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หน่วยที่ 5
การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยม

และรัฐธรรมนูญนิยม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ 

 

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ

วุฒิ ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยที่เขียน  หน่วยท่ี 5
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5-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 5

การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยม

และรัฐธรรมนูญนิยม

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 5.1  ความหมายและพัฒนาการของแนวคิดสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

 5.1.1  ความหมายของสถาบันและสถาบันทางการเมือง

 5.1.2  พัฒนาการของแนวคิดสถาบันนิยมและสถาบันนิยมใหม่

 5.1.3 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม

ตอนที่ 5.2  การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมกับการเมืองการปกครองไทย

 5.2.1  สถาบันทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย

 5.2.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินบทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย

ตอนที่ 5.3  การวเิคราะห์การเมอืงตามแนวคดิรฐัธรรมนญูนยิมกบัการเมอืงการปกครองไทย 

 5.3.1  พัฒนาการของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในการจัดท�ารัฐธรรมนูญของไทย

 5.3.2  รัฐธรรมนูญนิยมกับผลกระทบต่อการเมืองไทย

แนวคิด
1.   การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมเป็นการวิเคราะห์ผ่านตัวสถาบันทางการเมืองซึ่งมี

พัฒนาการเริ่มต้นเรียกว่า สถาบันนิยมแบบดั้งเดิมท่ีศึกษาสถาบันทางการเมืองตาม

แนวทางกฎหมาย-รปูแบบทางการ หรือกฎระเบยีบ ขัน้ตอนต่าง ๆ ในการด�าเนินงาน ต่อมา 

มีการพัฒนา ปรับปรุงแนวคิดแล้วเรียกช่ือใหม่ว่า สถาบันนิยมใหม่ซ่ึงขยายขอบเขตการ

ศึกษาไปยังสิ่งที่ไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมแต่มีบทบาทส�าคัญต่อสถาบันทางการเมือง เช่น 

บรรทัดฐาน ความเช่ือ ค่านิยม ธรรมเนียมประเพณีของสถาบันทางการเมือง เป็นต้น ใน

ส่วนของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งที่ส�าคัญ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม

เป็นการจัดท�ารัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรให้มีกลไกในการจ�ากัดอ�านาจของรัฐเพื่อ

เป็นหลักประกันไม่ให้รัฐใช้อ�านาจเกินเลยจนส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

2.   สถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภา สถาบันบริหารหรือรัฐบาล และพรรคการเมือง จัดเป็น

สถาบันทางการเมืองที่ส�าคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเพราะเกี่ยวข้องโดยตรง

กบัการใช้อ�านาจทางการเมอืงแทนประชาชน สถาบนัทางการเมอืงเหล่านีข้องไทยในระบอบ



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

5-3การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

  ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2475 หลังการปฏิวัติสยามโดยคณะราษฎร 

อย่างไรก็ตามพัฒนาการนับแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคต่อ

การสร้างความเป็นประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันท่ัวโลก

3.   สงัคมไทยรับแนวคิดรฐัธรรมนูญนยิมมาใช้ในการจดัท�ารฐัธรรมนญูนบัตัง้แต่รฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา โดยเฉพาะการบัญญัติให้มีองค์กร

อสิระทีมี่บทบาทในการตรวจสอบและควบคุมการด�าเนินงานของสถาบนัทางการเมืองต่าง ๆ 

เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยทั้งด้านบวกและ

ด้านลบตราบจนถึงปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมายและพัฒนาการของแนวคิดสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยมได้

2.  อธิบายการวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมกับการเมืองการปกครองได้

3.   อธิบายการวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการเมืองการปกครองของ

ไทยได้
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5-4 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 5.1

ความหมายและพัฒนาการของแนวคิดสถาบันนิยมและ

รัฐธรรมนูญนิยม

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 5.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 5.1.1  ความหมายของสถาบันและสถาบันทางการเมือง

เรื่องท่ี 5.1.2  พัฒนาการของแนวคิดสถาบันนิยมและสถาบันนิยมใหม่

เรื่องท่ี 5.1.3  แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม

แนวคิด
1.   สถาบัน หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีความสืบเนื่อง-

ต่อกนัมา โดยแสดงบทบาทหน้าทีผ่่านตัวองค์กรท�าให้มผีลต่อพฤตกิรรมของปัจเจกบคุคล

ในสังคมเพราะเป็นตัวควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน แต่ก็มีความยืดหยุ่นสามารถ

ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมได้ ส่วนสถาบันทางการเมืองหมายถึง 

แบบแผนของพฤติกรรมหรือการกระท�าทางการเมืองซึ่งถูกสร้าง วางระเบียบ กฎเกณฑ์ 

บรรทัดฐานและกระบวนการต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างและองค์กรทางการเมืองที่ก�าหนด 

รูปแบบและวิธีการในการประพฤติปฏิบัติหรือกระท�าทางการเมืองและมีปฏิสัมพันธ์หรือ

การกระท�าที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม

2.  แนวคิดสถาบันนิยมได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงที่ยุโรปก�าลังพัฒนาความเป็น

ประชาธิปไตย ในศตวรรษที่ 19 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาสถาบันทางการเมือง

ให้สอดรับกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต่อมาเสื่อมความนิยมลงเมื่อถึง 

ยุคพฤติกรรมศาสตร์เฟื่องฟู แต่กลับฟื้นตัวอีกครั้งในนามสถาบันนิยมใหม่ราวทศวรรษ  

ปี 1980 

3.  แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบันในการจัดท�ารัฐธรรมนูญ

แบบลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติให้มีกลไกในการจ�ากัดอ�านาจของรัฐเพื่อเป็นหลักประกัน

ไม่ให้รัฐใช้อ�านาจเกินเลยจนส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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5-5การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 5.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายความหมายของสถาบันและสถาบันทางการเมืองได้ 

2.  อธิบายพัฒนาการของแนวคิดสถาบันนิยมและสถาบันนิยมใหม่ได้

3.   อธิบายแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมและการจัดท�ารัฐธรรมนูญภายใต้แนวคิดรัฐธรรมนูญ-

นิยมได้
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5-6 การวิเคราะห์การเมือง

บทน�า

การวเิคราะห์แนวสถาบนั (Institutional Approach) หรอืแนวคดิสถาบนันิยม (Institutionalism) 

เป็นหนึ่งในแนวการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมที่นักสังคมศาสตร์แขนงต่าง ๆ รวมถึง 

นักรัฐศาสตร์ใช้เป็นเครื่องมือ ซ่ึงได้รับความนิยมสูงในช่วงศตวรรษที่ 19 ในทางรัฐศาสตร์แนววิเคราะห์นี้

กลายเป็นกระแสหลักในการศึกษาการเมืองและการเมืองเปรียบเทียบในอดีต1 อย่างไรก็ตาม ความนิยมของ

กรอบแนวคดิสถาบนันิยมในการอธบิายสังคมในสาขาต่าง ๆ ถกูท้าทายในยคุท่ีพฤตกิรรมศาสตร์ (Behavioral 

Science) เฟื่องฟูจนท�าให้ความนิยมลดน้อยลงไป แต่ในระยะต่อมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรอบ

แนวคิดในการวิเคราะห์และกลับมาใหม่ในช่ือ สถาบันนิยมใหม่ (New Institutionalism) 

ส่วนแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) เป็นแนวคิดในการออกแบบรัฐธรรมนูญแบบ

ลายลักษณ์อักษร ให้มีบทบัญญัติที่ระบุการจ�ากัดอ�านาจของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐไม่ให้ส่งผลกระทบ 

ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

1 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู R.A.W. Rhodes. “Old Institutionalisms,” in R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder, 

and Bert A. Rockman. (eds.). (2006). The Oxford Handbook of Political Institutions. New York, NY: Oxford University 

Press. pp. 90-108. 
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5-7การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

เรื่องที่ 5.1.1 ความหมายของสถาบันและสถาบันทางการเมือง

ความหมายของสถาบัน
จากความสนใจของนักสังคมศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่มีต่อแนวคิดสถาบันนิยม ท�าให้มีค�านิยาม  

ค�าจ�ากัดความหรือการให้ความหมายว่า สถาบันคืออะไรที่แตกต่างหลากหลายดังนี้

Talcott Parsons นักสังคมวิทยาอธิบายว่า สถาบันคือ แบบแผนที่ก�าหนดความจ�าเป็นต่อ

พฤติกรรมที่คาดหวังว่าถูกท�านองคลองธรรมของบุคคลตราบเท่าที่แบบแผนน้ัน ๆ แสดงบทบาทที่ส�าคัญใน

ระบบสังคม เมื่อพิจารณาค�าอธิบายน้ีจะพบว่ามีความซับซ้อน มีลักษณะของความเป็นนามธรรมสูง2 

W.R. Scott นักสังคมวิทยาเช่นเดียวกับ Parsons ให้ความหมายที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ด้วยการระบุถึงสิ่งที่ด�ารงอยู่ในตัวสถาบันว่า สถาบันประกอบด้วยโครงสร้างที่เกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ 

บรรทัดฐาน การควบคุมและกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงให้นิยามความหมายต่อพฤติกรรมทางสังคม3

Victor Nee นักสังคมวิทยาเช่นเดียวกับ Parsons และ Scott อธิบายว่า สถาบันคือ ข่ายใยของ

กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานที่สัมพันธ์กันซึ่งท�าหน้าที่ควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบด้วยข้อจ�ากัด

ทางสังคมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งก�าหนดชุดของทางเลือกของตัวแสดง (Choice-Set of  

Actors) ด้วยเหตุน้ี สถาบันจึงช่วยลดความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์4 

Douglas C. North นักเศรษฐศาสตร์ เสนอว่าสถาบันคือ ชุดของกติกาในสังคมหรือข้อจ�ากัดที่

มนุษย์สร้างข้ึนซึ่งต่อมาได้ควบคุมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์5

Kay Lawson นักรัฐศาสตร์ อธิบายว่า สถาบันคือ โครงสร้างที่ถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อให้มีบทบาทหน้าที่

ส�าคัญในการด�าเนินการ มีกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้เพื่อด�าเนินการตามบทบาทหน้าที่ และมีชุดของกฎเกณฑ์ที่

ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนผู้ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านั้น6

2 Talcott Parsons. (1954). Essays in Sociological Theory. New York, NY: The Free Press. p. 239. 
3 W.R. Scott. (1995). Institutions and Organizations. Ideas, Interests and Identities. Thousand Oaks,  

CA, Sage. p. 33. 
4 Victor Nee. “Sources of the New Institutionalism”, in Mary C. Brinton, and Victor Nee. (eds.). (1998). 

The New Institutionalism in Sociology. New York, NY: Russell Sage Foundation. p. 8. 
5 Douglas C. North. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York,  

NY: Cambridge University Press. p. 3. 
6 Kay Lawson. (1985). The Human Polity: An Introduction to Political Science. Boston, Massachusetts: 

Houghton Mifflin. p. 29. 
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5-8 การวิเคราะห์การเมือง

Peter A. Hall และ Rosemary C.R. Taylor Peter เป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมือง Rosemary 

เป็นนักสังคมวิทยาอธิบายว่า สถาบันคือ ข้ันตอนที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ กฎเกณฑ์ ธรรมเนียม

ปฏบิตัทิีฝั่งอยูใ่นโครงสร้างเชงิองค์การของสังคมการเมือง สามารถพิจารณาได้ตัง้แต่กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีป่รากฏ

ในรัฐธรรมนูญ ระบบราชการ สหภาพแรงงาน ไปจนถึงหน่วยงานภาคเอกชน7

James G. March และ Johan P. Olsen ทั้งคู่เป็นนักรัฐศาสตร์ ให้ความหมายว่า สถาบันคือ  

ชดุของกฎเกณฑ์และการปฏบิตัท่ีิมคีวามสบืเนือ่งต่อกนัมา ซึง่ถกูฝังลกึเอาไว้ภายในโครงสร้างของความหมาย

และทรัพยากร มีทั้งความคงทนต่อการปฏิสัมพันธ์กับปัจเจกบุคคลและความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความ

ต้องการและความคาดหวังของปัจเจกบุคคล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ภายนอก8

นักวิชาการจากต่างสาขาท่ีได้ยกตัวอย่างมาได้ให้ค�านิยามที่แตกต่างตั้งแต่ค�านิยามที่มีความเป็น

นามธรรมสูงจนถึงค�านิยามที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น อาจสรุปได้ว่า สถาบันหมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ 

บรรทัดฐาน ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีความสืบเน่ืองต่อกันมา โดยแสดงบทบาทหน้าที่ผ่านตัวองค์กรท�าให้มีผล

ต่อพฤตกิรรมของปัจเจกบคุคลในสงัคมเพราะเป็นตวัควบคุมความสมัพันธ์ระหว่างผู้คน แต่ก็มีความยืดหยุ่น

สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมได้ เช่น สถาบันครอบครัวก�าหนดแบบแผน  

กฎเกณฑ์ให้หญิง ชายผ่านการแต่งงานตามประเพณีหรือกฎหมายเพ่ือมาอยู่รวมกัน หากไม่ปฏิบัติตาม 

ก็ได้รับผลกระทบทางสังคมหรือกฎหมาย มีการผลิตทายาทเพื่อสร้างความสืบเนื่องของสถาบันต่อไป  

ความหมายของสถาบันทางการเมือง
นักรัฐศาสตร์ได้น�าเอาการวิเคราะห์แนวสถาบันที่นักสังคมศาสตร์แขนงต่าง ๆ ใช้ มาเป็นเครื่องมือ

ในการวิเคราะห์การเมืองด้วย และเช่นเดียวกับนักสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เผชิญกับปัญหาการให้ความหมาย

ว่าสถาบันคืออะไร นักรัฐศาสตร์ก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นเดียวกันเมื่อต้องให้ความหมายว่า สถาบันทาง 

การเมือง (Political Institution) คืออะไร 

James G. March และ Johan P. Olsen เสนอว่า สาเหตุที่นิยามหรือความหมายของสถาบัน

ทางการเมืองมีความแตกต่าง เป็นเพราะการวิเคราะห์สถาบันทางการเมืองเกิดความแตกต่างน่ันเองสืบเน่ือง

มาจากความเข้าใจที่ต่างกันของผู้ศึกษาในเรื่องของธรรมชาติของสถาบันทางการเมือง กระบวนการในการ

แปลความโครงสร้างและกฎเกณฑ์ทีม่ต่ีอผลกระทบทางการเมืองและกระบวนการในการแปลความพฤตกิรรม

ของมนุษย์ที่มีต่อโครงสร้าง กฎเกณฑ์ การก่อตั้ง การท�าให้ด�ารงอยู่ การแปลงเปลี่ยนหรือการขจัดสถาบัน

ออกไป9

7 Peter A. Hall, and Rosemary C.R. Taylor. (1996). “Political Science and the Three New Institutionalism”.  

Political Studies. XLIV. p. 938.  
8 James G. March, and Johan P. Olsen. “Elaborating the New Institutionalism”, in R.A.W. Rhodes, Sarah 

A. Binder and Bert A. Rockman. (eds.). (2006). Op.cit. p. 3. 
9 James G. March, and Johan P. Olsen. Op.cit. p. 4. 
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5-9การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

ในขณะที่ Jean Blondel เห็นว่า ความไม่ชัดเจนของนิยามค�าว่าสถาบันและสถาบันทางการเมือง

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการขาดการอภิปรายถกเถียงอย่างจริงจังในหมู่นักวิชาการ เขาเห็นว่า เมื่อการเมือง

เป็นเร่ืองของกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงการตัดสินใจไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างปัจเจกบุคคลด้วยกัน แต่เกิดขึ้น

ในสังคมหรือระบบการเมือง ด้วยเหตุน้ี การนิยามความหมายของสถาบันทางการเมืองว่าคืออะไรจึงต้องให้

น�้าหนักกับองค์การมากกว่ากระบวนการหรือกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นส่ิงที่จะถูกปกป้องและสนับสนุนโดยองค์การ10

Samuel P. Huntington ให้ค�าอธบิายสอดคล้องกับ Blondel11 ว่า สถาบนัคือ องค์การและขัน้ตอน

ที่ได้รับเอาค่านิยมและความมีเสถียรภาพเอาไว้12 

จากค�านิยามหรือการให้ความหมายของค�าว่า สถาบันและสถาบันทางการเมืองดังที่กล่าวมา สถาบัน

ทางการเมืองจึงย่อมไม่ใช่ตัวอาคารสถานที่ ที่ท�าการของหน่วยงานทางการเมือง แม้ว่าสถาบันทางการเมือง

เหล่านี้มีอาคารที่ท�าการเพื่อการด�าเนินงานหรือกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ก็ตาม เช่น รัฐบาล รัฐสภา แต่

สถาบันทางการเมืองหมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมหรือการกระท�าทางการเมืองซึ่งถูกสร้าง วางระเบียบ 

กฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างและองค์กรทางการเมืองที่ก�าหนดรูปแบบและ

วิธีการในการประพฤติปฏิบัติหรือกระท�าทางการเมืองและมีปฏิสัมพันธ์หรือกระท�าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ทางการเมืองของบุคคลในสังคม 

จากความหมายของสถาบนัทางการเมอืงดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น เราจะพบลกัษณะโดยท่ัวไปของสถาบนั

ทางการเมืองดังต่อไปน้ี13 

1. สถาบันทางการเมืองต้องมีแบบแผนในการจัดตั้ง ให้การยอมรับในพฤติกรรมทั้งหลายซึ่งรวมถึง

กฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการต่าง ๆ 

2. สถาบันทางการเมืองต้องมีโครงสร้างและองค์กรทางการเมืองที่ก�าหนดรูปแบบและวิธีการในการ

ประพฤติปฏิบัติหรือกระท�ากิจกรรมทางการเมือง

3. สถาบันทางการเมืองจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ หรือการกระท�าที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง หรือ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคล กลุ่ม สมาคมหรือสังคมท้ังสังคม

อย่างไรก็ตาม ลักษณะทั่วไปของสถาบันทางการเมืองที่กล่าวมา มีการวัดหรือประเมินสภาวะการ

ด�ารงอยู่ของสถาบันทางการเมืองประการหน่ึงก็คือ การวัดการพัฒนาความเป็นสถาบัน (Institutionali- 

zation) ว่ามคีวามเป็นสถาบนัสงูหรอืต�า่ ซึง่เกณฑ์ในการวดัหรอืประเมินทีไ่ด้รบัการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง 

 

 

 
10 Jean Blondel. “About Institutions, Mainly, but not Exclusively, Political”, in R.A.W. Rhodes, Sarah A. 

Binder and Bert A. Rockman. (eds.). Op.cit. pp. 716-721. 
11 Ibid. p. 721. 
12 Samuel P. Huntington. (1968). Political Order in Changing Societies. Cambridge, Massachusetts: Yale 

University Press. p. 12. 
13 จุมพล หนิมพานิช. (2546). สถาบันทางการเมือง. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ (หน่วยที่ 1-9). 

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. น. 179-180. 
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5-10 การวิเคราะห์การเมือง

ก็คือ งานของ Samuel P. Huntington ชื่อ Political Order in Changing Societies. เสนอให้พิจารณา

ความสามารถของสถาบัน 4 ประการดังนี้14 

1.	 ความเป็นอิสระ	(Autonomy) คือ การที่สถาบันมีความสามารถในการตัดสินใจและด�าเนินการ

ตามบทบาทหน้าท่ีของตนอย่างอิสระ ปราศจากการถูกครอบง�าจากองค์กรอื่น

2.	 ความสามารถในการปรับตัว	 (Adaptability) คือ การที่สถาบันมีความสามารถในการปรับตัว

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสภาพแวดล้อม 

3.	 ความซบัซ้อน	(Complexity) คือ ความสามารถของสถาบันในการสร้างโครงสร้างภายในต่าง ๆ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือภารกิจท่ีวางไว้และสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมได้

4.	 ความเป็นเอกภาพ	 (Coherence) คือ ความสามารถของสถาบันในการจัดการกับภาระงาน 

ของตนและพัฒนาขั้นตอนการด�าเนินงานเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนถึงความสามารถ 

ของสถาบันในการตัดสินใจด้านที่เป็นภารกิจหลักและความเห็นพ้องต้องกันในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้

หากสถาบันการเมืองมีความเป็นสถาบันต�่า เช่น ด้านความสามารถในการปรับตัวรับมือกับสภาพ

แวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้น้อยก็มีโอกาสที่จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงถึงข้ันล่มสลายได้ R.E. Goodin เสนอว่า สถาบันมีโอกาสได้รับผลกระทบและอาจถึงข้ันล้มหาย

ไปได้ในที่สุดจากการท้าทาย 3 ประการ ประการแรก สถาบันอาจล่มสลายเพราะประสบความล้มเหลวในการ

อบรมสั่งสอน การตอกย�้าถึงค่านิยม บรรทัดฐานและความนิยมชมชอบที่มีต่อตัวสถาบัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่

ท�าให้สมาชิกมีความภักดีต่อสถาบัน ประการที่สอง สถาบันอาจล่มสลายเน่ืองจากมีสถาบันใหม่เป็นทางเลือก

เข้ามาแทนที ่ ซึง่สามารถสนองตอบต่อความต้องการได้ดกีว่าและปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ครบถ้วนเหนอืกว่าสถาบนัเก่า

ที่เคยผูกขาดมา และประการสุดท้าย สถาบันอาจล่มสลายเพราะปรากฏให้เห็นชัดเจนถึงความล้มเหลวใน 

การด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน15 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.1 เรื่องที่ 5.1.1

14 Samuel P. Huntington. Op.cit. pp. 12-23. 
15 R.E. Goodin. (ed.). (1996). The Theory of Institutional Design. Cambridge: Cambridge University Press. 

pp. 219-220, cited in Jean Blondel. “About Institutions, Mainly, but not Exclusively, Political”, in R.A.W. Rhodes, 

Sarah A. Binder, and Bert A. Rockman. (eds.). Op.cit. p. 727. 
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เรื่องที่ 5.1.2  พัฒนาการของแนวคิดสถาบันนิยม 

 และสถาบันนิยมใหม่

สถาบันนิยม (Institutionalism) เป็นแนวการวิเคราะห์การเมืองผ่านตัวสถาบันทางการเมือง  

(Political Institution) แนวการวิเคราะห์นี้ประกอบด้วยแนวคิดทางทฤษฎีและสมมติฐานที่พิจารณาความ

สมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะของสถาบนัทางการเมืองกบัตวัแสดงทางการเมอืง การด�าเนนิงาน ตลอดจนความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของตัวสถาบันทางการเมือง สถาบันนิยมยังให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอก

และการประกอบสร้างทางสังคม (Social Construction) ที่มีต่อสถาบันทางการเมือง สถาบันทางการเมือง

ไม่ได้เป็นพันธสัญญาท่ีตกลงยินยอมพร้อมใจกันอย่างสมดุลระหว่างตัวแสดงทางการเมือง และไม่ได้เป็น

พื้นที่ของการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เนื่องจากมีลักษณะเป็นแหล่งรวมของโครงสร้าง กฎเกณฑ์ 

และแนวทางการด�าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ซ่ึงมีบทบาทที่เป็นอิสระบางส่วนในสังคมการเมือง16 

การวเิคราะห์การเมืองผ่านแนวคิดสถาบนันยิม แนวคดิสถาบนันยิมยคุดัง้เดมิ (Old Institutionalism) 

ใช้วิธีการศึกษาแนวทางกฎหมาย-รูปแบบทางการ (Formal-Legal Approach) เพ่ือศึกษาสถาบันทาง 

การเมืองโดยพิจารณาที่โครงสร้างที่เป็นทางการ กลไกและกระบวนการส�าคัญ ๆ ทางการเมืองภายในสถาบัน

ทางการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล ศาล รัฐธรรมนูญ การศึกษาวิเคราะห์การเมืองแนวนี้ได้รับความสนใจอย่าง

แพร่หลายในช่วงที่ประเทศแถบยุโรปก�าลังพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยการศึกษา

สถาบันทางการเมืองมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาสถาบันทางการเมืองให้สอดรับกับหลักการของการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม แนวคิดสถาบันนิยมเสื่อมความนิยมลงเมื่อถึง 

ยุคพฤติกรรมศาสตร์ซ่ึงมีกรอบในการวิเคราะห์ การอธิบายสังคมและการเมืองผ่านระดับปัจเจกบุคคล 

(Methodological Individualism) เพราะได้รับอิทธิพลจากระเบียบวิธีการศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์ที่

ยึดถือวิธีการได้มาซึ่งความรู้แนวปฏิฐานนิยม (Positivism) จากความก้าวหน้าในการศึกษาปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาต ิส่งผลให้สงัคมศาสตร์ทกุแขนงมคีวามพยายามทีจ่ะท�าให้สาขาของตนมคีวามเป็นวทิยาศาสตร์ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษปี 1980 การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมกลับฟื้นตัวขึ้นมา 

อีกครั้งโดย James G. March และ Johan P. Olsen หลังจากปรับปรุงแนวทางการวิเคราะห์ที่แตกต่างไป

จากเดิมและใช้ชื่อใหม่ว่า สถาบันนิยมใหม่ (New Institutionalism)17 การรื้อฟื้นการวิเคราะห์การเมือง 

แนวสถาบันในครั้งนี้นับเป็นความพยายามในการตอบโต้อิทธิพลของพฤติกรรมศาสตร์ที่มีต่อรัฐศาสตร์  

 

 

 
16 James G. March, and Johan P. Olsen. Op.cit. p. 4.  
17 Jean Blondel. Op.cit. p. 717. 
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เพราะเห็นว่าแบบแผนต่าง ๆ ในการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมไม่ได้เป็นผลมาจากพฤติกรรมของ

ปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นการอธิบายผ่านระดับปัจเจกบุคคลแต่เป็นผลมาจากสถาบันท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม18 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า แนวคิดสถาบันนิยมแบบดั้งเดิมพิจารณาสถาบันทางการเมืองใน

ลกัษณะทีม่โีครงสร้างเป็นรปูธรรมหรอืโครงสร้างทีเ่ป็นทางการ ศึกษากลไกในการด�าเนินงานหรอืกระบวนการ

ส�าคัญ ๆ ของสถาบันตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ ในขณะที่สถาบันนิยมใหม่ไม่ได้มองเฉพาะโครงสร้างที่เป็น

ทางการเท่านั้น แต่ยังพิจารณาไปท่ีบรรทัดฐาน ความเช่ือ ค่านิยม ธรรมเนียมประเพณีที่ด�ารงอยู่ในสถาบัน

ทางการเมือง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ เป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการ (Informal Structure) 

หรือโครงสร้างที่มองไม่เห็น (Invisible Structure) จึงถือได้ว่า สถาบันนิยมใหม่ศึกษาสถาบันทางการเมือง

ได้อย่างรอบด้านมากกว่าสถาบันนิยมแบบดั้งเดิม 

ข้อเสนอหลกัทางทฤษฎขีองแนวคิดสถาบนันยิมใหม่กค็อื พฤตกิรรมต่าง ๆ ของปัจเจกบคุคลทีเ่กดิขึน้

ได้รับอิทธิพลจากตัวสถาบัน ไม่มีพฤติกรรมหรือการกระท�าที่เป็นอิสระจากสถาบัน สถาบันและผลผลิต 

ของสถาบันไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ที่มาจากพลังทางสังคมที่ต่อสู้กัน อย่างเช่นการอธิบายเร่ืองรัฐ นักวิชาการ 

แนวสถาบันนิยมไม่เห็นด้วยกับส�านักมาร์กซิสต์ (Marxist) ท่ีอธิบายเร่ืองรัฐว่า รัฐเป็นอาณาบริเวณทาง 

การเมืองที่เป็นผลจากการต่อสู้ทางชนชั้นของชนชั้นที่มีอ�านาจเหนือกว่าชนชั้นอื่น เช่น ในระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมรัฐเป็นของนายทุนที่มีอ�านาจเหนือกว่าชนชั้นกรรมกร หรืองานของนักวิชาการทฤษฎีกลุ่มที่อธิบาย

ว่า ผลลัพธ์ทางการเมืองเป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ19 ดังนั้น สถาบันจึงไม่ใช่

เครื่องมือที่ถูกบงการโดยปัจเจกบุคคล แต่มีความเป็นอิสระ มีพลังในทางการเมือง สามารถชั่งน�้าหนักต่อ

การกระท�าและผลลัพธ์ที่จะตามมาได้ กล่าวโดยสรุป สถาบันนิยมใหม่เห็นว่า สถาบันมีความเป็นอิสระ เป็น

ตวัแปรอสิระทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมทางการเมอืง กระบวนการทางการเมอืง ตลอดจนผลลพัธ์ทางการเมอืง20 

สถาบันนิยมใหม่ไม่สนใจข้อถกเถียงในทางสังคมศาสตร์ในเรื่องของโครงสร้างกับผู้กระท�าการ 

(Structure and Agency) ที่ยังไม่จบสิ้น โดยชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องรื้อฟื้นความส�าคัญของ

โครงสร้างในการอธิบายโดยเฉพาะในทางรัฐศาสตร์ การรื้อฟื้นการวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันกลับมาใหม่

มีการพัฒนาปรับปรุงและเกิดข้อถกเถียงต่าง ๆ อย่างกว้างขวางส่งผลให้สถาบันนิยมใหม่แตกแขนงแยกย่อย 

 

 

 

 
18 Elisabeth S. Clemens, and James M. Cook. (1999). “Politics and Institutionalism: Explaining Durabil-

ity and Change”. Annual Review of Sociology. 25 (1999). p. 442. 
19 รายละเอียดโปรดดู Peter B. Evans. (1985). Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol. Bringing the State 

Back In. Cambridge: Cambridge University Press. 
20 Andrè Lecours. “New Institutionalism: Issues and Questions”, in Andrè Lecours. (ed.). (2005). New 

Institutionalism: Theory and Analysis. Toronto, Buffalo and London: University of Toronto Press. pp. 3-8.; Edwin 

Amenta, and Kelly M. Ramsey. “Institutional Theory.” in Kevin T. Leicht, and J. Craig Jenkins. (eds.). (2010). The 

Handbook of Politics: State and Civil Society in Global Perspective. New York, NY: Springer. p. 32. 
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ออกเป็นหลายแขนง แต่ละนักวิชาการก็พิจารณาแยกย่อยแตกต่างกันออกไป เช่น Hall and Taylor (1996) 

Peters (1999) Hay (2006) Lecours (2005) เป็นต้น21

อย่างไรก็ตาม ในที่นี้จะพิจารณาสถาบันนิยมใหม่ที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง 3 แขนงคือ 

สถาบันนิยมแนวประวัติศาสตร์ (Historical Institutionalism) สถาบันนิยมแนวการเลือกอย่างเป็นเหตุผล 

(Rational Choice Institutionalism) และสถาบันนิยมแนวสังคมวิทยา (Sociological Institutionalism) 

1.		 สถาบันนิยมแนวประวัติศาสตร์	(Historical	Institutionalism) ตามที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นว่า 

การศึกษาสถาบันทางการเมืองในยุคสถาบันนิยมด้ังเดิมถูกแทนที่ด้วยพฤติกรรมศาสตร์ในยุคหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท�าให้การศึกษา

ปรากฏการณ์ทางการเมืองมุ่งเน้นการศึกษาในเชิงปริมาณ ส่งผลให้การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และ

โครงสร้างของสถาบันการเมืองเสื่อมความนิยมลงไปมาก ในช่วงทศวรรษปี 1950-1960 วงการรัฐศาสตร ์

ถกูครอบง�าให้มุง่เน้นสนใจศึกษาประเดน็กลุ่มผลประโยชน์ ทศันคต ิพฤติกรรมทางการเมอืงของปัจเจกบคุคล

ซึง่ใช้วธิกีารศกึษาเชงิปรมิาณตามแนวทางพฤตกิรรมศาสตร์ โดยเฉพาะวงการรฐัศาสตร์อเมรกินั นอกจากนัน้ 

ในช่วงทศวรรษปี 1960-1970 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) ได้

ก้าวขึ้นมาท้าทายต่อตัวสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ แต่การมุ่งเน้นศึกษาตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ไม่อาจ

ช่วยท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษปี 1970 การศึกษาสถาบันทาง 

การเมืองผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ได้กลับฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งในวงการรัฐศาสตร์และเฟื่องฟูเป็น 

อย่างมากในช่วงทศวรรษปี 1980-1990

สถาบันนิยมแนวประวัติศาสตร์นิยามสถาบันว่าเป็นแบบแผน กฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน ธรรมเนียม

ปฏิบัติท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซ่ึงถูกฝังเอาไว้ภายในโครงสร้างของสังคมการเมืองหรือเศรษฐกิจ

การเมือง เช่น เน้ือหาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนในการด�าเนินงานของระบบราชการ เป็นต้น22 การจะ

ท�าความเข้าใจพฤติกรรมของตัวแสดงต่าง ๆ ในทางการเมืองจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการ

ทางประวัติศาสตร์ของสถาบันการเมืองว่าเกิดข้ึนมาได้อย่างไร มีพัฒนาการอย่างไร เกิดขึ้นมาท้าทาย 

ของเดิมอย่างไร หรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ันที่ในที่สุดส่งผลให้สถาบันการเมืองหน่ึง ๆ เกิดขึ้น

มา23 เช่น กรณีไทยอาจพิจารณาศึกษาการเกิดขึ้นของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งเป็น

องค์กรอิสระ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นผลมาจาก 

 

 
21 รายละเอียดโปรดดู Peter A. Hall and Rosemary C.R. Taylor. Op.cit.; B. Guy Peters. (1999). Institutional 

Theory in Political Science: The New Institutionalism. London and New York, NY: Continuum. Colin Hay.  

