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“... ‘การปฏวิติัตุลาคม 16’ ... ไม่ใช่เป็นการ
ปฏวิตัใินความหมายทีเ่ข้าใจกนัโดยทัว่ไป หากเป็น
ขบวนการซ่ึงไม่ได้มผู้ีนํามุ่งต่อสู้เพือ่แสวงหาและ
เสวยอาํนาจ และในประการสําคญัเป็นการปฏวิตัทิี่
ไม่ได้เสนอทางออกให้กบัสังคมในเชิงของการ
เปลีย่นแปลงต่างๆเกีย่วกบัอาํนาจและระบบ
ความสัมพนัธ์ในสังคมไทย ในแง่นี ้ปฏวิตัตุิลาคมจดั
ได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม มุ่งประท้วง
โจมตต่ีอหลกัการปกครองและความสัมพนัธ์แบบเจ้า
คนนายคน...”

เสน่ห์ จามริก

หลกัการสิทธิเสรีภาพหลงัปฏิวัติ
ตุลาคม 2516

ปาฐกถาโกมล คมีทอง 2518
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I. การปฏิรูปการเมอืง

II. การออกแบบรัฐธรรมนูญ

เคา้โครงปาฐกถา
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ภาคที่หน่ึง

การปฏิรูปการเมือง

I.1 รัฐธรรมนูญไทยกบัการปฏิรูปการเมอืง

I.2 ปฏิรูปการเมอืงเพือ่อะไร

I.3 Political Competition

I.4 Good Governance
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รธน. 2540 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่
อ้างว่า ออกแบบเพือ่ปฏิรูปการเมอืง

รธน. 2550 อ้างเหตุผลเดยีวกนั แต่ไม่
ปรากฏลายลกัษณ์อกัษร

ขบวนการสิทธิเสรีภาพในสังคมการ
เมอืงไทยเตบิใหญ่หลงัการเปลีย่นแปลงทาง
การเมอืงเดอืนตุลาคม 2516

I.1
รฐัธรรมนูญไทยกบัการปฏิรูปการเมือง
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การเรียกร้องการปฏิรูปการเมอืงเร่ิมมี
พลวตัรต้นทศวรรษ 2530 
โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัการรัฐประหาร
เดอืนกมุภาพนัธ์ 2534 ตามมาด้วย
เหตุการณ์พฤษภาคม 2535

ข้อทีน่่าสังเกตกค็อื การเตบิใหญ่ของ
ขบวนการเรียกร้องการปฏิรูปการเมอืง
เกดิขึน้ในจังหวะเวลาทีเ่กดิ Paradigm 
Shift ใน Washington Consensus
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พฒันาการของ Washington Consensus
First-Generation Economic Policy 
Reform

Getting Prices Right

Second-Generation Economic Policy 
Reform

Institutions Matter

Democratization คบืคลานเข้าไปสู่ Policy 
Menu ของ Washington Consensus

IMF Policy Conditionalities

EU Free Trade Agreements
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เป้าหมายรฐัธรรมนูญ 2540

“...สภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทาํร่าง
รัฐธรรมนูญโดยมสีาระสําคญัเป็นการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐเพิม่ขึน้ ตลอดทั้ง
ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมอืงให้มี
เสถยีรภาพและประสิทธิภาพยิง่ขึน้...”
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เป้าหมายของ 
รธน. 2540

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน

การให้ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการปกครองและการ
ตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ

การปรับปรุงโครงสร้างทาง
การเมอืงให้มเีสถยีรภาพ
และประสิทธิภาพ
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เป้าหมายรฐัธรรมนูญ 2550

“...ร่างรัฐธรรมนูญฉบับทีจ่ัดทาํใหม่นีม้ี
หลกัสําคญัเพือ่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนให้เป็นทีป่ระจักษ์ชัด
ยิง่ขึน้ สนับสนุนให้ประชาชนมบีทบาทและมี
ส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้
อาํนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรมและมสัีมฤทธิผล 
กาํหนดกลไกสถาบันทางการเมอืงทุกส่วน
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โดยเฉพาะฝ่ายนิตบิัญญตัแิละฝ่ายบริหารให้มี
ดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวถิกีารปกครอง
อนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขแบบ
รัฐสภา สร้างเสริมสถาบันศาลและองค์กรอสิระ
อืน่ให้สามารถปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้โดยสุจริต เทีย่ง
ธรรม และเหนือส่ิงอืน่ใดคอื การเน้นยํา้คุณค่า
ของคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการ
บริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่อีนัเป็นหลกัจรรโลง
ชาต.ิ..”
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เป้าหมายของ รธน. 2550

สนับสนุนให้ประชาชนมบีทบาท
และส่วนร่วมในการปกครอง

และตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน

การกาํหนดกลไกสถาบันการเมอืง
ให้มดุีลยภาพและประสิทธิภาพ

ส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาล
และองค์กรอสิระ

ยํา้คุณค่าและความสําคญัของคุณธรรม 
จริยธรรม และแนวทางการบริหาร
กจิการบ้านเมอืงทีด่ี
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I.2
ปฏิรูปการเมืองเพื่ออะไร

เป้าหมายบั้นปลาย

เป้าหมายขั้นกลาง
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เป้าหมายบั้นปลายของการปฏิรูปการเมือง

การสถาปนาระบอบการเมอืงการปกครองที่
เอือ้อาํนวยให้ประชาชนมชีีวติทีด่ ีปลอดพ้น
จากความอดอยากหิวโหย ได้รับการแบ่งปัน
ทรัพยากรและความสุขอย่างเท่าเทยีมกนั 
โดยปราศจากอคต ิและสังคมมศีานตสุิข
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เป้าหมายขั้นกลางของการปฏิรูปการเมือง

Political Competition

Good Governance
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Political 
Reform

Political 
Competition

Good 
Governance

Good Life

Peaceful 
Society
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I.3
Political Competition

I. ตลาดการเมอืงกบัตลาดสินค้าและบริการ

II. ความหมายของ Political Competition

III. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้จากการแข่งขนั
ทางการเมอืง

IV. ผลเสียทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการแข่งขนั
ทางการเมอืง

V. ทาํอย่างไรตลาดการเมอืงจึงมกีารแข่งขนั
เพิม่ขึน้
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การอาํนวยการให้ตลาดการเมอืงมกีารแข่งขนั
มากขึน้ 
สมควรเป็นเป้าหมายการปฏิรูปการเมอืง
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I.3A
ตลาดการเมืองกบัตลาดสินคา้

และการบริการ

สมควรทีจ่ะวเิคราะห์
ตลาดการเมอืง
เสมอืนหน่ึงตลาดสินค้า
และบริการหรือไม่?

