จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม*
คําวา “จารีตรัฐธรรมนูญ” แปลจากภาษาอังกฤษวา Constitutional Convention
คําวา Constitutional Convention มีความหมายแตกตางกันระหวางรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกากับ
รัฐธรรมนูญอังกฤษ
Constitutional Convention ภายใตรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1787)
หมายถึง การประชุมเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมดังกลาวนี้ อาจเรียกวา “สภารัฐธรรมนูญ”
หรือ “องคกรรัฐธรรมนูญ”1 ในขณะที่ Constitutional Convention ภายใตรัฐธรรมนูญอังกฤษ หมายถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิไดเขียนเปนลายลักษณอักษร (Maddex 1996: 63 – 64
and 70) คําวา “จารีตรัฐธรรมนูญ” ในที่นี้ใชตาม Constitutional Convention ตามความหมายของ
รัฐธรรมนูญอังกฤษ
จารี ตรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อขนบธรรมเนี ย มประเพณี รัฐ ธรรมนู ญเป น ชุด ของกฎกติ ก า
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมิไดเขียนเปนลายลักษณอักษรและไมมีผลบังคับตามกฎหมาย แตเปนกฎกติกาที่
กํากับพฤติกรรมของผูคนในสังคม ในอังกฤษ เรียกกฎกติกาเหลานี้วา Rules of Constitutional
Morality เนื่องเพราะถือเปนกฎกติกาที่มีผลบังคับทางใจ การไมปฏิบัติตาม ‘จารีตรัฐธรรมนูญ’ ถือเปน
การละเมิดรัฐธรรมนูญ แตมิตองรับโทษตามกฎหมาย จารีตรัฐธรรมนูญที่สําคัญในสหราชอาณาจักร
ไดแ ก จารีตรัฐธรรมนูญที่กําหนดอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย และที่กําหนดความสัมพันธ
ระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร นักศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษจะศึกษาเฉพาะแตตัว
กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) เพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอ หากตองศึกษาจารีต
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บทบัญญัติวาดวยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาปรากฏใน Article V ซึ่งมีบทบัญญัติในสาระสําคัญวา การ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดคะแนนเห็นชอบจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอยางนอยสองใน
สาม และตองไดรับความยินยอมจากมลรัฐตางๆอยางนอยสามในสี่ของจํานวนมลรัฐทั้งหมด ในชวงเวลากวา 200 ปที่ผานมา มี
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาสําเร็จเพียง 26 ครั้ง (Barendt 1998: 8 – 9 ) นักกฎหมายรัฐธรรมนูญถือวา
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาเปน Rigid Constitution เนื่องเพราะการแกไขเพิ่มเติมทําไดยาก โปรดดู Levinson (1995)
ในขณะที่รัฐธรรมนูญอังกฤษเปน Flexible Constitution เพราะการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทําไดงาย เพียงดวยการออก
กฎหมายผานรัฐสภาตามกระบวนการนิติบัญญัติตามปกติ

รัฐธรรมนูญดวย ตัวอยางของจารีตรัฐธรรมนูญอังกฤษก็คือ การแตงตั้งหัวหนาพรรคการเมืองที่มีเสียง
ขางมากในสภาผูแทนราษฎรเปนนายกรัฐธรรมนูญ โดยที่ไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายใดๆวาดวยการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
สั ง คมการเมื อ งไทยมี จ ารี ต รั ฐ ธรรมนู ญ ด ว ย และยอมรั บ การดํ า รงอยู ข องจารี ต
รั ฐ ธรรมนู ญ ด ว ย รั ฐ ธรรมนู ญ เผด็ จ การ/คณาธิ ป ไตยเกื อ บทุ ก ฉบั บ มี บ ทบั ญ ญั ติ ว า “ในเมื่ อ ไม มี
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นตามประเพณีการปกครองประเทศ
ไทยในระบอบประชาธิปไตย” 2
ปาฐกถานี้มิไดตองการนําเสนอบทวิเคราะหวาดวยจารีตรัฐธรรมนูญโดยทั่วไป แต
จะจํากัดการวิเคราะหเฉพาะจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญ การเขียนรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเปนการราง
รัฐธรรมนูญใหม หรือการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับเดิม มีกฎกติกาและกระบวนการกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญในหมวดวาดวยการรางหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กฎกติกาและกระบวนการดังกลาว
นี้มีลายลักษณอักษร และมีผลตามกฎหมาย แมจะมีความสําคัญ แตอาจมีความสําคัญไมเทากับกฎ
กติกาหรือธรรมเนียมปฏิบัติอีกชุดหนึ่ง ซึ่งไมมีลายลักษณและไมมีผลทางกฎหมาย กฎกติกาชุดหลังนี้
เรียกวา จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุที่ไมมีลายลักษณอักษร จึงไมมีใครอานออก ไมสามารถ
จับตองได แตมีความสําคัญยิ่งยวดในการกําหนดชะตากรรมของสังคมการเมืองไทย จารีตการเขียน
รัฐธรรมนูญเปน “มือที่มองไมเห็น” ที่นักศึกษาสังคมไทยตองใชแวนสองใหเห็น แมจารีตการเขียน
รัฐธรรมนูญมิใช “หัตถพระผูเปนเจา” ของ Maradonna แตมีความสําคัญในระนาบเดียวกับ Invisible
Hand ของ Adam Smith ในขณะที่ Invisible Hand ของ Adam Smith ทําหนาที่กํากับตลาดผลผลิต
และตลาดปจจัยการผลิต จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเปน “มือที่มองไมเห็น” ทําหนาที่กํากับการเขียน
รัฐธรรมนูญ บทวิเคราะหนี้ไดประโยชนและไดรับอิทธิพลอยางมากจากบทวิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับ
วัฒนธรรมการเมืองไทยของศาสตราจารยนิธิ เอียวศรีวงศ แหงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน องคปาฐกปวย
อึ๊งภากรณคนที่ ๔
ปาฐกถานี้ตองการนําเสนอบทวิเคราะห ๒ ประเด็นหลัก คือ

บทวิ เ คราะห ที่ ห นึ่ ง จารี ต การเขี ย นรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามสํ า คั ญ ในการกํ า กั บ การเขี ย น
รัฐธรรมนูญ ไมนอยไปกวากฎกติกาและกระบวนการที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะหที่สอง จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ดํารงอยูในปจจุบันไมเกื้อกู,กระบวนการ
ปฏิรูปการเมือง

สังคมการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
ประวัติศาสตรการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน ๒๔๗๕
เปนประวัติศาสตรการตอสูระหวากลุม พลัง ๓ กลุม อันประกอบดวยกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
(นักการเมืองขาราชการ) กลุมพลังยียาธิปไตย (นักการเมืองอาชีพ) และกลุมพลังประชาธิปไตย
การตอสูระหวางกลุมพลังทางการเมืองทั้งสามดังกลาวนี้ ดานหนึ่งเปนการตอสูแ ยงฃิง
ผลประโยชน อีกดานหนึ่งเปนการตอสูเชิงอุดมการณ กลาวใหถึงที่สุดก็เปนการตอสูด านวัฒนธรรม
การเมือง ผลของการตอสูกอ ใหเกิดวัฏจักรการเมืองและวัฏจักรรัฐธรรมนูญ วัฏจักรเหลานี้กอเกิดและ
เปลี่ยนแปลงจารีตการเฃียนรัฐธรรมนูญ

จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทย
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยที่จะศึกษาในที่นี้ ประกอบดวยจารีตสําคัญ 8 จารีต
ดวยกัน ไดแก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การใหเอกสิทธิ์การเขียนรัฐธรรมนูญแกชนชั้นปกครอง
การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสงวนและแบงปนอํานาจในหมูชนชั้นปกครอง
การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อกาวกายอํานาจและลดทอนการถวงดุลอํานาจ
การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลิดรอนอํานาจฝายนิติบัญญัติ
การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อธํารงธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงิน (Fiscal
and Monetary Constitution)

(6) การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อธํารงหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
(7) การยึดกุมกฎคะแนนเสียงขางนอย (Minority Voting Rule)
(8) การใชบริการเนติบริการ
1. การใหเอกสิทธิ์การเขียนรัฐธรรมนูญแกชนชั้นปกครอง
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยแตดั้งเดิมยึดถือหลักการวา การรางรัฐธรรมนูญและ
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนสิทธิของชนชั้นปกครอง ราษฎรหาไดมีสิทธิดังกลาวไม นับตั้งแตการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 เปนตนมา การรางและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอยูในปริมณฑล
แหงอํานาจของชนชั้นปกครอง ไมมีพื้นที่เหลือใหประชาชนคนสามัญ หากมีความขัดแยงเกี่ยวกับแกน
แกนของรัฐธรรมนูญ ความขัดแยงจํากัดอยูในหมูชนชั้นปกครอง แมในยามที่กลุมพลังประชาธิปไตย
และขบวนการสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกลาแข็งในระหวางป 2516 – 2519 ก็ดี และภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนพฤษภาคม 2535 ก็ดี ประชาชนยังไมมีสิทธิในการเขียนรัฐธรรมนูญ
อยางเต็มรูปแบบ
การรับฟงความเห็นของประชาชนประกอบการรางรัฐธรรมนูญปรากฏครั้งแรกในการ
ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2492 สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แต ง ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารรั บ ฟ ง ความเห็ น ของ
ประชาชน
การรับฟงความเห็นเชิงรุกปรากฏครั้งแรกในการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 25173 ในการ
รางรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 และฉบับป 2534 ไมปรากฏวามีกลไกการรับฟงความเห็นจากประชาชน
อยางไรก็ตาม การรับฟงความเห็นประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่รางกลับมาปรากฏอีกในรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2534/2539 (สําหรับการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540) และรัฐธรรมนูญฉบับป 2549 (สําหรับ
การรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ?) แตการออกความเห็น (Voice) แตกตางจากการมีสิทธิในการเขียน
รัฐธรรมนูญ เพราะแมผูรางรัฐธรรมนูญอาจไดยินความเห็นที่แสดงโดยประชาชน แตอาจไมฟงและไม
ยอมรับความเห็นของประชาชนได
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ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 รวบรวมตีพิมพใน ชัยอนันต สมุทวณิช (2528)

ขั้นตอไปของการรับฟงความเห็นของประชาชน ก็คือ การยอมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการเขียนรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่สรางมายาภาพวา
ประชาชนมีสวนรวมในการเขียนรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ดวยการใหจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกมา
จาก ‘การเลือกตั้ง’ ในหมูผูสมัครดวยกันเอง การคัดสรรสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในขั้นสุดทายก็ดี
และการใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญในขั้นสุดทายก็ดี อยูในอํานาจสิทธิขาดของชนชั้นปกครอง
ประชาชนหามีอํานาจไม (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2546ก: บทที่สอง) การสรางมายาภาพเชนนี้ยังปรากฏ
ตอมาในรัฐธรรมนูญฉบับป 2549 (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2550)

จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตเดิมอยูในอํานาจผูกขาดของชนชั้น
ปกครอง พัฒนามาสู การยอมรับฟงความเห็นประชาชน แตยั งไม พัฒนาไปสูการยอมรั บสิท ธิของ
ประชาชนในการเขียนรัฐธรรมนูญ แมแตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ซึ่งกลาวอางกันวา เปนรัฐธรรมนูญ
‘ฉบับประชาชน’ ยังคงธํารงอํานาจของชนชั้นปกครองในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (รธน. 2540
หมวด 12 มาตรา 313) หาไดสถาปนาหลักการที่วา การเขียนทั้งการรางและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เปนสิทธิของประชาชน4
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ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใชมาครบ 5 ป ใหหนวยงานตอไปนี้มีอํานาจทํารายงานเสนอ
ความเห็นตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นได (มาตรา 336)
(1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนี้ ผูที่มีสิทธิเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรม ไดแก [มาตรา 313 (1)]
(1) คณะรัฐมนตรี
(2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนไมนอยกวา 20% ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
(3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกับสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 20% ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของทั้งสอง
สภา
ดังนั้น แมแตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ซึ่งกลาวอางกันวาเปนรัฐธรรมนูญ ‘ฉบับประชาชน’ ยังมิไดใหสิทธิประชาชนแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับความบกพรองของรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญบังคับใชครบ 5 ป และมิไดใหสิทธิประชาชนในการยื่นญัตติขอ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

2. การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสงวนและแบงปนอํานาจในหมูชนชั้นปกครอง
ดั ง ได ก ล า วแล ว ว า (ดู หั ว ข อ 2) วั ฏ จั ก รรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยเกิ ด ขึ้ น ควบคู กั บ วั ฏ จั ก ร
การเมืองจนเกือบเปนวัฏจักรเดียวกัน การเขียนรัฐธรรมนูญใหมก็เพื่อใหคณะผูกอการรัฐประหาร ซึ่ง
โดยพื้นฐานเปนผูนําฝายทหาร สามารถขึ้นสูอํานาจไดโดยงาย ทั้งนี้เพื่อเอื้ออํานวยกระบวนการดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการยึดอํานาจรัฐ ดังนั้น กฎกติกาในรัฐธรรมนูญที่เปนชนวนแหงความ
ขัดแยงจึงเปนกฎกติกาวา ดวยการจัดสรรอํานาจและผลประโยชนในหมูชนชั้นปกครอง กฎกติกา
ดังกลาวนี้ ไดแก
(1) รัฐมนตรีตองไมดํารงตําแหนงขาราชการประจําในขณะเดียวกัน
(2) นายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง
(3) รัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(4) ประธานสภาผูแทนราษฎรตองเปนประธานรัฐสภา
สังคมการเมืองไทยใชเวลากวาครึ่งศตวรรษในการตอสูประเด็นทั้งสี่นี้ โดยที่กฎกติกา
เหลานี้มิไดมีผลในการเสริมสงระบอบการเมืองการปกครองใหเกื้อประโยชนตอประชาชนคนเดินถนน
หรือใหรัฐบาลผลิตบริการความสุขที่มีคุณภาพแกชนชาวไทย กฎกติกา “รัฐมนตรีตองไมดํารงตําแหนง
ขาราชการประจําในขณะเดียวกัน” และกฎกติกา “นายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง” อาจกลาว
ไดวาเปนผลจากการตอสูระหวางกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยกับกลุมพลังประชาธิปไตย กฎกติกาแรกดู
เหมือนจะลงตัวแลว แตกฎกติกาที่สองยังอาจไมลงตัว ภายหลังการรัฐประหารเดือนกันยายน ๒๕๔๙
มีความพยายามในการสื่อขาวสารวา นายกฯที่มาจากการเลือกตั้งไมดี หรือนายกฯไมจําเปนตองมา
จากการเลือกตั้ง
กฎกติกา “รัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” ลงตัวแลววา ไมอยูในจารีต
การเขียนรัฐธรรมนูญไทย ในขณะที่กฎกติกา “ประธานสภาผูแทนราษฎรตองเปนประธานรัฐสภา” ไม
นาจะลงตัว กระแสการกดดันหลังเหตุการณพฤษภาคม ๒๕๓๕ ทําให สสร ๒๕๔๐ รับกฎกติกาขอนี้
ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ทั้งๆที่สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเหมือนกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นานาอารยประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยฝงรากลึกยาวนานลวนกําหนดใหประธานวุฒิสภาเปน
ประธานรัฐสภา เหตุไฉนในสังคมการเมืองไทยประธานสภาลางจึงเปนประธานรัฐสภา ซึ่งมีตําแหนง
สูงกวาประธานสภาสูง ทั้งๆที่ตางผานการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเหมือนกัน
3. การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อกาวกายอํานาจและลดทอนการถวงดุลอํานาจ