“Constructivist Institutionalism,” in R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder and Bert A. Rockman (eds.). Op.cit. Andrè 

Lecours. Op.cit. 
22 Peter A. Hall, and Rosemary C.R. Taylor. Op.cit. p. 938. 
23 Elizabeth Sanders. “Historical Institutionalism.” in R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder and Bert A.  

Rockman. (eds.). Op.cit. p. 39.  
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5-14 การวิเคราะห์การเมือง

การจัดการเลือกต้ังมาโดยตลอดโดยกระทรวงมหาดไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าขาดความโปร่งใส  

ส่งผลกระทบต่อการแพ้ชนะของพรรคการเมืองต่าง ๆ หรือการเกิดขึ้นขององค์กรอิสระอื่น ๆ เช่นเดียวกับ 

กกต. จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

แนวทางการศึกษาของสถาบันนิยมแนวประวัติศาสตร์ความสนใจหลักอยู ่ที่มุ ่งเน้นการศึกษา

วิเคราะห์การเกิดหรือการสร้าง การธ�ารงรักษาและการปรับตัวของสถาบัน ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

ของสถาบนัในระยะเวลายาวนานโดยมองว่าสถาบนัทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนัเป็นผลมาจากประวตัศิาสตร์ของสงัคม

นั้น ๆ ที่มีการส่ังสม ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (Path Dependence) 

และพิจารณาผลลัพธ์ที่เป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ตัวแสดงทางการเมืองที่ต่างก็แสวงหาการบรรลุ

เป้าหมายทั้งจากภายในตัวสถาบันเองและกับผู้ท้าทายภายนอกสถาบัน แต่เป้าหมายในมุมมองของสถาบัน

นิยมแนวประวัติศาสตร์มีลักษณะเป็นการกระท�ากลุ่มหรือรวมหมู่ (collective action) ไม่ใช่ผลประโยชน์

เฉพาะตัวแต่ละคนของตัวแสดงทางการเมือง เช่น ศึกษาฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ หรือกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่มี

ปฏิสัมพันธ์กับตัวสถาบัน24

Elizabeth Sanders25 ยกตัวอย่างหนังสือช่ือ Party Ideologies in America ค.ศ. 1828-1926 

ซึ่งเป็นผลงานของ John Gerring26 ผู้ที่นับว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้สถาบันนิยมแนวประวัติศาสตร์มา

ศึกษาวิเคราะห์การเมือง โดยในงานช้ินนี้เป็นการศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองและพัฒนาการของ

พรรคการเมืองอเมริกันในรอบกว่า 2 ศตวรรษ และหนังสือชื่อ Building A New American State: The 

Expansion of National Administrative Capacities ค.ศ. 1877-1920 ผลงานของ Stephen Skowronek27 

เป็นการศึกษาการสร้างชาติให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกาผ่านการศึกษาใน 3 กรณีศึกษาคือ การจัดระเบียบ

ทางรถไฟ การปฏิรูประบบราชการให้เกิดระบบคุณธรรม และการสร้างทหารอาชีพ

2.		 สถาบนันยิมแนวการเลอืกอย่างเป็นเหตผุล	(Rational	Choice	Institutionalism) ได้รับอิทธิพล

จากทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผล (Rational Choice Theory) ที่อธิบายพฤติกรรมทางการเมือง

ในสังคมผ่านการศึกษาวิเคราะห์ในระดับปัจเจกบุคคล (Methodological Individualism) อันเป็นผลมา

จากอิทธิพลของปรัชญาสังคมศาสตร์แนวปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่เฟื่องฟูในยุคพฤติกรรมศาสตร์28

24 Ibid. pp. 40-42. 
25 Ibid. pp. 43-47. 
26 John Gerring. (2001). Party Ideologies in America, 1828-1926. New York, NY: Cambridge University 

Press. 
27 Stephen Skowronek. (1982). Building A New American State: The Expansion of National Administra-

tive Capacities, 1877-1920. New York, NY: Cambridge University Press. 
28 โปรดดูรายละเอียดของทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผลจากงานของ ไชยันต์ ไชยพร. (2557). จอน เอลสเตอร์ 

(Jon Elster) กับทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Rational choice theory). กรุงเทพฯ: Way of Book.; บูฆอรี ยีหมะ. “ทฤษฎี

การตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล: ความพยายามของสังคมศาสตร์ที่จะเป็นวิทยาศาสตร์”. วารสารรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559). 
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5-15การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

G. Tsebelis อธบิายว่า สถาบนันยิมแนวการเลอืกอย่างเป็นเหตผุลพิจารณาว่า สถาบนัทางการเมอืง

มีอิทธิพลเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในรูปของข้อจ�ากัด (constraints) ว่าอะไรท�าได้ อะไร

ท�าไม่ได้ และโอกาส (opportunities) ท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งในท้ายที่สุดก็คือ การสร้าง

ผลลัพธ์ทางการเมืองและสังคม29 

คุณสมบัติเด่นของสถาบันนิยมแนวการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผลมี 4 ประการดังน้ี30 

1)  สถาบันนิยมแนวการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผลมีสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

ตัวแสดงทางการเมืองว่า มีชุดของความชอบหรือความพึงพอใจที่ตายตัว (fixed set of preference or 

tastes) แสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จสูงสุดต่อความชอบหรือความพึงพอใจนั้น และแสดง

พฤติกรรมในเชิงยุทธศาสตร์ที่มีการคาดคะเนอย่างยิ่งยวด

2)  สถาบันนิยมแนวการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผลมองการเมืองเป็นชุดของการกระท�า

รวมกลุ่มหรือรวมหมู่ที่ตัวแสดงทางการเมืองต่างล้วนแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จสูงสุดต่อความ

ชอบหรือความพึงพอใจของตน ภายใต้กรอบ กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติที่ก�าหนดโดยสถาบัน 

3)  สถาบันนิยมแนวการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผลเน้นย�้าถึงบทบาทของการปฏิสัมพันธ์

เชิงกลยุทธ์ (strategic interaction) ในการก�าหนดผลลัพธ์ทางการเมือง กล่าวคือ ล�าดับแรกเป็นการตั้ง

สมมติฐานว่า พฤติกรรมของตัวแสดงทางการเมืองถูกผลักดันโดยการคิดค�านวณเชิงกลยุทธ์ (strategic 

calculus) ไม่ใช่พลังทางประวัติศาสตร์ที่ไม่มีตัวตน ล�าดับต่อมา การคิดค�านวณดังกล่าวเป็นผลมาจากการ

คาดคะเนของตัวแสดงทางการเมืองว่าตัวแสดงอ่ืน ๆ มีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมทางการเมืองเช่นใด ทั้งน้ี 

สถาบันทางการเมืองได้สร้างโครงสร้างของการปฏิสัมพันธ์ที่มีผลต่อขอบข่ายและล�าดับของทางเลือก หรือ

การให้ข้อมูลและกลไกการบังคับใช้เพ่ือลดความไม่แน่นอนเก่ียวกับพฤติกรรมในท่วงท�านองเดียวกันของ 

ตวัแสดงอืน่ ๆ ด้วยวธิกีารน้ีจะชกัน�าให้ตวัแสดงไปสูก่ารคดิค�านวณเฉพาะและเกดิผลลพัธ์ทางสงัคมทีดี่ได้ หรอื

กล่าวโดยสรุปก็คือ นักวิชาการสถาบันนิยมแนวการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผลได้ใช้ “แนวทางการคิด

ค�านวณ” (Calculus Approach) เพื่ออธิบายว่า สถาบันทางการเมืองส่งผลต่อการกระท�าของบุคคลอย่างไร 

4)  สถาบันนิยมแนวการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผลอธิบายถึงการเกิดข้ึนของสถาบัน

ทางการเมืองว่า เกิดขึ้นมาจากการสร้างขึ้นของตัวแสดงทางการเมืองเพื่อให้สถาบันทางการเมืองใช้กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับที่มีขึ้นมาบังคับใช้ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ตัวแสดงทางการเมืองในท้ายที่สุด โดย

การสร้างสถาบันทางการเมืองนั้นเป็นข้อตกลงที่มาจากความสมัครใจของตัวแสดงทางการเมือง เนื่องจากเห็น

ประโยชน์หรือก�าไรที่จะได้รับจากความร่วมมือกันหรือการแลกเปลี่ยนกัน (gains from cooperation or 

exchange) เช่น กฎระเบียบทั้งหลายของสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาถูกอธิบายว่า เกิดขึ้นมาได้เนื่องจาก

สมาชิกสภาได้รับประโยชน์จากการแลกเปล่ียนท่ีกฎระเบียบนั้น ๆ ให้มา

29 G. Tsebelis. (1990). Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics. Berkeley CA: University 

of California Press. p. 40, cited in Colin Hay and Daniel Wincott. “Structure, Agency and Historical Institutional-

ism,” Political Studies, XLVI (1998), p. 952.  
30 Peter A. Hall, and Rosemary C.R. Taylor. Op.cit. pp. 944-946. 
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5-16 การวิเคราะห์การเมือง

อย่างไรก็ตาม Kenneth A. Shepsle เห็นว่าสถาบันมีทั้งที่มีโครงสร้าง (Structured Institution) 

และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Institution) สถาบันท่ีมีโครงสร้างก็คือ สถาบันที่มีรูปร่างหรือมีความ

เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เช่น รัฐสภา รัฐบาล ศาล ระบบราชการ ธนาคารชาติ พรรคการเมือง เป็นต้น ส่วน

สถาบันที่ไม่มีโครงสร้างมีลักษณะเป็นแนวทางการด�าเนินงาน หรือแบบแผนที่ได้รับการยอมรับ ไม่มีรูปร่าง

หรือเป็นรูปธรรม เช่น บรรทัดฐาน กิจกรรมความร่วมมือ การกระท�าการรวมหมู่ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ระบบ

อาวุโส (seniority) ในสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในการก�าหนดล�าดับการขึ้นด�ารงต�าแหน่ง

เป็นประธานกรรมาธิการ ประธานอนุกรรมาธิการ ล�าดับในการอภิปรายและการตั้งกระทู้ถาม เป็นต้น 

บรรทดัฐานนีไ้ม่ได้เขยีนระบไุว้เป็นทางการในสภาคองเกรสแต่อย่างใด ส่วนการกระท�ารวมหมู่มีลกัษณะก�า้ก่ึง

ระหว่างความเป็นสถาบันท่ีมีโครงสร้างกับไม่มีโครงสร้าง เช่น กรณีกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งการรวมตัวมีลักษณะ

เป็นทางการ มีกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสมาชิกและการด�าเนินงาน ท�าให้การกระท�ารวมหมู่ของกลุ่ม 

ผลประโยชน์มีลักษณะของความเป็นสถาบันที่เป็นทางการ ขณะที่การรวมกลุ่มที่เป็นไปโดยธรรมชาติ เช่น  

รวมกลุ่มกันเพราะเป็นเช้ือชาติเดียวกัน มักมีลักษณะไม่มีโครงสร้าง31

อย่างไรก็ตาม สถาบันนิยมแนวการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผลประสบความส�าเร็จในการ

วิเคราะห์สถาบันการเมืองที่มีโครงสร้างมากกว่าสถาบันการเมืองที่ไม่มีโครงสร้าง ด้วยเหตุผลหลายประการ

สอดคล้องกับคุณสมบัติที่เด่นชัดที่ hall และ taylor32 กล่าวไว้ข้างต้น เช่น การวิเคราะห์วัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายของนักการเมืองในการเลือกด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองว่า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน

ต�าแหน่งหน้าที่ทางการเมือง (office preference) ที่ตนเองจะได้รับ เช่น เงินเดือน อิทธิพล สิทธิพิเศษ 

ต่าง ๆ และความพึงพอใจในนโยบาย (policy preference) ที่ตนเองมีอยู่แล้ว งานที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่งที่อาจ

กล่าวได้ว่าเป็นการวิเคราะห์การเมืองแนวนี้คือ An Economic Theory of Democracy ของ Anthony 

Downs เขาเสนอว่า นักการเมืองที่มุ่งหวังต�าแหน่ง (Office-Oriented Politician) จัดท�านโยบายเพ่ือหวัง

ชนะเลือกตั้ง ส่วนนักการเมืองที่มุ่งเน้นการผลักดันนโยบาย (Policy-Oriented Politician) น้ันต้องการ 

ชนะเลือกตั้งเพ่ือผลิตนโยบาย พฤติกรรมที่ระบุว่านักการเมืองสามารถกระท�าได้ (behavioral repertoire)  

ถูกวางกรอบหรือขอบเขตโดยกฎระเบียบและกระบวนการของสถาบัน ซึ่งก�าหนดกลไกในการด�าเนินการจน

ได้ผลลัพธ์ออกมา ผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมาอาจพิจารณาได้จากเป้าหมายของนักการเมือง นักการเมือง

ที่มุ่งเน้นการผลักดันนโยบายจะพึงพอใจกับข้อก�าหนดที่นักการเมืองสามารถกระท�าได้ที่จะน�าพาไปสู่ผลลัพธ์

ที่ต้องการ ในขณะท่ีนักการเมืองที่มุ่งเน้นต�าแหน่งจะพึงพอใจกับข้อก�าหนดที่นักการเมืองสามารถกระท�าได้ที่

จะช่วยปรับปรุงโอกาสทางการเมืองที่เขาจะมีกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง33

31 Kenneth A. Shepsle. “Rational Choice Institutionalism.” in R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder and Bert 

A. Rockman. (eds.). Op.cit. pp. 27-32. 
32 Peter A. Hall, and Rosemary C.R. Taylor. Op.cit. 
33 Anthony Downs. (1957). An Economic Theory of Democracy. New York, NY: Harper. 
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ในขณะเดียวกัน ความส�าเร็จของสถาบันนิยมแนวการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผลในกรณีของ

สถาบันการเมืองที่ไม่มีโครงสร้าง Kenneth A. Shepsle ได้หยิบยกผลงานของ Mancur Olsen ชื่อ The 

Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups34 หนังสือเล่มนี้เป็นการ

วิเคราะห์ถึงการกระท�ารวมหมู่ของกลุ่ม ซึ่งมีแนวโน้มที่สมาชิกแต่ละคนจะเลือกไม่กระท�าการหรือกินแรงของ

กลุม่หรอืคนอืน่ (Free Rider) เนือ่งจากการไม่กระท�าการกลายเป็นกลยุทธ์ทีค่รอบง�าเกมของการกระท�ารวมหมู่ 

เพราะการกระท�าการมีทั้งต้นทุนและมักจะมีความส�าคัญเพียงเล็กน้อยในการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

โดยเฉพาะในกลุ่มขนาดใหญ่ มีผลท�าให้สมาชิกเลือกที่จะอยู่เฉย ๆ อย่างไรก็ตาม กลุ่มก็สามารถด�ารงอยู่

และด�าเนินกิจกรรมต่อไปได้เพราะไม่ใช่สมาชิกทั้งหมดที่เลือกจะอยู่เฉย ๆ และตลอดเวลา เนื่องจากกลุ่มจะ

เสนอสิ่งที่มีคุณค่าหรือผลประโยชน์บางอย่างให้แก่ผู้กระท�าการเป็นการเฉพาะ (selective benefits) ไม่ใช่

ให้ผลประโยชน์แก่คนทั้งกลุ่ม ด้วยเหตุนี้จึงมีบางคนท่ีเลือกกระท�าการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมา 

3.	 สถาบันนิยมแนวสังคมวิทยา	(Sociological	Institutionalism) ถือก�าเนิดขึ้นเพ่ือตอบโต้ต่อการ

อธิบายของสถาบันนิยมแนวการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผล โดยปฏิเสธการอธิบายว่า ก�าเนิดหรือการ

ออกแบบสถาบันและกระบวนการด�าเนินงานมาจากการคิดค�านวณอย่างเป็นเหตุเป็นผลและอย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ือปฏิบัติภารกิจขององค์กรหรือหน่วยงานที่มีอยู่ แต่ให้พิจารณาการก�าเนิดหรือการออกแบบ

สถาบันและกระบวนการด�าเนินงานโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวัฒนธรรม (culturally-specific practice)35 

สถาบันนิยมแนวสังคมวิทยาจึงมุ่งเน้นศึกษาสถาบันทางการเมืองในแง่มิติของกระบวนการรับรู้ของตัวแสดง

ทางการเมอืง โดยนยิามสถาบันทางการเมอืงในเชงิของวฒันธรรม บรรทดัฐาน ค่านยิม ประเพณ ีความคดิมาก

กว่าการศึกษาในมิติของประวัติศาสตร์หรือกลยุทธ์การคาดคะเนของตัวแสดงทางการเมืองอย่างที่สถาบัน

นิยม 2 แนวที่กล่าวมาข้างต้น 

ในขณะที่สถาบันนิยมแนวการตัดสินใจเลือกอย่างเป็นเหตุผลอธิบายสถาบันโดยใช้กรอบการ

วิเคราะห์ในระดับจุลภาคหรือระดับปัจเจกบุคคล (Methodological Individualism) แต่สถาบันนิยม 

แนวสังคมวิทยาเหมือนกับสถาบันนิยมแนวประวัติศาสตร์ที่อธิบายในระดับมหภาคหรือระดับองค์รวม 

(Methodological Holism) โดยเชือ่ว่า วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือทีมี่อิทธิพลต่อผู้คนในสังคมได้

ส่งอทิธพิลต่อตวัสถาบนัทางการเมอืงด้วย ดงันัน้ สถาบนันิยมแนวสงัคมวทิยา ซ่ึงก่อตวัมาจากทฤษฎีองค์การ

ในสาขาสังคมวิทยาจึงเชื่อว่า สถาบันทางการเมืองเป็นผู้ก�าหนดการรับรู้ต่าง ๆ ของตัวแสดงทางการเมือง36  

 

 
34 Mancur Olsen. (1965). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups.  

Massachusetts: Harvard University Press. 
35 Peter A. Hall, and Rosemary C.R. Taylor. Op.cit. p. 946.; Ivana ÏuriĆ. (2011). “The New Institutionalism(s): 

A Framework for the Study of Public Policy in Post-conflict and Post-communist Countries.” Politicka Misao, 48(5). 

p. 93. 
36 Peter A. Hall, and Rosemary C.R. Taylor. Op.cit. Andrè Lecours. Op.cit. p. 17.; Jean-Claude Thoenig. 

“Institutional Theories and Public Institutions: New Agendas and Appropriateness”, In B. Guys Peters, and Jon 

Pierre. (eds.). (2011). The Handbook of Public Administration. London: SAGE Publications. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

5-18 การวิเคราะห์การเมือง

อีกทั้งโครงสร้างของสถาบันที่เป็นทางการจ�าเป็นต้องเข้าใจว่าเป็นแหล่งรวมของมายาคติและพิธีกรรม ซึ่งมี

อิทธิพลต่อการด�าเนินงานของตัวแสดงท่ีอยู่ในสถาบัน ถ้าเป็นระบบราชการก็คือ ตัวข้าราชการ ซึ่งไม่เพียง 

ส่งผลว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะต้องท�าแล้ว แต่ยังก�าหนดความคิดของข้าราชการในการแสวงหาทางเลือกและการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ว่าควรเป็นเช่นไร37 

Hall และ Taylor ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของสถาบันนิยมแนวสังคมวิทยากับสถาบันนิยม 

แนวอ่ืน ๆ ว่ามีอย่างน้อย 2 ประการ38

1. สถาบันนิยมแนวสังคมวิทยานิยามสถาบันการเมืองในความหมายที่กว้างกว่าการนิยามของ 

นักรัฐศาสตร์ว่า สถาบันไม่ใช่เพียงแค่ชุดของกฎเกณฑ์ หรือบรรทัดฐานที่เป็นทางการเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึง

ระบบของสัญลักษณ์ (symbol system) ตัวบทกระบวนการรับรู้ (cognitive script) แม่แบบทางศีลธรรม 

(moral template) ซ่ึงล้วนสร้าง “กรอบของความหมาย” (frame of meaning) ท่ีชี้น�าแนวทางการ 

กระท�าของมนุษย์

2. สถาบันนิยมแนวสังคมวิทยาอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบนักบัการกระท�าของปัจเจกบุคคล

ว่า สถาบันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลโดยสร้างตัวบทกระบวนการรับรู้ ประเภทและตัวแบบ

ส�าหรับการกระท�าที่จ�าเป็น การที่สถาบันมีอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลนั้นไม่ใช่เพียงแค่ระบุว่าปัจเจกบุคคลควร

ท�าอะไร แต่ยังระบุให้ปัจเจกบุคคลเห็นว่าตนเองจะสามารถท�าอะไรได้ในบริบทหนึ่ง ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้

หมายความว่า ปัจเจกบุคคลเป็นผู้ไม่มีเป้าหมายหรือขาดความเป็นเหตุเป็นผลในการกระท�าต่าง ๆ เพียงแต่

ส่ิงที่ปัจเจกบุคคลเห็นในแง่ของการกระท�าที่เป็นเหตุเป็นผล (Rational Action) นั้นก็เป็นสิ่งที่สังคมสร้าง

หรือก�าหนดขึ้นมาล่วงหน้าแล้ว

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.1 เรื่องที่ 5.1.2

37 John W. Meyer, and Brian Rowan. (1977). “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 

and Ceremony.” American Journal of Sociology, 83(2). cited in Jean-Claude Thoenig. Op.cit. 
38 Peter A. Hall, and Rosemary C.R. Taylor. Op.cit. pp. 947-949. 
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เรื่องที่ 5.1.3  แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม 

ความหมายของค�าว่า รัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญ (Constitution) เป็นหนึ่งในสถาบันทางการเมืองเพราะสอดคล้องกับค�านิยามดังที่ได้

กล่าวมาแล้วว่า สถาบนัทางการเมืองคอืชุดของกฎเกณฑ์ หรอืแบบแผนของพฤตกิรรม หรอืการกระท�าทางการ

เมืองซึ่งถูกสร้าง วางระเบียบ กฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างและองค์กร

ทางการเมืองที่ก�าหนดรูปแบบและวิธีการในการประพฤติปฏิบัติหรือกระท�าทางการเมืองและมีปฏิสัมพันธ์

หรอืกระท�าทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมทางการเมืองของบคุคลในสงัคม และเมือ่พจิารณาค�าอธบิายว่ารฐัธรรมนญู

คืออะไร นักวิชาการได้ให้ความหมายที่สะท้อนถึงความเป็นสถาบันทางการเมืองดังต่อไปนี้

K. Hesse อธบิายว่า รัฐธรรมนูญเป็นระบบพ้ืนฐานทางกฎหมายของประชาคมทีว่างแนวทางพืน้ฐาน

ส�าหรับการสร้างความเป็นเอกภาพทางการเมืองและการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุถึงซึ่งภารกิจต่าง ๆ ของรัฐ 

รวมทั้งก�าหนดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในประชาคม นอกจากนี้แล้ว 

รัฐธรรมนูญยังก�าหนดเกี่ยวกับการจัดองค์กรและกระบวนการของการสร้างความเป็นเอกภาพทางการเมือง

และการใช้อ�านาจต่าง ๆ ของรัฐ อีกทั้งยังก�าหนดพื้นฐานและกรอบส�าหรับกฎหมายทั้งระบบ39 

Andrew Heywood อธิบายว่า รัฐธรรมนูญเป็นชุดของกฎเกณฑ์ที่ต้องการสถาปนาบทบาท อ�านาจ

และหน้าทีข่องสถาบนัต่าง ๆ ของการปกครอง ก�าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างกันของสถาบนัเหล่าน้ัน ตลอดจน

ระบุถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างรัฐกับปัจเจกบุคคล40

Josep M. Colomer ให้ความเห็นว่า รัฐธรรมนูญคือ ชุดของกฎเกณฑ์เพื่อการตัดสินใจเรื่อง 

ส่วนรวม ซึ่งการมีชุดของกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันก็อาจจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่แตกต่างกัน และให้

ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ อาจแยกความแตกต่างของชุดของกฎเกณฑ์ออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดของ 

กฎเกณฑ์ทีแ่จกแจงบทบาท อ�านาจหน้าทีข่ององค์กรต่าง ๆ ของรฐั กบัชดุของกฎเกณฑ์ทีร่ะบถุงึความสมัพนัธ์

ระหว่างองค์กรของรัฐกับสาธารณะ41

Anthony Bradley และ Keith Ewing อธิบายว่า ค�าว่ารัฐธรรมนูญนั้นมี 2 ความหมายทั้ง 

ความหมายอย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง ในความหมายอย่างแคบนั้น รัฐธรรมนูญมีความหมาย 

ไม่ต่างจากนักวิชาการรายอื่น ๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น คือ รัฐธรรมนูญเป็นเอกสารซึ่งมีสถานะศักดิ์สิทธิทาง

กฎหมายเนื่องจากก�าหนดขอบข่ายและอ�านาจหน้าที่หลักขององค์กรการปกครองภายในรัฐ ด้วยเหตุนี ้

39 K. Hesse. (1999). Grundzûge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, reprint of the 

(20th ed.). Heidelberg: Muller Verl. p. 10, อ้างถึงใน บุญศรี มีวงษ์อุโฆษ. (2551). กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: 

โครงการต�าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. น. 281. 
40 Andrew Heywood. (2002). Politics (2nd ed.). New York, NY: Palgrave. p. 196. 
41 Josep M. Colomer. “Comparative Constitutions”, in R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder and Bert A.  

