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๑. ความน�า
  ในบรรดาประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งให้ความสำาคัญกับ
สถาบนันติิบญัญตั ิกล่าวคอื รฐัสภาในฐานะฝ่ายนิตบิญัญตัมิอีำานาจหน้าทีใ่นการพจิารณาออกกฎหมาย 
และควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีอำานาจหน้าที่ในการ
บริหารราชการแผ่นดินและบังคับใช้กฎหมาย และฝ่ายตุลาการมีอำานาจหน้าที่ในการตีความ วินิจฉัย 
ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งตามตัวบทกฎหมาย ทั้ง ๓ ฝ่าย นับได้ว่าเป็นอำานาจรัฐอันเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญของหลักการแบ่งแยกอำานาจของรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลาย ซึ่งอาจมีลักษณะปลีกย่อย 
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศ 
 หากพิจารณาบทบาทของรัฐสภาไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ได้มีการกำาหนดรูปแบบของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในรูปแบบที่ 
หลากหลาย มีการนำารูปแบบสภาเดี่ยว และสภาคู่มาใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างตามสภาวการณ์  
ซึ่งในการกำาหนดรูปแบบของรัฐสภาในหลายครั้งได้สะท้อนให้เห็นถึงอำานาจนำาของฝ่ายบริหารที่แม ้
ในทางทฤษฎกีารแบ่งแยกอำานาจรฐั จะให้ความสำาคญัไปทีฝ่่ายนิติบญัญติัหรอืรฐัสภาเช่นเดียวกับรฐัสภา
อังกฤษ แต่สำาหรบักรณรีฐัสภาไทยนัน้ หากมองในรปูแบบและหลกัการแล้ว อาจไม่มคีวามแตกต่างจาก
รัฐสภาอังกฤษมากนัก แต่ในทางความเป็นจริงแล้ว รัฐสภาไทยกลับตกอยู่ภายใต้ความครอบงำาของ 
ฝ่ายบริหารมาเกือบโดยตลอด กล่าวคือ ไม่ว่ารัฐสภาไทยจะเป็นระบบสภาเดี่ยวหรือสภาคู่ ฝ่ายบริหาร
มักจะหาโอกาสควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติอันถือว่าเป็นเรื่องปกติของการปกครองในระบอบรัฐสภา
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   นอกจากนี้ หากพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๔๐) ในส่วนที่
เกีย่วกบับทบาทของสถาบนันติบิญัญตัหิรอืรฐัสภาแล้ว จะเหน็ได้ชดัเจนว่า รฐัธรรมนูญบญัญตัหิลกัการ
ทีใ่ห้ความสำาคญัต่อฝ่ายนติบิญัญตัใินการพจิารณากฎหมายอย่างเป็นอิสระ ตามหลกัการแบ่งแยกอำานาจ
รัฐในระบอบรัฐธรรมนูญนิยม และบัญญัติหลักการรองรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่ การเสนอกฎหมาย กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในเรื่องที่อาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างกว้างขวาง โดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติที่ดีให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดีคือ ได้กฎหมายที่เป็นธรรมทั้งในแง่รูปแบบและเนื้อหาสาระ สามารถจัดสรรสิทธิประโยชน์
ให้แก่กลุ่มคนต่าง ๆ  อย่างสมดุล มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โปร่งใสและ
รับผิดชอบตรวจสอบได้๒  
 แต่ในทางความเป็นจริงนั้น หลักการที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ โดยเฉพาะในส่วน
เกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาในการพิจารณากฎหมายแทบจะพบว่า รัฐสภามีบทบาทอย่างจำากัดในการ
พจิารณาร่างกฎหมาย กล่าวคอื กฎหมายทีอ่อกมาจากรฐัสภาส่วนใหญ่สะท้อนให้เหน็แนวความคดิแบบ 
Top-Down Approach คือ เป็นกระบวนการตรากฎหมายที่เกิดจากแนวนโยบายหรือแนวความคิด 
ของคนเพียงไม่กี่คน หรือไม่กี่กลุ่ม มุ่งรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองให้แก่กลุ่มผลประโยชน์เพียง 
บางกลุม่ โดยขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง กฎหมายทีป่ระกาศใช้ในช่วงเวลาดงักล่าว 
ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่เน้นการรวมอำานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง สร้างความแข็งแกร่งแก่ฐานอำานาจรัฐ 
จนยากแก่การตรวจสอบการใช้อำานาจ มากกว่าการกระจายอำานาจไปสูช่มุชนและท้องถิน่ ไม่สอดคล้อง
กบัหลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย และไม่เอ้ืออำานวยต่อการพฒันาคนระดบัล่างอย่างแท้จรงิ  
ซึ่งในบทความช้ินนี้ จะได้กล่าวถึงปัจจัยที่เอื้ออำานวยต่อการส่งเสริมบทบาทของรัฐบาลในฐานะ
ฝ่ายบริหาร ให้มีสถานะที่เหนือกว่าฝ่ายนิติบัญญัติหลายประการ อันส่งผลให้บทบาทของรัฐสภา 
ในกระบวนการนิติบัญญัติของไทย โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างมีนัยสำาคัญ และมีประเด็นที่น่าพิจารณาศึกษามากเป็นพิเศษ ดังที่จะได้กล่าวในส่วนต่อไป

๒. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการนิติบัญญัติไทย
 ในกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาในประเทศไทย มีรูปแบบกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ  
อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการริเริ่มเสนอกฎหมาย การมีส่วนร่วมและบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ  
ในการเสนอกฎหมาย กระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายก่อนนำาเสนอต่อรัฐสภา การนำาเสนอ 
ร่างกฎหมายต่อรัฐสภา จนกระทั่งการประกาศใช้เป็นกฎหมายในที่สุดนั้น ต่างมีปัจจัยที่สำาคัญต่างๆ  
ที่มีผลต่อกระบวนการนิติบัญญัติที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ฝ่ายบริหารอยู่ในฐานะที่เหนือกว่า 
และครอบงำากระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา และกำาหนดทิศทางการออกกฎหมายให้เป็นไป 
ตามความต้องการของฝ่ายบริหาร โดยสามารถจำาแนกปัจจัยสำาคัญต่าง ๆ  ได้ดังนี้

 ๒ภานุมาศ วราหะไพฑูรย์, “กระบวนการนิติบัญญัติในบริบทของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน.” จุลนิติ ปีที่ ๑ ฉบับท่ี ๓ 
(กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๔๗) : น. ๒๐.