จารี ต การเขี ย นรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยมั ก สร า งภาพว า ให ค วามสํ า คั ญ ประเด็ น การแยก
อํานาจอธิปไตย (Separation of Powers) และการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ (Check and
Balance) แตเมื่อตรวจสอบผลผลิตรัฐธรรมนูญนับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 เปนตน
มา การณกลับปรากฏวา การแยกอํานาจอธิปไตยมิไดเปนไปอยางเขมงวดและเครงครัด กลไกการ
ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจหยอนยาน การแยกอํานาจอธิปไตยเปนเพียงวาทกรรมที่ใชในการแยงชิง
อํานาจและผลประโยชนในหมูชนชั้นปกครอง
ระบอบการเมืองการปกครองของไทยมิไดมีการแยกอํานาจอธิปไตยแตละฝายออก
จากกันโดยเด็ดขาด ไมเกี่ยวพันกัน และเปนอิสระจากกัน หรือที่เรียกวา Pure Separation of Powers
หากแตใชระบบการแยกอํานาจอธิปไตยที่เรียกวา Partial Separations of Powers กลาวคือ อํานาจ
อธิปไตยแตละฝายมิไดแยกขาดออกจากกัน โดยที่แตละฝายอาจกาวลวงไปใชอํานาจของฝายอื่น
เพียงแตมีระบบการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน เพื่อมิใหอํานาจกระจุกตัว
การวิเคราะหระบบการแยกอํานาจอธิปไตยของไทยในที่นี้ จะแยกเปน 3 ประเด็น คือ
(1) การแยกหนาที่ของอํานาจอธิปไตย (Separation of Functions)
(2) การแยกตัวบุคคลผูใชอํานาจอธิปไตย (Physical Separation of Persons)
(3) การตรวจสอบและถวงดุลอํานาจอธิปไตย (Check and Balance)

3.31 การแยกหนาที่ของอํานาจอธิปไตย (Separation of Functions)
หน า ที่ ข องอํ า นาจแต ล ะฝ า ยมิไ ด แ ยกออกจากกั น โดยเด็ ด ขาด จารี ตการเขี ย น
รัฐธรรมนูญไทยมีแนวโนมที่จะใหแตละฝายกาวกายการใชอํานาจของฝายอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ใหฝายบริหารกาวลวงไปใชอํานาจนิติบัญญัติ ฝายบริหารมีอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาและ
พระราชกําหนด ฝายบริหารมีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติ และเกือบมีอํานาจผูกขาดใน
การเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ฝายบริหารสามารถแทรกแซงกระบวนการนิติบัญญัติในขั้นตอน
กรรมาธิการ เนื่องจากมีจารีตในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งสมาชิกในสัดสวนสําคัญฝาย
บริหารเปนผูเสนอชื่อแตงตั้ง นอกจากนี้ จารีตการรางกฎหมายที่กําหนดแตกรอบกวางๆโดยไมมี
รายละเอียด เปดชองใหฝายบริหารกาวลวงไปใชอํานาจนิติบัญญัติดวยการตรากฎหมายระดับอนุ

บัญญัติ จารีตการรางกฎหมายดังกลาวนี้มีผลเทากับการยกอํานาจนิติบัญญัติในสวนสําคัญใหฝาย
บริหาร
ฝายนิติบัญญัติกาวลวงไปใชอํานาจบริหารดวย ดังเชนการใชงบ สส และการผันงบ
พยุงราคาสินคาเกษตรสูฐานที่มั่นทางการเมืองของตนเอง แมรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ จะกําหนด
ขอหาม สส สว และกรรมาธิการไดประโยชนจากการใชงบประมาณ ไมโดยตรงหรือโดยออม (มาตรา
๑๘๐ วรรคหก) แตการผันงบประมาณของนักเลือกตั้งไมเคยหยุดชะงักแมแตปงบประมาณเดียว
อํานาจตุลาการแมจะมีความเปนอิสระระดับหนึ่ง แตมิอาจปลอดจากอํานาจบริหารและ
อํานาจนิติบัญญัติ เพราะการจัดตั้งศาลใหมตองตราเปนพระราชบัญญัติ ซึ่งฝายบริหารเปนผูเสนอ
และฝายนิติบัญญัติเปนผูพิจารณา นอกจากนี้ ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ วุฒิสภามีอํานาจ
แต งตั้งตุ ล าการศาลรัฐ ธรรมนู ญ และมี อํา นาจใหความเห็ นชอบการแต งตั้ งตุ ลาการศาลปกครอง
ประเภทผูทรงคุณวุฒิและประธานศาลปกครองสูงสุด ในระหวางป ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๙ ฝายบริหารเขา
ไปยึดพื้นที่ในวุฒิสภา และเขาไปมีอิทธิพลในกระบวนการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

3.2 การแยกตัวบุคคลผูใชอํานาจอธิปไตย
(Physical Separation of Persons)
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยแตดั้งเดิมมิไดมีเข็มมุงในการแยกตัวบุคคลผูใชอํานาจ
อธิปไตย หากรัฐธรรมนูญยึดหลักการแยกอํานาจอธิปไตยอยางเขมงวดก็ตองแยกตัวบุคคลผูใชอํานาจ
อธิปไตยขาดจากกันดวย ประเด็นที่พึงพิจารณา ก็คือ
(1) การหามผูพิพากษาและตุลาการเปนขาราชการการเมืองหรือดํารง
ตําแหนงการเมือง
(2) การห า มสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรดํ า รงตํ า แหน ง รั ฐ มนตรี แ ละ
นายกรัฐมนตรี
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยแตดั้งเดิมมิไดกําหนดขอหามผูพิพากษาและ
ตุลาการเปนขาราชการการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กําหนดขอ
หามนี้ และนับตั้งแตนั้นเปนตนมา จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ยอมรับหลักการ
การแยกผูใชอํานาจตุลาการออกจากผูใชอํานาจบริหาร อนึ่งมีขอนาสังเกตวา รัฐธรรมนูญเผด็จการ/
คณาธิปไตยทุกฉบับไมยอมรับหลักการนี้ รวมทั้งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรฉบับป 2534

และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 แสดงใหเห็นวา คณะผูกอการ
รัฐประหารตองการเปดชองใหผูพิพากษาและตุลาการสามารถดํารงตําแหนงการเมืองได

รัฐธรรมนูญที่ยึดหลักการการแยกผูใชอํานาจนิติบัญญัติออกจากผูใชอํานาจ
บริหารมีอยู 2 ฉบับ ไดแก รัฐธรรมนูญฉบับป 2511 (รัฐธรรมนูญกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย) และ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 (รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย) ขอหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมักจะอางเหตุผลวาดวยการแยกอํานาจบริหารออกจากอํานาจนิติบัญญัติ
(Separation of Powers)
คํ า ปรารภของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2511 แถลง
เจตนารมณตอนหนึ่งวา
“...เมื่อรัฐสภามีอํานาจในทางนิติบัญญัติ และควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินดังกลาวมาแลว สภารา งรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นวา เพื่อดุลแหงอํานาจอันจะยังระบอบ
รัฐธรรมนูญใหตั้งอยูในเสถียรภาพ สมควรที่อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารจะแยกจากกันให
มากยิ่งขึ้น ซึ่งไดลงมติในหลักสาระสําคัญวา นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอื่นซึ่งเปนฝายบริหารจะเปน
สมาชิกแหงรัฐสภาในขณะเดียวกันมิได...”
แมวาคําปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 จะแถลงเจตนารมณราวกับวา
การแยกผูใชอํานาจนิติบัญญัติออกจากผูใชอํานาจบริหารเปนไปตามหลักการแยกอํานาจอธิปไตย แต
เจตนารมณที่แทจริงอยูที่การสงวนอํานาจบริหารอยูกับกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยและกีดกันมิให
นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีโอกาสใชอํานาจนี้ กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเติบใหญ และเรือง
อํานาจยิ่งในระบอบเผด็จการสฤษดิ์และถนอม – ประภาส (2500 – 2511) กลุมนี้ตองการยืดอายุการ
เสพสุขจากการทรงอํานาจอิทธิพลการเมืองตอไป แตการปดกั้นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมิใหมี
อํานาจบริหาร มีผลสะทอนยอนกลับมาสูกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย เพราะเหลา ส.ส. ในสังกัดพรรค
สหประชาธิปไตยซึ่งเปนพรรครัฐบาลพากันสั่นคลอนรัฐบาลในสภาผูแทนราษฎร ดวยการเตะถวงการ
ผานกฎหมายที่รัฐบาลนําเสนอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายประมาณรายจายประจําป จนกอใหเกิด
ปญหาเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งจบลงดวยการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แมจะออกแบบใหมีการแยกผูใชอํานาจการบริหาร
ออกจากผูใชอํานาจนิติบัญญัติ แตมีเจตนารมณแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 เพราะยังคงเปด
ชองใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี เพียงแตตองลงออกจาก
สมาชิกภาพสภาผูแทนราษฎร (รธน. 2540 มาตรา 204) แรงตอตานของกลุมพลังยียาธิปไตยที่มีตอ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีนอยกวาที่มีตอรัฐธรรมนูญฉบับป 2511
บทบัญญัติวาดวยการหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
และนายกรัฐมนตรีดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 และฉบับป 2540 สรางภาพเสมือนหนึ่งวา
รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับตองการแยกผูใชอํานาจนิติบัญญัติกับผูใชอํานาจบริหารออกจากกัน แตการ
แยกผูใชอํานาจอธิปไตยดังกลาวนี้มิไดเปนไปจนถึงที่สุด เพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังคงดํารง
ตําแหนงอื่นที่มิใชรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในฝายบริหารได5

3.3 การตรวจสอบและถวงดุลอํานาจอธิปไตย (Check and Balance)
3.31 อํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหาร
ฝายนิติบัญญัติมีกลไกในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบฝายบริหาร ดังนี้
(1) การกําหนดใหฝายบริหารรับผิดชอบตอฝายนิติบัญญัติ
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ทั้งรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 และฉบับป 2540 มิไดหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนขาราชการการเมือง ในกรณีรัฐธรรมนูญฉบับ
ป 2511 ไมปรากฏขอหามในฐานะโทษสมบัติตามมาตรา 89 และการเปนขาราชการเมืองมิไดเปนเหตุใหสมาชิกภาพสภา
ผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา 95 ในกรณีรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติที่ชัดเจนวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารง
ตําแหนงขาราชการการเมืองได ดังปรากฏในมาตรา 109 (8) ปรากฏการณที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทยแยงชิง
ตําแหนงในฝายบริหารรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (2544 – 2549) มีรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพอยางตอเนื่อง

(2) การกํ า หนดให ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ มี อํ า นาจควบคุ ม การบริ ห ารราชการ
แผนดิน
(3) การกํ า หนดให ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ มี อํ า นาจลงมติ ไ ม ไ ว ว างใจนโยบายที่
รัฐบาลแถลง
(4) การกําหนดใหฝายนิติบัญญัติมีอํานาจลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีรายตัว
หรือทั้งคณะ
(5) การใหฝายนิติบัญญัติมีสิทธิในการตั้งกระทูถามรัฐมนตรี
(6) การใหฝายนิติบัญญัติมีสิทธิขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อใหคณะรัฐมนตรี
แถลงขอเท็จจริง
(7) การใหฝายนิติบัญญัติมีอํานาจใหความเห็นชอบพระราชกําหนด
(8) การให ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ มี อํ า นาจให สั ต ยาบั น แก สั ญ ญาและข อ ตกลง
ระหวางประเทศที่ฝายบริหารเปนผูทํา
กลไกที่ฝายนิติบัญญัติใชในการถวงดุลอํานาจฝายบริหารคอนขางไรประสิทธิภาพ ภายใตรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ ซึ่งออกแบบเพื่อใหไดรัฐบาลที่เขมแข็ง การถวงดุลอํานาจฝายบริหารยิ่งยากลําบากขึ้น
ไปอีก

3.32 อํานาจบริหารกับอํานาจนิติบัญญัติ
ในด า นหนึ่ ง ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ มี อํ า นาจและสิ ท ธิ ใ นการตรวจสอบและ
ถวงดุลอํานาจฝายบริหาร ในอีกดานหนึ่ง ฝายบริหารก็มีอํานาจและสิทธิในการตรวจสอบและถวงดุล
อํ า นาจฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ ฉกเช น เดี ย วกั น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการนี้ ก็ คื อ การยุ บ สภา ในจํ า นวน
รัฐธรรมนูญ 17 ฉบับระหวางป 2475 – 2549 มีถึง 10 ฉบับที่กําหนดอํานาจการยุบสภา
3.3.3.3 อํานาจตุลาการ
อํานาจตุลาการคอนขางแยกตางหากจากอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจ
บริหาร ความเกี่ยวของกับอํานาจอธิปไตยอีกสองแขนงมีคอนขางนอย รัฐธรรมนูญฉบับป 2540

นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่สรางกลไกที่อํานาจตุลาการเขาไปตรวจสอบและถวงดุลอํานาจนิติ
บัญญัติและอํานาจบริหาร ทั้งนี้ดวยการปฏิรูประบบศาล และดวยการจัดตั้งศาลขึ้นใหม อันไดแก
(1) ศาลรัฐธรรมนูญ
(2) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(3) ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่สําคัญประการหนึ่งในการควบคุมกฎหมายมิให
ขัดรัฐธรรมนูญ นับเปนกลไกสําคัญที่ฝายตุลาการใชในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบฝายนิติ
บัญญัติ

ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทาง
การเมือง มีหนาที่ดําเนินคดีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในคดีความร่ํารวยอันผิดปกติ การกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา และการกําหนด
ความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น ผูที่อยูในขายการดําเนินคดีมีทั้ง
บุคคลในฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
ศาลปกครองมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดวา การกระทํา
ทางปกครอง คําสั่งทางปกครอง หรือนิติกรรมทางปกครองของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่รัฐ
เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ศาลปกครองจึงเปนกลไปสําคัญที่ฝายตุลาการใชเปนเครื่องมือ
ในการกํากับและตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร
4. การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลิดรอนอํานาจฝายนิติบัญญัติ
รัฐสภาไทยมิไดมีอํานาจลนเหลือ หรือมี Parliamentary Sovereignty หรือ
Parliamentary Supremacy ดังวิวาทะที่มีอยูในประเทศอังกฤษ แมวารัฐสภาทําหนาที่ผลิต
คณะรัฐมนตรี แตฝายบริหารขี่คอฝายนิติบัญญัติมาโดยตลอดนับตั้งแตเกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองป 2475 เปนตนมา6 กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยและตอมากลุมพลังยียาธิปไตยที่เวียนกัน
ขึ้นมายึดกุมอํานาจรัฐบริหารราชการแผนดินลวนไมยอมใหอํานาจนิติบัญญัติเหนือกวาหรือแมแตเทา
เทียมอํานาจบริหาร มีแตกลุมพลังประชาธิปไตยเทานั้นที่ตองการใหฝายนิติบัญญัติมีฐานะเสมอดวย
ฝายบริหาร และสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพได ยุค
สมัยที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยและกลุมพลังยียาธิปไตยยึดกุมการบริหารราชการแผนดินยาวนาน
พอที่จะสรางจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลดทอนอํานาจฝายนิติบัญญัติ กระบวนการลดทอน
อํานาจนิติบัญญัติกระทําใน 2 ดาน ดานหนึ่ง ไดแก ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติ
กับฝายบริหาร อีกดานหนึ่ง ไดแก ฐานะสัมพัทธของสภาผูแทนราษฎรเมื่อเทียบกับวุฒิสภา
4.1 ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร
ในดานความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารมีการ
เปลี่ยนแปลงที่พึงสังเกตอยางนอย 8 ประการ (ดูตารางที่ 9 และ 33) กลาวคือ
ประการแรก ฝายบริหารรุกคืบไปใชอํานาจนิติบัญญัติ ฝายบริหารมี
อํานาจตราพระราชกฤษฎีกา (รธน 2475) และมีอํานาจตราพระราชกําหนด (รธน 2489) ขอบเขตการ
ตราพระราชกําหนดเดิมจํากัดอยูที่การรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
หรือปองปดภัยพิบัติ
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตรา ขยายไปสูการตราพระราชกําหนดวาดวย ‘ความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ’ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอฐานะสัมพัทธของฝายนิติบัญญัติใน
ทางบวก ก็คือ การสรางกลไกใหฝายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบการใชอํานาจบริหารในการตรา
พระราชกําหนดวาเปนไปตามกรอบรัฐธรรมนูญหรือไม และมีการใชอํานาจเกินกวาที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดหรือไม (รธน 2534)
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ปรากฏการณที่สภาผูแทนราษฎรเปน ‘กบฏ’ รัฐบาลเกิดขึ้นครั้งเดียวในยุครัฐบาลพรรคสหประชาไทย (2512 – 2514) เนื่องเพราะ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2511 หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรคสหประชา
ไทยจึงสั่นคลอนรัฐบาลถนอม – ประภาส ดวยการเตะถวงการผานกฎหมายสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายงบประมาณ
รายจายประจําป แมวารัฐบาลจะพยายาม ‘ซื้อ’ ส.ส. ในสังกัดพรรครัฐบาลดวยวิธีนานัปการ แตไมเพียงพอ ในยุคสมัยอื่น ฝาย
บริหารประสบความสําเร็จในการ ‘ซื้อ’ สมาชิกรัฐสภาเพื่อมิใหแตกแถว

ประการที่สอง กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยประสบความสําเร็จในการสงวน
อํานาจในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินไวกับฝายบริหาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หาก
ตองการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินตอรัฐสภา ตองมีหนังสือรับรองจากนายกรัฐมนตรี (รธน
2489)
ประการที่สาม อํ า น า จ นิ ติ บั ญ ญั ติ ถู ก ลิ ด ร อ น เ มื่ อ มี ข อ ห า ม มิ ใ ห
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมายในนามปจเจกบุคคล รางกฎหมายที่เสนอตอรัฐสภาตองมี
มติพรรคที่สังกัดใหความเห็นชอบ และตองมีสมาชิกที่สังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรองไมนอยกวา
20 คน (รธน 2521) ซึ่ ง มี ผ ลในการล ม ล า งอํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องพรรคการเมื อ งขนาดเล็ ก ที่ มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอยกวา 20 คน
ประการที่สี่
รั ฐ บาลแถลงนโยบายโดยไม มี ก ารลงมติ ค วามไว ว างใจ
(รธน 2511) แมกลุมพลังประชาธิปไตยประสบความสําเร็จในการสถาปนาหลักการที่วา นโยบายของ
รัฐบาลตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 แตแลวก็พายแพกลุมพลังอํา
มาตยาธิปไตยนับตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 เปนตนมาที่รัฐบาลแถลงนโยบายโดยไมมีการลงมติ
ความไววางใจ จนกลายเปนจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญ
ประการที่หา การเขาชื่อเสนอญัตติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติความไม
ไววางใจรัฐมนตรีรายตัวหรือทั้งคณะ มีแนวโนมทําไดงายขึ้น (รธน 2511 ลดจํานวนสมาชิกรัฐสภา
จากไมนอยกวาหนึ่งในสาม เปนไมนอยกวาหนึ่งในหา) แตการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีทํา
ไดยากขึ้น (รธน 2540 ปกปองนายกรัฐมนตรี โดยใชเกณฑไมนอยกวาสองในหา) กฎการลงคะแนน
เสียงมติความไมวางใจรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนจากกฎคะแนนเสียงขางนอย (Minority
Voting Rule) เปนกฎคะแนนเสียงขางมากปกติ (Simple Majority Rule) จากนอยกวา 50% เปน
มากกวา 50% ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู (รธน 2517)
ประการที่หก การประชุ ม รั ฐ สภาทํ า ได ย ากขึ้ น เนื่ อ งเพราะเกณฑ อ งค
ประชุมมีความเขมงวดมากขึ้น จากไมนอยกวาหนึ่งในสามเปนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของแตละสภา (รธน 2521)
ประการที่เจ็ด กฎการลงคะแนนเสี ย งในรั ฐ สภาในกรณี ทั่ ว ไปเป น กฎ
คะแนนเสียงขางนอย (Minority Voting Rule) โดยเฉพาะอยางยิ่งในวาระนิติบัญญัติ กฎคะแนนเสียง
ขางนอยเกื้อกูลการผานกฎหมายที่นําเสนอโดยฝายบริหาร รวมทั้งพระราชกําหนดและกฎหมายเกี่ยว
ดวยการเงิน (ดูหัวขอ 3.7)

ประการที่แปด ฝายนิติบัญญัติมีอํานาจอันจํากัดในการใหความเห็นชอบ
สัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่ทําโดยฝายบริหาร (รธน 2475)
4.2 ฐานะสัมพันธของสภาผูแทนราษฎรเมื่อเทียบกับวุฒิสภา
การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไทยระหวางป 2475 – 2549 มีผล
ในการเปลี่ ย นแปลงฐานะสั ม พั ท ธ ข องสภาผู แ ทนราษฎร เมื่ อ เที ย บกั บ วุ ฒิ ส ภาด ว ยแนวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ก็คือ มีความพยายามที่จะใหวุฒิสภามีบทบาทและอํานาจหนาที่เสมอดวยหรือ
มากกวาสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาภายใตรัฐธรรมนูญสวนใหญมาจากการแตงตั้งของฝาย
บริหาร ยกเวนรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน7
ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาภายใตรัฐธรรมนูญสวนใหญเปนตัวแทนของฝายบริหารในรัฐสภา หากวุฒิสภา
ขยายบทบาทหนาที่และอํานาจ ยอมมีผลเสมือนหนึ่งวา ฝายบริหารใชวุฒิสภารุกคืบเขาไปยึดพื้นที่
อํานาจนิติบัญญัติ ขอพึงสังเกตมีอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก มี ความพยายามให วุฒิ สภารุก คื บไปมี สิทธิ ในการเสนอร า ง
กฎหมายเสมอดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ( รธน ๒๔๙๐ และ รธน ๒๕๑๑) แตแลวก็ตองรนถอย
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญลงตัวที่ใหอํานาจนี้แกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี
ประการที่สอง มีความพยายามใหวุฒิสภามีอํานาจลงมติความไมไววางใจ
รัฐมนตรีรายตัวหรือทั้งคณะ ( รธน ๒๕๑๑ และ รธน ๒๕๓๔) แตแลวก็ตองรนถอย (รธน ๒๕๓๔/
๒๕๓๕(๓))

พัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยระหวางป 2475 – 2549 บงชี้วา วุฒิสภามีฐานะดีขึ้น
มากเมื่อ เที ย บกั บ สภาผู แ ทนราษฎร ทิ ศทางการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วนี้ เป น มาก อ นการบั ง คับ ใช
รัฐธรรมนู ญฉบั บป 2540 รั ฐธรรมนู ญฉบั บป 2540 เสริ มสงฐานะของวุฒิ สภายิ่ งขึ้ น ไปอี ก เพราะ
สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง อํานาจของวุฒิสภาขยายไปสูการควบคุม
กํากับสังคมการเมือง และการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงการเมืองและผูบริหารระดับสูง
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สมาชิกพฤฒสภาภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2489 มาจากการเลือกตั้งโดยออม

(รังสรรค ธนะพรพันธุ 2546 ข: 185 -188) เมื่อเปรียบเทียบกับระบอบการเมืองการปกครองของส
หราชอาณาจักร ในขณะที่สภาสามัญในสหราชอาณาจักรทรงพลังอํานาจยิ่งๆขึ้นเมื่อเทียบกับสภาขุน
นาง สภาผูแทนราษฎรไทยกลับมีฐานะสัมพัทธเสื่อมทรุดเมื่อเทียบกับวุฒิสภา
กลาวโดยสรุปก็คือ พัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยระหวางป 2475 – 2549 เปนไป
ในทางลิดรอนอํานาจนิติบัญญัติ ในดานหนึ่ง อํานาจบริหารรุกคืบเขาไปมีอํานาจนิติบัญญัติ ในขณะที่
อํานาจนิติบัญญัติทําหนาที่ตรวจสอบและคานอํานาจบริหารไดนอยลง ในอีกดานหนึ่ง ฐานะสัมพัทธ
ของสภาผูแทนราษฎรเสื่อมทรุดเมื่อเทียบกับวุฒิสภา แนวความคิดวาดวยรัฐบาลเขมแข็ง (Strong
Prime Minister) ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีสวนเสริมอํานาจบริหารและทอนอํานาจนิติ
บัญญัติอยางสําคัญ
การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลิดรอนอํานาจนิติบัญญัติคอยๆ ‘พัฒนา’ เปนจารีต ไมมี
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆที่มีบทบัญญัติวา การรางรัฐธรรมนูญหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอง
เปนไปในทางทอนอํานาจนิติบัญญัติ จารีตนี้ไมมีลายลักษณอักษร พัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย
ระหวางป 2475 – 2549 บงชี้วา การเขียนรัฐธรรมนูญดําเนินตามจารีตนี้ ขอที่กลุมพลังและผูมีบทบาท
ในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญมิไดใสใจ ก็คือ หากจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อทอนอํานาจนิติ
บัญญัติยังคงดํารงอยูตอไป กลไกการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจยอมงอยเปลี้ยเสียขา เปดชองให
อํานาจกระจุกตัว (Power Concentration) และเกิดการฉอฉลอํานาจไดโดยงาย
5. การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อธํารงธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงิน
(Fiscal and Monetary Constitution)
ธรรมนูญการคลังเปนแนวความคิดของสํานัก Public Choice และ สํานัก
Constitutional Political Economy8 ซึ่งมองนักการเมืองและรัฐบาลเปน ‘อสูร’ (Leviathan) จึงตองการ
จํากัดการใชอํานาจของ ‘อสูร’ (McKenzie 1984)

แนวความคิดวา ดว ยธรรมนูญการเงิ นอยูในกระแสธารเดียวกับธรรมนูญการคลั ง
(McKenzie 1984) เพราะมีจุดมุงหมายที่จะจํากัดการใชอํานาจของรัฐบาลในการบริหารนโยบาย
การเงิน Friedman (1962) เสนอบทวิเคราะหคัดคานการใหธนาคารกลางมีความเปนอิสระ เนื่อง
เพราะเกรงวาจะมีการใชอํานาจไปในทางฉอฉล จึงเสนอใหมีการจํากัดอํานาจธนาคารกลาง
การเขียนรัฐธรรมนูญไทยมีจารีตการธํารงธรรมนูญการคลัง และอาจตีความไดวา มี
การธํารงธรรมนูญการเงินดวย
บทบัญญัติวาดวยธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินในรัฐธรรมนูญไทย มีอยาง
นอย 3 สวน ไดแก
(1) กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
(2) พระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรและเงินตรา
(3) การกํ า หนดข อ จํ า กั ด สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรในการแปรญั ต ติ ก ฎหมาย
งบประมาณประจําป
กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินและพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรและเงินตราครอบคลุมทั้งธรรมนูญ
การคลังและธรรมนูญการเงิน สวนบทบัญญัติวาดวยการแปรญัตติกฎหมายงบประมาณรายจายถือ
เปนธรรมนูญการคลัง
5.1

กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ย “กฎหมายเกี่ ย วด ว ยการเงิ น ” ปรากฏครั้ ง แรกใน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2489 และปรากฏตอมาในรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ ยกเวนรัฐธรรมนูญเผด็จการ/
คณาธิปไตยบางฉบับ (ธนป 2502 ธนป 2520 และ ธนป 2534)9
บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินตามรัฐธรรมนูญไทยใหอํานาจฝายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) ใน
การเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินตอรัฐสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางกฎหมายเกี่ยว
ด ว ยการเงิ น ได ก็ ต อ เมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี ใ ห คํ า รั บ รอง หากนายกรั ฐ มนตรี ไ ม ใ ห คํ า รั บ รอง

