเจรจาที่ตองเสีย รวมทั้งตนทุนปฏิบัติการอื่นๆ
การสงเสริมพรรคการเมืองขนาดใหญเพื่อใหการเมืองไทย ‘พัฒนา’ ไปสูระบบ
ทวิพรรค มิไดใหหลักประกันเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาล ในระบบรัฐบาลผสม ความขัดแยงระหวาง
พรรครวมรัฐบาลมีผลบั่นทอนอายุของรัฐบาล ในระบบทวิพรรค ความขัดแยงระหวางกลุมหรือมุง
ภายในพรรครัฐบาลเดียวกันมีผลในการสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลไมแตกตางกัน
ในประเด็นเรื่องประสิทธิภาพ ดังไดกลาวแลววา รัฐบาลภายใตระบบทวิพรรคมิได
มีประจักษพยานขอเท็จจริงวามีผลปฏิบัติการทางเศรษฐกิจดีกวาระบบพหุพรรค แตรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 มีบทบัญญัติที่บั่นทอนประสิทธิภาพของรัฐบาลและรัฐสภา บทบัญญัติที่เนนการ
ชําระลางความสะอาดของระบอบการเมืองมีผลบั่นทอนประสิทธิภาพของระบอบการเมืองอยาง
มิอาจหลีกเลีย่ งได นอกจากนี้ หนวยงานและองคกรอิสระจํานวนมากที่ผุดขึ้นตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญสรางความเทอะทะแกระบอบการเมืองไทยอยางมาก มิไยตองกลาววาเปนภาระแกงบ
ประมาณแผนดินดวย (ดูตารางที่ 2)
เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในองครวม อาจ
กลาวไดวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญที่เนนการแทรกแซงตลาดการเมือง (Interventionist
Constitution) สภารางรัฐธรรมนูญทําตัวเปน ‘คุณพอรูดี’ ผูม คี าตอบว
ํ
า ระบอบการเมืองที่ดีเปน
ระบอบเชนไร ดวยเหตุดังนั้น จึงมีบทบัญญัติที่มีผลในการจัดตั้งองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาล เพื่อทํา
หนาทีใ่ นการกํากับและตรวจสอบตลาดการเมือง องคกรเหลานี้ประกอบดวยวุฒิสภา ศาลรัฐธรรม
นูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน เปนตน การออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีองคกรรัฐธรรมนุ
ญาภิบาลยอมมีขอสมมติพื้นฐานวา บรรดาผูที่ดํารงตําแหนงในองคกรเหลานี้ ซึ่งตองปลอดพน
จากผลประโยชนสวนบุคคล และมีวุฒิภาวะประดุจหนึ่ง ‘อรหันต’ สามารถสรรหาไดโดยไมยาก ขอ
สมมติขอ นีเ้ ปนที่ถกเถียงกันไดมาก สภารางรัฐธรรมนูญตองการแทรกแซงตลาดการเมือง ถึงขั้นที่
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กําหนดกึง่ บังคับใหรฐั บาลดําเนินนโยบายตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5) ไมยิน
ยอมใหรฐั บาลมีเสรีภาพในการเลือกกําหนดนโยบายอยางเต็มที่
ตารางที่ 2
องคกรใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รายชื่อองคกร
1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
4. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
5. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

6. สํานักงานศาลยุติธรรม

7. สํานักงานศาลปกครอง

8. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
9. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
10. ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง
11. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสีย
วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม
ที่มา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

หมวด

มาตรา

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
รัฐสภา : คณะกรรมการการเลือกตั้ง
บทเฉพาะกาล
รัฐสภา : ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
บทเฉพาะกาล
รัฐสภา : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ม. 89
หมวด 6 สวนที่ 4
และ ม. 327
หมวด 6 สวนที่ 7
และ ม. 330
หมวด 6 สวนที่ 8
และ ม. 334 (1)
หมวด 8 สวนที่ 2
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 (1)
หมวด 10 สวนที่ 2
ม. 302
ม. 329 และ ม. 331
หมวด 11
ม. 329 และ ม. 333
หมวด 10 สวนที่ 4
ม. 329 และ ม. 332
ม. 40

ศาล : ศาลรัฐธรรมนูญ
บทเฉพาะกาล
ศาล : ศาลยุติธรรม
บทเฉพาะกาล
ศาล : ศาลปกครอง
บทเฉพาะกาล
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
บทเฉพาะกาล
การตรวจเงินแผนดิน
บทเฉพาะกาล
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
บทเฉพาะกาล
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
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2.6

รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ (Optimal Constitution)

คําถามพื้นฐานมีอยูวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปน
รัฐธรรมนูญที่ดีเลิศหรือไม ?
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ดี เ ลิ ศ หรื อ รั ฐ ธรรมนู ญ ในอุ ด มคติ ย  อ มขึ้ น อยู  กั บ ดุ ล พิ นิ จ และ
อุดมการณของแตละบุคคล นิยามของรัฐธรรมนูญที่ดีเลิศจึงแตกตางกันไป ในโลกแหงความเปน
จริง การรางรัฐธรรมนูญที่ดีเลิศยากที่จะเปนไปได เพราะการออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Design) เปนผลจากการประนอมความคิดของผูรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีแบบอยางรัฐธรรมนูญ
ทีด่ ีเลิศในอุดมคติแตกตางกัน
ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรรัฐธรรมนูญ (Constitutional Political Economy) มี
การนําเสนอแนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ (Optimal Constituional) ในทํานอง
เดียวกัน รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะยอมแตกตางไปตามดุลพินิจและอุดมการณของแตละบุคคล
หากเรายึดเกณฑของวิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo F. D. Pareto, 1848 - 1923) สังคมหนึ่งสังคมใด
จะอยูในอุตมภาวะก็ตอเมื่อสังคมนั้นมีการจัดสรรทรัพยากรจนไดรับสวัสดิการสูงสุด (Social
Welfare Maximization) รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะตามเกณฑอุตมภาวะของพาเรโต (Pareto
Optimality) ยอมตองเปนรัฐธรรมนูญที่เกื้อกูลใหมีการจัดสรรและใชทรัพยากรที่มีจํากัดไปในทางที่
กอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดดวย
รัฐธรรมนูญมีบทบาทในการกําหนดกติกาและสภาพแวดลอมในตลาดการเมือง
นิยามของรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะยอมขึ้นอยูกับนิยามอุตมภาพของตลาดการเมือง กลาวอีกนัย
หนึง่ ก็คอื จะตองตอบคําถามพื้นฐานใหไดเสียกอนวา เราตองการตลาดการเมืองในรูปลักษณใด
แลวจึงออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดตลาดการเมืองในรูปลักษณนั้น รัฐธรรมนูญที่กอใหเกิดตลาด
การเมืองในอุตมภาวะยอมเปนรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ
หากพิจารณาจากแงมุมของการแทรกแซงในการกํากับและตรวจสอบตลาดการ
เมือง รัฐธรรมนูญจะมีประเภททีส่ ุดโตงอยูอยางนอย 2 ประเภท ปลายสุดดานหนึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ที่ เ น น การกํ ากั บ และตรวจสอบตลาดการเมื อ งอย า งเข ม งวด ซึ่ ง เรี ย กว า Interventionist
Constitution ปลายสุดอีกดานหนึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่ปลอยใหตลาดการเมืองทํางานโดยเสรี มีการ
กํากับและตรวจสอบแตเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย ซึ่งเรียกวา Liberal Constitution
คําถามพืน้ ฐานก็คือ รัฐธรรมนูญประเภทใดเปนรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะระหวาง
Interventionist Constitution กับ Liberal Constitution
รัฐธรรมนูญที่เนนการแทรกแซงตลาดการเมืองมีพื้นฐานความคิดจากเดวิด ฮิวม
(David Hume) ซึง่ นําเสนอวา ในแวดวงการเมือง มนุษยทกุ คนตองถือวาเปนผูไรเกียรติ (Knave)
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(Hume 1741/1951)14 ในเวลาตอมา จอหน สจ็วต มิลล (John Stuart Mill) เสนอความเห็นวา นัก
การเมืองในฐานะตัวแทนมีประพฤติกรรมในการใชอํ านาจเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
(Mill 1861/1946)15 ตามทัศนะดังกลาวนี้ รัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ (Optimal Constitution)
จักตองกํ าหนดขอจํ ากัดเพื่อมิใหนักการเมืองใชอํานาจในทางฉอฉลและในทางขูดรีดประชาชน
Brennan and Buchanan (1983) นําขอสมมติพื้นฐานของ Hume (1741/1951) และ Mill
(1861/1946) มาพั ฒ นาเพื่ อ ใหข อสนับสนุน ในการกํ ากับและตรวจสอบประพฤติ กรรมของ
นักการเมืองซึ่งเปนสัตวเศรษฐกิจ
รัฐธรรมนูญที่เนนการกํากับและตรวจสอบตลาดการเมืองอยางเขมงวดยอมตอง
เสียตนทุนปฏิบบัติการสูง บางครั้งการกํากับและตรวจสอบอาจมีมากเกินไปจนไมคุมประโยชนที่
ไดรับ การกํากับและตรวจสอบในระดับอุตมภาพ (Optimal Intervention) จักตองเปนระดับที่พอดี
ทําใหตน ทุนสวนเพิ่มที่สังคมเสียไปในการกํากับและตรวจสอบ (Marginal Social Cost) เทากับ
ประโยชนสวนเพิ่มที่ไดรับจากการกํากับและตรวจสอบ (Marginal Social Benefit) พอดี การกํากับ
และตรวจสอบมากเกินไปจะทํ าใหสังคมมิอาจบรรลุอุตมภาวะของพาเรโต นอกจากนี้ ความ
เขมงวดในการกํากับและตรวจสอบมากเกินไปยังอาจมีผลในการขับดันพลเมืองดีที่มีอยูนอยนิด
ออกจากตลาดการเมือง และสะกัดพลเมืองดีนอกตลาดมิใหเขาสูตลาดการเมืองอีกดวย ผล
กระทบดังกลาวนี้ Frey (1997) เรียกวา Crowding-out Effect
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

14

เดวิด ฮิวม กลาวในตอนหนึ่งวา “_ _ In constraining any system of government, and fixing the several
checks and control of the 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 : 89)
15
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.” อางถึงใน Brennan and Buchanan (1983 : 89)