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 ๒.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมือง 
   ในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๕๔๙ ซึ่งรัฐบาลพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย 
ได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น และจัดตั้งขึ้นเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาดังกล่าว จะพบว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทั้งในระดับ 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู พระราชบญัญตั ิพระราชกำาหนด และพระราชกฤษฎกีาทีเ่กีย่วข้อง
กับการใช้อำานาจของฝ่ายบริหาร ต่างมุ่งเสริมสร้างอำานาจและความเข้มแข็งให้แก่ฝ่ายบริหาร อันได้แก่ 
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีผลต่อการกำาหนดทิศทางการออกกฎหมาย และมีผลต่อ 
กระบวนการนติิบญัญติัของรฐัสภาอย่างมีนยัสำาคญั ภายใต้ปัจจยัสนบัสนนุของบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู 
และกฎหมาย ดังนี้
  รฐัธรรมนญู ๒๕๔๐ มบีทบญัญตัเิพิม่ความเข้มแขง็ของพรรคการเมอืงในหลายมาตรา ได้แก่ 
การบังคบัให้ ส.ส. ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหน่ึงแต่เพยีงพรรคเดยีวนับถงึวนัสมคัร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน๓ การกำาหนดให้ ส.ส. ที่ลาออกจากพรรคการเมือง  
ต้องสญูเสยีสมาชิกภาพ ส.ส. นบัแต่วันทีล่าออก และการกำาหนดให้ ส.ส. ทีพ่รรคการเมอืงมมีตขิบัออก
จากพรรค ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส. ของพรรค  
ต้องสูญเสียสมาชิกภาพ ส.ส. นับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ เว้นแต่ ส.ส. ผู้น้ันได้อุทธรณ์ต่อศาล
รฐัธรรมนูญ ภายใน ๓๐ วนั ว่ามตดิังกล่าวมีลกัษณะตาม มาตรา ๔๗ วรรคสาม ถ้าศาลวนิิจฉยัไดค้วาม
เช่นนั้น ให้ ส.ส. ผู้นั้นเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน ๓๐ วัน๔ ซึ่งมาตรการทางรัฐธรรมนูญ
ทีเ่สรมิสร้างความเข้มแขง็ของพรรคการเมอืงเหล่าน้ี ส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที่
ของ ส.ส. ภายใต้ระบบพรรคการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ในระบอบประชาธิปไตยนั้นพรรคการเมือง
มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างรัฐและประชาชน โดยเป็นผู้สร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกับ 
ประชาชน และเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์น้ันไปสู่เจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐโดยการลงเลือกตั้ง 
เพราะเม่ือพรรคการเมืองชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาล เจตนารมณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง 
ทีช่นะเลอืกต้ังย่อมกลายเป็นเจตนารมณ์ทางการเมอืงของรฐับาล และโดยทีร่ฐัเป็นนติบิคุคล เจตนารมณ์ 
ของรฐับาลซึง่เป็นตวัแทนของรฐัจงึเท่ากบัเป็นเจตนารมณ์ของรฐั ดงัน้ัน เจตนารมณ์ของพรรคการเมอืง
จึงเปลี่ยนไปเป็นเจตนารมณ์ของรัฐโดยกระบวนการเลือกตั้งดังที่ได้กล่าวมานี้ พรรคการเมืองจึงมิได้
มหีน้าทีแ่ต่เพยีงเสนอตวัผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ แต่ต้องมหีน้าทีใ่นการเสนอนโยบายให้ประชาชนเลอืกด้วย  
ถ้าปราศจากพรรคการเมอืงทีน่ำาเสนอนโยบายและเจตนารมณ์ทางการเมอืงแล้ว ประชาชนกจ็ะใช้อำานาจ 
อธปิไตยได้เพียงแต่เลือกตัวบุคคล แต่ไม่มีส่วนในการกำาหนดนโยบายและสร้างเจตนารมณ์ทางการเมอืง
ได้เลย เพราะผู้สมัครแต่ละคนก็มีนโยบายคนละอย่าง ในตอนเลือกตั้งจึงไม่อาจรู้ได้เลยว่าเมื่อผู้ชนะ 
การเลือกต้ังรวมกันเป็นสภาหรือเป็นรัฐบาลแล้วเจตนารมณ์ของรัฐจะไปในทางใด ด้วยบทบาท 

 ๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔).
 ๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๘ (๘).