Rockman. (eds.). Op.cit. p. 217. 
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5-20 การวิเคราะห์การเมือง

ในประเทศจึงมักจะมีศาลสูงเพื่อท�าหน้าที่บังคับใช้และตีความรัฐธรรมนูญเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้ง หรือ

ตีความกฎหมายต่าง ๆ ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ เช่น ศาลสูงของสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือ

เยอรมนี เป็นต้น หากพิจารณารัฐธรรมนูญในความหมายแคบเช่นนี้ก็จะพบว่าอังกฤษเป็นประเทศที่ไม่มี

รัฐธรรมนูญ แต่หากรัฐธรรมนูญมีความหมายอย่างกว้างก็คือ ระบบการปกครองของประเทศทั้งระบบ หรือ

รัฐธรรมนูญเป็นชุดของกฎเกณฑ์ซึ่งสร้างและก�าหนดหรือบังคับต่อการปกครอง เมื่อพิจารณาในความหมาย

อย่างกว้างนี้ อังกฤษก็เป็นประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญแม้ไม่ได้บัญญัติเป็นเอกสารฉบับเดียวเหมือนรัฐธรรมนูญ

ลายลักษณ์อักษร เน่ืองจากชุดของกฎเกณฑ์การปกครองมาจากกฎหมายต่าง ๆ หลายฉบับประกอบกัน42 

Ernst-Wolfgang Bõckenfõrde ชี้ให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญมีความสัมพันธ์กับรัฐอย่างใกล้ชิด เพราะ

เมื่อเห็นหรือได้ยินค�าว่ารัฐธรรมนูญ หมายถึงรัฐธรรมนูญของรัฐ (State Constitution) ในฐานะท่ีเป็น

ระเบียบพ้ืนฐานและองค์กรของชีวิตทางการเมืองของรัฐ อย่างไรก็ตาม ความหมายของรัฐธรรมนูญก็ขาด

ความชัดเจน ในแต่ละช่วงเวลากลับมีความหมายท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองและสังคม 

ซึ่งรวมถึงแนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยรัฐธรรมนูญและอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์

ทางการเมืองและสังคมก็ส่งผลต่อการอธิบายให้ความหมายของรัฐธรรมนูญ ความหมายของรัฐธรรมนูญจึง

มีหลากหลายสัมพันธ์กับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จวบจน

กระท่ังถึงปัจจุบันดังน้ี43

1.	 รฐัธรรมนญูในฐานะจดหมายแห่งเสรภีาพ	สญัญาอธิปไตยและรปูแบบของการปกครอง	(Con-

stitution	as	 a	Letter	 of	Freedom,	Sovereign	Contract	 and	Form	of	Government) รัฐธรรมนูญใน 

ความหมายนี้สัมพันธ์กับระบบการเมืองยุคเก่าของยุโรปก่อนหน้าการปฏิวัติฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญยังไม่เป็น 

ทีรู่จ้กัในฐานะทีเ่ป็นเคร่ืองมือในการด�าเนินการและการตดัสนิใจทางการเมอืงและการใช้อ�านาจ มเีพยีงสญัญา

รัฐธรรมนูญ (Constitutional Contract) ข้อตกลง (Agreement) หรือกฎหมาย (Laws) เฉพาะบุคคลที่

ก�าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ทีถ่อือ�านาจเหนอืกว่าได้แก่ กษตัรย์ิ หรอืเจ้าทีดิ่นกับผู้ทีอ่ยู่ต�า่กว่า เช่น ตวัแทน

ของชาวนาผู้พิจารณาคดีในชุมชน หรืออ�ามาตย์ (Bailiwick) ของกษัตริย์ 

สัญญารัฐธรรมนูญที่เป็นที่รู ้จักกันดีที่สุดก็คือ กฎบัตรแมกนา คาร์ตา หรือ กฎบัตรใหญ่แห่ง

อิสรภาพ (Magna Carta Libertatum) ของอังกฤษ ซ่ึงตราข้ึนใน ค.ศ. 1215 อันส่งอิทธิพลต่อพัฒนาการ

ทางประวัติศาสตร์น�ามาสู่การจัดท�ารัฐธรรมนูญในปัจจุบัน

2.	 รัฐธรรมนูญในฐานะการจ�ากัดอ�านาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 (Constitution	 as	 a	Limit	 on	

Absolute	Monarchical	 Power) รัฐธรรมนูญในความหมายนี้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมในระบอบกษัตริย์ 

ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ในศตวรรษท่ี 19 เช่น ฝรั่งเศสระหว่างปี 1815-1848 

เยอรมนี และสเปนในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อจ�ากัดการใช้อ�านาจของกษัตริย์ในฐานะที่ยังเป็นผู้ถืออ�านาจรัฐ  

 

42 Anthony Bradley, and Keith Ewing. (2007). Constitutional and Administrative Law. New York, NY: 

Pearson Longman. pp. 4-5.  
43 Ernst-Wolfgang Bõckenfõrde. (2016). Constitutional and Political Theory. Oxford: Oxford University 

Press. pp. 152-168. 
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5-21การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

และการบริหารรัฐที่ขึ้นอยู่กับพระองค์เพื่อประโยชน์ของพลเมือง โดยรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้การใช้อ�านาจ

ของกษัตริย์ต้องผูกพันกับรูปแบบและการด�าเนินการที่แน่นอน และในบางกรณีต้องได้รับความยินยอมจาก

องค์กรตัวแทนของประชาชน เช่น Bavarian Constitution of 1818 บัญญัติว่า กษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ 

มีสิทธิในอ�านาจรัฐทุกประการ โดยใช้อ�านาจรัฐภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หาก

จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติและได้รับความยินยอมจากองค์กรตัวแทน

ประชาชน รัฐธรรมนูญนี้จึงเป็นตัวอย่างของการประนีประนอมทางการเมือง เมื่อในส่วนของประชาชนซึ่ง

ตัวแทนเป็นชนช้ันกระฎุมพีหรือชนชั้นกลาง (bourgeoisie) ยังมีอ�านาจทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็งเพียงพอที่

จะเป็นผู้ถืออ�านาจรัฐเสียเอง แต่ก็มีอ�านาจทางการเมืองเพียงพอในการก�าหนดข้อผูกมัดในการใช้อ�านาจของ

กษัตริย์

3.	 รัฐธรรมนูญในฐานะพันธสัญญา	 (Constitution	as	Contract) รัฐธรรมนูญในความหมายนี้มี 

2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นสัญญารัฐธรรมนูญ (Constitutional Contract) ซึ่งก็คือ ข้อตกลงระหว่างฝ่าย

ที่มีอ�านาจภายในรัฐน�าไปสู่การประนีประนอมทางการเมือง เป็นผลมาจากความเคลื่อนไหวด้านรัฐธรรมนูญ

ในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่เกิดความขัดแย้งในเรื่องของอ�านาจอธิปไตยระหว่างอ�านาจอธิปไตยของกษัตริย์กับ

อ�านาจอธิปไตยของปวงชน (Popular Sovereignty) เนื้อหาของรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปตามการตกลงกัน

ระหว่างกษัตริย์กับตัวแทนประชาชน หรือเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามการตกลงกัน (Agreed-Upon 

Constitution) เช่น Constitution of the North German Confederation of 1867 ลักษณะที่สอง

รัฐธรรมนูญเป็นสนธิสัญญาสหพันธรัฐ (Federal Treaty) เมื่อมีหลาย ๆ รัฐสมัครใจมารวมตัวกัน ผลก็คือ 

เกิดสหพันธรัฐที่มีรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ภายใต้สนธิสัญญาสหพันธรัฐ ซ่ึงท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รัฐธรรมนูญและสถานภาพทางการเมืองของแต่ละรัฐที่มารวมตัวกัน เช่น German Confederation (1815–

1866), Vienna Final Act of 1820, The Constitution of the Swiss Eidgenossenschaft of 1815, 

US Constitution of 1787–1789 เป็นต้น 

4.	 รฐัธรรมนญูในฐานะรากฐานของอ�านาจอธปิไตยของรฐัและองค์กรพ้ืนฐานของรฐั	(Constitution	

as	the	Foundation	of	the	Sovereign	State	Power	and	the	Basic	Organization	of	the	State)	ความหมาย

ของรัฐธรรมนูญนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเรื่องเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของมนุษย์

แต่ละคนผนวกกับหลักการเรื่องอ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ซึ่งปรากฏเป็นจริงเป็นครั้งแรกในยุโรปใน

ช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศส โดยอ�านาจและการตัดสินใจทางการเมืองจะต้องถูกจัดระเบียบและส่งมอบให้กับ

เฉพาะบุคคล แต่ส่งมอบโดยประชาชนเพราะเชื่อว่าอ�านาจทางการเมืองและการตัดสินใจทางการเมืองมาจาก

ประชาชน ผู้ซึ่งขณะน้ันได้ตระหนักถึงตนเองในฐานะการเป็นองค์กรทางการเมืองแล้ว ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ

ของมนุษย์และพลเมือง 1789 (The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789) 

ของฝรั่งเศส สะท้อนถึงหลักการดังกล่าวนี้อย่างชัดเจนเช่นข้อความที่ว่า หลักพื้นฐานของอ�านาจอธิปไตย 

ทัง้ปวงด�ารงอยู่อย่างส�าคัญในชาต ิไม่มีใครหรือปัจเจกบคุคลใดจะสามารถใช้อ�านาจใด ๆ ได้ หากไม่ได้ด�าเนนิการ

โดยตรงผ่านชาติ หรือรัฐธรรมนูญเบลเยียม ปี 1831 (Belgian Constitution of 1831) ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ

ที่ไม่ได้มาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แต่มาจากอ�านาจอธิปไตยของปวงชนประกาศหลักการว่า  
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5-22 การวิเคราะห์การเมือง

อ�านาจทั้งปวงออกมาจากชาติ ซ่ึงหลักการนี้ได้กลายเป็นหลักทั่วไปของรัฐธรรมนูญในยุคสมัยใหม่นั่นก็คือ 

อ�านาจรัฐมาจากประชาชน เช่น รัฐธรรมนูญไวมาร์ของเยอรมนี ปี 1919 (Weimar Constitution of 1919) 

บัญญัติขึ้นภายใต้หลักการอ�านาจอธิปไตยของปวงชนอย่างสมบูรณ์เป็นคร้ังแรก

5.	 รัฐธรรมนูญในฐานะการประนีประนอมทางชนชั้น	(Constitution	as	Class	Compromise)	ใน

ทัศนะของนักทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Marxist Theory) มองรัฐธรรมนูญทุกฉบับเป็นภาพสะท้อนของการต่อสู้

ทางชนชั้นและการประนีประนอมทางชนช้ันเพราะแต่ละฝ่ายต่างก็มีเป้าหมายของตนเอง อย่างไรก็ตาม การ

ประนปีระนอมนีก้ไ็ม่ได้หมายความว่าจะได้รฐัธรรมนูญในรปูแบบของประชาธิปไตยเสมอไป เช่น รฐัธรรมนูญ

ออสเตรีย ปี 1920 (Austrian Constitution of 1920) 

6.	 รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นโครงสร้างทางกฎหมายของชีวิตและค่านิยมพื้นฐานของสังคม

การเมือง	(Constitution	as	Legal	Structure	of	Life	and	Value	Foundation	of	Polity) รฐัธรรมนูญในแง่น้ี

มาจากการขยายตัวของความหมายของรัฐธรรมนูญในข้อที่ 4 เพราะหากยอมรับว่ารัฐธรรมนูญคือรากฐาน

และองค์ประกอบพื้นฐานของอ�านาจอธิปไตยของรัฐแล้วก็ย่อมขยายไปยังการเป็นกฎระเบียบพื้นฐานที่

ครอบคลุมทุกภาคส่วนในสังคมด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการให้ความหมายของนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ถือว่า

รฐัธรรมนญูเป็นสถาบนัทางการเมอืงและกล่าวได้ว่าเป็นสถาบนัทางการเมอืงทีม่คีวามส�าคญัยิง่ในยคุสมยัใหม่

เพราะรัฐธรรมนูญกลายเป็นบ่อเกิดของสถาบันทางการเมืองอื่น ๆ ตามมาเพราะเป็นตัวก�าหนดรายละเอียด

ต่าง ๆ ของสถาบันทางการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล ตุลาการ พรรคการเมือง เป็นต้น44 ซึ่งมีความสัมพันธ์

กับแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่แพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในขณะน้ีโดยรายละเอียดจะได้กล่าวถึง 

ในส่วนถัดไป 

Peter M. Shane ยกกรณีของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาโดยชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นตัวก�าหนด

หรือก่อให้เกิดกิจกรรมของสถาบันทางการเมืองหรือประชาชนอย่างน้อย 4 ด้านคือ45 

1. รฐัธรรมนญูน�าข้อต่อรองทางการเมืองทีเ่ป็นรากฐานส�าคญั (Key Founding Political Bargain) 

ไปด�าเนินการ การก่อเกิดเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงของการร่างรัฐธรรมนูญบรรดาบิดาผู้ก่อตั้ง

สหรัฐอเมริกา (Founding Fathers) 7 คน ได้อภิปราย ถกเถียง ต่อรองในประเด็นต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การ

ระบุในรัฐธรรมนูญและบังคับใช้ เช่น การหว่ันเกรงว่ารัฐที่มีขนาดเล็กจะเสียเปรียบหรือถูกละเลย น�าไปสู่การ

ก�าหนดให้ทุกรัฐมีจ�านวนสมาชิกวุฒิสภาเท่ากันหมดคือ 2 คน โดยไม่ค�านึงถึงขนาดและจ�านวนประชากร 

2. รัฐธรรมนูญวางโครงสร้างการใช้อ�านาจของสถาบันการเมืองต่าง ๆ ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและ

รัฐบาลมลรัฐ ก�าหนดหลักการแบ่งแยกอ�านาจของ 3 สถาบันการเมืองคือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 

เพื่อป้องกันการผูกขาดอ�านาจหรือการเป็นทรราช การก�าหนดที่มาและวาระการด�ารงต�าแหน่งของ

ประธานาธิบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลสูงสุด เป็นต้น

44 Josep M. Colomer. Op.cit. p. 218. 
45 Peter M. Shane. “Analyzing Constitutions,” in R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder and Bert A. Rockman. 

(eds.). Op.cit. pp. 193-199.  
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3. รัฐธรรมนูญจ�ากัดการใช้อ�านาจของรัฐบาลเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน การ

ปกครองของรัฐบาลมีลักษณะที่เรียกว่า รัฐบาลที่ปกครองน้อยที่สุด (Less Government) เพื่อให้กระทบต่อ

สทิธเิสรีภาพในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนให้น้อยทีส่ดุ เช่น เสรภีาพในการพดู การเขียน การเคลือ่นไหว

ทางการเมือง แม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

4. รัฐธรรมนูญมีหน้าที่ก�าหนดเรื่องสิทธิด้านสวัสดิการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐ แม้

ประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ตามว่า สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ประสบ

ความล้มเหลวในการยอมรับเรื่องสิทธิน้ีอย่างชัดแจ้ง

ความต้องการที่จะให้รัฐธรรมนูญวางกฎ กติกาในทางการเมืองอย่างแจ่มชัดเพื่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพในการด�าเนนิงานของสถาบนัการเมอืงต่าง ๆ จึงเกิดแนวคิดรัฐธรรมนญู

นิยม (Constitutionalism) ในการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ 

ความหมายของค�าว่า รัฐธรรมนูญนิยม 
ค�าว่า รัฐธรรมนูญ (Constitution) กับค�าว่า รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) มีความหมาย

ที่แตกต่างกัน รัฐธรรมนูญมีความหมายอย่างไร ผู้เขียนได้กล่าวมาโดยละเอียดแล้วข้างต้น ส่วนค�าว่า 

รัฐธรรมนูญนิยม หมายถึง การออกแบบรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร (Written Constitution) ให้มี

บทบัญญัติที่ระบุการจ�ากัดอ�านาจของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน เพื่อความกระจ่างขอยกตัวอย่างการนิยามความหมายของนักวิชาการบางราย เช่น

Samirendra N. Ray อธบิายว่า รัฐธรรมนญูนยิมเป็นองค์ความคดิ (Body of Thought) เชงิปทสัถาน

ที่พยายามจะท�าให้เป็นจริงผ่านกระบวนการทางรัฐธรรมนูญอันเป็นค่านิยมหลักทางการเมืองในโลกตะวันตก 

โดยท่ัวไปแล้วรัฐธรรมนูญนิยมคือ หลักการของการใช้อ�านาจทางการเมืองภายใต้การจ�ากัดโดยกฎเกณฑ ์

ซึ่งระบุถึงขั้นตอน ก�าหนดถึงการกระท�าที่ถูกต้องของการใช้อ�านาจทางนิติบัญญัติและการบริหาร กฎเกณฑ์

เหล่านี้มีผลในการเหนี่ยวรั้งเพื่อไม่ให้มีการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ รัฐธรรมนูญนิยมวางอยู่บนหลักการที่เชื่อ

ในเร่ืองของรัฐบาลที่มีอ�านาจจ�ากัด ดังนั้น รัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutional Government) 

ก็คือ รัฐบาลที่มีอ�านาจจ�ากัด ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญนิยมก�าหนดเรื่องของความสัมพันธ์ของการปกครองใน  

2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ลักษณะที่สองคือ ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรของรัฐด้วยกัน46

Richard Kay อธิบายรายละเอียดไม่แตกต่างจาก Ray ว่า วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญคือ การ

วางกฎระเบียบ ข้อบังคับที่แน่นอนเพื่อให้มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์และน�าไปสู่การท�าให้การปกครองอยู่

ในระเบยีบทีด่ ีดงัน้ันรัฐธรรมนูญนิยมกคื็อ รัฐธรรมนญูทีน่�าหลักนติธิรรมไปปฏิบตัเิพือ่ความมัน่คงปลอดภยั

ของปัจเจกชนในการสัมพันธ์กับรัฐ เนื่องจากมีการนิยามเรื่องของอ�านาจและการจ�ากัดการใช้อ�านาจของรัฐ47

46 Samirendra N. Ray. (2004). Modern Comparative Politics: Approaches, Methods and Issues. New 

Delhi: Prentice Hall of India. pp. 109.  
47 Richard Kay. “American Constitutionalism,” in Larry Alexander. (ed.). (1998). Constitutionalism:  

Philosophical Foundations. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 17-27. 
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ในท�านองเดยีวกนั Moses Adagbabiri อธิบายความหมายของรฐัธรรมนูญนิยมว่า หมายถึงอ�านาจ

ของผู้น�าและหน่วยงานของรัฐถูกจ�ากัดจากมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกก�าหนดขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันให้เกิดผลดี 

ต่อสังคมโดยรวมและธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน รัฐธรรมนูญนิยมเป็นแนวคิดทางทฤษฎี

การเมืองที่อธิบายว่า รัฐบาลไม่ได้มีอ�านาจจากตัวของมันเองแต่อ�านาจมาจากกฎหมายที่เขียนขึ้นเป็น 

ลายลักษณ์อักษรระบุชัดเจนถึงการให้อ�านาจแก่องค์กรของรัฐ รัฐธรรมนูญนิยมจึงแจกแจงให้เห็นถึงระบบ

การเมืองที่อ�านาจของรัฐบาลถูกจ�ากัด เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรือ

ข้าราชการประจ�าไม่สามารถใช้อ�านาจที่ขัดรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ รับเอาแนวคิดรัฐธรรมนูญ

นิยมไปใช้ ประเทศที่มักจะถูกหยิบยกเป็นตัวอย่างให้เห็นก็คือ สหรัฐอเมริกา คณะผู้ร่าง (Framers) 

รัฐธรรมนูญบัญญัติเนื้อหาของรัฐธรรมนูญภายใต้แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมต้ังแต่ต้น48

ในส่วนของนักวชิาการไทยท่ีถอืได้ว่าเป็นผู้ท�าให้ค�าว่า รฐัธรรมนญูนยิม เป็นทีรู้่จกัในสงัคมการเมอืงไทย

ก็คือ อมร จันทรสมบูรณ์ เขาอธิบายว่า รัฐธรรมนูญนิยมคือ แนวความคิดที่จะใช้รัฐธรรมนูญแบบ 

ลายลักษณ์อักษรให้เป็นเคร่ืองมือในการก�าหนดรูปแบบการปกครองและก�าหนดกลไกอันเป็นโครงสร้าง 

พื้นฐานในการจัดองค์กรบริหารของรัฐ49

ณัฐกร วิทิตานนท์ อธิบายไม่แตกต่างจากอมร จันทรสมบูรณ์ว่า รัฐธรรมนูญนิยมเป็นกระแสความ

คิดเห็นที่ให้ความส�าคัญกับการจัดท�ารัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรในฐานะกฎหมายสูงสุดของรัฐทั้ง

หลายในลักษณะท่ีเป็นสัญญาประชาคม รวมถึงการยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองอย่าง

แท้จริง การมีกลไกควบคุมหรือดุลและคานอ�านาจไม่ให้ใช้เกินขอบเขต ตลอดจนการยอมรับและคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน50

พัฒนาการของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม
ในขณะที่แนวคิดเร่ืองรัฐธรรมนูญและการมีรัฐธรรมนูญบังคับใช้นั้นมีมานานตั้งแต่ยุคโบราณ 

จวบจนกระทัง่ถงึปัจจบุนั รัฐหรือประเทศทีมี่รัฐธรรมนญูจะมกีารปกครองในรปูแบบใดก็ได้ไม่จ�าเป็นว่าจะเป็น

รัฐหรือประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่าน้ัน ประเทศที่เป็นเผด็จการที่รัฐ ผู้ปกครอง ผู้มีอ�านาจ

ทางการเมืองใช้อ�านาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยไม่ค�านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนว่าจะเป็นอย่างไรก็มี

รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน แต่แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ 17-18 จากกลุ่ม

นักคิดในยุคเรืองปัญญา (Age Of Enlightenment) เช่น John Locke นักปรัชญาการเมืองอังกฤษ Mon-

tesquieu และ Jean-Jacques Rousseau นักปรัชญาฝรั่งเศส และในท้ายท่ีสุดส่งผลเป็นรูปธรรมต่อ 

คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 

48 Moses Adagbabiri. (2015). “Constitutionalism and Democracy: A Critical Perspective.” International 

Journal of Humanities and Social Science, 5(12). p. 109. 
49 อมร จันทรสมบูรณ์. (2537). คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

สถาบันนโยบายศึกษา. 
50 ณัฐกร วิทิตานนท์. (2553). หลักรัฐธรรมนูญเบ้ืองต้น. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 84.
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ในอังกฤษ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมมีรากฐานมาจากอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยมที่เชื่อใน

ความมเีหตผุลของมนษุย์ เชือ่ว่าการด�าเนนิชวีติของปัจเจกชนอยู่ภายใต้ความมีเหตผุล มุ่งแสวงหาความเจรญิ

และความสุขในชีวิต เช่น John Locke เชื่อว่าก่อนท่ีจะมีรัฐเกิดขึ้นน้ันมนุษย์ด�ารงชีวิตอยู่ใน “สภาวะ

ธรรมชาต”ิ (The State of Nature) ในสภาวะนีช้วีติของมนุษย์มีอิสรภาพและเสรภีาพพอสมควร ซ่ึงอิสรภาพ

และเสรีภาพนี้เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ที่มีมาติดตัวตั้งแต่เกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล ท�าให้

สามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรท�าโดยไม่จ�าเป็นต้องมีการบังคับ มนุษย์ในสภาวะธรรมชาตินี้จึง

มีความสุขพอสมควรตามอัตภาพ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน แต่ถึงกระน้ัน

สงัคมกไ็ม่อาจขจดัปัญหาความขดัแย้งระหว่างกนัได้เพราะบางขณะมนษุย์อาจเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน คนที่

แข็งแรงกว่าละเมิดสิทธิคนที่อ่อนแอกว่าจนในที่สุดผู้คนทั้งหลายจึงยินยอมพร้อมใจกันท�าสัญญาประชาคม 

(Social Contract) ก่อตั้งรัฐขึ้นเพื่อให้มาท�าหน้าที่รักษากฎ กติกาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม51 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในระหว่างสงครามกลางเมืองของอังกฤษ ปี 1689 John Locke ซึ่งเฝ้าติดตาม

สงครามนี้ในยุคสมัยของราชวงศ์สจ็วต จึงปฏิเสธไม่เห็นด้วยกับการอ้างอิงอ�านาจเทวสิทธิ (Divine Rights) 

ของกษัตริย์และราชินีเพื่อปกครองและบริหารงานในช่วงเวลาน้ัน โดยเสนอว่า รัฐบาลจะบริหารงานได้ต้อง

มาจากความยินยอมของประชาชนที่ถูกปกครองเท่านั้น เพราะเขาเช่ือในหลักฉันทานุมัติหรือการยินยอมโดย

สมัครใจของปวงชน (Popular Consent) นอกจากนั้น John Locke ยังกล่าวถึงแนวคิดก่อนที่จะกลายเป็น

หลักการที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในระยะต่อมาคือ การแบ่งแยกอ�านาจ (Separation of Powers) โดย

เขากล่าวว่า อ�านาจในการปกครองควรต้องแบ่งออกอย่างเท่าเทียมกันเป็น 3 ฝ่ายเพื่อป้องกันการผูกขาด

อ�านาจ เขาชี้ให้เห็นว่าเป้าประสงค์ของรัฐบาลก็คือ การปกป้องสิทธิของปัจเจกชน เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิใน

เสรีภาพและทรัพย์สินแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า หากรัฐบาลละเมิดสิทธิดังกล่าว ประชาชนก็มีสิทธิที่จะต่อต้าน

และจัดตั้งรัฐบาลใหม่52 แนวคิดว่าด้วยสิทธิของปัจเจกชนที่ John Locke เสนอไว้ ในเวลาต่อมาก็มีการ

บัญญัติเอาไว้ในบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิ (Bill of Rights 1689) ของอังกฤษ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์

และพลเมือง (The Declaration of the Rights of Man and Citizen 1789) ของฝรั่งเศสและบทบัญญัติ

ว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง (Bill of Rights 1791) ของสหรัฐอเมริกา 

ในฝรัง่เศสช่วงศตวรรษที ่18 Montesquieu ขยายความแนวคดิรฐัธรรมนญูนยิมของ John Locke 

เม่ือพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พยายามที่จะใช้สิทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์เหนือทุกภาคส่วนของชีวิตชาวฝรั่งเศส  

ในหนังสือชื่อ จิตวิญญาณแห่งกฎหมาย (Spirit of the Laws) ซึ่งตีพิมพ์เม่ือปี 1748 Montesquieu  

เรียกร้องให้มีการปกป้องเสรีภาพ การมีองค์กรตุลาการที่เป็นอิสระปลอดจากความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับ

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และที่ส�าคัญก็คือ เสนอให้มีการแบ่งแยกอ�านาจออกเป็น 3 ฝ่ายอย่างที่ 

 

51 Edwin Coulter. (1994). Principles of Politics and Government. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Communi-

cations Inc. pp. 29-31. 
52 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู John Locke. (2003). Political Writings. Edited and with an introduction by 

David Wootton. Indianapolis: Hackett Publishing. 
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5-26 การวิเคราะห์การเมือง

รู้จักกันในปัจจุบันเพื่อป้องกันการบิดเบือนการใช้อ�านาจของรัฐ53 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นการปูทางที่น�าไปสู่การ

ปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 1789 และแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในฝรั่งเศส 

Jean-Jacques Rousseau เช่นเดียวกับนักคิดคนอ่ืน ๆ ที่กล่าวมา ในหนังสือชื่อ สัญญาประชาคม 

(The Social Contract) ซึ่งสร้างชื่อเสียงอย่างมากให้กับเขา Jean-Jacques Rousseau เสนอว่า เป้าหมาย

ของรัฐบาลควรเป็นเรื่องของการประกันเสรีภาพ ความเสมอภาคและความยุติธรรมส�าหรับทุกคนภายในรัฐ

โดยไม่ค�านึงว่าจะเป็นเจตจ�านงของเสียงส่วนใหญ่หรือไม่ก็ตาม54

แนวคิดของนักทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นได้ส่งอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวเพื่อเป็นเอกราชของ 

ชาวอเมริกันด้วย คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการับเอาแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคม การปกครอง

ในระบอบเสรีประชาธิปไตยที่ต้องได้รับการยินยอมจากประชาชน การจ�ากัดอ�านาจของรัฐบาล ตลอดจนการ

แบ่งแยกอ�านาจออกเป็น 3 ฝ่าย รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาจึงถือได้ว่าร่างขึ้นภายใต้แนวคิดรัฐธรรมนูญ

นิยม

พัฒนาการที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า นักคิดในยุคเรืองปัญญา (Age of Enlightenment) เป็น 

ผู้บุกเบิกแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมเพื่อเป็นรากฐานน�าไปสู่การจัดท�ารัฐธรรมนูญ ซึ่งในท้ายที่สุดก็ปรากฏเป็น

รูปธรรมเมื่อคณะผู้ร่างได้จัดท�ารัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาภายใต้หลักการของรัฐธรรมนูญนิยม 

อมร จันทรสมบูรณ์ จึงสรุปพัฒนาการของการน�าแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมไปจัดท�ารัฐธรรมนูญใน

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกโดยใช้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเป็นจุดเริ่มต้นว่ามี 4 ยุคดังน้ี55

ยคุแรกก็คอื รฐัธรรมนูญสหรัฐอเมริกาซ่ึงได้รบัการยอมรบัว่าเป็นรฐัธรรมนญูแบบลายลกัษณ์อกัษร

ฉบับแรกของโลกในยุคสมัยใหม่ ก�าหนดรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี 

อย่างไรก็ตาม แม้ได้มีรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาบัญญัติขึ้นเป็นตัวอย่างตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมแล้ว แต่

แนวคิดน้ีก็ยังไม่ได้แพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปที่ใช้รูปแบบรัฐสภา จนหลังสิ้นสุดสงครามโลก

คร้ังที่ 2 หลังปี 1945 ซึ่งส่งผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจึงเริ่มหันมาสนใจแนวคิด

รัฐธรรมนูญนิยมอย่างกว้างขวาง

ยุคที่ 2 คือ รัฐธรรมนูญของสหภาพโซเวียต ปี 1918 ซึ่งจัดท�าข้ึนหลังการปฏิวัติยึดอ�านาจในปี 1917 

โดยบญัญตัรูิปแบบการปกครองรปูแบบใหม่คอื รปูแบบการบรหิารประเทศทีมี่พรรคการเมืองเพยีงพรรคเดียว 

ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยกรรมกรและชาวนา 

ยุคที่ 3 คือ รัฐธรรมนูญนิยมในประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาของประเทศแถบยุโรป เกิดขึ้นหลังสิ้นสุด

สงครามโลกคร้ังที่ 2 คือ หลังปี 1945 แม้ว่าก่อนหน้านั้นประเทศต่าง ๆ แถบยุโรปมีรัฐธรรมนูญแบบ 

ลายลกัษณ์อกัษรแล้วกต็าม แต่เขยีนขึน้ในลักษณะทีเ่ป็นเพยีงการรบัรองรปูแบบการบรหิารประเทศทีมี่อยูแ่ล้ว

53 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู Baron de Charlde de Secondat Montesquieu. (1989). The Spirit of the laws. 

