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ส�านึกในพระมหากรุณาธคิณุ

  เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้กราบ

ถวายบังคมลาถึงแก่อนิจกรรม เม่ือวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ พร้อมด้วยเคร่ืองเกียรติยศ

ประกอบศพ พระราชทานโกศแปดเหลีย่ม ฉตัรเบญจาตัง้ประดบั ป่ี กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทาน

น�้าหลวงอาบศพ พระราชทานพวงมาลา และพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน 

ก�าหนด ๓ คืน ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศริินทราวาส รวมทัง้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 

  พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนี้ หากความทราบ

โดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้ด้วยประการใดใน

สมัปรายภพ คงจะมคีวามปลาบปล้ืมซาบซึง้เป็นล้นพ้นในพระมหากรณุาธคิณุทีไ่ด้รบัพระราชทานเกยีรติ

อนัสงูย่ิงในวาระสดุท้ายของชวีติ

  ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมครอบครัวศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ขอพระราชทาน

กราบถวายบังคมแทบเบ้ืองพระยุคลบาทด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจัก

เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูลตลอดไป

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 ข้าพระพุทธเจ้า นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

  นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ

  นางอิสริยา  นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ

  ภริยา บุตร ธิดา





ส�านึกในพระมหากรุณาธคิณุ

  เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้กราบ 

ถวายบังคมลาถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าโกศศพ ซึง่นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุ

ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

  พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนี้ หากความทราบ

โดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้ด้วยประการใดใน

สมัปรายภพ คงจะมีความปลาบปลืม้ซาบซึง้เป็นล้นพ้นในพระมหากรณุาธคิณุท่ีได้รบัพระราชทานเกยีรติ

อันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายของชีวิต

  ข้าพระพทุธเจ้า พร้อมครอบครวัศาสตราจารย์พิเศษอสิสระ นติทัิณฑ์ประภาศ ขอพระราชทาน 

กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้  

และจักเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูล 

ตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 ข้าพระพุทธเจ้า นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

  นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ

  นางอิสริยา  นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ

  ภริยา บุตร ธิดา





ส�านึกในพระกรุณาธคิณุ

  เม่ือความทราบฝ่าพระบาทว่า ศาสตราจารย์พเิศษอสิสระ นติทิณัฑ์ประภาศ ได้กราบถวายบงัคมลา 

ถึงแก่อนิจกรรม เม่ือวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

นเรนทิราเทพยวด ี กรมหลวงราชสารณิสีริพัิชร มหาวชัรราชธดิา ได้ทรงพระกรณุาโปรดพระราชทาน 

พวงมาลาวางหน้าโกศศพ รวมทั้งเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา 

อศิริยาภรณ์ วดัเทพศริินทราวาส ซ่ึงนบัเป็นพระกรณุาธคิณุล้นเกล้าล้นกระหม่อม

  หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ  

ได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระกรุณาธิคุณที่ได้รับ

พระราชทานเกียรตอินัสูงยิง่ในวาระสดุท้ายของชวีติ

  ข้าพระพุทธเจ้า พรอ้มครอบครวัศาสตราจารยพ์เิศษอสิสระ นติิทณัฑ์ประภาศ ขอกราบถวาย 

เบือ้งพระบาท ด้วยความส�านกึในพระกรุณาธคิณุเป็นล้นพ้น และจกัเทดิทนูพระกรณุาธคิณุไว้เหนอืเกล้า

เพือ่เป็นสริสิวัสดิพ์พิฒันมงคลแก่วงศ์ตระกลูสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 ข้าพระพุทธเจ้า นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

  นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ

  นางอิสริยา  นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ

  ภริยา บุตร ธิดา





ส�านึกในพระกรุณาธคิณุ

  เมื่อความทราบฝ่าพระบาทว่า ศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้กราบทูลลา 

ถึงแก่อนิจกรรม เม่ือวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  

นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพวงมาลาวางหน้าโกศศพ ซึ่งนับเป็น 

พระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

  หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ 

ได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระกรุณาธิคุณที่ได้รับ

พระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายของชีวิต

  ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมครอบครัวศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ขอกราบถวาย

เบือ้งพระบาท ด้วยความส�านึกในพระกรณุาธิคุณเป็นล้นพ้นและจกัเทดิทนูพระกรณุาธิคณุไว้เหนอืเกล้า 

เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 ข้าพระพุทธเจ้า นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

  นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ

  นางอิสริยา  นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ

  ภริยา บุตร ธิดา

















วนัท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
เมื่อครั้งทรงด�ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร ไปทรงเปิดอาคารที่ท�าการศาลรัฐธรรมนูญ
(อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์) 

เลขที่ ๓๒๖ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร













เกิด    4 ตุลาคม 2475 

บดิา มารดา พระนิติทัณฑ์ประภาศ (สนอง สุจริต) และ นางชวนชื่น (พนมยงค์)

พีน่้อง    รวม 8 คน  

     1. นางศรีสว่าง สมรสกับ นายกิจจา วงศ์ทองศรี

     2. นางสุนันท์ สมรสกับ นายวุฒิ ศุขะวณิช

     3. นางนารา สมรสกับ นายประเสริฐ ครุปิติ 

     4. นางประภาพรรณ สมรสกบั ศ.นพ.ประพฤต ิธรีคุปต์ 

     5. ศ.ดร.โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ สมรสกับ ศ.สมร (โหประพัฒน์)

     6. พล.อ.ต.นพ.ประสพ นิติทัณฑ์ประภาศ

     7. ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ สมรสกับ นางผาณิต (ลักษณพาณิช)

     8. นายเสนอ นิติทัณฑ์ประภาศ

คู่สมรส   นางผาณิต (ลักษณพาณิช)

ประวติัยอ่



บุตร ธดิา  1. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ สมรสกับ 

       นางร้อยแก้ว (อักษรานุเคราะห์) 

     2. รศ.ดร.อิสริยา สมรสกับ นายศรัณย์ บุญญะศิริ

หลาน     ด.ญ.ศริยา บุญญะศิริ

การศึกษา
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   - Diplômé d’Etudes Supérieures de Droit Public (Mention Bien), 

    Université de Caen

   - Docteur en Droit, Université de Caen

การฝึกอบรมและดงูาน 

   - อบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 28 

   - ดูงานด้านการงบประมาณ ณ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

    สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และมาเลเซีย

   - ดูงานด้านพัฒนาที่ดิน ณ ประเทศออสเตรเลีย



เกียรติบตัร
   - ศิษย์เก่าผู้บ�าเพ็ญคุณประโยชน์ สร้างและเผยแพร่ชื่อเสียง

    หรือปกป้องเกียรติคุณในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรอบ 70 ปี 

   - ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (2535)

   - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (2531)

ต�าแหน่งในมหาวทิยาลัย
   - ศาสตราจารย์พิเศษ ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

   - เกตุทัตศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2546-2548)

ประสบการณ์  
   - เสมียนพนักงานกองงบประมาณ กรมบัญชีกลาง (2496)

   - รับราชการที่ส�านักงบประมาณ (2505-2535)

    • พนักงานงบประมาณโท กองวิทยาและกฎหมายการคลัง (2505)

    • หัวหน้ากองวิทยาและกฎหมายการคลัง (2508)



    • รักษาการหัวหน้ากองงบประมาณฝ่ายการเมือง (2510)

    • หัวหน้ากองประเมินผลและรายงาน (2516)

    • ผู้อ�านวยการกองวิชาการ (2518)

    • ผู้อ�านวยการกองวิเคราะห์ 4 (2523)

    • ผู้ช่วยอ�านวยการส�านักงบประมาณ (2525)

    • รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ (2527-2535)

   - ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงระบบการบริหารและ

    การคลังของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (2539-2540)

   - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (2541-2545)

   - ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (2544-2545)

   - ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (2545)

การท�างานอ่ืนๆ ในภาครฐัและภาคเอกชน
   - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานระหว่างหน่วย

    ราชการทางการเงิน (2516-2522)

   - กรรมการองค์การแก้ว กระทรวงกลาโหม (2516-2528)

   - กรรมการองค์การทอผ้า กระทรวงกลาโหม (2522-2534)



   - ประธานอนุกรรมการมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    ในวงราชการ (2525-2527)

   - กรรมการพลังงานแห่งชาติ (2527-2529)

   - กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2527-2535)

   - กรรมาธิการและเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช

    บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสภาผู้แทนราษฎร (2527-2535)

   - กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา (2527-2540)

   - กรรมการธนาคารออมสิน (2528-2538)

   - กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (2530-2531)

   - กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (2531-2537)

   - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 

    (2530-2533)

   - กรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (2536-2540)

   - กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2533-2535)

   - กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2539-2540)

   - อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนปรับปรุงส่วนราชการและก�าหนด

    ต�าแหน่ง  (2539-2540)



   - กรรมการ บริษัทอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

   - กรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกฟายแนนซ์ จ�ากัด

   - กรรมการ บริษัทกรุงเทพธนาคม  

   - กรรมการ บริษัทส�านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ จ�ากัด (ประเทศไทย)

    เป็นต้น

งานสอนและเผยแพรค่วามรู้
   - ริเริ่มและร่วมก่อตั้งสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย (2526)

   - นายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย (2530-2534)

   - อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2515-2547)

   - วิทยากร บรรยายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



รกัและคิดถึงพอ่ท่ีสดุ

 “พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี ให้ความรัก ค�าปรึกษา และสนับสนุนช่วยเหลือ

แม่และลูก ๆ ในทุกเรื่อง”

 “พ่อเป็นครูของแม่และลูก ๆ ผ่านการปฏิบัติตนของพ่อ พ่อสอนให้เราซื่อสัตย์  

สจุรติ รับผดิชอบ และเป็นต้นแบบของการการท�างานทีทุ่ม่เทเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ”

 “พ่อท�าให้เรารู้ว่า ครอบครัวส�าคัญเป็นอันดับหนึ่ง ท�าให้ครอบครัวอบอุ่น และ

เห็นคุณค่าของความรักในครอบครัวยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใด” 

 “พ่อเป็นความภาคภมูใิจของแม่และลกู ๆ  เป็นต้นแบบในการท�าด ีอยูใ่นศลี อยูใ่น 

ธรรม สอนให้เรารู้ว่า ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

 ขอขอบคณุพ่อทีใ่ห้ความรกั ความอบอุน่ ท�าให้บ้านเราเตม็ไปด้วยความสขุ  เรา

จะมุง่มัน่ท�าความดใีห้เหมือนพ่อ และขอให้ความดทีีพ่่อตัง้ใจท�ามาทัง้ชวีติดลบนัดาล

ให้พ่อได้มีความสุขในสัมปรายภพและพบกับพระนิพพานในที่สุด 

รักและคิดถึงพ่อที่สุด

แม่ ลูก และหลาน



ขอขอบพระคณุ 

 ขอขอบพระคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กายภาพ ที่ดูแลรักษาพยาบาล 

ศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นอย่างดี ในระหว่างที่เข้ารักษา 

ตัวทีบ้่าน ทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  โรงพยาบาลรามาธบิด ี โรงพยาบาลรามค�าแหง 

และศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูสภากาชาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ศาสตราจารย์กติติคุณ 

นายแพทย์เสก อักษรานเุคราะห์ ทีไ่ด้กรุณาให้ค�าปรึกษา และดูแลในเรือ่งการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ ท�าให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างยืนยาว

 ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติและญาติมิตรที่เคารพทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้

เกยีรตร่ิวมบ�าเพญ็กศุลสวดพระอภธิรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมท�าบญุ น�าพวงหรดี

มาเคารพศพ ร่วมงานในวันพระราชทานเพลิงศพ และขอขอบพระคุณทุกท่าน 

ที่ท�าให้การจัดงานและการท�าหนังสืออนุสรณ์ส�าเร็จลุล่วงอย่างดี หากมีสิ่งใดขาด

ตกบกพร่อง ครอบครัวขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 ครอบครัวของศาสตราจารย์พิเศษอิสสระได้น�าเงินที่ทุกท่านได้ร่วมท�าบุญ 

ไปบริจาคที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื ้นฟู สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลคลองเขื่อน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ท�าบุญร่วมสร้างพระอุโบสถ พระพุทธรูป ที่วัดประสิทธาราม จังหวัด

ราชบุรี และวัดหนองแก จังหวัดนครราชสีมา ร่วมท�าบุญซื้อเครื่องช่วยหายใจ

ให้โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จงัหวดัแพร่ และขออนโุมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ครอบครัวศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ



เกรด็ประวติัศาสตร์
ผา่นชวีติ “อิสสระ”



 ค�าน�า

	 หนงัสอือนสุรณ์นีจ้ดัท�ำขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึชวีติและงำนของศำสตรำจำรย์พิเศษ 

อสิสระ	นติทิณัฑ์ประภำศ	เป็นกำรเล่ำเกรด็ประวตัศิำสตร์	โดยเฉพำะประวตัศิำสตร์

กำรเมือง	กำรคลัง	และกำรงบประมำณ	ของประเทศไทย	เรียบเรียงจำกข้อเขียน

และเอกสำรที่	ดร.อิสสระได้ศึกษำและรวบรวมไว้	ให้คนรุ่นหลังได้รับทรำบ

	 เกรด็ประวตัศิาสตร์	ผ่านชวีติ	“อสิสระ”	เขยีนขึน้เพือ่สะท้อนตวัตนของ	ดร.อสิสระ 

ที่สนใจและค้นคว้ำประวัติศำสตร์	ดังปรำกฏในงำนเขียนของท่ำน	ที่จะสอดแทรก

เกร็ดประวัติศำสตร์เสมอ

	 “เรือ่งทีผ่มเขยีนมาทัง้หมดนี	้บางตอนเป็นเกรด็พงศาวดาร	บางตอนเป็นส่วนหนึง่

ของประวตัศิาสตร์การคลงัของประเทศไทย	บางอย่างเป็นเรือ่งสพัเพเหระแต่แฝง

ด้วยคตธิรรม	เรือ่งเหล่านีไ้ม่ค่อยมใีครเขยีนไว้	ผมจงึเขยีนขึน้ด้วยเกรงว่านาน	ๆ 	ไป 

จะไม่มีใครรู้กัน”

	 นอกจำกนี้	 หนังสือนี้บอกเล่ำถึงกำรท�ำงำนที่ใฝ่หำควำมรู้	 ยึดมั่นในหลักวิชำ 

มีควำมละเอียดและรอบคอบ	ซื่อสัตย์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่	อุทิศตน	รับผิดชอบ

และทุ่มเทในกำรท�ำงำนเพื่อประโยชน์แก่ประเทศ	 และได้สอดแทรกข้อคิดที่ท่ำน 

ได้ให้ไว้ในบทสมัภำษณ์ต่ำง	ๆ 	เพือ่ให้คนรุน่ใหม่ได้ฉุกคดิและน�ำมำใช้เป็นแบบอย่ำง

รวมถึงได้เล่ำเกร็ดชีวิตส่วนตัว	ครอบครัว	และหน้ำที่กำรงำน



	 ผู้จัดท�ำยังได้รวบรวมข้อเขียนของดร.อิสสระ	โดยเฉพำะหนังสือและบทควำม

ทำงกฎหมำยมหำชนที	่ท่ำนมคีวำมเชีย่วชำญ	ทัง้กฎหมำยปกครอง	กฎหมำยกำรคลงั	 

และกฎหมำยรัฐธรรมนูญ	รวมถึงค�ำวินิจฉัยส่วนตนที่ส�ำคัญ	เพื่อเผยแพร่ควำมรู้

หลกักำร	และประวตัศิำสตร์กฎหมำยมหำชน	ให้ผูท้ีส่นใจได้ใช้ต่อยอดควำมรู้ต่อไป	 

ทัง้นีผู้อ่้ำนสำมำรถเข้ำไปอ่ำนหนงัสอื	บทควำมฉบบัเตม็	ค�ำวนิจิฉยัส่วนตน	ของท่ำน 

ข้อเขียนควำมทรงจ�ำที่มีต่อท่ำน	ได้ที่	www.dr-isra.com

	 ขอขอบพระคณุ	ทกุท่ำนทีก่รณุำเขยีนบนัทกึหรอืเล่ำควำมทรงจ�ำท่ีมต่ีอ	ดร.อสิสระ 

ในบทบำทต่ำง	ๆ	มำ	ณ	ที่นี้	โดยมีรำยชื่อ	(เรียงตำมตัวอักษร)	ดังนี้

	 ศ.เกยีรตคิณุเกรกิเกยีรต	ิพพิฒันเสรธีรรม	ดร.ธรีะชน	มโนมยัพบิลูย์	คุณธรีะพนัธ์	 

เพช็ร์สวุรรณ์	ศ.พเิศษประสิทธิ	์โฆวไิลกูล		ศ.ดร.พนสั	สมิะเสถยีร		ดร.พจิติต	รตัตกลุ 

คณุพูลทรพัย์	ปิยะอนนัต์		รศ.ดร.โภคนิ	พลกุล		คณุมนีำ	รจุเิทศ		คณุรตยำ	จนัทรเทยีร 

คณุเรวด	ีเศวตเศรน	ี	รศ.ดร.วรำกรณ์	สำมโกเศศ		คณุวทิยำ	เวชชำชวีะ	คณุศริพิงศ์	 

อทัญญูตำ		ศ.ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์	ศ.ดร.สุจิต	บุญบงกำร	คุณสุภำวดี	อินทะวงษ ์

คุณอรวรรณ	(กริ่มวิรัตน์กุล)	ชูดี	และดร.อ�ำพน	กิตติอ�ำพน

	 หวงัว่ำหนงัสือเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้ำนให้ได้รบัควำมรู	้เกรด็ประวติัศำสตร์ 

ทำงกำรเมือง	 กำรคลัง 	 และกฎหมำยของไทย	 ได้รับข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์	 และ 

เป็นเครื่องเตือนใจข้ำรำชกำรและนักกฎหมำยให้ท�ำหน้ำที่ตำมควำมสำมำรถและ

หลักวิชำชีพด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	ส่วนดี

ของหนังสือเล่มนี้ขออุทิศแด่ผู้วำยชนม์



สารบญั
ประวัติตระกูล	สำแหรกสำยบิดำ	และมำรดำ
Timeline	ปฏิทินชีวิต	เหตุกำรณ์ส�ำคัญ	กำรคลัง	งบประมำณของไทย
บทน�ำ
ที่มำของชื่อและนำมสกุล
วัยเด็กกับสถำนกำรณ์บ้ำนเมือง	(2475-2488)
วัยรุ่นกับสถำนกำรณ์บ้ำนเมือง	(2489-2505)
วัยผู้ใหญ่	ชีวิตครอบครัวและงำน	(2505-2564)
 •	ชีวิตครอบครัว
 •	งำนส�ำคัญ
	 	 -	 งำนด้ำนงบประมำณ	(2505-2535)
	 	 -	 งำนพัฒนำควำมรู้กฎหมำยมหำชนในประเทศไทย	(2515-2550)
	 	 -	 ประธำนที่ปรึกษำฯ	ผู้ว่ำฯ	กทม. :	มุ่งมั่นแก้ปัญหำกรุงเทพฯ	(2539-2541)
	 	 -	 ตุลำกำรและประธำนศำลรัฐธรรมนูญ	(2541-2545)
	 	 -	 เกตุทัตศำสตรำภิชำน	มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์	(2546-2548)
 •	มุมสบำยและกิจกรรมยำมว่ำง
 •	ควำมสุขกับครอบครัวในช่วงสุดท้ำยของชีวิต
เชิงอรรถ
บรรณำนุกรม
รวมผลงำนเขียน
บทควำม	“ศำสตรำจำรย์พิเศษอิสสระ	นิติทัณฑ์ประภำศ	นักวิชำกำร
	 ผู้วำงรำกฐำนให้แก่กฎหมำยมหำชนในประเทศไทย”
บทควำม “ศำสตรำจำรย์พิเศษอิสสระ	นิติทัณฑ์ประภำศ:	
	 ชีวิตกำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ในหน้ำที่”

005
006
009
051
097
099

127
159
181
189
227
240
246
253
255
257

262

278



สาแหรกสายมารดา ชวนชื่น พนมยงค์ ประวติัสกลุพนมยงค์*

	 	 ต้นตระกูลสายมารดา	 “พนมยงค์”	 สืบจาก

พระนม	 “ประยงค์”	 หรือ	 “ยงค์”	 ซึ่งผู้เฒ่าได้เล่า 

สืบทอดต่อกันมาว่า	พระนม	“ยงค์”	 เป็นพระนมของ 

พระมหากษัตริย์องค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาและเป็น

ผู้สร้างวัด	ณ	บริเวณฝั่งเหนือของคลองเมืองห่างจาก

มมุก�าแพงพระราชวงัโบราณ	(จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)	

ด้านตะวันตกประมาณ	1	กิโลเมตร	วัดจึงมีชื่อตามชื่อ

ของผูส้ร้างวดัว่า	“พนมยงค์”	พระนม	“ยงค์”	มผีูส้บืสาย

ไม่อาจล�าดับได้หลายชั่วคน	จนมาถึงนายเกริ่น

	 นายเกร่ินเกิดในช่วงเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา	

ครั้งที่	2	เมื่อนายเกริ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่จึงได้แต่งงาน

กบันางแก้ว	บตุรีของหัวหน้าคณะป่ีพาทย์ต�าบลสวนพริก	

มีบุตรีด้วยกัน	4	คนคือ	ปิ่น	บุญมา	ทรัพย์	และอ้น

	 นางปิ่น	 ได้แต่งงานกับนายก๊ก	 แซ่ตั๊ง**	 ซึ่งเกิดที่ 

หมู่บ้านเอ้ตั๊ง	แขวงเท่งไฮ้	เขตแต้จิ๋ว	ประเทศจีน	และ 

ได้เข้ามาพึง่พระบรมโพธสิมภารในสยามเมือ่		พ.ศ.	2357	

นายก๊กมคีวามรูเ้ชีย่วชาญท�าแป้งข้าวหมกั	ท�าขนมแบบ

จนี		เต้าหู	้และเต้าเจีย้ว	และได้ช่วยกนัท�ามาหากนิ	ขาย

ขนมไทยและจีนอยู่บริเวณวัดพนมยงค์	มีบุตรด้วยกัน	

2	คน	คือ	นายเกิดและนายตั้ว

	 นายเกดิเป็นผูส้บืทอดกจิการต่อจากบดิามารดา	ได้

แต่งงานกับนางคุ้ม	มีบุตรด้วยกัน	8	คน	คือ	นางแฟง,	

นายฮวด,	นายชุน,	นางสาวง้วย,	นายฉาย,	นายฮ้อ,	

นายเสียง	และนางบุญช่วย

	 นายเสียง	ได ้แต ่งงานกับนางลูกจันทน์	บุตรี

หลวงพานชิย์พฒันากร	(เบ๊ก)	กบันางพานชิย์พัฒนากร	

(เล็ก	กิจจาทร)	มีบุตรด้วยกัน	6	คน		คือ	นางธราทร 

พิทักษ์	(เก็บ),	นายปรีดี,	นายหลุย,	นางชวนชื่น

นติทิณัฑ์ประภาศ,	นางเนือ่ง	ลมิปินนัท์	และนายถนอม	

ตอนหลงัได้แต่งงานกบันางปุย้	มบีตุรด้วยกนั	2	คน	คอื	

นายอรรถกิตติ	และนางน้อม	ตามสกุล

	 ส�าหรับการจดทะเบียนนามสกุล	“พนมยงค์”	นั้น	

“พระสวุรรณวิมล”	 เจ้าคณะจงัหวัด	 ซึง่เป็นผูรู้เ้ร่ืองราว	 

บรรพบรุษุของนายเสยีงเป็นอย่างด	ีจงึบอกให้นายเสยีง	 

สมควรตั้งนามสกุลว่า	“พนมยงค์”	และศิษย์ของ

พระสุวรรณวิมลคนหนึ่งได้จัดการให้กรมการอ�าเภอ

จดทะเบียนนามสกุลแก่นายเสียงว่า	“พนมยงค์”	

*เรยีบเรยีงเขยีนขึน้โดยนายปรดี	ีพนมยงค์	ในเดอืนมถินุายน	2514	
จากการรวบรวมความจ�าถามป้า	ลุง	พ่อ	ขณะมีชีวิตอยู่	สอบถาม 
เล่าเจก็เกีย่วกบับรรพบุรุษทางเมอืงจนี	และไปดสูถานที	่และสอบถาม 
บันทึกที่ฝ่ายจีนท�าไว้ประกอบกัน		รวมถึงจากบัญชีเครือญาติ
ท่ีนางชวนช่ืนได้สอบถามญาติ	(อ้างองิจากจดหมายนายปรดี	ีพนมยงค์ 
ถึงนางชวนชื่น	นิติทัณฑ์ประภาศ	วันที่	8	มิถุนายน	2514)

**ตามบันทึกของบรรพบุรุษแซ่ตั๊งแห่งหมู่บ้านเอ้ตั๊งมีความว่า		ก๊ก
เป็นลกูของเสง็	เสง็เป็นลกูของเฮง	เฮงไปเมอืงไทยเมือ่เสง็ยงัเลก็อยู่	 
แม่ของเฮงเป็นอาของ	“แต้อ๋อง”	(จีนแต้จ๋ิวเรียกสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบรีุว่า	“แต้อ๋อง”)	เฮงช่วยแต้อ๋องรบพม่าตาย	เสง็ส่งก๊กลกูชาย 
ไปค้าขายที่เมืองไทย

	 ต้นตระกูลสายบิดา	“แซ่บ๊อก”	คือ		ท่านโกซั้น	

แซ่บ๊อก	เป็นชาติจีนฮกเกี้ยน	ได้ออกจากประเทศจีน

ไปตัง้ท�ามาหากนิอยูท่ีป่ระเทศญวณ	จงึได้ท่านบา	แซ่พัว้	

นบัถอืศาสนาพทุธ	เป็นภรรยา	แล้วพากนัมาตัง้รกรากท�า

มาหากนิอยู่ที่เมืองจันทบุรี	(สมัยรัชกาลที่	3)

	 ท่านโกซั้นมีบุตร	5	คน	เป็นชายคนเดียวคือ	ท่าน 

กีสอง 	ซึ่งได้แต่งงานกับท่านหงิม	มีบุตรและธิดารวม	

4	คน

	 ธดิาท่านหน่ึงของท่านกสีองคือ		ท่านบี	ได้ไปแต่งงาน

กับท่านเก๊ง	แซ่ก๊วย	ผู้มีเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนเก่าของ

เมอืงจนัทบรีุ	เป็นเจ้าภาษีนายอากร	และได้รับบรรดาศักด์ิ

เป็น	“ขุนพัฒน์”	มีบุตรคนโตคือ	หลวงศรีรองเมือง	

(เงก็	สจุรติ)	ซึง่เป็นผูข้อจดทะเบียนนามสกลุ	“สจุรติ”	

และมีบุตรและธิดารวม	8	คน	โดยบุตรชายคนโตคือ		

พระนิติทัณฑ์ประภาศ	(นายสนอง	สุจริต)

 

	 นายเง็ก	ประกอบอาชีพพ่อค้า	และเป็นเจ้าภาษี

นายอากร	ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น	“หลวงศรีรองเมือง”	

มีต�าแหน่งเป็นกรมการพิเศษ	(กรมการจีนเดิม)	และ

เป็นปลัดเมืองจันทบุรี

	 	 “สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ได้ทรง

นิพนธ์เกี่ยวกับกรมการจีนโดยท่ัวไปว่า	 เป็นถึงปลัด

เมืองก็มี	 โดยปรกติตั้งหน้าท�ามาหากินแสวงหาทรัพย์

สมบัติ	 ไม่แสวงหาอ�านาจ	 และมักบริจาคทรัพย์ช่วย

อุดหนุนกิจการต่าง	ๆ	ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น”	

(“บ�าราศนราดูร	นามนี้มาแต่ใด”	โดย	วิทยา	เวชชาชีวะ)

	 น้องของนายเง็กท่านหนึ่งคือ		นางชุมพร	ได้ไป

แต่งงานกับนายแสง	เวชชาชีวะ	มีบุตรและธิดา

รวม	4	คนคือ	พระบ�าราศนราดูร	(หลง	เวชชาชีวะ)

นายโฆสิต	เวชชาชีวะ	ขุนประวิตรเวชชาชีพ	(ประวิช	

เวชชาชีวะ)	และนางสุพรรณ	เอครพานิช

*เรียบเรียงเขียนขึ้นครั้งแรกโดย		คุณยายเหียง	สุวัตถี	ในปี	2457

ประวติัตระกลูแซบ่อ๊ก*

พระนมประยงค์
 

                บิดานายเกริ่น + มารดานายเกริ่น

                 นายเกริ่น + แก้ว
           

                                              นายก๊ก + ปิ่น
 

                      นายเกิด + คุ้ม                         นายตั้ว + .......
                       
                                                                                             
 
 
แฟง   นายฮวด    นายชุน    ง้วย     นายฉาย    นายฮ้อ    นายเสียง   บุญช่วย

       + ลูกจันทน์                                 + ปุ้ย 

 
เก็บ    นายปรีดี    นายหลุย    ชวนชื่น     เนื่อง     นายถนอม        นายอรรถกิตติ              น้อม

                        + พระนิติทัณฑ์ประภาศ

สุนันท์    นารา    ประภาพรรณ    นายโอวาท     นายประสพ     นายอิสสระ    นายเสนอ

                                  + ผาณิต (ลักษณพาณิช)
 

                                         นายเอกนิติ + ร้อยแก้ว (อักษรานุเคราะห์)       อิสริยา + นายศรัณย์ บุญญะศิริ

                                                                     ศริยา

สาแหรกสายบดิา พระนิติทัณฑ์ประภาศ (สนอง สจุรติ)

ที่มา: อ้างอิงจากหนังสือประวัติตระกูลแซ่บ๊อก จังหวัดจันทบุรี 2521, ฉบับปรับปรุง 2557. 

นายโกซั้น แซ่บ๊อก + บา (แซ่พั้ว)
 

ถิน  กิม  เหียด  นายกีสอง + หงิม (แซ่จัน)  ดั้ม

     นายเกี๋ยง   ซวด    เหียง     บี + ขุนพัฒน์ (เก๊ง แซ่ก๊วย)
           

         
 

หลวงศรีรองเมือง    เป้า    หวน             ชุมพร  ขุนประกาศเวชกิจ  หลวงวิจิตรสารา แฝด นายชิ่ว ป้อย
  (เง็ก สุจริต) +                                   
                                                    + นายแสง เวชชาชีวะ 
  
กี่ แซ่เจียว, ตั๋น แซ่โห, เหนี่ยง                                                                    

 
ผ่อง พระนติทิณัฑ์ฯ อบุล นายประยูร  นายประเวศ  ประไพ ประพาฬ  นายประหลาด  พระบ�าราศนราดรู  นายโฆสติ  ขนุประวติรฯ  สพุรรณ
                                                                                 (หลง เวชชาชวีะ) 
+ สว่าง (อมาตยกุล)                              + ชวนชื่น (พนมยงค์)

 

ศรีสว่าง  สุนันท์  นารา  ประภาพรรณ  นายโอวาท  นายประสพ  นายอิสสระ  นายเสนอ 

                                                                     + ผาณิต (ลักษณพาณิช)

                                                 นายเอกนิติ + ร้อยแก้ว (อักษรานุเคราะห์)   อิสริยา + นายศรัณย์ บุญญะศิริ

                                                                          ศริยา



2475 2481 2484 2488 2490 2492 2496 2500 2502 2505 2522 2526 2535 2541-45 2546-48
24822476-77 2485 2489 2491 2495 2499 2501 2504 2515-19 2523-25 2527-35 2539-40 2545 2550-64

รฐัธรรมนญูสยาม
ฉบบัแรก

สงคราม
อินโดจีน

วิกฤติ
น�้ามันครั้งที่	2
และไทยกู้เงิน
IMF	ครั้งแรก

2527
ลดค่าเงินบาท

2524
ลดค่าเงินบาท

-	รัฐธรรมนูญ	
พ.ศ.	2489	น�า
ระบบสองสภามา
ใช้ครั้งแรก
-	ไทยเข้าร่วม
เป็นสมาชิก
สหประชาชาติ

2541
จัดตั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญ

-	โรงพยาบาล
วัณโรคก่อตั้งขึ้น
-	เปลี่ยนชื่อสยาม

เป็นไทย

ประกาศสงคราม
กับสหรัฐและ
บริเตนใหญ่
เป็นโมฆะ

ตั้งคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	

(มธ.)

ประกาศสงคราม
กับสหรัฐและ
บริเตนใหญ่

ได้เอกราชศาล/
คลัง	สมบูรณ์

ยกเลิก
การสอนกฎหมาย
การคลังใน	มธ.

งานเฉลิมฉลอง
พุทธศาสนา
ครบ	2,500	ปี

เริม่ใช้แผน
พฒันาฯ	ฉบบัที	่1

2516	
วิกฤติ

น�้ามันครั้งที่	1

2476
ตั้งเทศบาล

2477
ตั้งมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง

งบประมาณ
ต้องตราเป็น
พระราชบัญญัติ
ให้สภาฯ	อนุมัติ

น�าระบบภาษี
มูลค่าเพิ่มมาใช้

ครั้งแรก

2546
น�าระบบงบ

ประมาณแบบมุ่ง
เน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์มาใช้

พ.ร.บ.	วิธีการ
งบประมาณ
พ.ศ.	2561

-	พ.ร.บ.	วธิกีาร
งบประมาณ	
พ.ศ.	2502
-	จัดตัง้ส�านัก
งบประมาณ
-	ใช้ระบบ
งบประมาณ

แบบแสดงรายการ

ระเบียบ
การจ่ายเงิน
ทดรองราชการ
ตามโครงการ

เงินกู้
ต่างประเทศ
พ.ศ.	2522

-	จัดท�าประมวล
รัษฎากร

-	ปีงบประมาณ
เป็นเริ่มที่	1	ต.ค.

ตั้งธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

พ.ร.บ.เงินคงคลัง	
พ.ศ.	2491

พ.ร.บ.อนุญาต
ให้รัฐบาลจ่ายเงิน
ไปพลางก่อน	
พ.ศ.	2489

เพื่อฟื้นฟูประเทศ
หลังสงคราม

ตั้งสนง.ธนาคาร
ชาติไทย

ไทยเป็นสมาชิก	
IMF	และ	
ธนาคารโลก

ผู้เช่ียวชาญสหรัฐฯ
เสนอต้ัง

ส�านักงบประมาณ

2524	
ระเบียบบริหาร
งบประมาณระดับ

จังหวัด

2525
เปลี่ยนใช้ระบบ
งบประมาณแบบ
แสดงแผนงาน

เป็นอาจารย์พิเศษและพัฒนาความรู้กฎหมายมหาชน	(กฎหมายการคลัง	กฎหมายปกครอง	กฎหมายรัฐธรรมนูญ)

เกิด

-	ปรับปรุงระบบ
งบประมาณ
เพื่อพัฒนา
งบประมาณ
แบบแผนงาน

-	ยกร่างระเบียบฯ
ว่าด้วยการ
บริหารงบฯ

จังหวัดฉบับแรก

เสนอแก้ปัญหา
การจัดสรรงบฯ
ตามโครงการ

เงินกู้

ร่วมก่อตั้ง
สมาคมกฎหมาย

มหาชนฯ

ประธาน
ที่ปรึกษา
ผู้ว่ากทม.

ได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็น
ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็น

ประธานตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

บรรณกรหนังสือ
ธรรมศาสตร์และ
5	มหาวิทยาลัย

เข้าศึกษา
คณะนิติศาสตร์	

มธ.

เป็นเส-มี-ยน
กองงบประมาณ	
กรมบัญชีกลาง

เรียนต่อ
ฝรั่งเศส

อายุ	7	ปี
บิดาเสียชีวิต
ด้วยวัณโรค

เกตุทัต	
ศาสตราภิชาน
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

เรียน	รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ลาอุปสมบท
วัดเทพศิรินทร์

-	เรียนจบ
ปริญญาเอก
-	รับราชการ

ส�านักงบประมาณ

-	ได้รับ
โปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์

พิเศษ
-	อ�าลาชีวิต
ราชการ
-	ท�างาน
ภาคเอกชน

2550
หยุดท�างาน

ใช้ชีวิตบั้นปลาย

2564
ถึงแก่อนิจกรรม

2527-35
กรรมาธิการ
พิจารณาร่าง
พ.ร.บ.	งบฯ	
ประจ�าปี

2530-34
นายกสมาคม

กฎหมายมหาชนฯ

TIMELINE

วยัเด็ก วยัรุน่ วยัผูใ้หญ่

เรียน	รร.เซ็นต์ปีเตอร์
รร.ศิริศาสตร์

2540	
วิกฤติเศรษฐกิจ

รัฐธรรมนูญ
พ.ศ.	2540
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บทน�า

	 ในสมุดบันทึกของดร.อิสสระ	 มีหัวข้อเรื่องท่ีเตรียมจะเขียนบทควำมชื่อ	 

“วัยเดก็	วยัรุน่	และวยัผูใ้หญ่ของข้าพเจ้ากับสถานการณ์บ้านเมืองไทย”	แต่เป็น

ที่น่ำเสียดำยว่ำ	 ท่ำนไม่ทันได้เขียนเรื่องดังกล่ำว	 จึงขอรวบรวมข้อเขียนของ

ท่ำน	 เอกสำรประวัติศำสตร์ที่เกี่ยวข้องและน่ำเช่ือถือ	 ข้อเขียนและบทสัมภำษณ ์

ของบุคคลที่ทรำบเรื่องรำวในสมัยนั้น	มำเรียบเรียงเขียนต่อ	และสอดแทรกเกร็ด

ประวัติศำสตร์	เรียงตำมปี	พ.ศ.	ไว้พอสังเขป 
	 เนื้อหำในส่วนนี้จะแบ่งเป็น	4	ส่วน	ประกอบด้วย

	 1.	ที่มำของชื่อและนำมสกุล

	 2.	วัยเด็กกับสถำนกำรณ์บ้ำนเมือง	(2475-2488)

	 3.	วัยรุ่นกับสถำนกำรณ์บ้ำนเมือง	(2488-2505)	และ

	 4.	วัยผู้ใหญ่	ชีวิตครอบครัวและงำน	(2505-2564)
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ท่ีมาของชื่อ

“อิสสระ” เป็นชื่อที่นำยเสียง	พนมยงค์	

ผู้เป็นคุณตาเป็นคนตั้งให้	สอดคล้องกับ

ควำมชอบอำชีพ	“อิสสระ”	ของนำยเสียง	

“อี๊ด”	เป็นชื่อเล่นที่บิดำมำรดำตั้งให้

นำยเสียง	พนมยงค์	คุณตำ
เป็นผู้ที่สนใจและรอบรู้ในเรื่องกสิกรรมและ
กำรท�ำนำ	พื้นเพเป็นคนพระนครศรีอยุธยำ
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ท่ีมาของนามสกลุ

นำมสกุล	“นิติทัณฑ์ประภาศ”

แปลว่ำ	ตัดสินและลงโทษอย่างมีระเบียบ

แบบแผนตามกฎหมาย	และเขียนเป็น

ภำษำอังกฤษว่ำ	Nitidandhaprabhas*	

ได้มาจากราชทินนาม

ทีน่ำยสนอง	สจุริต	ผูเ้ป็นบดิำ	ซึง่เป็น

ผูพ้พิำกษำ	ได้รับพระรำชทำนสัญญำบัตรเป็น

	 หลวงนิติทัณฑ์ประภำศ		 ในปี	2462	

	 พระนิติทัณฑ์ประภำศ		 ในปี	2469										

ทั้งนี้	บิดาได้รับพระราชทานยศ

เป็นอ�ามาตย์โท	ในปี	2471

*เมื่อ	 ดร.อิสสระรับรำชกำรที่ส�ำนักงบประมำณ	 ได้เปลี่ยนกำรเขียนนำมสกุลภำษำอังกฤษ
เป็น	 Nitithanprapas	 เพื่อให้สำมำรถอ่ำนได้ง่ำยขึ้นเวลำท่ีมีกำรติดต่อกับต่ำงประเทศแทน 
กำรถอดเสียงจำกภำษำบำลี-สันสกฤต

พระนิติทัณฑ์ประภำศ	
(นำยสนอง	สุจริต)	บิดำ
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นางชวนชื่น	(มารดา)	ได้ขอเปลี่ยนนามสกุล

จาก	 “สุจริต”	 เป็นราชทินนาม	 “นิติทัณฑ ์

ประภาศ”	ตำมสมยันยิม	และเพือ่เป็นกำรระลกึ

ถึงบิดำ	ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่ออำยุเพียง	45	ปี	

ขณะด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพำกษำศำลอุทธรณ์

นำงชวนชื่น	(พนมยงค์)	มำรดำ

ปีที่ยกเลิกยศและบรรดาศักดิ์

	 รัฐบำลจอมพล	ป.	พิบูลสงครำม	มีประกำศยกเลิกยศและบรรดำศักดิ์	และให้ใช้

รำชทนินำมเป็นชือ่ตวัหรอืชือ่สกลุได้	เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งควำมดงีำมในรำชกำรจนได้

รับพระรำชทำนรำชทินนำมนั้น	และเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนหรือครอบครัวของตน

เกรด็ประวติัศาสตร ์2485
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วยัเด็ก
กับสถานการณ์บา้นเมอืง

(2475-2488)



เกิดในปี 2475 ขณะท่ีบดิาเป็น
ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัอุบลราชธานี

บ้ำนพักผู้พิพำกษำศำลจังหวัดอุบลรำชธำนี		

	 อสิสระเกิดทีบ้่ำนพกัผูพ้พิำกษำศำลจงัหวดัอบุลรำชธำน	ีโดยม	ีม.ล.เต่อ	สนทิวงศ์	 

นำยแพทย์ประจ�ำจังหวัดอุบลรำชธำนี	เป็นผู้ท�ำคลอด	

	 ตอนทีเ่กดิ	มำรดำอยูใ่นช่วงทีใ่ห้นมบตุรไม่ได้	เดก็ชำยอสิสระจงึต้องกนินมจำก 

คุณสิริมำ	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยำ	ภรรยำของ	ม.ล.เต่อ	ซึ่งคลอดบุตรในเวลำไล่เลี่ย

กันพอดี
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ปี 2475 ประเทศสยามยงัไมม่ี
เอกราชทางการศาลอยา่งสมบูรณ์