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ความสำาคัญเช่นนี้ในทางวิชาการจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า พรรคการเมืองเป็นสิ่งจำาเป็นที่ขาด
ไม่ได้ สำาหรับระบอบประชาธิปไตย แต่ขณะเดียวกันระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนก็มีหลักการว่า  
ส.ส. ทีม่าจากการเลอืกตัง้นัน้เป็นผูแ้ทนปวงชนคนทัง้หมด และต้องปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ปวงชนคนทัง้หมด 
ปัญหาคืออะไร มาก่อน ระหว่างพรรคการเมือง กับ ส.ส. หรืออะไรมาก่อนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อพรรคการเมือง กับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมปวงชน ปัญหาจะไม่เกิดถ้าหากว่า  
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นไปในทางเดียวกันกับผลประโยชน์ของประชาชน เพราะมต ิ
ของพรรคการเมืองกับการทำาหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนของ ส.ส. จะไปในทางเดียวกัน แต่ปัญหา 
จะเกิดขึ้นถ้าหากว่า พรรคการเมืองมีมติที่สวนทางกับการทำาหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชน หรือประโยชน ์
ของพรรคการเมืองสวนทางกับประโยชน์ของปวงชนในความขัดแย้งนี้ การทำาหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชน 
ต้องมาก่อนพรรคการเมือง เพราะพรรคการเมืองควรจะมีมติไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อปวงชน  
ถ้าพรรคการเมืองมีมติที่สวนทางกับประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เช่น รัฐมนตรีคนหนึ่งของพรรค 
มีพฤติกรรมที่ไม่สมควรไว้วางใจให้ทำางานต่อไป เมื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้านก็ไม่สามารถ
ชี้แจงข้อกล่าวหาได้ แต่พรรครัฐบาลกลับมีมติให้ ส.ส. ของพรรคต้องลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีคนนั้น  
มติพรรคเช่นนี้แท้ที่จริงแล้วไม่อาจผูกมัด ส.ส. ของพรรคได้ เพราะ ส.ส. เป็นผู้แทนของปวงชนไม่ใช่ 
ผู้แทนพรรค ถ้า ส.ส. ตกอยู่ภายใต้อาณัติของพรรคและต้องปฏิบัติตามที่พรรคสั่งทุกอย่าง ก็เท่ากับว่า
อำานาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนได้กลายไปเป็นของพรรคการเมือง ถ้าเป็นเช่นนั้น รัฐประชาธิปไตย 
(democratic state) ก็จะกลายเป็นรัฐพรรคการเมือง (party state) ที่อำานาจอธิปไตยเป็นของ
พรรคการเมือง เป็นการปกครองของพรรคการเมือง โดยพรรคการเมือง และเพื่อพรรคการเมือง  
หาใช่ระบอบประชาธปิไตยอกีต่อไปไม่ ดงัน้ันถ้าการทำาหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทนปวงชน ขดักับมตพิรรคการเมอืง
หรือผลประโยชน์ ของพรรค ผลประโยชน์ของปวงชนต้องมาก่อนผลประโยชน์ของพรรค และการ 
ทำาหน้าที่ผู้แทนปวงชนต้องมาก่อนการทำาหน้าที่สมาชิกพรรค พรรคการเมืองเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับ
ระบอบประชาธิปไตย แต่มิได้หมายความว่าพรรคการเมืองจะสำาคัญกว่าหรือใหญ่กว่าผู้แทนปวงชน  
ถึงขนาดว่าเมือ่ผลประโยชน์ของพรรคสวนทางกบัผลประโยชน์ของปวงชน ผูแ้ทนปวงชนต้องถกูบงัคบั 
ให้เลือกผลประโยชน์ของพรรคดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใน เช่นกรณีตัวอย่างที่เด่นชัดคือ 
การอภปิรายไม่ไว้วางใจรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม (นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ) ในเดอืนมถินุายน 
๒๕๔๘ คณะกรรมการประสานงานพรรครัฐบาล หรือ “วิปรัฐบาล” มีมติให้ ส.ส. ของพรรคไทยรักไทย
ยกมือไว้วางใจนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ล่วงหน้าเป็นเวลาถึง ๗ วัน ก่อนที่จะได้ฟังการอภิปรายของ 
ฝ่ายค้านซึง่เป็นเสียงข้างน้อยในสภา โดยใช้สิง่ทีเ่รยีกว่า “มตพิรรค” สิง่ทีเ่กดิขึน้น้ีสะท้อนให้เหน็ปัญหา
ที่เกิดข้ึนในการเมืองและระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนที่สุด ที่นายกรัฐมนตรี
สามารถใช้ พรรคการเมือง ครอบงำาสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติได้ จนไม่มีการแบ่งแยก 
อำานาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอีกต่อไป เป็นสภาวการณ์ที่ผู้แทนปวงชนไม่ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชน หากต้องยกมือตามความประสงค์ของนายกรัฐมนตรี ถึงแม้การ 
ยกมือนั้นจะสวนทางกับผลประโยชน์ของปวงชนก็ตาม  เมื่อเป็นเช่นนี้การตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งเป็น 



อิทธิพลของฝ่ายบริหารที่มีต่อกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไทย 
ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๙
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ความมุ่งหมายของการแบ่งแยกอำานาจ และเป็นสิง่ทีจ่ำาเป็นสำาหรบัระบอบประชาธปิไตยในการป้องกนั 
มิให้เกิดการใช้อำานาจโดยมิชอบ หรือโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง จึงเสียหาย 
ไปทั้งหมด รัฐบาลโดยการนำาของ พ.ต.ท. ทักษิณ ไม่ถูกตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อ
ต้องการกฎหมายใด ก็ใช้เสียงข้างมากผ่านกฎหมายได้ตามที่ต้องการ๕ 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
แม้ทั้งสองประเทศนี้จะมิได้มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัด
พรรคการเมืองอย่างในกรณีของพรรคการเมืองในประเทศไทยก็ตาม แต่ด้วยสภาพการบริหารงาน 
ภายในพรรคการเมืองของอังกฤษและสหรัฐอเมริกามีความเป็นประชาธิปไตยสูง และมีความ 
เป็นพรรคการเมืองที่สะท้อนถึงประโยชน์และอุดมการณ์เพื่อมวลชนอย่างชัดแจ้ง จึงส่งผลให้ ส.ส. 