คาํถามพืน้ฐาน
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ข้อแตกต่างประการแรก

ตลาดการเมอืงเป็น Public Exchange 
Market 
ผลผลติทีไ่ด้ คอื Public Goods

ตลาดสินค้าและบริการเป็น Private 
Exchange Market 
ผลผลติทีไ่ด้ คอื Private Goods
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ข้อแตกต่างประการทีส่อง

การแข่งขนัในตลาดการเมอืงเป็นการ
แข่งขนัเพือ่ยดึกมุอาํนาจรัฐ หรืออกีนัยหน่ึง 
ยดึกมุ Political Property Right
อาํนาจรัฐสามารถเปลีย่นแปลง Private 
Property Rights ได้
การแข่งขนัในตลาดสินค้าและบริการเป็น 
Economic Competition เพือ่แสวงหา 
Economic Advantages ผ่าน Economic 
Exchange 
โดยทีก่ระบวนการแลกเปลีย่นทางเศรษฐกจิ
อยู่บนพืน้ฐานของ Private Property 
Rights 
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ข้อแตกต่างประการทีส่าม

ตลาดการเมอืงเป็นตลาดทีผู้่ซ้ือ (ประชาชน
ผู้มสิีทธิเลอืกตั้ง) จ่าย ‘เงนิ’ (คะแนนเสียง
เลอืกตั้ง) ไปก่อน และได้รับบริการการเมอืง 
(บริการความสุข) ภายหลงั 
โดยมสีภาวะความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) เกีย่วกบัการส่งมอบสินค้า
สัญญาในตลาดการเมอืงเป็นสัญญาทีไ่ม่มี
ลายลกัษณ์อกัษรและเป็นสัญญาทีไ่ม่
สมบูรณ์ (Incomplete Contract)

ตลาดสินค้าและบริการเป็นตลาดทีผู้่ซ้ือ
และผู้ขายยืน่หมูยืน่แมว
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ข้อแตกต่างประการทีส่ี่

ตลาดการเมอืงไม่สามารถม ีPerfect 
Competition เน่ืองเพราะ

Imperfect and Asymmetric 
Information

Asymmetries of Power

ตลาดสินค้าและบริการโดยทัว่ไปไม่ม ี
Perfect Competition 
แต่มคีวามเป็นไปได้ในการลด Market 
Imperfections ของตลาดสินค้าและบริการ
บางประเภท
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I.3B
ความหมายของ

Political Competition

Political Turnover

Decentralization of 
Political Authority

Electoral Competition
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การแข่งขนัเพื่อยดึกุมตาํแหน่ง

ทางการเมือง

Political Turnover

การแข่งขนัระหว่างนักการเมอืงทีด่าํรงตาํแหน่ง 
สส./สว. อยู่ก่อนกบัคู่แข่ง

ประโยชน์ Political Accountability
นักการเมอืงทีย่ดึกมุตาํแหน่ง
อยู่ก่อนต้องสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนผู้มี
สิทธิเลอืกตั้ง
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ประโยชน์ Political Information

* คู่แข่งเปิดโปงพฤตกิรรม
ฉ้อฉลของนักการเมอืงที่
อยู่ในอาํนาจ

* คู่แข่งช้ีให้เห็นข้อบกพร่อง
ของการประกอบกจิกรรม
ทางการเมอืงของ
นักการเมอืงทีอ่ยู่ในอาํนาจ
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โทษ Rent Seeking
หากการแข่งขนัทางการเมอืง
เข้มข้นมากเกนิไป
นักการเมอืงทีอ่ยู่ในอาํนาจ เมือ่
ไม่แน่ใจว่า จะชนะการเลอืกตั้ง
คร้ังต่อไป อาจใช้อาํนาจในการ
แสวงหาส่วนเกนิทางเศรษฐกจิ 
เพราะม ีPower Between 
Elections
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โทษ Noninvestment Action
Public Investment ต้องการ 
Public Resources
ทั้งจากการเกบ็ภาษแีละ
การก่อหนีส้าธารณะ 
การเกบ็ภาษทีาํลายคะแนนนิยม
ทางการเมอืง หากการแข่งขนัทาง
การเมอืงเข้มข้น ผู้ทีอ่ยู่ในอาํนาจ
อาจเลอืกทางเดนิ 
Noninvestment Action เพราะ
ไม่กล้าเกบ็ภาษเีพิม่ขึน้ เน่ืองจาก
เกรงการพ่ายแพ้ในการเลอืกตั้ง
คร้ังต่อไป
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การกระจายอาํนาจทางการเมือง

Decentralization of Political Authority

การกระจายอาํนาจสู่หน่วยการปกครองท้องถิน่
ก่อให้เกดิ Inter-jurisdictional Competition

ประโยชน์ การลดทอนอาํนาจของรัฐบาล
ส่วนกลาง
* กระจายทรัพยากรออก

จากส่วนกลาง

* ลดส่ิงจูงใจในการ
แสวงหาส่วนเกนิทาง
เศรษฐกจิในส่วนกลาง
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ประโยชน์ การสร้าง Market for 
Governance

* หน่วยการปกครองท้องถิน่
แข่งขนักนัผลติ Local Public 
Goods นําไปสู่ Efficient 
Political Jurisdiction

* หน่วยการปกครองท้องถิน่ทีม่ ี
Good Governance สามารถ
ดงึดูดทรัพยากรสําหรับการ
พฒันาจากหน่วยการปกครอง
ทีไ่ม่ม ีGood Governance
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โทษ การสร้างส่ิงจูงใจในการแสวงหา
ส่วนเกนิทางเศรษฐกจิในหน่วย
การปกครองท้องถิน่
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การแข่งขนัในการเลือกตัง้

Electoral Competition

การแข่งขนัระหว่างพรรคการเมอืง
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I.3C
ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดจ้าก

การแข่งขนัทางการเมือง

ประการแรก ลด Concentration of Power

ประการทีส่อง ทาํให้สารสนเทศทางการเมอืง
มคีวามสมบูรณ์มากขึน้ 
สังคมการเมอืงมคีวามโปร่งใส
มากขึน้
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ประการทีส่าม ก่อให้เกดิ Political 
Accountability 
นักการเมอืง/พรรคการเมอืง
รับผดิต่อประชาชนมากขึน้

ประการทีส่ี่ ลดทอน Rent Seeking 
ในกระบวนการกาํหนด/
บริหารนโยบาย

ประการทีห้่า คุณภาพของบริการสาธารณะ
ดขีึน้ 
ประชาชนได้รับรู้ต้นทุน
การผลติบริการสาธารณะ
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I.3D
ผลเสียท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจาก

การแข่งขนัทางการเมือง

ประการแรก Rent Seeking มมีากขึน้ หากผู้
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืงอยู่
ก่อนคาดว่าจะพ่ายแพ้หรือไม่ลง
สมคัรรับเลอืกตั้งในการเลอืกตั้ง
คร้ังต่อไป

ประการทีส่อง ไม่กล้าริเร่ิมนโยบายใหม่/
โครงการใหม่
หากนโยบายใหม่/โครงการใหม่
ต้องเกบ็ภาษเีพิม่ขึน้ ซ่ึงทาํลาย
คะแนนนิยมทางการเมอืง
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I.3E
ทาํอยา่งไรตลาดการเมืองจงึมี