	 “กำรพิจำรณำคดีที่มีคู่ควำมฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งหรือสองฝ่ำยเป็นคนในบังคับของ 

ประเทศมหำอ�ำนำจ	มรีะเบยีบก�ำหนดไว้ว่ำจะต้องมกีงสลุประเทศมหำอ�ำนำจนัน้	ๆ 	

นั่งพิจำรณำคดีร่วมกับผู้พิพำกษำสยำมด้วย	เป็นไปตำมสนธิสัญญำที่ประเทศไทย

ท�ำไว้กับประเทศมหำอ�ำนำจ

	 ในสมัยนั้นชำวเขมร	 ลำว	 และญวณ	 ซึ่งเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศสได้เข้ำมำ 

ท�ำมำหำกนิในจังหวดัอุบลฯ	ไม่น้อยทเีดียว	คดทีีฟ้่องร้องในศำลประจ�ำจงัหวดัอบุลฯ	 

ส่วนหนึง่จงึเป็นคดทีีช่ำวอนิโดจนีเป็นคู่ควำมซ่ึงต้องมกีงสลุฝรัง่เศสนัง่พจิำรณำคดี

ร่วมกับผู้พิพำษำไทย

	 ในช่วงเวลำนั้น	พระนิติทัณฑ์ฯ	ได้เชิญกงสุลฝรั่งเศสมำร่วมรับประทำนอำหำร

ทีบ้่ำนพกัเป็นประจ�ำ	และในบำงครัง้ก็ไปร่วมงำนเลีย้งทีก่งสลุฝรัง่เศสเป็นเจ้ำภำพ”	

(อนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพ	นำงชวนชื่น	นิติทัณฑ์ประภำศ	หน้ำ	8)
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เกรด็ประวติัศาสตร ์2475

ปีแรกที่มีรัฐธรรมนูญให้รัฐสภาอนุมัติงบประมาณ

	 รฐัธรรมนญูฉบับแรกมบีทบญัญัตใิห้งบประมำณประจ�ำปีต้องตรำเป็นพระรำชบัญญตัิ	

เพื่อให้รัฐสภำเห็นชอบ	เป็นกำรให้รัฐสภำมีอ�ำนำจทำงกำรคลัง	เพื่อควบคุมกำรจัดท�ำ

งบประมำณและใช้จ่ำยเงินของรัฐบำล	(อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภำศ,	2537)

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม	พุทธศักรำช	2475	มำตรำ	37

	 ในสมัยนั้นปีงบประมำณเริ่มต้นวันที่	1	เมษำยน	และกรมบัญชีกลำงเป็นหน่วยงำน

ที่จัดท�ำงบประมำณแผ่นดิน

	 นอกจำกนี้	 แม้ว่ำกำรกู้เงินจะไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ได้รับควำมเห็นชอบ 

จำกรัฐสภำ	 แต่รัฐบำลตั้งแต่ปี	 2475	 เป็นต้นมำ	 ได้ถือปฏิบัติเสมอว่ำกำรกู้เงิน 

ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ	และต้องตรำเป็นพระรำชบัญญัติในกำรให้อ�ำนำจ

รัฐบำลกู้เงิน	(อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภำศ,	2537)

(จากขอ้เขยีนของดร.อิสสระ ท่ีศึกษาประวติัศาสตร ์เรื่องอ�านาจทางการคลังของรฐัสภา)
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(จากขอ้เขยีนของดร.อิสสระ การจดัตัง้เทศบาล และเป็นแรงบนัดาลใจในการท�าวทิยานิพนธ์
ในระดับปรญิญาเอกเรื่องการกระจายอ�านาจสูท้่องถ่ิน)

เกรด็ประวติัศาสตร ์2476

เทศบาลจัดตั้งขึ้น

	 ในปี	2476	เป็นครั้งแรกที่ประเทศสยำมน�ำรูปแบบของระบบรัฐสภำไปใช้กับระบบ

กำรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 “หลวงประดษิฐ์มนธูรรม	(นำยปรดี	ีพนมยงค์)	เป็นผู้รเิริม่ให้มกีำรร่ำงพระรำชบัญญติั 

จัดระเบียบเทศบำลต่อสภำ	 โดยน�ำระบบรัฐสภำ	 (Parliamentary	 System)	 ตำม

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม	พุทธศักรำช	2475	ไปใช้กับระบบเทศบำล	

	 โดยให้สมำชิกสภำเทศบำลมำจำกกำรเลือกตั้งของรำษฎรเช่นเดียวกับสมำชิกสภำ 

ผูแ้ทนรำษฎร	ส่วนคณะเทศมนตรปีระกอบด้วยสมำชกิสภำเทศบำลทีไ่ด้รบัเลอืกต้ังจำก 

สภำเทศบำล”	(อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภำศ,	2544)

	 “ท้ังนี	้เพือ่ให้รำษฎรได้รูจ้กัวถิทีำงแห่งรฐัธรรมนูญไปในตัว	กล่ำวคือ	รำษฎรจะได้ฝึก 

กำรปกครองในต�ำบลย่อย	ๆ 	ของตน	เพือ่ประโยชน์แก่กำรทีจ่ะเข้ำมำเป็นผูแ้ทนรำษฎร

ในสภำนี้ต่อไป”	(รำยงำนกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรปี	2476	[สมัยที่	2]	ครั้งที่	20)
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ปี 2477 ยา้ยเขา้มาอยูท่ี่กรุงเทพฯ

พี่ประสพ	พี่โอวำท	พี่ประภำพรรณ	พี่นำรำ	พี่สุนันท์	อิสสระ		

6 5 4 3 2 1

อิสสระกับพี่	ๆ	ที่อุบลรำชธำนี	ก่อนย้ำยมำที่กรุงเทพฯ

	 บิดำได้ย้ำยมำเป็นผูพิ้พำกษำศำลอทุธรณ์ที่กรุงเทพฯ	 

อิสสระและพี่น้องจึงย้ำยมำอยู่ที่บ้ำนซอยจินดำถวิล	

ถนนสี่พระยำ	

014



	 อิสสระกล่ำวถึงบิดำ	 (พระนิติทัณฑ์ฯ)	 ว่ำท่ำนเป็นคนตรงมำกและได้รับกำร

ปลูกฝังเรื่องควำมซื่อตรงมำตั้งแต่เล็ก

	 “คุณพ่อผมท่ำนเป็นคนตรงมำก เคยเป็นผู้พิพำกษำอยู่ศำลโปลิศสภำ	(Police 

court)	 เป็นศำลที่พิจำรณำเฉพำะคดีลหุโทษ	 จ�ำคุกไม่เกิน	 2	 ปี	 ท�ำนองเดียว 

กับศำลแขวงสมัยน้ี	 ครั้งหนึ่ง	 มีผู้จัดกำรระบ�ำโป๊เมืองไทยช่ือดังมำก	 ไปข้ึนศำล 

โปลศิสภำ	คณุพ่อผมกป็รบัอยูเ่รือ่ย	วนัหนึง่ผูจ้ดักำรคนดงักล่ำวมำทีบ้่ำน	คณุพ่อผม 

ไล่เลย	บอกว่ำ	‘ไปเดี๋ยวนี้นะไม่ไปจะเรียกต�ำรวจมำจับ’”	

	 แม้ว่ำบิดำจะเป็นคนดุมำก	 แต่ก็แสดงควำมรักและเอ็นดูด้วยกำรกอดเสมอ	 ๆ	

นอกจำกนี้	 บิดำยังชอบเล่นดนตรี	 โดยตีขิมและสีไวโอลิน	 ท�ำให้อิสสระเติบโต 

มำกับเสียงดนตรีในบ้ำน	ชอบฟังเพลงและเป่ำหีบเพลงมำก

	 คุณยำยลูกจันทน์	 (กิจจำทร)	 พนมยงค์	 ได้ย้ำยจำกอยุธยำมำอยู่ท่ีบ้ำนซอย

จินดำถวิลด้วย	ท�ำให้อิสสระได้รับควำมรักควำมอบอุ่นจำกคุณยำย	บิดำ	มำรดำ	

และพี่น้อง
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นำงลูกจันทน์	พนมยงค์	
คุณยำย
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บรรพบุรุษทางสายบดิา
ใหค้วามส�าคัญมากในเรื่องการศึกษา

	 	 	 “การให้การศึกษาอย่างดีที่สุดแก่ลูกหลานเป็น

ลักษณะเด่นชัดของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จันทบุรีใน 

สมัยร้อยกว่าปีก่อน	 คือ	 โดยให้การศึกษาชั้นต้นทีว่ดั	

และระดับสูงขึ้นที่กรุงเทพฯ	 จนถึงระดับวิชาชีพโดยมี 

เป้าหมายเพื่อเข้ารับราชการ

	 พระบ�าราศนราดรูได้เล่าว่า	‘ชาวจันทบรุใีนสมยัก่อน

เข้ามาเรียนกฎหมายมากกว่าวิชาอื่น	 ข้าพเจ้าได้ยิน

หลายครั้งว่าชาวจันทบุรีหัวดี	 เรียนเก่ง	 และได้เป็น 

เนติบัณฑิตกันมาก’”

(วิทยา	เวชชาชีวะ,	2559)

ได้รบัการศึกษาท่ีดีท่ีสดุ: ค่านิยมจากรุน่สูรุ่น่

หลวงศรีรองเมือง	(เง็ก	สุจริต)	
คุณปู่	ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสำยจีน
ที่จันทบุรี	ได้ให้กำรศึกษำอย่ำงดีที่สุด
แก่บิดำ	(พระนิติทัณฑ์ประภำศ)	
ให้มำเรียนโรงเรียนกฎหมำย
ที่กรุงเทพฯ
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	 พระนิติทัณฑ์ประภำศนับเป็นตัวอย่ำงหนึ่ง

ของชำวจันทบรูทีห่วัด	ีเรยีนเก่ง	เริม่เรยีนหนงัสือ

ทีโ่รงเรียนวดัจันทนำรำม	และได้เข้ำมำศกึษำต่อ

ที่กรุงเทพฯ	 ที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์	 

เข้ำเป็นนักเรียนกฎหมำยในกระทรวงยุติธรรม	

และสอบไล่ได้เนติบัณฑิตเมื่อปี	2459

ลำยมือบิดำในสมุด	Lecture	
สมัยเรียนกฎหมำยในกระทรวงยุติธรรม

	 ทำงด้ำนนำยเสียง	 พนมยงค์	 คุณตำ	 ได้ให้กำรศึกษำแก่บุตรและธิดำเช่นกัน 

โดยนำงชวนชื่น	 (มำรดำ)	 ได้รับกำรศึกษำที่โรงเรียนสตรีจอมสุรำงค์อุปถัมภ์	 

ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบำลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

	 มาถึงรุ่นพระนิติทัณฑ์ประภาศและนางชวนชื่น	 ก็ได้ให้การศึกษาท่ีดีท่ีสุด 

แก่ลูก	ๆ	ทุกคน
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	 ต่อมำโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์เลิกกิจกำรเนื่องจำกเจ้ำของ	(Mr.	Norwood)	กลับ

อังกฤษ	 และมีโรงเรียนศิริศำสตร์มำด�ำเนินกำรต่อ	 อิสสระจึงเรียน	 ป.1-ป.4	 ท่ี

โรงเรียนนี้	 จำกนั้นได้ย้ำยไปเรียนท่ีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย	 (BCC)	

จนจบชั้น	ม.8

	 อิสสระเรียนหนังสือชั้นมูลที่โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์	 ถนนสี่พระยำ	 เช่นเดียวกับ 

พี่น้องผู้ชำย	 เนื่องจำกซอยจินดำถวิลอยู่ตรงข้ำมกับโรงเรียน	 อิสสระจึงเดินจำก

บ้ำนไปทีโ่รงเรยีนพร้อมกนักบัพีน้่อง	และตอนกลำงวนัมำทำนข้ำวทีบ้่ำนคุณปูเ่ตีย๊ด	

ซึ่งเป็นญำติทำงบิดำ	และทุก	ๆ	วัน	มำรดำจะให้คนน�ำโอวัลตินไปส่งถึงห้องเรียน	 

เนื่องจำกเกรงว่ำลูก	ๆ	จะได้รับสำรอำหำรที่มีคุณค่ำต่อร่ำงกำยไม่เพียงพอ

อิสสระกับพี่น้องผู้ชำย	
(จำกซ้ำยไปขวำ)	พี่โอวำท
พี่ประสพ	อิสสระ	
และน้องเสนอ

(จำกซ้ำยไปขวำ)	อิสสระ	
พี่โอวำท	พี่ประสพ
และน้องเสนอ
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เกรด็ประวติัศาสตร ์2477

ก�าเนิดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

	 มหำวิทยำลัยได้ก่อตั้งขึ้นในปี	 2477	 ให้มีควำมเป็นอิสระ	 เลี้ยงตัวเองได้	 คล้ำย

องค์กำรมหำชนในปัจจุบัน	 เจตนำรมณ์กำรก่อต้ังมหำวิทยำลัยให้มีลักษณะกำรเรียน 

แบบตลำดวิชำ	 ท�ำให้นักศึกษำที่ท�ำงำนแล้วสำมำรถศึกษำเล่ำเรียนเองได้	 หลักสูตร	 

“ธรรมศำสตรบัณฑิต”	 บรรจุกำรเรียนวิชำกฎหมำย	 รัฐศำสตร์	 เศรษฐศำสตร์	 และ 

มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนวิชำกฎหมำยกำรคลังข้ึนเป็นครั้งแรก	 ซึ่งเป็นไปตำม

หลักสูตรกำรศึกษำวิชำกฎหมำยมหำชนในประเทศภำคพื้นยุโรป

	 มหำวิทยำลัยได้ผลิต	“ธรรมศำสตรบัณฑิต”	ในปีหนึ่ง	ๆ	เป็นจ�ำนวนไม่น้อย	และ

ได้เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรเผยแพร่ควำมรู้เรื่องระบอบประชำธิปไตยแก่รำษฎรไทย	 

หลำยคนได้เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำเทศบำล	 ที่มีบทบำทส�ำคัญ

ในยุคต้นของระบอบประชำธิปไตย	 รวมถึงได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรและได้รับ

ต�ำแหน่งส�ำคัญ	ๆ	เช่น	ประธำนศำลฎีกำ	ผู้พิพำกษำศำลฎีกำ	อธิบดี	ปลัดกระทรวง	

เอกอัครรำชทูตไทยในต่ำงประเทศ	ฯลฯ	(อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภำศ,	2544)

	 “ในสมัยที่ผมเรียนที่	 BCC	 ครูที่ผมใกล้ชิดมากที่สุดคือ	 คุณครูทองสุข	 

มงักรพนัธ์	ซึ่งเป็นครูที่ดูแลนักเรียนประจ�าในระดับชั้นประถม	 เอกลักษณ์

ของลูก	 BCC	 คือความซื่อสัตย์สุจริต	 ผมได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต	และมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล”

(อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภาศ,	2545)
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บันทึกเรื่องหลักกำรและเหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยวิชำธรรมศำสตร์และกำรเมือง
เรียบเรียงโดย	ประเสริฐ	ปัทมะสุคนธ์	(2517)	ในหนังสือ	“รัฐสภำไทยในรอบสี่สิบสองปี”	หน้ำ	133-134
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เกรด็ประวติัศาสตร ์2481

สยามได้เอกราชทางศาลและการคลังสมบูรณ์

	 สนธสิญัญำท่ีสยำมท�ำไว้กับนำนำชำตทีิเ่ก่ียวข้องนัน้เป็นสัญญำรำชไมตรกีำรค้ำขำย

และกำรเดินเรือที่ไม่เสมอภำค	ประเทศต่ำง	ๆ	มีสิทธิเหนือประเทศสยำม	มีข้อจ�ำกัด

อ�ำนำจศำลเรื่องสิทธิถอนคดี	กำรเก็บภำษีอำกร	ข้อผูกมัดประเทศสยำม	และข้อห้ำม

กำรผูกขำด

	 ในช่วงปี	2480-2481	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ	(หลวงประดิษฐ์ 

มนูธรรม)	ได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญำที่ไม่เสมอภำค	และยื่นสัญญำฉบับใหม่

ให้ประเทศสยำมได้เอกรำชอธิปไตยสมบูรณ์	ทัง้ทำงกำรเมอืง	กำรศำล	และกำรคลงั	โดย

แก้ไขให้ประเทศต่ำง	ๆ 	รวม	13	ประเทศ	ยอมสละสทิธถิอนคดใีห้คนสยำมทีไ่ปเกดิคด ี

ข้ึนในเมืองข้ึนต่ำง	 ๆ	 ได้ไปช�ำระในศำลที่มีไว้ใช้ส�ำหรับคนยุโรปแทนที่จะไปช�ำระ

ในศำลพ้ืนเมือง	 และให้กำรเก็บศุลกำกรเป็นไปตำมข้อกฎหมำยของประเทศสยำม	 

รวมทั้งแก้ไขข้อที่ผูกมัดประเทศสยำมฝ่ำยเดียว	 ตลอดจนแก้ไขให้สัญญำบุคคลใด	 ๆ	 

ที่เกิดในประเทศสยำมจะถือว่ำเป็นคนชำติสยำมและให้ต่ำงฝ่ำยต่ำงมีสิทธิที่จะต้ัง 

กำรผูกขำดได้	 (ค�ำแถลงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงต่ำงประเทศเสนอต่อสภำผู้แทน

รำษฎร	เพื่อขอควำมเห็นชอบที่จะให้สัตยำบันสนธิสัญญำใหม่	ในวันที่	1	กุมภำพันธ์	

2481)

(เก่ียวกับศาลและการคลัง)
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บันทึกเรื่องกำรแก้ไขสัญญำกับนำนำประเทศเพื่อควำมเป็นเอกรำช	เรียบเรียงโดย	
ประเสริฐ	ปัทมะสุคนธ์	(2517)	ในหนังสือ	“รัฐสภำไทยในรอบสี่สิบสองปี”	หน้ำ	257
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เกรด็ประวติัศาสตร ์2481

ยกเลิกเงินรัชชูปการ และจัดท�าประมวลรัษฎากร

	 เมื่อยังเป็นเด็กอิสสระเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าว่า	 ชายใดไม่ช�าระ	 ‘เงินรัชชูปการ’*	 

ต้องถูกบังคับให้ไปท�างานโยธาแทนและไม่ได้รับค่าจ้าง

	 ในปี	 2481	 ได้มีประกาศเลิกเงินรัชชูปการ	ยกเลิกภาษีที่ไม่เป็นธรรม	และจัดท�า

ประมวลรษัฎากรขึน้เป็นคร้ังแรกหลังจากได้เอกราชทางการคลงัสมบรูณ์	ท�าให้เกดิความ

ยุติธรรมทางสังคมและความเป็นปึกแผ่นในชาติ	(อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภาศ,	2544) 

บันทึกค�าแถลงนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง	
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
ต่อสภาผู้แทนราษฎร	
เรียบเรียงโดย	
ประเสริฐ	ปัทมะสุคนธ	์
(2517)	ในหนังสือ	
“รัฐสภาไทยในรอบ
สี่สิบสองปี”	
หน้า	287-288

*เงินรัชชูปการ	คือ	เงินช่วย
เหลือราชการตามที่ก�าหนด
เรียกเก็บจากราษฎรที่ไม่ได้
รับราชการทหาร	เป็นราย
บุคคล
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เกรด็ประวติัศาสตร ์2481

ปีงบประมาณ	เริ่มต้น	1	ต.ค.

	 ในปี	2481	รัฐบำลได้เสนอให้ใช้วันที่	1	ตุลำคม	เป็นวันเริ่มต้นปีงบประมำณ	นับ

เป็นครั้งแรกที่ปีปฏิทินไม่ตรงกับปีงบประมำณ	 ก่อนหน้ำนี้ทั้งวันขึ้นปีใหม่และวันขึ้นปี 

งบประมำณเร่ิมต้นในเดือนเมษำยน	 ปีงบประมำณ	 2482-2483	 จึงเป็นปีแรกที่ใช ้

วันที่	1	ตุลำคม	เป็นวันเริ่มต้นปีงบประมำณ

	 “หลวงประดิษฐ์มนูธรรม	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง	 ได้เสนอเปลี่ยนแปลง

วันเริ่มต้นปีงบประมำณด้วยเหตุผลเรื่องดินฟ้ำอำกำศเป็นหลัก	 ทั้งน้ี	 กำรเริ่มต้น

ปีงบประมำณในเดือนเมษำยนจะกระทบต่องำนก่อสร้ำงต่ำง	 ๆ	 ที่จะท�ำได้ในฤดูแล้ง	 

และเดือนเมษำยนเป็นเดือนที่มีวันหยุดรำชกำรมำก	 กว่ำจังหวัดจะได้รับงบประมำณ

ก็เลยไปถึงเดือนพฤษภำคมหรือมิถุนำยนที่เริ่มฤดูฝนแล้ว	 และประชำชนส่วนใหญ่

ประกอบอำชีพเพำะปลูก	 ควรรอให้เสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวก่อน	 เพื่อให้รัฐบำลสำมำรถ

ค�ำนวณรำยได้จำกกำรเกบ็ภำษไีด้ดขีึน้”	(รำยงำนประชมุสภำผู้แทนรำษฎร	7	มนีำคม	

2481)
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ส�านักงานธนาคารชาติไทย

	 หลวงประดิษฐ์มนูธรรมได้เสนอให้จัดตั้งส�ำนักงำนธนำคำรชำติไทยขึ้นในปี	2482	

และอีก	3	ปีต่อมำได้แปรสภำพมำเป็นธนำคำรแห่งประเทศไทย

	 แม้ว่ำส�ำนักงำนธนำคำรชำติไทยจะยังมิได้กระท�ำกิจกำรซึ่งเป็นหน้ำที่ของธนำคำร 

กลำงทั้งหมดก็ตำม	 แต่กำรจัดตั้งส�ำนักงำนธนำคำรชำติไทยเป็นกำรวำงรำกฐำนของ 

ธนำคำรแห่งชำติ	 ที่จะจัดตั้งขึ้นในวันข้ำงหน้ำ	 ดังจะเห็นได้ว่ำ	 หลังจำกที่ส�ำนักงำน

ธนำคำรชำตไิทยได้ด�ำเนนิงำนมำแล้ว	3	ปี	ก็ได้มกีำรจดัตัง้ธนำคำรแห่งประเทศไทยขึน้	 

ตำมพระรำชบญัญัตธินำคำรแห่งประเทศไทย	พทุธศักรำช	2485	และพระรำชบญัญตัิ

ดังกล่ำว	มำตรำ	12	บัญญัติว่ำให้โอนสินทรัพย์และหนี้สินของส�ำนักงำนธนำคำรชำติ

ไทยไปยังธนำคำรแห่งประเทศไทย	(อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภำศ,	2544)
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บันทึกค�ำแถลงของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังในหลักกำรและเหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งส�ำนักงำนธนำคำรชำติไทยต่อสภำผู้แทนรำษฎร	วันที่	29	กันยำยน	2482	เรียบเรียงโดย

ประเสริฐ	ปัทมะสุคนธ์	(2517)	ในหนังสือ	“รัฐสภำไทยในรอบสี่สิบสองปี”	หน้ำ	306
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หนังสือแจกในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ	พระนิติทัณฑ์ประภำศ
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บดิาเสยีชวีติและ
โรงพยาบาลวณัโรคได้จดัตัง้ขึ้นเป็นแหง่แรก*

	 ขณะที่อิสสระอายุได้เพียง	7	ปี	บิดาถึงแก่กรรมในวันที่	4	กรกฎาคม	2482	 

ด้วยวัยเพียง	 45	 ปี	 เนื่องด้วยโรควัณโรค	 และปีนั้นเองโรงพยาบาลวัณโรค 

ก็ได้ก่อตั้งขึ้น

	 วันที่บิดำไอเป็นเลือด	และแพทย์วินิจฉัยว่ำนี่เป็นอำกำรของโรควัณโรค	ทุกคน 

ในบ้ำนตกใจและเศร้ำมำก	 บิดำต้องแยกออกไปอยู่ในบ้ำนท่ีเดิมให้ญี่ปุ ่นเช่ำ	 

ท่านป่วยอยู่หลายปีและได้พยายามไปรับการรักษาตัวตามท่ีต่าง	 ๆ	 แต่ก็ไม่มี

ที่ไหนรับ

	 และในวันที่บิดำสิ้นใจ	ทั้งพระบ�ำรำศนรำดูร	(หลง	เวชชำชีวะ)	ซึ่งมีศักดิ์เป็น 

คุณอำของอิสสระ	และหลวงประดิษฐ์มนูธรรม	(ปรีดี	พนมยงค์)	คุณลุง	ได้ไปอยู่

ที่นั่นด้วย

*ตั้งขึ้นริมถนนติวำนนท์	 จังหวัดนนทบุรี	 เนื่องจำกเป็นแหล่งท�ำเลที่สงบท่ำมกลำงทุ่งนำ 
ที่มีอำกำศบริสุทธิ์	ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถำบันโรคทรวงอก
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	 “คณุหลวงประดษิฐ์ฯ	ท่านไม่พดูอะไรมาก	บอกแต่เพยีงว่า	ปีงบประมาณ 

ต่อไปนี	้	ให้ขอเงนิสร้างโรงพยาบาลวณัโรคไปอกี	แล้วท่านจะบอกเจ้าหน้าทีใ่ห้	

ต่อมาก็ท�างบประมาณขอไป	กรมสาธารณสุขก็ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ

สร้างโรงพยาบาลน้ีได้	 โรงพยาบาลวัณโรคก็มีก�าเนิดขึ้นมา	 นับว่าเป็น 

โรงพยาบาลเฉพาะโรคแห่งแรกก็ว่าได้”	

(วิทยา	เวชชาชีวะ,	2559)

พระบ�ำรำศนรำดูร หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

	 กำรพบกันของพระบ�ำรำศฯ	 และหลวงประดิษฐ์ฯ	 ในครั้งน้ัน	 พระบ�ำรำศฯ 

(ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนกุำรกรมสำธำรณสขุ)	 ได้ปรำรภกบัหลวงประดษิฐ์ฯ	 (ด�ำรง

ต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง)	 ว่ำมีปัญหำควำมยำกล�ำบำกในกำร 

จะรักษำพยำบำลผู้ป่วยด้วยวัณโรค	และเรียนให้ทรำบถึงกำรขอตั้งงบประมำณไป

แต่ถูกปฏิเสธดังที่พระบ�ำรำศฯ	บันทึกไว้ว่ำ
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	 คณุวทิยำ	เวชชำชวีะ	ได้เล่ำถงึควำมสมัพนัธ์แนบแน่นระหว่ำงสองสกลุทีส่บืสำย

จำกบรรพบุรุษถึงรุ่นลูกรุ่นหลำนไว้ว่ำ

	 “คุณพ่อของผม	 (โฆสิต	 เวชชำชีวะ)	 และคุณลุงพระบ�ำรำศนรำดูร	 (หลง	 

เวชชำชีวะ)	 เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณลุงพระนิติทัณฑ์ประภำศ	 (สนอง	 สุจริต)	 

คุณพ่อของพี่อิสสระ	 โดยคุณย่ำของผม	 (ชุมพร	 เวชชำชีวะ	 สกุลเดิม	 สุจริต)	 

เป็นน้องร่วมอุทรของคุณปู่หลวงศรีรองเมือง	 (เง็ก	 สุจริต)	 คุณปู่ของพี่อิสสระ

ทั้งสองมำจำกครอบครัวเชื้อสำยจีนฮกเกี้ยน	 โดยท่ำนบิดำมีฐำนะเป็นนำยอำกร

บ่อนเบี้ยนำมว่ำขุนพัฒน์เก๊ง	 ส่วนท่ำนมำรดำนั้นนำมว่ำ	 บี	 จำกตระกูลแซ่บ๊อก	

เชื้อสำยจีนฮกเกี้ยนปนญวนของจังหวัดจันทบุรีเช่นกัน	 สกุลสุจริตของขุนพัฒน์ 

เก๊ง	(ท่ำนทวดของพีอ่สิสระ)	สบืสำยในชัน้บดิำถึงท่ำนต๋ำยหรอืไต๋	และมำรดำของ 

ท่ำนต๋ำยนีเ้ป็นลกูพีล่กูน้องกับบรรพสตรขีองหลำยตระกลูทีจ่นัทบรุ	ีอำท	ิเอครพำนชิ 

สุนทโรทัย	 บุณยัษฐิติ	 และอังศุสิงห์	 ฯลฯ	 คุณปู่หลวงศรีรองเมืองจึงมีเครือญำต ิ

ที่กว้ำงขวำง	 ท่ำนรับรำชกำรส่วนท้องถิ่นอยู่นำนปีในต�ำแหน่งปลัดเมืองจันทบุรี 

ท�ำหน้ำที่ผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	 ในสมัยปัจจุบัน	 ท่ำนได้รับกำรยกย่องเชิดชู

เกียรติจำกทำงรำชกำร	 โดยตั้งชื่อถนนใหญ่ในใจกลำงเมืองว่ำ	 ถนนศรีรองเมือง	

ส่วนบ้ำนดั้งเดิมของตระกูลในย่ำนท่ำหลวงใกล้แม่น�้ำจันทบุรีนั้น	 ปัจจุบันเป็น 

ที่ตั้งของโรงแรมเกษมศำนติ์

ความสมัพนัธท่ี์แนบแน่นระหวา่ง
พระนิติทัณฑ์ประภาศและพระบ�าราศนราดรู
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	 คุณปู่หลวงศรีรองเมืองเป็นกุลเชษฐ์ของตระกูล	 ให้ควำมเมตตำอำรีแก่น้อง	 ๆ	 

รวมทั้งคุณย่ำของผมด้วย	 ควำมรักใคร่กลมเกลียวกันนี้ได้สืบต่อมำถึงช้ันลูก	 

คุณลุงพระบ�ำรำศนรำดูรจึงมีควำมสนิทสนมกับคุณลุงพระนิติทัณฑ์ประภำศ	อายุ

รุ่นราวคราวเดียวกัน	 บวชเณรพร้อมกันที่วัดจันทนาราม เข้ามาเรียนหนังสือ 

ที่กรุงเทพฯ	พร้อมกัน	และมีความผูกพันต่อกันตลอดชีวิต	คุณลุงพระบ�ำรำศฯ	

ได้เขยีนถงึควำมสัมพนัธ์อนัแนบแน่นนีใ้นบนัทกึควำมทรงจ�ำเพือ่ให้ลกูหลำนได้รบั

ทรำบและซมึซบัไว้”	(วทิยำ	เวชชำชีวะ	เรยีบเรยีงเขยีนขึน้เพือ่ลงในหนงัสอือนสุรณ์

พี่อิสสระในฐำนะที่เป็นญำติ	และเป็นลูกผู้น้อง,	มีนำคม	2564)

วัดจันทนำรำม	จำกหนังสือ	“บ�ำรำศนรำดูร	นำมนี้มำแต่ใด”	หน้ำ	60
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	 ครั้นบิดาเสียชีวิต

ในขณะที่ลูก	ๆ	ยังเล็ก	

จึงเป็นภาระหนักของ

มารดาในการส่งเสีย

ให้ลูก	ๆ	เรียนจบ

มหาวิทยาลัยทุกคน	

โดยอิสสระได้รับ

การศึกษาสูงสุดถึง

ระดับปริญญาเอกที่

ประเทศฝรั่งเศส

	 บิดำถึงแก่กรรมขณะที่ลูก	 ๆ	 ยังเล็ก	 ท�ำให้มำรดำ 

ซึง่ขณะนัน้อำย	ุ35	ปี	ต้องท�ำหน้ำทีเ่ป็นหวัหน้ำครอบครวั 

และรับภำระอย่ำงหนักในกำรเลี้ยงดูบุตร	 นำงชวนชื่น 

ยอมเสยีสละควำมสขุส่วนตวั	ออกจำกบ้ำนไปท�ำงำนทุกวนั 

โดยต้ังหน้ำท�ำมำค้ำขำย	 (ขำยข้ำวสำรท่ีถนนทรงวำด)	

ท�ำงำนอย่ำงไม่เหน็แก่ควำมเหน็ดเหนือ่ยจนกระทัง่ประสบ

ควำมส�ำเร็จ	 ท�ำให้มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดีพอท่ีจะส่งเสีย

ลูก	ๆ	 เรียนจบมหำวิทยำลัยทุกคน	และสำมำรถส่งเสีย

อิสสระให้ได้รับกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ประเทศ

ฝรั่งเศส

 มารดาเป็นผูม้องการณ์ไกล	ส่งเสรมิให้ลกู	ๆ 	ทัง้ชาย

และหญิงเรียนจบมหาวิทยาลัยทุกคน	ทั้งที่ในสมัยก่อน

คนทั่วไปไม่นิยมให้บุตรสำวเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัย

	 “คุณป้าชวนชืน่	เป็นสตรทีีม่ากด้วยความสามารถ	

ดูแลอบรมลูกอย่างเข้มแข็ง	 ให้การศึกษาอย่างดี

เยีย่มถ้วนหน้ากัน”	

(วิทยา	เวชชาชีวะ,	อ้างแล้ว,	มีนาคม	2564)
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	 ด้วยเหตุนี้	พี่น้องทุกคนจึงได้เรียนส�าเร็จ	และท�าประโยชน์ให้กับประเทศ	

 •	นำงศรีสว่ำง	วงศ์ทองศรี ส�ำเร็จปริญญำตรีอักษรศำสตรบัณฑิต

 •	นำงสุนันท์	ศุขะวณิช	เป็นสถำปนิก

 •	นำงนำรำ	ครุปิติ	เป็นนักบัญชี

 •	นำงประภำพรรณ	ธีรคุปต์	เป็นเภสัชกร

 •	ดร.โอวำท	เป็นนกัวทิยำศำสตร์	และเป็นหวัหน้ำกองค้นคว้ำและควบคุมคุณภำพ 

คนแรกของโรงพิมพ์ธนบัตร	 ธนำคำรแห่งประเทศไทย	 ได้คิดค้นผลิตหมึกพิมพ์ 

จำกน�ำ้มนัมะมือ่	ท�ำให้ประหยดัรำยจ่ำยน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	และต้นทนุกำรผลติ

พันธบัตรของไทยต�่ำกว่ำทุกประเทศในโลก	รวมถึงเป็นหมึกพิมพ์แรกของโลกที่ใช ้

น�้ำธรรมดำล้ำงออกได้	ท�ำให้ไม่เกิดมลภำวะ

 •	พล.อ.ต.นพ.ประสพ	 เป็นแพทย์ที่อยู่ในประเทศไทยคนแรกท่ีได้รับวุฒิบัตร

ทำงด้ำนผิวหนังจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ	(American	Board	of	Dermatology)

 •	ดร.อิสสระ	เป็นนักกฎหมำยและเป็นประธำนศำลรัฐธรรมนูญ

 •	นำยเสนอ	ส�ำเร็จปริญญำตรีด้ำนกำรเกษตรจำกประเทศออสเตรเลีย

	 นำยปรดี	ีพนมยงค์	เล่ำถึงนำงชวนชืน่	น้องสำว	ให้ครฉูลบชลัยย์	พลำงกรู	ผูใ้กล้ชดิ	

ฟังอย่ำงภำคภมูใิจ	ว่ำ	“แม่ชืน่สำมตีำยตัง้แต่ลกู	ๆ 	ยงัเลก็อยู	่สำมำรถท�ำมำหำเลีย้งชีพ 

ด้วยตนเอง	 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปตำมควำมเหมำะสมของสภำพบ้ำนเมือง 

ในระยะเวลำนัน้	ๆ	จนกระท่ังลกูจบกำรศกึษำชัน้สงู	ๆ	ทุกคน” 
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ภำพลำยเส้น	บ้ำนซอยจินดำถวิล	โดย หลำนเบียร์	(นำยสุวณิช	ศุขะวณิช)
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บา้นซอยจนิดาถวลิ 
ศูนยร์วมของญาติพีน่้องและความสนุก

	 บดิำ	(พระนติทิณัฑ์ประภำศ)	ได้ซือ้บ้ำนเลขที	่8	เป็นบ้ำนคู่	ในซอยจินดำถวลิ	

ถนนสีพ่ระยำ	โดยบ้ำนทีอ่ำศัยเป็นอำคำรไม้สเีทำ	ส่วนบ้ำนคู่กนัให้ญ่ีปุน่เช่ำ	เรยีกว่ำ	

“บ้ำนญีปุ่น่”

	 บ้ำนซอยจินดำถวิลมีญำติพี่น้องมำพักอำศัยและเยี่ยมเยียนเสมอ	 ท�ำให้อิสสระ 

คุน้เคยกบัญำติทำงมำรดำและญำติทำงบิดำ

	 คุณเรวดี	เศวตเศรน	ีลกูผู้น้องทำงมำรดำของอิสสระ	ได้เล่ำถงึบ้ำนซอยจนิดำถวลิว่ำ 

	 “คณุแม่ของดฉินั	(นางเนือ่ง	ลมิปนันท์)	เป็นน้องถดัจากคณุป้าช่ืน	(นางชวนชืน่) 

คุณพ่อของดิฉันเป็นข้าราชการกระทรวงยุติธรรม	 ต้องไปรับราชการที่ต่างจังหวัด	 

ถ้าครอบครวัของเรามีกิจธรุะต้องมากรุงเทพฯ	กไ็ด้มาพกัอาศยับ้านคณุป้า	นอกจาก 

จะได้รบัการต้อนรบัอย่างอบอุน่แล้ว	ยงัได้มโีอกาสรูจ้กัญาตพิีน้่องอกีมากมาย	เพราะ

ในสมัยก่อนน้ันบ้านคุณป้าเปรียบเสมือนศูนย์กลางที่มีญาติพี่น้องมาพักอาศัยและ

เย่ียมเยียนเสมอ”	

 คุณวิทยำ	เวชชำชีวะ	ลูกผู้น้องทำงบิดำของอิสสระ	ได้เล่ำถึงบ้ำนหลังนี้

	 “จ�าได้ว่าเมือ่ยังเป็นเดก็	ได้ตดิตามคณุแม่ไปเยีย่มคณุป้าชืน่ทีบ้่านในซอยจนิดาถวิล	

สีพ่ระยา	ได้พบกบัพี	่ๆ 	ทีบ้่านนัน้บ้าง	แต่พ่ี	ๆ 	ทีบ้่านน้ันโตกว่าผมมาก	อยูใ่นวยัขนาด 

พีรุ่น่โตทีบ้่านผม	พีอ่สิสระนัน้	รุน่เดยีวกบัพีนิ่สสยั	จงึสนิทสนมคุน้เคยกนั	ต่อมาเมือ่

คณุป้าชืน่ย้ายไปอยู่บ้านทีซ่อยบณัฑติ	ถนนราชวถิ	ีผมกไ็ด้ไปกราบคุณป้าเป็นประจ�า

ในโอกาสขึน้ปีใหม่”
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	 คุณรตยำ	จันทรเทียร	ลูกผู้น้องทำงบิดำ	เล่ำถึงบ้ำนซอยจินดำถวิลว่ำ

	 “คณุอ๊ีดเป็นบุตรของคุณลงุพระนิตทิณัฑ์ประภาศ	(สนอง	สจุรติ)	ซึง่เป็นพีช่ายของ

คณุพ่อประยรู	สจุรติ	คุณพ่อของดฉินั	เราจงึเป็นลกูพีล่กูน้องกนั	

	 ดฉินัสนทิสนมกบัคณุอีด๊ประมาณปี	พ.ศ.	2484-2485	เมือ่คร้ังถกูส่งมาเรยีนมธัยม

ปีทีส่ามทีก่รงุเทพ	คุณป้าช่ืน	กรณุารบัหลานให้มาอยูด้่วยทีบ้่านซอยจนิดาถวลิ	ซ่ึงมบ้ีาน

หลงัใหญ่สองหลงั	 ครอบครวัคณุป้าอยูเ่องหนึง่หลัง	 อกีหนึง่หลังให้ญีปุ่น่เช่า	 ขณะนัน้ 

คณุลงุพระนติิทณัฑ์ฯ	ส้ินแล้ว

	 บ้านหลงัใหญ่ทีซ่อยจนิดาถวลินัน้	 เมือ่มองกลบัไป	 ฝ่ายคณุพีผู้่หญิงคอื	 พีส่นัุนท์	 

พีน่ารา	และพีป่ระภาพรรณ	ก�าลงัเรยีนทีจ่ฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีและคณะเภสชัศาสตร์	ตามล�าดับ	ส่วนฝ่ายชายคือ	คณุตุ๊	 

(ดร.โอวาท)	คณุเตีย้	(นพ.ประสพ)	คณุอีด๊	(ดร.อสิสระ)	คณุเหนอ	(เสนอ)	เรยีนชัน้มธัยม 

	 บ้านซอยจนิดาถวิลเป็นบ้านทีส่นกุมาก	เพราะคณุป้าช่ืนจะออกไปท�างานทกุ	ๆ 	เช้า	

คณุพีผู่ห้ญิงกจ็ะอยูก่นัทีช่ัน้สองของบ้าน	ส่วนบ้านชัน้ล่างรวมถึงบรเิวณกว้างขวาง	ซ่ึงมี

สนามหญ้า	ทีก่ลางสนามมีต้นมะม่วงสองต้น	ห้องรบัแขก	ห้องโถงครวั	ฯลฯ	ถอืเป็น

บรเิวณของพวกเราทีจ่ะเล่นกนัได้อย่างสนุกสนาน	 ไม่มผีูใ้หญ่คอยห้ามปราม	ทีน่ีเ่ป็น

เหมอืนห้องเรยีนรูว้ทิยาการต่าง	ๆ 	ใครตัง้ใจเรยีนกจ็ะเรยีนเก่งมาก	ใครเกเรกเ็กเรกนัได้ 

เตม็ที	่ทีเ่กเรเต็มทีเ่วลาน้ันกค็อืคณุอีด๊และรตยา	ทีเ่หลอืเป็นพวกเก่งมากทัง้น้ัน	สองคนนี้

จะหาทางเกไม่ไปโรงเรยีน	อย่างง่าย	ๆ 	เช่นตอนเช้ากจ็ะกนิข้าวเช้านานมากจนเพลงชาติ

ดงัขึน้	วนันัน้กจ็ะหยดุไม่ไปโรงเรยีน	และในช่วงท่ีไม่ไปโรงเรียนก็จะเล่นกันท่ีบ้านชัน้ล่าง