Translated and edited by Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, and Harold Samuel Stone. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
54 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู Jean-Jacques Rousseau. (2008). Discourse on Political Economy and the Social 

Contract. Translated by Christopher Betts. Oxford: Oxford University Press. 
55 อมร จันทรสมบูรณ์. อ้างแล้ว. น. 12-19. 
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5-27การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

คือ การปกครองในระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ต่อมาเมื่อเกิดความล้มเหลวของกลไก 

ในระบบรัฐสภาที่ใช้อยู่ เช่น การแก่งแย่งอ�านาจ การแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องของกลุ่ม 

ผลประโยชน์ต่าง ๆ การทุจริตคอร์รัปชัน จึงท�าให้นักวิชาการและนักการเมืองหันมาให้ความสนใจในแนวคิด

รัฐธรรมนูญนิยม เช่น รัฐธรรมนูญเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีบทบัญญัติให้จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ 

ยุคที่ 4 หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต มีประเทศเกิดใหม่จากการสลายตัวจากสภาพโซเวียต

จ�านวนมาก ประเทศเหล่านี้ต่างก็แสวงหารูปแบบทางการเมืองที่เหมาะสมส�าหรับตน 

หลักในการจัดท�ารัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม
การจดัท�ารฐัธรรมนูญเพือ่ให้เน้ือหาของรัฐธรรมนญูสะท้อนแนวคดิของรฐัธรรมนญูนยิมนัน้ Jethro 

K. Lieberman เสนอไว้ใน The Encyclopedia of Political Thought ว่าควรมีองค์ประกอบหลักดังนี้56 

1.  การเป็นรัฐธรรมนูญของสาธารณชนและมีความชัดเจน 

2.  ผ่านการรับรองหรือให้สัตยาบันจากประชาชน 

3.  บังคับใช้แก่ทุกคนอย่างถ้วนหน้ากันและจ�ากัดการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจขององค์กรของรัฐ 

4.  บัญญัติให้มีการแบ่งแยกอ�านาจ 

5.  ระบุกระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นกลางและเป็นธรรม 

6.  ยอมรับในอ�านาจของประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้งเพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกผู้น�าได้

7.  สงวนรักษาไว้ซ่ึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

การจัดท�ารัฐธรรมนูญภายใต้แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมท�าให้หลายประเทศมีบทบัญญัติจัดตั้งองค์กร

อิสระคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในช่วงแรกเริ่มมีขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ในการตีความกฎหมายต่าง ๆ ที่ออกมาโดย

รัฐสภาว่าขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่าน้ัน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศ

ออสเตรียถือเป็นประเทศเริ่มต้นที่ใช้ระบบศาลรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญออสเตรีย ค.ศ. 1920 แต่เมื่อ 

สิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ความตื่นตัวในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนและหลักนิติรัฐในหมู่นักกฎหมายเพ่ือ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงเกิดการผลักดันให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ตามแนวคิด

รัฐธรรมนูญนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่ประเทศแถบยุโรป เช่น รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ค.ศ. 1949 บัญญัติสิทธิขั้นพื้นฐานและจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ มีบทบาทและอ�านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพื่อคุ้มครองรัฐธรรมนูญและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยตรง57 แตกต่างจาก

สหรัฐอเมริกา แม้ว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศแรกที่มีรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งร่างขึ้น 

ภายใต้แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม แต่ไม่ได้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแยกออกมาต่างหากจากศาลยุติธรรม 

 

 
56 Jethro K. Lieberman. “Constitutionalism.” in M.T. Gibbons. (ed.). (2014). The Encyclopedia of Political 

Thought. New York, NY: John Wiley & Sons. pp. 730-731. 
57 วุฒิชัย จิตตานุ. (2556). กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก. กรุงเทพฯ: ส�านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ. น. 11. 
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เหมือนประเทศแถบยุโรป โดยสหรัฐอเมริกาใช้ศาลยุติธรรมเป็นผู ้ตรวจสอบหรือวินิจฉัยปัญหาทาง

รัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นประเทศที่ใช้ระบบศาลยุติธรรมพิจารณาวินิจฉัยกฎหมายว่าขัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนูญหรือไม่ ยังได้แก่ แคนาดา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น58

อมร จันทรสมบูรณ์ สันนิษฐานถึงสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งที่ประเทศแถบยุโรปรับเอาแนวคิด

รัฐธรรมนูญนิยม ด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือท�าหน้าท่ีพิทักษ์รัฐธรรมนูญว่า ประเทศเหล่าน้ันเกือบ

ทั้งหมดใช้ระบบรัฐสภา แต่กลับขาดความเชื่อถือในหลักความมีอ�านาจสูงสุดของรัฐสภาและกลไกที่ก�าหนด

ไว้ในรัฐธรรมนูญ และมองเห็นอันตรายที่เกิดจากสิ่งที่เรียกว่า เผด็จการรัฐสภา ทั้ง ๆ ที่ในระบบรัฐสภา 

พรรคที่กุมเสียงข้างมากในสภาก็จะเป็นพรรครัฐบาล แต่ด้วยเหตุที่พรรครัฐบาลเหล่านี้รวบอ�านาจไว้กับ 

ตัวเองและบิดเบือนการใช้อ�านาจท�าให้เกิดความเสื่อมในการบริหารประเทศและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิด

สงครามโลกครั้งที่ 2 นักวิชาการและนักการเมืองที่มองเห็นปัญหานี้จึงปรับปรุงการเขียนรัฐธรรมนูญเสียใหม่ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญประการหน่ึงก็คือ การให้มีศาลรัฐธรรมนูญ59

ศาลรัฐธรรมนูญจึงหมายถึง อ�านาจตุลาการที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษและเฉพาะเจาะจงเพ่ือพิจารณา

ปัญหาหรือข้อขัดแย้งในทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกวางตัวอยู่นอกขอบเขตของศาลยุติธรรมในระบบปกติและเป็น

อิสระซ่ึงจากอ�านาจในทางมหาชนอื่น ๆ60

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.1 เรื่องที่ 5.1.3

58 กล้า สมุทวณิช. (2558). ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. น. 104-105. 
59 อมร จันทรสมบูรณ์. (2538). ศาลรัฐธรรมนูญ (หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ). ใน รวมบทความครบรอบ 84 ปี 

ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัททิย์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 169. อ้างถึงใน กล้า สมุทวณิช. เพ่ิงอ้าง. น. 106-107.
60 Louis Favoreu. (1996). Les Cours Constitutionnelles. Paris: PUF. p. 3. อ้างถึงใน กล้า สมุทวณิช. เพ่ิงอ้าง. 

น. 108. 
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ตอนที่ 5.2 

การวิเคราะห์การเมอืงแนวสถาบนันยิมกบัการเมอืงการปกครองไทย

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 5.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 5.2.1  สถาบันทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย

เรื่องท่ี 5.2.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินบทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย

แนวคิด
1.   ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ซึ่งยึดหลักความเชื่อมโยงแห่ง

อ�านาจกล่าวคือ เมื่อประชาชนเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองเป็นตัวแทนในสภาผู้แทน

ราษฎรหรือฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารมีที่มาจากการเลือกของ

สมาชิกสภาฯ สถาบันทางการเมืองทั้ง 3 สถาบันน้ีมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อพัฒนาการทาง 

การเมอืงไทย เรือ่ยมานบัตัง้แต่จดุเริม่ต้นเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนกระทัง่

ถึงปัจจุบัน 

2.  สถาบันทางการเมืองของไทยยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินบทบาทอย่างที่ควร

จะเป็นส่งผลท�าให้สถาบันทางการเมืองเหล่าน้ียังไม่อาจเป็นกลไกในการพัฒนา

ประชาธปิไตยของไทยให้ดยีิง่ ๆ ขึน้ได้ไม่ว่าจะเป็นรฐัสภาทีไ่ม่อาจสะท้อนเจตนารมณ์ของ

ประชาชนอย่างแท้จริง รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพและไม่อาจสนองตอบความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง และพรรคการเมอืงทีย่งัคงเป็นพรรคการเมอืงของชนชัน้น�ามากกว่า

เป็นสถาบันทางการเมืองเพื่อคนท้ังมวล

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาตอนท่ี 5.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายสถาบันทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองของไทยได้

2.   อธิบายปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินบทบาทของสถาบันทางการเมืองของไทยกับการ

พัฒนาประชาธิปไตยได้
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เรื่องที่ 5.2.1  สถาบันทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมืองไทย

สถาบันทางการเมืองที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนอย่าง

ชดัเจนคอื สถาบนันติบิญัญัตหิรอืรัฐสภา สถาบนับรหิารหรอืรฐับาล และพรรคการเมอืง โดยเฉพาะในระบอบ

ประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภาเช่นประเทศไทย สถาบันทางการเมืองทั้ง 3 นี้ มีบทบาทและความส�าคัญต่อ

พัฒนาการทางการเมืองของไทยนับตั้งแต่อดีตที่เริ่มต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจวบจนกระท่ัง

ถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุน้ีผู้เขียนจึงเลือกน�าเสนอเจาะจงเฉพาะสถาบันทางการเมือง 3 สถาบันนี้ 

สถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
แม้ว่าในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่รัฐสภาถือก�าเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร

ที่บัญญัติถึงที่มา บทบาท อ�านาจหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองนี้ แต่รัฐสภาก็ถือก�าเนิดและมีพัฒนาการมา

อย่างยาวนานในองักฤษ ซึง่ยดึถอืรฐัธรรมนญูแบบจารตีประเพณ ีอย่างไรก็ตาม ระบบการเมอืงทีแ่ตกต่างกนั

ระหว่างประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา (Parliamentary System) ซึ่งถือว่าอังกฤษ

เป็นต้นแบบในฐานะที่ระบบนี้มีพัฒนาการมาจากอังกฤษกับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบ

ประธานาธบิด ี (Presidential System) ทีม่สีหรฐัอเมรกิาเป็นต้นแบบท�าให้สถาบนัรฐัสภามคีวามแตกต่างกนั

ด้วย 

คณะผู้ออกแบบรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในประเทศต่าง ๆ ออกแบบโดยยึดหลักการว่า 

ระบบรัฐสภายึดหลักความเชื่อมโยงแห่งอ�านาจ (fusion of powers) ซึ่งค�านี้เชื่อว่ามาจากนักวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญชาวอังกฤษคือ Walter Bagehot61 หลักนี้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างอ�านาจ 

ฝ่ายนติบิญัญตักัิบอ�านาจฝ่ายบรหิารตามระบบเวสต์มินสเตอร์ (Westminster) ของอังกฤษ กล่าวคือ สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จากน้ันพรรคที่ชนะเลือกตั้งจึงจัดตั้งรัฐบาลหรือ

ฝ่ายบริหาร จึงกล่าวได้ว่า ฝ่ายบริหารมีที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือฝ่ายนิติบัญญัติ หรือประชาชน

เลือกรัฐบาลโดยทางอ้อมผ่านการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ในระบบรัฐสภาจึงถือว่า 

รัฐสภามีอ�านาจสูงสุด (The Supremacy of Parliament) ในสังคมเหนือสถาบันอ่ืนใดเพราะเป็นสถาบันที่

สะท้อนเจตจ�านงของประชาชนทั้งมวล ดังที่ Albert Venn (A.V.) Dicey นักนิติศาสตร์และนักทฤษฎี

รัฐธรรมนูญชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงได้อธิบายไว้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ว่า รัฐสภามีสิทธิอ�านาจที่จะบัญญัติ

หรือไม่บญัญตักิฎหมายอืน่ใด และไม่มใีครหรอืองค์กรใดทีไ่ด้รบัการรบัรองโดยกฎหมายของอังกฤษจะมีสทิธิ

ในการยกเลิกหรือเพิกเฉยต่อกฎหมายของรัฐสภา ค�าอธิบายของ Dicey อาจสรุปได้ 3 ประการ ประการแรก 

รฐัสภามอี�านาจทีจ่ะบญัญัตกิฎหมายอืน่ใดก็ได้ตามทีป่รารถนา ประการทีส่อง อย่างไรกต็าม รฐัสภาไม่สามารถ

61 โปรดดู Walter Bagehot. Bagehot: The English Constitution. Paul Smith. (ed.). (2001). Cambridge:  

Cambridge University Press. 
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บัญญัติกฎหมายที่รัฐสภาในอนาคตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และประการสุดท้าย เฉพาะรัฐสภาเท่านั้นที่

มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายอื่นใดที่ผ่านรัฐสภาแล้ว62

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบรัฐสภายึดหลักการเช่ือมโยงแห่งอ�านาจดังที่กล่าวมา แต่ผู้ออกแบบ

รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองได้ออกแบบกลไกการถ่วงดุลซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับ 

ฝ่ายบริหารไว้เพื่อไม่ให้แต่ละฝ่ายใช้อ�านาจที่เกินเลยจนอาจกระทบต่อสังคมได้ กล่าวคือ ฝ่ายบริหารมีอ�านาจ

ในการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่หากเห็นว่าการด�าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรในการ

บญัญตัติวับทกฎหมายมคีวามผิดปกต ิหรอืการตรวจสอบรฐับาลจากฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร เช่น การตัง้กระทูถ้าม 

การย่ืนญัตติ ตลอดจนถึงการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ส่งผลกระทบท�าให้ 

รัฐบาลไม่สามารถบริหารงานภายใต้สภาผู้แทนราษฎรชุดนั้นได้ ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบและถ่วงดุล 

การด�าเนนิงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้รัฐบาลบริหารงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะอย่างโปร่งใส

และมีประสิทธิภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิอ�านาจในการตั้งกระทู้ถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให ้

ฝ่ายบริหารชี้แจง การยื่นญัตติต่าง ๆ และหากการบริหารงานของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อสังคมเป็นอย่างมาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิยื่นญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพ้นจากต�าแหน่งได้ 

ระบบประธานาธบิด ี(Presidential System) ทีม่สีหรฐัอเมรกิาเป็นต้นแบบนัน้ยดึหลกัการแบ่งแยก

อ�านาจ (separation of power) ซ่ึงกันและกันอย่างเด็ดขาดระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ 

เนื่องจากหวั่นเกรงว่า หากอ�านาจทั้งสามรวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วอาจจะกลายเป็นการปกครองแบบทรราช

ได6้3 สหรัฐอเมริกาจึงออกแบบให้สมาชิกรัฐสภาและฝ่ายบริหารต่างมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

แตกต่างจากระบบรฐัสภา จงึเป็นหลักประกันว่าทัง้ฝ่ายนติบิญัญตัแิละฝ่ายบรหิารมเีสถยีรภาพอยูใ่นต�าแหน่ง

จนครบวาระแตกต่างจากระบบรัฐสภาทีอ่าจถกูยบุสภาจากฝ่ายบรหิารแล้วต้องมกีารเลอืกตัง้ใหม่ หรอืรฐับาล

ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนต้องพ้นจากต�าแหน่ง เน่ืองจากระบบนี้ยึดถือหลักการแบ่งแยกอ�านาจ ที่มาของ

สมาชิกรัฐสภาและฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้ง 2 ฝ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่มีอ�านาจ

เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อขับให้ฝ่ายบริหารพ้นจากต�าแหน่งได้ ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารโดย

ประธานาธิบดีก็ไม่อาจยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถาบันทางการเมืองที่มีชื่อว่า รัฐสภา มีความแตกต่างกันระหว่างระบบรัฐสภา

กับระบบประธานาธบิด ีแต่ประเดน็ทีเ่กีย่วพนักบัทัง้ 2 ระบบก็คือ ระบบของรฐัสภา (system of parliament) 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ ระบบสภาเดียว (unicameral system) กับระบบ 2 สภา (bicameral system) 

บางประเทศเป็นระบบสภาเดียว แต่ส่วนใหญ่แล้วทั่วโลกใช้ระบบ 2 สภา กล่าวคือ ระบบสภาเดียว การเสนอ

และพิจารณาอนุมัติร่างกฎหมายเสร็จสิ้นภายในสภาเดียว ซึ่งมีข้อดีตรงที่เกิดความรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือ  

 

62 Anthony Bradley, and Keith Ewing. (2007). Constitutional and Administrative Law. Harlow, En:  

Pearson Longman. p. 54. 
63 Andrew Heywood. (2002). Politics (2nd ed.). New York, NY: Palgrave. pp. 315-316.; Michael Roskin.  

(et al.). (1997). Political Science: An Introduction. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. p. 12. 
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5-32 การวิเคราะห์การเมือง

การไม่ผ่านการกล่ันกรองอีกชั้นหนึ่งซึ่งอาจขาดความรอบคอบ รัดกุมจนอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสังคม

ได้ ด้วยเหตุน้ีระบบสภาเดียวจึงไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ส่วนระบบ 2 สภา คือ ระบบที่มีทั้งสภาผู้แทน

ราษฎร (House of Representative) หรือสภาล่างกับวุฒิสภา (Senate) หรือสภาสูง โดยสภาผู้แทนราษฎร

ท�าหน้าที่เสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย เมื่อร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้วหลังจากนั้นจึงส่งไปให้

วุฒิสภาพิจารณากลั่นกรองเป็นข้ันตอนสุดท้ายก่อนประกาศใช้ต่อไป ระบบ 2 สภาจึงเป็นที่นิยมมากกว่าครึ่ง

ของประเทศทั่วโลกเพราะข้อดีคือ มีความรอบคอบ รัดกุมในการออกกฎหมายแต่ละฉบับเนื่องจากมี 

การกลั่นกรองถึง 2 ชั้น 

อย่างไรก็ตาม ระบบ 2 สภาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย ประการหนึ่งก็คือ จากประวัติศาสตร์การ

ถือก�าเนิดมาอย่างยาวนานก่อนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในยุคสมัยโรมันค�าว่าวุฒิสภา ในภาษา

องักฤษคือ Senate มาจากภาษาละตนิว่า Senax แปลว่า ผูอ้าวโุส สมาชิกวฒุสิภาจึงเป็นผู้มอีาย ุ 40 ปีข้ึนไป 

หลายประเทศไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มาจากการสรรหาหรือการแต่งตั้ง หรือมาโดยต�าแหน่ง เช่น  

สภาขุนนางของอังกฤษ ตัวแทนมาจากอภิสิทธิ์ชนซึ่งมีจ�านวนน้อยในสังคม ในแง่ของอ�านาจมักถูกมองว่ามี

อ�านาจมากกว่าสภาผู้แทนราษฎร ระบบน้ีจึงถูกวิจารณ์ว่าขัดกับหลักการประชาธิปไตย นอกจากน้ีระบบ  

2 สภายังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินนโยบายและการผลักดันนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐบาล

ที่เน้นการเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจและสังคม หรือต้องการสร้างรัฐสวัสดิการ หลายประเทศที่เคยใช้

ระบบ 2 สภาจึงยกเลิกหันไปใช้ระบบสภาเดียวแทน เช่น นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน เปรู ในขณะท่ีประเทศ

ที่ใช้ระบบสภาเดียวแล้วเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบ 2 สภามีน้อยมาก แต่กระน้ัน ระบบ 2 สภายังเป็นที่นิยม

มากกว่าระบบสภาเดยีวทัง้ในประเทศทีป่กครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดี

เน่ืองจากคณะผูอ้อกแบบรฐัธรรมนญูและออกแบบสถาบนัทางการเมืองมองเหน็ว่า ระบบ 2 สภาเปรยีบเสมือน

ระบบของการมีกลไกส�ารอง โดยเปรียบวุฒิสภาเหมือนระบบการป้องกัน หากสภาผู้แทนราษฎรด�าเนินงาน

ผิดพลาด หรือระบบ 2 สภาช่วยสร้างความสมดุลในแง่ของการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นต้น64 

ในกรณีของไทย รัฐสภาถือก�าเนิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยพระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 7 ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานตามการทูลเกล้าของคณะราษฎร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 

2475 ก�าหนดให้รัฐสภาเป็นระบบสภาเดียว คือมีเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีที่มาแตกต่างกันและ

ก�าหนดเป็น 3 สมัย (ระยะ) สมัยที่หนึ่ง ให้ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว 

70 คน สมัยที่สอง จัดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 ประเภท ประเภทแรก ให้สมาชิกสมัยแรกเลือกกันเอง 

ประเภทที่สอง ให้มีการเลือกตั้งโดยแต่ละจังหวัดมีสมาชิก 1 คน หากมีประชากรมากกว่า 100,000 คน และ

เศษเกินมากกว่า 50,000 คน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มอีกหนึ่งคน ในสมัยที่สาม ในระยะเวลา 10 

ปี หากมีประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วราชอาณาจักรได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาเกินก่ึงหนึ่ง ให้จัด

ให้มีการเลือกตั้งทางอ้อมทั้งหมด โดยให้ประชาชนเลือกผู้แทนต�าบล จากน้ันจึงเลือกผู้แทนจังหวัดตามล�าดับ 

64 John Uhr. “Bicameralism.” in R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder, and Bert A. Rockman (eds.). Op.cit.  

pp. 474-490. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

5-33การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

แต่แล้วการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ถูกยกเลิกเสียก่อน65 แล้วแทนที่

ด้วย “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475” ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรสยาม พทุธศักราช 2475 รฐัสภายังคงเป็นระบบสภาเดียว คือมีเฉพาะ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีท่ีมา 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้ง 2 ชั้น โดยราษฎร

ชาย หญงิทีม่อีายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีสญัชาตไิทยตามกฎหมาย และภายใต้เงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในพระราชบญัญติั

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2475 โดยจัดการเลือกผู้แทนต�าบล แล้วให้ผู้แทนต�าบล

เลือกผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นจึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยทางอ้อมครั้งแรก

และคร้ังเดียวของประเทศไทยเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476 ส่วนสมาชิกประเภทที่ 2 ได้รับแต่งตั้งโดย 

พระมหากษัตริย์ตามค�าแนะน�าของคณะรัฐมนตรี และจะยกเลิกโดยก�าหนดระยะเวลาไว้ว่า หากมีจ�านวน

ราษฎรผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจบการศึกษาขั้นประถมศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ

จ�านวนผู้มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดหรือในระยะเวลา 10 ปี

กว่าที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงระบบรัฐสภาจากระบบสภาเดียวไปเป็นระบบ 2 สภาเป็นครั้งแรก 

ก็เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 แทนที่รัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานานถึง 14 ปี 

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ก�าหนดให้รัฐสภาประกอบ

ด้วยสภาผู้แทนราษฎรและพฤฒิสภา โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ยกเลิกสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรประเภท 2 หรือที่มาจากการแต่งตั้ง ส่วนสมาชิกพฤฒิสภามาจากการเลือกตั้งขององค์การ

เลือกตั้งสมาชิกพฤฒิสภา ซึ่งก�าหนดวิธีการเลือกต้ังไว้ในบทเฉพาะกาล อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับน้ี 

ก็ถูกยกเลิกไปหลังจากประกาศใช้ได้เพียง 1 ปี 6 เดือน เมื่อเกิดการรัฐประหารในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 

ซึ่งน�าโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ในขณะเดียวกัน การรัฐประหารในคร้ังนี้นับเป็นการยุติบทบาททางการเมือง

ของคณะราษฎรอย่างส้ินเชิง บุคคลส�าคัญของคณะราษฎร เช่น ปรีดี พนมยงค์ ต้องล้ีภัยทางการเมืองไปยัง

ต่างประเทศ ส่งผลให้ความพยายามในการสถาปนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาตามความ

คาดหวังของคณะราษฎรสิ้นสุดลงตามไปด้วย

คณะรัฐประหารได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 หรือที่รู้จักในชื่อ รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มหรือฉบับตุ่มแดง เน่ืองจากขณะที่ท�าการ

ร่างนั้น น.อ.กาจ กาจสงคราม ผู้อ�านวยการร่างรัฐธรรมนูญได้น�าไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มน�้า เน่ืองจากหากถูกจับได้

เสียก่อนจะมีความผิดฐานเป็นกบฏ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงให้รัฐสภาเป็นระบบ 2 สภา เพียงแต่เปลี่ยนชื่อ

สภาสูงจากพฤฒิสภา เป็นวุฒิสภา ซ่ึงใช้ชื่อน้ีนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สมาชิก

วุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกต้ังแต่มาจากการแต่งต้ังโดยพระมหากษัตริย์ มีจ�านวนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทน 

(ตัดค�าว่าราษฎรออกไป) มีอ�านาจทัดเทียมกับสมาชิกสภาผู้แทนในการเสนอร่างกฎหมายและสามารถลงมติ

ร่วมกับสภาผู้แทนในการลงมติความไว้วางใจคณะรัฐมนตรี ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนให้มาจากการเลือกตั้ง

65 บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. (2558). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: ความเป็นมาและสาระส�าคัญ. กรุงเทพฯ: สถาบัน

พระปกเกล้า. น. 52.  
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5-34 การวิเคราะห์การเมือง

โดยตรงจากประชาชน66 ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม 2492 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรคือ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 สาระส�าคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี ้

คือ การก�าหนดให้เป็นระบบ 2 สภาเช่นที่ผ่านมา คือวุฒิสภาและสภาผู้แทน แต่ให้ศักดิ์ของวุฒิสภาอยู่เหนือ

สภาผู้แทนท�าให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา วุฒิสภามาจากการเลือกและแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์

และก�าหนดให้มตุีลาการรัฐธรรมนูญขึน้เป็นคร้ังแรก โดยให้ประธานวฒุสิภาเป็นประธานตลุาการรฐัธรรมนญู 

อย่างไรก็ตาม หลังการรัฐประหารเงียบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 โดย “คณะบริหารประเทศ

ชั่วคราว” ซ่ึงน�าโดยจอมพลผิน ชุณหะวัณ ได้มีการน�ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 

กลบัมาใช้ใหม่ร่วมกบัรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิว่าด้วยนามประเทศ พทุธศกัราช 2482 และรฐัธรรมนูญแก้ไข

เพิม่เตมิว่าด้วยบทเฉพาะกาล พทุธศกัราช 2483 จากน้ันจงึประกาศใช้เป็น “รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495” รัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้เปลี่ยนแปลงระบบรัฐสภาไทย

กลับไปเป็นระบบสภาเดยีวอกีครัง้หนึง่ โดยมเีพยีงสภาผู้แทนราษฎรเท่าน้ัน ไม่มีวฒิุสภา และสมาชกิสภาผู้แทน

ราษฎรมี 2 ประเภทเหมือนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 คือ มาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชนและมาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ 

ระบบรัฐสภาไทยว่างเว้นการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งเกือบ 10 ปี เมื่อคณะปฏิวัติ

น�าโดยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ยึดอ�านาจตัวเองเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2501 โดยประกาศใช้ “ธรรมนูญการ

ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502” ท�าให้ระบบรัฐสภาของไทยเป็นระบบสภาเดียวดังเช่นก่อนหน้านี้ 

เพียงแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ โดย

คณะปฏวิตัใิห้เหตุผลว่าเพือ่ความประหยดัและต้องการให้ผูร่้างรฐัธรรมนญูและผูบ้ญัญตักิฎหมายเป็นบคุคล

คณะเดียวกัน 

กว่าที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดข้ึนอีกครั้งก็เมื่อมีการประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511” และระบบรัฐสภาหวนกลับมาใช้ระบบ 2 สภาอีกครั้ง เพียงแต่

สมาชิกวุฒิสภายังคงมาจากการแต่งตั้งและมีอ�านาจเหนือสภาผู้แทนราษฎร เช่น เป็นประธานรัฐสภา มีอ�านาจ

ในการเสนอร่างกฎหมายและการตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกับสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร ไม่ใช่การท�าหน้าทีก่ลัน่กรองกฎหมายเพยีงอย่างเดยีวตามหลกัสากล บ่งชีใ้ห้เหน็ว่าวฒุสิภา

ซึ่งเป็นตัวแทนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีอ�านาจไม่ต่างจากตัวแทนที่ประชาชนเลือก อีกทั้งในการประชุม

ร่วมของทัง้ 2 สภาหรอืทีเ่รยีกว่าการประชมุรฐัสภา วฒิุสภากลบัมีสถานะทีเ่หนือกว่าสภาผู้แทนราษฎรเสยีอีก 

นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ โดยปกติแล้วระบบรัฐสภาถือหลัก

ของการเชื่อมโยงแห่งอ�านาจกล่าวคือ ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีมีที่มาจากสภาผู้แทนราษฎร นายก-

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีจึงด�ารง 2 สถานะ คือ เป็นฝ่ายบริหารและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยใน 

คราวเดียวกัน แต่คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้น�าเอาแนวคิดและหลักการแบ่งแยกอ�านาจของระบบ

ประธานาธิบดีมาใช้จึงบัญญัติให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแยกขาดออกจากกันเป็นคร้ังแรก เพื่อให้เกิด