รัฐธรรมนูญเผด็จการ/คณาธิปไตยที่มีบทบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไดแก รธน 2490 ธนป 2515 รธน 2519 และ รธน 2549 (ดู
ตารางที่ 26)
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สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรมิ อ าจนํ า เสนอร า งกฎหมายเกี่ ย วด ว ยการเงิ น ต อ รั ฐ สภา ทั้ ง ๆสภา
ผูแทนราษฎรเปนองคกรที่ทําหนาที่นิติบัญญัติกลับตองขออนุญาตผูนําฝายบริหาร (นายกรัฐมนตรี)
ในการนําเสนอรางกฎหมาย
อะไรคือ กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน?
นิยามที่ประมวลจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา
อาจสรุปสาระสําคัญไดวา กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินเปนกฎหมายเศรษฐกิจ ครอบคลุมทั้งกฎหมาย
การคลังและกฎหมายการเงิน (ดูตารางผนวกที่ 20) อันประกอบดวย
(1) กฎหมายการบริหารการคลัง ครอบคลุมกฎหมายเงินคงคลังและ
กฎหมายวิธีการงบประมาณ ซึ่งเกี่ยวของกับการรับและรักษาเงินแผนดิน การจายเงินแผนดิน และการ
โอนงบประมาณ
(2) กฎหมายรายจายรัฐบาล
(3) กฎหมายภาษีอากร ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีอากรประเภท
ใหม การเลิกจัดเก็บภาษีที่มีอยูแลว การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี การยกเวนหรือลดหยอนภาษี การ
เปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร และการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายภาษีอากร
(4) กฎหมายหนี้สาธารณะ ซึ่งเกี่ยวของกับการกูเงิน การค้ําประกัน และ
การใชเงินกู
(5) กฎหมายเงินตรา

บทบัญญัติวาดวยกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินในรัฐธรรมนูญมีผลในการทอน
อํานาจนิติบัญญัติของรั ฐสภา และปดชองทางของประชาชนในการมีสวนรวมในกระบวนการนิ ติ
บัญญัติ อันมีผลตอนวัตกรรมดานกฎหมาย หากกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินที่มีผลบังคับใชอยูกอนแลว
มีชองโหว และกอผลกระทบอันเลวราย การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวเปนไปไดดวย
ความยากลําบาก หากฝายบริหารไมยอมแกไข การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวยอมมิอาจเกิดขึ้น
ได เพราะนายกรัฐมนตรีจะไมใหคํารับรองแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเสนอรางกฎหมายแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินที่มีผลบังคับใชอยูแลว

การจํากัดอํานาจฝายนิติบัญญัติในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน
เริ่มตนในยุคที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเรืองอํานาจ บทบัญญัติเชนนี้มีผลในการสงวนอํานาจในการ
เสนอรางกฎหมายประเภทนี้ไวในฝายบริหาร ซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกับระบบราชการ เนื่องเพราะ
อํานาจรัฐอยูในมือของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย การจํากัดอํานาจฝายนิติบัญญัติในเรื่องนี้ หาก
พิจารณาจากแงมุมของกลุมพลังอํามาตยาธิปมาตยาธิปไตยในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย มีสวนชวย
ลดตนทุนปฏิบัติการในการตรากฎหมายของชนชั้นปกครองกลุมนี้ การปลอยใหฝายนิติบัญญัติมี
อํานาจในการเสนอรางกฎหมายโดยเสรีในสายตาของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเปนเรื่องวุนวายนา
รํ า คาญ ส ว นหนึ่ ง เป น เพราะผู นํ า กลุ ม พลั ง อํ า มาตยาธิ ป ไตยมี ค วามเห็ น ว า ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ร
ความสามารถในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน เนื่องเพราะขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการเงินการคลังและระบบเศรษฐกิจไทยทั่วไป รางกฎหมายที่นําเสนอโดยขาดความรูความเขาใจ
โดยถองแทยอมมีขอบกพรองเปนอันมาก อันเปนเหตุใหตองเสียเวลาโดยมิสมควรในการพิจารณา
กฎหมายในรัฐสภา ในความเห็นของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย รางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินเปนเรื่อง
ของผูชํานัญการ ซึ่งมีอยูในระบบราชการ แตไมมีในสภาผูแทนราษฎร ในประการสําคัญ รางกฎหมาย
เกี่ยวดวยการเงินเปนเครื่องมือทางนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลยอมตองการรางกฎหมายเกี่ยวดวย
การเงินที่ตนเองตองการ โดยที่ไมตองการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินที่ตนเองไมตองการ
จารี ต การเขี ย นรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ธํ า รงอํ า นาจฝ า ยบริ ห ารในการนํ า เสนอ
กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินนับเปนชัยชนะของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยโดยแท เพราะจารีตดังกลาว
เพิ่มอํานาจฝายบริหารในกระบวนการนิติบัญญัติ กลุมนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมิไดเห็น
ความสํ า คั ญ ของประเด็ น นี้ และได ป ระโยชน ใ นยามที่ มี อํ า นาจบริ ห ารราชการแผ น ดิ น กลุ ม พลั ง
ประชาธิปไตยมิไดบรรจุประเด็นนี้ในวาระการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพราะมองไมเห็นสําคัญเฉก
เชนเดียวกัน
3.5.2 พระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรและเงินตรา
ในจํานวนรัฐธรรมนูญ 17 ฉบับระหวางป 2475 – 2549 มีถึง 14 ฉบับ ที่มี
บทบัญญัติวาดวยพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรและเงินตรา รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติ
ชุดนี้ ก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับป 2489 และสืบทอดเปนจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยเกือบไมขาดสาย
(ตารางที่ 28)

การใหฝายบริหารมีอํานาจตราพระราฃกําหนดมีผลในการเสริมสงฝายบริหารใหกาว
กายอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ แมวาฝายบริหารจักตองนําพระราชกําหนดขอความเห็นชอบ
จากรัฐสภาในภายหลัง หากรัฐสภาไมใหความเห็นชอบ พระราชกําหนดที่บังคับใชกอนมีมติไมให
ความเห็นชอบจากรัฐสภา ‘ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น’
สําหรับพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากร การตราพระราชกําหนดโดยมิไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาเชนนี้ยอมกอใหเกิดสภาพการณที่มีการเก็บภาษีอากรโดยปราศจากความเห็นชอบจากผูแทน
ปวงชนได (Taxation Without Representation) (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2532/2546: 166 – 167)10
บทบัญญัติวาดวยพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรถือเปนธรรมนูญการคลังหรือ
กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ธรรมนูญภาษีอากร (Tax Constitution) สวนพระราชกําหนดเกี่ยวดวย
เงินตราถือเปนธรรมนูญการเงิน (Monetary Constitution) ความแตกตางพื้นฐานของธรรมนูญการ
คลังและธรรมนูญการเงินภายใตรัฐธรรมนูญไทย กับธรรมนู ญการคลังและธรรมนูญการเงินตาม
แนวความคิดของสํานัก Public Choice และ Constitutional Political Economy ก็คือ สํานัก Public
Choice และ Constitutional Political Economy สรางธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินเพื่อ
จํากัดการใชอํานาจของรัฐบาล เพราะถือวา รัฐบาลเปน ‘อสูร’ ที่มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมอันชั่วราย
รัฐธรรมนูญไทยกระทําในสิ่งที่ตรงกันขามก็คือ การใหอํานาจฝายบริหาร (รัฐบาล) เหนือกวาฝายนิติ
บัญญัต11ิ
3.5.3 การแปรญัตติกฎหมายงบประมาณรายจาย
การเย็ บ ปากสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรมิ ใ ห มี เ สรี ภ าพในการแปรญั ต ติ
กฎหมายงบประมาณรายจ ายเปนจารีตใหมของรัฐธรรมนูญไทย ในจํานวนรั ฐธรรมนูญ 17 ฉบั บ
ระหวางป 2475 – 2549 มีเพีย ง 3 ฉบั บที่กํ าหนดขอจํา กัดในการแปรญัตติกฎหมายงบประมาณ
รายจาย (รธน 2521 รธน 2534 และรธน 2540) จารีตนี้เริ่มจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 เปนตนมา

10

หลักการ ‘การเก็บภาษีอากรตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน’ เปนประเด็นการตอสูระหวางรัฐสภากับกษัตริยอังกฤษมา
เปนเวลาชานาน ในที่สุด The Bill of Rights 1689 ซึ่งเปนเสาหลักของรัฐธรรมนูญอังกฤษ กําหนดหลักการสําคัญวา การ
เก็บภาษีอากรจากประชาชนโดยมิไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาเปนเรื่องผิดรัฐธรรมนูญ (Barendt 1998: 86; Carroll
2002: 148 – 149)

11

ความเห็นเกี่ยวกับการใชอํานาจบริหารในการตราพระราชกําหนด ดู บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2537: 292 – 305)

(ตารางที่ 30 และตารางผนวกที่ 23) ก อนหนา นี้ การพิ จารณารางกฎหมายงบประมาณรายจ า ย
ดําเนินการดวยกฎกติกาและกระบวนการเดียวกับการพิจารณารางกฎหมายทั่วไป
สาระสําคัญของธรรมนูญการคลังดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 2 ประการ คือ
(1) การหามแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการ
(2) การหามแปรญัตติทางลดหรือตัดทอนรายจายที่รัฐบาลมีขอผูกพันตอง
จาย
ตัวอยางของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ ดังนี้
“ในการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม และร า งพระราชบั ญ ญั ติ โ อน
งบประมาณรายจายสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได
แต อ าจแปรญั ต ติ ใ นทางลดหรื อตั ด ทอนรายจา ยซึ่ง มิ ใช ร ายจ า ยตามข อ ผู ก พั น อย า งใดอย า งหนึ่ ง
ดังตอไปนี้
(1) เงินสงใชตนเงินกู
(2) ดอกเบี้ยเงินกู
(3) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย”
(รธน 2540 มาตรา 180
วรรคหา)
ธรรมนูญการคลังวาดวยการแปรญัตติกฎหมายงบประมาณรายจายดังที่
กลาวขางตนนี้ เดิมอยูใน “ขอบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา พ.ศ.
2517” (ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2517) กระบวนการรัฐธรรมนุญานุวัตร (Constitutionalization) ชวยยก
ฐานะขอบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นไปเปนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2521

เหตุ ใ ดรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง สถาปนาธรรมนู ญ การคลั ง ว า ด ว ยการแปรญั ต ติ
กฎหมายงบประมาณรายจายดังกลาวนี้?
คําตอบนาจะเปนวา ผูรางรัฐธรรมนูญตองการสรางกลไกปองกันปญหาเงิน
เฟอ (Deflationary Mechanism) เพราะหากเปดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแปรญัตติเพิ่มวงเงิน
งบประมาณรายจาย โดยหวังผลจากการใชงบประมาณแผนดินเพื่อประโยชนทางการเมือง วงเงิน

งบประมาณรายจายอาจสูงเกินไป และสวนขาดดุลงบประมาณมีมากเกินไป จนกอปญหาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจไดโดยงาย ธรรมนูญการคลังดังกลาวนี้สถาปนาขึ้นในยุคสมัยที่กลุมพลังอํามาตยาธิป
ไตยเรืองอํานาจ และกลุมขุนนางนักวิชาการมีบทบาทหลักในกระบวนการกําหนดนโยบาย (รวมทั้ง
นโยบายงบประมาณ) โดยที่ผูนํารัฐบาล ‘เชื่อฟง’ กลุมขุนนางนักวิชาการ ธรรมนูญการคลังลักษณะนี้
จึงมีนัยการใหอํานาจผูกขาดในกระบวนการกําหนดนโยบายรายจายรัฐบาลแกกลุมขุนนางนักวิชาการ
การจํ า กั ด บทบาทของสภาผู แ ทนราษฎรในการกํ า หนดนโยบายงบประมาณเช น นี้ เ อง ทํ า ให
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ สํ า คั ญ อย า งน อ ย 2 ประการ ในประการแรก สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร โดย
คณะกรรมาธิการงบประมาณพิจารณางบประมาณของหนวยราชการตางๆอยางเขมงวด และติดตาม
สอบสวนการใชจายเงินงบประมาณในปที่ลวงมาแลวอยางใกลชิด หากหนวยราชการใดไมนําพาที่จะ
ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณที่เสนอขอ คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ ก็จะแขวนงบประมาณ
ของหนวยงานนั้นไวกอน การตัดทอนงบประมาณฯ เนนการตัดทอนรายจายเปนรายการ (line item)
มากกวาที่จะพิจารณาความเหมาะสมและความสัมพันธระหวางงบประมาณกับงาน/โครงการโดย
สวนรวม ปฏิกิริยาในประการที่สองก็คือ การวิ่งเตนเขาหาหนวยราชการเพื่อใหกําหนดโครงการพัฒนา
ในเขตพื้นที่ที่ตนเปนผูแทนราษฎร ที่ตั้งของโครงการมีความสําคัญตอคะแนนเสียงที่จะไดรับในการ
เลือกตั้งสมัยตอไป แตอํานาจตอรองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคนมีไมเทากัน สมาชิกที่อยูใน
คณะกรรมาธิการงบประมาณฯจึงมีอิทธิพลมากเปนพิเศษ ดวยเหตุนี้เอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยจึงพากันแกงแยงกันเขาไปอยูในคณะกรรมาธิการดังกลาวนี้ ปญหาดังกลาวนี้ไดผอน
คลายลงเมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประสบความสําเร็จในการกดดันใหรัฐบาลจัดสรรงบพัฒนา
จังหวัดใหแก ส.ส.นับตั้งแตป 2512 เปนตนมา (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2532/2546: 134 -135)
อยางไรก็ตาม ธรรมนูญการคลังวาดวยการแปรญัตติกฎหมายงบประมาณ
รายจายมิอาจชวยปองกันปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได เพราะธรรมนูญการคลังดังกลาวนี้มอง
ปญหาเพียงดานเดียว กลาวคือ มองแตเพียงวา การแปรญัตติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจายประจําป
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนตนตอของปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แตมิไดมองวาแทที่จริง
แลว การใชจายเยี่ยงเจาบุญทุมของรัฐบาลภายใตระบอบประชาธิปไตยนับเนื่องเปนสาเหตุสําคัญของ
ป ญ หาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ และและบางที อ าจสํ า คั ญ ยิ่ ง กว า อํ า นาจการแปรญั ต ติ ข อง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดว ยซ้ํา ไป รัฐบาลที่ตองการคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งตอไป
(Voting – Gains Maximization) ยอมทุมการใชจาย แตไมตองการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น เนื่องเพราะการใช
จายของรัฐบาลชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมือง แตการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจะทําลายคะแนนนิยม

ทางการเมือง ดังนั้น รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีแนวโนมที่จะ
ใชงบประมาณขาดดุล และกอใหเกิดปรากฏที่ Buchanan and Wagner (1977) เรียกวา Democracy
in Deficit12
6. การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อธํารงหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ13
กอนป 2492 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิไดมีบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบาย
แหงรัฐ แมในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยก็หามีบทบัญญัติดังกลาวนี้ไม รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ
และนับแตนั้นมารัฐธรรมนูญที่รางเพื่อธํารงระบอบการปกครองกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการและ
ระบอบประชาธิปไตยลวนมีหมวดแนวนโยบายแหงรัฐดวยกันทั้งสิ้น
เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงมีบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ?
การเขียนบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญมีเปาประสงคในการ
กําหนดแนวทางสําหรับการบริหารประเทศและการตรากฎหมาย การริเริ่มจารีตดังกลาวนี้อาจตีความ
แตกตางกันได 2 แนวทาง กลาวคือ
แนวทางที่ ห นึ่ ง เสนอการตี ค วามว า บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยแนวนโยบายแห ง รั ฐ ใน
รัฐธรรมนูญตองการเสนอเมนูนโยบาย (Policy Menu) เพื่อใหรัฐบาลเลือกดําเนินการ หากรัฐบาลคิด
ไม อ อกว า จะบริ ห ารและพั ฒ นาประเทศในแนวทางใด ย อ มปรึ ก ษารั ฐ ธรรมนู ญ ได เ สมอ ทั้ ง นี้
รัฐธรรมนูญมิไดผูกมัดรัฐบาลใหตองดําเนินตามแนวนโยบายแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หากแต
เปนสิทธิและเสรีภาพของรัฐบาลจะเลือกดําเนินนโยบายใดก็ได หรือไมดําเนินนโยบายใดก็ได
แนวทางที่สองเสนอแนวทางการตีความวา บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐใน
รัฐธรรมนูญตองการกําหนดเสนทางหลักในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

พฤติกรรมการใชจายเยี่ยงเจาบุญทุมของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (2544 – 2549) นาจะเปนกรณีที่เชิญชวนการทบทวน
ธรรมนูญการคลังที่บรรจุไวในรัฐธรรมนูญไทย เพราะการใชจายของรัฐบาลดังกลาวนอกจากใชวิธีการที่ละเมิดวินัยทางการคลัง
แลวยังระดมสรรพทรัพยากรของภาครัฐบาลมาใชจายอยางเต็มพิกัด ทั้งจากสถาบันการเงินของรัฐภายใตนโยบายกึ่งการคลัง
(Quasi – Fiscal Policy) กองเงินทุนหมุนเวียน และสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
13
สาระสําคัญของหัวขอนี้เก็บความและตัดทอนจาก รังสรรค ธนะพรพันธุ (2545; 2546 ข: บทที่ 6)
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รัฐบาลไมวาสังกัดพรรคการเมืองใด เมื่อยึดกุมอํานาจการบริหารประเทศได จะตองนําประเทศไปสู
เสนทางการพัฒนาดังกลาวนี้ เพียงแตรัฐบาลมีเสรีภาพในการเลือกมาตรการทางนโยบายและกําหนด
นโยบายอื่นประกอบดวยได การกําหนดเสนทางหลักในการพัฒนามีผลดีในแงที่วา การพัฒนาประเทศ
สามารถดําเนินตามเสนทางหลักเสนทางเดียวกันไดอยางตอเนื่องโดยไมหยุดชะงักขาดตอน
ในระบอบประชาธิ ป ไตย ตลาดการเมือ งในอุด มคติ เป น ตลาดซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย น
นโยบาย นักการเมืองและพรรคการเมืองเปนผูผลิตเมนูนโยบายเพื่อเสนอขายแกประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง สวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเสนอซื้อเมนูนโยบายดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง ผูซื้อ
จะต องชํ า ระราคา (คะแนนเสีย งเลื อ กตั้ง) กอน และได รับ การสงมอบ ‘สิ น คา ’ (เมนู น โยบาย) ใน
ภายหลัง โดยที่มีสภาวะความไมแนนอนของการไดรับมอบ ‘สินคา’ คอนขางสูง รัฐธรรมนูญที่ดีควรจะ
สรางกลไกความรับผิด เพื่อใหรัฐบาลดําเนินนโยบายตามเมนูที่เสนอขายในฤดูการเลือกตั้งอันมีนัย
เทากับการสรางกลไกการบังคับใหรัฐบาลรับผิดตอประชาชน ความพยายามในการสรางกลไกทาง
การเมืองเพื่อกดดันใหรัฐบาลดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีผล
เทากับการสรางกลไกเพื่อใหรัฐบาลรับผิดตอสภารางรัฐธรรมนูญผูรางบทบัญญัติในหมวดดังกลาว หา
ใชการรับผิดตอประชาชนไม ความพยายามเชนนี้ยอมมีนัยสําคัญวา สภารางรัฐธรรมนูญรูดีกวาใครๆ
ในแผนดินวา นโยบายที่ดีนั้นเปนอยางไร และเมนูนโยบายที่บัญญัติไวในหมวดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐเปนนโยบายที่ดีเลิศ ซึ่งมิไดเปนจริงทั้งสองประการ14
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง ที่ พ รรณนาข า งต น นี้ บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยแนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ใน
รัฐธรรมนูญไทยเปนสวนเกินของรัฐธรรมนูญ ทําใหรัฐธรรมนูญมีจํานวนมาตรามากเกินไป (ตารางที่
35) และทําใหมีการสถาปนาองคกรของรัฐเกินกวาความจําเปน อันกอใหเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร
ของแผนดิน ในดานหนึ่ง การบังคับใหรัฐบาลนําเมนูนโยบายในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไป
ดําเนินการยอมขัดตอหลักการของระบอบประชาธิปไตย ภายใตระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมือง
และรัฐบาลควรมีเสรีภาพในการเสนอเมนูนโยบาย และประชาชนควรมีเสถียรภาพในการเลือกเมนู
นโยบาย ในอีกดานหนึ่ง หากไมสามารถบังคับใหรัฐบาลนําเมนูนโยบายในหมวดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐไปดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพได หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐยอมเปนสวนเกินของ
รัฐธรรมนูญ กระนั้นก็ตาม จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญโดยธํารงหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจะ

ยังคงดํารงอยูตอไป เพราะองคาพยพของสังคมไทยตางเคลื่อนไหวผลักดัน ‘เมนูเด็ด’ ของตนเองบรรจุ
ไวในรัฐธรรมนูญ โดยมิไดเขาใจวา เมนูเหลา นี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของรัฐบาลวาจะดําเนินการ
หรือไม การอางวา นโยบายหนึ่งนโยบายใดอยูในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เพื่อกดดันให
รัฐบาลดําเนินการหามีประสิทธิผลไม ในเมื่อไมสามารถกําหนดบทลงโทษรัฐบาลในรัฐธรรมนูญ
7. การยึดกุมกฎคะแนนเสียงขางนอย (Minority Voting Rule)
คนทั่วไปมักจะเขาใจอยางผิดๆวา ในกรณีสวนใหญ รัฐสภาไทยยึดกฎคะแนนเสียง
ขางมากธรรมดา (Simple Majority Rule) ในการลงมติและผานรางกฎหมายตางๆ แทที่จริงแลวหาได
เปนเชนนั้นไม นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 เปนตนมา กฎการลงคะแนนเสียงที่ใชใน
รัฐสภา (ทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา) ในวาระการประชุมสามัญทั่วไปเปนกฎคะแนนเสียงขาง
นอย (Minority Voting Rule) การศึกษากฎการลงคะแนนเสียงตอพิจารณากติกาวาดวยองคประชุม
ประกอบดวย
เกณฑวาดวยองคประชุมแตเดิมยึดกติกา “ไมนอยกวาหนึ่งในสาม” ของจํานวนสมาชิก
แตละสภาที่มีอยู ตอมาเขยิบเปน “ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง” สวนกฎการลงคะแนนเสียงยึดเกณฑ “ใหถือ
เสียงขางมากเปนประมาณ”
ดังนั้น กฎคะแนนเสียงที่ใชในการประชุมรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
นับตั้งแตป ๒๔๗๕ เปนตนมา จึงมีอยูอยางนอย ๒ เกณฑ คือ
๑ ไมนอยกวาหนึ่งในหก
๒ ไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ไมวาจะเปนกฎคะแนนเสียง ‘ไมนอยกวา 16.67% ของจํานวนสมาชิกแตละสภา’ หรือ ‘ไมนอยกวา
25% ของจํานวนสมาชิกแตละสภา’ ลวนเปนกฎคะแนนเสียงขางนอย
การใชกฎคะแนนเสียงขางนอยในการกําหนดมติสภาในกรณีสวนใหญ กอใหเกิด
ผลกระทบสําคัญอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก รัฐสภาสามารถผลิตกฎหมายไดงาย จนกอใหเกิดสภาพกฎหมายลน
เกิน กลาวคือ ศักยภาพในการผลิตกฎหมายมิไดสอดคลองกับศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย (Law
Enforcement) การณจึงปรากฏวา มีกฎหมายจํานวนมากแมจะผานกระบวนการนิติบัญญัติแลว แต
หาไดมีการบังคับใชกฎหมายไม ความลาชาในการผานรางกฎหมายบางฉบับมิไดเกิดจากปญหากฎ
การลงคะแนนเสียง หากแตเกิดจากกระบวนการนิติบัญญัติภายในรัฐสภาเอง สภาพที่มีกฎหมายลน

เกินเกื้อกูลใหมีการเลือกบังคับใชกฎหมาย และเอื้ออํานวยใหมีการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจาก
การบังคับใชกฎหมาย
ประการที่สอง กฎคะแนนเสียงขางนอยเกื้อกูลการแสวงหาผลประโยชนของกลุมผลประโยชน เพราะ
ดวยกฎการลงคะแนนเสียงดังกลาวนี้ กฎหมายผานสภาไดคอนขางงาย การผลักดันกฎหมายเพื่อถาย
โอนหรือโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจมิใชเรื่องยาก กฎการลงคะแนนเสียงขางนอยจึงเกื้อประโยชน
กลุม
ผลประโยชนที่มีการจัดตั้งองคกรอยางเขมแข็งและมีอํานาจซื้อสูง นอกจากนี้ กฎ
คะแนนเสียงขางนอยยังเกื้อกูลการตรากฎหมายเพื่อเอื้อผลประโยชนทางธุรกิจของผูทรงอํานาจทาง
การเมืองอีกดวย15
ประการที่สาม ประชาสังคมขาด ‘ตาขายปกปองสังคม’ (Social Safety Net) ชนต่ํา
ชั้นและคนจนผูดอยโอกาสในสังคมมิอาจปกปองตนเองได เนื่องจากไมสามารถหาประโยชนจาก
กระบวนการนิติบัญญัติ และไมสามารถทัดทานการรางกฎหมายที่มีผลกระทบทางลบตอตนเอง
การปรับเปลี่ยนกฎการลงคะแนนเสียงโดยยึดกฎคะแนนเสียงขางมากที่แทจริงจะชวย
สรางตาขายปกปองประชาสังคม และสกัดการตรากฎหมายเพื่อถายโอนหรือโยกยายสวนเกินทาง
เศรษฐกิจอยางไมเปนธรรมแกกลุมผลประโยชนที่เขมแข็งและใกลชิดชนชั้นปกครองได กฎหมาย
ประเภทต อ ไปนี้ ค วรจะยึ ด กฎการลงคะแนนเสี ย งเกิ น กว า 50% ของจํ า นวนสมาชิ ก ที่ มี อ ยู ได แ ก
กฎหมายการคลัง กฎหมายการเงิน กฎหมายที่มีผลในการสรางการผูกขาด กฎหมายที่มีผลในการถาย
โอนหรือโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจอยางไมเปนธรรม กฎหมายที่มีผลกระทบตอชนต่ําชั้นและคน
จนผูดอยโอกาสในสังคม กฎหมายที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายที่มี
ผลในการโยกยายถิ่นฐานของประชากร กฎหมายการขายทรัพยสินและกิจการของรัฐ ฯลฯ

15

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (2544 – 2549) ตราพระราชกําหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2546 เพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผูประกอบกิจการโทรคมนาคม แทนการจายสวนแบงรายไดใหแกรัฐ นับเปนตัวอยางของ
การตรากฎหมายที่มีผลประโยชนทับซอน ในเมื่อ พ.ต.ท. ทักษิณ และเครือญาติมีผลประโยชนในธุรกิจโทรคมนาคมโดยแจงชัด
กรณีนี้เปนตัวอยางการใชอํานาจบริหารในการตราพระราชกําหนด และหาประโยชนจากกฎคะแนนเสียงขางนอยในการนําพระ
ราชกําหนดดังกลาวขอความเห็นชอบจากรัฐสภา การตราพระราชกําหนดฉบับนี้ไดรับการคัดคานจากประชาสังคมโดยทั่วไป ดู
อมร จันทรสมบูรณ และคณะ (2546)

การยึดกุมกฎคะแนนเสียงขางนอยกลายเปนจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทย กฎการ
ลงคะแนนเสียงไมเคยปรากฏเปนวาระการประชุมที่สําคัญในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือการ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
3.8 การใชบริการเนติบริกร
คณะบุคคลผูมีบทบาทรางรัฐธรรมนูญเปลี่ยนโฉมไปมากนับตั้งแตการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเดือนมิถุนายน 2475 เปนตนมา ในระยะแรก ผูทรงอํานาจทางการเมืองและนักกฎหมายมี
บทบาทสําคัญในกระบวนการนี้ นักกฎหมายมีทั้งที่มาจากระบบราชการและนอกระบบราชการ นัก
กฎหมายนอกระบบราชการสวนใหญมาจากกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักกฎหมายในระบบราชการสวนใหญมีภูมิหลังเปนนักการเมือง อาจารยมหาวิทยาลัยเกือบไมมี
บทบาทเลยในช วงสามทศวรรษแรกหลั งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เนื่องเพราะมหาวิ ท ยาลั ย
ออนแอทางวิชาการ บทบาทอาจารยมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตรและรัฐศาสตรใน
กระบวนการรางรัฐธรรมนูญเริ่มปรากฏชัดแจงในการรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 เปนตนมา
ด ว ยเหตุ ที่ สั ง คมการเมื อ งไทยอยู ภ ายใต ร ะบอบเผด็ จ การ/คณาธิ ป ไตยเป น เวลา
ยาวนานนั บ ตั้ ง แต รั ฐ ประหารเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2490 จวบจนกระทั่ ง มี ก ารประกาศบั ง คั บ ใช
รัฐธรรมนูญฉบับป 2511 ผูนําฝายทหารซึ่งยึดกุมอํานาจรัฐไดขาดความรูทั้งดานเศรษฐศาสตรและ
กฎหมาย จึงตองพึ่ งขุนนางนัก วิชาการทั้งสาขาเศรษฐศาสตรและนิ ติศาสตร ผู นําทหารเผด็จการ
จําเปนตองพึ่งขุนนางนักวิชาการนิติศาสตร เพื่อขอคําปรึกษาดานกฎหมายและขอใหชวยรางกฎหมาย
ที่สํา คัญ รวมทั้งกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ขุนนางนักวิชาการนิติศาสตรผูใหเนติบริการเหลา นี้ใน
เบื้องตนมาจากกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที่เปนที่เขาใจกันวา เนติ
บริการที่ใหเปนการชวยราชการอันเปนหนาที่ แตเปนเพราะระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยมีอายุขัย
ยาวนาน ขุ น นางนั ก วิ ช าการนิ ติ ศ าสตร ผู ใ ห เ นติ บ ริ ก ารแก รั ฐ บาลทหารเผด็ จ การ เริ่ ม พั ฒ นา
ความสัมพันธสวนบุคคลกับผูนําทหารเผด็จการ
ในระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 และฉบับป
2521 ผู นํ า รั ฐ บาลยั ง คงต อ งการเนติ บ ริ ก ารดุ จ เดี ย วกั บ รั ฐ บาลในระบอบเผด็ จ การ/คณาธิ ป ไตย