อย่างสนกุสนาน	เล่นกนัหลายอย่าง	รวมถงึตปิีงปองซ่ึงคณุอีด๊ชืน่ชอบ”
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	 ในวันที่	 7	 มกรำคม	 2484	 ไทยได้ประกำศสงครำมกับอินโดจีน	 และในอีก 

ไม่กี่วันรัฐบำลญี่ปุ่นเสนอต่อรัฐบำลไทยและฝรั่งเศส	 ขอเป็นกลำงเพื่อไกล่เกลี่ย

กรณีพิพำท	โดยท�ำข้อตกลงพักรบ

	 หลงัจำกฝรัง่เศสยอมยกดนิแดนแคว้นหลวงพระบำงฝ่ังขวำแม่น�ำ้โขง	จ�ำปำศกัดิ์ 

และเขมร	 (ศรีโสภณและพระตะบอง)	 ให้แก่ไทย	 ในวันที่	 11	 มีนำคม	 2484	 

นำงชวนช่ืนได้พำอิสสระ	ประสพ	และรตยา	ไปดูสวนสนามฉลองชัยชนะที่ไทย 

ได้ดินแดนคืน	เมื่อวันที่	27	เมษำยน	2484

รตยำ	(คนที่	2	จำกซ้ำย)	ประสพ	(คนที่	3	จำกซ้ำย)	
อิสสระ	(คนที่	4	จำกซ้ำย)	และนำงชวนชื่น	(คนขวำสุด	ตรงกลำงภำพ)

วยัเด็ก
กับสงครามอินโดจนีและสงครามโลกครัง้ท่ี 2
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	 ในเดอืนเมษำยน	2484	อสิสระ	พร้อมมารดา	และพีน้่อง	ได้ไปชมภาพยนตร์	

“พระเจ้าช้างเผือก”	(The	King	of	the	White	Elephant)	ที่ศำลำเฉลิมกรุง	ทั้งนี้	

กำรฉำยรอบปฐมทัศน์ท�ำพร้อมกันทั้งที่กรุงเทพฯ	สิงคโปร์	และนิวยอร์ก

	 “พระเจ้ำช้ำงเผอืก”	เป็นภำพยนตร์ไทยขำวด�ำ	ถ่ำยท�ำในระบบฟิล์ม	35	มม.	และ

เป็นภำพยนตร์เสยีงภำษำองักฤษในฟิล์ม	ทีค่ณุลงุปรดีี	พนมยงค์	เป็นผูอ้�ำนวยกำร

สร้ำงและผู้เขียนบทภำพยนตร์จำกนวนิยำย	“The	King	of	the	White	Elephant”	 

ของท่ำนเอง	เพือ่สือ่ให้ต่ำงชำตริบัรู้ควำมคดิว่ำราษฎรไทยรกัสนัตภิาพไม่เหน็ด้วย 

กับสงคราม	 ดังตอนจบของภาพยนตร์ที่ปิดท้ายด้วยพุทธภาษิตว่า	 “นตฺถิ	 

สนฺติปรํ	สุขํ	หรือ	ไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าสันติ”

เกรด็ประวติัศาสตร ์2484

เรื่องเล่าจังหวัดพระตะบอง

	 	 หลังจำกที่ฝรั่งเศสได้มอบดินแดนอินโดจีนบำงส่วนคืนให้แก่ประเทศไทย 

ในปี	 2484	 ในเวลำน้ัน	 ใคร	 ๆ	 ก็อยำกไปรับรำชกำรที่จังหวัดน้ี	 เพรำะมีควำม 

รู้สึกเหมือนได้ไปต่ำงประเทศ	 แต่รัฐบำลก�ำหนดหลักกำรว่ำ	 ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง 

เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ�ำจังหวัดพระตะบองและจังหวัดอื่น	 ๆ	 ที่ได้คืนมำจำก

ฝรั่งเศส	 ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง	 ถ้ำรู้ภำษำฝรั่งเศสด้วยยิ่งดี	 คุณสิริ	 ปกำศิต	

อดีตผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ	 เป็นคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคลังจังหวัด 

พระตะบอง	(อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภำศ,	2527)
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เบื้องหลัง
กำรสร้ำงภำพยนตร์	
“พระเจ้ำช้ำงเผือก”

จำกหนังสือ	
“โมฆะสงครำม”	
หน้ำ	124-125
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	 ปลำยเดือนมกรำคม	 2485	 รัฐบำลประกาศสงครามกับบริเตนใหญ่และ 

สหรัฐอเมริกา ปลำยเดือนกนัยำยน	 เกดิน�า้ท่วมใหญ่ในกรงุเทพฯ	 เป็นบรรยำกำศ 

ทีผู่ใ้หญ่กังวลใจแต่เดก็	ๆ 	สนกุสนำนมำก	คุณรตยำ	จนัทรเทยีร	ได้เล่ำว่ำ	“ปี	2485	 

เป็นปีทีส่นกุมำก	เพรำะได้หยดุเรยีน	3	เดอืน	และได้เล่นสนกุกบัญำตพิีน้่อง	(มเีดก็	ๆ 	

รวมกนัประมำณ	10	คน)	จ�ำได้ว่ำ	เรำดแูล้วเห็นน�ำ้ท่วมบ้ำนข้ำงหลงัแล้ว	แต่บ้ำนเรำ

ยงัไม่ท่วม	กช่็วยกนัเปิดไม้ทีเ่ป็นบำนปิดท่อระบำยน�ำ้รบัเอำน�ำ้เข้ำบ้ำน	มช้ิำมนิำน 

บ้ำนเรำกน็�ำ้ท่วมด้วย	ทีย่งัจ�ำได้ตดิตำก็คือ	ตอนทีน่�ำ้ลดสนำมหญ้ำเน่ำด�ำ	เรำเล่นกนั 

สนุกมำก	เด็ก	ๆ	มีแต่โคลนด�ำ	ๆ	พอกทั้งตัว	พอดีกลุ่มพี่สถำปัตย์มำส่งพี่สุนันท ์

ที่บ้ำน	เค้ำนึกไม่ถึงว่ำจะพบเด็กตัวด�ำ	ๆ	เป็นฝูงในบ้ำน”

	 หลังจำกน�้ำลด	 ฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดถี่ขึ้น	 คุณรตยำได้เล่ำว่ำ	 “หลัง

จำกน�้ำลดก็ถึงฤดูที่หวอมำ	มีเครื่องบินมำทิ้งระเบิด	ท�ำให้มีเรื่องน่ำตื่นเต้น	เพรำะ

ซอยจนิดำถวลิอยูใ่กล้หวัล�ำโพง	ท�ำให้สำมำรถเหน็ไฟไหม้ลกุแสงไฟจับขอบฟ้ำ	คุณ

ป้ำชื่นให้ขุดหลุมหลบภัยที่สนำมหญ้ำ	 มีระเบิดลงสองครั้ง	 คุณพ่อประยูรก็มำรับ

ดิฉันกลับไปพระตะบอง	 ซึ่งตอนนั้นคุณพ่อเป็นนำยอ�ำเภอพรหมโยธี	 และทรำบ

ว่ำครอบครัวคุณป้ำชื่นอพยพไปอยู่อยุธยำ”

	 ทั้งนี้อิสสระได้เขียนในสมุดบันทึกไว้ว่ำ

	 “ตอนปลำยสงครำมโลกครั้งที่สอง	ฝ่ำยสัมพันธมิตรส่งเครื่องบิน	4	เครื่องยนต์ 

ทีเ่รยีกว่ำป้อมบนิมำทิง้	ซึง่เป็นวตัถขุนำดใหญ่	ซึง่มแีสงสว่ำงปกคลมุควำมมดื	ช่วยให้ 

นักบินทรำบถึงที่ตั้งทำงยุทธศำสตร์ของกองทัพญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ”
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บันทึกของอิสสระ	บรรยำยเหตุกำรณ์ช่วงปลำยสงครำมโลกครั้งที่	2

	 สถำนกำรณ์ในช่วงปลำยสงครำมโลกครั้งที่	2	มีควำมรุนแรงมำกขึ้น	นำยปรีดี	

ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้ส�ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์	 ได้ถวำยควำมปลอดภัยแด่สมเด็จ 

พระศรสีวรินทริำบรมรำชเทว	ีพระพนัวสัสำอยัยกิำเจ้ำ	ด้วยกำรอญัเชญิมำประทบั 

ณ	 พระรำชวังบำงปะอิน	 ในช่วงนั้น	 ครอบครัวอิสสระได้อพยพไปที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ	 และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวัสสาฯ	 พร้อมกับ

มารดา	 ท�าให้เมื่อเข้าสู ่วัยท�างานก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีต่อ 

พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์	 โดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็นตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ		 ได้น้อมน�าพระบรมราโชวาทและท�าตามค�าถวายสัตย์อย่าง

เคร่งครัด
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 นำยปรีดีไม่เห็นด้วยกับจอมพล	 ป.	 พิบูลสงครำม	 (นำยกรัฐมนตรีขณะนั้น)	

ในกำรประกำศสงครำมกับฝ่ำยสัมพันธมิตร	 บังเอิญในเวลำนั้น	 นำงลูกจันทน์	

(มำรดำของนำยปรดี)ี	เกดิไม่สบำยมำก	เป็นเหตุให้นำยปรดีไีด้มเีหตผุลทีจ่ะประวงิ

เวลำ	 เดินทำงไปอยุธยำเพื่อดูแลมำรดำท่ีป่วยหนัก	 และด้วยเหตุท่ีฝ่ำยญี่ปุ่นและ 

จอมพล	 ป.	 ไม่สำมำรถรอนำยปรีดีได้	 จึงประกำศสงครำมกับฝ่ำยสัมพันธมิตร 

ในวันที่	25	มกรำคม	2485	โดยไม่มีนำยปรีดี	ซึ่งเป็นผู้ส�ำเร็จรำชกำรฯ		ลงนำม

ในหนังสือประกำศสงครำม

	 การทีน่ายปรีด	ีพนมยงค์	ซึง่เป็น	1	ใน	3	ของคณะผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ 

ขณะนั้น	ไม่ได้ลงนามในการประกาศสงคราม	เมื่อวันที่	25	มกราคม	2485	จึง

ถือว่าประกาศสงครามไม่สมบูรณ์	มีผลให้เป็นโมฆะ	ท�าให้ประเทศไทยรอดพ้น

จากการเป็นผู้แพ้สงคราม

	 วันที่	16	สิงหำคม	2488	นำยปรีดี	พนมยงค์	หัวหน้ำขบวนกำรเสรีไทย	และ 

ผู้ส�ำเร็จรำชกำรฯ	 ได้ออกประกาศสันติภาพให้สถานะของประกาศสงคราม

กับบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาเป็นโมฆะ	 เนื่องจำกเป็นกำรกระท�ำที่ผิดจำก

เจตจ�ำนงของประชำชนชำวไทย	 และฝ่ำฝืนขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

และกฎหมำยบ้ำนเมือง	 ซึ่งประกาศสันติภาพมีความส�าคัญมากในการท�าให้

ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมกับสหประชาชาติ	 ซึ่งเป็นองค์กำรท่ีก่อตั้งโดยฝ่ำย

สัมพันธมิตร	ในฐานะประเทศสมาชิกได้ในเดือนธันวำคม	2489
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ประกำศสันติภำพ	วันที่	16	สิงหำคม	2488
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กรณีสงครามอินโดจนี
กับกรณีการประกาศสงครามกับฝ่ายสมัพนัธมติร

	 อสิสระได้เขียนในสมดุบนัทกึเป็นชือ่บทควำมว่ำ	“ท่ำนปรดีผีูม้องกำรณ์ไกล”	

ใน	2	กรณี	คือ	1.	สงครำมอินโดจีน	และ	2.	รัฐบำลประกำศสงครำมกับฝ่ำย

สมัพนัธมติร	แต่ไม่ทันได้เขยีนเรือ่งดงักล่ำว	ผูเ้ขยีนเรยีบเรยีงหนงัสอือนสุรณ์นี้ 

จงึได้สบืค้นข้อมูลจำกหนังสอื	‘โมฆะสงครำม’	ทีส่ะท้อนให้เห็นถงึกำรมองกำรณ์

ไกล	ในเรื่องดังกล่ำวมำประกอบค�ำอธิบำย
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1. กรณีสงครามอินโดจนี

	 “ข้ำพเจ้ำ	(นำยปรีดี	พนมยงค์)	ได้ชี้แจงนักศึกษำว่ำ	นักศึกษำที่จะเดินขบวน 

จะตกเป็นฝ่ำยรับผิดชอบถ้ำผู้มีอ�ำนำจทำงทหำรใช้ก�ำลังทหำรไปยึดเอำดินแดน

มำ	ซึ่งจะเป็นเหตุให้ต้องเสียชีวิตทหำรไปโดยได้ผลอย่ำงไม่คุ้มค่ำ	เพรำะสงครำม

ด้ำนยุโรปนั้นเป็นเพียงชัยชนะชุดแรกของเยอรมันเท่ำนั้น	 ถ้าสัมพันธมิตร

เป็นฝ่ายชนะขั้นสุดท้าย	 ก็จะสนับสนุนให้ฝรั่งเศสเรียกเอาดินแดนที่เรา

ได้มาด้วยก�าลังอาวุธกลับคืนให้แก่ฝรั่งเศส	 ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำเราควรเจรจา

โดยสันติวิธีที่จะได้ดินแดนเดิมของไทยกลับคืนมา…	 โดยมีเหตุผลว ่ำ 

ดนิแดนทีฝ่่ำยไทยได้มอบให้กบัฝรัง่เศสไปนัน้กเ็พือ่ให้อยู่ในอำรกัขำของฝร่ังเศส	แต่

เมื่อฝรั่งเศสยอมแพ้เยอรมันและยอมต่อกำรคุกคำมของญี่ปุ่น	 ก็แสดงว่ำฝรั่งเศส

ไม่มีสมรรถภำพในกำรเป็นรัฐอำรักขำ	 จึงควรที่จะโอนดินแดนนั้นกลับมำให้ไทย

ปกครองตำมเดิม	 กำรเจรจำนั้นท�ำอย่ำงสันติ	 ถ้ำฝรั่งเศสไม่ยอมตกลงก็มีเหตุผล

ที่จะน�ำคดีขึ้นสู่ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศให้เป็นผู้วินิจฉัย”	 (ปรีดี	 พนมยงค์,	

โมฆะสงครำม	หน้ำ	98-105)
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2. กรณีรฐับาลประกาศสงครามกับฝ่ายสมัพนัธมติร

	 “เรำจะวินิจฉัยว่ำฝ่ำยใดจะแพ้หรือชนะในสงครำมโดยเพียงแต่อำศัยกำรรบใน

ระยะต้นสงครำมว่ำใครรกุรบได้รวดเรว็กเ็ป็นฝ่ำยชนะสงครำมนัน้	ยงัไม่ถกูต้อง	เรำ

ต้องดูว่ำฝ่ายใดจะต่อสู้ได้ยืดเยื้อนานที่สุดกว่าฝ่ายอื่นและเอาชนะในการรบข้ัน

สดุท้ายได้อย่างไร	ทัง้นีเ้กีย่วกับเศรษฐกจิ	วทิยาศาสตร์	เทคนคิ	ว่าฝ่ายใด	เหนอื

กว่าฝ่ายใด	ก�าลงัใจของพลรบยอมเสยีสละเพือ่ชาตไิด้จรงิจงัหรอืไม่	…ประชาชน

ส่วนข้างมากของโลกสนับสนุนการท�าสงครามของฝ่ายใด	…..ในด้ำนเศรษฐกิจ

นัน้ฝ่ำยอกัษะด้อยกว่ำฝ่ำยสมัพนัธมติร	เพรำะอกัษะอตัคดัอำหำรกว่ำสมัพันธมติร	

…ส่วนวัตถุปัจจัยส�ำคัญในกำรท�ำอำวุธยุทโธปกรณ์	เช่น	ดีบุก	วุลเฟรม	ยำงพำรำ

นั้น	แม้ญี่ปุ่นได้จำกอำเซียอำคเนย์ที่ยึดได้	แต่เยอรมันกับอิตำลีก็ขำดแคลน	ญี่ปุ่น

จะส่งให้กไ็ม่ได้	วทิยำศำสตร์และเทคนคิเยอรมนัทดัเทยีมกบัฝ่ำยสมัพนัธมติร	แต่

ญี่ปุ่นกับอิตำลียังด้อยอยู่	 พลรบญี่ปุ่นและเยอรมันมีก�ำลังใจสูง	 แต่อยู่บนพื้นฐำน 

แห่งคติหลอกหลวงให้บูชำตำมลัทธินำซีและบูชิโด	 ซึ่งเป็นไปได้ชั่วขณะ	 แต่วันใด 

พลรบรู้ว่ำถูกหลอกลวงก็เสียก�ำลังใจได้ง่ำย	 ๆ	 …ส่วนประชำชนจ�ำนวนมำก

ของโลกเลื่อมใสระบบที่ไม่ถูกกดหัวอย่ำงลัทธินำซี	 ฟำสซีสต์	 หรือลัทธิคลั่งชำต ิ

ของญี่ปุ่น ...ข้าพเจ้าจึงสรุปว่าข้าพเจ้าเห็นแน่นอนว่าฝ่ายอักษะรวมท้ังญี่ปุ่น 

จะต้องแพ้	และฝ่ายสมัพนัธมติรจะชนะการรบขัน้สุดท้ายคอืการชนะสงคราม”  

(ปรีดี	พนมยงค์,	อ้ำงแล้ว	หน้ำ	220-221)
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ภำพวำดโดยหลำนเบียร์

ซมึซบัคณุธรรมจากแมแ่ละยาย

	 ด้วยวัยเด็กที่ใกล้ชิดกับคุณยายลูกจันทน์	 และมารดา	 ได้ซึมซับควำมใจด ี

ความเมตตา	 กรุณา	 เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่	 ถ่อมตัว	 ไม่ถือตน	 และรักญาติพ่ีน้อง  

จำกทั้งสองท่ำน	และได้รับการปลูกฝังให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

	 กำรได้เห็นคุณยำยและมำรดำไปฟังเทศน์ท่ีวัดเทพศิรินทรำวำสฯ	 หรือ 

วัดเบญจมบพิตรฯ	ทุกวันพระ	ท�ำบุญประจ�ำปีที่วัดพนมยงค์	และท�ำบุญเลี้ยงพระ

ที่โรงพยำบำลสงฆ์	 ประกอบกับมำรดำเป็นผู้มีควำมกตัญญูต่อบุพกำรี	 ส่งผลให ้

เมื่ออิสสระเติบใหญ่ขึ้นจึงมีควำมกตัญญูต่อมำรดำ	 คุณลุง	 ครูอำจำรย์	 รวมถึง 

พระอำจำรย์อุปัชฌำย์	และต่อหน่วยงำนที่ท�ำงำน

	 มำรดำได้ปลูกฝังบุตรเรื่องควำมเมตตำ	โดยเขียนที่กระจกด้วยดินสอพองว่ำ	

“เมตตาเป็นเคร่ืองค�้าจุนโลก”	 และปลูกฝังเรื่องควำม

ซื่อสัตย์สุจริต	การสร้างสรรค์สังคมให้ดี	การเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	ผ่ำนค�ำพูดท่ีส�ำคัญ

ของมำรดำคือ	“ภูมิใจในกล่องมำกกว่ำเห็นแก่เงิน”	ซึ่ง

เป็นหลักคุณธรรมที่อิสสระได้ยึดถือไว้ตลอดชีวิต
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หนังสือ พิมพ์แจกในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ นำงลูกจันทน์		พนมยงค์

	 อสิสระได้กราบลาคณุยายเป็นครัง้สดุท้ายในปี	2485	นำงลกูจนัทน์	พนมยงค์	

ได้รับพระรำชทำนโกศ	บ�ำเพ็ญกุศล	ณ	วัดเบญจมบพิตรฯ	และงำนพระรำชทำน

เพลิงศพได้จัดขึ้น	ณ	วัดเทพศิรินทรำวำสฯ
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วยัรุน่
กับสถานการณ์บา้นเมอืง

(2489-2505)



เขา้สูว่ยัรุน่ในปี 2489 ขณะท่ีบา้นเมอืงอยูใ่น
ชว่งต้นของการฟื้ นฟูประเทศหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2

เกรด็ประวติัศาสตร ์2489

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2489

	 วนัที	่9	พฤษภำคม	2489	สมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่วอำนนัทมหดิลได้ทรงตรำรัฐธรรมนญู

แห่งรำชอำณำจักรไทย	พ.ศ.	2489	โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภำผู้แทนรำษฎร	 

เป็นผลให้ประเทศไทยมีโครงสร้ำงทำงกำรเมืองของระบอบประชำธิปไตยท่ีสมบูรณ์

เป็นครัง้แรก	เนือ่งจำกบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูได้รบัรองเสรภีำพขัน้มลูฐำนของบุคคล

ซึ่งรวมทั้งเสรีภำพในกำรตั้งคณะพรรคกำรเมือง	 นอกจำกน้ียังให้น�ำระบบสองสภำ 

มำใช้ในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก	โดยก�ำหนดให้รฐัสภำประกอบด้วยพฤฒสภำ	(สภำสงู)	 

และสภำผู้แทน	(สภำล่ำง)

	 อิสสระได้เขียนบทควำมเล่ำเรื่องเหตุกำรณ์ส�ำคัญ	 อำทิ	 กำรตรำรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย	พ.ศ.	 2489	กำรฟื้นฟูประเทศหลังสงครำมโลกครั้งที่	 2		

และกฎหมำยกำรคลังในเรื่อง	 “เงินคงคลัง”	 ที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์บ้ำนเมือง

ในช่วงนั้น
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เกรด็ประวติัศาสตร ์2489

การฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่	2

	 ในเดอืนมนีำคม	2489	รฐับำลนำยปรีด	ีพนมยงค์	ได้เข้ำมำบรหิำรประเทศ	มภีำรกจิ 

เร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำหลังสงครำมในหลำยประกำร	ที่ส�ำคัญ	อำทิ	กำรเร่งเจรจำ

ให้ฝ่ำยสมัพนัธมติรถอนทหำรทีเ่ข้ำมำปลดอำวธุทหำรญีปุ่่นในประเทศไทยออกไปโดย

เรว็ท่ีสดุ	กำรเร่งเจรจำแก้ไขข้อผกูมดัตำมสญัญำทีใ่ห้ประเทศไทยต้องส่งข้ำวให้องักฤษ

แบบให้เปล่ำเพือ่แลกกับกำรยกเลิกสถำนะสงครำมระหว่ำงประเทศไทยและองักฤษเป็น

ภำระทีห่นกัมำกส�ำหรบัประเทศไทย เปลีย่นเป็นกำรให้องักฤษซือ้ข้ำวจำกประเทศไทย	

กำรแก้ปัญหำค่ำครองชีพสูง	 โจรผู้ร้ำยชุกชุม	 กำรเพิ่มเงินอุดหนุนก�ำนัน	 ผู้ใหญ่บ้ำน	

และแพทย์ประจ�ำต�ำบล	และกำรซื้อพันธุ์ข้ำวแจกชำวนำ(1)

เกรด็ประวติัศาสตร ์2489-2491

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง	พ.ศ.	2491

	 อิสสระได้เขียนบทควำมเรื่อง	 “ควำมเป็นมำของพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง	 

พ.ศ.	 2491”	 ว่ำมีที่มำจำกร่ำงพระรำชบัญญัติอนุญำตให้รัฐบำลจ่ำยเงินไปพลำงก่อน 

พ.ศ.	2489	ที่รัฐบำลนำยปรีดี	ได้เสนอต่อสภำฯ	เพื่อขออนุญำตต่อสภำผู้แทนรำษฎร

ในกำรให้รัฐบำลใช้จ่ำยเงินเพื่อแก้ปัญหำเร่งด่วนของประเทศหลังสงครำม	 ในระหว่ำง

ที่พระรำชบัญญัติงบประมำณฯ	ยังไม่ประกำศใช้	วิธีนี้สภำฯ	สำมำรถตรวจสอบควำม

จ�ำเป็นและควำมเหมำะสมก่อนที่จะจ่ำยเงินได้	ซึ่งต่ำงกับวิธีที่รัฐบำลก่อน	ๆ	ใช้กันมำ	

ที่จ่ำยเงินในกรณีฉุกเฉินไปก่อน	แล้วจึงมำขออนุมัติต่อสภำฯ	ในภำยหลัง(2)
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	 ร่ำงพระรำชบญัญตัอินุญำตให้รฐับำลจ่ำยเงนิไปพลำงก่อน	เป็นกำรอนญุำตให้รฐับำล

จ่ำยเงินเพ่ือกิจกำรที่ระบุ	 แสดงให้เห็นว่ำรัฐบำลมีควำมจริงใจต่อสภำผู้แทนรำษฎร	 

จึงไม่แสดงรำยจ่ำยที่ขออนุญำตไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติในลักษณะของเงินก้อนและ 

ได้ก�ำหนดเงื่อนเวลำที่ขอจ่ำยก่อนในระยะ	 2	 เดือน	 เพื่อไม่ต้องกำรใช้อ�ำนำจที่สภำฯ	

มอบให้อย่ำงไม่มีขอบเขต	(อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภำศ,	2537)

	 อิสสระยังได้เขียนบทควำม	 “เงินคงคลัง”	 เพื่ออธิบำยแนวคิดและควำมหมำย 

ของเงินคงคลัง	ซึ่งมีที่มำมำจำกกำรอภิปรำยในเรื่องควำมหมำยของ	“เงินคงคลัง”	ใน

กำรอภิปรำยเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจในรัฐบำลพลเรือตรีถวัลย์	ธ�ำรงนำวำสวัสดิ์	ในเดือน

พฤษภำคม	2490	ที่ใช้เวลำถึง	8	วัน	7	คืน	และมีกำรถ่ำยทอดเสียงทำงวิทยุกระจำย

เสียงทั้งประเทศเป็นครั้งแรก

 อิสสระได้อธิบำยว่ำ	ในกำรอภิปรำยฯ	ครั้งนั้น	ส.ส.	ฝ่ำยค้ำนมีแนวคิดทำงกำรคลัง 

สมยัเก่ำท่ีต้องจ�ำกัดกำรใช้จ่ำยของภำครฐัให้มำกทีส่ดุเท่ำท่ีจะท�ำได้	และเหน็ว่ำรฐับำล

ควรจดัท�ำงบประมำณเกินดุลให้มรีำยได้สงูกว่ำรำยจ่ำย	มเีงนิสะสมเป็นเงนิส�ำรอง	“เงนิ

คงคลัง”	 ตำมควำมคิดสมัยก่อนจึงเป็นเงินที่รัฐเหลือจ่ำยแต่ละปีสะสมไว้	 (Treasury	

Reserve)	แต่	ส.ส.ฝ่ำยรฐับำลมีแนวคดิทำงกำรคลงัสมยัใหม่	กำรขำดดลุเป็นเครือ่งมอื 

ที่จ�ำเป็นในกำรรักษำสมดุลทำงเศรษฐกิจและสังคม	“เงินคงคลัง”	คือเงินที่รัฐบำลมีอยู่

ขณะใดขณะหนึ่งเพื่อกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล	(Treasury	Balance)	ซึ่งเป็นควำมหมำย

ของเงินคงคลังในปัจจุบัน

	 หลังจำกนั้นในปี	 2491	 รัฐบำลนำยควง	 อภัยวงศ์	 ได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ 

วิธีกำรคลัง	 พ.ศ.	 2491	 เพื่อให้รัฐสภำมีอ�ำนำจควบคุมกำรคลัง	 โดยให้เงินทุกบำท 

ที่รำษฎรช�ำระให้รัฐต้องส่งเข้ำคลังทั้งหมด	และเงินทุกบำทที่จ่ำยออกจำกคลังต้องเป็น
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นำงชวนชื่นต้อนรับนำยปรีดีฯ	
ที่สนำมบินน�้ำ	ท่ำเรือคลองเตย	

ในปี	2490	หลังกลับจำก
กำรเจริญสันถวไมตรี

ไปตำมอ�ำนำจของกฎหมำย	รฐับำลใช้จ่ำยเงินโดยพลกำรไม่ได้	ซึง่ต่อมำคณะกรรมกำร

วิสำมัญฯ	ได้เปลี่ยนชื่อร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้เป็น	“ร่ำงพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง	

พุทธศักรำช	2491”	ซึ่งมี	“มติให้จ่ำยเงินไปพลำงก่อน”	เป็นกำรน�ำร่ำงพระรำชบัญญัติ

อนุญำตให้รัฐบำลจ่ำยเงินไปพลำงก่อน	พ.ศ.	2489	ที่นำยปรีดีเสนอนี้ไปบัญญัติไว้ใน

พระรำชบญัญตัเิงนิคงคลงั	พ.ศ.	2491	(อสิสระ	นติทิณัฑ์ประภำศ,	2537	และ	2544)

เกรด็ประวติัศาสตร ์2489-2490

การเจริญสันถวไมตรี

 ในเดือน	 พ.ย.	 2489	 -	 ก.พ.	 2490	 นำยปรีดี	 พนมยงค์	 และคณะได้เดินทำง 

เยือน	 9	 ประเทศสัมพันธมิตร	 อำทิ	 จีน	 สหรัฐอเมริกำ	 อังกฤษ	 ตำมค�ำเชิญของ 

รัฐบำลต่ำง	 ๆ	 แสดงให้เห็นว่ำประเทศสัมพันธมิตรต่ำงยอมรับเอกรำชอธิปไตย

ของประเทศไทย	 ทั้งนี้ในกำรเดินทำงไปประเทศสหรัฐอเมริกำ	 นำยปรีดีได้พบกับ

ประธำนำธิบดีทรูแมน	 และ

ผู้แทนหลำยประเทศประจ�ำ

สหประชำชำติ	 เพื่อขอควำม

สนับสนุนให้รับประเทศไทย

เข้ำเป็นสมำชกิ(3)
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อิสสระเรยีนรูห้ลากหลายวชิาชวีติจาก “ลงุหลยุ”

ลุงหลุย	พนมยงค์

	 ในช่วงที่อิสสระเป็นวัยรุ ่น	มีเหตุกำรณ์ส�ำคัญคือ	รัฐประหำร	พ.ศ.	2490	 

ที่ล้มล้ำงรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2489	และรัฐประหำรยังท�ำให้พ่ีชำยของมำรดำ	 

(นำยปรดีแีละนำยหลยุ)	และน้องชำยของมำรดำ	(นำยอรรถกติติ)	ถกูกลัน่แกล้ง 

ทำงกำรเมืองถึงขั้นเอำชีวิต	โดยนำยหลุยได้มำหลบภัยท่ีบ้ำนซอยจินดำถวิล 

ในปี	2491	หลงัจำกมกีำรยดึหุน้ธนำคำรแห่งกรงุศรอียธุยำทีน่ำยหลยุเป็นผูก่้อตัง้

และถือหุ้นใหญ่(4)	

	 นั่นเป็นช่วงเวลาท่ีอิสสระได้เรียนรู้วิชา

หลากหลายจาก		‘ลุงหลุย’	

	 เนือ่งจำกบดิำเสยีชีวติขณะทีย่งัมอีำยนุ้อย 

ท�ำให้เมื่อคุณลุงหลุย	พนมยงค์	มำหลบภัย 

ที่บ้ำน	ลุงหลุยจึงเป็นเสมือนผู้ที่สอนอิสสระ

ในกำรใช้ชวีติในช่วงวยัรุ่น	เป็นผูส้อนให้อิสสระ

ขบัรถ	และท�ำอำหำรเหลำหลำย	ๆ 	อย่ำง	เช่น	

หูฉลำม	เป่ำฮือ้	และทีเ่ป็นเมนทู�ำอำหำรยอดฮติ

ของอสิสระ	ได้แก่	ซปุนกกระทำ	และข้ำวผดั

เหลำ	(ลุงหลุยเคยไปเรียนหนังสือที่เมืองจีน

อยู่หลำยปี	จึงท�ำอำหำรเหลำเก่ง)
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เคล็ดลับการท�าซุปนกกระทาและข้าวผัดเหลาสูตรลุงหลุย

	 ลงุหลยุสอนอิสสระให้ท�ำซปุนกกระทำและข้ำวผัดเหลำพร้อมกนั	เพรำะส่วนประกอบ

ของซุปนกระทำใช้เฉพำะไข่ขำว	ในขณะที่ไข่แดงถ้ำไม่ได้ท�ำข้ำวผัดจะต้องทิ้งไป

	 กำรท�ำซุปนกกระทำ

	 (1)	 ต้มซุปจำกกระดกูไก่	ใส่เกลอืเลก็น้อย	เค่ียวด้วยไฟอ่อนจนได้เป็นน�ำ้ซปุ		(ต้อง 

	 	 	 คอยช้อนฟองออกตลอด)

	 (2)		 บดไก่ให้ละเอียดยิบ	 ค่อย	 ๆ	 ตักน�้ำซุปจำกข้อ	 (1)	 มำใส่เน้ือไก่ที่บดแล้ว 

	 	 	 ทีละช้อน	ค่อย	ๆ	ละลำยจนได้เนื้อไก่ที่ละเอียดมำกในน�้ำซุป	แล้วเทลงหม้อ 

	 	 	 ทีละช้อน	ค่อย	ๆ	ท�ำทีละช้อนไปเรื่อย	ๆ	จนหมดชำม	

	 (3)		 จำกนั้นแยกไข่ไก่เฉพำะไข่ขำว	ตักน�้ำซุปจำกข้อ	(1)	มำเทใส่ไข่ขำวทีละช้อน	 

	 	 	 คนพอเข้ำกัน	(ไม่ตี)	แล้วเทกลบัลงในหม้อทลีะช้อน	ท�ำให้เนือ้ไข่เป็นเส้นสวย

	 (4)		 ใส่เกลือและใส่ซีอิ๊วขำว	ชิมรสชำติก�ำลังดี	 (ทั้งนี้ลุงหลุยสั่งห้ำมใส่น�้ำปลำใน 

	 	 	 อำหำรเหลำทุกประเภทเด็ดขำด)

	 (5)		 ละลำยแป้งข้ำวโพดพอสมควร	แล้วใช้น�้ำซุปใส่ลงไปในแป้งทีละช้อน	แล้วเท 

	 	 	 ลงหม้อทีละช้อน

	 (6)	 คนให้เข้ำกัน	แล้วยกลง
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ซุปนกกระทำ

ข้ำวผัดเหลำ

058



	 กำรท�ำข้ำวผัดเหลำ	(ใช้ไข่แดงที่เหลือ)

	 (1)	 เทน�้ำมันลงกะทะ

	 (2)	 ตีไข่แดง	แล้วน�ำลงไปละเลงในกระทะ	ยีให้ละเอียด

	 (3)		 ใส่ข้ำวที่หุงทิ้งไว้เย็นแล้ว	เอำลงไปผัดกับไข่

	 (4)		 ใส่เกลือและซีอิ๊วขำว

	 (5)		 ใส่หมูแฮม	(สูตรที่นำยอิสสระมำประยุกต์เอง)	โดยหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ำ 

	 	 	 เล็กก่อนแล้วลงไปผัดกับข้ำว	โดยใช้ไฟแรง	จะได้ข้ำวผัดที่มีกลิ่นหอม

	 นอกจำกนี้	 อิสสระยังเป็นมือขวาของลุงหลุยในการน�าผลผลิตที่ท�าไปขาย 

เช่น	 ไอติมหวำนเย็นที่ท�ำจำกน�้ำสุกผสมกับน�้ำแดง	 แล้วใส่ในช่องน�้ำแข็ง	 ได้น�้ำ

แข็งก้อนเล็ก	ๆ	และแกะใส่กระติก	น�ำไปขำยที่สวนลุมพินี	หรือไปขำยน�้ำมะเน็ด	 

(เป็นน�้ำหวำน	 มีลูกแก้วสีขำวอยู่บนขวด	 เวลำเปิดขวดต้องกะเทำะลูกแก้วลงไป) 

นอกจำกนั้น	 ยังไปช่วยขำยมะพร้ำวน�้ำหอมเป็นเกล็ดน�้ำแข็งแต่งรสท่ีสวนลุมฯ	 

โดยเป็นลูกมือในกำรใส่น�้ำเชื่อมฉีดเข้ำไปในลูกมะพร้ำว	เป็นต้น	ท�ำให้รู้จักวิธีกำร 

ขำยของ	เรยีกลกูค้ำ	และรูจ้กัค่ำของเงนิตัง้แต่ยงัเป็นวยัรุน่	โดยได้เกบ็เงนิเพือ่ซือ้วทิยุ 

ในกำรฟังข่ำวภำษำอังกฤษ

	 อิสสระเป็นหลำนที่ใกล้ชิดและเคำรพรักและชื่นชมลุงหลุยมำก	 และมักจะเล่ำ 

ให้ลูก	ๆ	ฟังเสมอว่ำ	 “ลุงหลุยมีควำมสำมำรถหลำยอย่ำง	มีหัวกำรค้ำ	ควำมคิด 

ริเร่ิม	และท�ำกำรค้ำเก่งมำก”	ลงุหลยุได้ร่วมก่อตัง้โรงเรยีนพำณชิยกำรวดัสำมพระยำ(5)  

สอนภำษำจีนท่ีโรงเรียนพำณิชยกำรพระนคร	 เป็นกรรมกำรผู้จัดกำรคนแรกของ 
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บริษัทประกันคุ้มภัยในปี	 2484	 ร่วมก่อตั้งบริษัทไทยประกันชีวิตในปี	 2485	 

และในสมัยสงครำมโลกครั้งที่	 2	 ลุงหลุยได้ต่อเรือท่ีอยุธยำ	 (ซึ่งสำมำรถล่องไป 

ได้ไกลถึงสิงคโปร์ในช่วงหลังสงครำม)	 ลุงหลุยได้ตั้งธนำคำรแห่งกรุงศรีอยุธยำ	

(ธนำคำรศรอียธุยำในปัจจบุนั)	ขึน้ในปี	2488	(ในตอนนัน้ทำงกำรไม่อนญุำตให้ตัง้ 

ธนำคำรในกรุงเทพฯ	 จึงต้องไปตั้งที่ตลำดหัวรอ	 อยุธยำ	 ภำยหลังจึงได้มำตั้ง 

ส�ำนักงำนที่ถนนรำชวงศ์)	ต่อมำลุงหลุยได้ท�ำโรงงำนน�้ำอัดลม	โดยตั้งชื่อบริษัทว่ำ	 

‘หลุยแอนด์ซัน’	 เพื่อให้คนสนใจว่ำเป็นของนอก	 ภำยหลังเปล่ียนช่ือเป็น	 ‘USA’	 

(อ่ำนว่ำ	ยซู่ำ)	โดยใช้ชือ่น�ำ้ว่ำ	Cooler	โดยเอำหวัน�ำ้เชือ้มำจำกอเมรกิำ	และน�ำ้อดัลม 

ของลุงหลุยขำยดีมำก

แก้วน�้ำอัดลม	Cooler	จำกโรงงำนน�้ำอัดลม	USA
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อิสสระกับรถเฟียตสีขำว

ใบขับขี่ฉบับแรก

	 หลงัจำกลงุหลยุสอนอสิสระขบัรถ	อสิสระได้ขบัรถรบัใช้มำรดำไปท�ำธรุะ 

และไปพบญำติ	ๆ	อิสสระจึงมีควำมสนิทสนมกับญำติพี่น้องทั้งฝั่งบิดำและ 

มำรดำมำก
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	 คุณเรวดี	เศวตเศรนี	ได้เล่ำถึงพี่อี๊ดในช่วงนั้นไว้ว่ำ

	 “พี่อี๊ดรูปหล่อ	 มีจิตใจดี	 ช่วยเหลือคนอื่น	 คอยขับรถรับส่งท่ีบ้านซอย 

จินดาถวิล-รร.ราชินีบน	 และไปส่งที่สถานีขนส่งเวลากลับต่างจังหวัด	 ในช่วง 

ที่ย้ายมาเรียน	ม.ปลายที่กรุงเทพฯ	และในช่วงที่พี่อี๊ดเรียนที่กรุงเทพคริสเตียน

จะมีหนังสือฝรั่งโก้	ๆ	จากเพื่อนที่โรงเรียนมาอวดเสมอ”

	 อิสสระยังได ้ให ้ควำมรัก	 ควำมอบอุ ่นและเป็น 

พี่เลี้ยงลูกผู้น้อง	(เด็กชำยไปยำล)	ในวัย	5	ขวบ	ที่ต้อง

แยกจำกครอบครวันำยอรรถกติต	ิ(น้องชำยของมำรดำ)	

ที่ต้องหลบภัยทำงกำรเมืองหลังจำกรัฐประหำรปี	2490	

	 ในปี	2491	เด็กชำยไปยำล	พนมยงค์	ได้มำอำศัยอยู่

ที่บ้ำนในซอยจินดำถวิล	 ไม่สำมำรถเข้ำใจภำษำไทยได	้

และใช้ภำษำฝรั่งเศสเป็นภำษำสื่อสำร	 เนื่องจำกได้ตำม

บิดำ	(นำยอรรถกิตติ)	ไปอยู่สวีเดนตั้งแต่ยังเล็กในสมัย
เด็กชำยไปยำล	พนมยงค์

ที่บิดำเป็นอัครรำชทูตที่กรุงสตอกโฮล์มและได้มีส่วนร่วมช่วยในกำรเจรจำเพ่ือให้

สหภำพโซเวยีตสถำปนำควำมสมัพนัธ์ทำงกำรทตูกบัไทยและไม่คดัค้ำนให้ไทยเข้ำ

เป็นสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ(6)

	 อสิสระทีพ่อเข้ำใจภำษำฝรัง่เศสง่ำย	ๆ 	จงึพอทีจ่ะสือ่สำรกบัเดก็ชำยไปยำลได้บ้ำง 

เดก็ชำยไปยำลเรยีกอสิสระว่ำ	“garçon”	(เดก็ผูช้ำย)	และตดิอสิสระมำก	เนือ่งจำก

อิสสระจะให้เด็กชำยไปยำลขี่หลังและเล่นข่ีม้ำด้วยกัน	 จนเมื่อสถำนกำรณ์ทำง 

กำรเมืองคลี่คลำย	บิดำและมำรดำของเด็กชำยไปยำลจึงมำรับกลับบ้ำน
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เขา้เรยีน
ท่ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรใ์นปี 2495-2500 

ภำพถ่ำยตึกโดม โดย	ประทีป	กุณฑลบุตร	
จำกหนังสือ	“ธรรมศำสตร์”

สมัยเรียนธรรมศำสตร์

	 อิสสระเลือกเรียนคณะนิติศำสตร์ 

ตำมรอยสำยอำชพีบดิำทีเ่รยีนกฎหมำย	

และได้เข้ำเรียนที่ธรรมศำสตร์	ในรุ ่น 

ปี	 2495	 ซึ่งเป็นปีที่เปลี่ยนชื่อเป็น	

‘มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์’	อย่ำงเป็น

ทำงกำร	
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ถ่ำยที่หน้ำบ้ำนซอยจินดำถวิล	

สมัยเรียนธรรมศำสตร์
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เกรด็ประวติัศาสตร ์2495

การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอนในธรรมศาสตร์

	 รฐัประหารในปี	2490	ยงัส่งผลกระทบต่อมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	โดยรฐับาลใหม่

ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	โดยตัดค�าว่า	“วิชา”	

“และการเมือง”	ออกไป	ยกเลิกต�าแหน่งผูป้ระศาสน์การ	ยกเลกิหลกัสตูรธรรมศาสตร

บัณฑิต	และให้เปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาเป็นคณะต่าง	ๆ		

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก�าหนดระบบการเรียนการสอนใหม่	 แบ่งเป็น	 4	

คณะ	ได้แก	่คณะนิติศาสตร์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช	ีคณะรัฐศาสตร	์และ 

คณะเศรษฐศาสตร์	 ในวันที่	 14	 มิถุนายน	 2492	 และมีการยกเลิกหลักสูตร 

ธรรมศาสตรบัณฑิตอย่างเป็นทางการในปี	 2495	 ปรากฏว่าคณะนิติศาสตร์ฯ	 ไม่ได้ 

มีการสอนกฎหมายการคลังอีกเลย	จนกระทั่งปี	2525

	 “เมอืงไทยเราละเลยความส�าคญัของกฎหมายมหาชนมานาน	หลกัสูตรธรรมศาสตร

บณัฑติเดมิทีท่่านผูป้ระศาสน์การท�าไว้	นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรนีีรู่ห้มดทัง้นติศิาสตร์	

รัฐศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 เนื่องจากหลักสูตรฯ	 เรียนหมดทุกอย่าง	 ตอนหลังเพื่อ 

ที่จะลบล้างสิ่งที่ท่านได้ท�าไว้	ก็มาเปลี่ยนเป็นคณะ”	(บทสัมภาษณ	์ดร.อิสสระ	ในวัย	 

70	ปี)
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	 อสิสระเรยีนธรรมศำสตร์	รุน่	2495	รุน่เดยีวกบัสวุทิย์	เผดมิชติ	และรบัปรญิญำ

รุ่น	 2500	 พอดี	 โดยเข้ำเรียนในช่วงที่ธรรมศำสตร์ก�ำลังคุกรุ่น	 ด้วยบรรยำกำศ 

กำรต่อสู้กับเผด็จกำร	ตั้งแต่กำรประท้วงขอมหำวิทยำลัยคืนจำกจอมพล	ป.	ไปจน 

ถึงกำรเดินขบวนคัดค้ำนเลือกตั้งสกปรกปี	2500

	 “ธรรมศำสตร์เคยถูกทหำรยึดครองพื้นท่ีภำยหลังจำกเหตุกำรณ์ขบวนกำร

ประชำธิปไตย	26	กุมภำพันธ์	2492	จนต้องกระจัดกระจำยไปเรียนตำมที่ต่ำง	ๆ	

ท�ำให้นักศึกษำล�ำบำกมำก	นักศึกษำรุ่นพี่จึงไปที่สภำฯ	 เรียกร้องขอมหำวิทยำลัย

คืนจำกจอมพล	ป.	