การแข่งขนัเพิ่มข้ึน

ข้อเสนอเกีย่วกบัตลาดนักการเมอืง

ขจัด Barriers to Entry and Exit

* เลกิบังคบัสังกดัพรรค

* เลกิระบอบบัณฑติยาธิปไตยสําหรับ
ผู้สมคัร สส.
สําเร็จการศึกษาภาคบังคบัสมคัรรับ
เลอืกตั้งเป็น สส. ได้
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ข้อเสนอเกีย่วกบัตลาดพรรคการเมอืง

อาํนวยการให้การจัดตั้งพรรคการเมอืง
เป็นไปได้โดยง่าย

* เลกิเงือ่นไขจํานวนสมาชิกพรรค

* เลกิเงือ่นไขจํานวนสาขาพรรค
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ข้อเสนอเกีย่วกบัการกระจายอาํนาจการเมอืง

การเพิม่ความเข้มแขง็หน่วยการปกครอง
ท้องถิน่

Fiscal Decentralization

* ให้หน่วยการปกครองท้องถิน่ม ีFiscal 
Autonomy 
มอีาํนาจในการจดัเกบ็ภาษท้ีองถิน่มากขึน้

* รัฐบาลส่วนกลางจดัสรรรายได้ให้
หน่วยการปกครองท้องถิน่มากขึน้
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กาํหนดหน้าทีห่น่วยการปกครองท้องถิน่ใน
การผลติ Local Public Goods

* ห้ามรัฐบาลส่วนกลางผลติ Local 
Public Goods
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ข้อเสนอเกีย่วกบัสารสนเทศทางการเมอืง

เผยแพร่สถติกิารเข้าประชุมของ สส./สว.

เผยแพร่จุดยนืในการลงมตขิอง สส./สว. 
ในการอนุมตั/ิไม่อนุมตั ิ
ร่างพระราชบัญญตั ิสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ ข้อตกลงการค้าเสรี และอืน่ๆ

เผยแพร่บัญชีทรัพย์สิน/หนีสิ้นของผู้ดาํรง
ตาํแหน่งทางการเมอืง รวมทั้งผู้สมคัรรับ
เลอืกตั้ง สส./สว.
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เผยแพร่ข้อมูลการต้องคดขีองผู้ดาํรง
ตาํแหน่งทางการเมอืง

เผยแพร่ข้อมูลนโยบายพรรคการเมอืงทีใ่ช้
ในการหาเสียง แต่มไิด้ดาํเนินการเมือ่ร่วม
จัดตั้งรัฐบาล

เผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายจริงของรัฐบาล
ในโครงการและแผนงานต่างๆ
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ข้อเสนอเกีย่วกบักฎหมายป้องกนัการผูกขาด
ทางการเมอืง

ตรา Political Competition Law

* ห้ามพรรคการเมอืงควบหรือครอบพรรค
หรือกลุ่มการเมอืงอืน่ (Merger and 
Acquisition) ในระหว่างทีม่สีภา
ผู้แทนราษฎร และมไิด้ยุบสภา

* ห้าม สส. ย้ายพรรคในระหว่างทีม่ี
สภาผู้แทนราษฎรและมไิด้ยุบสภา
เว้นแต่การย้ายพรรคอนัเน่ืองมาจากพรรค
ทีสั่งกดัอยู่เดมิถูกยุบพรรค
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I.4
ธรรมาภิบาล 

Good Governance

I. ความหมายของ Good Governance

II. Transparency

III. Participation

IV. Accountability
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I.4A
ความหมายของ Good Governance

I. Transparency

II. Participation

III. Accountability
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รัฐธรรมนูญให้หลกัประการสิทธิและ
เสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร

I.4 B
ความโปรง่ใส Transparency

ข้อพจิารณาที ่1 Freedom of Information
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ข้อมูลข่าวสารทางราชการถอืเป็นสมบัติ
สาธารณะ
หน่วยราชการและหน่วยงานของรัฐที่
รับผดิชอบต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ
การไม่เปิดเผยมคีวามผดิตามกฎหมาย

ข้อพจิารณาที ่2 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
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กาํหนดให้กฎหมายสิทธิและเสรีภาพด้าน
ข้อมูลข่าวสารเป็นกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ

ดูตวัอย่าง US Freedom of 
Information Act of 1966

ข้อพจิารณาที ่3 กฎหมายสิทธิและเสรีภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
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กาํหนดให้กฎหมายสิทธิและเสรีภาพ
ส่ือมวลชนเป็นกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ

ข้อพจิารณาที ่4 กฎหมายสิทธิและเสรีภาพ
ส่ือมวลชน
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รายงานการศึกษาโครงการลงทุนของรัฐ
ดงัต่อไปนีถ้อืเป็นสมบตัสิาธารณะ
หน่วยราชการและหน่วยงานของรัฐที่
รับผดิชอบต้องเปิดเผยและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
การไม่เปิดเผยและไม่เผยแพร่มคีวามผดิ
ตามกฎหมาย

Feasibility Study
Project Evaluation Study
Environmental Impact Assessment 
Study

ข้อพจิารณาที ่5 รายงานการศึกษาโครงการ
ลงทุนของรัฐ
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พรรคการเมอืงต้องรายงานยอดเงนิบริจาค
ทีไ่ด้รับ รวมทั้งเปิดเผยรายช่ือผู้บริจาคเงนิ
พรรคการเมอืงทุกเดอืน

หน่วยธุรกจิทีบ่ริจาคเงนิแก่พรรคการเมอืง 
ต้องแสดงรายการในบัญชีและรายงาน
การเงนิโดยเด่นชัด

ข้อพจิารณาที ่6 เงนิบริจาคพรรคการเมอืง
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ประชาชนผู้มสิีทธิเลอืกตั้งจํานวนไม่น้อย
กว่า 10,000 คน มสิีทธิเข้าช่ือร้องขอให้
ประธานรัฐสภาพจิารณาร่าง
พระราชบัญญตัทิีนํ่าเสนอ

I.4 C
การมีสว่นรว่ม Participation

ข้อพจิารณาที ่1
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ประชาชนผู้มสิีทธิเลอืกตั้งจํานวนไม่น้อย
กว่า 20,000 คน มสิีทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานวุฒิสภา เพือ่ให้วุฒิสภาพจิารณา
ถอดถอนผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง และ
ตาํแหน่งผู้บริหารราชการแผ่นดนิระดบัสูง

ข้อพจิารณาที ่2
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ประชาชนทีร่วมตวัเป็นชุมชนมสิีทธิและ
ส่วนร่วมในการจัดการ, การบํารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตส่ิิงแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อพจิารณาที ่3
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โครงการหรือกจิกรรมของรัฐทีม่ี
ผลกระทบต่อไปนี ้จักต้องดาํเนินการ
ประชาพจิารณ์ก่อนเร่ิมโครงการไม่น้อย
กว่า 1 ปี