24
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แสดงความไมศรัทธา (Distrust) ทัง้ ตอประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตัง้ และนักการเมืองผูตองการยึดกุมอํานาจ ความไมศรัทธาที่มีตอประชาชนปรากฏใน
บทบัญญัติที่บังคับประชาชนใหถือเปนหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้ง ไมใหประชาชนมีเสรีภาพใน
การเลือกระหวางการใชสิทธิกับการนอนหลับทับสิทธิ์ ความไมศรัทธาที่มีตอนักการเมืองปรากฏใน
บทบัญญัติที่มีขอสมมติอันแฝงเรนวา นักการเมืองเปนอัปรียชน ความไมศรัทธาที่มีตอรัฐบาล
ปรากฏในบทบัญญัติที่บังคับใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบายตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
รัฐธรรมนูญที่รางขึ้นบนพื้นฐานแหงความไมศรัทธาและความไมเชื่อถือประชาชนในฐานะผูมีสิทธิ
เลือกตัง้ นักการเมือง หรือราษฎร ยอมมีผลในการทําลายคุณธรรมของพลเมือง (Civic Virtue)
เพราะมีขอ สมมติแฝงเรนวา สังคมไมมีคุณธรรม สมาชิกในสังคมมิควรมีศรัทธาและความเชื่อถือ
ตอผูอื่น การสรางความไมศรัทธาและความไมเชื่อถือซึ่งกันและกันในสังคมมีผลในการทําลาย
สุขภาพของสังคม ราษฎรที่เชื่อวารัฐสภาและรัฐบาลประกอบดวยอัปรียชนยอมไมเชื่อถือและไม
ศรัทธาทัง้ รัฐสภาและรัฐบาล ความรวมมือรวมใจของราษฎรในสังคมยอมมีนอย รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายทีร่ า งขึน้ บนฐานความเชื่อที่วา ประชาราษฎรมีความเห็นแกได และมีบทลงโทษที่เขมงวด
เพือ่ กํากับประพฤติกรรมของพลเมือง ยอมมีผลเสริมสงใหราษฎรหาชองทางในการเลี่ยงขื่อแปของ
บานเมือง รัฐธรรมนูญที่มองนักการเมืองเปนอัปรียชนยอมสรางทํานบขัดขวางการเขาสูตลาดการ
เมืองของพลเมืองดี เพราะทันทีที่พลเมืองดีกาวเขาสูตลาดการเมือง ก็กลายเปน ‘อัปรียชน’ ใน
สายตาของรัฐธรรมนูญ พลเมืองดีที่คิดจะกาวเขาสูตลาดการเมืองตองเสียตนทุนปฏิบัติการโดย
ไมจาเป
ํ น เพราะตองเผชิญกับการตรวจสอบจากองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาลและจากสังคม พลเมือง
จึงตองคิดหนักในการตัดสินใจเขาสูตลาดการเมือง ตรงกันขาม อัปรียชนที่อยูในตลาดการเมืองมา
กอนแลวจะยังคงอยูตอไป และอัปรียชนรุน ใหมจะตบเทาเขาสูตลาดการเมืองเปนระลอกๆ เพราะ
ตนทุนปฏิบัติการที่ตองสูญเสียจากการถูกตรวจสอบและคุมประพฤติ มิไดมากเทาพลเมืองดี
รัฐธรรมนูญที่ออกแบบในการสกัดอัปรียชนจะมีผลตรงกันขามในการธํารงตําแหนงแหงหนของ
อัปรียชนในตลาดการเมืองตอไป ปรากฏการณ ‘เลือกนักมักไดแร’ ดังกลาวนี้เปนปญหาที่วงวิชา
การเศรษฐศาสตรเรียกวา Adverse Selection
Frey (1997) เสนอใหออกแบบรัฐธรรมนูญตามแนวทางเสรีนิยมเพื่อดูดดึง
พลเมืองดีเขาสูตลาดการเมือง ในขณะที่ Interventionist Constitution กอใหเกิด Crowding-out
Effect ดวยการขับดันพลเมืองดีออกจากตลาดการเมือง Liberal Constitution จะกอใหเกิด
Crowding-in Effect ดวยการดูดดึงพลเมืองดีเขาสูตลาดการเมือง ในการนี้ การออกแบบรัฐธรรม
นูญจะตองยึดศรัทธาและความเชื่อถือ (Trust) ทีม่ ตี อ ประชาชน ทั้งในฐานะราษฎรทั้งที่มีและไมมี
สิทธิเลือกตัง้ และในฐานะนักการเมือง ถึงมนุษยจะเปนสัตวเศรษฐกิจผูมีความเห็นแกได แตมนุษย
มิไดเปนอัปรียชนเสียทุกคน คําถามพื้นฐานมิไดมีอยูวา เหตุใดมนุษยบางภาคสวนจึงเปนอัปรียชน
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หากแตอยูที่วา เหตุใดมนุษยสวนใหญจึงยังเปนพลเมืองดี คุณธรรมของพลเมืองดีจะไดรับการ
เสริมสงหากรัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติขึ้นบนพื้นฐานของศรัทธาและความเชื่อถือที่มีตอ
ประชาชน สังคมทีป่ ระชาชนมีศรัทธาและความเชื่อถือซึ่งกันและกันสามารถผนึกตัวเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยที่สมานฉันทเกิดขึ้นไดโดยงาย ในประการสําคัญ การออกแบบรัฐธรรมนูญบนพื้นฐาน
ของศรัทธาความเชื่อถือจะไมสรางปญหา Adverse Selection
แม Frey (1997) จะวิพากษ Brennan and Buchanan (1983) และมีจุดยืนเอียง
ไปขาง Liberal Constitution แตกเ็ ห็นความจําเปนในการมีบทบัญญัติที่กํากับและตรวจสอบมิใหผู
มีอานาจทางการเมื
ํ
องใชอํานาจในทางมิชอบ
แนวความคิดวาดวยรัฐธรรมนูญในอุตมภาวะ (Optimal Constitution) เปน
แนวความคิดที่มิอาจเลี่ยงการใชดุลพินิจและคานิยมสวนบุคคล ในประการสําคัญ ปรัชญาและ
อุดมการณทางการเมืองจะมีบทบาทสําคัญในการออกแบบรัฐธรรมนูญ Faria (1999) ชีใ้ หเห็นวา
การออกแบบรัฐธรรมนูญตามแนวทางของ Frey (1997) จะมีผลสงเสริมคุณธรรมของพลเมืองดี
ในขณะที่การออกแบบรัฐธรรมนูญตามแนวทางของ Brennan and Buchanan (1983) จะชวย
จํ ากัดการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของนักการเมืองในระยะยาวได รัฐธรรมนูญในอุตม
ภาวะอยูท กี่ ารผสมผสานการออกแบบรัฐธรรมนูญตามแนวทางทั้งสองนี้ ในประการสําคัญ Faria
(1999) พิสจู นใหเห็นวา การตรารัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อกํากับและตรวจสอบตลาดการเมือง
มากเกินไป อาจมีบทบัญญัติและมาตรการมากเกินกวาระดับอันเหมาะสม หากมีบทบัญญัติและ
มาตรการตามกฎหมายมากเกินไป อาจทําใหการบังคับใชหยอนยานได หากตองการใหการบังคับ
ใชกฎหมายอยูในระดับอุตมภาพ (Optimal Enforcement) ก็ตองมีจํานวนบทบัญญัติและ
มาตรการในระดับที่เหมาะสมดวย
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3. ตลาดการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 254016
การบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทําใหสังคมการเมือง
ไทยตองปรับตัวสูดุลยภาพใหม กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้กินเวลายาวนาน กวาที่จะเห็นภาพ
ชัดเจนคงเปนชวงเวลาหลังการเลือกตั้งใหญสมาชิกรัฐสภาครั้งที่สอง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกอผลกระทบตอ
สังคมการเมืองไทย ทั้งดานโครงสราง (Structure) ประพฤติกรรม (Conduct) และผลปฏิบัติการ
(Performance)
3.1

โครงสรางตลาดการเมือง
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (Power Elite) หรือชนชั้น
ปกครองเปนการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณได กลุมทุนภูธรและผูนําทองถิ่นในสวนภูมิภาคจะถีบตัว
ขึ้นมาเปนชนชั้นปกครองมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง
เขต เขตเดียวคนเดียว กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองเดือนตุลาคม 2516 รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ชวยเสริมกระแสนี้ใหชัดเจนขึ้น กลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยจะลดความสําคัญลงในโครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจ อันเปนผลจากบทบัญญัติ
ทีก่ าหนดให
ํ
มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 จวบจน
ป 2530 วุฒิสภาเปนปราการสําคัญทางการเมืองของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย แตปราการ
ดังกลาวนี้เริ่มสั่นคลอนตั้งแตยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนตนมา เมื่อตัวแทนของกลุม
ทุนทะลุทะลวงเขาไปยึดพื้นที่วุฒิสภาบางสวนได การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดสรรวุฒิสมาชิก
จากระบบการแตงตั้งมาเปนระบบการเลือกตั้งบั่นทอนฐานอํ านาจทางการเมืองของกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยอยางสําคัญ ดังจะเห็นไดวา ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกเมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2543 และการเลือกตั้ง ‘ซอม’ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน ศกเดียวกัน ผูที่มีภูมิหลังเปนขุนนาง
ขาราชการและอดีตวุฒิสมาชิกมิไดรับเลือกตั้งมากเทาที่ควร
ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนจะเติบใหญขึ้นมาคานอํานาจของ
กลุมทุน (Countervailing Power) แมวา กลุม ทุนจะสามารถยึดพื้นที่ในหมูชนชั้นปกครองไดมาก
ขึ้น ทั้งนี้ดวยการกระโดดขึ้นสังเวียนการเมืองโดยตรงและดวยการสรางเครือขายความสัมพันธกับ
ผูนํ านักการเมืองและพรรคการเมือง ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนอาศัยการ
‘จัดตั้ง’ ประชาชน และสรางเครือขายทางการเมืองในระดับรากหญา ระบบการเลือกตั้งแบบแบง
เขต เขตเดียวคนเดียว และการใชระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนระบบการแตงตั้งเกื้อกูลให
ตัวแทนขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนยึดพื้นที่ในรัฐสภาไดมากขึ้น
16