	 รุ่นผมได้มีกำรจัดงำนเฉลิมฉลองในวันท่ี	 5	 พฤศจิกำยน	 2495	 เรียกว่ำ	

‘ชมรมเพื่อนโดม’	 (คณะกรรมกำรนักศึกษำจัดงำนวันที่	 5	พฤศจิกำยน	 เป็นวัน

ธรรมศำสตร์สำมคัค)ี	หลงัจำกนัน้ไม่กีว่นั	นกัศกึษำได้เรยีกร้องสนัตภิำพให้สงบศกึ 

สงครำมเกำหลี	นักศึกษำหลำยคนโดนจับข้อหำกบฏสันติภำพ		

	 สมยันัน้ธรรมศำสตร์ต่ำงจำกจฬุำฯ	มำก	ธรรมศำสตร์นีค่่ำเรยีนถูก	ปีละ	20	บำท	

คนท�ำงำนช่วยตัวเอง	ส่วนจุฬำฯ	ค่ำเรียนปีละเป็น	100	แล้ว	ท�ำให้ส่วนใหญ่เป็น

ลูกคนมีสตำงค์มำเรียน	และรุ่นพี่เล่ำให้ฟังว่ำตอนนั้นธรรมศำสตร์ถูกเลือกปฏิบัติ

มำก	รุ่นพี่ได้มีกำรต่อสู้กับกฎ	ก.พ.	ที่ไม่เป็นธรรม	ถ้ำเข้ำรับรำชกำรที่กระทรวง

มหำดไทยจะได้รับเงินเดือนอัตรำ	120	บำท	หำกจบธรรมศำสตร์จะได้อัตรำบรรจุ	

90	บำท”	(บทสัมภำษณ์	ดร.อิสสระ	ในวัย	70	ปี)
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เป็นเส-ม-ียน ท่ีกองงบประมาณ ขณะเรยีนธรรมศาสตร์

	 ในเวลำนัน้	มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ยงัคงเป็น	“ตลำดวชิำ”	ทีเ่ปิดโอกำสให้คน

ที่ท�ำงำนแล้วเข้ำเป็นนักศึกษำได้	และไม่บังคับให้นักศึกษำต้องมำเข้ำชั้นเรียน	แต่

มหำวิทยำลัยก็พิมพ์ค�ำสอนวิชำต่ำง	ๆ	อย่ำงครบถ้วน	โดยปกติการบรรยายวิชา 

ต่าง	 ๆ	 จะมีขึ้นในช่วงเวลา	 8.00-10.00	 น.	 และ	 16.00-18.00	 น.	 ท�าให้

นักศึกษาที่ท�างานแล้วมีโอกาสฟังค�าบรรยายนอกเวลาท�างานได้	 และท�ำให้คน

ที่เรียนหนังสืออย่ำงเดียวมีเวลำว่ำงจำกกำรเข้ำชั้นเรียนในวันหนึ่ง	ๆ	หลำยชั่วโมง	

ดังนั้น	 เพื่อใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์	 นักศึกษำจ�ำนวนไม่น้อยท�ำงำนและเรียน

หนังสือพร้อม	ๆ	กันไป	ส่วนมำกจะเข้ำรับรำชกำรเป็นเสมียนในกรมต่ำง	ๆ	ที่อยู่ 

ไม่ไกลจำกมหำวิทยำลัยมำกนัก

 อิสสระเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่ท�างานเป็นเสมียนที่กรมบัญชีกลาง	 ในเดือน

กรกฎำคม	2496	เพื่อไม่ต้องรบกวนทางบ้าน

 อิสสระได้เขียนบทควำม	 “เมื่อผมเป็น	 เส-มี-ยน	 ที่กองงบประมำณ”	 โดยใช้

นำมปำกกำ	 “เอกนิติ”	 (ชื่อลูกชำย)	 เพื่อเล่ำประสบกำรณ์กำรรับรำชกำรเป็น 

เสมียนที่กองงบประมำณ	 กรมบัญชีกลำง	 โดยใช้ค�าว่า	 “เส-มี-ยน”	 เนื่องจาก 

เป็นค�าเรียกที่นักศึกษาใช้แทนค�าว่า	 “เสมียน”	 เพื่อล้อเล่นในหมู่เพื่อนฝูงจน
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	 “ผมไดเ้ข้ำรบัรำชกำรทีก่องงบประมำณด้วยควำมบังเอญิ	เนือ่งจำกไดพ้บเพื่อน 

ทีท่�ำงำนกรมบัญชกีลำง	บอกว่ำจะมกีำรสอบแข่งขนัวชิำข้ำรำชกำรพลเรือนชัน้จตัวำ

อันดับหนึ่ง	 ซึ่งมีต�ำแหน่งว่ำงถึง	 50	 ต�ำแหน่ง	 เลยลองไปสอบดู	 หำกได้จะได ้

ไม่ต้องรบกวนทำงบ้ำน…	

	 กำรสอบในครั้งนั้นมีผู้สมัครสอบถึง	 1,000	คน	 เนื่องจำกในสมัยนั้น	นำน	ๆ	

จะเปิดสอบครั้งใหญ่	เนื่องจำกรัฐบำลจอมพล	ป.	พิบูลสงครำม	เห็นว่ำข้ำรำชกำร

พลเรือนล้นงำน	จึงสั่งห้ำมตั้งอัตรำเงินเดือนใหม่	กำรเปิดสอบในครั้งนั้นจึงถือเป็น

กรณีพิเศษ

	 กำรสอบแบ่งเป็น	2	ส่วน	สอบวิชำกำร	(ควำมรู้ทั่วไป	วัฒนธรรม	ภำษำไทย	

และภำษำองักฤษ)	และภำคปฏบิตั	ิ(ระเบียบงำนสำรบรรณ	กำรร่ำงโต้ตอบหนังสอื	

กำรรับส่งหนังสือ	พิมพ์ดีดหรือเขียนลำยมืองำม)

	 กำรเขยีนลำยมืองำมไม่ใช่กำรคดัลำยมอืงำม	แต่เป็นกำรคัดลอกข้อควำมหนงัสอื

รำชกำรทีผ่ดิวรรคตอนและตกหล่นข้อควำมบำงตอน	ผูส้อบจะต้องคัดลอกข้อควำม

ให้ถูกต้องตำมเครื่องหมำยที่แสดงไว้ให้เสร็จภำยใน	15	นำที	หำกเข้ำใจผิดคิดว่ำ

เป็นกำรคัดลำยมือมีหวังสอบตก	เพรำะท�ำไม่เสร็จภำยในเวลำที่ก�ำหนด

	 ผมดีใจที่สอบได้	 แต่ไม่ภูมิใจนัก	 เพรำะคนที่สอบแพ้ส่วนมำกจบ	 ม.6	 ซึ่ง 

เสียเปรียบคนจบ	ม.8	ที่ก�ำลังเรียนอยู่ในมหำวิทยำลัยเช่นผม”

ติดปาก	บำงครั้งเกิดคะนองปำกขึ้นมำก็ตัดสองค�ำสุดท้ำยทิ้งไป	เหลือเพียง	“เส”	

ค�ำเดียว	ซึ่งก็อำจตีควำมหมำยได้เป็นสองนัย	นัยหนึ่งหมำยถึง	“เสนำธิกำร”	ส่วน

อีกนัยหนึ่งหมำยถึง	“เสเพล”	ดังนั้น	แม้ว่ำจะออกเสียงไม่เหมือนกัน	แต่ค�ำทั้งสอง

ก็มีควำมหมำยเหมือนกันคือหมำยถึงต�ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนที่เล็กที่สุด
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ตึกราชวัลลภในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเคยเปนที่ตั้งของกรมบัญชีกลางในป 2496
(ถายภาพโดย ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต พฤศจิกายน 2561)
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หน้าท่ีความรบัผดิชอบของเสมยีน 
กองงบประมาณ 

 “ผมมหีน้าทีรั่บฎีกา	(หมำยถงึ	แบบรำยละเอียดกำรเบิกเงนิรำยจ่ำยงบประมำณ)  

ลงทะเบยีนในสมดุรบัส่งฎกีำ	จ�ำแนกตำมกระทรวง	ทบวง	กรม	และประเภทของเงนิ	

โดยจะต้องลงที่ฎีกำ	และเลขที่ของเหรียญทองแดงที่ปรำกฏในฎีกำแต่ละฉบับด้วย	

(ในสมัยน้ันกระทรวงกำรคลังใช้เหรียญทองแดงเป็นหลักฐำนในกำรรับเช็ค	 เช่น

เดียวกับที่ธนำคำรพำณิชย์ใช้)

	 หลงัจำกนัน้ผมจะส่งฎกีาไปให้แผนกต่าง	ๆ 	ของกองงบประมาณ	เพือ่หกัยอด

เงินตามฎีกาในบัญชีคุมยอดงบประมาณ

	 แผนกต่ำง	ๆ 	จะส่งใบน�ำร่อง	(ใบสัง่ให้กองคลงักลำง	กรมธนำรกัษ์	ออกเชค็ตำม

ฎีกำที่กรมบัญชีกลำงได้ตรวจจ่ำยแล้ว)	 เพื่อเสนอหัวหน้ำกองงบประมำณลงนำม 

ในฎีกำ	 เมื่อหัวหน้ำกองงบประมำณลงนำมแล้ว	 ฎีกำและใบน�ำร่องจะถูกส่งกลับ

มำที่แผนก

	 ผมต้องแยกฎีกำและใบน�ำร่องออกจำกกัน	แล้วลงทะเบียนส่งออกก่อนที่จะน�ำ 

ใบฎีกำไปส่งทีแ่ผนกฎกีำและน�ำใบน�ำร่องส่งไปทีแ่ผนกเชค็	กองคลงักลำง	ซึง่มหีน้ำที่

ออกเชค็สัง่จ่ำยเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกกระแสรำยวนัของกระทรวงกำรคลงัทีธ่นำคำร

แห่งประเทศไทย

	 หน้ำที่อีกอย่ำงหนึ่งของเสมียนคือกำรรวมยอดเงินท่ีกองงบประมาณส่ังจ่าย 

ในแต่ละวนั	ส่งให้ส�ำนกังำนเลขำนกุำรกรมเพือ่น�ำเสนออธบิดกีรมบญัชีกลำง	ทกุ	ๆ 	วัน 

ท�ำกำร	 เวลำ	 15.30	น.	 ในเวลำนั้นผมดีดลูกคิดไม่เป็น	 จึงต้องเริ่มหัดดีดลูกคิด	
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ไม่นำนผมก็ดีดลูกคิดเป็น	แม้จะไม่เร็วนัก	แต่ไม่มีปัญหำอย่ำงใด	เพรำะยอดเงิน

ที่สั่งจ่ำยแต่ละวันอย่ำงสูงไม่เกิน	15	ล้ำนบำท	ยกเว้นในตอนปลำยปีงบประมำณ

อำจสูงถึง	50	ล้ำนบำท

	 ตอนปลำยปีงบประมำณ	 ฎีกำท่ีส่งให้กองงบประมำณสั่งจ่ำยเงินมีจ�ำนวนมำก	

ต้องอยู่ล่วงเวลำเป็นปกติ

	 ในวันท�ำกำรวันสุดท้ำยของปี	 เมื่อเลิกงำนแล้วข้ำรำชกำรท้ังหลำยต่ำงไปร่วม

สนุกกันในงำนส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่	 ซึ่งกรมบัญชีกลำงจัดขึ้นในลำนหิน	 ผม

กับเสมียนอีกคนหนึ่งที่ท�ำหน้ำที่รับส่งฎีกำต้องนั่งลงทะเบียนส่งออกฎีกำและใบ

น�ำร่องให้เสร็จ	กว่ำจะได้ร่วมงำนก็เกือบถึงเวลำปิดงำนพอดี

	 ในกำรท�ำล่วงเวลำมีธรรมเนียมของกองงบประมำณว่ำผู้อยู่ล่วงเวลำทุกคน

จะต้องน�ำเงินค่ำล่วงเวลำมำรวมไว้เป็นเงินกองกลำงเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรและ

เครื่องดื่ม	ถ้ำมีเงินเหลือจะรวบรวมไว้จ่ำยในกำรจัดทัศนำจรต่ำงจังหวัด	เช่น	ในปี	

2497	ผมได้มีโอกำสไปทัศนำจรที่จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อเยี่ยมชมเขื่อนเพชรบุรีและ

นิคมสร้ำงตนเองเขื่อนเพชรฯ

	 โดยปกติอำหำรและเครื่องดื่มของค่ำล่วงเวลำจะส่ังมำจำกภัตตำคำรมิ่งหลี	 ใน

เวลำนั้นกำรเข้ำออกพระบรมมหำรำชวังต้องเข้ำออกทำงประตูวิเศษไชยศรีทำง

เดยีว	เดก็ส่งอำหำรของมิง่หลใีช้วธิสีอดถำดอำหำรและเครือ่งดืม่ลอดใต้ประตวูมิำน

เทเวศร์	ซึ่งขณะนั้นปิดตำย	แต่พอมีช่องว่ำงส่งอำหำรและเครื่องดื่มเข้ำไปได้

	 เจ้ำของภัตตำคำรมิ่งหลี	ชื่อว่ำ	‘เจียง’	มีอัธยำศัยดี	ให้ข้ำรำชกำรกรมบัญชีกลำง	

ซึง่เป็นลกูค้ำประจ�ำเซน็เชือ่ได้	โดยในวนัจ่ำยเงนิเดอืน	นำยเจยีงจะเดินไปตำมกอง

ต่ำง	ๆ	เพื่อเรียกเก็บเงิน”
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เป็นนักกิจกรรมตัวยง ขณะเรยีนธรรมศาสตร์

	 ในระหว่ำงเรยีนทีม่หำวทิยำลยัธรรมศำสตร์	อสิสระได้รบัเลอืกตัง้ให้เป็นผูแ้ทน

ชัน้ปีที	่1-ชัน้ปีที	่4	โดยเมือ่เข้ำเรียนปีแรกกไ็ด้รบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนชัน้ปี	เนือ่งจำก

อำศัยใจกล้ำขึ้นพูด	จึงได้รับกำรเลือกตั้ง	และได้รับกำรไว้วำงใจให้เป็นผู้แทนชั้นปี 

ตลอดกำรเรียน	4	ปี	

	 “หวัหน้ำคณะ	ผูแ้ทนช้ันปี	และผู้แทนกจิกรรม	จะต้องพยำยำมท�ำหน้ำทีใ่ห้ดีทีส่ดุ	

สมกับที่ได้รับไว้วำงใจจำกนักศึกษำ	มิฉะนั้นแล้วในปีต่อไปก็จะไม่ได้รับเลือกตั้งอีก	 

กำรได้รบัควำมไว้วำงใจจำกนักศกึษำโดยได้รบักำรเลอืกตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่ำง	ๆ 	นัน้ 

ถือเป็นเกียรติประวัติและเป็นควำมภำคภูมิใจ	 ผู้ท่ีเสนอตัวเข้ำแข่งขันรับเลือกต้ัง 

นอกจากจะท�างานดแีล้ว	การเรยีนยงัต้องอยูใ่นระดบัดอีกีด้วย	และทีส่�ำคญัทีส่ดุ

ก็คือ	ทีท่าการแสดงออก	จะต้องสุภาพเรียบร้อยและเข้มแข็ง	ถ้ำใครมีลักษณะ

เบ่งหรอืลืมตวั	กไ็ด้รับเลอืกตัง้เพยีงหนเดยีวหรือสองหนเท่ำนัน้”	(สวุทิย์	เผดมิชิต,	 

2527) 

	 “กำรหำเสียงเลือกต้ังท�ำกันอย่ำงสนุกสนำน	 และมีกำรวำงแผนสู้กันอย่ำง

รอบคอบ	 การหาเสียงท�ากันอย่างจริงจัง	 แต่อยู่ในขอบเขตของการเคารพใน 

อุดมการณ์และความคิดเห็นต่อกัน	หำเสียงกันแบบซื่อ	ๆ	ไม่มีกำรใส่ร้ำย	โจมตี	 

หรือซื้อเสียงกัน	 แต่เอำผลงำนและนโยบำยแผนงำนมำแข่งขันกัน	 โดยได้ใช้บ้ำน

ของประมูล	วิเชียรสินธุ์	(อดีตหัวหน้ำคณะนิติศำสตร์	และอดีตประธำนนักศึกษำ
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์-เพิ่มเติมโดยผู้เขียน)	 ที่วงเวียนใหญ่	 ธนบุรี	 เป็นกอง

บญัชำกำรวำงแผน	ต้องไปมัว่สมุปรกึษำงำนกนัเกอืบทกุคืน	บำงคร้ังกย้็ำยไปทีบ้่ำน

ของอิสสระ	นติทิณัฑ์ประภำศ	ทีส่ำมย่ำน	หรอืไม่กบ้็ำนของอำจ	ศรสีมวงษ์	ทีเ่สำชิงช้ำ	 

แต่ถ้ำวนัใดไม่มเีงนิ	กเ็ฮโลไปทีโ่รงน�ำ้แขง็ตลำดพลูของพงษ์โรจน์	โรจนสโรช”	(สวุทิย์	 

เผดิมชิต,	2527)

	 บ้านซอยจินดาถวิลจึงเป็นแหล่งรวมตัวในการท�ากิจกรรมในกลุ่มเพ่ือนสนิท  

เช่น	พงษ์โรจน์	โรจนสโรช	อำจ	ศรสีมวงศ์	ประมลู	วเิชยีรสนิธุ	์และสวุทิย์	เผดมิชติ	 

เป็นต้น

	 กำรเลือกตั้งในธรรมศำสตร์ได้สร้ำงและปั้นนักศึกษำให้ค้นพบควำมสำมำรถ 

ในด้ำนต่ำง	ๆ 	เพื่อจัดกิจกรรม	ซึ่งแบ่งเป็น	10	กว่ำแผนก	เช่น	ด้ำนกีฬำ	กำรเขียน	 

และบริหำรงำน	 เพื่อท�ำงำนรับใช้นักศึกษำ	 อิสสระได้ค้นพบความสามารถใน

การเขียนและบริหารงานในการจัดท�าวารสารของคณะกรรมการนักศึกษา 

ได้ส่งข้อเขียนมำตีพิมพ์ในวำรสำร	 “ธรรมจักร”	 ตั้งแต่เริ่มเรียนในชั้นปีท่ี	 1	 

เพ่ือแสดงออกทำงควำมคิดในกำรให้นักศึกษำช่วยสร้ำงควำมเป็นธรรมให้เกิดขึ้น 

ในสังคม	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุดมคติของนักศึกษำสมัยนั้น	 ‘เรำศึกษำเพ่ือรับใช ้

ประชำชน’	ที่ให้นักศึกษำเกิดควำมกระตือรอืร้นในกำรออกไปสมัผสัท้องถิน่ต่ำง	ๆ	

และสร้ำงควำมเจรญิให้แก่ชนบท		
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รำยนำมคณะกรรมกำรนักศึกษำ	ปี	2499

อย่ำงไรกต็ำมในปี	2495	มีกำรจับกมุนักศกึษำในข้อหำกบฏสนัตภิำพ	ต�ำรวจสนัตบิำล 

ไม่ยอมให้ใช้ชื่อ	“ธรรมจักร”	วำรสำรนักศึกษำจึงเปลี่ยนชื่อเป็น	“ธรรมศำสตร์”

	 ในปี	2499	สุวิทย์	เผดิมชิต	ได้รับเลือกเป็นประธำนคณะกรรมกำรนักศึกษำ	

อิสสระเป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรนักศึกษำที่ได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งบรรณกร	

ซึง่ต้องท�ำหน้ำท่ีบรรณำธิกำรหนงัสอื	“ธรรมศำสตร์”	ด้วย
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วำรสำร	“ธรรมศำสตร์”	ออกแบบปก
โดยคุณทองเติม	เสมรสุต	สื่อควำมหมำยว่ำ		

จำกโดม...สู่ประชำชน	ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงอุดมคติ	‘เรำศึกษำเพื่อรับใช้ประชำชน’
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ข้อเขียน	“จำกบรรณกร”	ในวำรสำร	“ธรรมศำสตร์”
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ตัวอย่ำงบทควำมในเล่มที่ชวนคนเขียนบทควำม
ส่งให้วำรสำร	“ธรรมศำสตร์”	โดย	บ.ก.	อิสสระ
ได้ส่ง	Postcard	ไปถึงศิษย์เก่ำในต่ำงแดนให้ช่วย
เขียนบทควำมให้	“หวังว่ำควำมเป็นลูกเหลืองแดง
คงจะช่วยให้คุณเขียนเรื่องให้ผมได้”

บทควำมในวำรสำร	“ธรรมศำสตร์”
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 อิสสระได้ร่วมกิจกรรมการจัดงาน	“วัน	5	มหาวิทยาลัย”	ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้ง

แรกในปี	2498	เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรนิสิตนักศึกษำ

ของมหำวิทยำลัย	5	แห่ง	ประกอบด้วย	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	มหำวิทยำลัย

แพทยศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	มหำวทิยำลยัศลิปำกร	และมหำวทิยำลยั

ธรรมศำสตร์	 ท�ำให้อิสสระได้รู้จักมักคุ้นและสนิทสนมกับเพ่ือนต่ำงมหำวิทยำลัย	

รวมท้ังได้มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรณกรหนังสือของมหำวิทยำลัยท้ัง	 

5	แห่ง	

บรรณกร	5	มหำวิทยำลัย	
(อิสสระ	คนที่	4	จำกซ้ำย)

ท่องเที่ยวกับเพื่อนนักศึกษำที่เกำะสีชัง

	 ในสมัยเรียน	 ได้ไปท่องเที่ยวกับ 

เพื่อน	ๆ 	เช่น	ไปเกำะสีชัง	ซึ่งในสมัยนั้น	

แต่ละคณะต้องจัดน�ำเที่ยว	พำนักศึกษำ

ไปทัศนำจรต่ำงจังหวัดหนึ่งคร้ัง	 ตำม

ทัศนะของนักศึกษำในยุคนั้นที่เห็นว่ำ 

“การท่องเที่ยวคือก�าไรของชีวิต”

	 ในฐำนะผู้แทนบรรณกรหนังสือของ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 ได ้รับมติ 

จำกบรรณำกรจำกอีก	4	สถำบัน	ให้เป็น 

ผู ้ จั ดท� าหนั ง สือ	 5	 มหาวิทยาลัย	 

ขึ้นเป็นครั้งแรก	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อิสสระ

ภูมิใจมำก
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	 กำรท�ำกิจกรรมฝึกให้อิสสระกล้ำคิด 

กล้ำพดู	และกล้ำท�ำ	มคีวำมคดิรเิริม่	เชือ่มัน่ 

ในตวัเอง	และเคำรพควำมคิดเหน็ของผู้อ่ืน 

ที่ส�ำคัญท�ำให้สนิทสนมกับเพื่อน	ๆ	ซึ่งทั้ง 

สุวิทย์	 เผดิมชิต	 ประมูล	 วิเชียรสินธุ	์ 

อำจ	ศรีสมวงษ์	และพงษ์โรจน์	โรจนสโรช 

เป็นเพือ่นสนทิตัง้แต่สมยัเรยีนธรรมศำสตร์

จนถึงวำระสุดท้ำยของชีวิต

กำรแข่งเรือระหว่ำง
ธรรมศำสตร์กับแพทย์ศิริรำช	
(ภำพจำกหนังสือ	“ธรรมศำสตร์”)

	 อิสสระได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันฟุตบอลประเพณี	 “จุฬำฯ-ธรรมศำสตร์”	

และกิจกรรมแข่งเรือระหว่าง	 “ธรรมศาสตร์กับแพทย์ศิริราช”	 ท่ีจัดครั้งแรก 

เมื่อปลำยเดือนพฤศจิกำยน	 2499	 พิธีเริ่มข้ึนด้วยนักศึกษำแพทย์ศิริรำชว่ำยน�้ำ 

ชูคบเพลิงจำกฝั่งโรงพยำบำลศิริรำชข้ำมแม่น�้ำเจ้ำพระยำข้ึนฝั่งธรรมศำสตร์ท่ี 

สนำมหญ้ำ หน้ำตึกโดม	กำรแข่งขันเรือมีทั้งเรือขนำดใหญ่ใช้ฝีพำย	50	คน	และ

เรือขนำดกลำงใช้ฝีพำย	 20	 คน	 จุดเริ่มต้นอยู่ใต้สะพำนกรุงธน	 สิ้นสุดท่ีหน้ำ

ธรรมศำสตร์	โดยปีแรกนัน้	พงษ์โรจน์	โรจนสโรช	เพือ่นสนทิอสิสระได้ร่วมพำยเรอื 

ด้วย	(สุวิทย์	เผดิมชิต,	2527)
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เป็นนักสูเ้พื่อประชาธปิไตย และความเป็นธรรม
รว่มเดินขบวนประท้วงเลือกตัง้สกปรกป ี2500

	 อิสสระได้เล่ำถึงเหตุกำรณ์กำรเลือกตั้งสกปรกไว้ว่ำ	 เมื่อวันที่	 26	กุมภำพันธ์	

2500	 ได้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั่วประเทศ	 แต่กำรเลือกต้ัง 

ในพระนครมีกำรตรวจจับบัตรเลือกตั้งโกงได้จ�ำนวนมำก	เรียกว่ำ	‘ไพ่ไฟ’	คือบัตร

เลือกตั้งที่พิมพ์จำกโรงพิมพ์โดยกำกบำทเบอร์ผู้สมัครไว้เรียบร้อยแล้ว	 กำรนับ

คะแนนตำมหน่วยลงคะแนนเลอืกตัง้เกอืบทกุหน่วย	โดยเฉพำะในเขตดสุติใช้เวลำ

เกินกว่ำ	2	วัน	จึงจะทรำบผล

	 วันที่	2	มีนำคม	2500	เป็นช่วงที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ปิดภำคเรียนแล้ว	 

มีแต่นักศึกษำที่มำสอบและเที่ยวเล่นเท่ำนั้น	 อิสสระซึ่งเป็นบรรณกรสโมสร	 

ขณะนั้นอยู่ที่โรงพิมพ์ธรรมศำสตร์เพื่อคุมกำรจัดท�ำวำรสำร	 “ธรรมศำสตร์”	 ได้

รับแจ้งจำกสุวิทย์	 เผดิมชิต	 ให้ไปแจ้งข่าวการเดินขบวนให้นักศึกษาท่ีอยู่ใน

มหาวิทยาลัยทราบและขอให้ไปร่วมกันที่กระทรวงมหาดไทย

	 การเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งในปี	 2500	 นับเป็นคร้ังแรกท่ีนิสิต

นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยได้ร่วมพลังกันเข้ารักษาผลประโยชน์ของประชาชน 

ให้มีกำรตั้งกรรมกำรสอบสวนกำรเลือกตั้งสกปรก	 กำรต่อสู้เพ่ือรักษำไว้ซึ่งสิทธิ
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อันชอบธรรมและเสรีภำพเป็นภำระหน้ำที่ประกำรหนึ่งของนักศึกษำ	ซึ่งนักศึกษา

หญิงได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อความชอบธรรมในช่วงเวลำนั้นด้วย	 เช่น	 คุณ

วิภำ	สุขกิจ	อำจำรย์สิริลักษณ์	 รัตนำกร	อดีตหัวหน้ำนักศึกษำหญิง	และคุณจรี	

อภิชำตบุตร	เป็นต้น	(สุวิทย์	เผดิมชิต,	2527)

อิสสระร่วมเดินขบวนประท้วงเลือกตั้งสกปรกในปี	2500	
(สุวิทย์	เผดิมชิต	เป็นผู้มอบภำพถ่ำยให้)
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ส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาตรคีณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรใ์นปีการศึกษา 2499
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	 	 	 การเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้หล่อหลอมให้อิสสระ

รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรม	การเป็นนักกิจกรรมใน

มหาวิทยาลัยท�าให้มีเพื่อนสนิทที่รักกันมากจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

	 	 	 การเป็นเสมียนและบรรณกรท�าให้มีประสบการณ์ในการท�า

หนังสือ	ได้สั่งสมความรู้ภาษาไทย	ท�าให้ร่างหนังสือดีมาก	ส�านวน

การเขียนของอิสสระเป็นภาษาที่กระชับ	ไม่เยิ่นเย้อ	และไม่ใช้ค�า

ซ�้าซ้อน

	 	 	 ลักษณะการเรียนหนังสือที่ธรรมศาสตร์แบบตลาดวิชา	ท�าให้

อิสสระสามารถท�างานเป็นเสมียนที่กองงบประมาณขณะเรียนได้	

อันเป็นประสบการณ์ที่ท�าให้มีความรอบรู้ด้านงบประมาณในทางปฏิบัติ

	 	 	 อิสสระได้น�าหลักพุทธภาษิต	“ธมฺโม	หเว	รกฺขติ	

ธมฺมจาริ”	ซึ่งมีความหมายว่า	ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม	ที่ท่าน

ผู้ประศาสน์การ	ให้ไว้แก่นักศึกษา	มาใช้เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	

และน�าอุดมการณ์สมัยเรียนที่ธรรมศาสตร์จะ	“รับใช้ประชาชน”	

มาใช้ในการท�างานตลอดชีวิต
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พุทธภำษิต	ธมฺโม	หเว	รกฺขติ	ธมฺมจำริ	ที่ท่ำนผู้ประศำสน์กำรให้ไว้แก่นักศึกษำ	ม.ธ.ก.	
และปรำกฏในวำรสำร	“ธรรมศำสตร์”	ฉบับสุดท้ำยที่อิสสระเป็นบรรณกร	
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อุปสมบท และได้รบัฉายาพระ “อิสโร”

	 ในปี	2500	รัฐบำลจัดงำนเฉลิมฉลองในโอกำสที่พระพุทธศำสนำยั่งยืนมำครบ	

25	ศตวรรษ	มีกำรอุปสมบทพระภิกษุ	2,500	รูป	และสำมเณร	2,500	รูป	ในวัน

วสิำขบชูำ	ในโอกำสนัน้	ทำงรำชกำรได้อนญุำตให้ข้ำรำชกำรทีป่ระสงค์จะอปุสมบท

ในวนันัน้ลำหยดุรำชกำรตัง้แต่วนัอุปสมบทจนถงึวนัลำสกิขำบทหลงัออกพรรษำ	ซึง่

รวมเป็นวันลำทั้งสิ้นได้	5	เดือนเศษ	ได้เป็นกรณีพิเศษ	อิสสระจึงขอลำอุปสมบท

ในพรรษำนั้น

	 “ผมตั้งใจมำนำนแล้วว่ำถ้ำมีโอกาสเม่ือใดจะต้องบวช	 1	 พรรษา	 เพ่ืออุทิศ 

ส่วนกศุลให้แก่ผูม้พีระคณุ	แต่ยงัหำโอกำสเหมำะ	ๆ 	ไม่ได้สกัท	ีเมือ่วำระส�ำคญัยิง่ 

ทำงพระพุทธศำสนำได้มำถึง	ประกอบกับเรียนจบปริญญำตรีแล้ว	 จึงได้ตัดสินใจ

ลำอปุสมบท	และได้รบัพระรำชทำนพระบรมรำชำนญุำตให้อปุสมบทได้”	(อสิสระ	

นิติทัณฑ์ประภำศ,	2527)	
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	 อิสสระเข้ำสู่พิธีอุปสมบท	 ณ	 พัทธสีมำ	 วัดเทพศิรินทรำวำสฯ	 (ประมำณ 

ก่อนเข้ำพรรษำ	3	 วัน)	 โดยได้รับฉำยำ	 “อิสโร”	และมีพระภำวนำปัญญำวิสุทธิ์	

(ขณะนั้นเป็นพระอำจำรย์มหำอ�ำพัน)	เป็นพระอุปัชฌำย์	และมีสมเด็จพระวันรัต	

(นิรันตร์	นิรนฺตโร	ขณะนั้นเป็นพระสำสนโสภณ)	เป็นพระกรรมวำจำจำรย์

	 ตอนบ่ำยของวันอุปสมบท	 ข้ำรำชกำรกองงบประมำณหลำยคนได้ไปร่วม

อนโุมทนำด้วย	และตกเยน็	ท่ำนผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรกองงบประมำณ	(คุณบญุธรรม	

ทองไข่มุกต์)	ได้มำเยี่ยมที่กุฏิ	พร้อมทั้งน�ำของมำถวำยด้วย	เป็นควำมกรุณำของ

ผู้บังคับบัญชำที่อิสสระได้จดจ�ำไว้โดยตลอด

พระภำวนำปัญญำวิสุทธิ์	หลวงปู่อ�ำพัน	บุญ-หลง	อำภรโณ
พระอุปัชฌำย์

087



เรยีนต่อปรญิญาเอก
ทางกฎหมายท่ีฝรัง่เศส ในชว่งปี 2501-2505

 ในปี	2501	อิสสระได้เจริญรอยตำมนำยปรีดี	พนมยงค์	ผู้เป็นคุณลุง	ในกำร 

เข้ำศกึษำปรญิญำเอกทำงกฎหมำยทีม่หำวทิยำลยักอง (Caen)	ซึง่เป็นมหำวทิยำลยั

เดยีวกันกบัทีน่ำยปรดีเีรยีนปรญิญำตรี	และเลือกเรยีนและท�ำวทิยำนพินธ์ในสำขำ

กฎหมำยมหำชน

ครอบครัวและเพื่อนรักมำส่งที่สนำมบิน	ในวันที่ไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส
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	 นอกจำกนี้	 ในปี	 2501	อิสสระยังได้รับเลือกเป็น 

นำยกสมำคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสอีกด้วย	 โดยด�ำรง

ต�ำแหน่งนำยกสมำคมในช่วงปี	2501-2503	

	 ในปี	 2502	 ระหว่ำงท่ีอิสสระลำศึกษำต่อนั้น	 ส�ำนัก 

งบประมำณ	สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	ได้จัดตั้งขึ้น	จึงได้

มกีำรโอนช่ือนำยอสิสระมำรับรำชกำรทีส่�ำนกังบประมำณ		

อิสสระในช่วงเรียนที่ฝรั่งเศส
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เกรด็ประวติัศาสตร ์2502

จัดตั้งส�านักงบประมาณ	สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี		

	 อิสสระได้เล่ำว่ำ	 “ก่อนที่จะมีกำรปฏิรูประบบงบประมำณในปี	 2502	 กอง 

งบประมำณ	สงักัดกรมบญัชกีลำง	ท�ำหน้ำทีห่ลกัคล้ำยสมหุบญัชธีนำคำรในกำรส่ังจ่ำย

เงนิตำมฎกีำของกระทรวง	กรมต่ำง	ๆ 	และหกับัญชีเพือ่คุมยอดเงินงบประมำณ	ประเภท

ค่ำใช้สอย	เงินกำรจร	(รำยจ่ำยพเิศษไม่เป็นกำรประจ�ำ	เช่น	ก่อสร้ำงตกึท�ำครำวเดยีว)	 

และรำยจ่ำยวิสำมญั	(ส่วนมำกเป็นรำยจ่ำยลงทนุ	เช่น	รำยจ่ำยค่ำขยำยสนำมบิน)	รวมถงึ

จัดท�ำงบประมำณประจ�ำปี	

	 ในปี	2499	รัฐบำลสหรัฐอเมริกำได้ส่งผู้เชี่ยวชำญ	P.A.S.	(Public	Administration	

Service)	มำปรับปรุงกำรบริหำรกำรคลังและเสนอแนะกำรปฏิรูปงบประมำณ	โดยให้

จัดตั้งส�ำนักงบประมำณขึ้น	 เพื่อแยกกำรจัดท�ำงบประมำณออกจำกกำรจัดเก็บรำยได้

และกำรเบิกจ่ำยเงิน

		ทฤษฏกีำรคลังสมยัใหม่	ไม่ถือว่ำกำรสัง่จ่ำยเงนิและหกับญัชเีพือ่คุมยอดงบประมำณ	

เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนงบประมำณกลำง	ดังนั้น	หลังจำกกำรปฏิรูปงบประมำณโดย

ตัง้ส�ำนกังบประมำณใน	ปี	2502	จงึได้มกีำรแยกหน้ำทีข่องสมหุบญัช	ี(กรมบัญชกีลำง)	 

ออกจำกหน่วยงำนงบประมำณกลำง	 (ส�ำนักงบประมำณ)	 ส่วนกำรรวบรวมค�ำขอ 

งบประมำณยังเป็นหน้ำที่ของกองงบประมำณอยู่	 แต่เป็นเพียงหน้ำที่ทำงธุรกำร	 ไม่มี

หน้ำท่ีพจิำรณำว่ำรำยกำรและจ�ำนวนเงนิทีข้่อตัง้งบประมำณเหมำะสมหรอืไม่”	(อสิสระ

นิติทัณฑ์ประภำศ,	2527)	
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	 รัฐบำลได้จัดตั้งส�ำนักงบประมำณ	 โดยมีฐำนะเทียบเท่ำกรม	 สังกัดส�ำนักนำยก

รฐัมนตร	ีมเีหตผุลหลักคือ		(1)	นำยกรฐัมนตรีเป็นหวัหน้ำฝ่ำยบรหิำร	จงึเหมำะสม

ท่ีจะก�ำหนดโครงกำรปฏบิตังิำนและกำรใช้จ่ำยเงนิ		(2)	ถ้ำให้กระทรวงกำรคลงัเป็น

ผูพ้จิำรณำงบประมำณจะไม่เกดิประสทิธภิำพเต็มทีเ่ท่ำกบัให้นำยกรฐัมนตรพีจิำรณำ	

เพรำะนำยกรัฐมนตรีมฐีำนะสงูกว่ำรฐัมนตร	ี	(3)	เป็นกำรรวมศนูย์งบประมำณของ

ทุกกระทรวง	ทบวง	กรม	มำไว้	ณ	จุดเดียว

	 กำรเรียนปริญญำเอกทำงกฎหมำยท่ี

ฝรั่งเศส	 จะต้องสอบไล่ผ่ำนก่อนที่จะท�ำ 

วิทยำนิพนธ์ได้	ในปี	2502	อิสสระสอบไล่

ผ่ำน	 โดยได้รับเกียรตินิยมดี	 (ฺBien)	 และ

ได้รับประกำศนียบัตรชั้นสูงทำงกฎหมำย

มหำชน	(Diplômé	d'Etudes	Supérieures	

de	Droit	Public)		จำกมหำวทิยำลยักอง	รวม

ทั้งได้รับทุนสนับสนุนในกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ 

ในระดับปริญญำเอก

เอกสำรทำงมหำวิทยำลัย	Caen	แจ้งเรื่อง
กำรสนับสนุนกำรขอทุนของอิสสระ	

ในกำรท�ำวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอก
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	 ในเดือนตุลำคม	 2503	 อิสสระในฐำนะนำยกสมำคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส	