นับตั้งแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา เนติบริกรมิไดมาจากขุนนางวิชาการนิติศาสตรในระบบราชการ
เทานั้น หากยังมาจากอาจารยมหาวิทยาลัยสาขาวิชานิติศาสตรอีกดวย
นับตั้งแตป 2511 เปนตนมา การรัฐประหารและการฉีกรัฐธรรมนูญปรากฏขึ้นถี่มาก
ขึ้น ความตองการเนติบริกรในการรางรัฐธรรมนูญจึงเพิ่มขึ้นตามไปดวย การรางรัฐธรรมนูญซึ่งเดิมเปน
ปริ มณฑลที่ ยึ ดครองโดยขุ น นางนั ก วิ ช าการนิ ติ ศาสตร เริ่ ม ถู ก ยึ ด ครองโดยอาจารย มหาวิท ยาลั ย
โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขานิติศาสตรและรัฐศาสตร รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539
ซึ่งกําหนดกติกาและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สรางมายา
คติวา การรางรัฐธรรมนูญตองอาศัยเทคนิควิชาการที่ซับซอน และตองอาศัยนักวิชาการเฉพาะดาน
นิ ติ ศ าสตร แ ละรั ฐ ศาสตร เ ท า นั้ น อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย เข า ไปยึ ด กุ ม หั ว ใจของกระบวนการร า ง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อยางชัดเจนยิ่ง (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2546 ก: บทที่ 2) การเติบใหญของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐนับตั้งแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา ทําใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงสําคัญที่
ปอนเนติบริกรใหแกชนชั้นปกครอง เกือบจะแทนที่กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี
เนติบริกรกลายเปนอาชีพ เนื่องเพราะการดํารงอยูของวัฏจักรการเมืองและวัฏจักร
รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นควบคูกัน ภายใตระบอบเผด็จ/คณาธิปไตย เนติบริกรทํางานรับใชผูนําทหารเผด็จ
การ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรางรัฐธรรมนูญ ภายใตระบอบเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย และระบอบ
ประชาธิ ป ไตย เนติ บ ริ ก รให เ นติ บ ริ ก ารแก ผู นํ า รั ฐ บาล ‘ค า จ า ง’ ที่ เ นติ บ ริ ก รได รั บ ปรากฏในรู ป
ผลตอบแทนจากการดํารงตําแหนงทางการเมือง
และอาจมีสวนรวมในการดูดซับสวนเกิทาง
เศรษฐกิจจากการกําหนดนโยบาย
แ ต เ ดิ ม ป ร ะ ช า สั ง ค ม ไ ท ย มิ ไ ด มี ค ว า ม รู สึ ก เ ชิ ง ล บ ต อ เ น ติ บ ริ ก ร
ความรูสึกที่ไมดีที่ประชาสังคมไทยมีตอเนติบริกรเริ่มปรากฏเดนชัดเมื่อมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่
299 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2515 ซึ่งลิดรอนความเปนอิสระของอํานาจตุลาการ อันเปนเหตุหนึ่งที่นํามา
สูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 แมเนติบริกรไมเปนที่ยอมรับและบางกรณีถึงกับ
เปนที่รังเกียจในกลุมพลังประชาธิปไตยและขบวนการสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แตเนติบริกรเปน
ที่ยอมรับในหมูชนชั้นปกครอง ทั้งภายใตระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยและระบอบการปกครองที่มีการ
เลือกตั้ง ดวยเหตุนี้ อาชีพเนติบริกรจึงอยูคูสังคมการเมืองไทย ทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร จะมีเนติบริกร
เผยโฉมเปนที่ปรึกษา และมีบทบาทนําในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ผลประโยชนที่เนติบริกรในอดีต

ไดรับในรูปแบบตางๆ ทําใหนักกฎหมายมหาชนจํานวนไมนอยตองการเดินตามเสนทางเนติบริกร
เหลานั้น ความขอนี้มิไดมีนัยวา นักกฎหมายมหาชนทุกคนมีประพฤติกรรมรับใชผูทรงอํานาจเผด็จการ
นักกฎหมายมหาชนที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีอยูหานอยไม
ดวยเหตุที่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหมมักเกิดขึ้นภายหลังการรัฐประหาร การให
บริกรของเนติบริกรในการเขียนรัฐธรรมนูญจึงกลายเปนจารีต จารีตนี้เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่มิได
ปรากฏในกฎหมายใดๆ ถึงกระนั้นก็จะอยูคูสังคมการเมืองไทยตราบนานเทานาน ตราบเทาที่การราง
รัฐธรรมนูญและการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมิใชสิทธิพื้นฐานของประชาราษฎร
4. สันติประชาธรรม
“...ประชาธรรมเปนคําที่ผมตองการใชมากกวาประชาธิปไตย เพราะในวงการเมืองนั้น
คําวาประชาธิปไตยใชกันจนเฝอ เชน ในโรงเรียนไทย แมจะอยูในระบบเผด็จการ เขา
ก็ยังสอนใหนักเรียนทองวา ประเทศไทยเปนเสรีประชาธิปไตย อีกประการหนึ่ง การ
เปนประชาธิปไตยนั้น ถาไมอาศัยหลักธรรมะแลว ยอมไมสมบูรณและบกพรองแน
เพราะถึงแมเราจะปกครองกันดวยเสียงขางมาก ถาเสียงขางมากโนมเอียงไปเชิงพาล
แลว ก็ตองเปดโอกาสใหเสียงขางนอยสามารถถกเถียงเรียกรองใหสิทธิแสดงความ
คิดเห็นได จึงจะเปนธรรม...”
[“แนวทางสันติวิธี” (2521) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ก: 140)]
อุตมรัฐของปวย อึ้งภากรณ ตองมีธรรมเปนฐานราก ธรรมนอกจากตองเปนรากฐาน
ของระบบการเมืองแลว ยังตองเปนรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทยดวย ในหนังสือ เศรษฐกิจแหง
ประเทศไทย (2496) ซึ่งเขียนรวมกับคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร อาจารยปวยบรรจุบทที่วาดวย “ธรรมะ
ทางเศรษฐกิจ” เปนเนื้อหาสวนหนึ่งของหนังสือนี้ เพราะอาจารยปวยพานพบวา ผูคนในสังคมไทย ทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ขาดธรรมะทางเศรษฐกิจ การประพฤติผิดหลักธรรมทาง
เศรษฐกิจปรากฏโดยทั่วไป ในทัศนะของอาจารยปวย “ธรรมะเปนคําคูกับศีล คําวา ‘ศีล’ หมายถึง การ
ระงับ ไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น สวนความหมายของคําวา ‘ธรรมะ’ คือ การชวยสงเสริมให

สถานะดีขึ้นเพื่อความเจริญของเอกชนมหาชน และสวนประกอบที่สําคัญแหงธรรมะ ก็คือ ความ
ยุติธรรม...”16ธรรมคือคุณความดีความชอบ17 หลักธรรมใหญในชีวิตของอาจารยปวย ก็คือ ความจริง
ความงาม และความดี18 อาจารยปวยกลาววา “..ความจริง ความงาม และความดี ทั้งสามประการนี้
เปนคุณธรรมสําคัญในการพัฒนาทั้งบุคคลแตละคนและชาติหมูคณะใหเจริญกาวหนารุงเรืองไปโดย
สมบู ร ณ . ..” 19 ความจริ ง หรื อ สั จ จะเป น ธรรมที่ ม นุ ษ ย ค วรใฝ ห าทั้ ง ทางโลกและทางธรรม ทั้ งทาง
วิทยาศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ความงามเปนคุณธรรมที่จิตใจมนุษยเรียกรอง และ
ความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงและกํากับโลก ถาโลกมีแตความชั่วเปนเกณฑ มนุษยจะเบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน แทนที่จะชวยกันบํารุงหมูคณะใหเจริญ ดังนั้น การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจจึงตองยึดหลักธรรม
เปนฐานราก หากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจปราศจากความยุติธรรม สันติสุขจะปลาสนาไป ความ
รับผิดชอบทางจริยธรรมจึงเปนเงื่อนไขอันสําคัญของการพัฒนาประเทศ20
สันติ ประชาธรรมเปน ระบอบการเมืองการปกครองที่อาจารยปวยตองการเห็ นใน
สังคมไทย อาจารยปวยจงใจใชคําวา “ประชาธรรม” แทน “ประชาธิปไตย” เพราะระบอบประชาธิปไตย
ที่ขาดหลักธรรมยอมยากที่จะอํานวยใหเกิดศานติสุขในสังคมได อาจารยปวยอธิบายวา “...ประชา
ธรรม คื อธรรมเป น อํ า นาจ ไมใ ช อํา นาจเป นธรรม ..บ า นเมื องที่ มีป ระชาธรรมนั้ น มีขื่อมี แ ป ไม ใ ช
ปกครองกันตามอําเภอใจของกลุมใดกลุมหนึ่ง...”21 อุตมรัฐของอาจารยปวยจึงยึดธรรมเปนอํานาจ
มิใชยึดอํานาจเปนธรรม แกนแกนของระบอบประชาธรรมยึดหลักการสําคัญอยางนอย 2 หลักการ คือ
หลักการสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหลักการการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
โชคชะตาของบานเมืองโดยไมจํากัดฐานะ เพศ และกําเนิด22 อาจารยปวยยอมรับสัจธรรมที่วา “...

“ธรรมะทางเศรษฐกิจ” (2496) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ค: 401)
“ธรรมะ” (2505) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ก: 179)
18
“ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ” (2516) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ก: 193)
19
“ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ” (2516) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ก: 194)
16
17

“ความรับผิดชอบทางจริยธรรมเปนความจําเปนในการพัฒนาประเทศ” (2509) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ค: 363 - 386)
“บันทึกประชาธรรมไทยโดยสันติวิธี” (2516) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ก: 13)
22
“แนวทางสันติวิธี” (2521) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ก: 140) ใน “ปฏิทินแหงความหวังจากครรภถึงเชิงตะกอน” (2516)
อาจารยปวยกลาวย้ําวา “...ผมจําเปนตองมีโอกาสไดรวมงานของชุมชนที่ผมอาศัยอยู และสามารถมีปากมีเสียงในการกําหนด
ชะตาของบานเมืองทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในประเทศของผม...” (ปวย อึ้งภากรณ 2545 ค: 313 – 314)
20
21

ประชาธรรมยอมสําคัญที่ประชาชน ถาประชาชนสวนใหญไมตองการประชาธรรม ก็ยอมไมมีทางที่
ใครจะหยิบยื่นให ฉะนั้น จุดเริ่มตนและจุดหมายสุดทาย คือ ประชาชนชาวไทย สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนชาวไทย...” 23
เหตุใดประชาธรรมจึงเปนระบอบการเมืองการปกครองของอุตมรัฐ?
อาจารยปวยอธิบายวา ระบอบประชาธรรมเกื้อกูลใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
ผูปกครองกับผูอยูใตการปกครอง และเอื้ออํานวยใหเกิดความสมานฉันทในสังคม นอกจากนี้ ประชา
ธรรมยังชวยลดชองวางทางเศรษฐกิจและชองวางดานอื่นๆระหวางทองถิ่นและในหมูประชาชน ดังที่
ทานกลาววา
“...ในสังคมที่มีประชาธรรม เราจะตองแกปญหาเรื่องชองว างหรือความแตกตา ง
ระหวา งรัฐบาลกับประชาชน เจาหนาที่ กับราษฎร หญิ งกับชาย คนมีกับคนจน ทองถิ่นที่อุดมกั บ
ทองถิ่นที่กันดาร การมีโอกาสการศึกษากับการปราศจากโอกาส การมีโอกาสดานสุขภาพอนามัยกับ
การปราศจากโอกาส ฯลฯ ทั้งนี้มิไดเกิดจากลัทธิการเมืองหรือลัทธิอื่นใด เปนเรื่องของความชอบธรรม
ความเมตตากรุณา การเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การปรองดองกัน และการที่มีผูแทนราษฎรเปนปาก
เป นเสีย งให แ ก ผูตกยาก การมี อิสระที่ จะรวมตั วกั น เพื่ อชวยเหลือซึ่ งกัน และกั น กับ ความสํ านึก ถึ ง
ศักดิ์ศรีของมนุษยแตละคน ซึ่งควรเคารพ ไมวาฐานะกําเนิดของเขาจะเปนอยางไร ยอมสามารถชวย
ใหเราแกปญหาตางๆที่วานั้นไดโดยสันติภาพ...”24
ในการไดมาซึ่งระบอบประชาธรรม ‘ไมมีวิธีอื่นใดเพื่อไดมาซึ่งประชาธรรมนอกจาก
สันติวิธี’ 25 การใชอาวุธประหัตประหารเพื่อสถาปนาประชาธรรม มิอาจนํามาซึ่งประชาธรรมที่ยั่งยืน
สถาพร เพราะจะมีการใชอาวุธโคนลมและเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองอยูร่ําไป ‘สันติวิธี
เพื่อประชาชนนั้น เมื่อใชกับฝายที่มีอาวุธ ก็ไมแนวาจะกระทําไดสําเร็จ และแมจะสํา เร็จก็ตองใช

“บันทึกประชาธรรมไทยโดยสันติวิธี” (2516) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ก: 13)
“แนวทางสันติวิธี” (2521) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ก: 142)
25
“บันทึกประชาธรรมไทยโดยสันติวิธี” (2516) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ก: 11)
23
24