เป็นเหตุให้ประชาชนต้องย้ายถิน่ฐาน

มผีลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

มผีลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพ
ชีวติ

ข้อพจิารณาที ่4
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การประชาพจิารณ์ต้องนําไปสู่กระบวนการ
ตกลงลดทอนผลกระทบ
และการบรรเทาภาวะทุกข์เขญ็ 
รวมตลอดจนการจ่ายเงนิชดเชย
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ประชาชนผู้มสิีทธิเลอืกตั้งมสิีทธิฟ้องร้อง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกจิ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือ
องค์กรอืน่ของรัฐ ในความผดิเกีย่วกบัการ
ละเมดิและการละเว้นการปฏิบัตหิน้าทีต่าม
บทบัญญตัแิห่งรัฐธรรมนูญ

ข้อพจิารณาที ่5
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ในวาระการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน
เข้าบริหารราชการแผ่นดนิ นายกรัฐมนตรี
ต้องแถลงด้วยว่า นโยบายทีใ่ช้หาเสียงใน
การเลอืกตั้งของพรรครัฐบาลนโยบาย
ใดบ้างทีไ่ม่ปรากฏในนโยบายของรัฐบาล

I.4 D
ความรบัผิด Accountability

ข้อพจิารณาที ่1
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รัฐบาลต้องแถลงและเสนอรายงานต่อ
รัฐสภาทุกปีเกีย่วกบัความก้าวหน้าในการ
ดาํเนินนโยบายทีแ่ถลงต่อรัฐสภาก่อนเข้า
บริหารราชการแผ่นดนิ โดยระบุอย่าง
ชัดเจนว่า นโยบายทีแ่ถลงต่อรัฐสภา
ดงักล่าวนโยบายใดบ้างทีย่งัมไิด้ดาํเนินการ 
รายงานนีต้้องเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ

ข้อพจิารณาที ่2
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การใช้งบประมาณในทางสูญเปล่า และการ
ดาํเนินนโยบายผดิพลาดจนก่อให้เกดิความ
เสียหายอย่างร้ายแรงทางด้านสังคม 
เศรษฐกจิ หรือการเมอืง
รัฐมนตรีและหน่วยราชการที่รับผดิชอบ
ต้องรับผดิทางแพ่ง

ข้อพจิารณาที ่3



ภาคที่สอง

การออกแบบรฐัธรรมนูญ

(Constitutional Design)

I. หลกัการออกแบบรัฐธรรมนูญ

II. ประเดน็สําคญัในการออกแบบ
รัฐธรรมนูญ
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รัฐธรรมนูญทาํหน้าที ่Social 
Coordination Mechanism เช่ือมประสาน
ภาคส่วนต่างๆของสังคมการเมอืงให้ทาํงาน
อย่างประสานและสอดคล้องต้องกนั

II.1
หลกัการออกแบบรฐัธรรมนูญ

หลกัการข้อทีห่น่ึง
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การออกแบบรัฐธรรมนูญต้องสอดคล้อง
และนําไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปการเมอืง
เพือ่บรรลุดุลยภาพทีป่ระชาราษฎร
มชีีวติทีด่ ีและสังคมมศีานตสุิข
บทบัญญตัต่ิางๆในรัฐธรรมนูญต้องเช่ือม
สัมพนัธ์กนั
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รัฐธรรมนูญควรมบีทบาทและหน้าทีจ่ํากดั
เฉพาะการเป็น Social Coordination 
Mechanism
ไม่ควรทาํหน้าทีก่ารเป็นกลไกของ Social 
Engineering หรือกลไกในการกาํหนด 
Policy Menu
เพราะอาจมผีลทาํให้เบี่ยงเบนจากการทาํ
หน้าที่ Social Coordination Mechanism
กล่าวโดยสรุป การออกแบบรัฐธรรมนูญ
ควรยดึหลกัการ Balanced Institutional 
Design

หลกัการข้อทีส่อง
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กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจักต้องแยก
ต่างหากจากกระบวนการให้ความเห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญ

กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรเปิด
กว้าง เพราะอาจนํามาซ่ึงความขดัแย้ง
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกจิ และการเมอืง

กระบวนการให้ความเห็นชอบร่าง
รัฐธรรมนูญต้องเปิดกว้าง โดยต้องมี
ประชาพจิารณ์และการลงประชามติ

หลกัการข้อทีส่าม
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รัฐธรรมนูญควรจะร่างอย่างกะทดัรัด
และอ่านง่าย ปราศจากความซับซ้อน
และยอกย้อนทางเทคนิคด้านกฎหมาย

หลกัการข้อทีส่ี่
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การออกแบบและการร่างรัฐธรรมนูญ
ควรเน้นการสร้างกลไกอนันําสังคม
การเมอืงไปสู่เป้าหมายแห่งการปฏิรูป

Political Competition

Good Governance

หลกัการข้อทีห้่า
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การออกแบบและการร่างรัฐธรรมนูญควร
ยดึหลกัการปฏิบัตอิย่างไม่ลาํเอยีง 
(Non-Discrimination Principle) ต่อ
สถาบันและตวัละครทางการเมอืงต่างๆ

หลกัการข้อทีห่ก
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หากสังคมมจีารีตและขนบประชาธิปไตย
มาแต่อดตี รัฐธรรมนูญมจิําต้องแปลงจารีต
และขนบเหล่าน้ัน เป็นบัญญตัแิห่ง
รัฐธรรมนูญ

การแปลงจารีตและขนบเป็นบัญญตัแิห่ง
รัฐธรรมนูญ ย่อมเปิดช่องให้มกีารตคีวาม 
บางคร้ังการตคีวามเบี่ยงเบนจากจารีต
และขนบทีเ่คยดาํรงอยู่ในสังคม  

หลกัการข้อทีเ่จ็ด
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I. สิทธิ เสรีภาพ และหน้าทีข่องชนชาวไทย
II. อาํนาจนิตบิัญญตัิ
III. อาํนาจบริหาร
IV. อาํนาจตุลาการ
V. การแยกอาํนาจอธิปไตย (Separation of 

Power) และการตรวจสอบและการ
ถ่วงดุลการใช้อาํนาจ (Check and 
Balance)

II.2
ประเด็นสาํคญัการออกแบบรฐัธรรมนูญ
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VI. ธรรมาภิบาล (Good Governance)

VII. ธรรมนูญการคลงั (Fiscal Constitution)
และธรรมนูญการเงนิ (Monetary 
Constitution)

VIII. กฎการลงคะแนนเสียง

IX. องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ

X. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
และการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย
เพือ่อนุวตัรตามรัฐธรรมนูญ
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XI. การให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

XII. การปริทศัน์รัฐธรรมนูญ (Constitutional 
Review)

XIII. การแก้ไขเพิม่เตมิและการร่างรัฐธรรมนูญ
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ราษฎรพงึมหีน้าทีต่่อประเทศชาต ิต่อ
เพือ่นร่วมสังคมและชุมชน และต่อ
ครอบครัว 
หน้าทีใ่ดควรบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ
ย่อมขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญ

II.2 A
สิทธิ เสรภีาพ และหนา้ท่ีของชนชาวไทย

ข้อพจิารณาที ่1 หน้าทีข่องชนชาวไทย
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หน้าทีต่่อครอบครัว
และต่อเพือ่นร่วมสังคมและชุมชนมี
ความสําคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่า
หน้าทีต่่อประเทศชาติ

เหตุใดหน้าทีต่่อบิดามารดาจึงไม่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
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รธน. 2550 กาํหนดหน้าทีข้่าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรือ
เจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรัฐ (มาตรา 74)
คาํถามพืน้ฐานกค็อื เป็นการกาํหนด
หน้าทีเ่กนิกว่าความจาํเป็นหรือไม่?
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รธน. 2550 กาํหนดหน้าทีใ่นการใช้สิทธิ
เลอืกตั้ง (มาตรา 72)
นัยกค็อื การบังคบัให้ใช้สิทธิเลอืกตั้ง 
(Compulsory Voting) ซ่ึงมผีลลดิรอน
เสรีภาพทางการเมอืงขั้นพืน้ฐาน



76

เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงมบีทบัญญตัว่ิาด้วย
สิทธิและเสรีภาพ?

คาํตอบส่วนหน่ึงกค็อื การกระทาํของ
สมาชิกคนหน่ึงคนใดในสังคม อาจก่อ
ผลกระทบภายนอก (Externalities) 
ซ่ึงมผีลลดิรอนสวสัดกิารของสมาชิก
คนอืน่ในสังคมเดยีวกนั

ข้อพจิารณาที ่2 สิทธิและเสรีภาพ



77

การกระทบกระทัง่อาจนํามาซ่ึงความ
ขดัแย้งและการพพิาท การระงบัความ
ขดัแย้งและข้อพพิาทจะให้เป็นทีพ่อใจ
แก่คู่กรณย่ีอมต้องยดึกฎคะแนนเสียง
เอกฉันท์ ซ่ึงทาํให้การหาข้อยุตเิป็นไป
ได้ยาก
การกาํหนดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนให้ ช่วยป้องกนัความ
ขดัแย้งในสังคม และลดทอนความ
รุนแรงของความขดัแย้ง



78

ไม่มบีทบัญญตัสิากลว่าด้วยสิทธิ
และเสรีภาพ

สิทธิและเสรีภาพแตกต่างไปตาม
เทศะและกาละ 
จงึต้องมกีารทบทวนบทบัญญตัใิน
รัฐธรรมนูญเป็นคร้ังคราว



79

รธน. 2550 กาํหนดสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยอย่างกว้างขวาง

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

สิทธิในกระบวนการยุตธิรรม

สิทธิในทรัพย์สิน

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ

เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นของ
บุคคลและส่ือมวลชน

ข้อพจิารณาที ่3



80

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
และสวสัดกิารจากรัฐ

สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการ
ร้องเรียน

เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม

สิทธิชุมชน

สิทธิพทิกัษ์รัฐธรรมนูญ



81

คาํถามพืน้ฐานมอียู่ว่า รธน. 2550 กาํหนด
สิทธิของชนชาวไทยมากเกนิกว่าศักยภาพ
ของรัฐในการตอบสนองหรือไม่

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
และสวสัดกิารรัฐ



82

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยทีก่าํหนด
อย่างกว้างขวางใน รธน. 2550 จะไร้
ความหมายหากไม่มกีารดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี้

บัญญตักิฎหมายใหม่หรือแก้ไข
เพิม่เตมิกฎหมายทีบั่งคบัใช้แล้ว
ให้อนุวตัรตามบทบัญญตัแิห่ง
รัฐธรรมนูญ

เปลีย่นแปลงวฒันธรรมการเมอืง
ของชนชาวไทยให้เคารพสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อืน่



83

หากมเีขม็มุ่งในการปฏิรูปการเมอืง ต้อง
เน้นยํา้ประเดน็ Freedom of Information 
เพราะมผีลโดยตรงต่อ Good Governance

ข้อพจิารณาที ่4



84

การปฏิรูปการเมอืงควรสถาปนา 
Economic Rights ของชนชาวไทย

ประชาชนมสิีทธิทีจ่ะได้รับ
หลกัประกนัรายได้ขั้นตํา่อนัเพยีงพอ
แก่การประทงัชีวติ

ประชาชนทุกคนควรมสิีทธิได้รับ
บริการการศึกษา บริการสาธารณสุข
และสวสัดกิารอืน่จากรัฐหรือไม่?

ข้อพจิารณาที ่5



85

รัฐสภาเป็นผู้ใช้อาํนาจนิตบิัญญตัิ
รัฐธรรมนูญจักต้องมบีทบัญญตัเิกือ้กลู
การทาํหน้าทีนิ่ตบิัญญตัขิองสมาชิกรัฐสภา

II.2 B
อาํนาจนิตบิญัญตัิ

ข้อพจิารณาที ่1 การใช้อาํนาจนิตบิัญญตัิ



86

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมอีาํนาจใน
การเสนอร่างกฎหมายโดยไม่ต้องขอ
มตพิรรคต้นสังกดั แต่ต้องมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาํนวนไม่
น้อยกว่า 5% ของจาํนวนสมาชิกทีม่ี
อยู่ลงนามรับรอง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมอีาํนาจใน
การเสนอร่างกฎหมายเกีย่วด้วย
การเงนิ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรี



87

รัฐธรรมนูญจักต้องมบีทบัญญตัจิาํกดั
อาํนาจฝ่ายบริหารในตราพระราชกฤษฎกีา
และพระราชกาํหนด

ต้องเปลีย่นแปลงจารีตด้านนิตบัิญญตั ิ
เพือ่ให้ร่างพระราชบัญญตัมิี
รายละเอยีดในการกาํหนดอาํนาจฝ่าย
บริหารในการตราพระราชกฤษฎกีา
และพระราชกาํหนด



88

รัฐสภาควรจะเป็นระบบสภาเดีย่ว 
(Unicameralism) หรือระบบสภาคู่ 
(Bicameralism)

ข้อพจิารณาที ่2 ระบบสภาเดีย่ว 
(Unicameralism)
หรือระบบสภาคู่ 
(Bicameralism)



89

ข้อสนับสนุนระบบสภาคู่มาจากการ
พเิคราะห์ข้อบกพร่องของระบบสภาเดีย่ว

ระบบสภาเดีย่วอาจมมีตหิรือผ่านร่าง
กฎหมายทีม่ข้ีอบกพร่อง

ระบบสภาเดีย่วอาจเกือ้ประโยชน์กลุ่ม
ผลประโยชน์เฉพาะมากเกนิไป

ระบบสภาเดีย่วอาจเกดิวฏัจกัรการ
ออกเสียงลงมต ิ(Voting Cycling)