พร้อมด้วยคณะนักเรียนไทยได้เข้ำเฝ้ำฯ	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช	รัชกำลที่	9	และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	พระบรมรำชินีนำถ	

ในรัชกำลที่	9	ในช่วงที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระรำชด�ำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศส

คณะนักเรียนไทยในฝรั่งเศสเข้ำเฝ้ำฯ	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	
รัชกำลที่	9	และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	พระบรมรำชินีนำถ	ในรัชกำลที่	9	ในปี	2503
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ตัวอย่ำงสมุดจดโน้ตสมัยเรียนปริญญำเอก

	 อิสสระได้ท�าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

เรือ่ง	“การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิน่ในประเทศไทย” 

เพือ่อธบิำยกำรกระจำยอ�ำนำจฯ	ในประเทศไทย	และ

วิเครำะห์ควำมเป็นอิสระจำกรำชกำรส่วนกลำง

หน้ำปกวิทยำนิพนธ์
ระดับปริญญำเอก
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La décentralisation territoriale en Thaïlande

ในบทน�าวิทยานิพนธ์เรื่องนี้	สรุปใจความ	ดังนี้

	 “สมัยสมบูรณำญำสิทธิรำชย์	 กำรปกครองของประเทศไทยมีลักษณะเป็นระบบ 

รวมศนูย์	โดยในแต่ละเขตปกครองจะอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุตำมล�ำดบัช้ันจำกส่วนกลำง

ซึ่งขึ้นตรงต่อพระมหำกษัตริย์

	 ในช่วงปลำยสมัยสมบูรณำญำสิทธิรำชย์	 ได้มีควำมพยำยำมที่จะกระจำยอ�ำนำจ	

โดยกำรให้มีกำรเลือกตั้งก�ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนในบำงพื้นที่	แต่ทั้งก�ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน

ยังคงอยู่ภำยใต้อ�ำนำจบริหำรของส่วนกลำง	นอกจำกนี้	ยังได้มีกำรตั้งคณะกรรมกำร

ด้ำนสำธำรณสุข	(Conseils	sanitaires)	ในบำงพื้นที่	โดยกรรมกำรได้รับกำรแต่งตั้ง

จำกส่วนกลำง	เพื่อให้ท�ำหน้ำที่จัดกำรเกี่ยวกับสำธำรณสุขในพื้นที่ของตน	อย่ำงไรก็ดี	 

คณะกรรมกำรดังกล่ำว	 แม้จะมีฐำนะเป็นนิติบุคคลแต่ก็มีรำยได้ไม่เพียงพอและยัง 

ไม่อำจถือได้ว่ำเป็นกำรกระจำยอ�ำนำจอย่ำงแท้จริง	เพรำะกรรมกำรยังคงได้รับแต่งตั้ง

จำกส่วนกลำง

	 กำรกระจำยอ�ำนำจสูท้่องถิน่ในประเทศไทยเริม่ปรำกฏชัดขึน้เมือ่มกีำรเปลีย่นแปลง

กำรปกครอง	โดยในปี	2477	รัฐบำลได้ออกกฎหมำยเพือ่ให้มกีำรจดัต้ังหน่วยงำนบรหิำร

ส่วนท้องถิ่นในบำงพื้นที่ที่มีจ�ำนวนประชำกรและรำยได้เพียงพอ	 อย่ำงไรก็ดี	 จนถึงป	ี

2495	 กำรจัดตั้งหน่วยงำนดังกล่ำวครอบคลุมเพียงร้อยละ	 10	 ของพื้นที่ทั้งหมดใน

ประเทศเท่ำนั้น
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	 หลังจำกนั้น	รัฐบำลได้มีควำมพยำยำมที่จะกระจำยอ�ำนำจโดยมีกำรออกกฎหมำย

อกีหลำยฉบบั	ซ่ึงมผีลให้กำรกระจำยอ�ำนำจสู่ท้องถิน่ในประเทศไทยมคีวำมสลบัซบัซ้อน 

โดยอำจแยกพิจำรณำหน่วยงำนบริหำรส่วนท้องถิน่ทีเ่กดิขึน้ออกได้ตำมควำมเป็นอสิระ

จำกส่วนกลำงเป็น	2	กรณี

	 กรณีแรก	 เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรกระจำยอ�ำนำจโดยมีอิสระอย่ำงแท้จริง	 (col-

lectivites	décontralisées)	เพรำะสมำชิกมำจำกกำรเลือกตั้งทั้งหมด	และกรณีที่สอง	

เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรกระจำยอ�ำนำจเพียงบำงส่วน	 (collectivites	 semi-décon-

tralisées)	เพรำะนอกจำกสมำชิกจะมำจำกกำรเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว	ยังมีสมำชิกที่ได้

รับแต่งตั้งจำกส่วนกลำงด้วย”

(แปลสรุปเป็นภำษำไทยโดย	

ศำสตรำจำรย์พิเศษ	ดร.พล	ธีรคุปต์,	

มีนำคม	2564)
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	 อิสสระส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมาย	(Docteur

en	Droit)	ในปี	2505	

	 “คุณลุงพระบ�าราศฯ	 ได้กล่าวอย่างชื่มชมว่าพ่ีอิสสระจบวิชาอย่างเดียวกับ

ท่านปรีดี	พนมยงค์	คุณลุงของพี่อิสสระ” (วิทยา	เวชชาชีวะ,	มีนาคม	2564)

ถ่ำยหลังจำกส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอก

	 การเรยีนกฎหมายมหาชนทีป่ระเทศ

ฝรั่งเศส	 ท�าให้อิสสระได้หล่อหลอม 

เป็นผู้ใฝ่รู้ทางวิชาการ	เป็นนักอ่านและ

นักค้นคว้าตัวยง	 ท�าให้มีความรอบรู ้

เนื่องจากการเรียนกฎหมายมหาชนที่

ฝรั่งเศส	 ได้เรียนทั้งกฎหมายปกครอง	

กฎหมายการคลงั	กฎหมายรฐัธรรมนญู	

รัฐศาสตร์	 และเศรษฐศาสตร์ โดยได้ 

เริ่มซื้อหนังสือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ 

กฎหมำยมหำชนทั้งหนังสือเก ่ำและ 

หนังสือใหม่	และค ้นคว ้ำอ ่ำนต�ำรำ

เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 กฎหมำยปกครอง	 และกฎหมำยกำรคลังของฝรั่งเศส

และของประเทศในภูมิภำคยุโรป	 และสหรัฐอเมริกำอย่ำงต่อเนื่องจนมีควำม

เชี่ยวชำญ	 สำมำรถอธิบำยได้อย่ำงเข้ำใจถ่องแท้	 และได้น�ำควำมรู ้มำใช้ใน 

กำรพัฒนำวิชำกำรด้ำนกฎหมำยมหำชนในประเทศไทย
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วยัผู้ใหญ่
ชวีติครอบครวัและงาน

(2505-2564)



	 หลงัจากส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาเอกในปี	2505	ดร.อสิสระได้กลบัมาท�างาน

ที่ส�านักงบประมาณในต�ำแหน่งพนักงำนงบประมำณโท กองวิทยำและกฎหมำย

กำรคลัง

ส�ำนักงบประมำณใช้ “ตึกพัฒนำ” ภำยในท�ำเนียบรัฐบำล 
เป็นสถำนที่ท�ำกำร ในปี 2503-2528
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พ่อพำแม่ไปเที่ยวกับคุณย่ำ  พี่น้อง และหลำน

พบรกักับภรรยาท่ีส�านักงบประมาณ
และสรา้งครอบครวัอบอุ่น

 ในปี 2507 ดร.อิสสระได้พบรักกับคุณผำณิต ลักษณพำณิช ท่ีเพิ่งเรียน 

จบปรญิญำตรจีำกคณะอกัษรศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั และมำรบัรำชกำร 

เป็นลูกจ้ำงที่ส�ำนักงบประมำณ ในกองประมวลรำยรับ ซึ่งรับผิดชอบแผนกำรจัด

เก็บรำยได้ของประเทศ โดยมีหัวหน้ำงำนคือคุณสำโรจน์ สุนันทิวัฒน์ ซึ่งเป็นเพื่อน

รุ่นใกล้เคียงกับ ดร.อิสสระ ซึ่งขณะนั้นท�ำงำนอยู่ที่กองวิทยำและกฎหมำยกำรคลัง

 “คุณสำโรจน์แนะน�ำพ่อ ซึ่งเพ่ิงจบ

ปริญญำเอกใหม่ ๆ ให้รู้จักกับแม่ หลัง 

จำกได้พูดคุยกัน พ่อชอบท่ีแม่คุยเก่ง 

และไม่นำนก็ได้เป็นคนรับส่งแม่ไปกลับ

ที่ท�ำงำนทุกวัน พ่อได้พำแม่ไปพบปะ

เพื่อนฝูง คุณย่ำ และญำติพี่น้องในทุกที่  

ท�ำให้แม่เป็นที่รักของเพื่อนและญำติ 

ของพ่อทุกคน”
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 ในช่วงที่คบกัน แม่ได้เรียนต่อปริญญำโทที่นิด้ำ พ่อยังได้เป็นที่ปรึกษำแนะน�ำ 

กำรท�ำวิทยำนิพนธ์อีกด้วย หลังจำกนั้นแม่ได้ย้ำยไปท�ำงำนที่ส�ำนักงำนปลัด 

ส�ำนกันำยกรฐัมนตรใีนปี 2510 เพือ่ไม่ให้มปัีญหำกำรท�ำงำนทีเ่ดยีวกนั แต่สถำนที ่

ท�ำงำนยงัอยูต่กึเดยีวกนัในท�ำเนยีบรฐับำล พ่อกบัแม่จงึยงัคงนัง่รถไปท�ำงำนด้วยกนั 

 หลังจำกคบมำ 4 ปี พ่อได้หมั้นและแต่งงำนกับแม่ ในวันที่ 5 ธันวำคม 2510 

และ 6 มกรำคม 2511 ตำมล�ำดับ โดยมีพิธีแต่งงำนเรียบง่ำย ตอนเช้ำไปท�ำบุญ 

ที่โรงพยำบำลสงฆ์กันเพียงสองคน และจัดเลี้ยงตอนเย็นท่ีวิทยำลัยป้องกัน 

รำชอำณำจักร (วปอ.) ที่เพิ่งเริ่มจัดเป็นสถำนที่จัดงำนแต่งงำน
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 พ่อรักและไว้วำงใจแม่มำก ให้แม่เป็นคนดูแลทุกคนในครอบครัวของพ่อ ไม่ว่ำ

จะเป็นคุณย่ำ พี่น้องของพ่อ รวมถึงให้แม่เป็นคนบริหำรกำรเงินในครอบครัว 

 หลังจำกแต่งงำน แม่ได้ผ่ำตัดช็อกโกแลตซีส ท�ำให้มีลูกยำก นำยแพทย์เสบียง 

ศรีวรรณบูรณ์ ผู้รักษำเรื่องกำรมีลูกยำกได้แนะน�ำไม่ให้แม่เครียด 

 ในปี 2513 พ่อจึงได้พำแม่ไปท่องเที่ยวที่สหรัฐอเมริกำ เพื่อให้แม่ได้พักผ่อน 

เต็มที่ และถือเป็นกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศครั้งแรกของแม่ โดยพ่อได้พำแม่ไป

เที่ยวในหลำย ๆ มลรัฐ เช่น นอร์ทแคโรไลนำ นิวยอร์ก และวอชิงตัน ดีซี
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ที่สหรัฐอเมริกำ
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ซ้ำยไปขวำ
คุณย่ำ แม่ คุณยำย และพ่อ
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 ตอนลูกเอกเกิด พ่อดีใจมำก เพรำะลูกเอก

เป็นลูกชำยคนแรกและเป็นหลำนชำยคนแรก 

ของตระกูล พ่อได้ให้ควำมอบอุ่น คอยกล่อม

ลูกก่อนนอน เป็นควำมทรงจ�ำวัยเด็กที่ลูกเอก

ไม่เคยลืมเลือน

ลูกเอกกับพ่ออี๊ด

 หลังจำกกลับจำกสหรัฐอเมริกำ แม่ตั้งครรภ์

และลูกเอก (เอกนิติ) เกิดในปี 2514
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ลูกเอกกับพ่ออี๊ด และพระอำจำรย์มหำอ�ำพัน 
(พระอุปัชฌำย์ สมัยพ่อบวชที่วัดเทพศิรินทร์) 

 หลังจำกลูกเอกเกิด แม่แท้งลูกชำยไปอีก 3 คน จนในปี 2519 ก็ได้ให้ก�ำเนิด

ลูกสำว คือลูกโอ๋ (อิสริยำ) 

 ตอนลูกโอ๋เกิด แม่มีอำยุครรภ์เพียง 6 เดือนครึ่ง และลูกโอ๋มีน�้ำหนักตัวเพียง  

1,100 กรัม และลดลงเรื่อย ๆ เหลือ 880 กรัม นำยแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ ์

ผู้ท�ำคลอด ได้เชิญพ่อไปพบและแจ้งว่ำมีโอกำสรอดเพียง 10% พ่อได้ถือศีล 8 

ตำมค�ำแนะน�ำของพระอำจำรย์มหำอ�ำพนั จนกระทัง่ลูกโอ๋มนี�ำ้หนักเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ   

จนถึง 2,000 กรัม จึงได้ออกจำกโรงพยำบำล พ่อดีใจมำก เมื่อลูกโอ๋กลับบ้ำน 

ก็คอยดูแลประคบประหงม เวลำมีคนถำมว่ำชื่อจริงลูกโอ๋ “อิสริยำ” หมำยควำม

ว่ำอะไร แม่จะตอบว่ำเป็น “ลูกยำของอิสสระ”
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 พ่อเป็นผู้น�ำครอบครัวที่ดี ให้ควำมรัก

และยกย่องให้เกียรติแม่ รวมถึงรักญำติ

พ่ีน้องของแม่เหมือนญำติของพ่อเอง มี

ควำมรบัผดิชอบสงูในหน้ำทีก่ำรงำน และ

แม้ว่ำพ่อจะมภีำรกจิทีห่นกัและยุง่เพยีงใด

ก็ให้ควำมส�ำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับ

แรก ท�ำให้ครอบครวัอบอุ่น เช่น พ่อไม่เคย 

สบูบหุร่ีในบ้ำนแต่จะไปสบูนอกบ้ำนเพรำะ

เป็นห่วงสุขภำพของสมำชิกในครอบครัว  

ลูกโอ๋กับพ่ออี๊ด
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และเมือ่ลกูโอ๋อำย ุ7 ปี ได้บอกให้พ่อเลกิ

สบูบหุร่ี ถ้ำไม่เลกิจะไม่ให้หอม พ่อใจเด็ด

มำก เลิกสูบบุหรี่ในทันทีเพื่อจะได้หอม 

ลูกสำวได้ และพ่อจะโม้กับทุก ๆ คน 

ว่ำเลิกสูบบุหรี่ได้เพรำะลูกสำว หรือเวลำ 

ไปสอนพิเศษในวันเสำร์ที่มหำวิทยำลัย

รำมค�ำแหง พ่อมกัจะซือ้กล้วยป้ิงเจ้ำอร่อย 

ที่รำมค�ำแหงมำฝำกแม่และลูก ๆ เป็น 

ประจ�ำ นอกจำกนี ้พ่อจะเป็นคนรับส่งลกู 

ด้วยตนเอง ไปรบัส่งลกูเอกกลบับ้ำนจำก 

โรงเรยีนวชริำวธุวิทยำลยัซึง่เป็นโรงเรยีน 

ประจ�ำที่อนุญำตให้นักเรียนกลับบ้ำน 

ทกุ ๆ  2 อำทติย์ ไปรบัส่งลกูโอ๋ทีโ่รงเรยีน 

ที่เรียนพิเศษ เรียนเปียโน และเมื่อทำง

โรงเรยีนมกีจิกรรม พ่อจะไปดกูจิกรรมทีล่กู

ท�ำทุกครั้ง

ลูกเอก ลูกโอ๋กับพ่ออี๊ด
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 พ่อจะพยำยำมหำเวลำเล่นกับลูก ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พ่อผ่อนคลำย 

จำกงำน เช่น ตอนเด็ก ๆ จะพำลูกเอกไปขับรถ ถีบเรือ หรือเล่นกระโดดร่มกับ 

ลูกโอ๋ (กระโดดจำกบันได 2-3 ขั้น โดยให้พ่ออุ้มรับ) หรือเล่นไพ่กับลูก ๆ เช่น  

ไพ่รัมมี่ ไพ่จับคู่ ไพ่ผสมสิบ และไพ่ขี่ม้ำที่พ่อคิดเอง 

 ในช่วงว่ำงจำกกำรท�ำงำน พ่อจะท�ำอำหำรให้

สมำชิกรับประทำน เช่น สเต๊ก และเมนูจำนเด็ด 

ซปุนกกระทำ และข้ำวผดัเหลำ ทีไ่ด้สตูรมำจำกคุณ

ปู่หลุยในวัยรุ่น ซึ่งสมำชิกทุกคนชอบอำหำรที่พ่อ 

ท�ำมำก
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 นอกจำกนี้พ่อพร้อมที่จะให้ค�าปรึกษา	 และสนับสนุนแม่และลูกในทุกเรื่อง	

เวลำแม่มีปัญหำในกำรท�ำงำน พ่อจะเป็นที่ปรึกษำที่ดีในกำรแนะน�ำให้ควำมรู ้

และหำทำงแก้ไข พ่อให้ค�ำปรึกษำลูกเอกและลูกโอ๋ในเรื่องกำรเรียนเสมอ เช่น  

เรื่องกำรเรียนสำขำเศรษฐศำสตร์ โดยเฉพำะเศรษฐศำสตร์กำรคลัง และแนวทำง

กำรตอบค�ำถำมเพื่อสัมภำษณ์เข้ำเรียนต่อปริญญำโท

	 พ่อรักและกตัญญูต่อคุณย่ามาก	 พ่อจะ

ไปเย่ียมคุณย่ำทุกวัน คอยรับส่งคุณย่ำไปท�ำ 

ธุระ ไปร่วมงำนรวมญำติ ไปงำนท�ำบุญ และ 

รับประทำนอำหำรพร้อมกับญำติพ่ีน้อง ลูก 

และหลำนเป็นประจ�ำ และเมือ่พ่ออยูกั่บพีน้่อง 

พ่อจะผ่อนคลำย และพูดคุยกับพ่ีน้องอย่ำง

สนุกสนำนและมีควำมสุข

พ่อกับคุณย่ำ
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พ่อกับคุณย่ำ และญำติพี่น้อง 
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พอ่กับความส�าเรจ็ในการเรยีนของลกู

 พ่อภมูใิจกบัควำมส�ำเร็จของลกูเอกทีส่�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำตรี เศรษฐศำสตร

บัณฑติ จำกคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และได้รบัทุน ก.พ.(7) ไปศกึษำ

ต่อปรญิญำโทสำขำเศรษฐศำสตร์ท่ี University of Illinois at Urbana Champaign 

และปริญญำเอกสำขำเศรษฐศำสตร์ที่ Claremont Graduate University

ความส�าเรจ็ของลกูเอก
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 “พ่อเป็นแรงบนัดาลใจให้ผมอยากรบัราชการเหมอืนพ่อ และผมรูเ้ป้าหมายว่า 

จะเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ ท�าให้ตอนผมอยู่ช้ัน ม.3 จึงเลือก

แผนการเรียนศิลป์ ค�านวณ และตอน ม.6 ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผมเลือก

เรียนแค่ 2 คณะคือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ และเลือกเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนพ่อ

 ความส�าเร็จในการเรียนมาจากการเห็นแบบอย่างของพ่อในความขยัน มุ่งมั่น  

และเป็นนักกิจกรรม ท�าให้ผมเรียนได้ดีควบคู ่กับการเป็นนักกีฬารักบี้ของ

มหาวทิยาลัยและเยาวชนทมีชาต ิในช่วงทีเ่รยีนได้มโีอกาสอภิปรายในเรือ่งแนวคิด

เศรษฐศาสตร์กับพ่อ เช่น เรือ่งเศรษฐศาสตร์ส�านกัเคนส์ และการคลงัมหาชน ท�าให้

เป็นแรงบนัดาลใจให้ผมเลอืกเรยีนวชิาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์การคลงั เมือ่เรยีนจบ 

ได้เลือกรับราชการที่กระทรวงการคลัง และสอบทุน  ก.พ. ในความต้องการของ

กระทรวงการคลัง”
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ความส�าเรจ็ของลกูโอ๋
 พ่อภูมิใจกับควำมส�ำเร็จของลูกโอ๋ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี เศรษฐศำสตร

บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จำกคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

และได้รบัทนุ ก.พ. ไปศกึษำต่อปริญญำโทสำขำเศรษฐศำสตร์ท่ี University of  

Michigan และปรญิญำเอกสำขำเศรษฐศำสตร์ที ่Claremont Graduate University

รวมท้ังส�ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรนีติศิำสตร

บณัฑติจำกมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์อกีด้วย

 

115ชีวิต“อิสสระ”



 “ความส�าเร็จในการเรียน เกิดจากความขยันที่เห็นได้จากพ่อ ที่เป็นนักอ่าน 

นักค้นคว้าหาข้อมูล สมัยเรียนหนังสือปริญญาตรีสามารถถามพ่อได้ทุกเรื่อง 

เพราะพ่อรอบรู้ทั้งประวัติศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ และ

ท�าให้ตอนเรียนปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีทั้ง

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย กฎหมาย และรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ท�าคะแนนได้

ดี นอกจากนี้ พ่อยังเป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้หลังส�าเร็จการศึกษาปริญญาเอก  

ได้เรียนนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

ได้มีโอกาสคุยกับพ่อในวิชากฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัง ซึ่งพ่อภูมิใจ

มากที่โอ๋จบการศึกษานิติศาสตร์เหมือนพ่อ

 นอกจากนี้ ความสามารถในการร่างหนังสือ และเขียนรายงานท่ีได้จากพ่อ 

เกิดจากการเป็นคนพิมพ์งานเขียนให้พ่อในหลาย ๆ เร่ือง ท�าให้ได้เห็นสไตล์ 

การเขียนของพ่อ ซึ่งน�ามาใช้ในการเรียนและการท�างานได้เป็นอย่างดี”
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พอ่เป็นต้นแบบใหล้กูมคีรอบครวัท่ีอบอุ่น
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พ่อกับหลำนอุ๊บอิ๊บ
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พอ่เป็นต้นแบบในการท�างานของครอบครวั

 ค�ำสอน ‘ซื่อสัตย์สุจริต’ เป็นค�ำสอนที่พ่อพูดและปฏิบัติให้เห็นเป็นประจ�ำตั้งแต่

ลกูยงัเดก็ ท�ำให้ลกู ๆ  ภมูใิจกับควำมซือ่สตัย์ของพ่อ ทีแ่ม้ต�ำแหน่งของพ่อสำมำรถ

เอื้อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่นได้ แต่พ่อไม่ท�ำ และภูมิใจกับกำรเป็นข้ำรำชกำรที่

มีควำมซื่อสัตย์มำก

 ครั้งหนึ่งลูกเอกเคยถำมพ่อว่ำ ‘ท�ำไมเรำถึงไม่รวยเหมือนลูกข้ำรำชกำรคน

อื่นเขำ’ พ่อตอบว่ำ ‘ถ้ำเอกคิดอย่ำงนั้น เอกก็ไม่ใช่ลูกพ่อ’ หรือลูกโอ๋เคยเล่ำถึง 

กำรลอกข้อสอบที่โรงเรียน พ่อก็ตอบเช่นกันว่ำ ‘ถ้ำโอ๋ลอกข้อสอบก็ไม่ใช่ลูกพ่อ’

 ตั้งแต่เด็กจนโต ลูกเอกและลูกโอ๋มักเห็นภำพพ่อท�ำงำนหนัก กลับบ้ำนดึก

และหอบแฟ้มกองโตกลับมำเซ็นงำนที่บ้ำนทุกคืน ลูกเอกเคยถำมพ่อว่ำ ท�ำไมพ่อ 

ไม่เซ็นงำนให้ผ่ำน ๆ ไป ท�ำไมต้องมำอ่ำนละเอียดในทุกเรื่อง พ่อตอบว่ำ ‘เรื่อง

ที่พ่อต้องเซ็น เป็นเรื่องเงินงบประมำณของประเทศ พ่อต้องรักษำประโยชน์ของ

ประเทศชำติ และถ้ำพ่อท�ำชุ่ย ๆ ก็อำจจะท�ำให้ประเทศชำติเสียหำยได้’ 

	 นอกจากนัน้พ่อยังเป็นครแูละต้นแบบในการท�างานของแม่และลูก	ๆ 	ผ่านค�าสอน	

และการปฏบิติัตนของพ่อในการรับราชการและทุม่เทท�างานให้กบัประเทศชาติ

 “แม่ซมึซบัวธิกีำรท�ำงำนพ่อตลอดมำ ท�ำให้แม่ได้เติบโตในรำชกำร ควำมส�ำเรจ็

ในชวีติรำชกำรของแม่ส่วนหนึง่มำจำกกำรสอนของพ่อผ่ำนทำงกำรประพฤตปิฏบิติั

ตนของพ่อและกำรเล่ำเรือ่งต่ำง ๆ  ให้ฟัง ท�ำให้แม่ซมึซบัควำมขยนั อดทน ซือ่สตัย์ 

และละเอียดรอบคอบ”
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ต้นแบบการท�างานของพอ่

 เนื่องจำกนำงชวนชื่น มำรดำ เป็นน้องสำวท่ีมีควำมผูกพันใกล้ชิดกับนำย

ปรีดี พนมยงค์ ท�ำให้ดร.อิสสระให้ควำมเคำรพรักคุณลุงปรีดีอย่ำงสูง และม ี

นำยปรดีเีป็นต้นแบบในกำรเป็นผูป้ระพฤตธิรรม เป็นหวัหน้ำครอบครวัทีด่ ีเป็นนกั 

ประชำธิปไตย เป็นนักวิชำกำรด้ำนกฎหมำยมหำชนท่ีมองกำรณ์ไกล มีควำม 

สำมำรถ รอบรู้ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตนและท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศ 

 ในช่วงที่นำยปรีดีพ�ำนักที่กรุงปำรีส ดร.อิสสระได้ไปกรำบเยี่ยมคุณลุงปรีดีที่ 

บ้ำนอองโตนี ชำนกรุงปำรีส หลำยครั้ง และได้ติดต่อกับคุณลุงทำงจดหมำยเสมอ 

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ท่ำนให้ช่วยค้นคว้ำข้อมูลทำงประวัติศำสตร์อย่ำงละเอียด 

เพื่อประกอบกำรเขียนหนังสือ เช่น ให้ช่วยค้นข้อมูลเรื่องทุนส�ำรองเงินตรำ และ

ดัชนีค่ำครองชีพ ฯลฯ รวมถึงให้เป็นธุระจัดกำรพิมพ์หนังสือ เช่น “อนุสรณ์

นำยปรำโมทย์ พึ่งสุนทร” ตำมบันทึกวิธีกำรของนำยปรีดีท่ีก�ำหนด โดย 

ในกำรสอบทำนได้ให้ตรวจปรูฟหลำยครั้ง หลังจำกเห็นชอบแล้วจึงให้สั่งพิมพ์ได ้

แสดงถึงควำมละเอียดและควำมพิถีพิถันในกำรท�ำหนังสือของนำยปรีดี  

ซึ่งตรงกับลักษณะการท�างานของดร.อิสสระที่มีความละเอียดและพิถีพิถันใน 

การเขียนงานต่าง	 ๆ	 การค้นคว้าข้อมูล	 การสอบทานและตรวจสอบข้อเขียน

หลายรอบ	เพื่อให้งานออกมามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
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(จดหมำยจำก
นำยปรีดีถึงหลำนอิสสระ 

4 ธันวำคม 2513)

“ขอชมเชยว่าหลานได้ใช้ความคิดและการท�างานอย่างเป็นระบบ
เอาการเอางาน ขอให้หลานอี๊ดรักษาความดีนี้ไว้ให้ตลอดไป 

และให้พัฒนายิ่งขึ้น ไม่เฉพาะการงานของลุงเท่านั้น แต่เพื่อการงาน
ส่วนรวมในหน้าที่ทางการรัฐ และการงานส่วนรวมของประเทศชาติ”

121ชีวิต“อิสสระ”



บันทึกวิธีกำรพิมพ์
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 นอกจำกนี้ คุณสิริ ปกำศิต คุณบุญธรรม ทองไข่มุกต์ คุณประสงค์ สุขุม 

และดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำก็เป็นแบบอย่ำงในกำรท�ำงำนของ 

ดร.อสิสระ (สองท่ำนแรกเป็นผูบ้งัคับบญัชำตัง้แต่ช่วงทีเ่ร่ิมท�ำงำนท่ีกองงบประมำณ

กรมบญัชกีลำง และสองท่ำนหลังเป็นผูบ้งัคบับญัชำในช่วงทีก่ลบัมำท�ำงำนทีส่�ำนกั 

งบประมำณหลงัจำกส�ำเรจ็กำรศกึษำปริญญำเอก) ทัง้สีท่่ำนเป็นผูท้ีม่ฝีีมอื มคีวำม

สำมำรถในกำรท�ำงำน และปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต

ดร.อิสสระ กับ ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ และ
คุณบัณฑิต บุณยะปำนะ ไปดูงำนด้ำนงบประมำณที่สหรัฐอเมริกำ

123ชีวิต“อิสสระ”



 ดร.อิสสระมีภำรกิจในหน้ำที่รำชกำรหลำยด้ำนในเวลำพร้อม ๆ กัน ไม่เฉพำะ 

งำนประจ�ำที่ส�ำนักงบประมำณ แต่ยังเป็นกรรมกำรต่ำง ๆ ในภำครัฐอื่น ๆ เช่น 

กรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรอืน กรรมกำรร่ำงกฎหมำย คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ฯลฯ

เป็นกรรมกำรรฐัวสิำหกจิหลำยแห่ง เช่น กำรปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย ธนำคำร

ออมสิน องค์กำรทอผ้ำ ฯลฯ เป็นอำจำรย์พิเศษในหลำยมหำวิทยำลัย รวมทั้งเป็น 

นำยกสมำคมกฎหมำยมหำชนแห่งประเทศไทย

การท�างานตลอดชวีติ 
ในภารกิจท่ีหลากหลายทัง้ในด้านงบประมาณ และ
กฎหมายมหาชน สรา้งผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ประเทศ
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 ควำมเข้ำใจและแรงสนับสนุนของภรรยำและลูก ๆ มีส่วนส�ำคัญในกำรท�ำให ้ 

ดร.อิสสระท�ำงำนได้อย่ำงเต็มที่ และด�ำรงตนอยู่ในควำมซื่อสัตย์ สุจริต

 “แม่สนับสนุนให้พ่อท�ำงำนเต็มที่ พ่อได้ให้แม่เป็นคนดูแลทุกคนใน ครอบครัว 

ของพ่อ ไม่ว่ำจะเป็นคณุย่ำ พีน้่องของพ่อ และลกู ๆ  รวมถงึให้แม่เป็นคนดแูลบรหิำร

จดักำรด้ำนกำรเงนิ ท�ำให้พ่อสำมำรถทุม่เทกบังำนได้โดยไม่ต้องกงัวลเร่ืองอืน่ เวลำท่ี

พ่อท�ำงำนหนกั ๆ  และเครยีด แม่จะให้พ่อไปผ่อนคลำยกนิข้ำวกบัเพือ่น ๆ  หลงัเลกิงำน 

และเมือ่กลบับ้ำนจะไม่มกีำรคยุเรือ่งงำนของกนัและกนัทีบ้่ำน เว้นแต่มเีรือ่งจ�ำเป็น 

ที่ต้องปรึกษำหำรือด้วยกัน

 ตั้งแต่ลูก ๆ จ�ำควำมได้ พ่อท�ำงำนหนักมำก จะประชุมเลิกเย็นตลอด ลูกโอ๋

เลิกเรียนแล้วจะไปคอยพ่อที่ส�ำนักงบประมำณจนค�่ำ หรือไปวิ่งเล่นที่ธรรมศำสตร์  

คอยพ่อประชุมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ย่ิงช่วงท่ีพ่อเป็นกรรมำธิกำร

และเลขำนกุำรในคณะกรรมำธกิำรวสิำมญัฯ จะกลบับ้ำนเทีย่งคนืพร้อมแฟ้มกองโต 

ลูก ๆ   มักจะหลับไปก่อนที่พ่อจะกลับบ้ำน นอกจำกนี้ พ่อมักจะบอกว่ำเดี๋ยวถ้ำพ่อ 

มีเวลำ จะพำลูกโอ๋ไปดูงูที่สถำนเสำวภำ จนลูกโอ๋โตยังไม่ได้ไปเที่ยวสถำนเสำวภำ

เลย เนื่องจำกภำรกิจที่มำกของพ่อ แต่ลูกโอ๋ก็ไม่ได้น้อยใจอะไร เพรำะเข้ำใจใน

ภำรกิจของพ่อ และภูมิใจงำนที่พ่อท�ำเพื่อประโยชน์กับประเทศ

 จำกกำรทีพ่่อใช้ชวีติทีเ่รยีบง่ำยและสมถะ แม่และลกู ๆ  จงึใช้ชวีติทีเ่รยีบง่ำยและ

สมถะเช่นกนั จงึไม่เคยเรยีกร้องให้พ่อหำเงนิให้มรีำยได้มำก ๆ  เพือ่มำใช้จ่ำย ประกอบ 

กับค�ำสอนที่พ่อพูดและปฏิบัติให้เห็นเป็นประจ�ำแต่เด็ก  ท�ำให้แม่และลูกภูมิใจ

ในควำมซื่อสัตย์สุจริตของพ่อ”

แรงสนับสนุนของครอบครวั
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ที่ตั้งของส�ำนักงบประมำณ ถนนพระรำม 6 ตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน
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งานด้านงบประมาณ
(2505-2535)

 “ตลอดเวลำอันยำวนำนที่รับรำชกำรอยู่ที่ส�ำนักงบประมำณ 
ผมได้เรียนรู้หลักปฏิบัติรำชกำรและได้รับประสบกำรณ์ต่ำง ๆ มำกมำย
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวิธีกำรงบประมำณซึ่งเป็นเรื่องที่รู้และเข้ำใจกันดี

ในหมู่ผู้ช�ำนำญกำร ซึ่งเป็นนักปฏิบัติในวงแคบ อันเป็นประโยชน์อย่ำงมำก
แก่ตัวผม ผมจึงรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณส�ำนักงบประมำณ”
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การสรา้งผลงานด้านงบประมาณ
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประเทศ (2505-2535)

 “ดร.อิสสระเป็นบุคลากรผู้หนึ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อส�านักงบประมาณ

และประเทศชาตอิย่างมาก ท่านเป็นกระบีม่อืหนึง่ในด้านกฎหมายงบประมาณ

ที่เชี่ยวชาญยิ่ง การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงบประมาณ

ท่านจะมีส่วนร่วมทุกครั้ง เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 

และทกุภาคส่วนของราชการ น�ามาซึง่ประโยชน์สขุต่อประเทศชาตอิย่างแท้จรงิ”

(มีนา รุจิเทศ,  “ขอกราบคารวะด้วยจิตวิญญาณแด่

ท่านรอง อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ”,  กุมภาพันธ์ 2564)

 “ดร.อิสสระเป็นที่ยอมรับนับถือกันในส�านักงบประมาณว่าท่านมีความ

เชี่ยวชาญอย่างสูงยิ่งในด้านกฎหมาย รวมทั้งในการปฏิบัติงาน  ท่านยึดมั่นใน

หลักการที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ท�าให้ภารกิจส�าคัญต่าง ๆ  ของส�านัก

งบประมาณโดยเฉพาะทางด้านกฎหมาย  ทั้งในการเสนอความเห็น การแก้ไข

ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย หรือร่างกฎหมายขึ้นใหม่ ว่ากันว่าท่านเป็นหลักใน

ความส�าเร็จของกฎหมายงบประมาณเกือบทุกฉบับ”

(ศิริพงศ์ อทัญญูตา,  “ผลงานส�าคัญของดร.อิสสระ 

เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน”, กุมภาพันธ์ 2564)
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 1. แก้ปญัหางบประมาณสิน้เปลืองและการเบกิจา่ยผดิประเภท

  ในปี 2505 ดร.อิสสระเพิ่งเรียนจบปริญญำเอกกลับมำรับรำชกำรท่ีส�ำนัก 

งบประมำณ แม้ว่ำจะเป็นข้ำรำชกำรช้ันผู้น้อย แต่เมื่อพบปัญหำกำรจ้ำงลูกจ้ำง

ชัว่ครำวทีไ่ม่มกี�ำหนดเวลำสิน้สดุแน่นอนเป็นจ�ำนวนมำก ท�ำให้ควบคมุอตัรำก�ำลัง

ไม่ได้และสิน้เปลอืงงบประมำณรำยจ่ำยโดยไม่จ�ำเป็น จงึได้เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชำ 

ให้มีการก�าหนดระเบียบการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

 ดร.อสิสระ ได้สร้ำงผลงำนด้ำนงบประมำณทีเ่ป็นประโยชน์แก่ประเทศ ทีส่�ำคัญ

ได้แก่

 1. แก้ปัญหำงบประมำณสิ้นเปลืองและกำรเบิกจ่ำยผิดประเภท

 2. จัดสรรงบประมำณให้กับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ในกำรพัฒนำภำคเกษตรและชนบทของไทย

 3. เสนอแนะกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกระทรวง

 4. ปรับปรุงระบบงบประมำณครั้งใหญ่ไปสู่ระบบงบประมำณแบบแผนงำน 

 5. ยกร่ำงระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณระดับจังหวัดฉบับแรก

 6. เป็นกรรมำธิกำรและเลขำนุกำรในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง 

  พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี ของสภำผู้แทนรำษฎร

  8 ปีติดต่อกัน

 7. สนับสนุนงบประมำณกำรก่อสร้ำงคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

  ธรรมศำสตร์

 8. กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับงบประมำณและกำรคลังผ่ำนบทควำมต่ำง ๆ
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 ดร.อิสสระได้เสนอหลักกำรพื้นฐำนในกำรจ้ำงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร ดังนี้

 • การจ้างลกูจ้างประจ�าท�าได้เฉพาะต�าแหน่งทีป่ฏบิตังิานทีต้่องใช้แรงงานหรอื 

	 	 แรงงานฝีมือ

 • การจ้างลกูจ้างชัว่คราวท�าได้เฉพาะในต�าแหน่งทีป่ฏิบัตงิานทีก่�าหนดเวลา 

	 	 สิ้นสุดแน่นอนหรือเป็นงานตามฤดูกาล	

 ดร.อิสสระภูมิใจกับผลงำนชิ้นนี้มำก เพรำะในเวลำต่อมำทำงรำชกำรได้ยึด 

หลักกำรดังกล่ำวเป็นหลักในกำรควบคุมกำรจ้ำงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรตั้งแต่ปี 

2523

 ในปี 2506 ดร.อสิสระได้ยกร่ำงกำรจดัท�ำค�ำอธบิำยกำรจ�ำแนกประเภทรำยจ่ำย 

งบประมำณให้ชัดเจน เพื่อให้ส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกประเภทตำมระบบ 

งบประมำณแบบแสดงรำยกำร โดยยกร่ำงค�ำอธิบำยฯ จำกกำรศึกษำกรณีต่ำง ๆ 

ที่ส่วนรำชกำรเบิกจ่ำยเงินผิดประเภท เช่น ก�ำหนดตัวอย่ำงของสิ่งของที่เป็นวัสดุ

และครุภัณฑ์ไว้ในค�ำอธิบำยกำรจ�ำแนกประเภทให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท�ำได้ และ 

ก�ำหนดให้ชัดเจนว่ำรำยจ่ำยค่ำส่ิงของที่ส่วนรำชกำรซื้อมำซ่อมแซมเองให้เบิก 

รำยจ่ำยในหมวดวัสดุ หำกเป็นกำรประกอบดัดแปลงหรือต่อเติมครุภัณฑ์ให้เบิก 

ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ หำกประกอบดัดแปลงหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้ำงให้เบิกรำยจ่ำย

ในหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เป็นต้น

	 การจดัท�าค�าอธบิายการจ�าแนกประเภทรายจ่ายฯในปี	2506	ที	่	ดร.อสิสระได้

ร่างขึน้นีม้คีวามชดัเจนในการปฏบิตั	ิช่วยให้ส่วนราชการเบกิจ่ายเงนิถกูประเภท

และได้ใช้มาเป็นเวลานานกว่า	25	ปี
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 ดร.อิสสระให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำภำคเกษตรและชนบทของไทย โดย

เฉพำะเรื่องกำรแก้ไขปัญหำที่ดินท�ำกิน กำรสร้ำงเขื่อนชลประทำน  และกำรฟื้นฟ ู

ควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ ได้ลงพื้นที่ไปในชนบทในหลำยจังหวัด เพื่อศึกษำ 

ข้อมูลปัญหำข้อเท็จจริง และตรวจติดตำมผล เพื่อให้สำมำรถจัดสรรงบประมำณ

ให้กับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำภำคเกษตรและชนบทของไทย ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดตำมล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรใช้เงิน

ตรวจควำมเสียหำยจำกวำตภัยภำคใต้ ในปี 2505

 2. จดัสรรงบประมาณใหกั้บสว่นราชการต่าง ๆ 
  ใหเ้กิด ประโยชน์สงูสดุ ในการพฒันาภาคเกษตร
  และชนบทของไทย
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ศึกษำผลกระทบภัยแล้ง
ภำคตะวันออก ปี 2511

โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนคลองกระทูน 
หลังเกิดอุทกภัย จ.นครศรีธรรมรำช

โครงกำรคลองดินแดง กรมชลประทำน
จ.นครศรีธรรมรำช
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 “ผม (ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน) เข้ำรับรำชกำรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน

กองแผนงำน ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งช่วงเวลำนั้น

ประเทศไทยอยูใ่นช่วงของแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่5 ท่ีเน้น

ในเร่ืองกำรแปลงแผนลงสูก่ำรปฏบิติั โดยเฉพำะกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเกษตร 

และกำรกระจำยควำมเจริญสู่ชนบท ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้รับควำม 