เนื้อหาในหัวขอนี้โดยสาระสําคัญสรุปจาก รังสรรค ธนะพรพันธุ (2542/2543)
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โครงสรางตลาดการเมืองมิไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ ตลาดการเมืองยัง
คงมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (Imperfect Competition) ทั้งนี้เนื่องจากทํานบกีดขวางการเขาสู
ตลาด (Barriers to Entry) มิไดลดทอนลง ฐานะทางเศรษฐกิจยังคงเปนทํานบกีดขวางที่สําคัญ ชน
ชั้นตํ่าและชนตํ่ าชั้นมิอาจกาวเขาสูตลาดการเมืองในฐานะผูแทนปวงชนได รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 ยังคงบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค กระบวนการ
คัดสรรตัวแทนพรรคกลายเปนกลไกสกัดการเขาสูตลาดการเมือง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยัง
สรางทํานบใหมในการกีดขวางการเขาสูตลาดกาเรมือง อันไดแก ทํานบดานการศึกษา จนระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยมีองคาพยพของระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’
รั ฐ ธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดมีเข็มมุงในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาด
การเมือง เพื่อใหมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) ดังนัน้ จึงมิไดออกแบบตลาดการ
เมือง (Market Design) เพือ่ ทําลายหรือลดทอนทํานบการเขาและออกจากตลาด ทํานบที่กีดขวาง
การเขาสูตลาดจึงยังคงดํารงอยู และอาจมีมากกวาเดิม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังคงมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค (Size Bias) โดยมี
ความเชือ่ วา พรรคขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคมาจากฐานความ
เชือ่ ที่วา ระบบทวิพรรค (Two – Party System) ดีกวาระบบพหุพรรค (Multiparty System) อคติ
ดังกลาวนีเ้ สริมสงใหพรรคการเมืองเลือกเสนทางการเติบโตจากภายนอก (External Growth) มาก
กวาเสนทางการเติบโตจากภายนอก (Internal Growth) การซือ้ ขายนักการเมืองที่มศี กั ยภาพที่จะ
ชนะการเลือกตัง้ จึงมีตอไป โดยชําระราคาเปนเงิน หรือตําแหนงทางการเมือง หรือทั้งสองอยาง ใน
บางกรณีถึงเหมาซื้อทั้ง ‘มุง’ การเติบใหญของพรรคการเมืองไทยมิไดเกิดจากฐานอุดมการณ หาก
แตเกิดจากฐานผลประโยชน
กอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 มีการคาดการณกันวาจะมีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพครั้งใหญในตลาดการเมืองไทย
เนือ่ งจากมีการยายพรรคและยาย ‘มุง’ ขนาดใหญ ขณะเดียวกัน พรรคการเมืองขนาดใหญจะเขา
ครอบกิจการพรรคขนาดเล็ก (Take-over) และพรรคขนาดเล็กจะควบกิจการเขาดวยกัน (Merger)
ภายหลังการเลือกตั้งดังกลาวนี้ การยายพรรคจะทําไดยากขึ้น เพราะติดขัดประเด็นเงื่อนเวลา
ภาวะความเสี่ยง และสภาวะความไมแนนอนของผูที่ตัดสินใจยายพรรค (รังสรรค ธนะพรพันธุ
2543 ก ; 2544 ข)
ขอคาดการณ ข า งตนนี้ตรงตอปรากฏการณที่เปนจริง พรรคไทยรักไทยเปน
ตัวอยางของพรรคการเมืองที่กลาวขางตนนี้ ทั้งนี้เพราะพรรคไทยรักไทยสนองตอบโครงสรางสิ่ง
จูงใจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ โดยเลือกเสนทางการเติบโตจากภายนอก (รังสรรค ธนะพรพันธุ
2544ข) ดวยการควบมุง การเมืองตางๆ นับตั้งแตกลุมวังนํ้าเย็น (นายเสนาะ เทียนทอง) กลุม
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ขอนแกน (นายสุวทิ ย คุณกิตติ) กลุมกําแพงเพชร (นายเรืองวิทย ลิกค) กลุมอดิเรกสาร (นาย
ปองพล) กลุม สุโขทัย (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) รวมทั้งกลุมนครปฐม (นายไชยยศ สะสมทรัพย)
ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 พรรคไทยรักไทยเขาไปครอบกิจการของพรรค
เสรีธรรม (นายพินิจ จารุสมบัติ) (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2544 ง) การควบรวมกลุมบุรีรัมย (นาย
เนวิน ชิดชอบ) เขากับพรรคชาติไทย เปนตัวอยางของการควบรวมกิจการของกลุมการเมืองขนาด
เล็กกับพรรคการเมืองขนาดกลาง การควบและครอบพรรคหรือกลุมการเมืองจะยังปรากฏตอไป
พรรคการเมืองเกือบทุกพรรคลวนมีประสบการณในการซื้อนักการเมืองดวยกันทั้งสิ้น
จํ านวนพรรคที่ มีชีวิตทางการเมืองจะไมแปรเปลี่ยนจากปจจุบันมากนัก แม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีบทบัญญัติที่เกื้อกูลใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย
แตกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกลับทําใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหมยาก
ทีจ่ ะมีชีวิตยืนยาวได เวนแตจะมี ‘เจาบุญทุม’ หรือ ‘ทักษิณ 2’
การทีพ่ รรคการเมืองขนาดเล็กกอเกิดไดยาก เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มี
อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง โดยที่อคติดังกลาวนี้ถูกเสริมสงใหเลวรายโดยกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ทําใหโฉมหนาพรรคเมืองไมมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ความขอนีม้ นี ยั วา พรรคการเมืองที่มีอยูเดิมเหลานี้จะเวียนกัน ‘ผสมพันธุ’ เพือ่ จัดตั้งรัฐบาลตอไป
และผูนําการเมืองยังคงเปน ‘คนหนาเดิม’
โครงสรางรัฐสภามีการเปลี่ยนแปลงในดานรูปแบบ แตไมมีการเปลี่ยนแปลง
ดานเนื้อหาอยางสําคัญ สภาผูแทนราษฎรจะประกอบดวยผูนําทองถิ่นและตัวแทนกลุมทุนภูธรใน
สัดสวนเพิ่มขึ้น โดยที่ระบบ Party List จะเปนชองทางใหกลุมทุนนาคร กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
และขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) เล็ดลอดเขาไปเปนสมาชิก วุฒิสภามิไดเปนฐานที่มั่นของ
กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยอีกตอไป กลุมทุนภูธร ผูนําทองถิ่น อดีตนักการเมืองที่มิอาจตบเทาเขา
สภาผูแทนราษฎร รวมทั้งผูนําขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนสามารถยึดพื้นที่ใน
วุฒิสภาไดมากขึ้น ประพฤติกรรมของสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้งกอใหเกิด
ขอกังขาเกี่ยวกับผลแหงการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 (รังสรรค ธนะพรพันธุ
2544 ฉ)
โฉมหนาของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมิไดแปรเปลี่ยนไปจากเดิมอยางสํ าคัญ
รัฐบาลผสมจะยังคงเปนรูปแบบหลักของรัฐบาลไทยในอนาคต การจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยวแมจะ
อยูในวิสัยที่เปนไปได แตมีความเสี่ยงในดานเสถียรภาพของรัฐบาล ในระบอบการเมืองที่พรรค
เติบโตจากภายนอก ถึงพรรคการเมืองพรรคใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกวาครึ่งสภา อาจ
ไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยวได จนกวากลุมหรือมุงของหัวหนาพรรคมีคะแนนเสียงเกินครึ่ง
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สภา มิฉะนัน้ ความขัดแยงระหวางกลุมหรือมุงภายในพรรคเดียวกันอาจนํามาซึ่งจุดจบของรัฐบาล
ได
การจํากัดจํานวนรัฐมนตรีมิใหเกิน 36 คน (รวมทั้งนายกรัฐมนตรี) ในดานหนึ่งจะ
ยังผลใหการแขงขันแยงชิงตําแหนงเขมขนขึ้น ในอีกดานหนึ่งทําใหราคาเกาอี้รัฐมนตรีแพงขึ้น ซึ่งมี
นัยสําคัญวา ผูด ํารงตําแหนงรัฐมนตรีจะตองมีภาระในการเลี้ยงดู ส.ส. บริวารจํานวนมากขึ้น และ
มีภาระในการหาเงินเขาพรรคมากขึ้น การหาม ส.ส. ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มิอาจทําลายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภได ถึงอยางไรฐานอํานาจทางการเมืองของรัฐมนตรี
ยังอยูท จี่ านวน
ํ
ส.ส. บริวาร หากปราศจากความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ สภาผูแทนราษฎร
จะเปนสถาบันที่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล มิใชสถาบันที่ชวยคํ้าจุนรัฐบาล ดังกรณีรัฐบาล
ถนอม – ประภาส ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511
3.2

ประพฤติกรรม
ประพฤติกรรมทางการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มิไดแตกตางจากเดิมมากนัก
ในดานประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง การนอนหลับทับสิทธิ์จะยังคงมีตอไป แมจะมี
บทบัญญัติกําหนดหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้ง การนอนหลับทับสิทธิอาจมีมากขึ้น หากผลแหง
‘การปฏิรูป’ ตํ่ ากวาความคาดหวังของประชาชน การซื้อขายเสียงจะยังคงมีอยูไปตราบเทาที่
รัฐธรรมนูญมิไดสรางกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) เพือ่ บังคับใหรัฐบาลดําเนิน
นโยบายตามที่ห าเสี ย ง ตลาดการเมือ งในโลกแหง ความเปน จริ ง จะยัง คงเปนตลาดปริวรรต
สาธารณะ (Public Exchange Market) ณ ทีซ่ งึ่ เงินแลกกับคะแนนเสียง มิใชตลาดในอุดมคติ ณ ที่
ซึง่ นโยบายแลกกับคะแนนเสียง (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2542/2543)
ในดานนักการเมือง การซื้อเสียงและการทุจริตการเลือกตั้งเพื่อเปนสมาชิก
รัฐสภาจะยังคงมีตอไป แมวารัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหมจะเขมงวดในการ
ปองกันและปราบปรามการซื้อขายเสียง แตการซื้อขายเสียงเปนประพฤติกรรมอันยากแกการ
นิยามในสังคมที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภฝงรากลึก ดังเชนสังคมไทย หากตองการปราบ
ปรามการซือ้ ขายเสียง ก็ตองทําลายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งเกินความสามารถของคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง ทั้งยังมีคําถามพื้นฐานดวยวา ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภสมควรแกการ
ทําลายหรือไม การปราบปรามการซื้อขายเสียงมีปญหายุงยากซับซอนมากขึ้นไปอีกเมื่อปรปกษ
หรือคูแขงทางการเมืองสรางหลักฐานเท็จ อันเปนเหตุใหตองเสียตนทุนปฏิบัติการในระดับสูงเกิน
กวาระดับอันสมควรเพื่อการปราบปรามดังกลาวนี้
เนื้อหาสวนนี้สรุปจากรังสรรค ธนะพรพันธุ (2542/2543 ; 2543 ค ;2543 ง)
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การยายพรรคของนักการเมืองจะยังคงมีตอไป เพียงแตมิไดมีความถี่และปริมาณ
มากเทาชวงกอนการเลือกตั้งครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เนื่องจากติดขัดดวย
เงื่อนเวลาตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง โดยทั่วไปนักการเมืองจะยายจากพรรคที่ใหผล
ตอบแทนตํ่าไปสูพรรคที่ใหผลตอบแทนสูง โดยที่ผลตอบแทนดังกลาวนี้มีทั้งที่เปนตัวเงินและมิใช
ตัวเงิน
การยายเขตการเลือกตั้งจะมีมากในการเลือกตั้ง 2–3 ครั้งแรก เนื่องจากการ
เลือกเขตเลือกตั้งยังไมลงตัว อันเปนผลจากการแบงเขตเลือกตั้งใหมตามระบบเขตเดียว คนเดียว
โดยทั่วไป นักการเมืองจะยายจากเขตที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งตํ่าไปสูเขตที่มีโอกาสชนะการ
เลือกตั้งสูง
ตระกูลนักการเมืองจะเติบโตเดนชัดมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักการเมืองภูธร
เพราะมีการสืบมรดกทางการเมืองตามสายโลหิต เพื่อหาประโยชนจาก ‘ทุนยี่หอทางการเมือง’
(Political Brand Name Capital) อยางเต็มที่ (Coats and Dalton 1992 ; Lotts, Jr. 1987 ;
1989)
เมือ่ การเลือกตัง้ จบสิ้นลง การแยงชิงตําแหนงทางการเมืองยอมเปนปรากฏการณ
สามัญ หากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ประสบความสําเร็จในการกําหนดกติกาวา เฉพาะ ส.ส. ใน
ระบบบัญชีรายชื่อเทานั้นที่มีโอกาสดํารงตําแหนงรัฐมนตรี การแยงชิงอันดับในบัญชีรายชื่อพรรค
จะเปนไปอยางเขมขน กลุมหรือมุงการเมือแตละมุงจะใชอํานาจตอรองเพื่อขอโควตา ส.ส. ในบัญชี
รายชือ่ พรรคภายในอันดับที่คาดวาจะไดรับเลือกตั้ง ความแตกตางระหวาง ส.ส. จากการเลือกตั้ง
ระบบแบงเขต กับส.ส. จากระบบบัญชีรายชื่อก็คือ ส.ส. จากระบบแบงเขตตองมีความรับผิด
(Accountability) ตอผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งของตน สวน ส.ส. จากระบบบัญชีรายชื่อมี
ความรับผิดตอหัวหนากลุมและผูนําพรรค หาตองรับผิดตอประชาชนไม เพราะหัวหนากลุมและ
ผูน าพรรคเท
ํ
านั้นที่จะชวยใหติดอันดับบัญชีรายชื่อพรรค
การซื้อขายเสียงในรัฐสภาอาจมีมากกวาเดิม พรรครัฐบาลอาจตองซื้อเสียงใน
วาระการประชุมที่สําคัญ เวนแตมีการจัดสรรผลประโยชนแก ส.ส. ในสังกัดอยางลงตัว มิฉะนั้น
ส.ส. ทีม่ าจากระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตอาจเปนตัวแปรในการสั่นคลอนรัฐบาล เนื่องจากถูก
กันมิใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ในดานพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญกําหนดโครงสรางสิ่งจูงในในการเติบโตจาก
ภายนอกมากกวาการเติบโตจากภายใน หากตลาดการเมืองคอยๆแปรเปลี่ยนไปเปนตลาดซื้อขาย
นโยบายมากขึ้น พรรคการเมืองจําเปนตองมีองคกรผลิตความคิด (Think Tank) ของตน รวมทั้ง
การจัดตั้งองครักษพิทักษพรรคเพื่อทําสงครามวจีกรรมกับพรรคการเมืองที่เปนปรปกษการเมือง
การเมืองระหวางกลุมภายในพรรคเดียวกัน หรือ Faction Politics ยังคงเปนปมเงื่อนสําคัญในการ
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ศึกษาการเมืองไทย สมานฉันทภายในพรรคจะกอเกิดก็ตอเมื่อมีระบบการแบงปนสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากกระบวนการบริหารนโยบายอยางทั่วถึง
ในดานรัฐสภา รัฐสภาแปรสภาพเปนเวทีละครและเวทีตอรองผลประโยชนมากขึ้น
รัฐสภาเปนเวทีละคร เพราะเหตุที่สมาชิกรัฐสภาตองการแสดงผลงานดวยการอภิปรายในวาระการ
ประชุมสําคัญทีม่ ีการถายทอดวิทยุและ/หรือโทรทัศน ทั้งฝายคานและฝายรัฐบาลจะใชรัฐสภาเปน
สนามรบสํ าหรับการทํ าสงครามวจีกรรม รัฐสภาเปนเวทีตอรองผลประโยชน เพราะเปนสมรภู
มิที่กลุมผลประโยชนตางๆผลักดันกฎหมายและมาตรการทางนโยบายที่เกื้อประโยชนของตน
และคัดคานตอตานกฎหมายและมาตรการทางนโยบายที่ลิดรอนผลประโยชนของตน การที่
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540 มี บ ทบั ญ ญั ติ ส  ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว มของประชาชน (People
Participation) ยอมทําใหการตอรองผลประโยชนในรัฐสภาทวีความเขมขนมากยิ่งขึ้น แตรัฐสภา
จะไมมีบทบาทในดานนิติบัญญัติเทาที่ควร เพราะรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่ลิดรอนหนาที่ในดาน
นิตบิ ญ
ั ญัตขิ องพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มี ส.ส. นอยกวา 20 คน และลิดรอนเสรีภาพในการ
นําเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน โดยที่ ส.ส. พรรคฝายคานหมดสิทธิในการเสนอรางกฎหมาย
ประเภทนี้ และ ส.ส. พรรครัฐบาลจะนําเสอนกฎหมายประเภทนี้ไดก็แตโดยไดรับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรี การลิดรอนหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาในดานนิติบัญญัติ ยอมมีผลในการ
สงเสริมประพฤติกรรมเบี่ยงเบน สมาชิกรัฐสภาจะแยงชิงตําแหนงสําคัญในรัฐสภา และใชอํานาจ
ตอรองในการผันงบประมาณไปสูเขตการเลือกตั้งของตน แมรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติปองปราม
ประพฤติกรรมเชนนี้ก็ตาม
ในดานรัฐบาล การแสวงหาผลประโยชนจากกระบวนการกํ าหนดและบริหาร
นโยบายทั้งโดยชอบและมิชอบจะยังคงมีตอไป โดยที่อาจมากกวาเดิม และซับซอนมากกวาเดิม
คาใชจายทางการเมืองของพรรคการเมืองและผูนํ าพรรคที่ถีบตัวสูงขึ้นจะกดดันใหการฉอราษฎ
บังหลวงและประพฤติมิชอบมีมากขึ้น โดยที่รูปแบบการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจโดยพื้นฐาน
มิไดแตกตางจากที่เปนอยูมากนัก ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองจะกระเสือกกระสนเพื่อเปนผูจัดตั้ง
รัฐบาล หรือเขารวมรัฐบาล การมีฐานะเปนพรรคฝายคานทําใหอดอยากปากแหง
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะดํ าเนินนโยบายไปในทางสรางคะแนนนิยมทาง
การเมือง โดยหวังคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งตอไป (Vote Gains Maximization) ดังบท
วิเคราะหของ Downs (1957) หากระบอบการเมืองขาดกลไกความรับผิด นโยบายที่เปนจริง
(Actual Policy) อาจแตกตางจากนโยบายที่ใชในการหาเสียงเลือกตั้ง (Stated Policy) โดยที่
นโยบายทีใ่ ชหาเสียง บางนโยบายหรือสวนใหญอาจมิไดนําไปดําเนินการเลย
รัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตั้งจะดําเนินนโยบายเพื่อเกื้อประโยชนเขตการเลือกตั้งที่
เปนฐานที่มั่นทางการเมือง ทั้งนี้ดวยการผันงบประมาณการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทาง
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เศรษฐกิจ (Infrastructure Investment) ลงสูฐ านทีม่ นั่ และผันงบพยุงราคาสินคาเกษตรลงสูฐานที่
มั่น ในขณะเดียวกันก็ตองดําเนินนโยบายเพื่อเกื้อประโยชนกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปน
ฐานธนกิจการเมืองของพรรค เพราะพรรคอยูรอดทางการเงินมาไดดวยการเกื้อหนุนของกลุมผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจ ในประวัติศาสตรการเมืองโลก รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยมิใชรัฐบาล
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน หากแตเปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน โดยกลุม
ผลประโยชน และเพื่อกลุมผลประโยชน
กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจจะรุกคืบไปยึดพื้นที่ในระบอบการเมืองมากขึ้น
ทัง้ ในรัฐสภาและในคณะรัฐมนตรี การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance) กับกลุม
ทุนสากล ทําใหกลุม ทุนไทยสามารถมีอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโบายเศรษฐกิจมากขึ้น แต
อิทธิพลดังกลาวนี้ถูกคานโดยขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งสรางพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตรกับองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ (International NGOs)
4. กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย
4.1