การดุลอ�านาจกันอย่างชัดเจนเน่ืองจากคาดหวังต่อเสถียรภาพทางการเมือง

66 เพิ่งอ้าง. น. 62-63. 
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5-35การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับการยกย่องว่า

สะท้อนหลักการประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหน่ึง ร่างขึ้นหลังการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิต 

นักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ท�าให้ระบบรัฐสภามีความก้าวหน้ามาก แม้ว่าสมาชิก

วุฒิสภายังคงมาจากการแต่งตั้งก็ตาม เช่น การก�าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาแทน

ประธานวุฒิสภา การก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องแสดงทรัพย์สินเพื่อป้องกันการใช้

อ�านาจโดยมิชอบ การก�าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง ไม่

สามารถสมัครอิสระโดยไม่สังกัดพรรคได้เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของพรรคการเมือง การห้ามสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาด�ารงต�าแหน่งข้าราชการประจ�าเพื่อลดบทบาท อ�านาจอิทธิพลของระบบราชการ

ในรัฐสภา และการสนับสนุนให้มีผู้น�าพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแบบเดียวกับสภาอังกฤษ ตลอดจน

การส่งเสริมให้รัฐสภาตรวจสอบการท�างานของรัฐ การใช้จ่ายของข้าราชการโดยให้มีผู้ตรวจเงินแผ่นดินของ

รัฐสภา

อย่างไรก็ตาม ระบบราชการกลับมามีบทบาท อ�านาจอิทธิพลในรัฐสภาอีกคร้ัง (ไม่นับรัฐธรรมนูญ

ชั่วคราวที่เกิดข้ึนหลังการรัฐประหารก่อนหน้าน้ี) ความก้าวหน้าของระบบรัฐสภาที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 หยุดชะงัก เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2521 ก�าหนดให้ข้าราชการประจ�าเป็นวุฒิสมาชิกได้ และประธานวุฒิสภากลับมามีบทบาทอีกครั้งเม่ือมีการ

ก�าหนดให้เป็นประธานรฐัสภาแทนท่ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เช่นเดียวกับรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2534 ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมา 

การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของระบบรัฐสภาไทยมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับการยกย่องอีกฉบับหน่ึงว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้หลักประกันด้าน

สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนและสะท้อนหลักการประชาธิปไตยสูง รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรมทีีม่า 2 ทาง ทางหนึง่มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงในระบบเขต อีกทางหน่ึงมาจากระบบบญัชรีายชือ่พรรค 

(Party List) โดยผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยคาดหวังว่าจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ที่มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นจากระบบบัญชีรายชื่อที่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง จูงใจผู้สมัครที่มีคุณภาพ ไม่มี

ฐานเสียงในเขตเลือกตั้ง แต่มีชื่อเสียงในระดับชาติ และสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งจากประชาชน 

เช่นเดียวกัน รวมทั้งก�าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหน่ึง ซึ่ง

เคยเกิดขึ้นมาแล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 คือ การแยกฝ่ายนิติบัญญัติออก

จากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนอีกครั้ง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่สามารถด�ารงต�าแหน่งสมาชิกรัฐสภาได้ 

เพียงแต่ในครั้งนี้มีการก�าหนดว่า นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นคือ เป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร แต่ก่อนรบัต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากการเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเสยีก่อน ต�าแหน่ง

รัฐมนตรีอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน67

67 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2550). กฎหมายมหาชน เล่ม 2: การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน-เอกชนและพัฒนาการกฎหมาย

มหาชนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 311-342. 
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5-36 การวิเคราะห์การเมือง

ระบบรัฐสภาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง (ไม่นับรัฐธรรมนูญชั่วคราว พุทธศักราช 2549) จาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยยกเลิกการแบ่งแยกอ�านาจเด็ดขาดตามหลักการ

ของระบบประธานาธิบดีกลับมาเป็นระบบการเชื่อมโยงอ�านาจตามระบบรัฐสภาเช่นเดิม ท�าให้ฝ่ายบริหารยัง

คงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยในคราวเดียวกัน ขณะเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงการได้มาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภาจากเดิมมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเปลี่ยนแปลงเป็นมาจากการเลือกตั้งผสมกับการแต่งตั้งหรือการ

สรรหา 

ปัจจุบนั รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงเกิดขึน้ 3 ปีหลงัจากการรฐัประหาร

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐสภามีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอีกครั้งกล่าวคือ วิธีการได้มาซ่ึง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจาก 2 ทางเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ คือ ทางหน่ึงมาจากการเลือกต้ังในระบบเขต

เลือกตั้งและอีกทางหนึ่งมาจากระบบจัดสรรปันส่วนผสม (Mixed Member Apportionment) แทนที่ระบบ

บัญชีรายช่ือพรรค แต่ในการเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวแต่ได้ ส.ส. จาก 2 ทาง 

แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ที่มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ในส่วนของวุฒิสภาจากเดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

มาจากการเลือกต้ังและการสรรหาหรือการแต่งต้ัง แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหา

หรือแต่งตั้งทั้งหมด เพียงแต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังคงเป็นประธานรัฐสภา 

สถาบันบริหารหรือรัฐบาล
สถาบันบริหารหรือรัฐบาลก็ไม่แตกต่างจากสถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในแง่ที่ว่าอยู่ภายใต้การ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยระบบใด กล่าวคอื สถาบนับรหิารในระบบรฐัสภามีความแตกต่างจากสถาบนั

บริหารในระบบประธานาธิบดีเช่นเดียวกับสถาบันรัฐสภา ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในระบบรัฐสภานั้นยึดหลัก

การเชื่อมโยงแห่งอ�านาจ ฝ่ายบริหารซ่ึงอยู่ในรูปของคณะรัฐมนตรี (Cabinet) ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรี 

(Minister) ต่าง ๆ โดยมีรัฐมนตรีคนหน่ึงท�าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าหรือผู้น�าสูงสุดเรียกว่า นายกรัฐมนตรี (Prime 

Minister) อันหมายถึงการรับผิดชอบทางการเมืองเป็นองค์คณะนั้น68 มีที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่ชนะเลือกตั้งครองเสียงข้างมากในสภา รัฐบาลจึงต้องรับผิดชอบทางการเมือง (Accountable) ต่อรัฐสภา 

ดังนั้น ตราบใดท่ีเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นพรรครัฐบาลยังคงให้

ความไว้วางใจ รัฐบาลก็ยังคงมีเสถียรภาพสามารถบริหารงานต่อไปได้69 ด้วยเหตุเช่นนี้ท�าให้ Arend  

 

68 Eric M. Uslaner, and Thomas Zittel. “Comparative Legislative Behavior.” in R.A.W. Rhodes, Sarah  

A. Binder, and Bert A. Rockman. (eds.). Op.cit. p. 455. 
69 Douglas Verny. “Parliamentary Government and Presidential Government”, in Arend Lijphart (ed.). 

(1992). Parliamentary Versus Presidential Government. New York, NY: Oxford University Press. pp. 31-38.; Matthew 

S×berg Shugart. “Comparative Executive-Legislative Relations.” in R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder, and Bert  

A. Rockman. (eds.). Op.cit. 
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5-37การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

Lijphard ชี้ให้เห็นว่า อ�านาจของฝ่ายบริหารได้ครอบง�าฝ่ายนิติบัญญัติเสียแล้ว โดยเฉพาะในประเทศที่เป็น

รัฐบาลพรรคเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ (Westminster) ของอังกฤษ เพราะตราบใดที่พรรครัฐบาลยังคง

เป็นเอกภาพ ฝ่ายบริหารก็จะยังคงอยู่รอดปลอดภัยจากการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ70

ดังนั้น ลักษณะดังกล่าวข้างต้นซ่ึง Matthew S×berg Shugart เรียกว่า Majoritarian Parlia-

mentarism จงึมแีนวโน้มทีจ่ะน�าไปสู่การรวบอ�านาจของฝ่ายบรหิารทีผู่น้�ารฐับาลเป็นผูน้�าพรรคในสภาผูแ้ทน

ราษฎรด้วย เว้นแต่จะเกดิความไม่ลงรอยกนัภายในพรรคในประเดน็ต่าง ๆ เท่านัน้ทีพ่อจะน�าไปสูก่ารอภปิราย 

ถกเถียงกันได้เพราะหวั่นเกรงว่าเรื่องจะเปิดเผยไปสู่สาธารณะ ซ่ึงอาจน�ามาสู่ผลกระทบต่อการเลือกตั้งใน

ครั้งต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ในระบบรัฐสภาประเทศอื่น ๆ นอกจากอังกฤษแล้วมักจะเป็นรัฐบาลผสม เม่ือ

ไม่มพีรรคการเมอืงใดชนะเลอืกตัง้เกนิคร่ึงกจ็ะเกดิการต่อรองระหว่างพรรคการเมอืงต่าง ๆ เพือ่จดัตัง้รฐับาล

ผสมแทนการเป็นรัฐบาลพรรคเดียว ลักษณะเช่นนี้ ความอยู่รอดของรัฐบาลมาจากความเป็นเอกภาพใน 

หมูพ่รรคร่วมรฐับาล ในขณะเดยีวกนั รฐับาลเสยีงข้างน้อยกอ็าจจะเกดิขึน้ได้ และสามารถอยูร่อดได้ตราบใด 

ที่พรรคฝ่ายค้านไม่รวมตัวกันเพื่อเล่นงานรัฐบาล อาจกล่าวได้ว่า รัฐบาลผสมมีลักษณะที่เรียกว่า Transac-

tional Parliamentarism หรือระบบรัฐสภาที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือการต่อรองกันระหว่าง 

พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อความอยู่รอดของรัฐบาล71

ส่วนสถาบนับริหารในระบบประธานาธบิดนีัน้ ตามหลกัการแบ่งแยกอ�านาจ (Separation of Powers) 

กันอย่างชัดเจน ท�าให้ฝ่ายบริหารมีที่มาที่เป็นเอกเทศ ไม่ได้มาจากสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่เกิดขึ้นในระบบ

รัฐสภา สหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นแม่แบบของระบบน้ีมักจะถูกหยิบยกให้เป็นตัวอย่าง ประธานาธิบดีมา

จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน (แม้ว่าในทางปฏิบัติมาจากการเลือกของคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral 

College) กต็าม)72 แม้ว่าประธานาธบิดจีะมรีฐัมนตรกีระทรวงต่าง ๆ เป็นผู้ช่วยการบรหิารงาน ซ่ึงประธานาธิบดี

แต่งตั้งขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา แต่ในระบบน้ีความรับผิดชอบเป็นเรื่องของตัวประธานาธิบดี

แต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่การรับผิดชอบร่วมเป็นองค์คณะเหมือนระบบรัฐสภา ลักษณะการด�าเนินงานของ 

ฝ่ายบริหารในระบบประธานาธิบดีจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบฉายเดี่ยว (One-Man Show) ข้อสังเกต

ประการหนึ่งในกรณีของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกาก็คือ ชื่อต�าแหน่งของรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ น�าหน้า

ด้วยค�าว่า Secretary ไม่ใช่ Minister รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีสถานะไม่ต่างจากเลขานุการ 

ระบบประธานาธิบดีซึ่งฝ่ายบริหารคือ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเช่นเดียวกับสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร ท�าให้ฝ่ายบริหารอยู่ในต�าแหน่งจนครบวาระ ไม่ต้องมาพะวงเรื่องเสถียรภาพว่าจะถูก 

ฝ่ายนิติบัญญัติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพ่ือให้พ้นจากต�าแหน่ง เนื่องจากระบบนี้ได้ถูกออกแบบให้สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรไม่มีอ�านาจในการขับรัฐบาลให้พ้นจากต�าแหน่งได้ เช่นเดียวกับประธานาธิบดีก็ไม่มีอ�านาจ

70 Arend Lijphard. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-six 

Countries. New Haven, Conn.: Yale University Press. Cited in Matthew S×berg Shugart. Ibid. p. 353.  
71 Matthew S×berg Shugart. Op.cit. pp. 353-354.  
72 รายละเอียดของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา โปรดดู แกร่ี ว๊อซเชอร์แมน (Gary Wasserman). การเมืองการปกครอง

สหรัฐอเมริกา (The Basics of American Politics). ปราณี ทิพยรัตน์, สิริพรรณ นกสวน สวัสดี. (แปล). (2552). กรุงเทพฯ:  

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

5-38 การวิเคราะห์การเมือง

ยุบสภาผู้แทนราษฎร ระบบน้ีจึงท�าให้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติด�าเนินงานจนครบวาระ ดังนั้น ระบบ

ประธานาธิบดีความรับผิดชอบทางการเมืองของประธานาธิบดีจึงรับผิดชอบต่อประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือก

โดยตรงแตกต่างจากระบบรัฐสภาที่คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาหรือรับผิดชอบต่อประชาชนโดย 

ทางอ้อม73 

กรณีของไทย ซึ่งเป็นประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา สถาบันบริหารหรือรัฐบาลมีที่มาไม่แตกต่างจาก

ประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ระบบน้ี โดยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งโดยทางอ้อมหรือมาจากการเลือกของสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม มีเพียง 2 ครั้งเท่านั้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีการชนะเลือกตั้งได้ที่นั่ง

เกนิครึง่ คอื พรรคไทยรักไทยในการเลือกตัง้เม่ือวันที ่6 กุมภาพันธ์ 2548 จนน�ามาสูก่ารจดัตัง้รัฐบาลพรรคเดยีว 

และพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ซึ่งพรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาล 

พรรคเดียวได้ แต่เลือกดึงพรรคการเมืองอื่น ๆ เข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลผสมเพ่ือให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ 

มากยิ่งขึ้น ส่วนการเลือกตั้งครั้งอื่น ๆ เป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคมาโดยตลอด ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่ง 

ผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางการเมืองของไทยจนท�าให้คณะรัฐประหารชุดต่าง ๆ น�ามาเป็นข้ออ้าง 

ในการยึดอ�านาจหลายคร้ัง 

หากพิจารณาพัฒนาการของรัฐบาลไทยมีประเด็นท่ีน่าสนใจนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ของคณะราษฎร พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันพอสังเขปดังนี้ 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ฝ่ายบริหารยังไม่ได้เรียกชื่อว่า คณะรัฐมนตรีเช่น

ปัจจุบัน แต่ใช้ชื่อว่า คณะกรรมการราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคณะ- 

ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการราษฎร 

(เทยีบเท่าต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจบุนั) จากน้ันประธานคณะกรรมการราษฎรเป็นผูเ้ลอืกสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรอีก 14 คนเป็นกรรมการราษฎร (เทียบเท่ารัฐมนตรี) ประธานคณะกรรมการราษฎรหรือนายกรัฐมนตรี

คนแรกของไทยคอื พระยามโนปกรณ์นติธิาดา (ก้อน หตุะสงิห์) ซึง่ไม่ใช่บคุคลในคณะราษฎร แต่เป็นเสนาบดี

กระทรวงการคลังในรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 

ค�าว่า คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อมีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 หลังจากการ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 31/2475 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2475 

ได้มีข้อความในช่วงสุดท้ายว่า “มีค�าอยู่ค�าหนึ่งในร่างที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทัก คือ ค�าว่า คณะกรรมการ

ราษฎรกับกรรมการราษฎร ทรงรับส่ังว่า ค�าไม่เพราะ และไม่ค่อยจะถูกเรื่องตามแบบราชาธิปไตยตาม

รัฐธรรมนูญ และทรงติเช่นนี้จึงขอน�าเสนอให้ทราบด้วย” ต่อมาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 

41/2475 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2475 ในที่ประชุมสภามีการพิจารณาเลือกค�าให้เหมาะสมแทนค�าว่า  

คณะกรรมการราษฎร ประธานคณะกรรมการราษฎรและกรรมการราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี

ความเห็นกันไปต่าง ๆ นานา ในท่ีสุดเจ้าพระยาพิชัยญาติ ประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะนั้น ได้กล่าวก่อน 

 

73 Douglas Verny. Op.cit. pp. 40-45.  
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5-39การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

การปิดประชมุสรุปได้ว่า ทีป่ระชมุได้แก้ไขค�าว่า “คณะกรรมการราษฎร” เป็น “รัฐมนตรีสภา” ค�าว่า “ประธาน

คณะกรรมการราษฎร” เป็น “นายกรัฐมนตรีสภา” และค�าว่า “กรรมการราษฎร” เป็น “รัฐมนตรี” และได้มี

ข้อตกลงใหม่ให้แก้ค�าเหล่านีอ้กี คอื ค�าว่า “รฐัมนตรสีภา” แก้เป็น “คณะรฐัมนตร”ี และค�าว่า “นายกรฐัมนตรี

สภา” แก้เป็น “นายกรัฐมนตรี”74 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ก�าหนดให้ข้าราชการประจ�าสามารถเป็น

รัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องลาออกจากต�าแหน่ง แต่หลังจากนั้นอีก 14 ปี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2489 จึงบัญญัติห้ามข้าราชการประจ�าด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี เป็นการแยกการเมืองออกจาก

ข้าราชการประจ�า75 เพื่อให้ข้าราชการประจ�าด�ารงตนเป็นกลางในทางการเมืองในฐานะที่เป็นผู้น�านโยบายไป

ปฏิบัติจากฝ่ายการเมือง ซึ่งหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ ฝ่ายการเมืองในฐานะ

ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนต้องเป็นผู้ก�าหนดนโยบายหรือริเริ่มนโยบาย ส่วนข้าราชการประจ�าซึ่งไม่ได้

มาจากการเลือกต้ัง แต่มาจากการสอบคัดเลือกเป็นผู้น�านโยบายไปปฏิบัติในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหาร 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล ความขัดแย้งทางการเมืองและการรัฐประหาร

เป็นระยะในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรตลอดเวลา 25 ปี เมื่อมาถึงยุคสมัยของ

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งขึ้นมามีอ�านาจจากการรัฐประหาร การเกิดธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช 2502 (รัฐธรรมนูญชั่วคราว) ซึ่งให้อ�านาจฝ่ายบริหารโดยนายกรัฐมนตรีสามารถใช้อ�านาจที่ 

ไม่เพยีงของฝ่ายบรหิารเท่านัน้ แต่ยงัได้รวมของฝ่ายนติบิญัญตัแิละตลุาการ ตามมาตรา 17 ท�าให้นายกรฐัมนตรี

มีอ�านาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สาเหตุประการหนึ่งเป็นผลมาจากความคิดทางการเมืองหรืออุดมการณ์

ทางการเมอืงของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ ทีป่ฏเิสธอดุมการณ์ทางการเมืองแบบเสรนิียมตามแบบโลกตะวนัตก

อันเป็นพื้นฐานของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องการสถาปนาอุดมการณ์ทางการเมือง

แบบไทย เช่น ฝ่ายบริหารมีอ�านาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ โดยอ้างว่าเพื่อให้การเมืองไทยเป็นประชาธิปไตย

แบบไทยซึ่งเหมาะสมกับสภาวการณ์และลักษณะพิเศษของไทยที่แตกต่างจากชาติตะวันตก76

ผลพวงจากอุดมการณ์ทางการเมืองและการบริหารงานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ส่งอิทธิพล

ต่อความคิดทางการเมืองของคนไทยในระยะต่อ ๆ มาตราบจนถึงปัจจุบันที่ต้องการผู้น�าคือ นายกรัฐมนตรี

ที่มีลักษณะของการใช้อ�านาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แม้ว่าในทางกฎหมายและบริบททางการเมืองและสังคม

แตกต่างจากยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นอย่างมากแล้วก็ตาม แต่ยังมีประชาชนจ�านวนไม่น้อยที่มี

ลกัษณะโหยหาอดีตเช่นน้ี ด้วยเหตน้ีุ การบริหารงานของรฐับาลในระยะต่อ ๆ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ให้ลุล่วงไปได้ก็มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้กรอบแนวคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาเป็นกรอบอ้างอิง

นอกจากนั้น ความคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยังเห็นว่าพรรคการเมืองเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ หลังการรัฐประหาร 20 ตุลาคม 2501 จึงมีประกาศยกเลิกพรรคการเมืองที ่

 
74 อารีรัตน์ วิชาช่าง. http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=นายกรัฐมนตรี. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2560. 
75 บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. อ้างแล้ว. น. 61. 
76 ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. (2548). การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�ารา

สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. น. 191-194. 
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5-40 การวิเคราะห์การเมือง

มอียู่ทัง้หมดทนัท ีเขาเหน็ว่ารฐับาลจะมเีสถยีรภาพได้ ต้องไม่ตกอยูภ่ายใต้อ�านาจของพรรคการเมอืง “ทางหนึง่

จะต้องมกีารจ�ากดัโดยกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญบญัญตัใิห้แยกอ�านาจบรหิารออกจากอ�านาจนติบิญัญตัมิาก

ขึ้น ซึ่งจะยังผลให้การเลือกตั้งมีบทบาทต่อการตั้งรัฐบาลน้อยลง”77 

ความคิดดังกล่าวของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ส่งผลให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 บัญญัติให้ฝ่ายบริหารแยกขาดออกจากฝ่ายนิติบัญญัติเป็นครั้งแรก 

ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย กล่าวคือ คณะรัฐมนตรีไม่สามารถด�ารงต�าแหน่งเป็นสมาชิกสภาด้วยใน 

คราวเดียวกัน ซ่ึงเป็นรูปแบบของการถ่วงดุลอ�านาจที่ใช้ในระบบประธานาธิบดี การบัญญัติเช่นนี้ของ

รฐัธรรมนญูไม่เพยีงต้องการให้รฐับาลมเีสถยีรภาพเท่าน้ัน แต่ยังสะท้อนความต้องการทีจ่ะให้ฝ่ายบรหิารโดยเฉพาะ

นายกรัฐมนตรี สามารถแสดงภาวะผู ้น�าในทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ไม่ต่างจากระบบประธานาธิบดี 

สอดคล้องกับความคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ให้ความส�าคัญกับผู้น�าฝ่ายบริหารในการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาของประเทศ โดยมีอุปสรรคขัดขวางจากฝ่ายนิติบัญญัติให้น้อยที่สุด 

อย่างไรก็ตาม หลังการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่ของนักศึกษาและประชาชนใน

เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยสงูย่ิง รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2517 ได้ให้ความส�าคัญกับพรรคการเมืองและนักการเมืองอีกครั้ง ไม่เพียงส่งเสริมให้ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมืองเท่านั้น แต่ยังก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมา

จากการเลือกตั้งเท่าน้ัน ซ่ึงหมายถึงนายกรัฐมนตรียังด�ารงต�าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยใน 

คราวเดียวกัน 

บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยอย่างมากของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีด�ารงอยู่ได้ไม่นานนักเม่ือ

เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 น�ามาสู่การรัฐประหารอีกครั้งและต่อมาตามมาด้วยการรัฐประหาร 20 ตุลาคม 

2520 ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ท�าให้คณะผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2521 มีโจทย์ใหญ่ที่ส�าคัญประการหน่ึงก็คือ ท�าอย่างไรจึงจะสร้างความมีเสถียรภาพทางการ

เมืองได้ ค�าตอบจึงออกมาในรูปของการสร้าง “ประชาธิปไตยครึ่งใบ”78 ด้วยการบัญญัติให้นายกรัฐมนตรี

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งข้าราชการ

ประจ�าสามารถด�ารงต�าแหน่งวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งและเป็นข้าราชการการเมืองได้ 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผู้บัญชาการทหารบกด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญ 

ที่สร้างประชาธิปไตยครึ่งใบด้วยความส�าเร็จอย่างดี สามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้เกิดขึ้นได้ใน 

ขณะนั้น จนส่งผลท�าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากเดิมตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศหรือจีดีพีเป็นเลขตัวเดียวกลายเป็นเลข 2 หลัก การบริหารงานของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  

นับเป็นอีกหนึ่งผู้น�านอกเหนือจากจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ที่กลายเป็นตัวแบบที่หลายคนต้องการในตัว 

นายกรัฐมนตรีคนต่อ ๆ มา 

77 เพิ่งอ้าง. น. 195. 
78 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2557). “ประชาธิปไตย” คนไทยไม่เท่ากัน. กรุงเทพฯ: มติชน. น. 25-30. 
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เสถียรภาพทางการเมืองอันเป็นผลส่วนหนึ่งจากการเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบท่ีน�าไปสู่การเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างมาก ส่งผลให้ในทศวรรษ ปี 2520 เกิดการเติบโตและขยายตัวของชนชั้นกลาง ซึ่งมีวิถี

ชีวิต มีรสนิยมในการใช้ชีวิต รวมถึงความคิดทางการเมืองที่แตกต่างจากชนชั้นล่าง ดังที่ Samuel P. Hun-

tington ได้เสนอไว้ในงานที่มีชื่อเสียงช้ินหน่ึงคือ The Third Wave: Democratization in the Late 

Twentieth Century79 ว่า การเติบโตในทางเศรษฐกิจมีผลผลักดันต่อการสร้างความเป็นประชาธิปไตยใน

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในยุคคลื่นลูกที่ 3 ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ดังนั้น อุดมการณ์ทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยจึงขยายตวัมากยิง่ขึน้เรือ่ย ๆ ในสงัคมไทย โดยเฉพาะในหมู่ชนชัน้กลาง นายกรฐัมนตรคีนใหม่

ต่อจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ภายหลังการเลือกตั้งจึงกลายเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคือ  

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แม้ว่ายังคงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึ่ง

ไม่ได้ก�าหนดว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นก็ตาม 

การยึดมั่นในหลักการว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งยังคงด�าเนินต่อไป แม้จะเกิดการ

รัฐประหารต่อรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยคณะรักษาความ 

สงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ยังไม่ก�าหนดให้

นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเชื่อกันว่าเป็นการเปิดทางให้ผู้น�าทหารในคณะ รสช. 

ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อพลเอกสุจินดา คราประยูร ผู้น�าการรัฐประหารขึ้นรับต�าแหน่งนายกรัฐมนตร ี

ชนชั้นกลางในเมืองหลวงก็เดินขบวนต่อต้านและขับไล่ให้พ้นจากต�าแหน่งจนเกิดเหตุการณ์วิกฤตที่เรียกว่า 

พฤษภาทมิฬ 2535 ในเดือนพฤษภาคม 253580 ในที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 

ในปี 2535 ก�าหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หลังวิกฤตการเมืองเดือนพฤษภาคม 2535 ไม่เพียงการยืนหยัดในประเด็นนายกรัฐมนตรีต้องมา

จากการเลอืกตัง้ แต่ยงัต้องการปฏริปูการเมอืงเพือ่ให้สถาบนับรหิารได้ท�าหน้าทีใ่นการบรหิารงานได้อย่างเตม็ที่ 

คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

ต้องการให้สถาบนับรหิาร โดยเฉพาะนายกรฐัมนตรีมคีวามเข้มแขง็ มีเสถียรภาพเพือ่ให้สามารถแสดงภาวะผู้น�า

ได้อย่างเต็มที่ในการบริหารบ้านเมือง จึงน�าแนวคิดในระบบประธานาธิบดีมาใช้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฯ 

พ.ศ. 2511 คือ การแยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายนิติบัญญัติอย่างชัดเจน โดยนายกรัฐมนตรีต้องมาจาก 

การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนรับต�าแหน่ง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สร้างความเข้มแข็งและสร้างภาวะผู้น�าให้กับ

ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้มีเวลาในการทุ่มเทกับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มที่ ไม่พะวงกับ 

การจะพ้นจากต�าแหน่งจากการเมืองในรัฐสภา ด้วยการบัญญัติให้การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้พ้นจาก

ต�าแหน่งท�าได้ยากเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ มาตรา 185 ก�าหนดสิทธิในการยื่นญัตติ

เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ต้องใช้จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 ใน 5 ของจ�านวนสมาชิก 

 
79 Samuel P. Huntington. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century.  

London: University of Oklahoma Press. 
80 เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2536). ม็อบมือถือ: ชนชั้นกลางและนักธุรกิจกับพัฒนาการประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: มติชน.
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สภาผูแ้ทนราษฎรทัง้หมดทีม่อียูใ่นขณะนัน้ ซึง่เชือ่ว่าโอกาสทีพ่รรคฝ่ายค้านจะเปิดอภปิรายไม่ไว้วางใจเกดิขึน้

ได้ยาก เพราะรัฐธรรมนูญยังออกแบบระบบการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกที่แตกต่างจากการเลือกตั้งทั้งหมด 

ที่ผ่านมา คือ ระบบเขตเลือกตั้ง มี ส.ส. เขตละ 1 คน กับระบบบัญชีรายชื่อ ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง81 

ระบบการเลือกตั้งใหม่นี้ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ ์ วิเคราะห์จากงานวิจัยว่า คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ออกแบบระบบการเลือกตั้งโดยมีใจโน้มเอียงพรรคการเมืองขนาดใหญ่ 

ซึ่งมีโอกาสชนะเลือกตั้งสูงกว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กทั้งในระบบเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อ82  

การออกแบบเช่นนี้ท�าให้มีโอกาสสูงที่จะมี ส.ส. ในสภาจากพรรคจ�านวนไม่มาก และโอกาสจะเกิดรัฐบาลผสม

น้อยพรรคหรือถึงขั้นเป็นรัฐบาลพรรคเดียวสูง ย่อมน�ามาสู่การสร้างเสถียรภาพแก่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี

มีโอกาสแสดงภาวะผู้น�าในการบริหารประเทศค่อนข้างมาก

เสถียรภาพที่แข็งแกร่งของรัฐบาลและความสามารถในการแสดงภาวะผู้น�าที่สูงของนายกรัฐมนตรี

จากการออกแบบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กลับสร้างความตึงเครียดต่อ 

ระบบการเมืองจากการด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.อ.ทักษิณ ชินวัตร จากพรรคไทยรักไทย 

เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลรัฐบาลตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็น และที่ส�าคัญ

ลักษณะการบริหารงานที่มีแนวโน้มรวบอ�านาจเบ็ดเสร็จท�าให้นักวิชาการให้ค�าจ�ากัดความว่าเป็น “ระบอบ

ทักษิณ”83 หรือบางคนเรียกว่า “ทักษิณาธิปไตย”84 ทั้ง ๆ ที่สังคมไทยปลอดจากการรัฐประหารมาอย่าง

ยาวนานนับตั้งแต่ปี 2534 เป็นเวลาถึง 15 ปี ดังนั้น การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ต่อรัฐบาล 

นายกรฐัมนตรีทกัษณิ ชนิวัตร จงึถอืเป็นการยตุคิวามต้องการสถาบนับรหิารท่ีมเีสถยีรภาพและนายกรฐัมนตรี

ที่มีภาวะผู้น�าสูงเพราะรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเกิดขึ้นหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ถูก

ออกแบบให้หวนกลับไปสู่สภาพเดิมทางการเมืองก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นอกเหนือจากปัญหาที่จะเกิดข้ึนจากการ

ขาดเสถียรภาพของรัฐบาลอันเนื่องมาจากรัฐบาลมีแนวโน้มจะเป็นรัฐบาลผสมมากกว่ารัฐบาลพรรคเดียวแล้ว 

นายกรัฐมนตรีก็ยากที่จะสามารถแสดงภาวะผู้น�าได้เช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

ความยากล�าบากของสถาบนับริหาร โดยเฉพาะนายกรฐัมนตรใีนการแสดงภาวะผูน้�ามคีวามสมัพนัธ์

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่บัญญัติให้ฝ่ายบริหารต้องก�าหนดนโยบายและ

ด�าเนินนโยบาย ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารประเทศอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ตามมาตรา 162 ที่ระบุว่า คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของ 

81 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. อ้างแล้ว. น. 336-338. 
82 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (2546). เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ เล่ม 2. บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2540. กรุงเทพฯ: มติชน. 
83 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (2547). รู้ทันทักษิณ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ขอคิดด้วยคน.; เกษียร เตชะพีระ. (2547). “ระบอบ

ทักษิณ.” วารสารฟ้าเดียวกัน, ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม. 
84 เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2549). ทักษิณา-ประชานิยม. กรุงเทพฯ: มติชน. 
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รายได้ที่จะน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินนโยบาย และมาตรา 142 ที่ระบุว่า ในการเสนอร่างพระราชบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ต้องแสดงแหลง่ทีม่าและประมาณการรายได้ ผลสมัฤทธิห์รอืประโยชน์ทีค่าดว่า 

จะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาตินับเป็นกรอบจ�ากัด (Constraint) ส�าหรับฝ่ายบริหารชุดต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการก�าหนดนโยบายและด�าเนินนโยบาย 

เนื่องจากตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 ระบุว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ

บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การที่ยุทธศาสตร์ชาติกลายเป็นกรอบ

จ�ากัดของรัฐบาลชุดต่าง ๆ น้ัน เน่ืองจากตามมาตรา 275 ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายใน 120 วัน 

ต้องจดัท�ากฎหมายว่าด้วยการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตใิห้แล้วเสร็จ หลงัจากนัน้จงึด�าเนนิการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ

ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ จึงเท่ากับว่ารัฐบาลท่ีเกิดขึ้นภายหลังการ 

เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับน้ีต้องด�าเนินนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ตนเองไม่ได้มีส่วน 

ในการคิดค้นเลย 

นอกจากนัน้ ธรรมเนยีมปฏบิตัใินระบบรฐัสภาทีใ่ห้หวัหน้าพรรคการเมืองทีช่นะเลอืกตัง้ได้เป็นนายก

รัฐมนตรีโดยปริยายได้ถูกละเลยจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เนื่องจากมาตรา 

88 บัญญัติว่า ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู ้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคล ซึ่ง

พรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายก

รัฐมนตรี ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให ้

คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ ลักษณะเช่นน้ีอาจส่งผลกระทบ

ก่อให้เกิด “การเมือง” ในฝ่ายนิติบัญญัติในการแย่งชิงคะแนนเสียงสนับสนุนเพื่อให้ได้ผู้ด�ารงต�าแหน่งนายก

รัฐมนตรีทั้งภายในพรรคและระหว่างพรรคการเมืองได้ เพราะมาตรา 159 บัญญัติว่า ให้สภาผู้แทนราษฎร

พิจารณาให้ความเหน็ชอบบุคคลซึง่สมควรได้รบัแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรจีากบคุคลซึง่เป็นผู้มีชือ่อยู่ในบญัชี

รายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี 

ต้องกระท�าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 

เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

พรรคการเมือง
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองควบคู่กับประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative 

Democracy) แม้ว่าพรรคการเมืองไม่ใช่สถาบันทางการเมืองท่ีมีเฉพาะในประเทศที่ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยเท่านั้น เพราะในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการบางประเทศ หรือระบอบอื่นที่ไม่ใช่

ประชาธิปไตย เช่น ระบอบคอมมิวนิสต์ของจีน หรือสหภาพโซเวียตในอดีตก็มีพรรคการเมืองเช่นเดียวกัน 

เพียงแต่ก�าเนิด โครงสร้างองค์กร บทบาทและหน้าที่มีความแตกต่างจากพรรคการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย จึงกล่าวได้ว่า พรรคการเมืองในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
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5-44 การวิเคราะห์การเมือง

ทางการเมอืงทัง้ในแง่ของการเป็นสมาชกิพรรค กรรมการบรหิารพรรค ส่งตวัแทนพรรคเพือ่ลงสมัครรบัเลอืกตัง้

แข่งขันกับพรรคการเมืองอื่น ๆ จึงมีเฉพาะในประเทศที่ปกครองโดยใช้รูปแบบประชาธิปไตยเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองคืออะไร มีข้อถกเถียงในหมู่นักวิชาการและอธิบายผ่านแง่มุมต่าง ๆ 

หลายความหมาย เช่น Edmund Burke ซ่ึงมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1729-1797 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของอังกฤษในสังกัดกลุ่มวิก (Whig) และได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์การเมืองว่า เป็นบิดาของ

อนุรักษ์นิยมอังกฤษยุคใหม่ อธิบายความหมายของพรรคการเมืองในเชิงความคิด ค่านิยมว่า พรรคการเมือง

คอื องค์กรทีค่นมารวมตวักนัเพือ่ส่งเสรมิ สนับสนนุผลประโยชน์ของชาตทิีท่กุคนมส่ีวนร่วมกนั ภายใต้หลกัการ

บางอย่างทีท่กุคนเหน็พ้องต้องกนั85 ส่วน Giovanni Sartori นยิามความหมายของพรรคการเมอืงทีพ่จิารณา

จากการปฏิบัติงานจริงของพรรคว่า เป็นกลุ่มบุคคลที่ปรากฏในการเลือกตั้ง ด้วยการเสนอตัวผู้สมัครลง 

รบัเลอืกตัง้เพือ่ชงิต�าแหน่งทางการเมอืง86 ในขณะที ่Max Weber นักสงัคมวทิยาชาวเยอรมนัอธิบายในเชงิของ

การรวมตวักนัเป็นองค์กรว่า พรรคการเมืองเป็นการรวมตวักนัเป็นสมาคมภายในชมุชนทางการเมอืง ซ่ึงมกีาร

เปิดรับสมาชิกอย่างเป็นทางการและทั่วไป โดยมีความมุ่งหมายเพื่อที่จะเข้าบริหารนโยบายสาธารณะในกรณี

ทีไ่ดเ้ป็นรัฐบาล หรอืเขา้ไปควบคมุนโยบายสาธารณะในกรณทีีท่�าหน้าทีเ่ป็นพรรคฝา่ยค้าน87 ด้านนกัวชิาการ 

ของไทย เช่น ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ อธิบายว่า พรรคการเมือง หรือ Party มาจากค�าในภาษาละตินว่า “Pars”  

แปลว่า “ส่วน” หมายถึง การที่ประชาชนมีอิสระ เสรีท่ีจะแบ่งแยกตัวเองออกเป็น “ส่วน” ตามความคิดเห็น

ของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อสนองประโยชน์ให้กับตนเองให้มากที่สุด88

จากความหมายของนักวิชาการต่าง ๆ ที่ได้เสนอมาพอสังเขปอาจสรุปได้ว่า พรรคการเมืองคือ การ

รวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อกระท�ากิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายที่จะเข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง ท้ังใน

แง่ของการได้อ�านาจเป็นรัฐบาลเพื่อก�าหนดนโยบาย และบังคับใช้นโยบายในการบริหารประเทศ และในแง่

ของการควบคุมการก�าหนดนโยบายและการบังคับใช้นโยบายในกรณีที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน

ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเป็นหนึ่งในสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกก�าหนดให้ด�าเนิน

บทบาทหน้าที่หลายประการดังนี้89 

85 Edmund Burke. “Thoughts on the Cause of the Present Discontents,” in P. Langford. (ed.). (1981). The 

Writings and Speeches of Edmund Burke. Oxford: Clarendon Press. p. 317, cited in Moshe Maor. (1997). Political 

Parties and Party Systems. London and New York, NY: Routledge. p. 3. 
86 Giovanni Sartori. (1976). Parties and Party Systems: A framework for Analysis, Volume I. Cambridge: 

Cambridge University Press. p. 64, cited in Moshe Maor. Op.cit. p. 7.  
87 Max Weber. (1947). Theory of Social and Economic Organization. London: Hodge. pp. 373-374, อ้างถึง

ใน ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ. (2524). พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช. น. 10. 
88 ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ. เพิ่งอ้าง. น. 5. 
89 Robin T. Pettitt. (2014). Contemporary Party Politics. New York, NY: Palgrave Macmillan. pp. 14-15.; 

Alan Ware. (1996). Political Parties and Party Systems. New York, NY: Oxford University Press pp. 111-112. 
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5-45การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

1.	 การคัดเลือกตัวแทนพรรคเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง	พรรคการเมืองมีหน้าที่คัดสรรตัวบุคคลที่มี

ความเหมาะสมในแง่ของความรู ้ความสามารถ และทีส่�าคญัคอื มคีวามคดิทางการเมอืงทีส่อดคล้องกบัพรรค

เพื่อส่งลงสมัครรับเลือกต้ังในนามพรรคแข่งขันกับพรรคการเมืองอ่ืน ด้วยการน�าเสนอนโยบายของพรรคให้

ประชาชนในเขตเลือกตั้งตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หน้าที่ในด้านนี้นับเป็นหนึ่งในหน้าที่ส�าคัญของ

พรรคการเมืองโดยทั่วไป เพราะเป็นช่องทางที่ส�าคัญในการผลักดันให้นโยบายของพรรคปรากฏผลเป็น 

รูปธรรมได้หากชนะเลือกต้ังได้เป็นพรรครัฐบาล

2.	 การรวบรวมผลประโยชน์และความต้องการของประชาชน	ผลประโยชน์และความต้องการของ

ประชาชนในสังคมมีความแตกต่างหลากหลาย กระจายตัวอยู่ในกลุ่มคนต่าง ๆ และพื้นที่ต่าง ๆ ในสังคม 

พรรคการเมืองมีหน้าที่ในการรวบรวมและน�าไปวิเคราะห์เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายหรือแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาต่อไปไม่ว่าจะในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ต้องน�าเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบในสภา หรือใน

ฐานะพรรครัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลในการด�าเนินงานต่อไป 

3.	 น�าเสนอนโยบายบริหารประเทศหากพรรคชนะเลอืกตัง้ได้จัดต้ังรฐับาล พรรคการเมืองจะน�าเสนอ

นโยบายของพรรคจากการรวบรวมผลประโยชน์และความต้องการของประชาชนในข้อที่ 2 ในการหาเสียง

เลือกตั้ง หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนโดยส่วนใหญ่จนน�ามาสู่การจัดตั้งรัฐบาลก็จะแปลงนโยบาย

กลายมาเป็นนโยบายรัฐบาลเพ่ือใช้ในการบริหารประเทศต่อไป 

4.	 การอบรมกล่อมเกลาและสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ระบบการเมืองจะด�ารงอยู่และ

สามารถท�าหน้าที่ได้ดีเมื่อประชาชนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งเป็นหน้าท่ีอีก

ประการหนึ่งของพรรคการเมืองในการท�าหน้าที่อบรมกล่อมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) ให้

กับคนในสังคม เช่น ให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการปกครอง สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ

ของประชาชนที่มีต่อระบบการเมืองเพื่อน�าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแข็งขัน ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ในทางบวกต่อระบบการเมืองที่จะสามารถสนองตอบต่อประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไป 

5.	 การสื่อสารทางการเมือง พรรคการเมืองไม่เพียงท�าหน้าที่รวบรวมความต้องการของประชาชน 

สง่ตัวแทนลงสมคัรรับเลอืกตั้ง น�าเสนอนโยบายให้ประชาชนไดร้ับทราบในช่วงฤดเูลอืกตั้ง แต่พรรคการเมือง

ยังสามารถท�าหน้าที่อื่น ๆ โดยเฉพาะนอกฤดูเลือกตั้ง หนึ่งในหน้าที่น้ันก็คือ การส่ือสารทางการเมืองเพื่อ 

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านสิทธิ เสรีภาพทางการเมืองที่ประชาชน 

ควรรู้ ผลงานหรือการปฏิบัติงานของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลที่ก�าลังด�าเนินการอยู่มีความเหมาะสม 

มากน้อยเพียงใด เป็นต้น

6.	 การเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน	พรรคการเมืองเป็นตัวกลางในการท�า

หน้าที่ระหว่างประชาชนกับระบบการเมืองเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทางการเมือง

ที่เกิดขึ้น น�าข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองมาเผยแพร่ ชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

และน�าข้อมลูข่าวสาร และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัประชาชนเข้าสูร่ะบบการเมอืง เช่น รฐัสภา รฐับาล 

เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหรือผลักดันเป็นนโยบายต่อไป
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5-46 การวิเคราะห์การเมือง

พรรคการเมืองซึ่งเป็นสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนถือก�าเนิดขึ้นและพัฒนา

พร้อม ๆ กับการเกิดขึ้นและพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ในระบบรัฐสภาพรรคการเมือง 

เริ่มต้นเกิดขึ้นในอังกฤษ ส่วนระบบประธานาธิบดีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา 

ในช่วงศตวรรษที ่17 ยคุสมยัของพระเจ้าชาร์ลส์ ที ่2 ถอืเป็นจดุเริม่ต้นของการก�าเนดิพรรคการเมอืง

ของอังกฤษ เม่ือเกิดกลุ่มการเมืองในรัฐสภาขึ้น 2 ฝ่ายคือ กลุ่มทอรี่ (Tory) ท่ีสนับสนุนพระมหากษัตริย์และ

พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์กับกลุ่มวิก (Whig) ที่สนับสนุนอ�านาจและสิทธิเสรีภาพของรัฐสภา 

ต้องการจ�ากัดอ�านาจของพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตาม กว่าที่กลุ่มการเมืองทั้ง 2 กลุ่มจะพัฒนากลายเป็น

พรรคการเมืองสมัยใหม่เช่นปัจจุบันก็ต้องใช้เวลายาวนานจนถึงศตวรรษที่ 19 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในอังกฤษอันเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial 

Revolution) เกิดคนในชนชั้นใหม่ที่มีความร�า่รวยมั่งค่ังและมีอิทธิพล แต่กลับไม่อาจมีบทบาททางการเมือง

ได้โดยตรง เมื่อมีกฎหมายปฏิรูปการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการขยายสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากก่อนหน้านั้นผู้มี

สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดมีประมาณ 500,000 คนเท่านั้น การเมืองจึงถูกผูกขาดโดยเหล่าอภิชน (Aristocrat) 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปครั้งใหญ่ ค.ศ. 1832 (Great Reform Act 

1832)90 ต่อมากลุ่มทอรี่ได้กลายเป็นพรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) และกลุ่มวิกคือ พรรค

เสรีนิยม (Liberal Party) (ยุบพรรคเม่ือ ค.ศ. 1988) 

ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ประเด็นพรรคการเมืองไม่เพียงไม่ได้ปรากฏบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

เท่านั้น แต่ในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญยังได้รับการคัดค้านแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างหนัก โดยเฉพาะ 

อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน (Alexander Hamilton) ตัวแทนมลรัฐนิวยอร์ก ได้เขียนใน Federalist Paper 

หมายเลข 9 และเจมส์ แมดิสัน (James Madison) ตัวแทนมลรัฐเวอร์จิเนียได้เขียนใน Federalist Paper 

หมายเลข 10 มองว่า การเกิดพรรคการเมืองจะน�าไปสู่การแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายและเป็นอันตรายต่อสังคม91 

แต่ในทีส่ดุ พรรคการเมอืงในระบบการเมอืงอเมรกินักเ็ริม่ปรากฏให้เหน็ในราวทศวรรษ 1790 เม่ืออเลก็ซานเดอร์ 

แฮมิลตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน พยายามท่ีจะขยาย

บทบาทและอ�านาจของรัฐบาลกลาง ส่งเสริมการมีอ�านาจมากของธนาคารชาติ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

แก่นายทนุอตุสาหกรรม ผู้มฐีานะทางการเงนิ จนสร้างความไม่พอใจแก่โธมสั เจฟเฟอร์สนั และเจมส์ แมดสินั 

ซึ่งทั้งคู่ไม่เห็นด้วยต่อการมีบทบาทและอ�านาจมากของรัฐบาลกลาง และส่งเสริมสนับสนุนบทบาทและอ�านาจ

ของรัฐบาลมลรัฐ ใน ค.ศ. 1793 โธมัส เจฟเฟอร์สัน จึงลาออกจากต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ต่างประเทศในรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน และร่วมมือกับเจมส์ แมดิสัน ซ่ึงเคยคัดค้านการจัดตั้ง

พรรคการเมืองด้วยการเขียน Federalist Paper หมายเลข 10 ตามที่ได ้กล ่าวมาแล้วข ้างต ้น  

จัดตั้งพรรคเดโมเครติก-รีพับลิกัน (Democratic-Republican Party) หรือพรรคแอนตี้ เฟเดอรัลลิสต์  

 

90 Stephen Ingle. (2008). The British Party System: An Introduction. London: Routledge. pp. 6-9. 
91 Jon X. Eguia. (2013). “The Origin of Parties: The United States Congress in 1789–1797 as a Test Case,” 

Economics and Politics, Vol. 25 (3) November, pp. 313-334.; L. Sandy Maisel. (2007). American Political Parties and 

Elections: A Very Short Introduction. New York, NY: Oxford University Press. p. 28. 
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5-47การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

(Anti-Federalist) ในขณะที ่อเลก็ซานเดอร์ แฮมลิตนั และผู้สนับสนุนก็ด�าเนินการจดัตัง้พรรคเฟเดอรลัลติส์ 

(Federalist Party)92 

การเลือกตั้งชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่ 3 ในปี 1796 จึงเป็นครั้งแรกที่เป็นการเลือกตั้งภายใต้

การรณรงค์หาเสียงที่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง ต่างจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกเม่ือปี 1789 และ

ครั้งท่ี 2 เมื่อปี 1792 ที่จอร์จ วอชิงตัน ได้เป็นประธานาธิบดี 2 สมัยติดต่อกัน โดยการเลือกต้ังครั้งท่ี 3 น้ี 

โธมัส เจฟเฟอร์สัน จากพรรคเดโมเครติก-รีพับลิกัน หาเสียงอย่างหนักแข่งกับจอห์น อดัมส์ (John Adams) 

อดีตรองประธานาธิบดีของรัฐบาลจอร์จ วอชิงตัน จากพรรคเฟเดอรัลสิตส์ ซึ่งจอห์น อดัมส์ ชนะเลือกต้ังได้

เป็นประธานาธิบดีคนที่ 2 ของประเทศ93

ในกรณีของไทย การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยด้วยการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ของกลุ่มบุคคลที่เรียกชื่อตนเองว่า คณะราษฎร 

ซึง่ต่อมาได้มกีารจดัตัง้ “สมาคมคณะราษฎร” โดยจดทะเบยีนถกูต้องตามกฎหมายและด�าเนนิงานในลกัษณะ

ที่เหมือนกับพรรคการเมืองทุกประการ เช่น การเปิดรับสมาชิกทั่วราชอาณาจักร ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ใน

ทางพฤตินัยนั้น สมาคมคณะราษฎร ถือเป็นพรรคการเมืองแรกของไทย94 ส่วนในทางนิตินัยหรือการเป็น

พรรคการเมืองอย่างเป็นทางการนั้นเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านพ้นไปแล้วถึง 14 ปี 

เมื่อมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับพรรคการเมืองในมาตราที่ 14 

ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหะสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา 

การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั้งสมาคม การตั้งคณะพรรคการเมือง การอาชีพ ทั้งนี้ภายใต้บังคับ

แห่งบทกฎหมาย” จึงเกิดพรรคการเมืองมากถึง 10 พรรค เช่น พรรคก้าวหน้า มี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 

เป็นหัวหน้าพรรค พรรคประชาธิปัตย์ มีนายควง อภัยวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค พรรคแนวรัฐธรรมนูญ มี 

หลวงธ�ารงนาวาสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าพรรค เป็นต้น95 แต่กระน้ัน การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองดังกล่าวยัง 

ไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองรองรับ มีเพียงบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่ได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น 

เพราะพระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับแรกกว่าจะมีขึ้นก็เมื่อมีพรรคการเมืองต่าง ๆ จัดตั้งขึ้นแล้วถึง  

10 ปี คือ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2498 

พรรคการเมืองไทยแม้ว่ามีการจัดตั้งในช่วงเวลาหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้

ไม่นาน แต่ตราบจนกระทัง่ถงึปัจจบุนัพฒันาการเพือ่สร้างความเป็นสถาบนัทางการเมอืงทีแ่ขง็แกร่งในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนกลับลุ่ม ๆ ดอน ๆ อันเนื่องมาจากการถูกบังคับให้ยุบพรรคหรือสลายตัวจาก 

คณะรัฐประหารอยู่บ่อยคร้ัง เช่น การรัฐประหารเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2494 มีผลท�าให้พรรคการเมือง 

 
92 Joel H. Silbey. “American Political Parties: History, Voters, Critical Elections, and Party Systems”,  

in L. Sandy Mais el and Jeffrey M. Berry (eds.). (2010). The Oxford Handbook of American Political Parties and 

Interest Groups. New York, NY: Oxford University Press. pp. 100-101. 
93 Ibid. p. 101. 
94 กระมล ทองธรรมชาติ. (2514). รัฐสภาในระบบการปกครองของไทย. พระนคร: โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย. น. 17-18 อ้างถึงใน ปรีชา หงส์ไกรเลิศ. อ้างแล้ว. น. 62.  
95 ปรีชา หงส์ไกรเลิศ. เพิ่งอ้าง. น. 63-64. 
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5-48 การวิเคราะห์การเมือง

ชุดแรกต้องสลายตัวไป การรัฐประหารเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีผลท�าให้

พรรคการเมืองที่มีจ�านวนมากถึง 23 พรรค ภายใต้กฎหมายพรรคการเมืองฉบับแรกต้องสลายตัวอีก 

เช่นเดียวกัน การรัฐประหารอีกหลาย ๆ คร้ังในเวลาต่อ ๆ มาก็นับไปสู่การยุบพรรคหรือการยุติบทบาทของ

นักการเมืองและพรรคการเมืองเพราะอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร 

นอกจากนัน้ การสลายตวัของพรรคการเมอืงไทยยงัสมัพนัธ์กบัการเลอืกตัง้ครัง้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการ

เลือกตั้งคร้ังใหม่หลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากคณะรัฐประหาร หรือจากการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ 

มีการสลายตัวของพรรคการเมืองเดิม หรือสละท้ิงพรรคการเมืองเดิมจากบุคคลส�าคัญ ๆ ของพรรคเพ่ือไป

จัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ปรากฏการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง

เพราะไม่อาจสร้างความต่อเนื่องในการด�าเนินงานของพรรคการเมืองได้ ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองใหม่

ที่ถูกจัดตั้งก็อาศัยอดีตนักการเมืองเพื่อสร้างการเติบโตของพรรคอย่างก้าวกระโดด 

รัฐธรรมนูญบางฉบับจึงพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองเพ่ือให้การสร้างความเป็น

สถาบันเป็นจริงขึ้นมาได้โดยพิจารณาในแง่ของการท�าให้จ�านวนพรรคการเมืองที่จะประสบความส�าเร็จมี ส.ส. 

ในสภามีจ�านวนน้อยพรรค ซ่ึงในทางกลับกันเชื่อว่าจะท�าให้พรรคการเมืองเหล่านั้นมีขนาดใหญ่ทั้งในแง่

จ�านวนสมาชิกพรรคและนักการเมืองที่อยู่ในสภา เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

ก�าหนดระบบการเลือกตั้งที่แตกต่างจากเดิมที่ผ่าน ๆ มาเป็นครั้งแรก มีทั้งระบบเขตเลือกตั้งเขตละ 1 คน 

และระบบบัญชีรายชื่อพรรค โดยพรรคการเมืองใดที่ได้คะแนนเสียงรวมทั้งประเทศต�่ากว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของ

ผูใ้ช้สทิธเิลอืกตัง้ทัง้หมด พรรคการเมอืงนัน้จะไม่ได้รบัสทิธิในการพิจารณาจดัสรรทีน่ั่ง เงือ่นไขน้ีจงึมีลกัษณะ

โน้มเอียงให้ประโยชน์แก่พรรคการเมืองขนาดใหญ่เหนือพรรคการเมืองขนาดเล็ก ซึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญเชื่อว่า

จะท�าให้พรรคการเมืองมีจ�านวนน้อยลง เพราะระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งจ�าเป็นต้องหา

เสียงเลือกตั้งทั้งประเทศเพื่อให้พรรคได้คะแนนเสียงไม่ต�่ากว่า 5 เปอร์เซ็นต์ดังที่กล่าวมา พรรคขนาดใหญ่

ซึ่งมีงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรในการหาเสียงเลือกตั้งสูงกว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กย่อมได้

เปรียบ96 

นอกจากนั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองยังมีการก�าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ใน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับต่าง ๆ นับตั้งแต่ฉบับแรก คือ พ.ศ. 2498 

จนกระทั่งถึงฉบับล่าสุด พ.ศ. 2550 ซ่ึงประกาศใช้หลังการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 เช่น จ�านวนสมาชิกพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค เงินทุนพรรค การส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับ

เลือกตั้ง รายละเอียดบางประการมีผลต่อความอยู่รอดหรือความล่มสลายของพรรค เช่น พระราชบัญญัติว่า

ด้วยพรรคการเมืองบางฉบับระบุให้พรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกต้ังครบจ�านวนตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ หากไม่ส่งลงสมัครจะส่งผลน�าไปสู่การยุบพรรค เป็นต้น 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.2 เรื่องที่ 5.2.1

96 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. อ้างแล้ว. น. 433-435. 
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เรื่องที่ 5.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินบทบาทของสถาบัน

 ทางการเมืองไทย

สถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภา 
แนวคิด ทฤษฎีสถาบันนิยมใหม่ที่ได้เสนอไว้ในเบื้องต้นได้ชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างในสังคมมีส่วนต่อ

การก่อตวัและการปรับตวัของสถาบนัการเมือง สถาบนัรฐัสภาของไทยกเ็ช่นเดยีวกนัมคีวามสมัพนัธ์กบับรบิท

แวดล้อมทางการเมืองไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่ความพยายามของการก่อเกิดระบบรัฐสภาในสมัย

สมบรูณาญาสทิธริาชย์ จนกระทัง่คณะราษฎรได้ด�าเนนิการปฏวิตัสิยาม พ.ศ. 2475 เพือ่สถาปนาระบบรฐัสภา 

ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สถาบัน

รัฐสภาไทยเผชิญกับปัญหา อุปสรรคในการด�าเนินบทบาทมาโดยตลอด โดยเฉพาะการปรากฏหลักฐานของ

ความเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ 

1.	 ปัญหาการไม่ยอมรับหลักความมีอ�านาจสูงสุดของรัฐสภา ซึ่งเท่ากับการไม่สะท้อนเจตนารมณ์

ทีแ่ท้จริงของประชาชน เช่น การมสีมาชกิวฒิุสภาท่ีไม่ได้มาจากการเลอืกตัง้และการก�าหนดให้ประธานวุฒิสภา

ซึง่สมาชกิวฒุสิภาไม่ได้มาจากการเลอืกตัง้เป็นประธานรฐัสภาอกีด้วย เช่น รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2492 กว่าทีส่มาชกิวฒุสิภาจะมาจากการเลอืกตัง้ทัง้สภาก็เม่ือมีรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2540 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 วุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง

และการแต่งตั้ง ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หวนกลับไปสู่สภาพก่อนมี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เมื่อสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอีกแล้ว 

2.	 ปัญหาการไม่ศรทัธาต่อสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	ซึ่งเชื่อมโยงกับการไม่ศรัทธาต่อการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยด้วย เมื่อประชาชนโดยเฉพาะชนชั้นกลางยังมองประชาธิปไตยไทยว่า เป็น

ประชาธิปไตยแต่เพียงรูปแบบ แต่เนื้อหาแท้จริงไม่ใช่ เน่ืองจากคิดว่า นักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นผล

มาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงระหว่างนักการเมืองกับผู้ใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ไม่ได้มาจากความชื่นชอบในความรู้ 