ขององักฤษและสหรฐัอเมรกิาต่างสังกดัพรรคการเมอืงด้วยกันทัง้สิน้ หากแต่ ส.ส. ของทัง้สองประเทศน้ี 
มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ส.ส.ในสังกัดพรรคการเมือง 
ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจะเคารพกติกาและใช้ดุลพินิจตามกรอบนโยบายของ
พรรคการเมืองที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ส.ส. ทุกคนสามารถใช้ดุลพินิจ 
ของตนในการทำาหน้าทีใ่นฐานะฝ่ายนติบิญัญัตไิด้โดยอิสระ เพือ่รกัษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
และประชาชนอย่างแท้จริง บางกรณีจะเห็นได้ว่าในกระบวนการนิติบัญญัติของทั้งรัฐสภาอังกฤษ 
และสหรัฐอเมริกา หลายครั้งที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลลงมติเห็นด้วยกับฝ่ายค้านควำ่าร่างกฎหมายของรัฐบาล 
หรือบางกรณี ส.ส. ฝ่ายค้านก็ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างกฎหมายของรัฐบาล ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ประชาธปิไตยขององักฤษและสหรฐัอเมรกิาอย่างชดัเจน๖ ในขณะที ่ส.ส. ของไทย โดยเฉพาะสมยัรฐับาล 
พนัตำารวจโท ทกัษณิฯ ถกูควบคมุกำากบัโดยหวัหน้าพรรคการเมอืง ผ่านมตพิรรคการเมอืงอย่างเบด็เสรจ็
เด็ดขาด เนื่องจากอาศัยฐานบารมีของการเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ควบกับตำาแหน่งนายกรัฐมนตร ี
ในฐานะหวัหน้ารฐับาล แม้ว่าในเรือ่งนัน้จะมไิด้เป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นนโยบายทีร่ฐับาลแถลงไว้ต่อรฐัสภาก็ตาม 
ส.ส. ของไทยจึงขาดอิสระในการใช้ดุลพินิจของตน เพราะถูกครอบงำาทั้งทางนิตินัยและทางพฤตินัย 
และแม้ว่ารัฐสภาของไทยในสมัยทักษิณจะเป็นระบบสองสภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
แต่ด้วยสภาทัง้สองต่างมคีวามสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชิดกับรฐับาลมากเป็นพเิศษ จึงทำาให้เกิดภาวการณ์ควบรวม
เป็นสภาเดียวเช่นเดียวกับระบบสภาเดียวในแถบละตินอเมริกา 
 ดังนัน้ เมือ่ฝ่ายบรหิารกบัฝ่ายนติบิญัญัตมิคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิแนบแน่นจนแยกไม่ออก จนกลาย
เป็นพวกเดียวกนั ย่อมทำาให้เกดิสภาวะความเป็น “สภาเดยีว” ในทางพฤตนัิย ย่อมทำาให้รฐับาลสามารถ
ผลักดันร่างกฎหมายเสนอต่อรัฐสภาซึ่งเป็นพวกเดียวกันกับตน ให้ออกกฎหมายมาตอบสนองต่อการ 
ใช้อำานาจของตนไปละเมิดต่อสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้โดยง่าย

 ๕ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และคณะ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง : การแก้จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐  
ท่ีให้นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจเหนือผู้แทนปวงชนโดยใช้พรรคการเมือง  [ออนไลน์], ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐. แหล่งที่มา  
http://law.tu.ac.th/outline/๒๕๕๒/summer/La๓๕๔/๑.pdf.
 ๖สมยศ เชื้อไทย, การบรรยายหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติสำาหรับนักกฎหมายของสำานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓.
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 ๒.๒ อ�านาจของฝ่ายบริหารในการตราพระราชก�าหนด
  ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ มกีารตราพระราชกำาหนดถงึ ๑๑ ฉบบั โดยตราพระราชกำาหนด 
ที่สำาคัญอย่างน้อยสามฉบับ คือ พระราชกำาหนดกำาหนดภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคม  
พระราชกำาหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และพระราชกำาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (เพิ่มลักษณะความผิดฐานก่อการร้าย) อันเป็นการทำาลาย
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่รับรองอำานาจสูงสุดเป็นของประชาชน กล่าวคือ 
เรื่องใดที่รัฐจะดำาเนินการอันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของประชาชนอย่างรุนแรง  
ก็จำาต้องขอความเห็นชอบจากประชาชนในฐานะเจ้าของอำานาจอธิปไตย ซึ่งในที่นี้หมายถึงการเสนอ 
ร่างกฎหมายเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในฐานะผู้ใช้อำานาจแทนประชาชนทั้งหลายก่อนเพ่ือ 
พิจารณากลั่นกรองกฎหมายให้อำานาจรัฐเพียงเท่าที่จำาเป็น เพื่อมิให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำานาจ 
อธิปไตยถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขต เพราะต้องไม่ลืมว่าอำานาจรัฐเป็นสิ่งที่ผกผัน 
กับสิทธิเสรีภาพเสมอ หมายความว่า ยิ่งรัฐมีอำานาจมากขึ้นเท่าใด ประชาชนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
น้อยลงไปเท่านั้น

  ๒.๓ บทบาทของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)
   นอกจากปัจจยัทางรฐัธรรมนญูทีส่ร้างความเข้มแขง็ให้กบัพรรคการเมอืงและนายกรฐัมนตรี 
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้ว ยังมีการออกคำาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๔๔ เร่ือง ต้ังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) หรือวิปรัฐบาล ซึ่งกำาหนดให้
คณะกรรมการดงักล่าวมบีทบาทในการประสานงานระหว่างรฐับาลกบัสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงกำาหนดให้ 
มติของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 
ประกอบการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ซึ่งมาตรา ๘ ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำาหนดให้การประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณีปกต ิ
ให้ดำาเนินการได้เมื่อมีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมด
ที่มีอยู่ และในกรณีจำาเป็นเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สำาคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อ 
ประโยชน์ในการรักษาความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามที ่
นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นก็ได้นั้น ย่อมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐๑ ของรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง 
   ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๐๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคน
หนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน ๓๕ คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน” 
แม้ว่ารัฐธรรมนูญมิได้กำาหนดให้การประชุมคณะรัฐมนตรีจะต้องมีองค์ประชุมจำานวนเท่าใดก็ตาม  
แต่หากพิจารณาถึงอำานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารในราชการแผ่นดิน 
เพื่อประโยชน์สำาคัญของประเทศชาติและประชาชนแล้ว การประชุมคณะรัฐมนตรีย่อมต้องมีรัฐมนตรี 
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มาประชมุตัง้แต่กึง่หนึง่ของคณะรฐัมนตรทีัง้หมด ตามธรรมเนียมปฏิบตัทิัว่ไป การทีม่าตรา ๘ วรรคหน่ึง 
ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำาหนดองค์ประชุมคณะรัฐมนตรีไว้เพียง ๑ ใน ๓ ย่อมน่าจะขัดต่อ
บทบัญญัติมาตรา ๒๐๑ ของรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง อีกทั้งโดยสภาพของคณะรัฐมนตรีมีลักษณะของ
ความเป็นองค์กรกลุ่มที่จำาต้องพิจารณาตัดสินในในเรื่องสำาคัญต่าง ๆ  ร่วมกัน การที่พระราชกฤษฎีกา 
กลับเขียนมอบอำานาจให้นายกรัฐมนตรีสามารถพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของประเทศ 