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 โดยที่ทุก ฝา ยตา งเลน เกมเชิ ง
ยุทธศาสตร (Strategic Game) เพือ่ ใหไดผลตามที่ตองการ นโยบายเศรษฐกิจเปนผลที่เกิดจาก
กระบวนการทางการเมืองและกระบวนการตอรองดังกลาวนี้
แตกระบวนการทางการเมืองและกระบวนการตอรองกอใหเกิดตนทุนปฏิบัติการ
(Transaction Cost) สังคมตองสูญเสียตนทุนปฏิบัติการทั้งในขั้นตอนการกําหนดและขั้นตอนการ
ดําเนินนโยบาย ตนทุนปฏิบัติการที่สําคัญประกอบดวยตนทุนการเจรจา (Negotiation Cost)
ตนทุนสารสนเทศ (Information Cost) และตนทุนการบังคับใหมีการปฏิบัติตามพันธสัญญา
(Enforcement Cost) กระบวนการกําหนดนโยบายจึงเปนกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวกับตน
ทุนปฏิบัติการ การศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายจึงเปนการศึกษา การเมืองวาดวยตนทุน
ปฏิบัติการ (Transaction – Cost Politics)
ศาสตราจารยโอลิเวอร วิลเลียมสัน (Oliver E. Williamson) เปนผูนําเสนอและ
พัฒนาแนวความคิดวาดวยตนทุนปฏิบัติการ จนกอใหเกิดสาขาวิชา เศรษฐศาสตรวาดวยตนทุน
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ปฏิบัติการ (Transaction Cost Economics)17 ศาสตราจารยโจนาธาน มาซีย (Jonathan Macey)
นักกฎหมายและศาสตราจารยดักลาส นอรธ (Douglass C. North) นักเศรษฐศาสตรสถาบันเปนผู
บุกเบิกในการศึกษาการเมืองดวยการวิเคราะหตนทุนปฏิบัติการ (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
เหลานี้ก็คือ รัฐธรรมนูญ ขัน้ ตอนทีส่ องวาดวยการเลนเกมตามกฎเกณฑหรือกติกาที่กําหนด (Play
of the Game) ขัน้ ตอนทัง้ สองนี้กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Design) กับการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญที่ออกแบบ
(Buchanan 1987)
กรอบการวิ เคราะหที่ใชในบทความนี้อาศัยแบบจํ าลองที่พัฒนาใน รังสรรค
ธนะพรพันธุ (2532/2539) ซึง่ ผสมผสานองคความรูของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกเขากับ
สํานักเศรษฐศาสตรการเมือง ภายใตการวิเคราะหของสํานักเศรษฐศาสตรนโี อคลาสสิก นโยบาย
เศรษฐกิจมีฐานะเปนสินคาประเภทหนึ่ง (Economic Policy as a Commodity) ซึง่ มีอุปสงคและ
อุปทาน และมีตลาด18 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
วิเคราะหของสาขาเศรษฐศษสตรอุตสาหกรรมได ทั้งนี้ดวยการศึกษาตลาดนโยบายเศรษฐกิจใน
ดานโครงสราง (Structure) ประพฤติกรรม (Conduct) และผลปฏิบัติการ (Performance)
แตกรอบการวิเคราะหของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกไมเพียงพอแกการทํา
ความเขาใจตลาดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย เพราะนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยมิได
เปนผลจากปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับอุปทานเทานั้น หากยังเปนผลจากกลุมเหตุปจจัยอีก
อยางนอย 2 กลุม อันไดแก ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) และโครงสรางสวนบนของ
ระบบเศรษฐกิจ (Super Structure)

17

บทสํารวจสถานะแหงความรูวาดวยตนทุนปฏิบัติการ ดู Williamson (1989)
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กลาวโดยสรุปก็คือ ปฏิสมั พันธในตลาดนโยบายเศรษฐกิจเกิดจากกลุมเหตุปจจัย
อยางนอย 4 กลุม ไดแก
(1) ระบบทุนนิยมโลก เหตุปจจัยในกลุมนี้ประกอบดวยระเบียบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ (International Economic Order) บทบาทของประเทศมหาอํานาจ (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญีป่ นุ ) 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 ลิตนโยบายเศรษฐกิจ ประกอบดวยชนชั้นนํา
ทางอํานาจ (Power Elites) ขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) พรรคการเมืองและรัฐสภา
(4) อุปสงคที่มีตอนโยบาย อุปสงคทมี่ ตี อนโยบายมาจากกลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ (Interest Groups) สือ่ มวลชน นักวิชาการ และขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนา
เอกชน
ในบรรดากลุม เหตุปจจัยทั้ง 4 กลุมนี้อาจจําแนกตามขั้นตอนการกําหนดนโยบาย
ออกเปน 2 กลุม กลาวคือ (ดูตารางที่ 3 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
มีการเปลี่ยนแปลงเปนครั้งเปนคราว โดยที่กระบวนการผลักดันและตอรองเพื่อใหมีการเปลี่ยน
แปลงกฎหรือกติกาดังกลาวนี้มีลักษณะดุจเดียวกับกระบวนการกําหนดนโยบายโดยทั่วไป
กลุมที่สอง ไดแก ตัวละครที่มีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบาย ตัวละคร
ดังกลาวนีป้ ระกอบดวยตัวละครภายในประเทศ อันไดแก ชนชั้นนําทางอํานาจ ขุนนางนักวิชาการ
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รัฐสภา และพรรคการเมืองทางดานอุปทาน และกลุมผลประโยชน ขบวนการประชาชน สื่อมวลชน
นักวิชาการ และราษฎรทางดานอุปสงค กับตัวละครภายนอกประเทศ อันไดแก องคกรโลกบาล
ประเทศมหาอํานาจ บรรษัทระหวางประเทศ และขบวนการประชาชนระหวางประเทศ
ปฏิสัมพันธระหวางกลุมเหตุปจจัยทั้งสี่ในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
เปนไปตามแผนภาพที่ 1 ลูกศรบงบอกทิศทางของอิทธิพลของเหตุปจจัยแตละกลุม19

ตารางที่ 3
กฎหรือกติกาและผูเลนเกมในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
กลุมเหตุปจจัย

กฎหรือกติกา

ผูเลนเกม

I. ระบบทุนนิยมโลก

ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ขอตกลงหรือสัญญาระหวางประเทศทั้ง
ทวิภาคีและพหุภาคี

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
พรรคการเมือง
รัฐสภา
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แผนภาพที่ 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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4.2

กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจกอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
4.21 ชวงเวลาระหวางป 2475 - 251620