เวลานาน’ 26 ผูคนที่รวมกระบวนการสถาปนาระบอบประชาธรรมถาวร จึงตองเสียสละ กลาหาญเด็ด
เดี่ยว และยึดมั่นในหลักการ
ในการนําอุตมรัฐภาวะมาสูสังคมไทย นอกจากการสถาปนาระบอบสันติประชาธรรม
ที่ยั่งยืนสถาพรแลว ยังตองอํานวยการใหเกิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมอีกดวย หลัก
ธรรมาภิบาลเพิ่งเขาสูเมนูนโยบายของฉันทมติวอชิงตัน (Washington Consensus) หลังทศวรรษ
2520 แตอาจารยปวยกลาวถึงธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มรับราชการในทศวรรษ 2490 และปฏิบัติเปน
เยี่ยงอยา งแกขาราชการโดยทั่ว ไป ในบรรดาหลักธรรมาภิบาล 3 ประการ อันไดแก ความโปรงใส
(Transparency) การมีสวนรวม (Participation) และความรับผิด (Accountability) อาจารยปวยมิได
กลาวถึงหลักความโปรงใสโดยตรงมากนัก แตก็สามารถตีความไดวา หลักการสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชน อันเปนพื้นฐานสําคัญของระบบประชาธรรมนั้นครอบคลุมหลักความโปรงใสไวแลว เพราะ
ครอบคลุมถึงเสรีภาพในขอมูลขาวสาร (Freedom of Information) อาจารยปวยกลาวถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในทางการเมือง27 และในการกําหนดชะตาของบานเมือง คอนขางมาก เพราะการมี
สวนรวมเปนหลักการสําคัญของระบอบประชาธรรมควบคูกับหลักการสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ความรับผิดเปนธรรมาภิบาลที่อาจารยปวยใหความสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานึกความรับผิดที่มี
ตอประชาชนผูเสียภาษีอากร ขาราชการตองทํางานรับใชประชาชน ขาราชการที่ทํางานอยางไมมี
ประสิทธิภาพหรือไมเต็มกําลังความสามารถ แมจะไมทุจริตแตก็สรางความเสียหายแกบานเมือง28
นอกจากความโปร ง ใส การมี ส ว นร ว ม และความรั บ ผิ ด อาจารย ป ว ยยั ง ให
ความสําคัญแกหลักธรรมาภิบาลอีก 2 ขอ อันไดแก ความซื่อสัตยสุจริต และการไมมีผลประโยชนทับ
ซอน (Conflicts of Interest)
ขาราชการ “...ตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ เพื่อปฏิบัติราชการใหมีสมรรถภาพ
ดีจริงๆอยางหนึ่ง กับเปนเยี่ยงอยางแกเพื่อนขาราชการในหนวยงานอื่นๆดวย ความซื่อสัตยสุจริตนี้มี

“บันทึกประชาธรรมไทยโดยสันติวิธี” (2516) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ก: 12)
อาจารยปวยกลาวถึงอัตชีวประวัติตนเองใน “แตกเนื้อหนุม 2475” วา ตนเองไรเดียงสาทางการเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองป 2475 และไมมีสํานึกการมีสวนรวมทางการเมือง อาจารยปวยเรียกคนไทยที่ไมมีสวนรวมทางการเมืองวา “ไทยมุง”
และยกยอง ดร.พรอม วัชระคุปต เพื่อนนักเรียนอังกฤษที่กระตุนใหมีสํานึกทางการเมือง บทความนี้ตีพิมพในหนังสือที่ระลึก
พรอม วัชระคุปต (8 มกราคม 2515) ดู ปวย อึ้งภากรณ (2538: 152 -160)
28
“ธรรมะทางเศรษฐกิจ” (2496) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545: 403)
26
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ความหมายอยูกวางๆอยู 2 นัย คือ (1) การปฏิบัติราชการดวยทํานองคลองธรรม ไมเห็นแกอามิส
สินจาง ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว และไมเลือกที่รักมักที่ชัง... (2) มีความเอาใจใสขยันขันแข็งตอ
หนาที่... ถาทําบางไมทําบางถือเปนอดิเรกเสียแลว ก็ไมซื่อสัตยตอหนาที่...”29
อาจารยปวยเรียกรองใหขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีหนาที่กําหนดและบริหาร
นโยบาย หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชนทับซอน อาจารยปวยกลาววา
“...เจาหนาที่ที่มีผลประโยชนสวนตัวในหนาที่การงานของตนขัดกับประโยชน
สวนรวม ถือวาเปนผูปฏิบัติผิดหลักธรรมะในดานเศรษฐกิจ อาทิ ในฐานะเจาหนาที่
ของรัฐบาล บุคคลนั้นจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนในขอบเขตแหงนโยบายรัฐ ถาใน
ขณะเดียวกัน เจาหนาที่ผูนั้นไปมีตําแหนงหนาที่และรับผิดชอบสวนงานของเอกชน
ไมว าจะเป นแหงเดียวหรือหลายแหงก็ตาม อาจเปนประธานกรรมการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูถือหุน ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม แมจะสุจริตเพียงใด บุคคลภายนอก
ยอมจะระแวงสงสัยและตั้งขอรังเกียจ
ฉะนั้ น ทางที่ สมควรคื อ เจาหน าที่ ผู นั้นควรจะตอ งลาออกจากหน าที่ห รื อ
ตําแหนงตางๆเสีย ทํางานแตเพียงประเภทเดียวโดยไมขัดกับประโยชนสวนรวมถา
เปนไปได ถือวาบุคคลคนนั้นไดทําถูกหลักธรรมะทางเศรษฐกิจ...” 30
การไมของเกี่ยวกับธุรกิจเอกชน ทั้งในฐานะผูจัดการ กรรมการ หรือผูถือหุน รังสรรค
ธนะพรพันธุ (2539 ก; 2539 ข) เรียกวา “พรหมจรรยของขุนนางนักวิชาการ” ตลอดชวงชีวิตขาราชการ
อาจารยปวยรักษา ‘พรหมจรรย’ ดังกลาวอยางดียิ่ง และนับเปนแบบอยางใหผูใกลชิดและผูอยูใต
บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ดวยการรักษา ‘พรหมจรรย’ ของวิชาชีพอยางเครงครัดนี้เอง อาจารยปวย
สรางสมชื่อเสียงเกียรติคุณและความนาเชื่อถือ อันมีผลตอประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายการเงิน
จนธนาคารแหงประเทศไทยไดชื่อวาเปน ‘ปราการแหงจริยธรรม’ และ ‘ปราการแหงพุทธิปญญา’ ใน
สังคมไทย

29
30

“งบประมาณแผนดินและเจาหนาที่งบประมาณ” (2503) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ค: 150)
“ธรรมะทางเศรษฐกิจ” (2496) ใน ปวย อึ้งภากรณ (2545 ค: 403)

กลาวโดยสรุปก็คือ สังคมจะมีศานติสุขไดก็ตอเมื่อยึดธรรมเปนฐานรากของทั้งระบบ
เศรษฐกิจและระบบการเมือง อุตมรัฐตองมีประชาธรรม การไดมาซึ่งประชาธรรมตองยึดหลักการสันติ
วิธีโดยมั่นคง และประสิทธิภาพของอุตมรัฐจะบังเกิดก็ตอเมื่อมีธรรมาภิบาล

5. จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเกิดจากวัฒนธรรมการเมือง วัฒนธรรมการเมืองในขณะหนึ่งๆ อาจ
กํา หนดกฎกติกาการเมื องเหมือนหรือแตกต างจากรั ฐธรรมนู ญลายลัก ษณ อัก ษรที่บั งคั บใชอยูใน
ขณะนั้ น ก็ ไ ด ในประการสํ า คั ญ วั ฒ นธรรมการเมื อ งมิ ไ ด ค งตั ว ชั่ ว กั ป ป ชั่ ว กั ล ป หากแต มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน
และชีวทัศนของผูคนในสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
และในระดับโลก
นั บ ตั้ งแต ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองป ๒๔๗๕ เป น ต น มี ก ารต อ สู ร ะหว า งวั ฒ นธรรม
การเมือง 2 กระแส วัฒนธรรมการเมืองกระแสหลัก ไดแก วัฒนธรรมอํานาจนิยม วัฒนธรรมการเมือง
กระแสรอง ไดแก วัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมอํานาจนิยมสืบทอดมาจากระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภแตโบราณกาล ดวยเหตุที่เปนวัฒนธรรมการเมืองกระแสหลัก วัฒนธรรมอํานาจนิยมจึง
ผลิตจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญแบบอํานาจนิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตยกอเกิดจากการเติบโตของ
สํ า นึ ก ประชาชนในเรื่ อ งสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ในยามที่ วั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยมี พ ลั ง จารี ต การเขี ย น
รัฐธรรมนูญจะเบี่ยงเบนจากเสนทางอํานาจนิยม ในยามที่กลุมพลังประชาธิปไตยออนพลัง จารีตการ
เขียนรัฐธรรมนูญก็จะเบี่ยงเบนจากแนวทางประชาธิปไตย
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญตางจากรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมที่กอเกิดในศูนยอํานาจของ
สังคมการเมือง โดยที่เปนผลผลิตของการตอสูระหวางกลุมพลัง 3 เสา อันไดแก กลุมพลังอํามาตยาธิป
ไตย กลุมพลังยียาธิปไตย และกลุมพลังประชาธิปไตย กลุมพลังแตละกลุมมีชุดของจารีตการเขียน
รัฐธรรมนูญของตนเอง โดยที่มีกฎกติกาทั้งที่เหมือนและแตกตางจากกลุมพลังอื่นๆ จารีตการเขียน
รัฐธรรมนูญของกลุมใดลวนสนองผลประโยชนและเปาประสงคของกลุมนั้น กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย

ตองการจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญอันนําพาสังคมการเมืองไทยไปสูระบอบอํามาตยาธิปไตย กลุมพลัง
ยียาธิปไตยตองการจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ปกปองผลประโยชนของนักเลือกตั้งเผายี้ และกลุม
พลั ง ประชาธิ ป ไตย ต อ งการจารี ต การเขี ย นรั ฐ ธรรมนู ญ อั น นํ า พาสั ง คมการเมื อ งไทยไปสู ร ะบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งใหหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และยอมรับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน
การแย ง ชิ ง อํ า นาจทางการเมื อ งแม จ ะเป น ยุ ท ธวิ ธี ห ลั ก ในการจรรโลงจารี ต การเขี ย น
รัฐธรรมนูญที่ใหประโยชนแกกลุมพลังแตละกลุม แตการธํารงจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญดวยวิธีการ
เชนนี้ไมมีความยั่งยืนสถาพร กลุมพลังแตละกลุมจําเปนตองกลอมเกลาและ ‘ลางสมอง’ ใหประชา
สังคมยอมรับจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญชุดของตน และผลักดันจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญชุดของตน
เขาสูวัฒนธรรมการเมืองของประชาชน เพื่อใหจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญชุดของตนมีฐานะเปนจารีต
หลักในการเขียนรั ฐธรรมนูญ ดวยเหตุดังนี้ จารีตหลั กในการเขียนรัฐธรรมนูญ ไทยจึงมิ ไดอยูกับ ที่
หากแตมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจารีตหลักในการเขียนรัฐธรรมนูญเกิดจากเหตุปจจัย
สําคัญอยางนอย 2 ประการ ประการหนึ่งเปนผลจากการตอสูระหวางกลุมพลังในสังคมการเมืองไทย
อีกประการหนึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมือง

จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยดังที่กลาวขางตน ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอํานาจ
นิยมในขั้นรากฐาน จึงเปนจารีตที่ขาดวิญญาณประชาธิปไตย
ประการแรก จารีตการใหเอกสิทธิ์การเขียนรัฐธรรมนูญแกชนชั้นปกครอง (ขอ 3.1) มี
ผลในการสกัดการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในขั้นตอนสําคัญ เพราะการเขียนรัฐธรรมนูญ
ก็เพื่อกําหนดกรอบกติกาสังคมการเมือง การที่ราษฎรถูกตัดออกจากกระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญมี
ผลในการกีดกันมิใหราษฎรมีสวนในการกําหนดชะตาของบานเมือง ประกอบกับจารีตการใชเนติ
บริการจากเนติบริกร (ขอ 3.8) เปนไปเพื่อตอกย้ําวา การเขียนรัฐธรรมนูญตองอาศัยเทคนิควิชาการ
เฉพาะสาขา ซับซอนและยากเกินกวาที่ประชาชนคนสามัญจะมีสวนรวมได การไมยอมรับวา การมี
สวนรวมในการรางและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของราษฎร ขัดตอหลักการพื้นฐาน
ของระบอบประชาธิปไตย และเปนไปตามวัฒนธรรมอํานาจนิยม ผูมีอํานาจเทานั้นที่มีสิทธิในการราง
และแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ประการที่สอง จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสงวนอํานาจหรือแบงปนอํานาจในหมู
ชนชั้นปกครอง (ขอ 3.2) มีผลทําใหอํานาจการเมืองกระจุกตัว การเขาไปแขงขันทางการเมืองเปนไปได
ยาก เนื่องจากมีทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมืองนานัปการ การแสวงหาผลประโยชนทับซอน
เป น ปรากฎการณ ปกติ รั ฐธรรมนูญ อํ า นาจนิ ย มยอมออกแบบเพื่ อให อํา นาจกระจุ ก ตัว ในขณะที่
รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยมีเปาหมายสําคัญประการหนึ่งในการกระจายอํานาจ
ประการที่สาม จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อใหอํานาจบริหารรุกคืบไปยึดพื้นที่ของ
อํานาจนิติบัญญัติก็ดี การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลดทอนการถวงดุลอํานาจอธิปไตยทั้งสามก็ดี (ขอ 3.3)
นํ า ไปสู จ ารี ต การเขี ย นรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ลิ ด รอนอํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ (ข อ 3.4) กลไกการกํ า กั บ และ
ตรวจสอบการใชอํานาจอธิปไตยถูกทําลายทีละเล็กละนอย จนการถวงดุลอํานาจไรประสิทธิภาพ ผลที่
ตามมาก็คือ การใชอํานาจในทางฉอฉลปรากฏอยางแพรหลาย การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลดทอน
อํานาจของฝายนิติบัญญัติ และใหฝายบริหารกาวลวงไปมีอํานาจนิติบัญญัติ รวมทั้งการลดความ
เขมขนในการถวงดุลอํานาจ เหลานี้ลวนแตเกิดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมอํานาจนิยม
ประการที่สี่ จารี ตการเขีย นรั ฐธรรมนูญเพื่อธํารงธรรมนูญการคลั งและธรรมนู ญ
การเงิน (ขอ 3.5) มีผลในการใหอํานาจนิติบัญญัติแกฝายบริหาร และลดทอนอํานาจนิติบัญญัติของ
ฝายนิติบัญญัติ ซึ่งตรงกันขามกับแนวความคิดของสํานัก Public Choice และสํานัก Constitutional
Political Economy ที่ตองการใชธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินในการจํากัดอํานาจของรัฐบาล
ธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินในรัฐธรรมนูญไทยใหอํานาจเกือบจะผูกขาดแกรัฐบาลในการ
เสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินตอรัฐสภา ใหอํานาจแกรัฐบาลในการตราพระราชกําหนดเกี่ยวดวย
ภาษีอากรและเงินตรา และจํากัดอํานาจรัฐสภาในการแปรญัตติกฎหมายงบประมาณรายจายรัฐบาล
ขอกําหนดตางๆเหลานี้ไมเปนไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย การใชอํานาจฝายบริหารใน
การตราพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรเปดชองใหมีการเก็บภาษีอากรโดยประชาชนมิไดยินยอม
เห็นชอบ (Taxation Without Representation) นอกจากนี้ การใชจายที่มิไดเบิกเงินจากบัญชีเงินคง
คลังมิตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐสภาไมสามารถตรวจสอบการใชจายของรัฐบาลประเภทนี้
ได อาทิเชน รัฐบาลสามารถกอหนี้ตางประเทศโดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แตเมื่อถึง
กําหนดชําระหนี้ กลับมัดมือมิใหรัฐสภาแปรญัตติลดรายจายในการชําระหนี้เงินกู ในประการสําคัญ
หากรัฐบาลยังคงมีอํานาจเกือบผูกขาดในการนําเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินตอรัฐสภา และ
ยังคงมีอํานาจในการตราพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรและเงินตรา การปฏิรูปกระบวนการ
งบประมาณให ส อดคล อ งกั บ ครรลองประชาธิ ป ไตยเป น ไปได ย ากยิ่ ง ในการเสนอร า งกฎหมาย
งบประมาณรายจายประจําป รัฐบาลนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงานและโครงการที่ใชจาย แตไมมี