ระบบสภาคู่อาจขยายการเป็นตวัแทน
ของกลุ่มผลประโยชน์ทีห่ลากหลาย



90

ข้อสนับสนุนระบบสภาเดีย่ว
ระบบสภาเดีย่วเกือ้กลูการตรา
กฎหมายและการดาํเนินนโยบายของ
รัฐบาลให้สอดคล้องกบั Voter 
Preferences

ระบบสภาเดีย่วเกือ้กลู Effective 
Government

สภาสูง (วุฒิสภา) มกัเป็นตวัแทน
กลุ่มชนทีไ่ด้เปรียบในสังคม/
อาํมาตยาธิปไตย



91

สังคมการเมอืงไทยควรพฒันาเป็นระบบ
ทวพิรรค (Bi-Party System) หรือระบบ
พหุพรรค (Multi-party System)

ระบบการเลอืกตั้ง (Electoral System) มี
ผลต่อพฒันาการของสังคมการเมอืง

ข้อพจิารณาที ่3 ระบบการเลอืกตั้ง



92

Anglo-Saxon Electoral System 
นําไปสู่ Bi-Party System 
(U.K., Canada, Australia, NZ)

Single-Member-District 
Representation: SMDR

Plurality Voting Rule

Proportional Representation 
นําไปสู่ Multi-Party System

ทางเลอืกทีส่าม คอื Mixed Member 
Electoral System



93

ระบบสภาคู่ ประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แทนเขตการเลอืกตั้ง 300 คน

ผู้แทนระบบบัญชีรายช่ือ 100 คน

ข้อพจิารณาที ่4 ข้อเสนอทีพ่งึพจิารณา



94

การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แทนระบบเขตการเลอืกตั้ง ยดึ 
Single-Member-District 
Representation

ผู้แทนระบบบัญชีรายช่ือ ใช้ประเทศ
เป็นเขตการเลอืกตั้ง โดยไม่มเีกณฑ์
คะแนนเสียงขั้นตํา่

จํานวนสมาชิกวุฒิสภาเท่ากบัจํานวน
จังหวดั จังหวดัละ 1 คน
ใช้จังหวดัเป็นเขตการเลอืกตั้ง



95

นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือวุฒิสภา
รัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกรัฐสภา

ผู้ดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีต้องได้รับความ
เห็นชอบจากทีป่ระชุมร่วมของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นรายบุคคล

II.2 C
อาํนาจบริหาร

ข้อพจิารณาที ่1



96

นายกรัฐมนตรีต้องเสนอร่างนโยบายต่อ
สภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าบริหารราชการ
แผ่นดนิ เพือ่ขอความเห็นชอบโดยมกีาร
ลงมติ

ในการแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร 
นายกรัฐมนตรีต้องแถลงด้วยว่า นโยบาย
ของพรรครัฐบาลทีใ่ช้โฆษณาหาเสียง
นโยบายใดบ้างทีไ่ม่ปรากฏในนโยบายทีข่อ
ความเห็นชอบจากสภาฯ พร้อมทั้งเหตุผล

ข้อพจิารณาที ่2



97

นายกรัฐมนตรีต้องรายงานผลการดาํเนิน
นโยบายต่อทีป่ระชุมร่วมของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

รายงานต้องระบุรายจ่ายจริงของ
โครงการและแผนงานต่างๆ 
พร้อมทั้งแจกแจงความสําเร็จ
และความล้มเหลว

รายงานต้องเผยแพร่ต่อประชาชน

ข้อพจิารณาที ่3



98

ใครมอีาํนาจแต่งตั้งและปลดตุลาการ

ศาลยุตธิรรม

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

II.2 D
อาํนาจตลุาการ

ข้อพจิารณาที ่1



99

อาํนาจตุลาการควรก้าวล่วงไปใช้อาํนาจนิติ
บัญญตัแิละอาํนาจบริหารมากน้อยเพยีงใด

ข้อพจิารณาที ่2

ข้อพจิารณาที ่3

ผู้พพิากษาและตุลาการต้องมอีสิระในการ
พจิารณาพพิากษาอรรถคดี



100

Separation of Powers ให้ความสําคญัแก่
ประเดน็ Separation of Functions และ 
Check and Balance มากกว่า Physical 
Separation of Powers

II.2 E
การแยกอาํนาจอธิปไตย (Separation of Powers) 
และการตรวจสอบและถ่วงดลุการใชอ้าํนาจ 

(Check and Balance)

ข้อพจิารณาที ่1



101

ฝ่ายบริหารมอีาํนาจยุบสภา
ฝ่ายตุลาการมอีาํนาจควบคุมและตรวจสอบ
การใช้อาํนาจนิตบิัญญตัิ

ศาลรัฐธรรมนูญควบคุมมใิห้มกีาร
ตรากฎหมายทีข่ดัแย้งกบัรัฐธรรมนูญ
ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้ดาํรง
ตาํแหน่งทางการเมอืง มหีน้าที่
ดาํเนินคดผู้ีดาํรงตาํแหน่งทาง
การเมอืงทีร่ํ่ารวยผดิปกติ

ประชาชนมสิีทธิในการเลอืกตั้งสมาชิก
รัฐสภา

ข้อพจิารณาที ่2 การควบคุมและตรวจสอบ
การใช้อาํนาจนิตบัิญญตัิ



102

ฝ่ายนิตบิัญญตัมิอีาํนาจลงมตไิม่ให้
ความเห็นชอบนโยบายทีรั่ฐบาลแถลง
ก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดนิ

ฝ่ายนิตบิัญญตัมิอีาํนาจลงมตไิม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
หรือทั้งคณะ

ข้อพจิารณาที ่3 การควบคุมและตรวจสอบ
การใช้อาํนาจบริหาร



103

ฝ่ายนิตบิัญญตัมิอีาํนาจให้ความเห็นชอบ
พระราชกาํหนด

ฝ่ายนิตบิัญญตัมิอีาํนาจให้สัตยาบันแก่
สัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ทาํ



104

ใครควรมหีน้าทีต่รวจสอบการใช้อาํนาจ
ตุลาการ

จะตรวจสอบการใช้อาํนาจตุลาการได้
อย่างไร

ข้อพจิารณาที ่4 การควบคุมและตรวจสอบ
การใช้อาํนาจตุลาการ



105

องค์กรอสิระทาํหน้าทีค่วบคุม กาํกบั และ
ตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายนิตบิัญญตั ิ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ เพือ่มใิห้มกีาร
กระทาํทีบ่ั่นทอนและทาํลายสังคมการเมอืง

องค์กรอสิระต้องมหีน้าทีแ่ละอาํนาจที่
ชัดเจน

ภารกจิขององค์กรอสิระอยู่ในวสัิยที่
บรรลุได้

ข้อพจิารณาที ่5 องค์กรอสิระ



106

ส่ือมวลชนมบีทบาทในการควบคุม กาํกบั 
และตรวจสอบสังคมการเมอืง

รัฐธรรมนูญต้องให้หลกัประกนัสิทธิ
ในการแสดงความคดิเห็น (Right to 
Free Speech) และเสรีภาพส่ือมวลชน 
(Freedom of the Press)