เพียงคนเดียว หรือร่วมกับรัฐมนตรีเพียงไม่ก่ีคน ย่อมขาดความละเอียดรอบคอบ และสะท้อนภาพ 
การรวบอำานาจการตัดสินใจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไว้ที่นายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียว โดยปราศจาก 
การพิจารณาตัดสินใจขององค์คณะ อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่าง 
มหาศาลได้ กล่าวคือ ในบรรดากฎหมายหลายฉบับที่บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีมีอำานาจพิจารณา 
ตัดสินใจ นายกรัฐมนตรีก็อาจใช้อำานาจตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้อำานาจพิจารณาตัดสินใจแทน
คณะรัฐมนตรีได้แทบทุกเรื่อง จนเป็นการลดทอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีอ่ืนในการร่วมพิจารณา
ติดตาม ตรวจสอบ และกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ หากเป็นเช่นน้ี  
ย่อมมีข้อโต้แย้งขึ้นมาได้ทันทีว่า แล้วเหตุนี้จะมีคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไว้ด้วยเหตุใด หากรัฐมนตรีอื่น 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญได้อีกต่อไป
   การเขียนกฎหมายให้อำานาจของฝ่ายบริหารออกกฎหมายลำาดับรองอย่างไร้ขอบเขตเช่นนี้ 
ส่งผลให้ฝ่ายบริหารสามารถรวบอำานาจได้อย่างเด็ดขาดจนละเลยกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา
ได้เพราะรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ
ในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งปวง มิใช่ให้อำานาจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเพียงไม่กี่คนมีอำานาจ
ตัดสินใจแทนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะได้ พฤติการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามสร้างฐาน
อำานาจเบ็ดเสร็จไว้ที่ตัวผู้นำาทางการเมืองเพียงผู้เดียวหรือคณะเดียว จนละเลยกระบวนการนิติบัญญัติ
ของรัฐสภา
   ผลของการที่ฝ่ายบริหารอาศัยกลไกของรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ  รวมทั้งการอาศัย
อำานาจผ่านระบบพรรคการเมืองมาครอบงำาและจำากัดบทบาทในการพิจารณากฎหมายของฝ่าย
นิติบัญญัติที่เห็นได้ชัด คือ กฎหมายที่สำาคัญต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้ง
กฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐที่รัฐบาลควรเร่งดำาเนินการกลับมีความล่าช้า อาทิ 
กฎหมายว่าด้วยประชาพิจารณ์ กฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วย 
การคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแต่ไม่ได้นำาไปใช้ เป็นต้น ในขณะที่กฎหมายที่เกิดจากนโยบาย
ของฝ่ายบริหาร เช่น กฎหมายปฏิรูประบบราชการที่เพิ่มจำานวนกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเพิ่ม 
ขอบอำานาจของฝ่ายบริหารกลับใช้เวลาการตราในรัฐสภาไม่ถึงครึ่งปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่รัฐบาล
ใช้อำานาจครอบงำารัฐสภาจนขาดความเป็นอิสระในการตรากฎหมาย เป็นผลให้การตรากฎหมาย 
ขาดความรอบคอบ และตกอยู่ภายใต้อำานาจแห่งความอำาเภอใจของผู้กุมเสียงข้างมากในสภา กล่าวคือ  
เมื่อรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์เพิ่มความเข้มแข็งแก่ฝ่ายบริหารก็เพื่อประโยชน์และความต่อเนื่อง 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ฝ่ายบริหารกลับใช้จุดแข็งดังกล่าวไปในทางที่มิชอบด้วยเจตนารมณ ์
ของรัฐธรรมนูญจนกลายเป็นเผด็จการทางรัฐสภาไปในที่สุด
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   ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกามีรูปแบบที่คล้ายกัน คือ มติของที่ประชุมพรรค 
มผีลผกูพนัต่อสมาชิกของพรรค แม้มติพรรคจะมใิช่ข้อบงัคบัทางกฎหมายแต่เป็นข้อผกูพนัทางการเมอืง  
โดยปกติสมาชิกของพรรคมีอิสระในการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายใด ๆ  
ก็ได้ แต่ในกรณีที่ร่างกฎหมายใดเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา (มิใช่นโยบายของ
หัวหน้าพรรคเหมือนประเทศไทย) สมาชิกพรรคจะต้องยึดถือตามมติของที่ประชุมพรรคเป็นหลัก

 ๒.๔ บทบาทของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ในบริบทการเมืองไทย
  เส้นทางในการก้าวเข้าสู่อำานาจทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ของกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงจากการเล่นการเมืองผ่านระบบตัวแทนดังที่เคยปฏิบัติมาเป็นการก้าวเข้าสู่
การเมืองด้วยตนเอง ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างกลุ่มทุนสื่อสารและกลุ่มทุนพรรคการเมืองใหญ ่
โดยมีอำานาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนสื่อสารเป็นฐานเชื่อมโยงมาสู่อำานาจการเมืองอย่างก้าวกระโดด
และเบด็เสรจ็อนันบัว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมอืง และนำาไปสูปั่ญหาการมผีลประโยชน์ส่วนได้ 
ส่วนเสีย (conflict of interest) ของผู้มีอำานาจทางการเมือง อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญในเรื่องผลประโยชน์ขัดกันอย่างชัดเจน แม้ช่วงที่ผ่านมาภายหลังมีการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๔๐) อันเป็นรัฐธรรมนูญที่ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติ
ที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
อย่างกว้างขวาง อาทิ การให้สิทธิแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้น แม้ว่า 
จะเป็นการเพิ่มภาระในการทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติบ้าง แต่ก็ไม่ได้มากมายนัก ซึ่งแนวคิดนี้ 
เปรียบเสมือนเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้มีทางออก หรือผ่อนปรนและเกิดความรู้สึกว่าได้ 
เสนอกฎหมายไปแล้วเท่านัน้ แต่ในทางปฏิบตัเิป็นไปได้ยากทีจ่ะประสบผลสำาเรจ็ ถงึแม้ว่าในรฐัธรรมนญู
บัญญัติไว้ว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเสนอ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ต้องให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติน้ันชี้แจงหลักการของ 
พระราชบัญญัติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้อง 
ประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติน้ันไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของกรรมาธิการทั้งหมดก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีหลักประกันอะไรว่าร่างกฎหมายน้ันจะผ่าน 
ความเห็นชอบจากรัฐสภาไปได้ และถ้าผ่านจะมีหลักการหรือเนื้อหาสาระดังที่ประชาชนเสนอหรือไม่ 
ทั้งนี้เพราะประชาชนมีปัญหาอุปสรรคในการร่างกฎหมาย๗ 
   ในขณะเดียวกัน การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเพิ่มความเข้มแข็งให้กับฝ่ายบริหาร และพรรค 
การเมอืง (อนัเกดิจากการรวมตวัของกลุม่ทนุทางธรุกจิขนาดใหญ่) แต่ขาดกระบวนการถ่วงดลุตรวจสอบ 
ที่มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็งมากพอ ทำาให้ระบบถ่วงดุลไม่ทำางาน กลับเป็นการเปิดช่องให้ 
ฝ่ายบรหิารใช้อำานาจบิดเบือนเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ ใช้อำานาจและอิทธพิลทางการเมอืงผ่านกลไก

 ๗สัมภาษณ์ มีชัย ฤชุพันธ์ุ, “ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติไทย,” จุลนิติ ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๕ (กันยายน – ตุลาคม 
๒๕๕๓) : น. ๓.