ลักษณะเดนของชวงเวลาระหวางป 2475 – 2516 ก็คือ สังคมการเมืองไทย
ตกอยูภ ายใตระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตยเปนดานหลัก ภายใตระบอบ
การเมืองดังกลาวนี้ กลุมเหตุปจจัยดานอุปทานมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
เหนือกวากลุมเหตุปจจัยดานอุปสงค (ดูแผนภาพที่ 1) ประชาชนไมมีสวนรวมในกระบวนการ
กําหนดนโยบาย เพราะกรอบกติกาของสังคมเศรษฐกิจไมเกื้อกูลการมีสวนรวม กลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ ซึง่ ยังไมเขมแข็งมิอาจเรียกรองและผลักดันนโยบายอยางมีประสิทธิผล พอคานาย
ทุนเปนฝายสยบตอกลุมผูนํ าทางการเมือง เพื่ออาศัยอํ านาจทางการเมืองในการแสวงหาผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจ ชนชั้นนํ าทางอํ านาจและขุนนางนักวิชาการครอบงํ าตลาดนโยบาย
เศรษฐกิจ ปฏิสัมพันธในตลาดนโยบายเกือบจะไมมี หากจะมีก็แตการสนองตอบตอกลุมพอคา
นายทุนผูใ กลชิดผูนําเผด็จการทั้งฝายทหารและพลเรือน
ระบบทุนนิยมโลกมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ เนื่องเพราะ
ระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด และตองพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจทั้งในฐานะ
ตลาดรองรับสินคาออกและในฐานะผูผลิตสินคาขั้นกลาง วัตถุดิบ และสินคาประเภททุน รวมทั้ง
เทคโนโลยี ปอนแกระบบเศรษฐกิจไทย ประเทศมหาอํานาจโดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกามี
บทบาทสําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใหความ
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจและทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกันมีบทบาทสํ าคัญในการชี้นํ า
นโยบายทัง้ ในกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานัก
งบประมาณ ในประการสําคัญ มีบทบาทชี้นําการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ นับตั้งแตประเทศไทยเปนภาคีกองทุนการเงินระหวางประเทศและ
ธนาคารโลกในป 2492 เปนตนมา องคกรโลกบาลทั้งสองก็แผอิทธิพลในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย ในขณะที่ ก องทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศมี อิท ธิพ ลตอ การกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ธนาคารโลกมีอิทธิพลตอการวางแผน
พัฒนาและการเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรโลกบาลและประเทศมหาอํานาจผสานกันใน
การผลักดันใหรฐั บาลไทยละทิ้งนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม ซึ่งเปนนโยบายหลักระหวางป 2475 –
2500 และหันเหสูแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
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ระบอบการเมื อ งการปกครองในฐานะโครงสร า งส ว นบนของระบบเศษฐกิ จ
มีบทบาทในการกํากับตลาดนโยบาย การมีสวนรวมของประชาชนขึ้นอยูกับประเภทของระบอบ
การเมืองการปกครอง ปฏิสมั พันธในตลาดนโยบายเศรษฐกิจระหวางอุปสงคกับอุปทานจะมีหรือไม
และมีมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับประเภทของระบอบการเมืองการปกครองเชนเดียวกัน ระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งฝงรากลึกในสังคมไทย มีผลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ในทางที่ผูทรงอํานาจทางการเมืองดําเนินนโยบายเกื้อหนุนกลุมพอคานายทุนผูอยูใตการอุปถัมภ
โดยทีไ่ ดรบั ผลตางตอบแทนจากกุลมพอคานายทุนเหลานี้
วัฒ นธรรมอํ านาจนิ ย ม ซึ่ง ทรงอิท ธิพ ลในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตยยังผลให
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมีลักษณะรวมศูนยอํานาจอยูในสวนกลาง ไมมีการกระจาย
อํ านาจการตัดสินใจไปสูสวนภูมิภาค กระบวนการกําหนดนโยบายเปนกระบวนการสั่งการจาก
เบื้องบนลงสูเบื้องลาง (Top-Down Process) ขณะเดียวกัน ภูมิหลังทางสังคมและการศึกษา
ประกอบกับผลประโยชนสวนบุคคลของชนชั้นนําทางอํานาจและขุนนางนักวิชาการ ทํ าใหคน
เหลานีม้ ไิ ดมที ศั นคติที่เปนกลางในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ หากแตมีอคติดานนโยบาย อคติ
ดั ง 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 ามาตยาธิ ปไตย (Bureaucratic Polity) อันเปนระบอบการเมืองการปกครองของ
ขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อขาราชการ สวนเกินทางเศรษฐกิจที่ดูดซับจากระบวนการ
กําหนดและบริหารนโยบายจึงกระจุกอยูในระบบราชการ หากจะมีการแบงปนแกหนวยเศรษฐกิจ
นอกระบบราชการ ก็เปนเพราะความ ‘เมตตา’ ของผูน าเผด็
ํ จการฝายทหาร หาไดเปนผลจากการใช
พลังทางการเมืองนอกระบบราชการไม
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
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4.22 ชวงเวลาระหวางป 2516 – 253121
การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 มีผลตอระบอบการเมืองการ
ปกครอง สังคมการเมืองไทยมีลักษณะประชาธิปไตยมากขึ้น ตลอดชวงเวลาระหวางป 2516 –
2531 มีการตอสูระหวางกลุมพลังประชาธิปไตยกับกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ซึ่งโนมเอียงหนุน
เนื่องระบอบเผด็จการ/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 กลุมเกษตรกรมิไดมีพลังใน
การขับดันนโยบายมากเทากลุมพอคา นายทุน ชาวนามีพลังขับดันนโยบายอยางออนระโหย
เนื่องเพราะตนทุนปฏิบัติการในการรวมกลุมสูง เฉพาะกลุมเกษตรกรซึ่งสามารถรวมกลุมอยาง
เหนียวแนนจึงไดประโยชนจากการผลักดันนโยบาย ดังเชนกลุมชาวไรออยและกลุมชาวสวน
ปาลมนํ้ามัน
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ยังมีผลตอการทําหนาที่ของ
สือ่ มวลชนและนักวิชาการดวย สื่อมวลชนทําหนาที่วิพากษการดําเนินนโยบายของรัฐและความไม
ชอบมาพากลในการบริหารรัฐกิจมากขึ้น ในทํานองเดียวกัน นักวิชาการสามารถแสดงความเห็น
อยางเปนอิสระและอยางเปดเผยมากขึ้น โดยที่นักวิชาการจํานวนไมนอยเขาไปเปนที่ปรึกษาดาน
นโยบายของรัฐบาล
ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ระบอบการเมืองการปกครองโดยพื้นฐานยังคงมีลักษณะ
เปนระบอบอํามาตยาธิปไตย ชนชั้นนําทางอํานาจในระบบราชการและกลุมขุนนางนักวิชาการยัง
คงครอบงํ ากระบวนการกํ าหนดนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการครอบงํ าการดํ าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค อันประกอบดวยนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายการบริหารหนี้
สาธารณะ รวมตลอดจนการยึดกุมการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรม กระนั้นก็ตาม โครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจเริ่มแปรเปลี่ยนไป มิไดถูก
21
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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
ตัดสินใจยังไมผอนคลาย รวมทั้งการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจ เพียงแตวา ในชวงเวลานี้สวนเกินทางเศรษฐกิจเริ่มรั่วไหลออกจากระบบ
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ราชการ กลุม พลังอํามาตยาธิปไตยมิอาจผูกขาดการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการ
กําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจได อันเปนผลจากการเปลี่ยนโครงสรางชนชั้นทางอํานาจ
4.23 ชวงเวลาระหวางป 2531 – 2540
บทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 สิ้นสุดลงในป
2531 นายกรัฐมนตรีตอ งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การสิ้นสุดอายุบทเฉพาะกาลดังกลาวนี้อาจ
ถือไดวาเปนการสิ้นสุดของระบอบ ‘เผด็จการครึ่งใบ’ แตสงั คมการเมืองไทยยังมิอาจเปลี่ยนผานไป
สูระบอบประชาธิปไตย สวนหนึ่งเปนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ซึ่งเปนผลการรอมชอม
ระหวางรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 กับฉบับป 2519 มิไดมีความเปนประชาธิปไตยมากนัก อีกสวน
หนึง่ เปนเพราะอํานาจทางการเมืองตกอยูกับกลุมนักเลือกตั้ง ซึ่งสวนสําคัญอาศัยการซื้อเสียงและ
การทุจริตการเลือกตั้งเขาไปเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และใชอํ านาจทางการเมืองดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจ ทั้งโดยชอบและมิชอบกฎหมาย ดังที่ รังสรรค ธนะพรพันธุ (2544ก) ชี้ให
เห็น ระบอบอํามาตยาธิปไตยมิไดเปลี่ยนไปสูระบอบประชาธิปไตย หากแตเปลี่ยนไปสูระบอบยียา
ธิ ป ไตย อั น ถู ก ครอบงํ าโดยนั ก เลื อ กตั้ ง เผ ายี้ การต อ สู  ท างการเมื อ งในช ว งเวลาดัง กล า วนี้
เปนการตอสูสามเสาระหวางกลุมพลังประชาธิปไตย กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย และกลุมพลังยียา
ธิปไตย ในขณะที่การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เปนชัยชนะของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ซึ่งตองการยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
กลับคืนมา เหตุการณพฤษภาคม 2535 เปนชัยชนะของกลุมพลังประชาธิปไตย แตการที่กลุม
พลังประชาธิปไตยมิอาจรุกคืบเขาไปยึดพื้นที่ในทางการเมืองในระบบรัฐสภาได ทําใหกลุมยียา
ธิปไตยกลับเปนฝายเสพสุขจากเหตุการณพฤษภาทมิฬ 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
โลกบาลกําลังรุกคืบไปสูการเปดเสรีในดานการลงทุนระหวางประเทศ (Multilateral Agreement
on Investment)
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ประการที่สอง การแทรกแซงของรัฐบาลประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกามีมากกวายุคสมัยใด การแทรกแซงมีลักษณะกาวราว ดวยการใช Omnibus Trade
and Competitiveness Act of 1988 เปนเครือ่ งมือในการขมขูใหรัฐบาลไทยดําเนินนโยบายเสรี
นิ ย มทางเศรษฐกิ จ การก อ ตั ว และการแผ อิ ท ธิ พ ลของลั ท ธิ เ อกภาคี นิ ย มด า นสิ่ ง แวดล อ ม
(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 สวนสําคัญยิ่งในการกระแสการคาโลก ความ
สําคัญของบรรษัทระหวางประเทศจึงเปนประเด็นที่ผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายตองคํานึงถึง
ในอี ก ด า นหนึ่ง บรรษั ท ระหว า งประเทศอาศัยรัฐบาลของตนในการกดดันใหรัฐบาลไทยเลิก
นโยบายทีข่ ดั ผลประโยชนของกลุมทุนสากล และปรับเปลี่ยนนโยบายไปสูแนวทางที่เกื้อประโยชน
ของกลุมทุนสากล
การแทรกตัวของกลุมทุนสากลเขาสูกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยชวยเสริมสงฐานะของกลุมทุนไทย กลุมทุนไทยจํานวนมากมีธุรกิจรวมทุน (Joint
Venture) กับกลุมทุนสากล หรือมีสัญญาเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance
Agreement) กับกลุม ทุนสากล ในดานหนึ่ง กลุมทุนไทยรุกเขาไปยึดพื้นที่ในตลาดการเมือง ทั้ง
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ในอีกดานหนึ่งกลุมทุนไทยอาศัยความสัมพันธที่มี
กับกลุม ทุนสากลในการกดดันกระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลไทย โดยที่กลุมทุนสากลได
ประโยชนจากเครือขายความสัมพันธทางการเมืองในประเทศไทยของกลุมทุนไทยเปนผลตางตอบ
แทน
ปรากฏการณใหมในชวงนี้ ก็คือ การเติบโตของขบวนการประชาชนและองคกร
พัฒนาเอกชน ทัง้ ภายในประเทศและระหวางประเทศ การเติบโตดังกลาวนี้กอใหเกิดภาวะการคาน
อํานาจ (Countervailing Power) ในตลาดนโยบาย ในขณะที่ขบวนการประชาชนและองคกร
พัฒนาเอกชนภายในประเทศคานอํ านาจกลุมทุนไทย ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนา
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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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5. กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลกระทบตอกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยอยางนอย 3 ดาน ไดแก
(1) กฎกติกาในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ
(2) การจัดองคกรในการกําหนดนโยบาย
(3) เนือ้ หาของนโยบาย
5.1

กฎกติกาในตลาดนโยบายเศรษฐกิจ

ดังไดกลาวในหัวขอ 2.1 แลววา รัฐธรรมนูญเปนอภิมหาสถาบัน ซึ่งมีบทบาท
ในการกําหนดกฎกติกาหรือสถาบันในสังคม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มี
บทบาทสําคัญในการจัดระเบียบใหมทางตลาดการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดระเบียบใน
ตลาดนโยบายเศรษฐกิจ กฎกติกาเหลานี้อาจจําแนกออกเปน 9 กลุม (ดูตารางที่ 4) 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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การที่รัฐธรรมนูญกําหนดกฎกติกาที่เกื้อกูลใหมีธรรมาภิบาล หาไดหมายความวา
ธรรรมาภิบาลจะกอเกิดไดโดยงาย เพราะธรรมาภิบาลเปนเรื่องของวัฒนธรรม กระบวนการนํากฎ
เกณฑ เ กี่ ย วกั บธรรมาภิ บ าลบรรจุ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กระบวนการรั ฐ ธรรมนุญ านุ วั ติ
(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 บางกรณีตนทุนปฏิบัติการเปนภาระของแผนดิน แตบางกรณีเปนภาระของประชาชนในฐานะ
ปจเจกบุคคลและในฐานะขบวนการ หากตนทุนปฏิบัติการที่ตองเสียสูงมากเกินไป กฎกติกาที่
กําหนดอาจมีผลเบี่ยงเบนจากเจตนารมณ
5.11 การมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบายนับเปนธรรมาภิบาล
ที่สําคัญ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสําคัญแกประเด็นนี้มากกวารัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ แต
ประชาชนตองเผชิญเสนทางที่ยากลําบากในการมีสวนรวมทางการเมือง หากระบบการเมืองและ
ระบบบราชการยังไมยอมรับการมีสวนรวมของประชาชนเปนวัฒนธรรม
ประการแรก การชุมนุมของประชาชนเพื่อเรียกรองหรือคัดคานนโยบายถูกมอง
วาเปนการสรางความไมสงบ จนรัฐบาลบางชุดถึงกับใชกําลังปราบปราม แมรัฐธรรมนูญจะมีบท
บัญญัตใิ หหลักประกันในเรื่องเสรีภาพในการรวมกลุมและชุมนุมก็ตาม