ความสามารถและนโยบายพรรคของนักการเมืองทีสั่งกดั นักการเมอืงจงึถกูเรยีกขานในเชิงลบว่าเป็นนกัเลือกตัง้

น�ามาสู่ความไม่ศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย ขาดความเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยและการเลือกตั้งจะเป็น

เครื่องมือเพียงหนึ่งเดียวในทางการเมืองที่เปลี่ยนตัวผู้มีอ�านาจหรือผู้ใช้อ�านาจอย่างสันติ ดังที่นักวิชาการ

อย่าง Juan Linz และ Alfred Stepan ได้ชี้ให้เห็นไว้ในงานชื่อ Problems of Democratic Transition 

and Consolidation ว่า ในประเทศที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน หรือประเทศที่ประชาธิปไตยยังไม่สามารถลง

หลักปักฐาน ฝังแน่นอยู่ในสังคม มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย 

เช่น การรัฐประหารสลับฉากกับการเลือกตั้ง ประเทศเหล่านี้ประชาชนยังขาดศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย 
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มองไม่เหน็ว่ากระบวนการประชาธปิไตย เช่น การเลอืกตัง้จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการเปลีย่นผ่านผูใ้ช้อ�านาจ

อย่างราบรื่น97

ในกรณีของไทย เช่น ความเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชนในช่วงหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 

2535 เป็นต้นมา มีการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองในระบบรัฐสภาของไทยอย่างหนักหน่วงว่าเป็นประชาธิปไตย

เฉพาะรูปแบบ แต่ไม่เป็นจริงทางเนื้อหา98 หรืออุดมการณ์ทางการเมืองของทหารที่นอกเหนือจากชาตินิยม 

ทหารนิยม ซ่ึงมีมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานนับตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แล้ว ความ

ส�าเร็จของการท�ารัฐประหาร พ.ศ. 2534 และนับจากนั้นเป็นต้นมา กองทัพยังได้ยึดถืออุดมการณ์ต่อต้าน

การเมือง (Ideology of Anti-politics) ซ่ึงไม่ศรัทธาต่อประชาธิปไตยแบบตัวแทน ไม่ยอมรับนักการเมือง

ทีม่าจากการเลอืกตัง้ ในขณะทีน่กัการเมอืงฝ่ายพลเรอืนมบีทบาทสงูขึน้เรือ่ย ๆ99 ท่าทีเช่นนีข้องกองทพัสอดรบั

กับชนช้ันกลางในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีไม่ยอมรับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน จนน�า

มาสู่การรวมตัวเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กลุ่มคนเสื้อเหลือง) ขับไล่รัฐบาลจนน�ามาสู่การ

รัฐประหารปี 2549 และการเกิด “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หรือกลุ่ม กปปส. ท่ีเรียกร้องให้มี “การปฏิรูป

ก่อนเลือกตั้ง” จนต่อมาเกิดการรัฐประหารปี 2557 ในท้ายท่ีสุด 

3.	 ปัญหาการไร้เสถียรภาพของสภาผู้แทนราษฎรส่งผลให้เกิดการยุบสภาบ่อยครั้งผิดปกติ	ซึ่ง

สัมพันธ์กับการมีรัฐบาลผสมหลายพรรค เม่ือเกิดปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่อาจเจรจาต่อรองหรือ 

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองได้ท�าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคหันไป

ร่วมมือกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล โดยเฉพาะการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ีมีผลต่อ

ความอยู่รอดของรัฐบาล ปรากฏการณ์นี้น�าไปสู่การตัดสินใจยุบสภาของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจใหม่

อีกครั้งในการเลือกตั้ง 

4.		 ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของฝ่ายนิติบัญญัติ	ปัญหาน้ีมาจากความไม่เข้าใจบทบาทตนเอง

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ประเด็นน้ีสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องของอ�านาจและระบบ

อุปถัมภ์ในสังคมไทย มองว่าบทบาทหน้าที่ที่จะมีอ�านาจและสร้างความอุปถัมภ์แก่ประชาชนได้ต้องเป็นฝ่าย

บริหารหรือเป็นรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงพยายามแย่งชิงต�าแหน่งฝ่ายบริหารเน่ืองจากเช่ือว่า

สามารถสร้างงานที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนทั่วไปมองเห็นได้โดยง่ายต่างจากการออกกฎหมาย ในขณะที่ใน

ต�าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกพ็ยายามท�าหน้าทีท่ีไ่ม่ต่างจากฝ่ายบรหิารหรอืระบบราชการ เช่น การผลกัดนั

งบประมาณเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรมในเขตเลือกตั้งแล้วก�ากับชื่อตนเองบนวัตถุ สิ่งของนั้น เราจึงเห็นอาคาร 

 

97 Juan Linz, and Alfred Stepan. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern 

Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. 
98 อุเชนทร์ เชียงเสน. (2556). “ประวัติศาสตร์ การเมืองภาคประชาชน: ความคิดและปฏิบัติการของ “นักกิจกรรมทางการ

เมือง” ในปัจจุบัน”. วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 11 ฉบับท่ี 3, (2556). น. 102-113. 
99 สุรชาติ บ�ารุงสุข. (2551). ไตรสรณคมน์ทหาร รัฐประหาร และการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันปรีดี พนมยงค์. น.  

49-57.  
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ที่พักรอรถโดยสารประจ�าทาง ถนน รถพยาบาล มีชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก�ากับ ส่วนบทบาทหลัก

ของตนเองในฐานะผู้เสนอและพิจารณากฎหมาย หรือการตรวจสอบรัฐบาลกลับด้อยประสิทธิภาพ แม้ว่าใน

เชิงโครงสร้าง ส.ส. ไทยมีผู้ช่วยท�างาน ซึ่งในอดีตเรียกกันว่าผู้ช่วย ส.ส. ถึง 5 คน เพื่อให้ผู้ช่วยเหล่านี้ท�างาน

เชิงวิชาการในการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเสนอกฎหมาย การพิจารณากฎหมาย หรือการตรวจสอบ

รัฐบาล แต่กลับมีน้อยรายที่ใช้ผู้ช่วย ส.ส. ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวนี้ จ�านวนไม่น้อยใช้ผู้ช่วย ส.ส. ในการรักษา

ฐานเสียงในเขตเลือกตั้ง เช่น ให้ผู้ช่วย ส.ส. ร่วมงานหรือวางหรีดงานศพ หรืองานบุญ ประเพณีต่าง ๆ 

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องการให้ ส.ส. ท�าหน้าที่ของ

ตนเองอย่างเต็มท่ีปรากฏให้เห็นในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่แยกบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติออกจาก 

ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนกล่าวคือ รัฐมนตรีต้องไม่เป็น ส.ส. หากเป็น ส.ส. แล้วต้องการด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี

ด้วยต้องลาออกจากการเป็น ส.ส. 

ความไร้ประสิทธิภาพของฝ่ายนิติบัญญัติยังปรากฏให้เห็นในการท�าหน้าที่ออกกฎหมาย เน่ืองจาก

การเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาน้ัน คณะรัฐมนตรีก็สามารถเสนอได้ไม่เพียง ส.ส. 

เท่านัน้ จากการศกึษาของอรรถสทิธ ิพานแก้ว ในการท�าหน้าทีพ่จิารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรระหว่าง 

พ.ศ. 2551-2556 พบว่าร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีกลับมีจ�านวนสูงกว่าที่เสนอโดย ส.ส.100

5.	 ปัญหาความสมดลุระหว่างความมอีสิระของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกบัความเป็นระเบยีบวนิยั

ของพรรคการเมือง	(Party	Discipline) เน่ืองจากในระบบรัฐสภา ซึ่งฝ่ายบริหารมีที่มาและมีเสถียรภาพจาก

การสนับสนุนของฝ่ายนิติบัญญัติ ความเป็นระเบียบวินัยของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่เป็น

รัฐบาลมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การท�าหน้าที่ของสมาชิกสภาจึงตกอยู่ภายใต้กรอบของพรรคการเมือง 

หากฝ่าฝืนอาจน�าไปสู่การถูกลงโทษที่ร้ายแรงจนถึงขั้นขับพ้นออกจากการเป็นสมาชิกพรรค หรือการไม่ส่งลง

สมัครรับเลือกตั้งในคราวต่อไป สภาพเช่นนี้ท�าให้การท�าหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เช่น อรรถสิทธิ พานแก้ว ศึกษาการลงมติในร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ ของสภาฯ ระหว่าง พ.ศ. 

2551-2556 พบว่า การลงมตขิอง ส.ส. เป็นไปในทศิทางเดียวกับพรรคการเมืองทีต่นสงักัด โดยไม่ได้ค�านึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ลอืกตัง้ของตนในฐานะท่ีตนเป็นตวัแทนของพืน้ท่ี101 แม้ว่าในเชงิหลกัการ 

ส.ส. เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้ง การตัดสินใจทางการเมืองจ�าเป็นต้องค�านึงถึงประชาชนใน 

เขตเลอืกตัง้ เพราะร่างกฎหมายบางฉบบัอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อประชาชนในเขตพืน้ท่ีทีต่นเป็นตวัแทน

ได้ แต่ภายใต้แนวคดิทีเ่ชือ่ว่าในระบบรฐัสภา ความเป็นเอกภาพและความเป็นระเบยีบวนิยัของพรรคการเมอืง

จะท�าให้พรรคการเมืองด�าเนินงานในฐานะตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงท�าให้

ความเป็นอิสระของ ส.ส. ในฐานะตัวแทนของพื้นที่ลดลงไป 

100 อรรถสิทธิ พานแก้ว. (2558). เพิ่มดุลอ�านาจระหว่าง ‘นักการเมือง’ และ ‘พรรคการเมือง’: เพ่ิมประสิทธิภาพในการท�า

หน้าท่ี “ผู้แทนราษฎร”. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. 
101 เพิ่งอ้าง. 
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5-52 การวิเคราะห์การเมือง

สถาบันบริหารหรือรัฐบาล
สถาบันบริหารของไทยมีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินบทบาทหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ 

โดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงกับชาติตะวันตกหลาย ๆ ประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาเช่นเดียวกัน 

1.	 ปัญหาความไร้เสถียรภาพจากการเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค ปัจจัยหนึ่งมาจากการออกแบบ

ของรัฐธรรมนูญที่ก�าหนดระบบเลือกตั้งแบบเขตละหลายคน นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2517 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท�าให้

ไม่มพีรรคการเมอืงใดชนะเลอืกตัง้ได้จ�านวน ส.ส. เกนิครึง่เพือ่จัดตัง้รฐับาลพรรคเดยีวได้ จ�าเป็นต้องรวบรวม

พรรคการเมืองหลายพรรคเพือ่จดัตัง้รฐับาลผสมเสยีงข้างมากในสภาเพือ่ความอยู่รอดของรฐับาล เสถียรภาพ

ของรัฐบาลจึงข้ึนอยู่กับความเป็นเอกภาพในหมู่พรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดต้ังรัฐบาล ซึ่งแต่ละพรรค

มีนโยบาย ฐานเสียง ที่แตกต่างกัน รวมถึงการมีกลุ่มหรือมุ้ง (faction) ภายในพรรคที่แต่ละกลุ่มต่างก็มี 

ผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน102

2.		 ปัญหาการผลักดันนโยบายพรรคเป็นนโยบายรัฐบาล รัฐบาลต่าง ๆ ก่อนรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐบาลผสมดังที่กล่าวมาในข้อที่ 1. การจัดตั้งรัฐบาลผสมเกิดจาก

การเจรจาต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองต่าง ๆ ไม่เพียงต�าแหน่งรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงต่าง ๆ เท่านั้น 

แต่ทีส่�าคญัอกีประการหนึง่กค็อื การแปรนโยบายพรรคทีห่าเสยีงไว้ตอนเลอืกตัง้เป็นนโยบายรัฐบาล นโยบาย

ของพรรคการเมืองต่าง ๆ มีความแตกต่างกันและมีฐานเสียงซึ่งเป็นเขตพื้นที่เลือกตั้งต่างกัน แต่ละพรรคไม่

ยอมให้นโยบายของพรรคหน่ึงพรรคใดกลายเป็นนโยบายรฐับาลเพราะหวัน่เกรงต่อคะแนนนยิมในการเลอืกตัง้

คร้ังหน้า รัฐบาลผสมจึงมักจะน�านโยบายทีม่าจากการน�าเสนอของข้าราชการประจ�าเป็นนโยบายของรฐับาล103 

เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งก�าหนดระบบการเลือกตั้งใหม่

ที่แตกต่างจากเดิมก่อนหน้านี้อย่างมาก มีทั้งระบบเขตเลือกตั้งเขตละ 1 คน และระบบบัญชีรายชื่อพรรค 

ท�าให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวหลังการเลือกตั้งเน่ืองจากมีพรรคที่ชนะเลือกตั้งได้จ�านวนที่น่ัง ส.ส. 

เกินคร่ึงในสภา รัฐบาลของพรรคไทยรักไทยจึงสามารถผลักดันนโยบายหาเสียงของพรรคให้เป็นนโยบาย

ของรัฐบาลได้ 

3.		 ปัญหาการขาดภาวะผู้น�าของนายกรัฐมนตรี	ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาข้อที่ 1. และ 2. ท�าให้ต้อง

พะวงกับการสร้างเสถยีรภาพของรฐับาล ต้องเสยีเวลากับการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในหมู่พรรคร่วมรฐับาล 

ไม่อาจทุ่มเทเวลาให้กับการท�าหน้าที่เป็นผู้น�าในการบริหารประเทศได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าในระบบรัฐสภา การ

บริหารประเทศเป็นความรับผิดชอบร่วมเป็นองค์คณะในนามของคณะรัฐมนตรีก็ตาม แต่ในฐานะนายก

รัฐมนตรี ซ่ึงภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า Prime Minister ก็ต้องเป็นแกนน�าหรือหัวหน้าของรัฐมนตรี ซึ่งภาษา

102 โปรดดูรายละเอียดใน พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. (2544). รัฐบาลผสม. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีไทย สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย.; พรศักดิ์ ผ่องแพ้ว. (2541). บทบาทของพรรคการเมืองไทยในการจัดตั้งรัฐบาลผสม. กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์ ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.; กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ์ สุขส�าราญ และปรีชา หงษ์ไกรเลิศ. (2531). การเลือกตั้ง พรรคการเมือง 

และเสถียรภาพของรัฐบาล. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
103 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (2546). กระบวนการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย: บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์

เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 
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5-53การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

อังกฤษใช้ค�าว่า Minister ในการบริหารประเทศในทุก ๆ ด้าน คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงออกแบบให้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ช่วยสร้างภาวะผู้น�าให้แก่นายกรัฐมนตรี ทั้งในด้าน

การแยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเด็ดขาด และการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจากสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรท�าได้ยาก 

อย่างไรก็ตาม เม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สร้างภาวะผู้น�าให้แก่นายก

รัฐมนตรีแต่กลับส่งผลกระทบในด้านลบในแง่ของการตรวจสอบและถ่วงดุลจากสภาผู้แทนราษฎรภายใต้

ระบบรฐัสภา จนในทีสุ่ดน�ามาสูก่ารเกดิรฐัประหารอกีครัง้ในปี 2549 ประหนึง่ว่าสงัคมไทยต้องเลอืกเอาอย่างใด

อย่างหนึ่งระหว่างความเข้มแข็งของสภาในการตรวจสอบถ่วงดุลแต่ต้องแลกกับปัญหาการมีภาวะผู้น�าของ

นายกรัฐมนตรี กับการมีภาวะผู ้น�าสูงของนายกรัฐมนตรีแต่ต้องแลกกับปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุล  

ท�าอย่างไรจึงจะมีทั้ง 2 ด้านคือ นายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้น�าสูง ในขณะเดียวกันสภาผู้แทนก็มีประสิทธิภาพใน

การตรวจสอบถ่วงดุลด้วย ซ่ึงประเด็นปัญหานี้ยังคงเป็นประเด็นท้าทายของการเมืองไทย

4.	 ปัญหาการแย่งชิงต�าแหน่งรัฐมนตรี	ปัญหานี้เชื่อมโยงกับการเกิดกลุ่มหรือมุ้ง (faction) ใน

พรรคการเมอืงซึง่มปัีญหาความเป็นสถาบนัอนัเป็นปัญหาหลกัประการหน่ึงของพรรคการเมืองไทย สืบเน่ืองจาก

พรรคการเมืองเกิดและเติบโตจากอดีตนักการเมืองที่ย้ายจากพรรคการเมืองอื่น อดีตนักการเมืองหลายสมัย

หรือมีเงินทุน ทรัพยากรเพื่อใช้ในการเลือกตั้งมากสามารถรวบรวมอดีตนักการเมืองเข้ากลุ่มตนเองแล้วมี

อ�านาจต่อรองภายในพรรคเพื่อให้จัดสรรต�าแหน่งในรัฐบาลให้กับตน การแย่งชิงต�าแหน่งรัฐมนตรีไม่เพียง 

มีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลผสมดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว แต่ยังส่งผลกระทบต่อการจัดสรรต�าแหน่งหน้าที่ให้

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ (put the right man on the right job) 

5.	 ปัญหาการทุจริต	คอร์รัปชัน	 	ฝ่ายบริหารหลายชุดเกิดข้อครหาเรื่องของความโปร่งใสในการ

บริหารงาน มีการทุจริต คอร์รัปชันในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ จนน�าไปสู่การเป็นข้ออ้างของคณะรัฐประหาร

ในการยึดอ�านาจในหลาย ๆ ครั้ง เช่น รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่าเป็น

รัฐบาล “บุฟเฟต์ คาบิเน็ต” (Buffet Cabinet) จากการที่รัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ

ทุจริต คอร์รัปชัน ตามอ�าเภอใจไม่ต่างจากการตักอาหารในงานเลี้ยงแบบบุฟเฟต์ จนกลายเป็นหนึ่งในเหตุผล

ที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) อ้างในการท�ารัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 หรือใน 

ยุคสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถูกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (หรือที่รู้จักกันในอีก

ชื่อหนึ่งว่า กลุ่มเสื้อเหลือง) วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของความไม่โปร่งใสในการด�าเนินนโยบายที่เรียกว่า 

นโยบายประชานิยม กลุ่มคนเส้ือเหลืองเห็นว่า การทุจริต คอร์รัปชันนี้มองเห็นได้ยากเพราะเป็น “การทุจริต

เชิงนโยบาย” จนต่อมารัฐบาลถูกรัฐประหารโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) 

พรรคการเมือง
ปัญหาของพรรคการเมืองไทยมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับสถาบันบริหาร สถาบันนิติบัญญัติและ

ความมเีสถยีรภาพของระบอบประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา ตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในเบือ้งต้นว่า ระบบรฐัสภา

นั้นเป็นระบบเชื่อมโยงอ�านาจ ฝ่ายบริหารมีที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
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5-54 การวิเคราะห์การเมือง

ราษฎรที่พรรคการเมืองส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองจึงเป็นกลไกในการคัดสรรคนเพื่อเข้าไปท�า

หน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ ซ่ึงหมายถึงฝ่ายบริหารด้วยโดยปริยาย จึงอาจกล่าวได้ว่า คุณภาพของสถาบันบริหาร

และสถาบันนิติบัญญัติในแง่ของการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่จะเป็นเช่นใดนั้นมี

ต้นทางมาจากพรรคการเมืองว่าเป็นเช่นใด 

หากพิจารณาปัญหาของพรรคการเมืองไทยนับแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน อาจสรุปรายละเอียด

ได้ดังต่อไปน้ี

1.		 การก่อก�าเนดิพรรคโดยส่วนใหญ่มาจากการรเิริม่และด�าเนนิงานโดยกลุม่บคุคล ซึ่งมีอิทธิพลทั้ง

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น นายทหาร เจ้าที่ดิน นักธุรกิจ ผู้มีช่ือเสียงในสาขาวิชาชีพ หรือตระกูล

เก่าแก่ในสังคม พรรคการเมืองไทยโดยส่วนใหญ่จึงจัดอยู่ในประเภทพรรคแบบชนชั้นน�า (Cadre Party) มี

จ�านวนสมาชิกพรรคจ�ากัด หรือแม้มีจ�านวนสมาชิกมากแต่ไม่มีบทบาทในกระบวนการด�าเนินงานของพรรค 

เช่น พรรคเสรีมนังคศิลา มีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นหัวหน้าพรรค พรรคชาติสังคม มีจอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าพรรค พรรคไทยรักไทย หัวหน้าพรรคคือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักธุรกิจผู้มีช่ือเสียง

เป็นหวัหน้าพรรค พรรคความหวงัใหม่ม ีพลเอกชวลติ ยงใจยุทธ อดีตผู้บญัชาการทหารบก เป็นหวัหน้าพรรค 

เป็นต้น 

แม้บางพรรคมีการตัง้ชือ่พรรคเพือ่สะท้อนให้เหน็ว่าเป็นพรรคของคนทัว่ไป แต่ในความเป็นจริงกลบั

ไม่เป็นเช่นนั้น เช่น พรรคมวลชน ที่มี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ารุง เป็นหัวหน้าพรรค ตั้งชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับ

ประเภทของพรรคประเภทหน่ึงที่เรียกว่า พรรคแบบมวลชน (Mass Party) แต่กลับมีจ�านวนสมาชิกไม่มาก

และอ�านาจและบทบาทในการตัดสินใจทางการเมืองถูกรวบอยู่ในมือกลุ่มคนชั้นน�าในพรรคเพียงไม่กี่คน

2.	 การขาดอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน	แต่รวมตัวจัดตั้งพรรคโดยมีผลประโยชน์ของตนเป็น

ที่ตั้ง พรรคจึงขาดทิศทางที่ชัดเจนในการด�าเนินงาน ไม่ได้สะท้อนอุดมการณ์ทางการเมืองว่านโยบายพรรค 

การท�างานของพรรคจะมุ่งเน้นไปในทิศทางใด เมื่อเป็นเช่นน้ี สมาชิกพรรคโดยเฉพาะในระดับผู้น�าพรรคหรือ

คณะกรรมการบริหารพรรคจึงประกอบไปด้วยคนที่มีความคิด ความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายมาอยู่รวมกัน 

แต่รวมตัวจัดตั้งพรรคและด�าเนินงานได้เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน แตกต่างจากพรรคการเมืองในโลก

ตะวันตก เช่น พรรคแรงงาน (Labour Party) ของอังกฤษที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแนวสังคมนิยม  

มุ่งสร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ เน้นผลประโยชน์ของชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นล่าง พรรคอนุรักษ์

นิยม (Conservative Party) ของอังกฤษมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม มุ่งเน้นผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจของชนชั้นกลางและชนช้ันน�าเป็นหลัก หรือพรรคที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแนวศาสนา 

ต้องการน�าหลักการพื้นฐานของศาสนามาประยุกต์ใช้ในการก�าหนดนโยบายต่าง ๆ เช่น พรรคคริสเตียน  

เดโมแครต (Christian Democratic Party) ในหลาย ๆ ประเทศแถบยุโรป 

3.	 การท�าหน้าท่ีเฉพาะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและเฉพาะหน้าเลือกตั้ง ท้ัง ๆ ที่พรรคการเมืองมี

บทบาทหน้าท่ีอื่น ๆ อีกหลายประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองไทย

มุ่งเน้นเพียงความต้องการจะมีสมาชิกในสภา และโดยเฉพาะต้องการเป็นฝ่ายบริหาร พรรคการเมืองไทยจึง

ละเลยบทบาทหน้าที่ด้านอื่น ๆ ที่ส�าคัญต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้า
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5-55การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

ทางเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น การแพร่หลายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ท�าให้ผู้คนก้าวข้าม

บทบาทของพรรคการเมือง แล้วท�าหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองเสียเอง เช่น การตรวจสอบรัฐบาล 

การสื่อสารทางการเมืองเพื่อให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองและการ

สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในหมู่ประชาชน ในขณะที่พรรคการเมืองไทยแสดงบทบาทหน้าที่ที่จ�ากัดมา

โดยตลอด ในปัจจุบันโลกตะวันตก พรรคการเมืองก็ตกอยู่ในสภาพความนิยมเสื่อมถอยลงไปมาก (party 

decline) สาเหตุประการหน่ึงก็คือ การขาดความรู้สึกว่าพรรคการเมืองเป็นตัวแทนของตนเพื่อท�าหน้าที่ใน

ด้านต่าง ๆ แม้กระทั่งในการเลือกตั้งก็มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยลงกว่าในอดีต 

4.	 การสร้างพรรคการเมืองด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนส่งผลกระทบต่อการพฒันาความเป็น 

สถาบัน	ทั้งในแง่ของการดึงอดีต	ส.ส.	จากพรรคการเมืองอื่นหรือจากการควบรวมพรรค ปัญหาน้ีสัมพันธ์

กับข้อที่ 3. ที่กล่าวมาด้วยเหตุผลที่พรรคการเมืองไทยมุ่งเน้นการส่งสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น

หลักเพ่ือให้ชนะเลือกตั้งมี ส.ส. ในสภาและการได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหาร ไม่สนใจบทบาทหน้าที่อ่ืน ๆ 

จึงน�าไปสู่การจัดต้ังพรรคการเมืองที่เติบโตในชั่วข้ามคืนเมื่อพิจารณาเฉพาะในด้านการมีสมาชิกพรรคที่เป็น

อดีต ส.ส. เพื่อเตรียมตัวในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่นาน ขาดการเตรียมสมาชิกพรรคเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ให้กับพรรคในระยะยาว หรือการเตรียมผู้สมัครหน้าใหม่เป็นระยะเวลายาวนานในการเป็นตัวแทนพรรค 

ลงสมัครรับเลือกตั้ง สภาพเช่นนี้น�าไปสู่การล่มสลายของพรรคในเวลาไม่นานหากไม่ประสบความส�าเร็จ

ทางการเมืองหรือมีการยุบสภา104 

ในบางกรณีมีการจัดตั้งพรรคโดยไม่ได้ต้องการให้พรรคเติบโต หวังเพียงแค่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ได้เป็น ส.ส. จ�านวนหนึ่งเพื่อเป็นอ�านาจต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลผสม พรรคในลักษณะน้ีถูกเรียกขานว่า

เป็นพรรคเลก็ มทีัง้พรรคภูมิภาคหรือท้องถิน่และพรรคระดบัชาต ิแต่ไม่มกีารจดักจิกรรมทางการเมอืงเพือ่ขยาย

จ�านวนสมาชิกหรือสาขาพรรค เช่น พรรคพลังชล ของกลุ่มอดีต ส.ส. จังหวัดชลบุรีและพื้นท่ีภาคตะวันออก

5.		 การจัดตั้งพรรคเฉพาะกิจเพื่อรองรับผู้มีบารมีในวงการต่าง	ๆ	เช่น กองทัพ ข้าราชการพลเรือน 

นักธุรกิจ เป็นการจัดต้ังพรรคในระยะเวลาเร่งด่วนเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ซึ่งใกล้เคียงกับข้อที่ 1. 

และ 4. ที่ได้กล่าวมา เพียงแต่ในข้อน้ีต้องการเน้นให้เห็นว่า พรรคที่ก่อตั้งขึ้นนั้นมีหัวหน้าพรรคท่ีมีชื่อเสียง 

บารมีในวงการต่าง ๆ105 หากไม่ประสบความส�าเร็จหรือหัวหน้าพรรคหมดความนิยม พรรคการเมืองเหล่าน้ี

ก็จะล้มหายตายจากตามไปด้วย เช่น พรรคความหวังใหม่ ก่อต้ังขึ้นเพื่อรองรับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ หลัง

จากลาออกจากต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งปี 2535 ก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภาคม 

2535 ขับไล่พลเอกสุจินดา คราประยูร ผู้น�า รสช. พ้นจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี พรรคพลังธรรมของ 

พลตรีจ�าลอง ศรีเมือง ซ่ึงสร้างความนิยมจากคุณลักษณะส่วนตัวของพลตรีจ�าลอง ศรีเมือง ที่มีวิถีชีวิตแบบ

เรียบง่าย รับประทานอาหารแบบมังสวิรัติ พรรคสามัคคีธรรม หลังการรัฐประหารของ รสช. เพื่อสนับสนุน

การข้ึนสู่อ�านาจของผู้น�า รสช. 