ข้อพจิารณาที ่6 ส่ือมวลชน



107

ภาคประชาชนมบีทบาทในการควบคุม 
กาํกบั และตรวจสอบสังคมการเมอืง

รัฐธรรมนูญต้องมบีทบัญญตัส่ิงเสริม
การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของ
ประชาชน

ข้อพจิารณาที ่7 การเมอืงภาคประชาชน



108

ธรรมาภิบาลมคุีณสมบัตขิอง Pure Public 
Goods สังคมต้องรับภาระต้นทุนการได้มา
ซ่ึงธรรมาภิบาล

รธน. 2540 และ รธน. 2550 ยดึ
หลกัการว่า ผู้ใดต้องการธรรมาภิบาล 
ผู้น้ันต้องรับภาระต้นทุนการได้มาซ่ึง
ธรรมาภิบาล

II.2 F
ธรรมาภิบาล (Good Governance)

ข้อพจิารณาที ่1
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การเกบ็ภาษอีากรโดยมไิด้รับความ
เห็นชอบจากประชาชน (Taxation 
Without Representation) มอิาจกระทาํได้

ธรรมนูญการคลงันีท้าํให้การตรา
พระราชกาํหนดเกีย่วด้วยภาษอีากร
มอิาจกระทาํได้

II.2G
ธรรมนูญการคลงั และธรรมนูญการเงิน

ข้อพจิารณาที ่1 การเกบ็ภาษอีากร
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รัฐบาลมอีาํนาจจัดสรรงบประมาณแก่
องค์กรประชาชนและองค์การพฒันา
เอกชนทีม่ผีลงานในด้านการพฒันาสังคม 
เศรษฐกจิ และการเมอืงโดยประจักษ์แจ้ง

ข้อพจิารณาที ่2 รายจ่ายรัฐบาล



111

รัฐบาลจักต้องจดัสรรรายได้จากการเกบ็
ภาษอีากรต่อไปนี ้แก่หน่วยการปกครอง
ท้องถิน่ตามสัดส่วนอนัพงึได้

ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา

ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล

ภาษกีารบริโภค

ภาษกีารขาย

ภาษทีรัพยากรธรรมชาติ

ข้อพจิารณาที ่3 การคลงัท้องถิน่
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รัฐบาลมอีาํนาจจัดสรรรายได้แก่หน่วยการ
ปกครองท้องถิน่ทีม่รีายได้น้อยมากกว่า
หน่วยการปกครองท้องถิน่ทีม่รีายได้มาก

หน่วยการปกครองท้องถิน่มคีวามเป็น
อสิระในการหารายได้ท้องถิน่
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หน่วยการปกครองท้องถิน่มหีน้าทีผ่ลติ
บริการทีเ่ป็นสินค้าสาธารณะท้องถิน่ 
(Local Public Goods)

ห้ามรัฐบาลผลติสินค้าสาธารณะ
ท้องถิน่ เว้นแต่จะได้รับการร้องขอ
จากหน่วยการปกครองท้องถิน่น้ัน

ข้อพจิารณาที ่4 Local Public Goods
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ธนาคารแห่งประเทศไทยมคีวามเป็นอสิระ
ในการบริหารนโยบายการเงนิ เพือ่บรรลุ
เป้าหมายเสถยีรภาพราคาและเสถียรภาพ
การเงนิ โดยต้องไม่ละเลยการพจิารณา
ผลกระทบทีม่ต่ีอเป้าหมายความยากจน
และการกระจายรายได้
รวมตลอดจน เป้าหมายการจําเริญเตบิโต
ทางเศรษฐกจิและการจ้างงาน

ข้อพจิารณาที ่5 ธนาคารกลาง
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ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องรายงานและ
ให้การต่อรัฐสภาอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง
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กฎการลงคะแนนเสียงตามจารีต
รัฐธรรมนูญไทยเป็นกฎคะแนนเสียงข้าง
น้อย (Minority Voting Rule)

II.2H
กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule)

มตต้ิองได้รับความเห็นชอบ > 25% ของจาํนวน
สมาชิกทีม่อียู่

ข้อพจิารณาที ่1 Minority Voting Rule
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กฎคะแนนเสียงข้างน้อยอาจอนุโลมให้ใช้
ในการประชุมคณะกรรมการ/กรรมาธิการ 
หรือคณะอนุกรรมการ/อนุกรรมาธิการ 
หรือคณะทาํงานต่างๆ
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วาระนิตบิัญญตัต้ิองยดึกฎคะแนนเสียงข้าง
มากปกต ิ(Simple Majority Rule)

มตต้ิองได้รับความเห็นชอบ > 50% ของจาํนวน
สมาชิกทีม่อียู่

ข้อพจิารณาที ่2 Simple Majority Rule



119

มตหิรือร่างกฎหมายต่อไปนีต้้องยดึกฎ
คะแนนเสียงข้างมากอย่างเข้มงวด 
(Super-Majority Voting Rule)

มตต้ิองได้รับความเห็นชอบ > 66 ⅔% ของจาํนวน
สมาชิกทีม่อียู่

ข้อพจิารณาที ่3 Super-Majority Rule
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กฎหมายภาษอีากร

กฎหมายการคลงั

กฎหมายการเงนิ

กฎหมายทีม่ผีลในการสร้างการ
ผูกขาด

กฎหมายทีม่ผีลในการถ่ายโอนหรือ
โยกย้ายส่วนเกนิทางเศรษฐกจิอย่าง
ไม่เป็นธรรม
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กฎหมายทีม่ผีลกระทบต่อชนตํา่ช้ัน
และคนจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม

กฎหมายทีม่ผีลต่อส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กฎหมายทีม่ผีลต่อการย้ายถิน่ฐาน
ของประชากร

การอนุมตัข้ิอตกลงเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศ



122

มตหิรือร่างกฎหมายต่อไปนีต้้องยดึกฎ
คะแนนเสียงข้างมากอย่างสุดเข้มงวด

มตต้ิองได้รับความเห็นชอบ  >  75% ของจาํนวน
สมาชิกทีม่อียู่

ข้อพจิารณาที ่4 Super-Majority Rule
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กฎหมายการขายทรัพย์สินและกจิการ
ของรัฐ

การประกาศสงคราม

กฎหมายหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศทีม่ผีลเปลีย่นแปลงพระราช
อาณาเขตหรือเขตอาํนาจรัฐ
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องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญควรจํากดั
เฉพาะองค์กรทีท่าํหน้าทีอ่ภิบาลสังคม
การเมอืงให้เป็นไปตามบทบัญญตัิ

ควบคุม

กาํกบั

ตรวจสอบ

II.2 I
องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ

ข้อพจิารณาที ่1
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องค์กรอสิระทีท่าํหน้าทีจ่ัดระเบียบ ควบคุม 
กาํกบั และตรวจสอบกจิกรรมเฉพาะบาง
กจิกรรม มคิวรถอืเป็นองค์กรอสิระตาม
รัฐธรรมนูญ หากแต่ควรตราไว้ในกฎหมาย
เฉพาะ