46
ประการที่สอง แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบังคับ
ใชมากวา 3 ป แตก็ยังไมมีการดําเนินการตรากฎหมายเพื่อรองรับและอนุวัตรตามรัฐธรรมนูญใน
ประเด็นสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นสิทธิชุมชน
ประการที่สาม แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติใหประชาชนมีสิทธิใน
การเสนอรางกฎหมาย ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น แตตนทุนปฏิบัติการคอนขางสูงและตกเปน
ภาระของขบวนการประชาชน เพราะตองรวบรวมประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000
คนมาเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภา (ม. 170) หรือประธานสภาทองถิ่น (ม.287) แลวแตกรณี
โดยที่ตองเสนอรางกฎหมายดวย ตนทุนปฏิบัติการที่สูงมากนี้ยอมเปนเหตุใหการเขาชื่อเสนอราง
กฎหมาย ทัง้ ระดับประเทศและระดับทองถิ่นเปนไปไดยาก อนึ่ง ขอใหสังเกตวา รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 ไมยนิ ยอมใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล หากแตตอง
เปนมติของพรรค และตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรองอยางนอย
20 คน ซึง่ มีผลในการลิดรอนหนาที่ดานนิติบัญญัติของ ส.ส. และลิดรอนบทบาทของพรรคการ
เมืองขนาดเล็ก หากยินยอมให ส.ส. สามารถเสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล โดยยกเลิก
บทบั ญญั ติที่ลิด รอนบทบาทของพรรคการเมือ งขนาดเล็ก ราษฎรย อ มสามารถยื่น เสนอร า ง
กฎหมายผาน ส.ส. ของตนได โดยมิจําตองรวบรวมประชาชนจํานวน 50,000 คน อันเปนการลด
ตนทุนปฏิบัติการในการเสนอรางกฎหมายของประชาชน
ประการที่สี่ ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการไตสวนสาธารณะมิได
สอดรับกับวัฒนธรรมการมีสวนรวมของประชาชน การไตสวนสาธารณะมีจุดประสงคที่จะรับฟง
ความเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของโครงการและกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจากประชาชนที่ไดรับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออม การณปรากฏวา โครงการหลายตอ
หลายโครงการริเริ่มและดําเนินการโดยหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการของรัฐ กอนที่จะมี
การทําประชาพิจารณ แมผลการไตสวนสาธารณะจะปรากฏในทางลบ ก็มิอาจลมเลิกโครงการได
ในหลายตอหลายกรณีแทนที่กระบวนการประชาพิจารณจะชวยบรรเทาความขัดแยงในสังคม กลับ
สรางความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น ตราบเทาที่วัฒนธรรมอํานาจนิยมยังฝงรากลึกในระบบราชการ
การมีสว นรวมของประชาชนจะยังไมมีพื้นที่ในภาครัฐบาล
5.12 ความโปรงใส
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหความสําคัญแกความโปรงใสในฐานะธรรมาภิบาล
สําคัญ เพราะความโปรงใสชวยปองกันการฉอราษฎรบังหลวง การทุจริตประพฤติมิชอบ และการ
ฉอฉลอํานาจ อีกทั้งเปนกลไกในการกระตุนใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
แตรัฐบาลที่ผานมามิไดตรากฎหมายหรือแกไขกฎหมายเพื่อสนองตอบเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติขาวสารขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบังคับใชกอนรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิ
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อาจเปนกลไกในการกอใหเกิดความโปรงใสได เพราะนอกจากกระบวนการพิจารณาเปดเผยขอมูล
ขาวสารของทางราชการจะเปนไปอยางเชื่องชาแลว ยังไมมีบทลงโทษหนวยราชการที่ฝาฝน
กฎหมายอีกดวย การณปรากฏวา แมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะมีมติใหหนวย
ราชการเปดเผยขอมูลขาวสารแกสาธารณชน แตก็มีตัวอยางหนวยราชการที่ดื้อแพงไมปฏิบัติตาม
ขอวินจิ ฉัยของคณะกรรมการดังกลาว การขาดกฎหมายรองรับปรัชญาความโปรงใส กระบวนการ
พิจารณาที่ลาชา และการดื้อแพงของหนวยราชการ ทําใหตนทุนปฏิบัติการในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการสูงโดยไมสมควร ตนทุนเหลานี้ตกเปนภาระของประชาชนผูรองขอขอมูล
หากระบบราชการและภาคการเมืองยังไมยอมรับวัฒนธรรมความโปรงใสเปน
สวนหนึ่งของวิถีแหงชีวิต กระบวนการกําหนดนโยบายยอมขาดความโปรงใสตอไป การรองขอ
ความโปรงใสซึ่งตองเสียตนทุนปฏิบัติการสูงยอมทําใหเสียงรองขอออนระโหยไปในทายที่สุด
5.13 ความรับผิด
แมความรับผิดเปนธรรมภิบาลที่สําคัญ แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ลมเหลวในการสรางกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) ทําใหรัฐ
ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ มิ ไ ด แ ตกต า งจากรัฐธรรมนู ญฉบับอื่น ๆ ความรั บผิดเปนกลไกสํ าคัญในการ
แปรเปลี่ยนตลาดการเมือง จากตลาดที่นักการเมืองนําเงินแลกกับคะแนนเสียง (ตลาดปริวรรต
สาธารณะในความเปนจริง ดูแผนภาพที่ 3) ไปสูตลาดที่นักการเมืองนํานโยบายแลกกับคะแนน
เสียง (ตลาดปริวรรตสาธารณะในอุดมคติ ดูแผนภาพที่ 2) ขอเท็จจริงปรากฏวา นักการเมืองและ
พรรคการเมืองมักจะโฆษณานโยบายในการหาเสียง แตเมื่อไดรับเลือกตั้งและมีโอกาสจัดตั้ง
รัฐบาลแลว กลับตระบัดสัตยมิไดนํานโยบายที่ใชหาเสียงไปดําเนินการ การขาดความนาเชื่อถือใน
การรักษาพันธสัญญา (Credible Commitment) ทําใหตลาดการเมืองมิอาจพัฒนาไปสูตลาดใน
อุดมคติได เพราะราษฎรมิอาจแนใจไดวา เมื่อจายเงิน (คะแนนเสียง) ไปแลว จะไดรับบริการการ
เมือง (นโยบาย) เปนผลตางตอบแทน ดวยเหตุดังนี้ ราษฎรจึงยินดีรับเงินแลกกับคะแนนเสียง แทน
ทีจ่ ะรอดวยความหวังลมๆแลงๆวาจะไดรับบริการความสุขจากนักการเมือง22
การบังคับใหรัฐบาลแถลงนโยบายวา นโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภาประกอบ
ดวยนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตามหมวด 5 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มากนอย
เพียงใด และตองรายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละ
หนึ่งครั้ง เปนการสรางกลไกความรับผิดตอสภารางรัฐธรรมนูญ หาใชกลไกความรับผิดตอ
ประชาชนไม เพราะสภารางรัฐธรรมนูญไมเคยขอประชามติกวา ประชาชนตองการแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐ ตามหมวด 5 หรือไม
22

การวิเคราะหประเด็นนี้โดยละเอียด ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2542/2543)
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แผนภาพที่ 2
ตลาดปริวรรตสาธารณะในอุดมคติ

นักการเมือง
และพรรคการเมือง

นโยบาย

คะแนนเสียง

ตลาดการเมือง

บริการการเมือง

คะแนนเสียง

ราษฎร
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
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แผนภาพที่ 3
ตลาดปริวรรตสาธารณะในความเปนจริง

นักการเมือง
และพรรคการเมือง

เงิน

คะแนนเสียง

ตลาดการเมือง

เงิน

คะแนนเสียง

ราษฎร
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
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5.14 การกระจายอํานาจ
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
องคการปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการผลิตสินคาสาธารณะทองถิ่น (Local Public Goods)
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการการศึกษาและบริการสาธารณสุข แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้มิไดสนใจ
ประเด็นการกระจายอํ านาจในการใชเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจระหวางหนวยงาน การ
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในดานการเงินและการคลัง (มาตรา 284) อาจ
ตีความไดวา เปนการกระจายอํ านาจในการใชเครื่องมือทางการเงินและการคลัง หากไมมี
กฎเกณฑทชี่ ดั เจน ปญหาในการบริหารนโยบายการเงินและนโยบายการคลังอาจเกิดขึ้นในอนาคต
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดดําเนินนโยบายในทิศทางเดียวกับรัฐบาลสวนกลางในการ
รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ อันเปนการซํ้าเติมปญหาการประสานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคซึ่งมีอยูกอนแลว
5.15 การฉอราษฎรบังหลวง การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแสวง
หาคาเชาทางเศรษฐกิจ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหความสําคัญกับการกํากับและ
ตรวจสอบตลาดการเมืองในประเด็นการฉอราษฎรบังหลวง การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
แสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ การกํากับและตรวจสอบดังกลาวนี้เขมงวดทั้ง ‘ประตูเขา’ และ ‘ประตู
ออก’ จากตลาดการเมือง ดวยการสะกัดกั้นมิใหผูที่มีประวัติการทุจริตและประพฤติมิชอบเขาสู
ตลาดการเมือง เมือ่ เขาสูตลาดการเมืองแลว ยังสรางกระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองและผูบ ริหารราชการแผนดินระดับสูงออกจากตําแหนง พรอมทั้งปองกันมิใหมีการใชตําแหนง
ทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนจากรัฐ และปองกันปญหาการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนบุคคลกับผลประโยชนสาธารณะ เมื่อออกจากตลาดการเมืองแลว ยังมีกระบวนการตรวจสอบ
ทรัพยสนิ และกระบวนการดําเนินคดีอาญา หากพบวามีความรํ่ารวยผิดปกติอีกดวย
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การกํากับและตรวจสอบตลาดการเมืองอยางเขมงวดนี้ มีผลในการทําใหตนทุน
ปฏิบัติการของผูดํารงตําแหนงการเมืองสูงขึ้น เพราะมีพันธะในการรักษาเกียรติประวัติสวนบุคคล
การลาออกจากการเปนกรรมการธุรกิจเอกชน การละเวนการถือหุนในธุรกิจเอกชนเปนการชั่วคราว
การจัดทํารายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในการถูกลงโทษทางการเมือง
และการดําเนินคดีอาญาอีกดวย ตนทุนปฏิบัติการที่สูงขึ้นนี้อาจชวยปองปรามมิใหผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับหนึ่งได แตมิอาจปองปรามไดทั้งหมด เพราะมี
ชองโหวทจี่ ะเล็ดลอดการกํากับและตรวจสอบ หากการกํากับและตรวจสอบยิ่งเขมงวดมากเพียงใด
ตนทุนปฏิบตั กิ ารยิง่ สูงมากเพียงนั้น การสูญเสียตนทุนปฏิบัติการสูงๆอาจกลายเปนทํานบกีดขวาง
พลเมืองดีมิใหเขาสูตลาดการเมือง อันมีผลตรงกันขามกับเจตนารมณของการกํากับและตรวจสอบ
ตลาดการเมือง
ตนทุนปฏิบัติการในการกํ ากับและตรวจสอบตลาดการเมืองมิไดเปนภาระแก
ปจเจกบุคคลผูก าวเขาสูตลาดการเมืองเทานั้น หากยังเปนภาระของแผนดินดวย เพราะตองมีการ
จัดตัง้ องคกรที่ทําหนาที่กํากับและตรวจสอบตลาดการเมือง รวมตลอดจนตองสูญเสียงบประมาณ
รายจายจํานวนมากในกระบวนการกํากับและตรวจสอบ กระบวนการถอดถอนจากตําแหนง และ
กระบวนการลงโทษและดํ าเนินคดีอาญา 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
5.16 ธรรมนูญทางการคลัง
ทางการคลัง23
23