ช่วยเหลอืทำงวชิำกำรจำกองค์กำรเพือ่กำรพฒันำระหว่ำงประเทศของสหรฐัอเมรกิำ 

(USAID) โดยได้จดัส่งผูเ้ชีย่วชำญทำงด้ำนกำรวำงแผนและกำรจดัท�ำงบประมำณ

มำช่วยพัฒนำระบบงบประมำณแบบแผนงำน ซึ่งผมได้รับมอบหมำยให้ท�ำหน้ำท่ี

เป็นผูป้ระสำนงำนกบัผูเ้ชีย่วชำญจำก USAID นัน่คือ Mr. William Carlson ซึง่เป็น 

จุดที่ผมได้มีโอกำสได้พบและได้เรียนรู้กับท่ำนอำจำรย์อิสสระ นิติทัณฑ์ประภำศ

 ในช่วงนั้นผมค่อนข้ำงแปลกใจเพรำะผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศส่วนใหญ่

จะต้องขอพบกับระดับนโยบำยของหน่วยงำนรำชกำร แต่ Mr. Carlson ได้

ระบุอย่ำงเจำะจงที่จะขอพบกับอำจำรย์อิสสระ ซึ่งในช่วงนั้นท่ำนด�ำรงต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยกำรกองวิชำกำร เป็นกำรเฉพำะ ซึ่งผมทรำบในภำยหลังว่ำกำรจัดท�ำ 

งบประมำณแบบแผนงำนนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ำย ๆ จ�ำเป็นท่ีจะต้องแลกเปลี่ยน 

ควำมเห็นกับผู้ที่มีควำมเข้ำใจกับระบบรำชกำรในประเทศนั้นเป็นอย่ำงดี และเป็น 

ผูท้ีม่คีวำมรูใ้นหลำกหลำยสำขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ต้องมคีวำมรูด้้ำนกฎหมำยอย่ำง

ลกึซึง้ ผมจ�ำได้ว่ำ ในช่วงสองเดือนนัน้ เรำไม่ได้เพยีงเข้ำพบหำรอืกบัอำจำรย์เท่ำน้ัน

เรำยงัมกีำรประชมุร่วมกบัส่วนรำชกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลำยครัง้  

และข้อเสนอในรำยงำนของผู้เชี่ยวชำญ Mr. Carlson ที่เสนอต่อกระทรวงฯ ก็ได ้

อ้ำงองิข้อเสนอแนะของอำจำรย์ในหลำยหวัข้อ ผมได้เรยีนรูไ้ด้เข้ำใจถึงควำมพยำยำม
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ของอำจำรย์ที่ได้พยำยำมให้กำรใช้ทรัพยำกรของรัฐได้ประโยชน์สูงสุด และมี

ประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน�้ำในกำรท�ำกำรเกษตร ได้รับ

กำรส่งเสรมิในกำรท�ำกำรเกษตรด้วยวชิำกำรท่ีเหมำะสม เพือ่ให้เกษตรกรมรีำยได้ 

ที่พอเพียงที่จะยึดอำชีพกำรเกษตรในกำรด�ำรงชีวิต

 อำจำรย์อสิสระ เป็นส่วนหนึง่ของแรงบนัดำลใจให้ผมศกึษำต่อในระดบัปรญิญำ

เอก และได้มโีอกำสเป็นข้ำรำชกำร ท�ำงำนโดยอำศยัหลกัของควำมรู ้และกำรสร้ำง

ประโยชน์เพือ่ส่วนรวมเช่นเดยีวกบัอำจำรย์ครบั” (ดร.อ�าพน กติตอิ�าพน “ความทรงจ�า 

ถึงอาจารย์อิสสระ”, มีนาคม 2564)

 ดร.อิสสระเป็นหนึ่งในคณะท�างาน	“จัดท�าโครงสร้างของหน่วยงานรัฐบาล”	

ในปี	2520	โดยได้เสนอการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยบริหารราชการระดับ

กระทรวงที่น่ำสนใจ ดังนี้

 (1)	 ให้รวมกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน

เนื่องจำกกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมจะต้องท�ำสอดคล้องกับนโยบำย 

ด้ำนกำรตลำด และวิธีกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมกำรค้ำและอุตสำหกรรมคล้ำยคลึง

กันมำก รวมถึงงำนจดทะเบียนพำณิชย์และโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นงำนที่เกื้อกูล

ซึ่งกันและกัน

 (2) เห็นควรให้จัดตั้งกระทรวงขึ้นใหม่ 2 กระทรวง คือ กระทรวงพลังงาน	

วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลย ีทีก่ำรพฒันำพลงังำนต้องอำศยัควำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์

 3. เสนอแนะการปรบัปรุงโครงสรา้งกระทรวง
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 4. ปรบัปรุงระบบงบประมาณครัง้ใหญ่
  ไปสูร่ะบบงบประมาณแบบแผนงาน 

 ดร.อิสสระเป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงระบบงบประมาณ	จากระบบ

งบประมาณแบบแสดงรายการ	 ไปสู่ระบบงบประมาณแบบแผนงาน	 ท�าให้

ประเทศไทยมีระบบงบประมาณแผ่นดินท่ีทันสมัยย่ิงขึ้น	 เอื้อต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 กำรปรบัปรุงระบบงบประมำณครัง้นัน้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที ่1 เสรจ็สิน้ตอน

ปลำยปีงบประมำณ 2524 และระยะที่ 2 เสร็จสิ้นตอนปลำยปีงบประมำณ 2525  

ซึ่งเป็นผลงำนของคณะกรรมกำรกำรปรับปรุงระบบงบประมำณท่ีมี ดร.อิสสระ  

เป็นประธำนฯ 

 จะเห็นได้ว่ำ ข้อเสนอแนะของ ดร.อิสสระเป็นสิ่งที่ทันสมัยและเกิดขึ้นก่อนที่จะ

มกีำรตัง้กระทรวงพลงังำน และกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยเีป็นเวลำนำน

(ทั้ง 2 กระทรวง ก่อตั้งในปี 2545) 

และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐำน และจ�ำเป็นต้องอำศัยกรรมวิธีทำงเทคนิคข้ันสูง และ 

กระทรวงการที่ดิน เพื่อรวมหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนที่ดินหลำยหน่วยงำนที่อยู่

ต่ำงกระทรวงกนัให้มำอยูใ่นกระทรวงเดยีวกัน (อสิสระ นติทิณัฑ์ประภาศ พลูทรพัย์  

ปิยะอนันต์ และบุญเลิศ เลิศเมธากุล, 2526)
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เกรด็ประวติัศาสตร ์2524

 ปีงบประมำณ 2524 เปลีย่นระบบงบประมำณจำก “แบบแสดงรำยกำร” (Line-Item  

Budget) เป็น “แบบแผนงำน” (Programme Budgeting)

 เนื่องจำกระบบงบประมำณแบบแสดงรำยกำรที่ใช้ตั้งแต่ปี 2502-2523 มีข้อจ�ำกัด 

ดังนี้

 (1) หน่วยงำนให้ควำมส�ำคญัในกำรใช้จ่ำยเงินตำมหมวดรำยจ่ำยมำกกว่ำผลส�ำเรจ็

ของงำนตำมวตัถปุระสงค์ทีก่�ำหนด ท�ำให้กำรบรรลวุตัถปุระสงค์ของงำนเป็นไปได้ยำก 

 (2) โครงสร้ำงงบประมำณแบบแสดงรำยกำร ท�ำให้มกีำรควบคมุงบประมำณอย่ำง

เข้มงวด ผู้บริหำรงำนจึงไม่มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำร

 (3) โครงสร้ำงงบประมำณแบบแสดงรำยกำร ท�ำให้ไม่เห็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำง

ทรัพยำกรที่จัดสรรกับผลที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น และวัตถุประสงค์ของโครงกำร

 ส�ำนักงบประมำณเห็นควรน�ำระบบงบประมำณแบบแผนงำนมำใช้ โดยให้ควำม

ส�ำคัญต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณและเชื่อมโยงกำรวำงแผน 

และกำรจดัสรรงบประมำณเข้ำด้วยกัน โดยขอควำมช่วยเหลอืจำกรฐับำลสหรัฐอเมรกิำ

ในกำรส่งผู้เชี่ยวชำญจำกส�ำนักงำน P.A.S. แห่งสหรัฐอเมริกำ มำช่วยในกำรปรับปรุง

ระบบงบประมำณของประเทศไทย ทั้งนี้ ในกำรปรับปรุงไม่ได้ท�ำตำมข้อเสนอของ 

ผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด แต่ปรับใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของประเทศไทย (สรุปจาก

หนังสือส�านักงบประมาณ 25 ปี)
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 กำรใช้ระบบงบประมำณแบบแสดงแผนงำน ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ดังนี้

 1. กำรให้ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจบริหำรงบประมำณในระดับแผนงำน แทน 

กำรบริหำรงบประมำณแบบแสดงรำยกำรตำมหมวดรำยจ่ำย ซึ่งเป็นพื้นฐำนส�ำคัญ

ของกำรพัฒนำเป็นกำรบรหิำรงบประมำณในระดบัผลผลติตำมระบบงบประมำณแบบ 

แสดงผลงำนตั้งแต่ปีงบประมำณ 2548 มำจนถึงปัจจุบัน

 2. กำรผ่อนคลำยกำรควบคมุงบประมำณ ด้วยกำรมอบอ�ำนำจกำรบรหิำรงบประมำณ

ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจสำมำรถเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ 

ที่ได้รับไปแล้ว ในขณะที่แต่เดิมต้องขออนุมัติกำรเปล่ียนแปลงต่อส�ำนักงบประมำณ 

ทุกกรณี กำรผ่อนคลำยในคร้ังนี้เป็นพื้นฐำนส�ำคัญให้เกิดกำรมอบอ�ำนำจที่เพ่ิมข้ึนใน

รำยกำรอื่น ๆ ในระยะต่อไป (ศิริพงศ์ อทัญญูตา,  อ้างแล้ว,  กุมภาพันธ์ 2564)

 นอกจำกนี้ ดร.อิสสระเป็นผู้ยกร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

พ.ศ.	2524	และ	พ.ศ.	2525	ให้สอดคล้องกับระบบงบประมำณแบบแผนงำน 

ที่ปรับปรุงใหม่ 

 “ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2525 ท่ีผมได้ยกร่ำงข้ึนนั้นมี

เนื้อหำเพิ่มขึ้นจำกระเบียบฯ ฉบับเดิมก่อนปฏิรูปงบประมำณมำก จำกเดิมที่มีข้อ

ก�ำหนดเพยีง 20 ข้อ เพ่ิมเป็น 70 ข้อ ซึง่ผมได้ใช้เวลายกร่างเพยีงประมาณ	7	วนั	 

และผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณเห็นชอบโดยไม่ได้แก้ไขถ้อยค�าใด	ๆ	 เลย” 

( อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ, 2535)

137ชีวิต“อิสสระ”



 5. ยกรา่งระเบยีบวา่ด้วย
  การบรหิารงบประมาณระดับจงัหวดัฉบบัแรก

	 ดร.อสิสระยังเป็นผู้ยกร่างระเบยีบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณระดบัจงัหวดั

ฉบับแรก ในปีงบประมำณ 2524 ท�าให้มีการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินเป็น 

รปูธรรม	เป็นกำรกระจำยอ�ำนำจเกีย่วกบักำรบรหิำรงบประมำณในส่วนทีเ่กีย่วกบั

กำรซื้อทรัพย์สินหรือจ้ำงท�ำของให้แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นครั้งแรก

 “ระเบยีบดงักล่าว	เป็นการจัดสรรเงินงบประมาณของส่วนรำชกำรและรฐัวิสำหกิจ

ไปบรหิารในระดบัจงัหวดัแทนกำรจดัสรรงบประมำณให้บรหิำรในส่วนกลำงเพยีง 

อย่ำงเดียว ซึง่เป็นพืน้ฐำนเร่ิมต้นในกำรก�ำหนดให้จังหวดัได้ยกระดับขึน้เป็นหน่วย

 “ความเชี่ยวชาญในการเขียนและอธิบายข้อกฎหมายของ		ดร.อิสสระ	ท�าให้

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ	 พ.ศ.	 2525	 มีเนื้อหาสาระถูกต้อง 

ตำมหลกักำรของกฎหมำย และก�ำหนดวธีิกำรในกำรบรหิำรงบประมำณท่ีครบถ้วน

ชดัเจน ครอบคลมุในสำระส�ำคญัของระบบงบประมำณแบบแสดงแผนงำนโครงกำร 

และสำมำรถใช้บงัคับได้เป็นกำรทัว่ไปในทกุส่วนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิท่ีเป็นหน่วย

รับงบประมำณ ท�าให้ระเบียบดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่การบริหารงบประมาณ

และการบริหารราชการแผ่นดินได้เป็นอย่างดียิ่ง		และระเบียบฉบับนี้ได้ใช้เป็น

ระยะเวลายาวนาน		จนกระทั่งปีงบประมาณ	พ.ศ.	2548	ที่เปลี่ยนแปลงระบบ 

งบประมาณเป็นแบบแสดงผลงาน” (ศิริพงศ์ อทัญญูตา, อ้างแล้ว, กุมภาพันธ์  

2564)
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 6. เป็นกรรมาธกิารและเลขานุการในคณะกรรมาธกิาร  
  วสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญัติงบประมาณ
  รายจา่ยประจ�าปีฯ ของสภาผูแ้ทนราษฎร 8 ปีติดต่อกัน

	 “งานที่ผมมีความหนักใจมากที่สุดในช่วงกำรท�ำงำนท่ีส�ำนักงบประมำณคือ 

งานเลขานกุารคณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีของสภาผู้แทนราษฎร โดยงำนเลขำฯ นี้มีหน้ำท่ีช่วยเหลืองำน 

ของคณะกรรมำธิกำรฯ  ในทุก ๆ  เร่ือง ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดหำข้อมูลเพิ่มเติมให้

คณะกรรมำธกิำร กำรตอบข้อซกัถำมและให้ควำมกระจ่ำงแก่กรรมำธกิำร ตลอดจน 

กำรประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมำธิกำร และกระทรวง ทบวง กรมต่ำงๆ ผมขอ 

ขอบคณุควำมกรณุำของท่ำนกรรมำธิกำรทกุชดุ ผูบ้งัคับบญัชำ และควำมช่วยเหลอื

ของข้ำรำชกำรส�ำนักงบประมำณ ท่ีท�ำให้ผมปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรฯ ได้ตลอด

รอดฝั่งเสมอมำ” (บทสัมภาษณ์  ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ในหนังสือ  “ส ำนัก

งบประมาณ 30 ปี”, 2532)

 ดร.อิสสระได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมำธิกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร

วสิำมญัพิจำรณำร่ำง พระรำชบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ  ตดิต่อ

กัน 8 ปี ตั้งแต่ปี 2527-2535

รบังบประมำณ และผูว่้าราชการจงัหวดัสามารถขอตัง้งบประมาณโดยตรงส�ำหรบั

กำรบริหำรงำนในจังหวัดได้ด้วยตนเองในปัจจุบัน” (ศิริพงศ์ อทัญญูตา, อ้างแล้ว, 

กุมภาพันธ์ 2564)
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 7. สนับสนุนงบประมาณการก่อสรา้ง
  คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

 ศำสตรำจำรย์เกยีรตคุิณเกรกิเกยีรต ิพิพัฒน์เสรธีรรม อดตีอธกิำรบดีมหำวทิยำลยั

ธรรมศำสตร์ ได้กล่ำวถงึกำรหนนุช่วยของดร.อสิสระ ในกำรสนบัสนนุงบประมำณจำก

รฐับำล ทีม่บีทบำทส�ำคญัต่อกำรพฒันำคณะวชิำทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ขณะปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำร คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ

 “ในช่วงที่พ่อเป็นกรรมำธิกำรฯ พ่ออุทิศตนและท�ำงำนให้กับงำนกรรมำธิกำรฯ 

เต็มที่  พ่อไม่ไปประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ได้รับเบ้ียประชุม	 เพื่อให้งาน 

กรรมาธิการฯ	บรรลุผลสูงสุด” (แม่เล่าเรื่องพ่อ, มีนาคม 2564)
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 “ปัญหำเฉพำะหน้ำในขณะนัน้ (ประมำณปี 2531) คอืจะหำเงนิหรอืทรัพยำกรจำก 

ที่ไหนมำใช้พัฒนำให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป โดยเฉพำะในส่วนของกำรก่อตั้งคณะ

วศิวกรรมศำสตร์ ทีไ่ด้รบักำรหนุนช่วยจำกศษิย์เก่ำด้ำนงบประมำณในระยะเริม่แรก 

 ในช่วงเริม่ต้น ได้ก�ำหนดแผนกำรรบัเข้ำศกึษำปีละ 500 คน แต่ได้รับกำรคดัค้ำน

จำกเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์งบประมำณในครั้งแรก เพรำะต้องกำรประหยัดกำรใช้จ่ำย 

ทำงด้ำนงบประมำณ และเสนอให้มหำวิทยำลัยรับเข้ำศึกษำปีละ 250 คน

เพรำะเป็นกำรเปิดสอนเป็นครั้งแรก และไม่มีรำกฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีมำก่อน 

มหำวทิยำลยัได้ให้เหตผุลโต้แย้งกลบัไปว่ำ ประเทศไทยขำดแคลนบคุลำกรทำงด้ำน 

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยจี�ำนวนมำก เศรษฐกจิของประเทศได้ขยำยตวัในอตัรำ

ที่สูง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เป็นมหำวิทยำลัยขนำดใหญ่มีชื่อเสียง และมีขีด

ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำได้มำก…

 ท่ำนรองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ ดร.อสิสระ นติทิณัฑ์ประภำศ  ท่ำนเข้ำใจ

เหตุผลของมหำวิทยำลัยและควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ท่ำนได้ให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ ซึ่งมีผลต่อกำรได้งบประมำณสนับสนุนกำร

ก่อสร้ำงคณะวิศวกรรมศำสตร์ในระยะเริ่มแรก พอจะสรุปได้ว่ำ

 คณะรฐัมนตรไีด้อนมุติัให้มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ศนูย์รังสติ ท�ำสญัญำก่อหนี้

ผูกพันงบประมำณเพ่ือสร้ำงกลุ่มอำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ 4 หลัง พร้อม 

โครงสร้ำงพื้นฐำน (ประปำ-ไฟฟ้ำ) วงเงินค่ำก่อสร้ำง 345 ล้ำนบำท โดยมีขนำด

พื้นที่ 36,015 ตำรำงเมตร
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 ดร.อสิสระน�ำประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนงบประมำณและกฎหมำยกำรคลงัมำ

เผยแพร่เป็นควำมรูผ่้ำนบทควำมในหนงัสอืพมิพ์และบทควำมวชิำกำรอย่ำงต่อเนือ่ง 

แม้ว่ำภำรกิจงำนในหน้ำที่ส�ำนักงบประมำณจะมีมำก เช่น ในช่วงท่ีด�ำรงต�ำแหน่ง

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ ได้เขียนบทควำมเรื่อง “เงินคงคลัง” เพื่อสร้ำง

ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่สำธำรณชน ว่ำ “เงินคงคลัง” ในควำมหมำยปัจจุบันมิใช่

เงินที่รัฐบำลเหลือจ่ำย แต่เป็นเงินที่รัฐบาลมีอยู่	ณ	ขณะใดขณะหนึ่ง เป็นเงินที่

	 ด้วยขนาดพืน้ทีข่นาดใหญ่และระบบสาธารณปูโภคในระยะเริม่แรกนัน้	ท�าให้

คณะวศิวกรรมศาสตร์มรีากฐานการขยายความเจริญเตบิโตได้อย่างมัน่คงจนเป็น

คณะวิชาขนาดใหญ่ในปัจจุบัน	และด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ดังกล่าว

ท�าให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีศักยภาพในการขยายการผลิตวิศวกรในการ

พฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยและได้รบัความช่วยเหลอืแบบให้เปล่า	(Grant	

Aid)	จากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น	และการก่อตั้ง	SIIT	หรือสถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธรในเวลาต่อมา”	(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกริกเกียรติ พิพัฒน์

เสรธีรรม,  “ความช่วยเหลือของศิษย์เก่ากบัการพฒันาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”,  กุมภาพันธ์ 2564)

 8. ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับงบประมาณและ
  การคลังผา่นบทความต่าง ๆ 
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รฐับำลได้รบัไว้เป็นเงนิรำยได้แผ่นดนิ และเป็นเงนิทีรั่ฐบำลได้รบัไว้โดยมข้ีอผกูพนั

ต้องจ่ำย เช่น เงินกู้ เงินฝำก เงินขำยบิล และเงินทุนหมุนเวียน ข้อผูกพันนี้มีผล

ท�ำให้ตวัเลขเงนิคงคลงัผนัแปรได้ ดงันัน้  กำรพจิำรณำฐำนะทำงกำรเงนิของประเทศ

จะพิจำรณำจำกตวัเลขเงนิคงคลงัอย่ำงเดียวไม่ได้ ต้องพจิำรณำถงึข้อผกูพนัในกำร

จ่ำยเงินของรัฐบำลด้วย

	 ดร.อิสสระยังได้เขียนบทความเรื่อง	 “การประเมินผลโครงการ” ท่ีอธิบำย

แนวคิดเรื่องกำรประเมินผลได้อย่ำงชัดเจน และยังคงทันสมัยจนถึงปัจจุบัน

 “บทควำมของท่ำนในเรือ่ง ‘เงนิคงคลงั’ ซึง่กล่ำวถึงควำมเป็นมำและควำมส�ำคญั

ของเงินคงคลังที่เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงบประมำณทุกคนต้องรู้และท�ำควำมเข้ำใจเป็น

อย่ำงด ีเพือ่ใช้ประกอบในกำรจดัท�ำและบรหิำรงบประมำณประจ�ำปี และบทควำม

เร่ือง ‘กำรประเมนิผลโครงกำร’ ซึง่กล่ำวถงึกระบวนกำรในกำรประเมนิผลโครงกำร

ที่เป็นภำรกิจส�ำคัญของส�ำนักงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ 

พ.ศ. 2502 ที่เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงบประมำณต้องรู้และท�ำควำมเข้ำใจเป็นส�ำคัญด้วย

เช่นกัน โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรประเมินผลโครงกำร แม้

บทควำมทั้งสองเรื่องนี้เวลำจะเลยผ่ำนมำนำนแล้ว แต่คุณค่ำยังคงเป็นจริงและ 

ทันสมัย” (ศิริพงศ์ อทัญญูตา, อ้างแล้ว, กุมภาพันธ์ 2564)
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(1)	มคีวามละเอยีดรอบคอบในการท�างาน	มหีลกัการท�างานทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์	

และมีการประสานงานที่ดี

	 ดร.อิสสระจะศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงจากกรณีศึกษาต่าง	ๆ	เพื่อหาแนวทาง

แก้ไขอย่างรอบคอบ	บนพ้ืนฐานความมเีหตมุผีล	วเิคราะห์ข้อดข้ีอเสียของแต่ละ

วิธกีาร	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อราชการ	และมกีารประสานงานทีด่รีะหว่าง

หน่วยงานต่าง	ๆ	

 “ในสมยัก่อน กรมบญัชกีลำง ส�ำนกังำนตรวจเงนิแผ่นดิน และส�ำนกังบประมำณ 

จะมีกำรประสำนกำรท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิด มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำน

งำน 3 ฝ่ำย ร่วมกัน ส�ำนักงบประมำณให้เงินส่วนรำชกำร กรมบัญชีกลำงควบคุม 

กำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้องตำมงบประมำณและประหยัด และส�ำนักงำนตรวจเงิน

แผ่นดินตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน 

 ผมมีควำมทรงจ�ำที่ดีกับ  ดร.อิสสระ ท่ำนเป็นคนละเอียดรอบคอบสมกับเป็น

นักกฎหมำยและนักงบประมำณ ท่ำนเป็นคนง่ำย ๆ  เปิดเผย และเข้ำกับคนได้ง่ำย  

ท�ำให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบรืน่” (ดร.พนสั สมิะเสถยีร, ความทรงจ�าถงึ  ดร.อสิสระ,  

กุมภาพันธ์ 2564)

 ดร.อสิสระได้เขยีนเรือ่งเล่ำสูก่นัฟังในหนงัสืออ�ำลำชวีติรำชกำรว่ำ ในกำรท�ำงำน 

บำงครัง้จะมทัีศนะควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกนักบัหน่วยงำนอืน่ เช่น กรมบญัชกีลำง  

ในกำรเสนอวธีิกำรแก้ไขปัญหำด้ำนงบประมำณ แต่ได้ใช้วธิกีารปรกึษาหารอืร่วมกนั

แบบอยา่งการท�างานของ  ดร.อิสสระ
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ว่าวิธีใดจะเป็นประโยชน์ต่อราชการมากกว่ากัน	ท�าให้เกิดการออมชอมระหว่าง

หน่วยงานและท�าให้งานประสบความส�าเรจ็

 ตัวอย่ำงเช่น กำรแก้ปัญหำเกีย่วกบักำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยตำมโครงกำร

เงินกูร้ะหว่ำงประเทศ ในสมยัที ่ ดร.สธีุ สงิห์เสน่ห์ เป็นผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ

 ดร.สธุไีด้มำหำรอื  ดร.อสิสระ (ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรกองวชิำกำรในขณะน้ัน) 

เรือ่งวธิกีำรต้ังงบประมำณตำมโครงกำรเงนิกูร้ะหว่ำงประเทศ ซ่ึงมเีงือ่นไขให้รฐับำล

ของประเทศทีข่อกูจ้ะต้องจดัสรรงบประมำณมำสมทบตำมทีต่กลงกัน โดยปกตจิะตัง้

งบประมำณ 100% แต่ในปี 2522 ภำวะเศรษฐกจิถดถอย ท�ำให้ต้องหำทำงตดัทอน 

งบประมำณรำยจ่ำย ประกอบกับกำรตั้งงบประมำณไว้ 100% ไม่ถูกต้อง เพรำะ

ค่ำใช้จ่ำยส่วนหน่ึงจะเบกิจำกผูใ้ห้กูไ้ด้ 

 ดร.อสิสระ ได้เสนอวธิกีำรทีง่่ำยทีส่ดุและถกูต้องตำมกฎหมำยคอืกำรใช้เงนิทดรอง

รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ รองจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยที่จะเบิกจำก

เงินกูใ้นภำยหลัง 

 ทัง้นีใ้นระยะแรกผูแ้ทนจำกกรมบัญชกีลำงมทีศันะทีแ่ตกต่ำง โดยเสนอวธิต้ัีงทนุ

หมนุเวยีนเพ่ือบรหิำรเงนิกูจ้ำกต่ำงประเทศ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลงั

 ดร.อสิสระ ในฐำนะผู้แทนส�ำนักงบประมำณ ได้เปรียบเทยีบข้อดข้ีอเสียของทัง้สอง

วธิแีล้ว เห็นว่ำกำรใช้วธิเีงนิทดรองรำชกำรจะแก้ปัญหำได้ดกีว่ำ เนือ่งจำกกำรจ่ำยเงนิ

เพือ่รองจ่ำยเงนิกูต่้ำงประเทศมลีกัษณะเป็นเงนิทดรองจ่ำย กำรจ่ำยเงนิทดรองรำชกำร

จึงสมเหตุสมผล และไม่ท�ำให้เสียวงเงินงบประมำณ ในขณะที่กำรตั้งทุนหมุนเวียน

จะต้องตัง้งบประมำณรำยจ่ำยเป็นทนุประเดมิ และอำจต้องตัง้เพ่ิมในเวลำต่อมำถ้ำมี

ควำมจ�ำเป็น ซึง่รัฐบำลจะเสยีวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยไปโดยไม่สมควร และหำกมี
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กำรตั้งทุนหมุนเวียนจะท�ำให้มีหน่วยงำนงบประมำณกลำง 2 หน่วย คือ ส�ำนัก

งบประมำณรับผดิชอบในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบังำนและโครงกำรต่ำงๆ ยกเว้นโครงกำรเงนิกู้  

และกระทรวงกำรคลงัรบัผดิชอบในส่วนทีเ่กีย่วกบัโครงกำรเงนิกูต่้ำงประเทศ ท�ำให้

กำรควบคุมงบประมำณขำดเอกภำพ หลงัจำกวเิครำะห์ข้อดข้ีอเสยีของแต่ละวธิแีล้ว 

หน่วยงำนทกุฝ่ำยท่ีเกีย่วข้องเห็นชอบวธิกีำรแก้ปัญหำตำมท่ี  ดร.อสิสระเสนอ

(2)	มีความพถิพิีถนัในการร่างหนงัสอืและเขยีนรายงาน	

 “ท่ำน ดร.อสิสระ นิติทณัฑ์ประภำศ เป็นข้ำรำชกำรท่ีซือ่สตัย์ สจุริต และมฝีีมอืใน

กำรท�ำงำนมำก ผม (พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์) โชคดีที่ได้ท�ำงำนภำยใต้กำรบังคับ

บญัชำของท่ำนเป็นเวลำนำนทีส่�ำนักงบประมำณ ท�ำให้ได้เรยีนรูก้ำรท�ำงำนต่ำง ๆ  ทำง

รำชกำรอย่ำงมำกมำยจำกท่ำน ซึง่ผมขอยกตวัอย่ำงบำงเรือ่ง ณ ทีน้ี่

	 1.	การร่างหนังสือ ผมได้มีโอกำสท�ำงำนกับท่ำนในเรื่องงบกลำง ซึ่งจะต้องร่ำง

หนงัสอืตอบส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทีข่อใช้เงนิงบกลำง แต่เนือ่งจำกก่อนทีจ่ะมำท�ำงำน

กับท่ำน ผมได้มีโอกำสร่ำงหนังสือรำชกำรน้อยมำก ฉะนัน้ ในระยะแรกทีร่่ำงหนงัสอื

เสนอท่ำน ท่ำนจะแก้ไขค่อนข้ำงมำก  โดยใช้ค�ำทีก่ระชบัและสละสลวย ผมกพ็ยำยำม

ทีจ่ะเรยีนรูแ้นวทำงกำรร่ำงหนังสอืดังกล่ำว และปรบัปรงุกำรร่ำงหนงัสอืโดยตลอดตำม

แนวกำรร่ำงหนังสอืทีท่่ำนเคยแก้ไขไว้ ร่ำงหนงัสอืท่ีผมได้เสนอไปในระยะหลงั ๆ  จงึ 

ถูกแก้ไขน้อยลงไปเรื่อย ๆ  จนเวลำผ่ำนไปประมำณ 3 - 4 เดือนที่อยู่กับท่ำน ร่ำง

หนงัสอืทีผ่มเสนอไปกถ็กูแก้ไขน้อยมำก ศลิปะกำรร่ำงหนงัสอืทีผ่มได้เรยีนรู้ดงักล่ำว

ผมได้น�ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงมำกมำยในภำยหลงั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกำรเสนอควำม

เหน็ต่อคณะรัฐมนตรเีก่ียวกบังบประมำณ
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	 2.	การเขียนรายงาน เมื่อผมได้มีโอกำสท�ำงำนกับท่ำนท่ีกองประเมินผลและ

รำยงำน จะต้องเขยีนรำยงำนกำรประเมนิผลและรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรใช้จ่ำย

เงนิงบประมำณของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  หลงัจำกทีไ่ด้ออกไปประเมนิผลและตดิตำม

ผลงำนและโครงกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ   ในพืน้ทีแ่ล้ว ซึง่ในรำยงำนจะต้องกล่ำวถึง 

ว่ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหรือไม่ รวมทั้ง

ปัญหำและอปุสรรคใด ๆ  ทีค่วรปรับปรงุแก้ไขเพือ่ให้ได้ผลงำนทีดี่ขึน้ เมือ่ท�ำรำยงำน 

กำรประเมนิผลและกำรติดตำมผลเสรจ็แล้วก็จะส่งไปให้ส่วนรำชกำรทีใ่ช้งบประมำณ 

ทรำบและน�ำไปพิจำรณำปฏิบัติ ฉะนั้น รำยงำนกำรประเมินผลและติดตำมผลจึง

ต้องมคีวำมชดัเจน สร้ำงสรรค์ และไม่ให้เกดิควำมรูส้กึว่ำไปจบัผดิ ท่ำน ดร.อิสสระ 

ได้ช่วยขัดเกลำร่ำงรำยงำนอย่ำงละเอยีดและรอบคอบ ท�ำให้ผมได้เรยีนรูก้ำรเขยีน

รำยงำนที่ดีและเหมำะสม และได้น�ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงมำกในกำรท�ำงำนต่ำง ๆ  

ในเวลำต่อมำ” (พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ “ข้อเรียนรู้ในการท�างานจากดร.อิสสระ”, 

กุมภาพันธ์ 2564)

(3)	การเป็นเจ้านายที่ดี	มีเมตตา	และห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนบุคคลใน

ครอบครัว

 “ข้ำพเจ้ำ (มีนำ รุจิเทศ) ได้มำอยู่ร่วมกับทีมงำนของท่ำน (ดร.อิสสระ) ซึ่ง 

มีท่ำนอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ปัจจุบันถึงแก่กรรมไปแล้ว  (ต�ำแหน่งครั้งสุดท้ำย 

ปลดักระทรวงพฒันำกำรท่องเทีย่วและกฬีำ) เป็นเลขำใหญ่, ข้ำพเจ้ำ, คณุเบญจพร 

สุริยำ, คุณวำสนำ ค�ำหอมกุล, คุณประกิต, คุณอภิชำต
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ดร.อิสสระกับทีมงำน

 ในระยะเวลำที่ข้ำพเจ้ำได้ร่วมปฏิบัติงำนกับท่ำน ข้ำพเจ้ำได้สัมผัสว่ำท่ำนเป็น

ผู้ใหญ่ที่ใจดีมำก อ่อนโยน เอื้อเฟื้อ ดูแล ห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชำเหมือนบุคคลใน

ครอบครวัของท่ำน ทกุคนทกุระดับ เสมอภำคกนั  พร้อมเสมอทีจ่ะช่วยเหลอื สนบัสนุน

เมื่อโอกำสมำถึง และให้อภัย ในกรณีท�ำผิดพลำด ท่ำนก็จะตักเตือนและแนะน�ำ

แนวทำงในกำรปฏิบัติตนต่อไป

 ข้ำพเจ้ำเป็นผูห้นึง่ทีเ่ป็นผูไ้ด้รบัควำมสขุในกำรท�ำงำนในทมีงำนของท่ำนและคิดว่ำ 

ทกุคนทกุท่ำนทีอ่ยูใ่กล้ชิดท่ำนคงจะได้สมัผสัเช่นกัน และในโอกำสพเิศษ เช่นวนัเกดิ 

ของท่ำนหรอืวนัปีใหม่ ท่ำนก็จะพำทมีงำนผูใ้ต้บงัคบับญัชำทกุคนไปร่วมรบัประทำน

อำหำรร่วมกันทุกครั้ง เป็นธรรมเนียมไป แม้ท่ำนลำออกจำกส�ำนักงบประมำณไป

ด�ำรงต�ำแหน่งตลุำกำรศำลรฐัธรรมนญู ท่ำนกย็งัปฏบิตัเิหมอืนเดมิ" (มีนา รจุเิทศ, 

อ้างแล้ว,  กุมภาพันธ์ 2564)
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 ดร.อิสสระมีเมตตาในการรับเปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธใหกับผูใต

บังคับบัญชาอีกดวย 

 “ดวยความกรณุาอยางสงูจาก ดร.อสิสระ นติทิณัฑประภาศ หวัหนากองประเมนิผล

และรายงาน สํานักงบประมาณ ผูรับเปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ไดชวย

สนับสนุนการทําวิทยานิพนธมาตั้งแตตนจนถึงวาระสุดทายที่เขาสอบ การให

คาํแนะนํา แกไข  และใหขอคิดเห็นตาง ๆ  จนสาํเรจ็เปนเรือ่งเปนรปูขึน้” (กติตกิรรม

ประกาศในวทิยานพินธเรือ่ง  “การ   ควบคมุงบประมาณแผนดนิของประเทศไทยใน

ทางกฎหมาย” โดย  นางชาลิน ีนธิินนัทน หลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2517)

(4) การใหการตอนรับที่ดี

 เมือ่ผูเชีย่วชาญจากตางประเทศมาประเทศไทย

เพือ่บรรยายหรอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ดร.อสิสระ 

เปนผูตอนรับท่ีดี โดยจะประสานจัดหาท่ีพักและ

เปนเจาภาพเลีย้งอาหารกลางวัน ทาํใหผูเชีย่วชาญ

ตางประเทศมีความประทับใจ และเปนการสราง

ความสัมพันธและเครือขายความรวมมือในการ

พัฒนาวิชาการดานงบประมาณตอไป

หนังสือขอบคุณ
จาก Head, Penn State
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อ�าลาชวีติราชการ 12 พฤศจกิายน 2535

 ดร.อิสสระรับรำชกำรที่ส�ำนักงบประมำณ

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งส�ำนักงบประมำณในปี 2502 

และอ�ำลำชีวิตรำชกำรในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 

2535 ในต�ำแหน่งสุดท้ำยคือ รองผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงบประมำณ

 ดร.อิสสระได้จดัท�ำหนงัสอื “อ�ำลำชวีติรำชกำร”

เพื่อเป็นที่ระลึกแก่เพื่อนร่วมงำนที่มีไมตรีจิต 

จัดงำนเลี้ยงอ�ำลำชีวิตรำชกำรให้

 “เมือ่ผมได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผูอ้�ำนวยกำรกอง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ 

และรองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ ซึง่รบัผดิชอบงำนด้ำนวเิครำะห์งบประมำณ  

กำรงำนในหน้ำที่ของผมนั้นมีมำกจริง ๆ ผมรู้สึกว่ำงำนของส�ำนักงบประมำณนั้น 

หนักมำก กำรจัดท�ำและควบคุมกำรบริหำรงบประมำณเกี่ยวข้องโดยตรงกับงำน 

150 ชีวิต“อิสสระ”



ของทุกส่วนรำชกำร เป็นงำนที่ต้องท�ำด้วยควำมละเอียดรอบคอบ เพรำะเป็นเรื่อง 

ที่เกี่ยวข้องกับเงินทองของชำติ ยิ่งกว่ำนั้น กำรท�ำงำนของส�ำนักงบประมำณมักจะ 

ไม่อำจสนองควำมต้องกำรกำรใช้จ่ำยเงินของทุกส่วนรำชกำรได้ทั้งหมด เพรำะ

เงินแผ่นดินมีจ�ำกัด ท�ำให้ต้องจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 

โดยค�ำนึงถึงล�ำดับควำมส�ำคัญก่อนหลังของกำรใช้จ่ำยเงิน ซึ่งจะให้เป็นที่พอใจ 

ของทุกส่วนรำชกำรย่อมไม่ได้ กำรท�ำงำนของผมในฐำนะข้ำรำชกำรระดับสูง 

ของส�ำนักงบประมำณจึงต้องเหนื่อยท้ังกำยและใจเมื่อเทียบกับงำนท่ีส่วนรำชกำร

อื่น ๆ แต่ผมก็ไม่ย่อท้อ ตรงกันข้ำม ผมท�ำงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 

ให้ดีที่สุด และไม่เคยคิดจะไปโอนไปรับรำชกำรที่ส่วนรำชกำรอื่น  ทั้ง ๆ  ที่ผมด�ำรง

ต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรกองถงึ 9 ปี ผมพอใจทีไ่ด้เป็นข้าราชการทีส่�านกังบประมาณ

เพราะได้มีโอกาสท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมาก”

 ในเดือนตุลำคม 2535 มีเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้ ดร.อิสสระตัดสินใจลำออกจำก 

รำชกำรอย่ำงกะทันหัน ทั้ง ๆ ที่เป็นกำรฝืนควำมรู้สึกที่ไม่อยำกออกจำกรำชกำร

ก่อนครบเกษียณอำยุรำชกำร กล่ำวคือ ดร.อิสสระเป็นรองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก

งบประมำณที่อำวุโสสูงสุด และมีควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญด้ำนงบประมำณ 

เป็นทีย่อมรบัในวงกำรงบประมำณ แต่ไม่ได้รบักำรสนบัสนนุจำกผู้มอี�ำนำจในขณะนัน้

เนือ่งจำกไม่รูจ้กั ดร.อสิสระ และคดิว่ำข้ำรำชกำรส�ำนกังบประมำณเป็นคนไม่ซือ่สัตย์

สุจริต ไปทั้งหมด

151ชีวิต“อิสสระ”



	 “ผมหวังว่าการลาออกจากราชการของผมจะเป็นเครือ่งเตอืนสตผู้ิมอี�านาจใน

บ้านเมือง	ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง	ให้ส�านึกว่าข้าราชการประจ�านั้น

กเ็ช่นเดียวกบันกัการเมอืง	ไม่ว่าจะเป็นนกัการเมอืงโดยสมคัรใจหรอืไม่สมัครใจ 

ก็ตาม	มทีัง้คนดแีละคนชัว่	ข้าราชการทัง้หลายในบางหน่วยงานทีม่กีารกล่าวขวญั 

ในเชิงลบใช่ว่าจะเป็นคนเลวไปเสียทั้งหมด” (หนังสือที่ระลึกงำนอ�ำลำชีวิต

รำชกำร, อ้ำงแล้ว)
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 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังบประมำณได้ขอจดังำนอ�ำลำชวีติรำชกำรให้  ดร.อสิสระ ทีส่โมสร 

ทหำรอำกำศในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2535

 ในงำน ดร.อิสสระได้กล่ำวอ�ำลำว่ำ

	 “การอ�าลาชีวิตราชการในครั้งนี้เป็นไปตามกฎแห่งสังคม	 สังคมต้องมีการ

เปลี่ยนแปลง	ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ 

 ผมซำบซึ้งมำก โดยเจ้ำหน้ำที่ฯ ได้ท�ำบันทึกถึงผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ 

รำยงำนว่ำพวกเรำจะจดังำนเลีย้งสงัสรรค์เป็นเกยีรตใิห้ผมในกำรอ�ำลำชวีติรำชกำร 

โดยผูท้ีจ่ะร่วมงำนจะร่วมกนัเป็นเจ้ำภำพตำมควำมสมคัรใจ ท่ำนผูอ้�ำนวยกำรฯ ได้

กรุณำแทงบันทึกว่ำขอให้เป็นไปตำมควำมสมัครใจ โดยที่  ดร.โกวิทย์ โปษยำนนท์ 
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ผูอ้�ำนวยกำรฯ เป็นผูท้ีข่อสมคัรใจคนหนึง่ น�ำมำซึง่ควำมปลำบปล้ืมยนิดแีก่ผมเป็น