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

องค์กรจดัสรรคลืน่ความถี่
วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และ
วทิยุโทรคมนาคม

ข้อพจิารณาที ่2
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องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญบางองค์กร
ไม่สามารถทาํหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ 
และส้ินเปลอืงงบประมาณโดยใช่เหตุ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สภาทีป่รึกษาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ

ข้อพจิารณาที ่3
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การจัดตั้งองค์กรประเมนิและตดิตามการ
ดาํเนินนโยบายเศรษฐกจิของรัฐบาล
และการดาํเนินการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

ทาํหน้าที ่Independent Evaluation and 
Monitoring Body 
ทาํนองเดยีวกบั IMF Independent 
Evaluation Office (IEO), 
World Bank Independent Evaluation 
Group (IEG) และ US General 
Accounting Office

ข้อพจิารณาที ่4
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มอีาํนาจในการขอข้อมูลจากหน่วย
ราชการและหน่วยงานของรัฐ
และมอีาํนาจเรียกข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐเข้าให้การ

มหีน้าทีเ่สนอรายงานต่อประชาชน 
และรัฐสภา
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สภาร่างรัฐธรรมนูญนําเสนอกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างกฎหมาย
ต่างๆทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิเพือ่อนุวตัรตาม
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และขอความ
เห็นชอบจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ

II.2 J
การตรากฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญและ

การแกไ้ขเพิ่มเตมิกฎหมายเพื่ออนุวตัรตาม

รฐัธรรมนูญ

ข้อพจิารณาที ่1
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ในกรณทีีส่ภาร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถ
เสนอร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
และร่างกฎหมายต่างๆทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิเพือ่
อนุวตัรตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จักต้องระบุเร่ือง
การตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และ
การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายทีบ่ังคบัใช้อยู่
แล้ว เพือ่อนุวตัรตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่

ข้อพจิารณาที ่2
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สาระสําคญัของกฎหมาย

เงือ่นเวลาในการตรา หรือแก้ไข
เพิม่เตมิกฎหมาย
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ภายในกาํหนด 2 เดอืน เมือ่รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่มผีลบังคบัใช้ รัฐบาลทีรั่บผดิชอบ
จักต้องเร่ิมต้นกระบวนการตรากฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ และการแก้ไข
เพิม่เตมิกฎหมายทีบ่ังคบัใช้อยู่แล้ว 
เพือ่อนุวตัรตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

มบีทลงโทษรัฐบาลทีรั่บผดิชอบ 
หากไม่ปฏิบัตติามบทบัญญตัแิห่ง
รัฐธรรมนูญ

ข้อพจิารณาที ่3 ความรับผดิของรัฐบาล
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ร่างรัฐธรรมนูญจักต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ
และจากประชาชนผู้มสิีทธิเลอืกตั้ง 
โดยการออกเสียงประชาชมติ

II.2 K
การใหค้วามเห็นชอบรา่งรฐัธรรมนูญ

ข้อพจิารณาที ่1 การให้ความเห็นชอบ
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มตคิวามเห็นชอบของสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ยดึกฎคะแนนเสียงข้างมากอย่างเข้มงวด 
โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกนิกว่าสองใน
สามของจํานวนสมาชิกทีม่อียู่

ประชามตยิดึกฎคะแนนเสียงข้างมากปกต ิ
โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกนิกว่ากึง่หน่ึง
ของจํานวนประชาชนผู้มสิีทธิเลอืกตั้ง

ข้อพจิารณาที ่2 กฎคะแนนเสียง
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เมือ่รัฐธรรมนูญบังคบัใช้มาแล้วครบ 10 ปี 
ให้ประมุขฝ่ายนิตบิัญญตั ิฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายตุลาการ พจิารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพือ่ประเมนิผลการบังคบัใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับดงักล่าว และจัดทาํรายงานเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

II.2 L
การปริทศันร์ฐัธรรมนูญ

Constitutional Review

ข้อพจิารณาที ่1



136

ในกรณทีีค่ณะกรรมการฯเห็นว่า 
สมควรมกีารแก้ไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญ ผู้มหีน้าทีรั่บผดิชอบอาจ
พจิารณาริเร่ิมกระบวนการดงักล่าว
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รัฐธรรมนูญควรแก้ไขเพิม่เตมิได้ง่าย
หรือไม่
หากรัฐธรรมนูญร่างมาอย่างดแีล้ว 
การแก้ไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญควรทาํได้
ยาก เพือ่เสถยีรภาพของรัฐธรรมนูญ

II.2 M
การแกไ้ขเพิ่มเตมิและ

การรา่งรฐัธรรมนูญ

ข้อพจิารณาที ่1 ง่ายหรือยาก
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รัฐสภามคิวรทาํหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญและ
แก้ไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ เพราะมี
ผลประโยชน์ได้เสียจากรัฐธรรมนูญ

เมือ่มกีารร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือ
แก้ไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญฉบับทีบ่ังคบัใช้
อยู่ ให้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(Constitutional Convention) เพือ่ทาํ
หน้าทีนี่้

ข้อพจิารณาที ่2 หน้าทีใ่คร
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ผู้ทีม่สิีทธิเสนอญตัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญหรือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ไม่ควรจํากดัเฉพาะคณะรัฐมนตรีและ
สมาชิกรัฐสภา หากควรให้สิทธิแก่
ประชาชนผู้มสิีทธิเลอืกตั้ง และสถาบัน
ต่างๆในสังคมการเมอืง

ข้อพจิารณาที ่3
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ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี
ประสบการณ์ด้านต่างๆ เพือ่ทาํหน้าทีร่่าง
รัฐธรรมนูญ
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ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิม่เตมิหรือ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จักบังคบัใช้ได้
กต่็อเมือ่ได้รับความเห็นชอบจากสภาร่าง
รัฐธรรมนูญและจากประชาชนผู้มสิีทธิ
เลอืกตั้ง โดยการออกเสียงประชามติ

กฎการลงคะแนนเสียง ดูหัวข้อ 
“การให้ความเห็นชอบร่าง
รัฐธรรมนูญ”
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ห้ามสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และ
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการร่าง
รัฐธรรมนูญ ดาํรงตาํแหน่งในรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และองค์กรอสิระตาม
รัฐธรรมนูญในวาระแรกทีม่กีารบังคบัใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ข้อพจิารณาที ่4 ผลประโยชน์ทบัซ้อน
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“.. Many forms of Government have been tried, 
and will be tried in this world of sin and woe. 
No one pretends that democracy is perfect or 
all-wise. Indeed it has been said that 
democracy is the worst form of Government 
expect all those others forms that have been 
tried from time to time.” 

Sir Winston Churchill (1874-1965)
House of Commons Speech,
November 11, 1947