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติที่ถือเปนธรรมนูญ
ธรรมนูญทางการคลังเปนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่มีจุดมุงหมายอยางนอย 2

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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ดาน ดานหนึง่ เปนการจํากัดการใชอํานาจการคลัง อีกดานหนึ่งตองการใหการบริหารการคลังของ
รัฐบาลมีความยืดหยุน ธรรมนูญทางการคลังทีม่ ุงจํากัดการใชอํานาจทางการคลัง โดยพื้นฐานแลว
ตองการจํากัดการใชอํานาจของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังเชนการจํากัดอํานาจ ส.ส. ในการนํา
เสนอรางกฎหมายการคลัง และการหาม ส.ส. แปรญัตติเพิ่มเติมรายการในงบประมาณรายจาย
และวงเงินงบประมาณรายจาย ธรรมนูญทางการคลังในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มิไดตองการจํากัด
อํานาจการคลังของรัฐบาล แมจะมีบทบัญญัติที่กําหนดวา รายจายเงินแผนดินจักตองมีกฎหมาย
รองรับ (มาตรา 181) แตขณะเดียวกันก็มีขอยกเวน (มาตรา 181) และความยืดหยุนในการบริหาร
งบประมาณ (มาตรา 179) รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติที่ถือเปนธรรมนูญภาษีอากร (Tax
Constitution) ดวย แตรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดหลักการที่แนชัดวา การเก็บภาษีอากรจักตองไดรับ
ความเห็นชอบจากประชาชน การเก็บภาษีอากรโดยมิไดรับความเห็นชอบจากประชาชนมิอาจ
กระทําได (Taxation Without Representation) ตรงกันขามรัฐธรรมนูญกลับใหอํานาจรัฐบาลใน
การตราพระราชกํ าหนดในการเก็ บ ภาษี อ ากร ซึ่ง อาจทํ าใหเ กิดกรณี 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
แนวโน ม ที่ จะใชจ า ยเงินเพื่อสะสมคะแนนนิยมทางการเมือง แตไมตองการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเก็บภาษีอากรทําลายคะแนนนิยมทางการเมือง รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงมี
แนวโน ม ที่ จ ะใช น โยบายงบประมาณขาดดุ ล จนก อ ให เ กิ ดระบอบประชาธิ ป ไตยที่ ข าดดุ ล
(Democracy in Deficit)24 นักเศรษฐศาสตรในกลุมนี้พยายามผลักดันใหมีบทบัญญัติวาดวย

24

แนวความคิดวาดวยระบอบประชาธิปไตยที่ขาดดุล ดู Buchanan and Wagner (1977) และ Buchanan,
Rowley, and Tollison (1986)
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ประมาณสมดุลในรัฐธรรมนูญ (Balanced Budget Amendment)25 นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อน
ไหวในวงวิชาการที่จะสถาปนา ธรรมนูญทางภาษีอากร ดวย26
5.17 ธรรมนูญทางการเงิน
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 แตก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาแนวความคิดนี้ในเวลาตอมา27
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
5.18 กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
บทบัญญัติวาดวย “กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน” ปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 บทบัญญัติดังกลาวนี้ตองการจํากัดอํานาจฝายนิติบัญญัติใน
การเสนอรางกฎหมายประเภทนี้ โดยที่นิยาม “กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน” ครอบคลุมกฎหมาย
25

วิวาทะวาดวยการกําหนดบทบัญญัติงบประมาณสมดุลในรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา ดูอาทิเชน Tobin
(1978 ; 1981 ; 1983), Buchanan and Wagner (1978) และ Buchanan, Rowley, and Tollison (1986)
26
งานวิชาการเกี่ยวกับธรรมนูญทางภาษีอากร (Tax Constitution) ดูอาทิเชน Brennan and Buchanan
(1980), Ackerman (1999) และ Zelenak (1999)
27
งานวิชาการสําคัญวาดวยธรรมนูญการเงินในทศวรรษ 2500 ไดแก Friedman (1962) Viner (1962) และ
Buchanan (1962) งานที่พัฒนาตอมาในชั้นหลัง ไดแก Leijonhufvud (1984) และ Bernholz (1984)
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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
พิจารณาจากแงมุมของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยในยุคเด็จการ/คณาธิปไตย มีสวนชวยลดตนทุน
ปฏิบัติการในการตรากฎหมายของชนชั้นปกครองกลุมนี้ การปลอยใหฝายนิติบัญญัติมีอํานาจใน
การเสนอรางกฎหมายโดยเสรีในสายตาของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเปนเรื่องวุนวายนารําคาญ
สวนหนึง่ เปนเพราะผูนํากลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมีความเห็นวา ฝายนิติบัญญัติไรความสามารถ
ในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน เนื่องเพราะขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการ
เงินการคลังและระบบเศรษฐกิจไทยโดยทั่วไป รางกฎหมายที่นําเสนอโดยขาดความรูความเขาใจ
โดยถองแทยอ มมีขอบกพรองเปนอันมาก อันเปนเหตุใหตองเสียเวลาโดยมิสมควรในการพิจารณา
กฎหมายในรัฐสภา ในความเห็นของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย รางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินเปน
เรือ่ งของผูชํานัญการ ซึ่งมีอยูในระบบราชการ แตไมมีในสภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แมจะไดชื่อวาเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับการปฏิรูปการเมือง ยังคงสืบทอดมรดกจากระบอบอํ ามาตยาธิปไตย สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมิอาจนํ าเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากนายก
รัฐมนตรี การจํากัดอํานาจของฝายนิติบัญญัติดังกลาวนี้มีผลลิดรอนการทําหนาที่นิติบัญญัติของ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร อันนํามาซึ่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากหนาที่หลัก และกีดขวางนวัตกรรม
ดานนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ในประเด็น
คํานิยาม ซึง่ ละเอียดกวาเดิม และประเด็นอํานาจในการวินิจฉัยกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ในยุคที่
กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเรืองอํานาจ อํานาจในการวินิจฉัยวา รางกฎหมายใดเปนรางกฎหมาย
เกีย่ วกับดวยการเงินหรือไม เปนของประธานวุฒิสภา ในยุคสมัยที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมิได
เรืองอํานาจ อํานาจนี้ตกเปนของประธานสภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บัญญัติให
อํานาจนี้เปนขององคคณะที่ประกอบดวยประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ
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5.19 กฎการลงคะแนนเสียง
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 หาไดยึดจํ านวนสมาชิกที่มีอยูไม ในเมื่อจํานวน
สมาชิกเกินกวา 50% ของจํานวนสมาชิกที่มีอยูถือเปนองคประชุม และกฎหมายหรือมติใดๆ
สามารถผานสภาดวยคะแนนเสียงเกินกวา 50% ของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม ดังนัน้ ดวย
คะแนนเสีย 25%+1 สภาสามารถผานกฎหมายหรือมติใดๆได ดวยเหตุดังนี้ กฎการลงคะแนนเสียง
ตามรัฐธรรมนูญในกรณีสวนใหญซึ่งดูเผินๆเปนกฎคะแนนเสียงขางมาก แทที่จริงแลวเปนกฎ
คะแนนเสียงขางนอย
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
คะแนนเสียงขางนอยจึงเกื้อประโยชนกลุมผลประโยชนที่มีการจัดตั้งองคกรอยางเขมแข็งและมี
อํานาจซื้อสูง
ประการที่สาม ประชาสังคมขาด ‘ตาขายปกปองสังคม’ (Social Safety Net) ชน
ตํ่าชั้นและคนจนผูดอยโอกาสในสังคมมิอาจปกปองตนเองได เนื่องจากไมสามารถหาประโยชน
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จากกระบวนการนิติบัญญัติ และไมสามารถทัดทานการรางกฎหมายที่มีผลกระทบทางลบตอ
ตนเอง
การปรับเปลี่ยนกฎการลงคะแนนเสียงโดยยึดกฎคะเนนเสียงขางมากที่แทจริงจะ
ชวยสรางตาขายปกปองประชาสังคม และสกัดการตรากฎหมายเพื่อถายโอนหรือโยกยายสวนเกิน
ทางเศรษฐกิ จอย างไม เ ป นธรรมแกก ลุมผลประโยชน ที่เ ขมแข็งและใกลชิ ด 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 การ
กระจายอํานาจ และการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ กลุมที่สองวาดวยการกํากับการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 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
ปญหาแกประชาสังคมไทย เพราะกอใหเกิดสภาพกฎหมายลนเกิน เปดโอกาสใหกลุมผลประโยชน
ที่ เ ข ม แข็ ง และใกลชิด ชนชั้ น ปกครองหาประโยชนจ ากกระบวนการนิ ติบัญญัติ ด วยการตรา
กฎหมายเพื่อถายโอนโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังทําใหชนตํ่าชั้นและคนจนผูดอย
โอกาสในสังคมมิไดรับการปกปองเทาที่ควร
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ตารางที่ 4
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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กฎกติกาหรือสถาบัน
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

62
กฎกติกาหรือสถาบัน
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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5.2

การจัดองคกรในการกําหนดนโยบาย

รั ฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหมีสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ‘มีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหา
ตางๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม’ (มาตรา 89) อีกทั้งมีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกอนพิจารณาประกาศใช ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2543 เพื่ออนุวัตรตามรัฐธรรมนูญ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทํ าหนาที่เปนที่ปรึกษาฝายบริหาร
(คณะรัฐมนตรี) ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 99 คน ซึ่งไดรับเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนกลุมใน
ภาคเศรษฐกิจและกลุมในภาคสังคมดานทรัพยากร และผูทรงคุณวุฒิ ความสัมพันธระหวางสภาที่
ปรึกษาฯ กับรัฐบาลเปนความสัมพันธสองทิศทาง กลาวคือ สภาที่ปรึกษาฯอาจใหความเห็นเกี่ยว
กับการดําเนินนโยบายแกรัฐบาล ขณะเดียวกัน รัฐบาลอาจขอคําปรึกษาจากสภาที่ปรึกษาฯ ได
สภาทีป่ รึกษาฯ จะตองประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง
เหตุใดสภารางรัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติในรัฐธรรมนูญ ?
คําตอบที่เปนไปได ก็คือ สภารางรัฐธรรมนูญไมไววางใจกลุมพลังยียาธิปไตยที่จัด
ตัง้ รัฐบาลอยางนอย 2 ขอ ขอที่หนึ่งก็คือ รัฐบาลไมมีความสามารถในการสรรหาที่ปรึกษา ขอที่สอง
กระบวนการใหคําปรึกษาภายในรัฐบาลเปนไปอยางไมรอบดาน มิไดรับฟงปญหาและขอเสนอ
แนะจากประชาชนทุกหมูเหลา อันอาจเปนเหตุใหมีอคติในการดํ าเนินนโยบายเพื่อเกื้อกูลผล
ประโยชนของกลุมผลประโยชนบางกลุม และละเลยการแกปญหาของประชาชนในระดับรากหญา
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
5.3