อย่ำงมำก

 กำรอ�ำลำชวีติรำชกำรในวนันีไ้ม่ได้อ�ำลำส�ำนกังบประมำณและเพือ่นข้ำรำชกำร  

ผมจะยังคงมีควำมผูกพันกับส�ำนักงบประมำณและเพื่อนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง

ตลอดไปตรำบเท่ำที่ผมยังมีลมหำยใจอยู่”

 ดร.อิสสระได้ปิดค�ำกล่ำวด้วยกำรร้องเพลงโปรดให้  ดร.โกวิทย์ โปษยำนนท์  

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณในขณะนั้น คือเพลง C’est si bon ซึ่งแปลว่ำ It’s 

so good ท�ำไมจงึดเีหลอืเกนิ เพรำะ We have excellent boss พร้อมทัง้ร้องเพลง 

เป็นเนื้อเพลงไทยให้แก่  ดร.โกวิทย์ด้วย
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 “ข้าราชการทั้งหลายย่อมปรารถนาความเจริญก้าวหน้า

ในหน้าที่ราชการด้วยกันทั้งนั้น แต่ข้าราชการที่ดีก็มิบังควร

แสวงหาสิ่งนี้ ด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรม เพราะการกระท�าเช่นนั้น

รังแต่จะท�าให้สังคมข้าราชการของเราเป็นสังคมที่มีแต่การข่มเหง

รังแกกัน หาความสงบสุขมิได้”

(ข้อคิดของ  ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ 

ในหนังสือที่ระลึกส�านักงบประมาณ 30 ปี, 

14 กุมภาพันธ์  2532)
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 หลังจำกอ�ำลำชีวิตรำชกำร ดร.อิสสระยังคงน�ำประสบกำรณ์ด้ำนงบประมำณ

มำเขียนบทควำมลงหนังสือพิมพ์ เพ่ือตอกย�้ำถึงหลักกำรส�ำคัญของกำรจัดท�ำ

งบประมำณแผ่นดนิ ทีใ่ห้รฐัสภำซึง่เป็นตวัแทนของปวงชนสำมำรถควบคมุกำรใช้จ่ำย 

เงนิของรฐับำลอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และกำรให้กลไกกำรคลงัอยูภ่ำยใต้รฐัธรรมนญู

	 ดร.อสิสระได้เขยีนบทความลงหนงัสอืพมิพ์

เร่ือง	“วัวหายล้อมคอก:	บทเรียนจากการ

อภิปรายงบประมาณ” เพ่ือวิพำกษ์กำรน�ำงบ

ประมำณรำยจ่ำยท่ีคณะกรรมำธิกำรฯ ปรับลด

ได้ไปจัดสรรให้กรมกำรพัฒนำชุมชนเป็นค่ำ

วสัดกุ�ำจัดลูกน�้ำและยุงลำย ตำมข้อเสนอแนะ

ของ  ส.ส. 29 คน เป็นเงินถึง 143 ล้ำนบำท 

เป็นกำรขัดต่อเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ 

พ.ศ. 2534 มำตรำ 146 วรรค 5 ทีใ่นกำรพิจำรณำ 

ร่ำง พระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยฯ สมำชกิ

สภำผู้แทนรำษฎรจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรำยกำร

หรือจ�ำนวนในรำยกำรใดมิได้
บทควำมในหนังสือพิมพ์มติชนรำยวัน 
ฉบับวันที่ 6 มีนำคม 2536
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 ดร.อิสสระได้เขียนบทควำมเรื่อง “งบฯ ส.ส. กับหลักกำรจัดท�ำงบประมำณ

แผ่นดิน” เพื่อเตือนให้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายท่ีสอดคล้องกับหลักการท�า

งบประมาณแผ่นดิน โดยได้วิพำกษ์กำรตั้งงบประมำณท่ีไม่ได้แสดงรำยละเอียด

ว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยอะไรบ้ำง เป็นจ�ำนวนเงินเท่ำใด ว่ำเป็นกำรขัดกับหลักกำรจัดท�ำ

งบประมำณที่เสนอขอควำมเห็นชอบต่อสภำท่ีจะต้องจ�ำแนกงบประมำณรำยจ่ำย

และแสดงรำยละเอียดกำรใช้เงินแต่ละประเภท และท�ำให้เกิดผลเสียต่อระบบ

งบประมำณแผ่นดิน จึงไม่สมควรตั้งงบนี้ต่อไป

หนังสือพิมพ์มติชนรำยวัน 
ฉบับวันที่ 8 กันยำยน 2536
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งานพฒันาความรู้
กฎหมายมหาชนในประเทศไทย

(2515-2550)

“ศำสตรำจำรย์ ดร.อสิสระ นติทิณัฑ์ประภำศ ได้ใช้ควำมรูค้วำมสำมำรถใน
ทำงวิชำกำรและควำมรูใ้นทำงปฏบิติัมำเขยีนเป็นต�ำรำ บทควำม และ

ค�ำพพิำกษำในทำงกฎหมำยมหำชน อนัน�ำมำสูก่ำรผลักดันควำมคดิให้เกดิกำรบญัญัติ
กฎหมำยใหม่ ๆ และกำรพฒันำกฎหมำยมหำชนให้เป็นทีย่อมรบัในสงัคมไทย 

ท่ำนอำจำรย์จึงมีคณุปูกำรเป็นอย่ำงมำกต่อวงกำรนติศิำสตร์และสังคมไทย
และเป็นผูว้ำงรำกฐำนให้แก่กฎหมำยมหำชนในประเทศอย่ำงแท้จรงิ”

(ศาสตราจารย์  ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์, “นักวิชาการผู้วางรากฐาน

ให้แก่กฎหมายมหาชนในประเทศไทย”, มีนาคม 2564)
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	 ดร.อสิสระมุง่มัน่ทีจ่ะให้ความรูแ้ก่นสิติ	นกัศกึษา	เพือ่พฒันากฎหมายมหาชน

ในประเทศไทย	แม้ว่ำภำรกิจรำชกำรที่ส�ำนักงบประมำณจะหนัก  แต่ ดร.อิสสระ

กไ็ด้สละเวลำพกัผ่อนส่วนตวัไปเป็นอำจำรย์พเิศษและอำจำรย์ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์

ที่มหำวิทยำลัยหลำยแห่ง ตั้งแต่ปี 2515 จนกระทั่งในปี 2550 ที่ร่ำงกำยไม่เอื้อ

อ�ำนวยให้ท�ำงำนได้  ทั้งนี้ ในปี 2515 กฎหมำยมหำชนยังเป็นเรื่องใหม่มำก และ

กำรเรียนกำรสอนสำขำกฎหมำยมหำชนยังมีจ�ำกัดในประเทศไทย

 “ดร.อิสสระได้เป็นนักกฎหมำยรุ่นแรก ๆ ของไทยที่ได้เขียนบทควำมเกี่ยวกับ 

กฎหมำยมหำชนและควำมส�ำคัญของกฎหมำยมหำชน เนื่องจำกท่ำนได้เรียน

กฎหมำยมหำชนในขณะทีไ่ด้ไปศกึษำอยูท่ีป่ระเทศฝรัง่เศส และท่ำนได้กรณุำมอบ

บทควำมต่ำง ๆ  เกี่ยวกับกฎหมำยมหำชนให้ผม (พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์) ท�ำให้ผม

ได้มีโอกำสเรียนรู้กฎหมำยมหำชนและเรื่องต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวกับกฎหมำยมหำชน

ไปด้วย ต่อมำ ท่ำนได้มโีอกำสไปสอนกฎหมำยมหำชนทีม่หำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

ซึ่งผลงำนด้ำนกฎหมำยมหำชนต่ำง ๆ ของท่ำน ท�ำให้นักกฎหมำยไทยได้ตื่นตัว 

ในกำรศกึษำและกำรใช้กฎหมำยมหำชนอย่ำงกว้ำงขวำง และด้วยควำมรูค้วำมสำมำรถ

ในด้ำนกฎหมำยมหำชนของท่ำน ท�ำให้ท่ำนได้รบัใช้ประเทศชำตใินเวลำต่อมำด้วยกำร

ด�ำรงต�ำแหน่งตลุำกำรศำลรฐัธรรมนญูและประธำนศำลรัฐธรรมนญู อนัเป็นผลให้ 

ท่ำนได้มโีอกำสใช้ควำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนกฎหมำยมหำชนกว้ำงขวำงยิง่ขึน้” (พลูทรัพย์ 

ปิยะอนันต์, “ระลึกถึง  ดร.อิสสระ”, อ้างแล้ว, กุมภาพันธ์  2564)
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การพฒันาความรูด้้านกฎหมายปกครอง
และเสนอแนวคิดการจดัตัง้ศาลปกครอง
ในประเทศไทย (2515-2540)

 ดร.อสิสระมคีวำมสนใจและศกึษำค้นคว้ำกฎหมำยปกครอง 

เช่น จำกหนังสือ  "ค�ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง"  ของหลวง

ประดิษฐ์มนูธรรม ที่เขียนขึ้นในปี 2474 ท�ำให้มีควำมเข้ำใจ

เบือ้งหลงัประวตัศิำสตร์กฎหมำยปกครองของไทย อ่ำนต�ำรำ

หนังสือ  และบทควำมท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมำยปกครองของ

ประเทศต่ำง ๆ  และตดิตำมหนงัสอืใหม่ ๆ  เพือ่ให้ได้ควำมรูท้ี่

ทันสมัย ท�ำให้มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมำยปกครองของ

ประเทศต่ำง ๆ  เป็นอย่ำงดี และได้เขียนบทควำมเก่ียวกับ

กฎหมำยปกครองของฝรัง่เศส ระบบกระจำยอ�ำนำจของฝรัง่เศส

และกฎหมำยปกครองของอังกฤษ เพื่อให้ควำมรู้ทำงวิชำกำร

เกี่ยวกับกฎหมำยปกครอง 

อาจารยพ์เิศษ และการบุกเบกิการสอน
วชิากฎหมายปกครองเปรยีบเทียบ

ดร.อิสสระมีความชอบ 

สนใจ และศึกษาค้นคว้า

กฎหมายปกครองอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่เรียนที่

ประเทศฝรั่งเศส จนถึง

ช่วงสุดท้ายของชีวิต 

และน�าความรู้มา

ถ่ายทอดในการสอนวิชา

กฎหมายปกครอง

เปรียบเทียบและมีความ

มุ่งหวังที่จะให้เกิดการ

จัดตั้งศาลปกครองขึ้นใน

ประเทศไทย
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 ดร.อสิสระได้เป็นอำจำรย์พเิศษสอนวชิำกฎหมำยปกครองเปรยีบเทยีบในระดบั

ปรญิญำตร ีทีค่ณะนติศิำสตร์ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง ตำมค�ำเชญิของ ดร.สมศกัดิ์ 

สงิหพนัธ์ อดตีคณบดคีณะนติิศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง ตัง้แต่ปี 2515 และ

สอนต่อเนื่องเป็นเวลำร่วม 20 ปี โดยสอนในวันเสำร์ช่วงบ่ำย และตั้งใจที่จะให้ 

ควำมรูแ้ก่นกัศึกษำ  ให้หนัมำสนใจกฎหมำยปกครองมำกขึน้ รวมทัง้ให้มคีวำมเข้ำใจ 

แนวคดิกฎหมำยปกครองของประเทศซึง่มรีะบบกฎหมำยท่ีก้ำวหน้ำ โดยเปรียบเทยีบ

แนวคิดที่ขัดแย้งกันระหว่ำงกฎหมำยปกครองของฝรัง่เศสและของประเทศแองโกล

แซก็ซอน (ประเทศองักฤษ) และสหรัฐอเมรกิำ

 ดร.อิสสระเป็นผู้บุกเบิกกำรเขียนหนังสือกฎหมำยปกครองเปรียบเทียบใน

ประเทศไทย ซึง่เป็นเรือ่งทีใ่หม่มำกในสมยันัน้ โดยได้เขยีนค�ำบรรยำยและจดัพมิพ์

ค�ำสอนเป็นภำษำไทย เพ่ือให้ควำมรู้แก่นักศึกษำปริญญำตรีท่ีมีปัญหำด้ำนภำษำ 

ต่ำงประเทศ ลดอปุสรรคในกำรอ่ำนต�ำรำกฎหมำยปกครองของฝรัง่เศส โดยค�ำสอน

ได้ตีพิมพ์ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2521-2529
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ตัวอย่ำงค�ำบรรยำยวิชำ
กฎหมำยปกครองเปรียบเทียบ

ปกเอกสำรค�ำสอน
วิชำ LA439 

คณะนิติศำสตร์ ม.รำมค�ำแหง

163ชีวิต“อิสสระ”



แนวคิดเก่ียวกับ
การจดัตัง้ศาลปกครองในประเทศไทย

 ในปี 2517 ดร.อสิสระได้เขียนบทควำมเรือ่งศำลปกครองฝรัง่เศส เพือ่ให้ควำมรู ้

เกีย่วกบักำรจัดระเบยีบศำลของประเทศฝรัง่เศส เพือ่เป็นพ้ืนฐำนส�ำหรบักำรอภปิรำย 

ในประเด็นเรื่องกำรจัดตั้งศำลปกครองในประเทศไทย

 ต่อมำ ดร.อิสสระเป็นอำจำรย์พิเศษประจ�ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ และได้เสนอแนวคิดเรื่องกำรจัดตั้งศำลปกครองในกำรอภิปรำยทำง

วิชำกำรเรื่องปัญหำกำรจัดตั้งศำลปกครองในประเทศไทย โดยคณะนิติศำสตร์

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้จัดขึ้นในปี 2523 ในโอกำสที่มีกำรเสนอร่ำงพระรำช

บญัญตัจิดัตัง้ศำลปครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครอง พ.ศ. … ซึง่มทีัง้ฝ่ำยสนบัสนนุ

และคัดค้ำนกำรจัดตั้งศำลปกครองดังกล่ำว

 แม้ว่ำ ในวันอภิปรำย ดร.อิสสระจะมีอำกำรเจ็บป่วยมำกจำกไวรัสเข้ำตำ แต่ยัง

ไปร่วมงำนด้วย เพรำะถือว่ำเป็นเรื่องส�ำคัญมำกและเป็นวำระท่ีเรำจะต้องเลือก

ทำงเดิน ท่ำนคิดว่ำถ้ำเดินผิดก็คิดจนตัวตำย เพรำะเรื่องของศำลปกครองนี้เป็น

เรื่องของผลประโยชน์ได้เสียของรัฐ	เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ส่วนรวม

 ประเด็นส�ำคัญที่ดร.อิสสระชี้ให้เห็นในกำรจัดตั้งศำลปกครองในประเทศไทย

มีดังนี้
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 (1) ศำลปกครองทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2523 ไม่ใช่ศำลปกครองทีแ่ท้จรงิตำม

ควำมหมำยในทำงเทคนคิ แต่มุง่จดัวำงระบบควบคมุฝ่ำยปกครองโดยศำลยตุธิรรม 

ศำลปกครองจะอยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือไม่ ไม่ส�ำคัญ แต่ประเด็นส�ำคัญ

อยูท่ี่ศำลปกครองทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ควรจะเป็นอิสระจำกศำลยตุธิรรมหรอืไม่ ข้ึนอยูก่บั

ว่ำประเทศจะมีควำมต้องกำรระบบศำลปกครองหรือไม่ 

 (2) กำรจัดตั้งศำลปกครองต้องค�ำนึงถึงเบ้ืองหลังประวัติศำสตร์ของฝ่ำย

ปกครอง และเอกลกัษณ์ของระบบกำรปกครองของไทยด้วย กำรควบคมุกำรกระท�ำ 

ทำงปกครองต้องเปิดโอกำสให้ฝ่ำยปกครองใช้อ�ำนำจปกครองได้ และเน้นหลกักำร

ควบคุมหลังจำกใช้อ�ำนำจไปแล้ว มิฉะนั้นระบบที่จะสร้ำงขึ้นจะไม่สำมำรถท�ำงำน

ได้ดีตำมที่หวังไว้

 (3) ศำลปกครองจะสำมำรถสร้ำงแนวคิดของกฎหมำยปกครองทีถ่กูต้องได้ต่อ

เมื่อศำลนั้นประกอบด้วยผู้พิพำกษำที่มีควำมช�ำนำญพิเศษทำงกฎหมำยมหำชน 

แต่ข้ำรำชกำรตุลำกำรของไทยส่วนมำกเรียนทำงกฎหมำยเอกชนโดยเฉพำะ และ

ศึกษำกฎหมำยมหำชนมำน้อยมำก จึงเห็นว่ำประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้ง

ศำลปกครอง 

 “ผมเหน็ว่าถงึเวลาแล้วทีป่ระเทศไทยจะเริม่ต้นพฒันากฎหมายมหาชนอย่าง 

จริงจัง เพื่อว่ำวันหน้ำเรำจะได้มีศำลปกครองซึ่งเป็นหลักประกันเสรีภำพของ

ปัจเจกชน ขณะเดียวกันเอื้ออ�ำนวยให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิผล ผมขอเสนอให้
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 (1) คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ  ส่งเสริมกำรสอนกฎหมำยมหำชนให้

มำกยิ่งขึ้น และเพิ่มหลักสูตรวิชำกฎหมำยมหำชนเป็นวิชำบังคับ

 (2) มกีำรแนะน�ำให้ประชำชนและสือ่มวลชนเข้ำใจแนวคดิและบทบำทกฎหมำย

มหำชน  ได้เรียนรู้กฎหมำยมหำชนอย่ำงง่ำย

 (3) นักกฎหมายมหาชนทีส่�าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศควรรวมตวักนัจดั

ตัง้สมาคมกฎหมายมหาชน		เพือ่เป็นศนูย์กลำงในกำรเผยแพร่ควำมรูท้ำงกฎหมำย

มหำชน

 (4) เมื่อผลิตนักกฎหมำยมหำชนแล้ว รัฐบำลควรส่งเสริมให้นักกฎหมำย

มหำชนได้มีโอกำสประกอบวิชำชีพที่เรียนมำอย่ำงเต็มภำคภูมิ

 ...นกักฎหมำยเอกชนต้องยอมรบัว่ำกฎหมำยมหำชนแตกต่ำงในสำระส�ำคญัจำก

กฎหมำยเอกชน และยอมรบันับถอืกฎหมำยมหำชน และปล่อยให้นกักฎหมำยเหล่ำนี ้

พัฒนำกฎหมำยมหำชนโดยล�ำพัง ดังเช่น วงกำรแพทย์นับถือแพทย์ผู้ช�ำนำญกำร

เฉพำะโรคและแพทย์ผู้ช�ำนำญกำรแต่ละสำขำ  ไม่ก้ำวก่ำยซึ่งกันและกัน...

 ผมมคีวามเชือ่มัน่ว่าถ้าทกุฝ่ายร่วมมอืและประสานงานในการพฒันากฎหมาย

มหาชนอย่างจรงิจงั	ความหวงัทีป่ระเทศไทยจะมรีะบบศาลปกครองคงจะเป็นจรงิ

ได้แน่นอน” (ค�าอภิปรายของ  ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ, 9 สิงหาคม 2523)
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เขยีนหนังสอืเรื่องตอบ 20 ค�าถาม เก่ียวกับศาลปกครอง

 ในปี 2540 คณะรฐัมนตรีได้มมีตเิห็นชอบร่ำงพระรำชบญัญตัจิดัตัง้ศำลปกครอง 

และวิธพีจิำรณำคดีปกครอง พ.ศ. … ซึง่เป็นกำรจัดตัง้ระบบศำลปกครองแบบศำลคู่  

ที่มีกำรจัดตั้งศำลปกครองสูงสุดคู่กับศำลยุติธรรม โดยฝ่ำยท่ีสนับสนุนกำรจัดต้ัง

ศำลปกครองไม่ได้ให้เหตุผลประกอบให้คนทั่วไปเข้ำใจ

 ดร.อิสสระจึงได้เขียนหนังสือเรื่องตอบ 20 ค�ำถำม เกี่ยวกับศำลปกครอง ให้

ประชำชนทั่วไปเรียนรู้เรื่องศำลปกครองอย่ำงคนธรรมดำเพ่ืออธิบำยให้ผู้ท่ีไม่ใช่

นกักฎหมำยเข้ำใจศำลปกครอง โดยใช้วธิตีัง้ค�ำถำมและตอบค�ำถำม เช่น ศำลปกครอง

คืออะไร ท�ำไมต้องมีระบบศำลคู่ เพื่อใช้ประกอบวิจำรณญำณในกำรตัดสินใจรับ

หรือไม่รับศำลปกครองในระบบศำลคู่

หนังสือเรื่องตอบ 20 ค�ำถำม เกี่ยวกับศำลปกครอง
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รว่มก่อตัง้และผลักดันกิจกรรมสมาคม
กฎหมายมหาชนแหง่ประเทศไทย (2524-2534)

 จำกข้อเสนอของดร.อิสสระในกำรอภิปรำยทำงวิชำกำรในปี 2523 ให้มีกำร

จัดตั้งสมำคมกฎหมำยมหำชน ในปี 2524-2525 ได้มีกำรปรึกษำหำรือระหว่ำง 

นกัวชิำกำรทีส่นใจกฎหมำยมหำชน  ได้แก่ ศาตราจารย์ไพโรจน์	ชยันาม	ดร.เฉลมิชยั	 

วสีนนท์	ดร.อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภาศ	และ		ดร.โภคิน	พลกุล	ในการจัดตั้ง

สมาคมกฎหมายมหาชน	เพือ่พฒันำกฎหมำยมหำชน ซึง่ขณะนัน้ยังเป็นเรือ่งใหม่ 

ส�ำหรับประเทศไทยและยงัมกีำรศกึษำค้นคว้ำกนัไม่แพร่หลำย จงึควรจดัตัง้สมำคมฯ 

ขึน้ ให้เป็นแหล่งชมุนมุผูมี้ความรูแ้ละผูส้นใจได้เข้าร่วมศกึษาค้นคว้าแลกเปล่ียน

ความรู	้	ความคดิเหน็	อนัจะเป็นหนทางน�าไปสู่ความเจรญิก้าวหน้าของวทิยาการ

สาขานี้ในประเทศไทย
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 สมำคมกฎหมำยมหำชนได้จดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2526 

โดยมีศำสตรำจำรย์ไพโรจน์ ชัยนำม เป็น

นำยกสมำคมคนแรก

 เครื่องหมำยของสมำคมเป็นรูปมือสองข้ำงจับกระชับกันบนหน้ำหนังสือซ่ึงเปิด

อยู่ สื่อควำมหมำยว่ำ มือทั้งสองของภำครัฐบำล (Public Sector) ฝ่ำยหนึ่ง และ

ภำคเอกชน (Private Sector) อีกฝ่ำยหนึ่ง ต้องร่วมมือประสำนกันตลอดเวลำ 

เจตนำรมณ์ของกฎหมำยมหำชนจึงจะสัมฤทธิผล สำมำรถเอื้ออ�ำนวยประโยชน์

แก่มหำชนโดยส่วนรวมได้เต็มที่ ส�ำหรับหนังสือแสดงถึงจุดมุ่งหมำยสมำคมซึ่งมุ่ง 

ด�ำเนินกำรเฉพำะในทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพกฎหมำยมหำชนเท่ำนั้น ไม่เกี่ยวกับ

ลัทธิกำรเมืองใด ๆ
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 ดร.อิสสระเป็นนำยกสมำคมกฎหมำยมหำชนแห่งประเทศไทยในช่วงปี 2530-

2534  และได้ผลักดันให้มีกำรจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย

มหำชนไปสูภ่มูภิำค ทีส่�ำคญั ได้แก่ กำรจดัสมัมนำวชิำกำรเรือ่ง “ควำมสมัพนัธ์ใน

ทำงกฎหมำยระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำงกับรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น” 

4 ครั้ง ที่กรุงเทพฯ สงขลำ เชียงใหม่ และขอนแก่น รวมทั้งได้ประชำสัมพันธ์ทำง

วิทยุและถ่ำยทอดทำงโทรทัศน์ เพื่อขยำยเครือข่ำยควำมรู้เรื่องกำรกระจำยอ�ำนำจ

ไปสู่ ผู้ปฏิบัติให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น โดยได้รับควำมร่วมมือจำกคณะนิติศำสตร์ของ

มหำวิทยำลัย 3 แห่ง (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และ

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง) และมูลนิธิเอเชีย 

 “สมำคมฯ เหน็ว่ำ  ตำมหลกักำรกระจำยอ�ำนำจ กำรก�ำกบัดแูล มคีวำมมุง่หมำย 

ให้กำรด�ำเนินงำนของรำชกำรส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย และ

สอดคล้องกับส่วนกลำง และเกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรรำชกำรตนเอง

 กำรก�ำกับดูแลจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ กำรใช้อ�ำนำจก�ำกับดูแล

ต้องค�ำนึงถึงควำมเป็นอิสระของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจกำรปกครองตนเอง

 หำกองค์กำรส่วนกลำงและองค์กำรส่วนท้องถ่ินเข้ำใจแนวคดิของระบบกระจำย

อ�ำนำจ โดยเฉพำะกำรกระจำยอ�ำนำจท้องถิน่อย่ำงถ่องแท้ ท�ำให้สองฝ่ำยเข้ำใจและ

มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน” (ค�ากล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดย  ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์

ประภาศ นายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ปี 2533)

เป็นนายกสมาคมกฎหมายมหาชนแหง่ประเทศไทย
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 “ในช่วงประมำณปี 2524-2525 ท่ำนศำสตรำจำรย์ไพโรจน์ ชัยนำม อำจำรย์  

ดร.เฉลิมชัย วสีนนท์ อำจำรย์  ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภำศ และผม (ดร.โภคิน 

พลกลุ) ได้มกีำรพดูคยุหำรอืกนัเพือ่จดัตัง้สมำคมกฎหมำยมหำชน โดยมุง่หวงัทีจ่ะ 

เห็นกำรพัฒนำกฎหมำยมหำชนอย่ำงเป็นระบบ และหลังจำกก่อตั้งแล้ว จะพูดคุย 

และกนิข้ำวกนัทกุเดอืน เพือ่หำรอืเกีย่วกบักจิกรรมต่ำง ๆ  ของสมำคม โดยเวยีนกนั 

เป็นเจ้ำภำพ เช่น ท่ีร้ำนพงหล ีอำจำรย์อสิสระจะเป็นเจ้ำภำพ หรอืทีก่รมสรรพสำมติ 

อำจำรย์เฉลิมชัยจะเป็นเจ้ำภำพ

 อำจำรย์อิสสระเป็นผู้ผลักดันที่สุดมำตั้งแต่เริ่มแรกในกำรให้กฎหมำยมหำชน

มกีำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบ ด้วยควำมหวงัว่ำถ้ำกฎหมำยมหำชนมกีำรพฒันำอย่ำง 

แข็งแกร่งแล้ว ประเทศไทยจะตั้งอยู ่ในระบบนิติรัฐและนิติธรรมอย่ำงแท้จริง

ฝ่ำยปกครองต้องเคำรพกฎหมำยและไม่สำมำรถใช้อ�ำนำจตำมอ�ำเภอใจได้

 ในช่วงทีอ่ำจำรย์อสิสระเป็นนำยกสมำคมฯ ท่ำนเป็นคนที ่very active มำก กำร

จัดกิจกรรมของสมำคมฯ ในช่วงนั้นไม่เฉพำะแต่เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรเพียง 

อย่ำงเดียว แต่มีกำรจัดกิจกรรมสัมมนำวิชำกำรไปสู่ภูมิภำคท้ัง 4 ภูมิภำคเพ่ือ

ขยำยผลกิจกรรมของสมำคมในวงกว้ำง

 ผมรู้จักอำจำรย์อิสสระครั้งแรกในโอกำสที่ท่ำนมำสอนพิเศษที่คณะนิติศำสตร์ 

มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง ทีผ่มเพิง่เป็นอำจำรย์ประจ�ำใหม่ ๆ  หลังจำกจบปรญิญำเอก 

สำขำกฎหมำยมหำชนจำกมหำวิทยำลัยปำรีส2 ท่ำนมีควำมเป็นกันเอง และชอบ

ที่จะพูดคุยกับอำจำรย์รุ่นใหม่ที่จบด้ำนกฎหมำยมหำชน ท่ำนพูดกับผมว่ำ “ตอนนี้

ผมท�ำงำนเกี่ยวข้องกับกฎหมำยกำรคลังเป็นส่วนใหญ่ แต่ในด้ำนควำมรู้กฎหมำย

ปกครองและกฎหมำยรัฐธรรมนญูต้องถำมอำจำรย์โภคนิทีท่่ำนเพิง่ส�ำเรจ็กำรศกึษำ 

ควำมรู้ของอำจำรย์จะทันสมัยกว่ำผม”
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 แม้อำจำรย์อิสสระจะมีภำรกิจหน้ำที่รำชกำรที่มำก แต่ท่ำนก็ยังเสียสละมำเป็น

อำจำรย์พิเศษที่คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง  อย่ำงต่อเนื่อง ร่วมกว่ำ  

20 ปี และมีผลงำนวิชำกำรที่โดดเด่น ผมจึงได้เสนอคณะฯ  ให้มีกำรขอต�ำแหน่ง

ศำสตรำจำรย์พเิศษให้อำจำรย์อสิสระ ซึง่ท่ำนดใีจมำกทีไ่ด้รบัพระบรมรำชโองกำร

โปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ให้เป็นศำสตรำจำรย์พิเศษประจ�ำคณะนติศิำสตร์ มหำวิทยำลยั

รำมค�ำแหง  ในปี 2535

 ผมประทับใจอำจำรย์อิสสระมำก ท่ำนมีน�้ำใจ มีเมตตำ ดูแลคนรอบข้ำง และมี

มุมสนุกสนำน ท่ำนท�ำงำนหนักและมีอำยุมำกกว่ำผมถึง 20 ปี แต่ในกำรท�ำงำน

ของท่ำน ท่ำนจะค้นคว้ำข้อมูลอย่ำงละเอียดและทันสมัยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้

 ท่ำนเป็นนักกฎหมำยที่มีควำมคิดแบบวิทยำศำสตร์มำก (very scientific) ที่

นกักฎหมำยควรเอำเป็นแบบอย่ำง เนือ่งจำกนกักฎหมำยทีด่จีะต้องมคีวำมคดิแบบ

วิทยำศำสตร์จึงจะยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรม

 หำกนักนิติศำสตร์รุ่นใหม่จะหำ Idol สักคน ผมเห็นว่ำคน ๆ นั้นคือ อำจำรย์

อสิสระ เป็นผูท้ีย่ดึมัน่ในหลกันติรัิฐ นติธิรรม ท่ำนยดึมัน่ในหลักกำรกฎหมำยอย่ำง

เคร่งครัด ไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่แกว่งโอนเอนไปนอกหลักกำรทำงกฎหมำย ท่ำน

เป็นบุคคลทีผ่มภมูใิจทีไ่ด้รูจ้กั ท�ำงำน และรบัใช้ท่ำน และไม่ผดิหวงัแม้แต่นดิเดยีว

ที่นับถือท่ำนเป็นครูบำอำจำรย์ทำงกฎหมำย

 อำจำรย์อสิสระเป็นคนทีส่มบรูณ์แบบ อยูใ่นธรรมปฏบิตั ิกำรด�ำรงชวีติของท่ำน

เป็นแบบอย่ำงที่งดงำมทั้งต่องำนที่ท�ำ ภรรยำ ครอบครัว เพื่อนฝูง และพี่น้อง เช่น

เดยีวกบัท่ำนอำจำรย์ปรดี ีพนมยงค์” (ดร.โภคนิ พลกุล, “ระลกึถงึอาจารย์ ดร.อสิสระ  

ครูบาอาจารย์ทางกฎหมายที่น่านับถือ”, มีนาคม 2564)
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 ในปี 2535 ดร.อิสสระได้รับพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำ ฯ แต่งตั้งให้เป็น

ศำสตรำจำรย์พิเศษประจ�ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
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บุกเบกิการสอน
กฎหมายการคลัง (2531-2550)

 ด้วยประสบกำรณ์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมำยงบประมำณและกฎหมำย

กำรคลัง ประกอบกับกำรศึกษำและค้นคว้ำอ่ำนต�ำรำ หนังสือ และบทควำมทำง

กฎหมำยกำรคลังอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้  ดร.อิสสระเชี่ยวชาญกฎหมายการคลังทั้ง

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั	ิและได้น�าความรู้มาบุกเบิกการเรียนการสอนและ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้านกฎหมายการคลัง ท่ีคณะนิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

 “วิชำกฎหมำยเศรษฐกิจมหำชนว่ำด้วยกำรเงินกำรคลังเป็นวิชำที่มีควำมส�ำคัญ

ซึ่งเดิมทีอยู่ในหลักสูตรธรรมศำสตรบัณฑิต (ธ.บ.) ต่อมำหลังจำกได้ยุบเปลี่ยน

หลักสูตรธรรมศำสตรบัณฑิตเป็น คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ในปี พ.ศ. 2495 แล้ว ก็ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรสอนวิชำดังกล่ำว ซึ่ง ดร.อิสสระได้

เขียนประวัติควำมเป็นมำของกำรเรียนวิชำกฎหมำยกำรคลังว่ำ ‘ที่เป็นเช่นนี้เข้ำใจ

ว่ำเป็นเพรำะคณบดีคณะนิติศำสตร์ในยุคต้น ๆ ซึ่งส�ำเร็จกำรศึกษำกฎหมำยเป็น

เนตบิณัฑติ ได้วำงหลกัสตูรกำรศกึษำนติศิำสตร์โดยยดึถอืหลกัสตูรกำรศกึษำวชิำ 

กฎหมำยของมหำวิทยำลัยในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมำย

แบบ Common Law ท�ำให้ไม่มกีำรสอนวชิำกฎหมำยกำรคลงัในโรงเรยีนกฎหมำย 

 คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ตระหนักว่ำ  วิชำกฎหมำยเศรษฐกิจ
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มหำชนว่ำด้วยกำรเงินกำรคลังนี้มีควำมส�ำคัญและเล็งเห็นถึงควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

จึงได้จัดท�ำขึ้นและบรรจุในหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 

 จนกระทั่งปี  พ.ศ. 2531 ผม (ศำสตรำจำรย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล) และ

อำจำรย์ ดร.อสิสระ นติทิณัฑ์ประภำศ ได้เป็นกรรมกำรของสมำคมกฎหมำยมหำชน  

และมีโอกำสปรึกษำหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรศึกษำและพัฒนำวิชำนี้ในคณะ

นติศิำสตร์อกีครัง้หนึง่ ผมในฐำนะคณบดีคณะนติศิำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ได้กรำบเรียนเชญิอำจำรย์ ดร.อสิสระ นติทิณัฑ์ประภำศ ในฐำนะเป็นผูท้รงคุณวฒุิ 

ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ พร้อมด้วยประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นรอง

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ เป็นระยะเวลำหลำยปี มำเป็นอำจำรย์พิเศษที่คณะ

นิติศำสตร์ จุฬำฯ เป็นผู้บรรยำยวิชำกฎหมำยเศรษฐกิจมหำชนว่ำด้วยกำรเงิน

กำรคลังในปีกำรศึกษำ 2532 โดยท่ำนได้ตอบรับค�ำเชิญและได้เป็นผู้บรรยำยวิชำ 

ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำประมำณ 10 ปี รวมถึงในช่วงที่เป็นตุลำกำร

ศำลรัฐธรรมนูญในปี 2541-2542 ด้วย 

	 ท่านอาจารย์	ดร.อิสสระ	เป็นผู้บุกเบิกในการสอนวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

มหาชนว่าด้วยการเงินการคลัง ท่ำนเป็นบุคคลที่มีจิตวิญญำณควำมเป็นครูที่ดี

ให้ควำมใกล้ชิดกับนิสิตและเปิดโอกำสให้นิสิตได้ถำมปัญหำก่อนเข้ำห้องเรียน

และภำยหลังกำรบรรยำยอย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกนั้น ท่ำนอำจำรย์ ดร.อิสสระ 

นติทิณัฑ์ประภำศ  ยงัได้เขยีนคูม่อืกำรบรรยำยส�ำหรับวชิำนีอ้กีด้วย” (ศาสตราจารย์

พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, “ท่าน อาจารย์ดร.อิสสระฯ ผู้บุกเบิกในการสอนวิชา

กฎหมายเศรษฐกิจมหาชนว่าด้วยการเงินการคลัง”, มีนาคม 2564)
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สมุดบันทึกเนื้อหำกำรสอนแต่ละครั้ง

 ดร.อิสสระเป็นผู้สอนและเขียนค�ำสอนวิชำกฎหมำยกำรคลังขั้นสูง ที่อธิบำยถึง

ทฤษฏกีำรคลงัมหำชน โดยได้อธบิำยววิฒันำกำรของกฎหมำยกำรคลังได้อย่ำงน่ำ

สนใจว่ำ “ทฤษฎีการคลังมหาชน	เป็นวิทยาศาสตร์การคลัง	(The	Science	of	

Finance) ที่พัฒนำมำในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จำกกำรที่นักปรำชญ์ของประเทศ

ตะวันตกในประเทศภำคพื้นทวีปยุโรปและอังกฤษได้สังเกตปรำกฏกำรณ์กำรคลัง

ของรัฐ และค้นคว้ำหำเหตุผลด้วยวิธีทดสอบจนเกิดควำมรู้ และได้จัดควำมรู้นั้น

เข้ำเป็นระเบียบ เกิดเป็นวิทยำศำสตร์กำรคลังขึ้น”
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   ด้วยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างของกฎหมายการคลัง 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง รวมถึงความสัมพันธ์กับ

วิชาประวัติศาสตร์ ท�าให้  ดร.อิสสระ   สนใจศึกษาและค้นคว้าบริบท

ประวัติศาสตร์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมาย

การคลังของประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย 

โดยจะจดบันทึกโน้ตในข้อความที่ส�าคัญและกาดอกจันไว้ส�าหรับเป็น

ประเด็นไปขยายต่อ ท�าให้สามารถจดจ�าและอธิบายได้อย่างแม่นย�า

รวมถึงได้ติดตาม Update ความรู้อย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยที่สุด

บันทึกโน้ตข้อควำมและหนังสือส�ำคัญ
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การงานหลังอ�าลาชวีติราชการ

 หลังจำกออกจำกรำชกำร ดร.อิสสระได้ไปช่วยเป็นที่ปรึกษำที่บริษัทเซ็นทรัล

อยู่ระยะหนึ่ง หลังจำกนั้นในช่วงประมำณปี 2536 ได้เป็นกรรมกำรบริหำรและ

กรรมกำรบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกฟำยแนนซ์ จ�ำกัด ตำมค�ำเชิญของ

คณุโกศล ไกรฤกษ์ ซึง่ถอืว่ำเป็นกำรเปลีย่นไปท�ำงำนในบรษิทัเอกชนครัง้แรก และ

หลังจำกนั้นไม่นำนได้ร่วมก่อตั้ง ส�ำนักงำนกฎหมำยฟำร์อีสฑ์ ประเทศไทย ขึ้น

 “ผม (นำยธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์) ได้รู้จัก  ดร.อิสสระครั้งแรกเมื่อประมำณ

ปี 2535 ผมเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยให้คณุโกศล ไกรฤกษ์ ทีบ่รษัิทเงนิทนุหลกัทรพัย์ 

ตะวนัออกฟำยแนนซ์ จ�ำกดั ดร.อสิสระได้แนะน�ำและให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์  

ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนของบรษัิทในระยะแรก ซึง่มปัีญหำเรือ่งกำรบรหิำรระบบองค์กร

ให้ด�ำเนนิกำรลลุ่วงด้วยด ี นอกจำกนี ้ในปี 2536 ศำสตรำจำรย์ไพศำล กมุำลย์วสิยั 

ได้ริเริ่มก่อตั้งส�ำนักงำนกฎหมำยฟำร์อีสฑ์  ประเทศไทย จ�ำกัด ร่วมกับอีกหลำย ๆ   

ท่ำน เช่น คุณโกศล ไกรฤกษ์ คุณสำกล วรรณพฤกษ์ และ  ดร.อิสสระ เพื่อเป็น

บริษัทกฎหมำยรับว่ำควำมและให้ค�ำปรึกษำทำงกฎหมำยอย่ำงมีคุณภำพและ

มีจริยธรรม  ช่วยเหลือแก้ปัญหำบริษัทเงินทุนต่ำง ๆ  ที่ร่วมถือหุ้น โดยมีผมเป็น

กรรมกำรผู้จัดกำรส�ำนักงำนกฎหมำยฟำร์อีสฑ์ฯ ที่ตั้งขึ้น

เปล่ียนงานสูบ่รษัิทเอกชน
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 ดร.อิสสระด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรส�ำนักงำนกฎหมำยฯ และมำประชุมทุกครั้ง 

ไม่เคยขำด  ด้วยบุคลิก ดร.อิสสระท่ีเป็นคนใจดี มีควำมเป็นกันเอง และคอย

ช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำในปัญหำข้อกฎหมำยต่ำง ๆ ให้แก่นักกฎหมำยได้มำก  

ท�ำให้เป็นทีร่กัของพนกังำนทกุคน ต่อมำ ในปี 2541 ดร.อสิสระลำออกจำกกรรมกำร

เพ่ือเข้ำรบัต�ำแหน่งเป็นตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ และในขณะเดยีวกันศำสตรำจำรย์

ไพศำล กุมำลย์วิสัย ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด ก็ลำออกจำก 

กรรมกำรบรษิทัฯ จงึได้เลีย้งแสดงควำมยินดีแก่ท่ำนอำจำรย์ทัง้สองทีโ่รงแรมฟอร์จนู  

เป็นควำมภูมิใจของส�ำนักงำนกฎหมำยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งต่ำงก็มีควำม 

เสียใจอย่ำงยิ่งในกำรจำกไปของท่ำน” (นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์, “ระลึกถึง 

ดร.อิสสระ”, มีนาคม 2564)
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ประธานท่ีปรกึษาฯ ผูว้า่ฯ กทม. : 
มุง่มัน่แก้ปัญหากรุงเทพฯ 

(2539-2540)

“ผลงำนที่พี่อิสสระได้ท�ำไว้ให้คนกรุงเทพมหำนครในหลำย ๆ เรื่อง 
แม้จะลืมเลือนไปจำกควำมทรงจ�ำบ้ำงแล้ว แต่ผลพวงและอำนิสงส์ของกำรพัฒนำ

ดังกล่ำวยังใช้งำนเป็นประโยชน์ได้ดีต่อ กทม.  อยู่จนปัจจุบัน”

(ดร.พิจิตต รัตตกุล,  “พี่อิสสระที่ศาลาว่าการ กทม.”, มีนาคม 2564)
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 ในปี 2539-2540 ดร.อิสสระได้ไปเป็นประธำนกรรมกำรท่ีปรึกษำด้ำน 

กำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรและกำรคลังของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ดร.