104 สุจิต บุญบงการ. (2542). การพัฒนาทางการเมืองไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมืองและการมี 

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 4-5. 
105 กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ์ สุขส�าราญ, และปรีชา หงษ์ไกรเลิศ. อ้างแล้ว.  
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6.	 รัฐธรรมนูญบางฉบับและกฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติให้การจัดตั้งพรรคการเมืองและการ

ด�ารงอยู่ของพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่กระท�าได้ยาก เช่น การก�าหนดจ�านวนสมาชิกที่ครอบคลุมทุกภาคใน

การจัดตั้งพรรค การก�าหนดให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปแต่ละครั้งมิฉะนั้นจะถูกยุบพรรค 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา ให้อ�านาจการยุบพรรคโดยองค์กรอิสระคือ 

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยพฤติกรรมของพรรคและสมาชิกพรรคว่าเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

หรือไม่ 

7.	 การขาดความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองมีความสัมพันธ์กับศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อ

พรรคการเมือง ท�าให้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งยึดถือตัวบุคคลมากกว่าตัวพรรคซึ่งหมายถึงนโยบายพรรค 

การเลือกตั้งแต่ละครั้งก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นการตัดสินใจเลือกจาก

ตัวผู้สมัครเป็นหลัก ผ่านระบบอุปถัมภ์ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจ

เลือกตั้งบนฐานของพรรค หรือนโยบายพรรคก็คือ นับตั้งแต่การเลือกตั้ง ปี 2544 เป็นต้นมา เมื่อ

พรรคการเมืองใหม่คือ พรรคไทยรักไทย มุ่งเน้นการหาเสียงเลือกตั้งด้วยการชูนโยบาย106 

8.	 ปัญหาการรวมศูนย์อ�านาจของพรรคโดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค-

การเมือง ซึ่งเชื่อว่าความเข้มแข็งของพรรคการเมืองประการหนึ่งคือ ความเป็นระเบียบวินัยภายใน

พรรคการเมือง น�าไปสู่การควบคุมการด�าเนินงานของสมาชิกพรรค โดยเฉพาะ ส.ส. ของพรรคในการปฏิบัติ

งานในสภา เช่น การตั้งกระทู้ถาม การลงมติร่างกฎหมายต่าง ๆ ไม่อาจใช้ดุลยพินิจของตนในการตัดสินใจ

ทางการเมืองได้ ต้องยึดถือปฏิบัติตามมติพรรคอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่ออนาคตทางการเมือง 

เช่น ถูกขับพ้นจากสมาชิกพรรค ไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในคราวต่อไป ส.ส. จึงขาดอิสระ ไม่อาจตัดสินใจ

ในฐานะที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เลือกตั้งได้107 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.2 เรื่องที่ 5.2.2

106 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน บูฆอรี ยีหมะ. (2547). นโยบายหาเสียงแนวประชานิยมกับอ�านาจทางเศรษฐกิจ: การ

ศึกษาเชิงเศรษฐกิจการเมอืงเกีย่วกบัความส�าเรจ็ในการเลอืกตัง้ของพรรคไทยรกัไทย. วทิยานพินธ์รฐัศาสตรดุษฎบีณัฑติ คณะรฐัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
107 อรรถสิทธิ์ พานแก้ว. อ้างแล้ว. 
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ตอนที่ 5.3 

การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการเมือง

การปกครองไทย 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 5.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 5.3.1 พัฒนาการของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในการจัดท�ารัฐธรรมนูญของไทย

เรื่องท่ี 5.3.2 รัฐธรรมนูญนิยมกับผลกระทบต่อการเมืองไทย

แนวคิด
1.  ความไร้เสถียรภาพและการเกิดวิกฤตทางการเมืองบ่อยครั้งก่อให้เกิดกระแสการปฏิรูป

การเมืองหลังปี 2535 ผลักดันให้จัดท�ารัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม

เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาของไทยที่มีแนวโน้ม

เป็นเผด็จการรฐัสภา โดยเขยีนรัฐธรรมนญูให้มีบทบญัญัติทีเ่กีย่วกับการจดัตัง้สถาบันหรอื

องค์กรอสิระต่าง ๆ เข้ามาท�าหน้าทีต่รวจสอบการใช้อ�านาจของนักการเมืองและผู้บรหิารรฐั

ในระดับสูง เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้นับต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา รัฐธรรมนูญถูกจัดท�าขึ้นภายใต้แนวคิดนี้ 

2.  ศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเกิดขึ้นจากแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมท�าให้ฝ่ายตุลาการมีบทบาทเข้าไป

ตรวจสอบการด�าเนนิงานของฝ่ายนติบิญัญตัแิละบรหิารจนถกูเรยีกขานว่า ตลุาการภวิฒัน์ 

ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมืองในด้านบวกท�าให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีความรอบคอบใน

การบัญญัติกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ และป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารใช้

อ�านาจที่ละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต่ก็เกิดผลกระทบในด้านลบ เช่น การยุบ

พรรคการเมืองมีผลต่อการพัฒนาความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองและส่งผลต่อ

พัฒนาการของการเมืองไทย 
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 5.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  บรรยายพัฒนาการของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในการจัดท�ารัฐธรรมนูญของไทยได้ 

2.   อธิบายผลกระทบของรัฐธรรมนูญที่จัดท�าขึ้นภายใต้แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมต่อการเมือง

ไทยได้
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เรื่องที่ 5.3.1 พัฒนาการของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในการจัดท�า

 รัฐธรรมนูญของไทย 

การจัดท�ารัฐธรรมนูญที่วางอยู่บนแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในสังคมไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกเรียกขานว่า “รัฐธรรมนูญฉบับ

ปฏิรูปการเมือง” หรือบางคนเรียกว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”108 เหตุผลที่ส�าคัญประการหนึ่งก็คือ 

ความต้องการที่จะให้รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดอย่างแท้จริง ทั้งในแง่

ของการท่ีกฎหมายอื่นใดไม่อาจขัดหรือแย้งได้ และในแง่ของการให้ก�าเนิดองค์กรทั้งหลายที่ใช้อ�านาจทาง 

การเมือง ซึ่งต้องอยู่ภายใต้อ�านาจของรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ให้ก�าเนิดองค์กรเหล่านั้น 

การผลักดันแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมมาจากปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาโดย

ตลอดก่อนการมรีฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ซึง่อยู่ในสภาพทีเ่รยีกว่า “วงจรอบุาทว์

ทางการเมือง” เมื่อเกิดวัฏจักรของการเมืองไทยที่รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งถูกยึดอ�านาจหรือ

รัฐประหารจากกองทัพด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานัปการน�าไปสู่การยกเลิกรัฐธรรมนูญ เกิดรัฐบาลชั่วคราวจาก

การรัฐประหาร จากนัน้มกีารร่างและประกาศใช้รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ น�าไปสูก่ารเลอืกตัง้และการจดัตัง้รฐับาล

หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น จากนั้นรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบิดเบือนการใช้อ�านาจจนในที่สุดกลายเป็น

ข้ออ้างของผู้น�าในกองทัพท�าการรัฐประหารอีกครั้ง วนเวียนอยู่ในสภาพเช่นนี้มาโดยตลอด109

ดังนั้น หลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งมีประชาชนจ�านวนมากเดินขบวนขับไล่ 

พลเอกสจุนิดา คราประยรู ผูน้�าคณะรกัษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาต ิ(รสช.) พ้นจากต�าแหน่งนายกรฐัมนตรี 

เน่ืองจากเห็นว่าต้องการสบืทอดอ�านาจทางการเมอืงหลงัจากยึดอ�านาจจากรฐับาลพลเรอืนของพลเอกชาติชาย 

ชุณหะวัณ เมื่อปีก่อน110 ได้เกิดกระแสการปฏิรูปการเมืองที่ต้องการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ต้องการ

การเมืองที่ค�านึงถึงสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการมีกลไกในการแก้ไขปัญหาการเมือง 

เพื่อป้องกันวิกฤตที่จะน�าไปสู่การรัฐประหารจนกลายเป็นวงจรอุบาทว์ทางการเมืองที่ซ�้าซากอย่างที่เป็นมา 

โดยตลอด กระแสการปฏิรูปการเมืองที่เกิดข้ึนจึงเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้ดีขึ้นได้จะต้อง

บัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ภายใต้แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม

 
108 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2550). กฎหมายมหาชน เล่ม 2: การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน-เอกชนและพัฒนาการกฎหมาย

มหาชนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 312. 
109 รายละเอยีดโปรดด ูชยัอนนัต์ สมทุวณชิ. (ม.ป.ป.). ปัญหาการพัฒนาทางการเมอืงไทย. กรุงเทพฯ: ส�านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.; ลิขิต ธีรเวคิน. (2550). วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์. 
110 รายละเอียดโปรดดู อเนก เหล่าธรรมทัศน์. อ้างแล้ว. 
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5-60 การวิเคราะห์การเมือง

อมร จันทรสมบูรณ์ นับว่าเป็นผู้เริ่มต้นน�าเสนอแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในช่วงเวลาดังกล่าว โดย

น�าเสนอหนังสือชื่อ คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย ซ่ึงเขาเห็นว่า 

การเขยีนรฐัธรรมนูญภายใต้แนวคดิรัฐธรรมนูญนิยมเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัการเมอืงการปกครองไทย 

เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาของไทยมีปัญหาในเชิงโครงสร้างของ

ระบบรัฐสภาที่ยังคงยึดถือรูปแบบเดิมคือ พรรคการเมืองที่ชนะเลือกต้ังเป็นผู ้จัดตั้งรัฐบาล และเป็น 

ฝ่ายทีค่รองเสยีงข้างมากในสภา น�าไปสูส่ภาพของการเป็นเผดจ็การรฐัสภา เมือ่ฝ่ายนติบิญัญตัไิม่อาจควบคมุ

การด�าเนินงานของฝ่ายบริหารได้เนื่องจากมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ปฏิรูประบบรัฐสภาเสียใหม่ให้ทันสมัย โดยเขียนรัฐธรรมนูญให้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันหรือ

องค์กรอิสระต่าง ๆ เข้ามาท�าหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ�านาจของนักการเมืองและผู้บริหารรัฐในระดับสูง เช่น 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง สถาบันการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น111

ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงบัญญัติให้มีการจัดตั้งศาล

รัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 อ�านาจในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ขัด

หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของรัฐสภา จากนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 

จึงบัญญัติให้การวินิจฉัยกฎหมายเป็นอ�านาจของ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” และใช้ระบบนี้มาโดยตลอด

ก่อนมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540112 แต่ยังคงเป็นกลไกภายใต้ระบบรัฐสภาเดิม

ที่อมร จันทรสมบูรณ์ เห็นว่าไม่อาจแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้ 

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 255 บญัญตักิารจดัตัง้ศาลรฐัธรรมนญู

โดยก�าหนดให้องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญอีก 14 คน รวมเป็น 15 คน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภาจาก

บุคคลดังต่อไปน้ี คือ ผู้พิพากษาในศาลฎีกา 5 คน ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา

นติศิาสตร์ 5 คน และผูท้รงคณุวฒุสิาขารฐัศาสตร์ 3 คน ต่อมารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2550 บัญญัติให้ตุลาการในองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีจ�านวนลดลงเหลือ 9 คน คือ ประธานศาล

รัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของ

วุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้คือ ผู้พิพากษาในศาลฎีกา 3 คน ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 2 คน ผู้ทรง-

คุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อื่น ๆ 

2 คน ล่าสุดภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 องค์คณะตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญมีจ�านวนเท่าเดิมเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต ่

เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ให้เหลือเพียง 1 คน และปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิสาขา 

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยตัดสาขาสังคมศาสตร์อ่ืน ๆ ออกไป และให้เหลือเพียง 1 คน เช่นเดียวกัน  

 
111 อมร จันทรสมบูรณ์. (2537). คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

สถาบันนโยบายศึกษา. 
112 กล้า สมุทวณิช. (2558). ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. น. 122-130. 
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5-61การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

แต่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการ

สรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือ 

ต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีจ�านวน 2 คน 

รัฐธรรมนูญนับตั้งแต่ฉบับพุทธศักราช 2540 จนกระทั่งถึงฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจหน้าที่หลายประการดังนี้113 

1. อ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งที่ใช้บังคับแล้ว

และก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นที่มาของความ

พยายามในการแสวงหาองค์กรที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยจนในที่สุดก็มีพัฒนาการมาสู ่การจัดตั้งศาล

รฐัธรรมนญู เช่น การพจิารณาวนิจิฉยัความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 

การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

2. อ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพและคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

ระดบัสงู ได้แก่ ส.ส. ส.ว. รฐัมนตร ีเช่น การพจิารณาวนิิจฉัยให้ความเป็นสมาชกิภาพของ ส.ส. ส.ว. สิน้สดุลง 

การพิจารณาวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีส้ินสุดลง

3. อ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

ของรัฐสภา เช่น ร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ระหว่างรัฐสภา

กับคณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเง่ือนไขการ

ตราพระราชก�าหนด 

4. อ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย ส.ส. ส.ว. กรรมาธิการ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีว่า กระท�าการเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายหรือไม่ หากฝ่าฝืนจะมีผลท�าให้หมดสมาชิกภาพ

5. อ�านาจหน้าทีใ่นการพิจารณาวินิจฉัยกจิกรรมและการด�าเนนิงานของพรรคการเมอืงว่า สอดคล้อง

กบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุขหรอืไม่ เช่น การวนิิจฉยัมตหิรือ

ข้อบังคับของพรรคการเมืองว่าขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรตาม

รัฐธรรมนูญ หรือขัดแย้งต่อหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขหรือไม่ การพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองตามค�าร้องของนายทะเบียนพรรคการเมือง 

การพิจารณาวินิจฉัยให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองระงับหรือจัดการแก้ไขการ 

กระท�าที่ขัดต่อกฎหมายหรือออกจากต�าแหน่ง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.3 เรื่องที่ 5.3.1

113 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2546). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.; 

กล้า สมุทวณิช. อ้างแล้ว.; พรชัย เทพปัญญา. (2558). บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง. 

กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.; วุฒิชัย จิตตานุ. (2556). กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก. 

กรุงเทพฯ: ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  
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5-62 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 5.3.2 รัฐธรรมนูญนิยมกับผลกระทบต่อการเมืองไทย 

การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองไทยอย่างมาก สอดรับกับความคาดหวังของสังคมไทยก่อนที่จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็น “รัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อชีวิตใหม่” 

โดยเฉพาะการเกิดศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อท�าให้รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรเป็น

เครื่องมือในการสร้างระบบกลไกต่าง ๆ อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการองค์กรบริหารรัฐตามแนวคิด

รัฐธรรมนูญนิยม ในขณะเดียวกัน ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับความต้องการที่จะท�าให้การแบ่งแยกอ�านาจ

ของ 3 ฝ่ายมีความชัดเจน คือ อ�านาจนิติบัญญัติ อ�านาจบริหารและอ�านาจตุลาการ เพื่อให้อ�านาจทั้ง 3 นี้

ตรวจสอบถ่วงดุลกันตามหลักนิติรัฐ (Rule of Law) ซ่ึงเป็นรัฐที่ด�าเนินงานโดยวางอยู่บนการใช้กฎหมายที่

เป็นธรรม ป้องกันการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ โดยมีรัฐธรรมนูญที่บัญญัติถึงหลักประกันในด้านสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน 

ด้วยเหตุดังกล่าว ในส่วนของอ�านาจตุลาการจึงไม่เพียงมีอ�านาจหน้าที่วินิจฉัยคดีข้อพิพาทระหว่าง

เอกชนด้วยกัน และคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐหรือคดีอาญา แต่อ�านาจตุลาการยังมีบทบาทหน้าที่ควบคุม

อ�านาจนิติบัญญัติในแง่ของกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและควบคุมอ�านาจบริหาร

ให้ปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย114 

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีบทบาทในการวินิจฉัยไม่ให้กฎหมายต่าง ๆ ที่ถูกบังคับใช้ขัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกัน ช่วยสร้างความตระหนักและความระมัดระวังในการผ่านกฎหมายของรัฐสภา

เพื่อน�ามาบังคับใช้เพราะมิฉะนั้น หากมีการเสนอให้พิจารณากฎหมายในภายหลังว่าละเมิดบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญก็ย่อมไม่เป็นผลดีต่อสถาบันนิติบัญญัติในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกันกับฝ่ายบริหาร การมี

ศาลรฐัธรรมนญูย่อมสร้างความตระหนกัและความระมดัระวงัในการใช้อ�านาจของฝ่ายบรหิารเพือ่ไม่ให้ละเมดิ

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นผลบวกต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญได้ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบที่ส่งผลให้

เกิดความตึงเครียดทางการเมืองในเวลาต่อมา ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเคยมีการท้วงติงมาแล้วในช่วงของ

การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จากฝ่ายตุลาการเองที่ไม่เห็นด้วยต่อการจัดตั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญโดยมองว่า อ�านาจหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการให้ค�าปรึกษาหรือให้ความเห็น 

ในเรื่องต่าง ๆ ซ่ึงไม่ใช่การวินิจฉัยระงับข้อพิพาททางคดีเช่นเดียวกับศาล ลักษณะของการท�างานของ 

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทางการเมืองมากกว่าการเป็นศาล การจัดรูปแบบองค์กรเป็นศาลจะท�าให้มองว่า 

 

 

114 ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2552). ในพระปรมาภิไธย ประชาธิปไตย และตุลาการ. กรุงเทพฯ: openbooks. น. 13.
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5-63การวิเคราะห์การเมืองแนวสถาบันนิยมและรัฐธรรมนูญนิยม

ศาลเข้าไปก้าวก่ายงานฝ่ายนิติบัญญัติ จนอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับศาลขึ้นได้ ดังนั้น 

จึงไม่ควรมีสถานะเป็นศาลและไม่ควรเรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ”115

ข้อท้วงติงของฝ่ายตุลาการข้างต้นที่หว่ันเกรงการเข้าไปก้าวก่ายต่อฝ่ายนิติบัญญัติและอาจน�ามาสู่

ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายศาลกับฝ่ายการเมืองปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกหลังจากพรรคไทยรักไทย

ชนะเลือกตั้งและทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคได้เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร จงใจ 

ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ มีความผิดตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 295 ซึง่เป็นความผิดทีจ่ะต้องถูกตดัสทิธ์ิทางการเมือง 5 ปี คดีน้ี

ถูกเรียกว่า คดีซุกหุ้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและภรรยา

ถือหุ้นในบริษัทเอกชนตามที่กฎหมายก�าหนด แต่ทักษิณ ชินวัตรกลับปกปิดความเป็นเจ้าของหุ้นโดยการ 

โอนหุ้นที่มีอยู่ไปให้คนรับใช้ คนรถ คนสวนถือแทน116 

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวแม้ว่ามีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางจนศาลรัฐธรรมนูญต้องฟ้อง 

หม่ินประมาท น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ ผู้เขียนคอลัมน์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ที่วิจารณ์การวินิจฉัยชี้ขาด

ของตุลาการเสียงข้างมากที่ท�าให้นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร พ้นความผิด117 แต่นับว่ายังไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการเมืองอย่างรุนแรงเม่ือเทียบกับอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี 2549 เมื่อเกิดปัญหาในการเลือกตั้งใน 

วันที่ 2 เมษายน 2549 จากการคว�่าบาตรไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองขนาดใหญ่น�าโดย 

พรรคประชาธิปัตย์ มีเพียงพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ถูกเรียกว่า พรรคไม้ประดับเท่านั้น ท่ีลงสมัครแข่งขัน

กับพรรคไทยรักไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ในขณะที่ก่อนหน้าน้ัน รัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัยแรกถูกวิจารณ์

อย่างรุนแรงในการบริหารงานว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวด้วยการประท้วงของ

การเมอืงภาคประชาชนทีน่�าโดยกลุม่พนัธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย หรอืท่ีรูจ้กักนัในนามกลุม่เสือ้เหลอืง 

ในที่สุดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้การเลือกตั้งครั้งดังกล่าวเป็นโมฆะ  

ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ118 ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 แต่ยังไม่ทันที่จะ

เลือกตั้งก็เกิดการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขหรือ คปค. ซ่ึงต่อมาเปล่ียนชื่อเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) น�าโดยพลเอกสนธิ 

บุญยรัตกลิน119

115 กล้า สมุทวณิช. อ้างแล้ว. น. 133-134. 
116 รายละเอยีดโปรดด ูประวัต ิวีรกลุ. (2544). คดปีระวตัศิาสตร์การเมอืงไทยยคุปฏิรูปค�าวนิจิฉยัชีข้าดของศาลรฐัธรรมนญู

คดี “ซุกหุ้น.” กรุงเทพฯ: บริษัทส�านักพิมพ์รพีบรรณ จ�ากัด.; บุญร่วม เทียมจันทร์. (2544). คดีประวัติศาสตร์ นายกทักษิณชนะคด ี

ซุกหุ้น. กรุงเทพฯ: บุ๊คแบงก์. 
117 เมธี ศรีอนุสรณ์. (2548). คดีดูหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญ ซุกหุ้นภาค 2. วารสารข่าวกฎหมายใหม่, 2, 43 (1 มกราคม 2548). 

น. 4-21. 
118 มติศาลรัฐธรรมนูญคดีเลือกตั้งโมฆะ. มติชนรายวัน, (9 พฤษภาคม 2549), น. 1-2. 
119 รายละเอยีดโปรดด ูเกษียร เตชะพีระ. (2550). จากระบอบทกัษิณสู่รฐัประหาร 19 กนัยายน 2549: วกิฤตประชาธปิไตยไทย. 

กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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5-64 การวิเคราะห์การเมือง

การตัดสินดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญท�าให้ค�าเรียกขานและวาทกรรม “ตุลาการภิวัฒน์” ปรากฏ

เด่นชัดขึ้น หลังจากที่ธีรยุทธ์ บุญมี เป็นผู้คิดและเผยแพร่ค�าน้ีมาได้สักระยะหนึ่ง โดยเขาให้ความหมาย 

ตลุาการภวิฒัน์และใช้ค�าภาษาองักฤษว่า Judicialization of Politics ว่าคือ การทีศ่าลต้องท�าหน้าทีเ่สรมิสร้าง

ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการมองอ�านาจศาลอย่างกว้างขวางซึ่งประเทศยุโรป

เรยีกว่า กระบวนการตลุาการภวิฒัน์ (Judicialization of Politics) และสหรฐัอเมรกิาเรยีกว่า การตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารและนติบิญัญตัโิดยระบบตลุาการ (Power of Judicial Review) โดยอ�านาจตลุาการเข้าตรวจสอบ

การออกกฎหมาย การใช้อ�านาจของนักการเมืองอย่างเข้มงวดจริงจัง120 นับจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการน�าค�านี้

ไปใช้อย่างแพร่หลายและตกอยู่ภายใต้วาทกรรมนี้อย่างกว้างขวางเมื่อเกิดกรณีปัญหาทางการเมืองและ

พยายามหาทางออกในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง

การด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงถูกอธิบายว่าอยู่ภายใต้แนวคิดและวาทกรรมตุลาการภิวัฒน์

ได้ก่อผลกระทบต่อพัฒนาการทางการเมือง ประการหน่ึงคือ พัฒนาการของความเป็นสถาบันทางการเมือง

ของพรรคการเมือง เม่ือมีการวินิจฉัยตัดสินในคดียุบพรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรค

พัฒนาชาติไทยและพรรคแผ่นดินไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 และยังท�าให้คณะกรรมการบริหาร

พรรคถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี ในความผิดฐานที่กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยให้เงิน

อุดหนุนหรือ “ว่าจ้าง” พรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผ่นดินไทยซึ่งเป็นพรรคขนาดเล็กให้ส่งผู้สมัครรับ

เลือกตั้งในระบบเขตเลือกต้ังแข่งกับพรรคไทยรักไทย เพื่อหลีกเลี่ยงในกรณีที่สมัครเพียงพรรคเดียวจะต้อง

มคีะแนนเสยีงถงึร้อยละ 20 ของผูม้สีทิธเิลอืกต้ังในเขตนัน้ ๆ (หลงัรฐัประหาร 19 กนัยายน 2549 รัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถูกยกเลิก ส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ต่อมาเมื่อมี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2549 (ฉบับช่ัวคราว) ได้โอนอ�านาจการพิจารณาคดีที่อยู่ใน

อ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญก่อนศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คดีนี้จึงวินิจฉัย

ตัดสินโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ)121 แต่เกือบ 10 ปีต่อมาคือ เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลฎีกาได้

ตัดสินว่า ไม่มีกรรมการบริหารของพรรคไทยรักไทยรายใดเป็นผู ้กระท�าความผิดด้วยการว่าจ ้าง

พรรคการเมืองขนาดเล็กแต่อย่างใด แต่กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

ผ่านพ้นไปแล้วและพรรคไทยรักไทยถูกยุบ122

จากที่ได้กล่าวข้างต้นว่า การตัดสินยุบพรรคของศาลรัฐธรรมนูญมีผลต่อพัฒนาการของการสร้าง

ความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง ประการหนึ่งคือ ความอยู่รอดและยั่งยืนขององค์กร หากมีการยุบเลิก

และตั้งพรรคใหม่ตลอดเวลาย่อมส่งผลกระทบต่อสมรรถนะทางการเมืองของระบอบการเมือง ไม่ต่างจาก

ช่วงเวลาของการรัฐประหารในแต่ละคร้ังที่มีผลท�าให้พรรคการเมืองถูกยุบหรือยุติการด�าเนินกิจกรรมทาง 

 

120 ธีรยุทธ์ บุญมี. (2549). ตุลาการภิวัฒน์ = (Judicial review). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
121 รายละเอียดโปรดดู สุรวิชช์ วีรวรรณ, วริษฐ์ ลิ้มทองกุล และปานเทพ พัวพงษ์พันธ์. (บ.ก.). (2550). ค�าวินิจฉัยยุบพรรค 

(ฉบับภาษาชาวบ้าน) : บทสรุปและผลพวงจากค�าวินิจฉัยคดียุบพรรคไทยรักไทย-ประชาธิปัตย์. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์. 
122 กรุงเทพธุรกิจ. “จาตุรนต์ช้ียุบไทยรักไทย: ความอยุติธรรมที่ยังไม่สิ้นสุด.” http://www.bangkokbiznews.com/

news/detail/685908. สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2560. 
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การเมืองซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพราะหลังจากมีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกิดพรรคการเมืองใหม่หลายพรรคเพื่อเตรียมการ

เลอืกตัง้ในวันที ่ 23 ธนัวาคม 2550 และในส่วนของอดตีสมาชกิพรรคไทยรกัไทยได้จดัตัง้พรรคการเมอืงใหม่

ชื่อว่า พรรคพลังประชาชน เป็นการนับหนึ่งใหม่อีกคร้ังในด้านของการสร้างความเป็นสถาบันของ

พรรคการเมือง 

อย่างไรก็ตาม พรรคพลังประชาชนก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคเช่นเดียวกับ 

พรรคไทยรักไทย เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2551 ในข้อกล่าวหาว่า กรรมการบริหารพรรครายหนึ่งกระท�า 

การฝ่าฝืนและขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ที่มีผลท�าให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต และได้มาซึ่งอ�านาจ 

ในการปกครองที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงมีผลท�าให้ยุบพรรคตามไปด้วยและรวมทั้ง

ตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปี123 

การถูกยุบพรรคไม่เพียงเกิดข้อถกเถียงในประเด็นว่า กรรมการบริหารพรรคกระท�าความผิดควร

เป็นเรื่องเฉพาะตัว ตัดสิทธิทางการเมืองเฉพาะผู ้กระท�าความผิดเท่าน้ัน ไม่สมควรน�าไปสู ่การยุบ

พรรคการเมืองเพราะมีผลต่อการพัฒนาพรรคการเมือง แต่ยังท�าให้พรรคการเมืองต่าง ๆ แก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวด้วยการน�าบุคคลในล�าดับท่ีมีความส�าคัญรองลงไปภายในพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือ 

ลดจ�านวนกรรมการบริหารพรรคให้เหลือน้อยลงดังเช่นการศึกษาของทิพสุดา ญาณาภิรัต พบว่า การยุบ

พรรคการเมืองไม่ได้ส่งผลในด้านดีต่อการพัฒนาความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองเลย124

สิง่ทีย่นืยนัถงึข้อถกเถยีงดงักล่าวข้างต้นปรากฏการณ์ให้เหน็หลงัจากพรรคพลงัประชาชนถูกยุบพรรค 

อดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนได้เข้าสังกัดพรรคใหม่คือ พรรคเพื่อไทย ซึ่งจัดตั้ง

พรรคต้ังแต่เดือนกันยายน 2550 เป็นที่เชื่อกันว่า พรรคเพื่อไทยก็คือ พรรคไทยรักไทยและพรรคพลัง

ประชาชนเดิม เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สมาชิกระดับน�าของพรรค เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ

พรรค คนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคในปี 2551 ต่อจากนายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ หัวหน้า

พรรคคนแรก และนายสุชาติ ธาดาธ�ารงเวช หัวหน้าพรรคคนที่ 2 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเพียงแค่ 2 เดือนคือ  

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะเป็นหัวหน้าพรรค ที่ประชุมพรรค

มีมติให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค 

123 เอเอสทีวีผู้จัดการสุดสัปดาห์. “ย้อนรอยผลงาน ศาลรัฐธรรมนูญ.” http://www.manager.co.th/AstvWeekend/

ViewNews.aspx?NewsID=9560000145478 สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2560. 
124 รายละเอียดโปรดดู ทิพสุดา ญาณาภิรัต. (2553). การยุบพรรคการเมือง: ศึกษากรณีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน

การยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
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ลกัษณะดงักล่าวเป็นเครือ่งบ่งชีใ้ห้เหน็ว่า การเลอืกสรรผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารพรรคมคีวาม

สมัพนัธ์เชือ่มโยงกบักฎหมายการเลอืกตัง้ว่าด้วยการยบุพรรคและการตดัสทิธทิางการเมอืงของผูบ้รหิารพรรค 

ข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือ ในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม 2554 พรรคเพื่อไทยน�าเสนอนางสาวยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร น้องสาวอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี หากชนะเลือกตั้ง ซึ่งปรากฏโปสเตอร์

หาเสียงน�าเสนอภาพนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปรากฏในทุกพื้นที่เลือกตั้ง แทนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคือ 

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ซ่ึงโดยปกติทั่วไปในการเลือกตั้งต้องน�าเสนอภาพของหัวหน้าพรรคและเป็นผู้ท่ีจะได้

เป็นนายกรัฐมนตรีหากชนะเลือกตั้ง125 

กล่าวโดยสรุป การด�าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้วาทกรรมตุลาการภิวัฒน์ น�ามาสู่ค�าถาม

ถงึบทบาทและขอบเขตของการใช้อ�านาจของศาลรฐัธรรมนูญว่าควรเป็นไปอย่างไรเพราะได้ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อพัฒนาการทางการเมืองของไทยทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

       

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.3 เรื่องที่ 5.3.2

125 รายละเอียดโปรดดู บูฆอรี ยีหมะ. (2558). การศึกษาความเคล่ือนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554: จังหวัดสงขลา. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. 
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