รายละเอี ยดในด า นการหารายได ประชาชนรั บ ทราบแต เพี ยงว า รัฐ บาลจะนํ าเงิ นไปผลิ ตบริ ก าร
สาธารณะอะไรบาง แตไมทราบตนทุนการผลิต ในประการสําคัญ ไมทราบวารัฐบาลจะหารายไดเพิ่ม
จากการเก็บภาษีอากรประเภทใดบาง และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือฐานภาษีหรือไม31
ประการที่หา การยึดกุมกฎคะแนนเสียงขางนอยในการประชุมรัฐสภาเปดชองใหชน
ชั้นปกครองตรากฎหมายเพื่อเกื้อประโยชนตนเอง และตรากฎหมายที่มีผลทางลบตอประชาชนระดับ
รากหญา โดยที่ประชาชนคนสามัญไมสามารถปกปองตนเองได กฎการลงคะแนนเสียงดังกลาวยอม
ไมเปนไปตามครรลองประชาธิปไตย กฎการลงคะแนนเสียงดังกลาวนี้มีรากฐานมาจากวัฒนธรรม
อํานาจนิยม เพราะใหอํานาจชนชั้นปกครองในการตรากฎหมายโดยไมตองฟงเสียงสวนใหญของ
ประชาชน
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญ ๘ จารีตที่กลาวในปาฐกถานี้ อาจจําแนกเปน ๒ กลุม อัน
ไดแก กลุมจารีตที่ลงตัวหรือคอนขางลงตัว กับกลุมจารีตที่ยังไมลงตัว
กลุมจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ลงตัวหรือคอนขางลงตัว ไดแก
(1) การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อธํารงธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงิน
(2) การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อธํารงหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
(3) การยึดกุมกฎคะแนนเสียงขางนอย
(4) การใชบริการเนติบริกร
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญทั้งสี่นี้มิใชจารีตที่พึงปรารถนา แตฝงตัวอยูในกระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญ
มาเปนเวลายาวนาน ดวยเหตุดังนั้นจึงไมปรากฏเปนวาระสําคัญในการเขียนรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเปน
การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม หรือการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ในประการสําคัญ ประชา
สังคมไทยมองไมเห็นวา จารีตทั้งสี่นี้เปนอุปสรรคของการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง
กลุมจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ยังไมลงตัว ไดแก
(1) การใหเอกสิทธิ์การเขียนรัฐธรรมนูญแกชนชั้นปกครอง
(2) การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสงวนและแบงปนอํานาจในหมูชนชั้นปกครอง
(3) การเขี ย นรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ก า วก า ยอํ า นาจและลดทอนการถ ว งดุ ล อํ า นาจ
อธิปไตย
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กระบวนการเสนอกฎหมายงบประมาณรายจายในรัฐสภาอังกฤษ ดู Carroll (2002: 148 – 156)

(4) การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลิดรอนอํานาจฝายนิติบัญญัติ
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญทั้งสี่นี้ยังไมลงตัว เพราะมักปรากฏในวาระการเขียนรัฐธรรมนูญ หาก
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพในสังคมการเมืองไทยสองกลองเห็น “มือที่มองไมเห็น” ที่กํากับการเขียน
รัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ การขับเคลื่อนของกลุมพลังประชาธิปไตยยอมมีโอกาสเกิดขึ้นได

คําถามพื้นฐานมีอยูวา จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม
อํานาจนิยม จะนําพาสังคมไทยไปสูสันติประชาธรรมไดหรือไม
ดังไดกลาวแลววา สันติประชาธรรมยึดหลักการพื้นฐานอยางนอย 2 หลักการ อัน
ไดแก หลักการสิทธิและเสรีภาพของปวงชน และหลักการการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
หลักการหลังนี้ หากจะกลาวอยางกวางก็คือ หลักการธรรมาภิบาล ในกรอบความคิดดังกลาวนี้ หากจะ
ตอบคําถามพื้นฐานที่วา เราจะปฏิรูปการเมืองเพื่ออะไรกัน คําตอบคําถามนี้คงมีอยูแลววา เราปฏิรูป
การเมืองเพื่อใหปวงชนชาวไทยมีสิทธิเสรีภาพ และสังคมการเมืองมีธรรมาภิบาล
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ตกอยูใตอิทธิพลวัฒนธรรมอํานาจนิยมทําใหมิอาจผลิต
รัฐธรรมนูญที่ยอมรับหลักการสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางกวางขวาง อันมิไดเปนไปตาม
หลักการพื้นฐานของระบอบสันติประชาธรรม ในจํานวนรัฐธรรมนูญ 17 ฉบับระหวางป 2475 – 2549
รัฐธรรมนูญที่ยอมรับหลักการสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยอยางกวางมีอยูเพียง 2 ฉบับ อัน
ไดแก รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 และฉบับป 2540 ทั้งสองฉบับรางในขณะที่กลุมพลังประชาธิปไตย
เขมแข็ง รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 รางในบรรยากาศ ‘เมื่อทองฟาสีทองผองอําไพ ประชาชนจะเปนใหญ
ในแผนดิน’ ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รางในบรรยากาศที่ขบวนการปฏิรูปการเมืองมีพลวัตร
สูงยิ่ง โดยที่บทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มี
ความครอบคลุมมากยิ่งกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2517
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยเกือบมิไดใหความสําคัญประเด็นธรรมาภิบาล ทั้งดาน
ความโปรงใส การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และความรับผิดเลย รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ใหความสําคัญประเด็นเหลานี้ (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2546 ก: 180 –
201; 2547: 127 – 136) บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในสวนที่เกี่ยวกับความโปรงใสและ

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมีอยูพอสมควร แตบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิดมี
อยูนอยมาก ปญหาสําคัญอยูที่วา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีขอสมมติซอนเรนวา ธรรมาภิบาลเปน
สินคาเอกชน (Private Goods) ประชาชนคนหนึ่งคนใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดที่ตองการธรรมาภิบาลจัก
ตองเปนผูแบกรับภาระตนทุนการไดมาซึ่งธรรมาภิบาล ผูที่ตองการขอมูลขาวสารราชการตองเปนผู
แบกรับภาระตนทุนการไดมาซึ่งขาวสารดังกลาว ผูที่ตองการการมีสวนรวมทางการเมืองในเรื่องใดก็
ตองรับภาระตนทุนการเขาไปมีสวนรวมในเรื่องนั้น (ดังเชนการนําเสนอรางกฎหมาย การดําเนินการ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ฯลฯ)
ธรรมาภิบาลมีลักษณะเปนสินคาสาธารณะที่แท (Pure Public Goods) เพราะไมมี
ความเปนปรปกษในการบริโภค (Non – Rivalness) และมิอาจกีดกันในการบริโภค (Non –
Excludability) การกีดกันการบริโภคมิอาจกระทําได เพราะธรรมาภิบาลมิใช ‘สินคา’ ที่สามารถเปน
เจาของและมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หากสังคมการเมืองใดมีธรรมาภิบาล ประโยชนอันเกิดจากธรร
มาภิบาลยอมตกแกสมาชิกในสังคมการเมืองนั้นทุกคน ไมมีสมาชิกคนหนึ่งคนใดในสังคมที่สามารถ
ครอบครองหรือเปนเจาของธรรมาภิบาลแตเพียงผูเดียว ความไมเปนปรปกษเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วา
การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดไดประโยชนจากธรรมาภิบาลของสังคมการเมืองใด มิไดเปนเหตุใหสมาชิก
อื่นๆในสังคมนั้นไดประโยชนนอยลง ความเปนสินคาสาธารณะที่แทกอใหเกิดปญหา ‘คนตีตั๋วฟรี’
(Free Riders) กลาวคือ มีผูตองการประโยชนจากธรรมาภิบาล แตไมตองการรับภาระตนทุนการไดมา
ซึ่ ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล เ พ ร า ะ ท ร า บ แ ก ใ จ ดี ว า ห า ก มี ผู ห นึ่ ง ผู ใ ด รั บ ภ า ร ะ ต น ทุ น ดั ง ก ล า ว นี้
คนอื่นๆในสังคมจะไดรับประโยชนจากธรรมาภิบาลรวมดวย หากสมาชิกในสังคมมีประพฤติกรรเยี่ยง’
คนตีตั๋วฟรี’ ทุกคน ธรรมาภิบาลยอมมิอาจกอเกิดในสังคมนั้นได ดวยเหตุดังนี้ จึงมีเหตุผลสนับสนุนให
สังคมโดยสวนรวมหรือรัฐบาลในฐานะผูแทนสังคมเปนผูรับภาระตนทุนธรรมาภิบาล รัฐธรรมนูญฉบับ
ป 2540 มิไดสนใจประเด็นภาระตนทุนธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลยอมเกิดขึ้นไดยาก หากกลาวดวย
ภาษาเศรษฐศาสตร กลไกราคาแตโดยลําพังมิอาจนํามาซึ่งธรรมาภิบาลได (รังสรรค ธนะพรพันธุ
2546 ก: 200 – 201)
การเขี ย นรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยยั ง มี จ ารี ต สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต อ การปฏิ รู ป
การเมือง ก็คือ การละเลยบทบัญญัติวาดวยการตรากฎหมายใหมหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู
เดิมใหอนุวัตรตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ นอกจากไมมีบทบัญญัติที่วา บรรดากฎหมายที่ขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจักตองมีการแกไขเพิ่มเติม หรือจักตองตรากฎหมายใหมซึ่งสอดคลองกับ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแลว ยังไมกําหนดเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายใหมหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่มีอยูเดิมนั้นดวย ผลที่เกิดขึ้นก็คือ รัฐธรรมนูญแมจะรางอยางดีเลิศอยางไร เมื่อยังคงบังคับ
ใช ใ นโครงสร า งกฎหมายเก า และในโครงสร า งวั ฒ นธรรมการเมื อ งเดิ ม ก็ มิ อ าจก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงตามเจตนารมณได ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหมี
สิทธิชุมชน (มาตรา 46) แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บังคับใชจนเกือบครบทศวรรษ ก็ยังไมมีการตรา
กฎหมายวาดวยสิทธิชุมชน (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2546 ข: 355 – 358) รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
กําหนดใหประชาชนมีเสรีภาพในขอมูลขาวสารสาธารณะ (มาตรา 58 และ 59) แตไมมีการแกไข
พ.ร.บ. ขาวสารขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบังคับใชกอนรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และมิไดเปนไป
ตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2546 ก: 186 – 190)
แนวความคิ ดวา ดวยสั นติป ระชาธรรมมีรากฐานมาจากวัฒ นธรรมประชาธิ ปไตย
จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมอํานาจนิยม ยากที่จะผลิตรัฐธรรมนูญอัน
นําพาสังคมไทยไปสูอุตมรัฐแหงสันติประชาธรรมได ถาหากเปาหมายของการปฏิรูปการเมืองอยูที่การ
สถาปนาหลั ก การสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย และหลั ก การธรรมาภิ บ าล 32 การผลั ก ดั น
กระบวนการปฏิรูปการเมืองจักตองเริ่มตนที่การปฏิรูปจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญ หากจารีตการเขียน
รัฐธรรมนูญมิอาจสลัดออกจากแอกวัฒนธรรมอํานาจนิยม การปฏิรูปการเมืองยอมยากที่จะเกิดขึ้นได
การปฏิรูปจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญจะเปนไปไดก็ตอเมื่อวัฒนธรรมประชาธิปไตยเปนวัฒนธรรม
การเมืองหลักของสังคมไทย การตอสูระหวางวัฒนธรรมประชาธิปไตยกับวัฒนธรรมอํานาจนิยมนั้นกิน
เวลา และมิใชเรื่องงายที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะเอาชนะวัฒนธรรมอํานาจนิยมได

บทสรุป
ทานผูมีเกียรติที่เคารพ
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เหตุใดธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งความรับผิดทางการเมือง (Political Accountability) จึงสมควรเปนเปาหมายของ
การปฏิรูปการเมือง โปรดอาน Humphries and Bates (2005) และ Bates (Forthcoming)

ผมใชเวลาเกินกวาที่ควรในการแสดงปาฐกถาปวย อึ๊งภากรณในวันนี้ ผมหวัง
เปนอยางยิ่งวา ทานจะไดประโยชนจากปาฐกถาครั้งนี้

ขอศานติสุขจงมีแกทานทั้งหลาย
ขอขอบพระคุณอยางสูง