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ดังกล่าวมาครอบงำาฝ่ายนติบิญัญตัไิด้อย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด ควบคมุทศิทางการออกกฎหมายให้เป็นไป
ตามทีร่ฐับาลต้องการ ทัง้ทีผู้่แทนราษฎรในรัฐสภาสามารถแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าวได้โดยเพิม่ช่องทาง
ของการต่อรองต่าง ๆ  ให้มากขึน้ ย่อมเป็นการปิดโอกาสในการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นติบิญัญตัทิัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ระบบโครงสร้างทางการเมอืงของประเทศไทยเปิดช่องทางของการ
ต่อรองผลประโยชน์ผ่านกระบวนการเลือกตั้งเพียงระบบเดียว โดยไม่เปิดให้มีการต่อรองผ่านช่องทาง 
อ่ืน ๆ  ได้เลย ทั้ง ๆ  ที่กระบวนการออกกฎหมายล้วนเป็นเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างรัฐ 
กับประชาชน ด้วยสภาพทางการเมืองของไทยที่ไม่เปิดช่องทางการต่อรองโดยวิธีการอื่นนี้เอง ทำาให้
ระบบกฎหมายไทยมองข้ามกระบวนการต่อรองอื่น ๆ  นอกจากการเลือกตั้ง จึงนำามาซึ่งความล้มเหลว 
ในการมส่ีวนร่วมทางการเมืองของประชาชนในกระบวนการนิตบิญัญตัขิองประเทศไทยในทีส่ดุ อันเป็น 
การทำาลายการเมืองในระบบเปิดให้กลายเป็นการเมืองระบบปิด ปิดกั้นการเมืองนอกรัฐสภา  
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มธุรกิจการเมืองจะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองและส่งผลต่อการ
ชี้นำาและกำาหนดทิศทางการตรากฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไทยมากขึ้น แต่สถาบัน
ข้าราชการยังคงมีบทบาทสำาคัญต่อกระบวนการออกกฎหมายอยู่มาก เน่ืองจากสถาบันข้าราชการ 
นบัเป็นเครือ่งมอืของฝ่ายบรหิารทีมี่บทบาทต่อการรเิริม่และจดัทำาร่างกฎหมาย เนือ่งจากการร่างกฎหมาย
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเทคนิคและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์อย่างมี 
นัยสำาคัญจากเดิมที่เป็นผู้กำากับกลุ่มธุรกิจมาเป็นผู้รับใช้กลุ่มธุรกิจภายใต้ความท้าทายในรูปแบบการ
บริหารงานแบบ ซีอีโอ นั่นเอง ซึ่งในที่นี้ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถือเป็นหน่วยงานของฝ่าย
บริหารที่มีความสำาคัญต่อกระบวนการยกร่างกฎหมายมากที่สุด เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มีอำานาจ
หน้าที่ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่บรรดาหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเสนอร่างกฎหมาย 
เข้าสูก่ารพจิารณาของคณะรฐัมนตร ีและรบันโยบายของฝ่ายบรหิารมาแปลงเป็นร่างกฎหมายก่อนเสนอ
ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

 ๒.๕ การสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายบริหารโดยอาศัยเงื่อนไขทางกฎหมาย
   เมื่อพิจารณากลุ่มกฎหมายที่มีการประกาศใช้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ ซึ่งมีการ
ประกาศใช้จำานวน ๑๘๗ ฉบับ นั้น มีกฎหมายจำานวนหลายฉบับกำาหนดให้นายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายบรหิารเป็นประธานกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน ๆ  เช่น กฎหมายกองทนุเสรมิสร้าง 
สุขภาพแห่งชาติ กฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมาย
ตำารวจแห่งชาติ กฎหมายทองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาในเนื้อหาสาระของกฎหมายเหล่าน้ี จะพบว่า เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
นโยบายของรัฐบาลโดยตรง รวมทั้งมีกฎหมายที่ให้อำานาจนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีสามารถ 
ใช้อำานาจอย่างกว้างขวางจนไม่จำาเป็นต้องตราเป็นกฎหมายเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ใช ้
อำานาจผ่านการออกกฎหมายลำาดบัรอง อกีท้ังกฎหมายหลายฉบบัมกักำาหนดหลกัการในทำานองเดยีวกัน 
ที่ให้อำานาจฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองไปกำาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขของการใช้อำานาจ  
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ไม่ว่าจะเป็นการออกเป็นกฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคบัอนัเป็นกฎหมายลำาดบัรองทีใ่ห้อำานาจ 
ฝ่ายบรหิารกระทำาการต่าง ๆ  ได้อย่างกว้างขวางจนเกนิขอบเขต แทนทีจ่ะกำาหนดเงือ่นไขการใช้อำานาจ
ไว้ในพระราชบัญญัติ และแม้ว่ากฎหมายลำาดับรอง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ  
ข้อบังคับ ประกาศและคำาส่ังต่าง ๆ  เหล่านี้ ฝ่ายบริหารจะบัญญัติได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายแม่บท 
ให้อำานาจไว้เท่านั้น ถ้าหากฝ่ายบริหารออกมาเกินขอบเขตที่กฎหมายแม่บทให้อำานาจไว้ กฎหมาย 
ลำาดับรองนั้นย่อมเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ แต่เมื่อดูจากกฎหมายหลายฉบับแล้ว พบว่า กฎหมายแม่บท 
ให้อำานาจฝ่ายบริหารมีอำานาจออกกฎหมายลำาดับรองแทบทุกเรื่องทั้งที่เรื่องบางเรื่องควรกำาหนดสาระ
ของการใช้อำานาจไว้ในกฎหมายแม่บท แต่กลับไปเขียนฝากหรือโยนให้ฝ่ายบริหารไปออกกฎหมาย 