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 5 ประมวลแนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยจําแนกเปนหมวดหมู ซึ่งจะเห็นไดวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมี
ความครอบคลุมอยางกวางขวาง ทั้งเรื่องระบบเศรษฐกิจและสถาบัน การพัฒนาเกษตรกรรม การ
จางงานและการคุมครองแรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
สวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาการเมืองการปกครอง
แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐที่ประมวลไวในตารางที่ 5 มิไดมาจากหมวด 5 เทานั้น
หากยังมีทมี่ าจากหมวด 3 (สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย) และหมวด 9 (การปกครองทองถิ่น)
อีกดวย ศักดิ์ของนโยบายตามรัฐธรรมนูญจึงแตกตางกัน โดยที่บทบัญญัติในหมวดสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย และหมวดการปกครองทองถิ่นเปนเรื่องที่รัฐบาลตองดําเนินการ แตแนว
นโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐในหมวด 5 เปนเพียง ‘แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน’ (มาตรา 88) เทานั้น
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางกวางขวาง จึงเปน
ไปไดยากที่รัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดจะมิไดดํ าเนินนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแมแตขอเดียว นอกจากนี้ เมื่อรัฐธรรมนูญมิอาจบังคับโดยนิตินัยใหรัฐบาลดําเนินตาม
แนวนโยบายพืน้ ฐานที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ การบัญญัติหมวด 5 ในรัฐธรรมนูญจึงเปนเรื่องเกิน
ความจําเปนและทําใหรัฐธรรมนูญมีความหนาเกินกวาที่ควร ในประการสําคัญ แนวนโยบายแหง
รัฐแตละนโยบายเกิดจากการผลักดันของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มีอุดมการณทางการเมือง
และเศรษฐกิจแตกตางกัน แนวนโยบายทั้งหมดจึงมิไดสอดคลองตองกัน สภารางรัฐธรรมนูญมิได
ใชสมองไตรตรองวา หากรัฐบาลตองดําเนินนโยบายตามหมวด 5 ทั้งหมดแลว จะเปนภาระทาง
การคลังแกแผนดินมากนอยเพียงใด และไมมีหนทางอื่นในการออกแบบนโยบาย (Policy Design)
ทีด่ กี วาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญกระนั้นหรือ
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ตารางที่ 5
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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6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับยุทธศาสตรการพัฒนา
เมื่อพิเคราะหบทบัญญัติในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3)
และหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5) อาจกลาวสรุปไดวา รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตองการเห็นระบบเศรษฐกิจไทยดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาโดยยึด
แนวทางสําคัญ 3 ประการ อันไดแก
(1) แนวทางรัฐสวัสดิการ (Welfare State)
(2) แนวทางชุมชนทองถิ่นพัฒนา
(3) แนวทางลัทธิสิ่งแวดลอม (Environmentalism)
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 ธิข 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)
แนวทางลั ท ธิ สิ่ ง แวดล อ มปรากฏอย า งชั ด เจน เมื่อรัฐธรรมนูญมีบ ทบัญญั ติ
กํ าหนดให มี ก ารศึ ก ษาผลกระทบที่ มี ต  อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม (Environmental Impact
Assessment) โครงการและกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบดังกลาวอยางรุนแรง (มาตรา 56 วรรค 2)
ยอมรับสิทธิของประชาชนในการขอขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (มาตรา 59) ยอมรับสิทธิของประชาชนในการฟองหนวยราชการ
หรือองคกรอืน่ ของรัฐที่ละเลยการทําหนาที่การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา
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56 วรรค 3) กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม (มาตรา
290) ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
หากพิจารณาจากทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนาในสังคมเศรษฐกิจไทย
(รังสรรค ธนะพรพันธุ 2536/2543) รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยืนอยูขางยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่น
พัฒนา มิไดยืนอยูขางยุทธศาสตรโลกานุวัตร แตมิไดมีบทบัญญัติตอตานกีดขวางกระบวนการ
โลกานุวตั ร เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา สภารางรัฐธรรมนูญแมจะมีตัวแทนกลุมพอคานายทุนเปน
กรรมการ แตหามีตัวแทนกลุมนายทุนระดับชาติไม คงมีแตตัวแทนกลุมนายทุนภูธร ดวยเหตุดังนี้
สภารางรัฐธรรมนูญจึงมิไดอยูใตอิทธิพลของฉันทมติแหงวอชิงตัน หรือลัทธิเสรีนิยมสมัย
วิวาทะวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนา ระหวางโลกานุวัตรพัฒนากับชุมชนทองถิ่น
พัฒนา แปรเปลีย่ นมาเปนวิวาทะระหวางฉันทมติแหงกรุงวอชิงตัน (Washington Consensus) กับ
ฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร (Bangkok Consensus) ภายหลังวิกฤติการณการเงินเดือน
กรกฎาคม 2540 หากบทวิเคราะหขางตนถูกตอง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยืนอยูขางฉันทมติแหง
กรุงรัตนโกสินทร
เมื่อพิเคราะหกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยในโลกแหง
ความเปนจริง (ดูแผนภาพที่ 1 หัวขอที่ 4.1 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
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 สน ทางฉัน ทมติแหง กรุง รัต นโกสิน ทร ซึ่ง ยึ ดกุม
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ยุทธศาสตรชมุ ชนทองถิ่นพัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง แตดวยเหตุที่เปนชนกลุมนอย
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
7.

บทสรุป

บทความนี้เสนอการวิเ คราะหก ระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยอาศัยองคความรูจากสํานัก New Institutional
Economics, Public Choice และ Constitutional Political Economy ผสมผสานกับกรอบการ
วิเคราะหของสํานักเศรษฐศาสตรการเมือง
การออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) ขึ้นอยูกับภาพในอุดมคติ
เกีย่ วกับตลาดการเมืองที่พึงปรารถนา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติที่เนนการกํากับและ
ตรวจสอบตลาดการเมืองอยางเขมงวด ประหนึ่งวาตองการคัดเฉพาะแต ‘อรหันต’ เขาสูตลาดการ
เมือง ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหมีองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาลเพื่อทําหนาที่กํากับและ
ตรวจสอบตลาดการเมืองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แตในขอเท็จจริงผูทําหนาที่ในองคกร
รัฐธรรมนุญาภิบาลเหลานี้หาไดเปน ‘อรหันต’ ไม คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา ปุถุชนจะทําหนาที่คัด
กํากับ และตรวจสอบ ‘อรหันต’ ไดอยางไร การกํากับและตรวจสอบตลาดการเมืองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนไปโดยไมคํานึงตนทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost) ทีต่ องเสีย ในชวง
เวลา 3 ปภายหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีกรณีที่มีขอเท็จจริงบงบอกวา ความเขมงวด
ในการกํ ากั บและตรวจสอบตลาดการเมือ งสุดโตง ถึง ระดับที่ ประโยชน ส ว นเพิ่ ม ที่สังคมไดรับ
(Marginal Social Benefit) นอยกวาตนทุนสวนเพิ่มที่สังคมสูญเสียไปในการกํากับและตรวจสอบ
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(Marginal Social Cost) อันแสดงใหเห็นวา การกํากับและตรวจสอบเกินเลยกวาระดับอุตมภาพ
(Optimal Regulation) แตการกํากับและการตรวจสอบอยางสุดโตงมีขาวสารที่ซอนเรนในประเด็น
ความไมมีศรัทธาและความไมเชื่อถือ (Distrust) ซึง่ กันและกันในสังคม ขาวสารที่ซอนเรนดังกลาว
นีท้ าลายคุ
ํ
ณธรรมของพลเมือง (Civic Virtue) แทนทีก่ ารกํากับและตรวจสอบอยางเขมงวดจะทํา
ใหได ‘อรหันต’ เขาสูต ลาดการเมือง กลับผลักดันพลเมืองดีออกไปจากตลาดการเมือง (Crowdingout Effect) เนื่อ งเพราะตน ทุ น ปฏิ บัติการที่พ ลเมืองดีตองสูญเสียไปจากการถูกกํ ากับและ
ตรวจสอบเมื่อประเมินจากโครงสรางอรรถประโยชนของตนเองสูงกวาอัปรียชน
รัฐธรรมนูญเปนอภิมหาสถาบัน (Meta Institution) ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการ
กําหนดกฎกติกาและสถาบันอื่นๆในสังคม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผล
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)
กฎกติการดา นธรรมาภิบาลปรากฏอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ยกเว น เรื่ อ งความรั บ ผิ ด อั น เป น ความบกพร อ งสํ าคั ญ ของรัฐธรรมนู ญฉบั บนี้ เพราะทํ าให
ไมสามารถแปรเปลี่ยนตลาดการเมือง จากตลาดปริวรรตสาธารณะ (Public Exchange Market)
ที่นํ าเงินแลกกับคะแนนเสียงไปเปนตลาดปริวรรตสาธารณะที่นํ านโยบายแลกกับคะแนนเสียง
ในดานการมีสวนรวมและความโปรงใส การออกแบบรัฐธรรมนูญเปนไปในทางใหตนทุนปฏิบัติการ
ในการไดมาซึง่ การมีสวนรวมและความโปรงใสตกเปนภาระของประชาชนอยางสําคัญ ดังนั้น การ
มีสวนรวมและความโปรงใสจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการตอสูของประชาชนเปนดานหลัก
สวนการกระจายอํานาจนัน้ ไมมีกติกาในรายละเอียดที่ชัดเจน กอใหเกิดชองวางที่เกื้อกูลการแสวง
หาสวนเกินทางเศรษฐกิจในชวงแหงการเปลี่ยนผาน
กติกาในการกํากับและบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ไมมีนวัตกรรมที่แตกตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ กติกาเหลานี้ตองการจํากัด
อํานาจของฝายนิติบัญญัติมากกวาการจํากัดอํานาจของฝายบริหาร (รัฐบาล) ซึ่งตรงกันขามกับ
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บทวิเคราะหของสํานัก Public Choice และ Constitutional Political Economy ซึง่ ตองการจํากัด
อํานาจของฝายบริหาร
สวนกฎการลงคะแนนเสียงในรัฐสภา ในกรณีสวนใหญ ดูเผินๆแลวเปนกฎ
คะแนนเสียงขางมาก (Simple Majority Rule) แตโดยเนื้อแทแลวเปนกฎคะแนนเสียงขางนอย
(Minority Rule) ซึง่ กอใหเกิดสภาพกฎหมายลนเกิน เกื้อกูลกลุมผลประโยชนที่มีการจัดตั้งอยาง
เขมแข็ง มีอํานาจซื้อ และมีความสัมพันธอันแนนแฟนกับชนชั้นปกครอง ผลักดันกฎหมายที่ให
ประโยชนไดโดยงาย ในประการสําคัญ ทําใหชนตํ่าชั้นและคนยากจนมิไดรับการปกปองเทาที่ควร
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 อัน
เปนเรื่องเกินความจํ าเปน เพราะไมสามารถบังคับรัฐบาลใหดําเนินนโยบายเหลานี้ ในสังคม
ประชาธิปไตย พรรคการเมืองและรัฐบาลควรมีเสรีภาพในการนํ าเสนอนโยบายโดยเสรี และ
ประชาชนควรมีสิทธิในการเลือกรับนโยบายโดยเสรี แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฉบับนีย้ ดึ กุมแนวทางหลัก 3 แนวทาง อันไดแก แนวทางรัฐสวัสดิการ (Welfare State)
แนวทางชุมชนทองถิ่นพัฒนา และแนวทางลัทธิสิ่งแวดลอม (Environmentalism) กลาวโดยสรุป
แลว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยึดกุมยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนาตามฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร
(Bangkok Consensus) ซึง่ มีพนื้ ฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง แตในกระบวนการ
กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจที่เปนจริง ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนาตามฉันทมติแหงวอชิงตัน
(Washington Consensus) ซึง่ มีพนื้ ฐานจากลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neoliberalism) จะยังคงเปน
ยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาประเทศไทยตอไป ทั้งนี้เนื่องจากการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศภายใตการกํากับขององคกรโลกบาล ดังเชนกองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก
และองคการการคาโลก การผลักดันของประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป รวมตลอดจนอิทธิพลของกลุมทุนสากลซึ่งทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ
กลุมทุนไทย จะมีผลในการกํ ากับใหระบบเศรษฐกิจไทยเดินบนเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
ตอไป เพียงแตมิไดมีความเร็วเทากับชวงสองทศวรรษที่ผานมา เนื่องจากตองมีการรอมชอม
ระหวางแนวทางโลกานุวัตรกับการตอตานแนวทางโลกานุวัตร
บทความนี้ตองการชี้ใหเห็นวา การออกแบบรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลในการกําหนด
โครงสรางตลาดการเมือง (Market Structure) กํ าหนดโครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of
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Incentives) และกําหนดการรับภาระตนทุนปฏิบัติการ มีความสําคัญไมเฉพาะตอรูปลักษณของ
ตลาดการเมืองเทานั้น หากยังมีผลตอประพฤติกรรมในตลาดการเมือง (Political Conduct) และ
ผลปฏิบัติการของตลาดการเมือง (Market Performance) อีกดวย
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