ลำาดบัรองเพือ่กำาหนดเงือ่นไขการใช้อำานาจของตนเองได้ตามอำาเภอใจ ยกตัวอย่างเช่น ประมวลรษัฎากร
ให้อำานาจฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษีโดยใช้หลักการบังคับมากกว่าการยินยอมของประชาชน กล่าวคือ  
ฝ่ายบริหารเก็บภาษีโดยไม่อิงหลักกฎหมาย ในเรื่องนี้หากพิจารณาแต่เพียงรูปแบบที่เป็นทางการ 
ก็จะเห็นว่าฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษีโดยอิงกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาตามหลักการ 
ปกครองแบบประชาธิปไตย แม้จะมีกฎหมายภาษีบางฉบบัทีป่ระกาศใช้ในยคุรฐับาลเผดจ็การไม่ได้ผ่าน 
ความเห็นชอบของรัฐสภา แต่ก็อนุโลมได้ว่ามีการประกาศใช้ติดต่อกันมานานและผ่านยุคสมัยการมี
รัฐสภามาหลายครั้ง เมื่อรัฐสภาไม่ท้วงติงก็น่าจะถือว่ารัฐสภายอมรับกฎหมายดังกล่าวโดยปริยายได้๘ 
  แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบว่า กฎหมายภาษีอากรและการหารายได้ของไทยเราเปิด 
ช่องว่างให้ฝ่ายบริหารใช้ดุลพินิจในการตรากฎหมายของฝ่ายบริหาร และให้อำานาจฝ่ายบริหารยกเว้น 
ลดหย่อนภาษใีห้แก่บคุคลและธรุกจิไว้อย่างกว้างขวาง ฝ่ายบรหิารจึงสามารถกำาหนดนโยบายภาษีได้เอง 
โดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ในทางปฏิบัติพบว่าฝ่ายบริหารได้อาศัยช่องว่างของกฎหมาย 
ในการออกพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ให้อำานาจและดุลพินิจแก่ส่วนราชการที่มีอำานาจ
จัดเก็บภาษีอากรในการจัดเก็บภาษีและรายได้ประเภทต่าง ๆ  ได้อย่างกว้างขวาง๙ อีกทั้งได้ใช้อำานาจ 
และดลุพนิจิในการยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษีให้แก่บคุคลและหน่วยธรุกิจอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง๑๐  
ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มิชอบด้วยหลักความยินยอมของประชาชน๑๑  

 ๘จรัส สุวรรณมาลา, ประชาธิปไตยทางการคลังของไทย (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓) หน้า 
๑๑๕-๑๒๑.
 ๙สุรเกียรติ เสถียรไทย และบวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ๒๕๓๐ กฎหมายไทย : ให้อำานาจ หรือกำาหนดกรอบนโยบาย รัฐสภาสาร 
๓๕(๕): ๖๔-๗๕ อ้างใน จรัส สุวรรณมาลา, ประชาธิปไตยทางการคลังของไทย, หน้า ๑๑๖.
 ๑๐รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๑ อ้างใน จรัส สุวรรณมาลา, ประชาธิปไตยทางการคลังของไทย, หน้า ๑๑๖.
 ๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๖.



อิทธิพลของฝ่ายบริหารที่มีต่อกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไทย 
ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๙

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔66

๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 ๓.๑ บทสรุป
  จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า แม้ว่ารัฐสภา อันได้แก่ วุฒิสภา 
และสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๔๐) ที่มาจากการเลือกตั้งของ 
ประชาชนอนัเป็นสถาบนันติบิญัญตัทิีม่อีำานาจหน้าทีใ่นการพจิารณาและออกกฎหมาย ตัง้แต่กระบวนการ 
ริเริ่ม การเสนอ การยกร่าง และการพิจารณาออกกฎหมายนั้น ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ บทบาท
ของรฐัสภาในการพจิารณากฎหมายมีอยูอ่ย่างจำากัด แต่อำานาจทีแ่ท้จรงิกลบัเป็นของฝ่ายบรหิาร ดงัน้ัน  
ร่างกฎหมายที่เสนอส่วนใหญ่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในฝ่ายบริหาร และเพิ่มอำานาจของนายกรัฐมนตรีให้มีความเป็นผู้นำามากยิ่งขึ้น กฎหมาย 
ที่ออกมาบังคับใช้ในขณะนั้นจึงมิได้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เน่ืองจาก 
ระบบกฎหมายไทย แทบไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติอย่างม ี
ประสิทธิภาพเลย ซึ่งจะเห็นได้จากกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
และกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีจำานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับกฎหมาย 
ตามนโยบายของฝ่ายบริหารในช่วงเวลานั้น
  การผูกขาดอำานาจทางการเมืองของฝ่ายบริหารจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคสำาคัญต่อการ 
กำาหนดทิศทางการพัฒนากฎหมายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ด้วยโครงสร้าง 
ทางการเมืองที่สร้างความเข้มแข็งของนายกรัฐมนตรีอย่างเปี่ยมล้น กลับกลายเป็นสิ่งที่สวนทางกับ
เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูในอนัทีจ่ะสร้างเสถยีรภาพทางการเมอืงของประเทศไทยให้มคีวามเข้มแขง็  
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ 
ต่อประชาชนอย่างสงูสดุ โดยการใช้ภาวะความเป็นผูน้ำาทางการเมอืงดงักล่าว มาครอบงำาพรรคการเมอืง 
และกลไกในระบบรฐัสภาให้ออกกฎหมายต่าง ๆ  ตามความต้องการของตนมากกว่ามุง่พทิกัษ์ประโยชน์
ของมหาชน
 ๓.๒ ข้อเสนอแนะ 
   ๓.๒.๑ เมื่อระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยของไทยขาดประสิทธิภาพ 
ก็สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มช่องทางการต่อรองให้มีพื้นที่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน และกระบวนการ
นิติบัญญัติของรัฐอย่างกว้างขวางและเข้มแข็ง ด้วยสภาพความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทางการเมือง
ของประเทศไทยมีพัฒนาการทางการเมืองจากรูปแบบสังคมแบบดั้งเดิมก้าวเข้าสู่สังคมแบบสมัยใหม่
แบบพลิกฝ่ามือ การสร้างความเข้มแข็งของประชาชนจึงต้องเปิดโอกาสของการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
เพือ่เพิม่พลงัของการต่อรองของผูท้ีอ่่อนแอกว่าอย่างเสมอภาค กรณขีองการประท้วงยดึทำาเนียบรฐับาล
ก็ดี การปิดสนามบินสุวรรณภูมิก็ดี เป็นพฤติการณ์ที่ต่างสะท้อนถึงการปิดก้ันโอกาสของการต่อรอง 
ผลประโยชน์ของมหาชนที่ต้องการเรียกร้องจากรัฐ และระบบกฎหมายก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
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    ๓.๒.๒ การเปิดพื้นที่ทางสังคมที่มีความหลากหลาย จะทำาให้ในกระบวนการนิติบัญญัติ 
ของรัฐสภาสามารถออกกฎหมายที่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น  
การกำาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมอีกีสถานะเป็นตวัแทนให้กบักลุม่คนในภาคส่วนต่าง ๆ  ของสงัคม 
เพื่อให้มีการพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายของกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งลดการผูกขาดอำานาจ และเป็นผล
ทางอ้อมให้พรรคการเมอืงมกีารเชือ่มโยงกบัประชาชนอย่างแท้จรงิผ่านองค์กรกลุม่คนต่าง ๆ  เช่นเดยีวกบั 
ระบบ Lobbyist ของประเทศสหรัฐอเมริกา การออกแบบกลไกดังกล่าวทำาให้เกิดการกำาหนดตัวแทน 
ผูร้บัผดิชอบต่อประเดน็ปัญหาของกลุม่คนต่าง ๆ  ในสงัคมได้อย่างเป็นทางการ เช่น หากกลุม่เกษตรกร
มีปัญหาเรื่องสินค้าการเกษตรตกตำ่า ก็สามารถยืนข้อเรียกร้องต่าง ๆ  ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้น้ัน
โดยตรง การออกแบบกลไกเช่นนี้จะช่วยพัฒนาระบบการรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่มองค์กรให้มี 
ความเข้มแข็งและมีพลังการต่อรองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนยังใช้การรวมตัวเป็นกลุ่มองค์กรเข้าไป
เชือ่มต่อเป็นเสยีงสนบัสนนุ ต่อรอง ต่อต้านกับพรรคการเมอืงทำาให้พรรคการเมอืงเชือ่มโยงกับประชาชน
ได้อย่างแท้จริงก็จะนำาไปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมั่นคง  
   ๓.๒.๓ กระบวนการเสรมิสร้างความมัน่คงในการปฏิบตัหิน้าทีข่องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
เพื่อลดการครอบงำาของพรรคการเมืองลง โดยการสร้างความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง 
ซึ่งที่ผ่านมากฎหมายพรรคการเมืองทุกฉบับต่างกำาหนดให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค 
มาจากการเลือกตั้งภายในพรรค แต่มิได้กำาหนดวาระ และไม่มีการบัญญัติให้การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค 
เป็นไปโดยลับ ทำาให้อำานาจภายในพรรคตกอยู ่แก่หัวหน้าพรรคเพียงผู ้เดียว การกำาหนดวาระ 
ดำารงตำาแหน่งของหัวหน้าพรรคจะช่วยลดทอนอำานาจของหัวหน้าพรรคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
    ๓.๒.๔ ควรแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยการกำาหนดองค์ประชุมคณะรัฐมนตรี 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู่ และยกเลิกวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณี
ฉุกเฉิน เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติให้อำานาจให้สามารถกระทำาได้ อีกทั้งควรแก้ไขอำานาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร โดยกำาหนดให้มมีตขิองคณะกรรมการต้องสอดคล้อง
กับแนวนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาเท่าน้ัน มิใช่กำาหนดให้มติต้องสอดคล้องกับ 
นายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียว ทัง้นี้ เพื่อลดบทบาทการแทรกแซงการทำาหนา้ที่ของฝา่ยนติิบญัญตัิให้อยูใ่น
ระดับที่เหมาะสม ตามหลักการแบ่งแยกอำานาจของรัฐเสรีประชาธิปไตย
    ๓.๒.๕ รัฐธรรมนูญซึ่งมีสถานะเสมือนปรัชญาทางประชาธิปไตยต้องไม่กำาหนดให้เป็นไป 
เพื่อมอบอำานาจให้แก่การเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือสถาบันการเมืองใดสถาบันหนึ่งเป็นหลัก แต่ต้อง 
กำาหนดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความมั่นคงและต่อเนื่องของประชาธิปไตย รวมทั้ง
สถาบันทางการเมืองของรัฐต้องวางอยู่บนพื้นฐานของเจตจำานงทางการเมือง เพื่อสร้างความเชื่อมโยง 
กับประชาชน และใช้สถาบันทางการเมืองของรัฐไปเพื่อประชาธิปไตย และด้วยที่มาจากหลากหลาย 
ข้ัวอำานาจนี้เองย่อมทำาให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งมั่นคง ทั้งยังแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการครอบงำา  
หรือควบรวมอำานาจผ่านตัวแทนจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เพียงฝ่ายเดียว 