พิจิตต รัตตกุล)

 “เมือ่ครำวทีผ่ม (ดร.พจิิตต รตัตกลุ) มโีอกำสได้ไปท�ำงำนที ่กทม. ในปี 2539-

2541 นัน้ ด้วยควำมทีเ่ป็นนกัวทิยำศำสตร์ มคีวำมรูล้กึซึง้อย่ำงจ�ำกดัในด้ำนระบบ

กำรคลงัและงบประมำณ อยำกหำผูห้ลักผูใ้หญ่ช�ำนำญกำรมำช่วยให้กำรสนบัสนุน 

กำรท�ำงำนของข้ำรำชกำรในสำยงำนน้ี คณุพ่อพชิยั รัตตกลุ ในฐำนะรองนำยกรฐัมนตร ี

ทีท่�ำงำนกบัส�ำนกังบประมำณมำหลำยยคุ ได้แนะน�ำให้ผมไปขอพ่ีอสิสระให้มำช่วย 

โดยย�้ำว่ำนอกจำกท่านจะเก่ง		รอบรู้แล้ว	ยังเป็นคนที่สุจริต		ขาวสะอาด	สมเป็น 

ตวัอย่างทีง่ดงามของข้าราชการไทย และกส็มหวงัด้วยควำมเมตตำของท่ำนจงึได้

ท่ำนไปเป็นประธำนคณะบรหิำรฯ ซึง่คดิจดัตัง้กนัขึน้มำเองจ�ำนวน 38 คน ประกอบ

ไปด้วยทั้งผูว่้ำฯ รองผู้ว่ำฯ อดตีข้ำรำชกำรชั้นผูใ้หญ่จำกหลำยกระทรวง และครบูำ

อำจำรย์จำกมหำวทิยำลัยหลำยแห่ง ซึง่แต่ละท่ำนให้ควำมกรณุำสละเวลำมำท�ำงำน

ให้ กทม. อย่ำงเต็มอกเต็มใจ และได้จัดให้มีกำรพบปะหำรือ ทบทวนงำนกันทุก

วันจันทร์ ตลอด 4 ปี
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 นอกจำกงำนดงักล่ำวพวกเรำยงัได้ขอให้พีอ่สิสระไปท�ำหน้ำทีป่ระธำนคณะกรรมกำร 

ปรบัปรงุระบบบรหิำรและกำรคลงัของ กทม. อกีต�ำแหน่งหนึง่ ซึง่ท�ำให้ท่ำนต้องมำนัง่

เกอืบเป็นประจ�ำทีศ่ำลำว่ำกำรฯ ด�ำเนนิกำรประชมุกับฝ่ำยประจ�ำ ปีละ 30-40 ครัง้  

ครอบคลุมงำนพัฒนำระบบและโครงสร้ำงงบประมำณและระบบบริหำรกำรคลัง,

งำนพฒันำระบบข้อมลูเพือ่กำรบรหิำร, งำนพฒันำระบบกำรบรกิำรประชำชน,  และ

งำนพฒันำรำยได้และภำษ ีควำมทุม่เททีพ่ีอิ่สสระได้ใช้ไปในกำรท�ำภำรกจิดงักล่ำว

ได้ออกดอกออกผลมำเป็น

 1.  ค�ำสั่ง กทม. ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ในเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

งบประมำณกับนโยบำยผู้บริหำรในกำรก�ำหนดกรอบวงเงินงบประมำณประจ�ำปี

 2.  ได้มีกำรน�ำระบบ MIS มำใช้ในกำรติดตำมกำรก่อหนี้ผูกพันงบประมำณ 

แต่ละยอดและวิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม

 3.  กำรจัดตั้งส่วนงำนใหม่  โดยปรับเปล่ียนกองงบประมำณไปเป็นส�ำนักงำน

งบประมำณสงักดัส�ำนกัปลดั กทม. และให้มกีำรปรบับทบำทหน้ำทีว่ธิกีำรท�ำงำนให้

ทนัสมยั ซึง่พีอ่สิสระได้ใช้ประสบกำรณ์ของท่ำนจำกส�ำนกังบประมำณของประเทศ

มำปรับใช้ให้คล่องตัวและโปร่งใสยิ่งขึ้นกับระดับท้องถิ่น

 4.  แนวทำงกำรลดขัน้ตอนด�ำเนนิกำรในระบบเอกสำร เพือ่กำรบรกิำรประชำชน 

ทีโ่ปร่งใสและรวดเรว็ขึน้ด้วยวธิกีำรใช้ระบบคอมพวิเตอร์มำควบคมุและกำรตรวจสอบ 

ที่เป็นระบบแทน
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 5.  นอกจำกนี ้มข้ีอสรปุอกีหลำยประเดน็ทีไ่ม่ได้เกีย่วกบังบประมำณและกำรคลงั 

โดยตรง แต่เกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรบริกำรประชำชน เช่น กำรกระจำยงำนจำก

ส�ำนักโยธำไปให้ส�ำนักงำนเขต และสร้ำงมำตรวัดควำมพึงพอใจของประชำชนที่

ตดิต่อส�ำนกังำนเขต อกีทัง้กำรรเิริม่ก�ำหนดภำรกจิหน้ำทีข่องผู้ตรวจรำชกำร กทม.  

ให้เป็นรูปธรรมขึ้น ซึ่งสมัยนั้นมีถึง 30-40 คน ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน

ในภำพรวมของ กทม.  เพื่อมิให้หน่วยงำนนี้กลำยเป็นสถำนที่เก็บบุคลำกรเพื่อรอ

กำรเกษียณเท่ำนั้น

 จำกผลงำนที่พี่อิสสระได้ทิ้งไว้ให้นั้นนับเป็นคุณประโยชน์ยิ่งต่อกำรบริหำรและ

กำรบริกำรประชำชน กทม. ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยขึ้นทันตำเห็น ซึ่งมิใช่เพียง

แค่กำรออกมำตรกำรต่ำง ๆ  แล้วปล่อยให้เกดิผลในทำงปฏบิตักินัเองเท่ำนัน้ พีอ่สิสระ 

กลับใช้วิธีกำรบริหำรด้วยกำรติดตำมสอบถำมใกล้ชิดกับส่วนงำนต่ำง ๆ  อย่ำง

ต่อเนื่องถี่ยิบ สอบถำมตรงไหนว่ำมีปัญหำอะไรท่ีท่ำนจะสำมำรถช่วยแก้ไขให้ได้

ด้วยประสบกำรณ์ท่ีมำกของท่ำน ท�ำให้ข้ำรำชกำรที่ท�ำงำนกับท่ำนได้ท�ำงำนกัน

ด้วยอรรถรส และมีก�ำลังใจที่จะช่วยกันผลักดันน�ำองค์กรไปสู่ควำมก้ำวหน้ำอย่ำง 

รวดเรว็ เพือ่รองรบักบัขนำดและจ�ำนวนประชำกรของเมอืงทีข่ยำยขึน้อย่ำงรวดเร็ว

พี่อิสสระช่วยงำน กทม. อยู่หลำยปี จนในระยะหลังท่ำนได้รับเลือกให้ไปเป็น

ประธำนศำลรฐัธรรมนญู ซึง่ท�ำให้พวกเรำข้ำรำชกำรกำรเมอืงทีเ่รยีกตวัเองว่ำ ‘กลุม่ 

มดงำน’ และข้ำรำชกำรประจ�ำ กทม. ทีท่�ำงำนใกล้ชดิกบัท่ำนต่ำงพลอยมคีวำมภมูอิก 

ภูมิใจกันถ้วนหน้ำ
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 ในขณะที่ท่ำนท�ำหน้ำที่ประธำนของพวกเรำสลับกับพี่ปรำศรัย ทรงสุรเวทย์นั้น 

มีหลำยเรื่องที่น่ำประทับใจยิ่งในระบบควำมคิดใหม่ ๆ ที่เป็นกำรริเริ่มเปิดโอกำส

ให้พวกเรำได้น�ำประสบกำรณ์มำใช้

 ตัวอย่ำงเล็ก ๆ ของควำมคิดริเริ่มเรื่องหนึ่ง  ได้แก่ เรื่องเงินเดือนตอบแทนของ 

พวกเรำ ซึง่ปรำกฏตำมกฎหมำยว่ำมผีูท้ีส่ำมำรถได้เงนิเดือนจำกต�ำแหน่งตำม พ.ร.บ.  

บริหำร กทม.  ปี 2522 ได้เพียง 18 คน พี่อิสสระจึงเสนอควำมเห็นให้ทั้ง 18 คน 

ที่ได้รับเงินเดือนนั้นเอำเงินที่ได้มำกองรวมกันแล้วหำรด้วยคณะผู้บริหำรท้ังหมด 

38 คน เท่ำ ๆ  กัน ซึ่งก็นับเป็นหนึ่งปัจจัยที่ท�ำให้พวกเรำผูกพันกันด้วยควำม

กระตอืรอืร้น ตลอด 4 ปีทีไ่ม่เคยมเีรือ่งรำวควำมขดัแย้งใด ๆ  เกดิขึน้เลย มแีต่คอย 

หยบิยืน่กำรสนบัสนนุให้แก่กนั ท�ำให้กำรท�ำงำนในภำพรวมเตม็ไปด้วยประสทิธิภำพ

ถงึแม้พวกเรำจะมำจำกต่ำงทศิ ต่ำงอำชพี ต่ำงฐำนะกนั หน�ำซ�ำ้ยงัไม่รูจั้กกนัมำก่อน 

ด้วยซ�้ำไป โดยเฉพำะผู้อำวุโสมำกประสบกำรณ์

 จำกกำรทีม่กีตกิำทีต่ัง้ไว้ว่ำทีป่รกึษำอำวโุสเหล่ำนีท่้ำนไม่ต้องนดัหมำยใด ๆ  ในกำร 

เข้ำพบผูว่้ำฯ กทม. และสำมำรถเดนิเข้ำห้องผูว่้ำฯ ได้ตลอดเวลำ ผมจ�ำภำพท่ีเกดิขึน้ 

ซ�ำ้แล้วซ�ำ้อกีทีพ่ีอ่สิสระเดนิเข้ำมำในห้องท�ำงำนผมพร้อมกระดำษในมอืหลำยแผ่น  

ยื่นให้แล้วก็ก�าชับว่าให้อ่านคืนนี้อย่างละเอียด	สงสัยให้ถามก่อน	และตัดสินใจ 

ด�าเนินการโดยไม่รอช้า	ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการแก้ปัญหาด้วย

ความรวดเรว็	แสดงออกถงึความกระฉบักระเฉงมปีระสทิธภิาพ		เพราะพีอ่สิสระ 

เคยพูดเสมอว่า	คน	กทม.	ล�าบากมากแล้ว	หากระบบราชการอืดอาดยืดยาดก็

จะทุกข์หนักไปกว่านั้นอีก” (ดร.พิจิตต รัตตกุล, อ้างแล้ว, มีนาคม 2564)

185ชีวิต“อิสสระ”



	 “ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2539-2543	ผม	(ดร.ธีระชน	มโนมัยพิบูลย์)	ได้

มีโอกาสท�างานที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในฐานะทีมงานของผู้ว่าราชการ

กรงุเทพมหานคร	ดร.พิจติต	รัตตกลุ	ในฐานะทีป่รกึษาผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร	

ในช่วงปี	พ.ศ.	2539-2540	และในฐานะรองผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร	ระหว่าง

ปี	พ.ศ.	2540-2543	โดยหนึ่งในภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือการก�ากับงานด้าน

การงบประมาณและการคลัง	นอกเหนือจากงานด้านวิศวกรรมโยธา	วิศวกรรม

จราจร	และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	ด้วยพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา	ท่ี

ท�างานกับภาคเอกชนมาโดยตลอดในวัยเพียง	34	ปี	จึงท�าให้ภารกิจด้านการ

งบประมาณและการคลงัดจูะเป็นเรือ่งทีย่ากทีส่ดุในตอนนัน้	ด้วยความโชคดขีองผม

ทีไ่ด้นัง่ท�างานตดิกบัห้องท�างานของท่านศาสตราจารย์	ดร.อสิสระ	นติทิณัฑ์ประภาศ 

ที่ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	ผมจึงได้กราบขอเป็น

ลกูศษิย์ของท่าน	ช่วยให้ค�าแนะน�าในการท�างาน	ในฐานะประธานทีป่รกึษาของผูว่้า

ราชการกรงุเทพมหานครด้านการคลงัและการงบประมาณ	ตลอดระยะเวลาท่ีได้มี

โอกาสท�างานร่วมกับท่านท�าให้เข้าใจถึงค�าว่า		บารมีทาน	เพราะทุกครั้งที่ผมร่วม

เดินทางไปชี้แจงงบประมาณกับท่านอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎร	หรือ

สภากรงุเทพมหานคร	ในฐานะตัวแทนของฝ่ายบรหิารของกรงุเทพมหานคร	จะพบ 

แต่การต้อนรับด้วยความเกรงอกเกรงใจในตัวท่านอาจารย์จากเจ้าของหน่วยงาน

แม้แต่ในข้ันตอนการประชมุภายในเพือ่การจดัเตรยีมงบประมาณ	ท่านจะแสดงถงึ

ความเมตตาด้วยการให้ความรูต้อบข้อซกัถามหรอืให้ค�าแนะน�าในฐานะผูใ้ห้กบั

ทุกคนที่ร่วมงานด้วยเสมอ
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 ผมได้มีโอกำสเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรกลัน่กรองงบประมำณประจ�ำปี 2540 

ร่วมกับท่ำน ในกำรประชุมดังกล่ำวท่ำนได้สอนข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครถึง 

รำกศัพท์ของค�ำว่ำ  งบประมำณ ‘งบ’ ที่แปลว่ำ  ปิดหรือรวม ส่วนค�ำว่ำ ‘ประมำณ’  

แปลว่ำ กำรคำดคะเน  หรอืกำรกะอย่ำงคร่ำว ๆ  ‘งบประมำณ’ จงึหมำยถงึ กำรคำด

คะเนยอดรวมของรำยรบัและรำยจ่ำยอย่ำงคร่ำว ๆ ซึง่ควรเป็นเลขลงตวัคร่ำว ๆ เช่น

20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำนบำท) ไม่ใช่ 19,873,216.32 บำท (สิบเก้ำล้ำนแปด

แสนเจ็ดหมืน่สำมพนัสองร้อยสบิหกบำทสำมสบิสองสตำงค์) เพรำะว่ำถ้ำรูล้ะเอยีด

ขนำดทศนิยมก็คงไม่เรียกว่ำประมำณ ท่ำนได้อธิบำยต่อถึงค�ำว่ำ BUDGET ที่มำ

จำกค�ำว่ำ BOUGETTE ซึ่งเป็นภำษำฝรั่งเศสโบรำณ  แปลว่ำ  ถุงย่ำม  หรือกระเป๋ำ 

ในภำษำอังกฤษรำกศพัท์ของค�ำว่ำ BUDGET หมำยถงึ กระเป๋ำใบใหญ่ ซึง่เสนำบดี

คลังของพระรำชำใช้บรรจุเอกสำรต่ำง ๆ

 ณ  วนัทีท่่ำนได้จำกพวกเรำไป ผมในฐำนะหนึง่ในผูโ้ชคดทีีม่โีอกำสได้เป็นลกูศษิย์ 

ของท่ำน จงึขออนญุำตแบ่งปันประสบกำรณ์ในช่วงเวลำทีด่ขีองผม (ดร.ธรีะชน มโนมยั

พิบูลย์ “ด้วยความร�าลึกถึงท่านศาสตราจารย์ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ”,

มกราคม 2564)

 นอกจำกนี ้ดร.อสิสระยงัเป็นหนึง่ในผูเ้ริม่กำรจดัตัง้มลูนธิฟ้ืินฟกูรงุเทพมหำนคร 

และเป็นประธำนกรรมกำรฯ ในชดุแรก โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิ 

กจิกรรมในกำรพฒันำเพือ่กำรฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์เมอืงหลวงรวมถงึให้กำรสงเครำะห์ 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และคนงำนของกรุงเทพฯ ผู้ประสบภัยพิบัติหรือผู้ด้อยโอกำส

ในสังคม เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ให้ทุนกำรศึกษำ และสนับสนุนส่งเสริม

คุณภำพทำงกำรศึกษำของโรงเรียน
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ตลุาการและ
ประธานศาลรฐัธรรมนูญ

(2541-2545)
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 ศำลรัฐธรรมนูญของไทยเป็นศำลที่จัดตั้งข้ึนตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 และจำกกำรคัดเลือกตุลำกำรศำล

รฐัธรรมนญูส�ำหรบัผูท้รงคณุวฒุสิำขำนติศิำสตร์ ซึง่เป็นกำรประชมุลบั ดร.อสิสระ

ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด 137 คะแนน

 ดร.อิสสระได้รับพระมหำกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด�ำรง

ต�ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญในปี 2541 และประธำนศำลรัฐธรรมนูญใน

ปี 2545

 ทีป่ระชมุคณะตลุำกำรศำลรฐัธรรมนญู เสนอชือ่  ดร.อสิสระ  นติทิณัฑ์ประภำศ  

เพยีงคนเดยีวและลงคะแนนด้วยวธีิยกมอื ซ่ึงทกุคนยกมือเป็นเอกฉนัท์ให้เป็นประธำน

ศำลรัฐธรรมนูญคนใหม่ในปี 2545 หลังจำกนำยประเสริฐ นำสกุล อดีตตุลำกำร

ศำลรัฐธรรมนูญสำขำนิติศำสตร์ พ้นจำกต�ำแหน่งเนื่องจำกมีอำยุครบ 70 ปี
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ขณะด�ำรงต�ำแหน่งประธำนศำลรัฐธรรมนูญ 
ถ่ำยรูปร่วมกับคณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ

	 “ศาลรัฐธรรมนูญพึงธ�ารงไว้ซ่ึงความเป็นอิสระและความเป็นกลางทาง 

การเมอืงอย่างแท้จรงิตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 

พทุธศกัราช	2540	และมุง่พฒันาตนเองให้มศีกัยภาพในการพจิารณาวนิจิฉยั 

เรือ่งต่าง	 ๆ	 ตามอ�านาจหน้าที	่ ทัง้นี	้ เพือ่ให้ศาลรฐัธรรมนญูเป็นสถาบนั 

ซึง่ประชาชนและองค์กรต่าง	ๆ	ทีเ่ก่ียวข้องเชือ่ถอื”

(วิสัยทัศน์ ศาสตราจารย์ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, เมษายน 2545)
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 ตลอดเวลำทีป่ฏบิตัหิน้ำทีต่ลุำกำรศำลรัฐธรรมนญูและประธำนศำลรฐัธรรมนูญ 

ดร.อสิสระให้ความส�าคญัสงูสดุกบัการตคีวามตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู	ฯ		 

พุทธศักราช	 2540	 (ในสมัยที่ท่านเป็นตุลาการฯ)	 และวินิจฉัยตามหลักการ 

ของรัฐธรรมนูญ	 หลักการของกฎหมายและทฤษฎีกฎหมายมหาชนอย่าง 

ตรงไปตรงมา	และอย่างมีตรรกะ

 สังเกตได้จำกค�ำวินิจฉัยส่วนตนในหลำย ๆ ค�ำวินิจฉัยที่  ดร.อิสสระจะอ้ำงถึง

เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540

	 “ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญน้ัน	ปัญหาเก่ียวกับอ�านาจหน้าท่ีของ

องค์กรต่าง	ๆ	ตามรัฐธรรมนูญ	หมายถึง	ปัญหาอันเกิดจากการที่อ�านาจหน้าที่

ขององค์กรต่าง	ๆ	ตามรัฐธรรมนูญซ�้าซ้อนกัน	หรือที่เกิดจากการที่องค์กรตาม

รฐัธรรมนูญองค์กรใดองค์กรหนึง่ปฏเิสธการมีอ�านาจหน้าทีน่ัน้	ๆ ” หำกประเดน็

ปัญหำที่ผู้ร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ใช่เกิดจำกกำรท่ีอ�ำนำจหน้ำท่ีของ

องค์กรต่ำง ๆ  ตำมรัฐธรรมนญู (มำกกว่ำ 1 องค์กร) ซ�ำ้ซ้อนกนั หรอืเกดิจำกองค์กรใด 

องค์กรหนึ่งปฏิเสธกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่นั้น ๆ  จะวินิจฉัยให้ยกค�ำร้อง เนื่องจำกเรื่อง

ทีเ่สนอไม่อยูใ่นอ�ำนำจของศำลรฐัธรรมนญู (ค�าวนิจิฉยัส่วนตนที ่6/2543, 3/2545)

เน้นย�้าการตีความตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญ หลักการและทฤษฎีกฎหมายมหาชน
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 “อนึง่ ไม่มบีทบญัญตัใิด ๆ  ของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 

2540 ให้อ�ำนำจศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมรัฐธรรมนูญ 

… ดังนั้น	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอ�านาจวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการตีความ

รัฐธรรมนูญนอกเหนือจากกรณีที่ต้องตีความเพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยเร่ือง

หรือคดีที่อยู่ในอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญ” (ค�าวินิจฉัยส่วนตนที่ 6/2543)

ค�าวินิจฉัยส่วนตน 

ของ  ดร.อิสสระ 

เต็มไปด้วย 

สาระทางวิชาการ 

และความยึดมั่น

ในหลักการ

ค�าวินิจฉัยส่วนตน	36/2542
 “ตามหลกักฎหมายทัว่ไป	การตคีวามบทบญัญตัใิด	ๆ 	ของ

รฐัธรรมนญู	จะต้องตคีวามไปในทางทีส่อดคล้องกบัหลกัการ

ของรฐัธรรมนญูทีบ่ญัญตัไิว้ในมำตรำต่ำง ๆ  เว้นแต่บทบญัญตัิ

นัน้ ๆ  จะมข้ีอควำมหรือถ้อยค�ำทีแ่สดงให้เหน็ว่ำบทบญัญตันิัน้

เป็นบทที่ยกเว้นหลักกำรดังกล่ำว... 

 รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักรำช 2540 มำตรำ 33 ได้วำงหลัก

ประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน ดังนี้

 (1) ในคดีอำญำ ต้องสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้ต้องหำและ

จ�ำเลยไม่มีควำมผิด

 (2) ก่อนมคี�ำพพิำกษำถงึทีส่ดุแสดงว่ำบคุคลใดกระท�ำผดิ 

จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�ำผิดไม่ได้

 รัฐธรรมนูญฯ มำตรำ 216(4) บัญญัติว่ำ “ควำมเป็น

รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพำะตัว เมื่อต้องค�ำพิพำกษำให้จ�ำคุก” 
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โดยไม่มีถ้อยค�ำใด ๆ ในบทบัญญัติแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ำ 

ค�ำพิพำกษำนั้นหมำยถึงค�ำพิพำกษำที่ยังไม่ถึงท่ีสุด จึงต้อง

ตีควำมในทำงที่สอดคล้องกับหลักกำรคุ ้มครองสิทธิและ

เสรภีำพขัน้พืน้ฐำนของบคุคลทีก่�ำหนดในมำตรำ 33 กล่ำวคือ 

ก่อนมีค�ำพิพำกษำถึงที่สุดแสดงว่ำบุคคลใดได้กระท�ำผิด จะ

ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�ำควำมผิดไม่ได้ ฉะนั้น 

กำรที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีคนใดต้องค�ำพิพำกษำท่ียังไม่

ถึงที่สุดให้ลงโทษจ�ำคุก จึงไม่อยู่ในบังคับของมำตรำ 216(4) 

ควำมเป็นรัฐมนตรียังไม่สิ้นสุดลง”

ค�าวินิจฉัยที่	38/2545
 “หลักกำรทั่วไปของกฎหมำยมหำชน ในเรื่องกำรใช้อ�ำนำจ

อย่ำงเบีย่งเบน หมำยถงึกำรใช้อ�ำนำจเพือ่วตัถปุระสงค์ใด ๆ  ซึง่

ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกฎหมำยที่ให้อ�ำนำจนั้นแก่องค์กรหรือ

เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั ย่อมเป็นเหตใุห้กำรกระท�ำทีอ่ำศยัอ�ำนำจนัน้

ไม่ชอบด้วยกฎหมำย”

	 การตคีวามตามหลกัการพืน้ฐานของรฐัธรรมนญูทีคุ่ม้ครอง 

สิทธิ		เสรีภาพ	และความเสมอภาคของประชาชน

 ตัวอย่ำงเช่น การจ�ากัดสิทธิการเข้าฟังการพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนญู ทีใ่ห้อ�ำนำจเลขำธกิำรฯ ไม่อนญุำตส่ือมวลชน
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	 ค�าวินิจฉัยส่วนตนของ		 ดร.อิสสระยังให้ความรู้ในประเด็นท่ีผู้ร้องเข้าใจ 

คลาดเคลื่อนทางกฎหมาย

 กำรที่ผู้ร้องอ้ำงว่ำมำตรำ 90/46 และ 90/58 ของพระรำชบัญญัติล้มละลำย  

พ.ศ. 2483 ก�ำหนดวธิพีจิำรณำทีใ่ห้เจ้ำหนีร้ำยเดยีวหรอืหลำยรำยทีม่มีลูหนีน้้อยกว่ำ 

ร้อยละ 50 ทีไ่ม่ได้ลงมตยิอมรบัแผนฟ้ืนฟูกจิกำรต้องยอมรบัแผน ท�ำให้ต้องยอมรบั

กำรปฏบิตัใินฐำนะผูถ้กูกระท�ำ หรอืเป็นเพยีงวตัถแุห่งหนีห้รือดถููกดแูคลนเสมอืน

ให้ฟังกำรพจิำรณำคดีไม่ชอบด้วยมำตรำ 29 ของรฐัธรรมนญูฯ 

ที่กำรจ�ำกัดสิทธิเสรีภำพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้

จะกระท�ำไม่ได้ (บันทึกรำยงำนกำรประชุมวันที่ 19 สิงหำคม 

2541 ในประเดน็ทีเ่กีย่วกับร่ำงระเบยีบศำลรฐัธรรมนญูว่ำด้วย

กำรเข้ำมำในศำลหรือบริเวณศำลหรือกำรเข้ำฟังกำรพิจำรณำ 

คดีของศำล พ.ศ. 2541) หรือ ค�ำวินิจฉัยส่วนตนที่ 16/2545  

ที่เห็นว่ำถ้อยค�ำ “…หรือมีกำยหรือจิตใจไม่เหมำะสมที่จะเป็น 

ข้ำรำชกำรตุลำกำร…” เป็นถ้อยค�ำที่เปิดโอกำสให้คณะ

กรรมกำรตลุำกำรใช้ดุลพนิจิได้อย่ำงกว้ำงขวำงในกำรพิจำรณำ

ว่ำผู้สมัครคนใดมีลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวหรือไม่โดยไม่มี

ขอบเขตจ�ำกัด จนกลำยเป็นกำรเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำร

ตุลำกำรใช้อ�ำนำจตำมอ�ำเภอใจเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ต่อผูส้มคัรบำงคนเพรำะเหตแุห่งควำมแตกต่ำงในสภำพทำงกำย  

ซึ่งต้องห้ำมตำมมำตรำ 30 ของรัฐธรรมนูญ
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สิ่งของและหรือเปิดช่องให้ผู้ท�ำแผนเลือกปฏิบัติ เป็นกำรที่องค์กรรัฐใช้อ�ำนำจ 

โดยไม่ค�ำนงึถงึศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ ข้ออ้ำงดงักล่ำวคลำดเคลือ่นในทำงกฎหมำย 

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นศัพท์ทำงปรัชญำทำงกำรเมืองสมัยโบรำณช่วง 

ครสิตศตวรรษที ่ 16-17 หมำยถงึ  สิง่ทีคู่ค่วรกบัมนษุย์ ดงันัน้  การปฏบิตัต่ิอบคุคล

ในลกัษณะทีไ่ม่คูค่วรกบัมนษุย์	เช่น กำรให้นกัโทษเปลอืยกำยในทีคุ่มขัง ย่อมถอื

ได้ว่ำเป็นกำรกระท�ำที่ไม่ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของบุคคลดังกล่ำว (ค�า

วินิจฉัยส่วนตนที่ 35-36/2544)

	 ดร.อิสสระให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

การใช้อ�านาจรฐั	และการมส่ีวนร่วมจากพรรคการเมอืงทัง้ฝ่ายค้านและฝ่ายรฐับาล	

ในการเป็นกรรมการสรรหาตุลาการฯ
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 ในกำรวินิจฉัยคดีที่เป็นปัญหำข้อเท็จจริง เช่น คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและ

หนี้สิน และเอกสำรประกอบด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควร 

แจ้งให้ทรำบ ดร.อสิสระจะพจิารณาพยานหลกัฐานต่าง	ๆ 	ทัง้ทีเ่ป็นพยานเอกสาร

และพยานบคุคลทีคู่ก่รณทีัง้สองฝ่ายน�าสบื		อย่างละเอียดรอบคอบ	และเป็นธรรม 

แก่ทกุฝ่าย โดยพจิำรณำพฤติกำรณ์แวดล้อมประกอบกำรวนิจิฉยั และตคีวำมโดย

ยึดหลักปรัชญำหลักกฎหมำย ทฤษฎีกฎหมำยมหำชน และเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ	ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ศำล

รฐัธรรมนญูเป็นสถำบนัซึง่ประชำชนและองค์กรต่ำง ๆ  เชือ่ถือ ตำมวสิยัทศัน์ทีท่่ำน 

ได้ให้ไว้ 

 ในกำรวินิจฉัยคดีที่เป็นปัญหำข้อเท็จจริง โดยเฉพำะคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สิน

และหนีส้นินัน้ ดร.อสิสระคร�ำ่เคร่งกบักำรเขยีนค�ำวนิจิฉยัส่วนตนให้มคีวำมถูกต้อง 

เป็นธรรม และรอบคอบมำกที่สุด โดยจะมีสมุดเล่มหนำไว้จดประเด็นปัญหำข้อ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในคดี ประเด็นข้อเท็จจริง กำรตีควำม และเหตุผลตำมหลัก

กฎหมำยต่ำง ๆ  ตวัอย่ำงเช่น ค�ำวนิจิฉยัที ่20/2544 ดร.อสิสระได้เขียนค�ำวนิจิฉยั

ส่วนตนถงึ 128 หน้ำ โดยอธบิำยข้อเทจ็จรงิ หลกักฎหมำยมหำชน และกำรตคีวำม

โดยยึดเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ

พจิารณาคดีอยา่งละเอียด
รอบคอบ และเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย
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ข้อควำม “ต้องตีควำมตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ” 
ในสมุดบันทึกกำรท�ำค�ำวินิจฉัยส่วนตน
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 ประเด็นกำรตีควำมโดยยึดเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นในค�ำ

วินิจฉัยส่วนตนในคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ

 “ปัญหามีว่า	ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองที่พ้นจากต�าแหน่งแล้วอยู่ในบังคับ

ของรัฐธรรมนูญมาตรา	295	หรือไม่

 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 เมื่อผู้ด�ารงต�าแหน่งฯ	ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วมีหน้าที ่

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ	ตามมาตรา	291	และ	มาตรา	292	ของ

รัฐธรรมนูญ	 บุคคลดังกล่าวจึงต้องรับผิดในการกระท�าดังกล่าวท่ีฝ่าฝืนบท 

บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ	 และ

ต้องรับโทษตามมาตรา	 295	 ของรัฐธรรมนูญ	 กำรตีควำมเช่นนี้สอดคล้องกับ

แนวควำมคิดซึ่งเป็นพื้นฐำนของระบบกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของ 

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหมวด 10 ส่วนที่ 1 

ซึ่งมุ่งประสงค์ให้มีกำรตรวจสอบควำมเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของ 

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองตั้งแต่เข้ำรับต�ำแหน่งจนถึงวันที่พ้นจำกต�ำแหน่ง 

นอกจำกนี ้กำรตคีวามยงัเป็นไปตามหลกักฎหมายทีว่่า	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของบุคคลเป็นของคู่กัน

 ด้วยเหตผุลดงักล่ำว จึงวนิจิฉยัว่ำ ผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมอืงทีพ้่นจำกต�ำแหน่ง

แล้วอยู่ในบังคับของมำตรำ 295 ของรัฐธรรมนูญ” (ค�าวินิจฉัยที่ 19/2544 และ 

20/2544)

 หรือในเรื่องกำรวิเครำะห์ปัญหำข้อเท็จจริง ท่ีผู้ถูกร้องอ้ำงว่ำรำยกำรทรัพย์สิน

ที่อยู่ในชื่อบุคคลอื่นเป็นของคู่สมรสไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ถูกร้อง เพรำะผู้ถูกร้อง

ได้โอนลอยทรัพย์สินให้คู่สมรสในปี 2535 ก่อนด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง 
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ในปี 2540 ค�ำวินิจฉัยส่วนตนของดร.อิสสระมีประเด็นกำรวินิจฉัยที่น่ำสนใจ  

สรุปได้ดังนี้

 ข้ออ้ำงของผู้ถูกร้องที่ว่ำได้โอนลอยหุ้นให้คู่สมรสในปี 2535 ไม่สอดคล้อง 

กับข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่ำ ผู้ถูกร้องได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทต่ำง ๆ

ในปี 2537 ข้ออ้ำงของผู้ถูกร้องในเรื่องกำรโอนหุ้นจึงไม่น่ำเชื่อ….. นอกจำกนี้กำร

โอนหุน้โดยวธิโีอนลอยหุน้ใช้ได้กบักำรโอนหุน้บรษิทัมหำชนจ�ำกดัทีจ่ดทะเบยีนใน

ตลำดหลักทรัพย์เท่ำนั้น ดังนั้น กำรที่ผู้ถูกร้องโอนลอยหุ้นบริษัทต่ำง ๆ ให้กับคู่

สมรสจึงรับฟังไม่ได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรโอนหุ้นที่ซื้อขำยนอกตลำดหลักทรัพย์ 

โดยเฉพำะกำรโอนหุ้นบริษัทจ�ำกัดที่ต้องปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ

พำณิชย์ มำตรำ 1129 ซึ่งต้องท�ำหนังสือลงลำยมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน มีพยำน

หนึ่งคนเป็นอย่ำงน้อยลงลำยมือชื่อรับรอง 

 จำกข้อเทจ็จรงิ พบว่ำมกีำรโอนหุน้ไปให้บคุคลต่ำง ๆ  ซึง่เป็นผูใ้กล้ชดิกบัผูถ้กูร้อง  

ซึง่เป็นกำรโอนโดยตรงจำกผูถ้กูร้อง เพรำะหุน้ทีโ่อนไปให้เป็นหุน้ทีม่หีมำยเลขตรง

กันกับหุ้นที่ผู้ถูกร้องถืออยู่ก่อน แต่หำกผู้ถูกร้องอ้ำงว่ำ เป็นหุ้นที่ผู้ถูกร้องโอนลอย

ให้คู่สมรส ก็รับฟังไม่ได้ เพรำะขณะที่โอนหุ้นดังกล่ำว บริษัทนี้ยังเป็นบริษัทจ�ำกัด 

ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ กำรโอนหุน้บรษัิทจ�ำกดัต้องท�ำเป็นหนงัสอื 

ลงลำยมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน มีพยำนหนึ่งคนเป็นอย่ำงน้อยลงลำยมือชื่อรับรอง 

ดงันัน้หำกผูถู้กร้องประสงค์จะให้คูส่มรสเป็นผูต้ดัสนิใจว่ำจะโอนหุน้ของผูถ้กูร้องให้

ผูใ้ดตำมทีคู่ส่มรสเหน็สมควร กจ็ะต้องโอนเสรจ็เดด็ขำดให้คูส่มรส แล้วให้คูส่มรส 

โอนต่อไปให้ผูใ้ดตำมทีผู่ร้บัโอนเหน็สมควรได้ ด้วยเหตผุลดงักล่ำว จึงเช่ือโดยปรำศจำก 

ข้อสงสัยว่ำ กำรถือหุ้นโดยบุคคลผู้ใกล้ชิดเป็นกำรถือแทนผู้ถูกร้อง (ค�าวินิจฉัย 

ที่ 20/2544)
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	 ดร.อิสสระวินิจฉัยคดีด้วยความเป็นอิสระและความเป็นกลางทางการเมือง

อย่างแท้จริง

วนิิจฉัยอยา่งเป็นอิสระและเป็นกลางทางการเมอืง

หนังสือพิมพ์มติชนรำยวัน 
ฉบับวันที่ 16 กันยำยน 2545

หนังสือพิมพ์มติชนรำยวัน 
ฉบับวันที่ 18 กันยำยน 2545
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   ….ยอมรับว่า คดีซุกหุ้น เป็นคดีที่กดดัน มีม็อบหน้าศาล 

และเจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องส่งต�ารวจไปดูแลความปลอดภัยให้ผมถึง

ที่บ้าน แต่ผมไม่รู้สึกกลัว เพราะไม่ได้เข้าข้างใคร

(กรุงเทพธุรกิจ 2545)

 ในกำรตดัสนิคดซุีกหุน้ เป็นคดท่ีี  ดร.อิสสระรู้สกึเครยีดทีส่ดุ มีมอ็บมำหน้ำศำล 

รฐัธรรมนญู และมตี�ำรวจไปดแูลควำมปลอดภยัทีบ้่ำน แต่  ดร.อสิสระท�าตามหน้าที ่

และไม่กลัว		เนื่องจากมีความเป็นกลาง	ไม่ได้เข้าข้างใคร	ยึดหลักวิชาชีพทาง

กฎหมายด้วยเหตุด้วยผล สิ่งใดที่ถูกก็ตัดสินว่ำถูก สิ่งใดผิดก็ว่ำไปตำมผิด แม้ว่ำ

กำรตัดสินของท่ำนจะกระทบต่อหน้ำที่กำรงำนของภรรยำก็ตำม

   “….ในคดีต่าง ๆ ที่ ป.ป.ช. ยื่นมา ส่วนใหญ่เป็น

ความผิดตามมาตรา 295 (รธน. 40) ผู้ถูกร้องจะไปติดต่อกับคน

ที่รู้จักกับตนและมักจะมาพูดเชียร์ให้กับผู้ถูกร้องและในหลายกรณี

มาในรูปแบบการมาเยี่ยมเยียน แต่เราต้องท�าจิตให้ว่างและว่าไป

ตามเนื้อผ้า”

(บทสัมภาษณ์ มติชน 2545)
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   ในช่วงนั้น พ่อและครอบครัวเราได้รับแรงกดดันมากจาก

คนรู้จกัเราหลายทศิทาง ทีพ่ยายามมาเกลีย้กล่อม ลอ็บบ้ี หรอืแม้แต่

เสนอผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ แต่พ่อก็ยืนหยัดที่จะท�า

หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ผมจ�าภาพที่บ้านได้ดี ที่พ่อหยิบรูปตอนที่

พ่อเข้าเฝ้าฯ ในหลวงพร้อมทั้งภาพถ่ายพระบรมราโชวาทมาวางไว้

กลางห้องรับแขก เพื่อบอกกับทุกคนที่มาพูดเรื่องนี้ว่า พ่อได้

ถวายสัตย์ต่อในหลวงแล้วว่า “ผมจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 

และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต โดยปราศจากอคติ

ทั้งปวง”

(ลูกเอกเล่าเรื่องพ่อ, มีนาคม 2564)
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 พระองค์มพีระบรมรำโชวำทว่ำ ศาลรฐัธรรมนูญมคีวามส�าคญัต่อประเทศชาต	ิ

ขอให้ท�าตามค�าถวายสัตย์อย่างเคร่งครัด ตำมที่รัฐธรรมนูญฯ  (2540) ระบุไว้ใน

มำตรำ 252 ว่ำ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ผู้พิพำกษำและตุลำกำรต้องถวำยสัตย์ปฏิญำณ

ต่อพระมหำกษัตริย์ด้วยถ้อยค�ำดังต่อไปนี้

   “ข้าพระพุทธเจ้า (นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ) 

ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี

ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง 

เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุข

แห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และกฎหมายทุกประการ”
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 ในช่วงท�ำค�ำวนิจิฉยัคดซีกุหุน้ ดร.อสิสระได้พดูคุยกบัภรรยำว่ำ จะเป็นอะไรไหม 

หำกกำรพิจำรณำของคดีส�ำคัญจะส่งผลกระทบต่อต�ำแหน่งหน้ำท่ีกำรท�ำงำนของ

ภรรยำ และถ้ำมีผลกระทบแล้ว จะรับได้หรือไม่เพียงใด

 นำงผำณิตได้ตอบ  ดร.อิสสระ ว่ำ เป็นดุลพินิจของ  ดร.อิสสระที่จะต้องตัดสินใจ

ตำมหลกัวชิำชพี และไม่ต้องห่วงเรือ่งผลกระทบทีม่ต่ีอครอบครวั เพือ่ให้  ดร.อสิสระ 

ตัดสินคดีด้วยควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง

หลังบา้นกับการวนิิจฉัยคดีอยา่งเป็นอิสระ

The Nation, October 21, 2002
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 ในช่วงท่ีด�ำรงต�ำแหน่งตุลำกำร

ศำลรัฐธรรมนูญและประธำนศำล

รัฐธรรมนูญ ดร.อิสสระยังได ้

ไปบรรยำยให้ควำมรู้แก่ประชำชน

เกี่ยวกับศำลรัฐธรรมนูญ บรรยำย

เรื่องกำรบังคับใช้กฎหมำยมหำชน 

เป็นต้น

กิจกรรมในชว่งการปฏิบติัหน้าท่ี
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 ดร.อสิสระยงัเขยีนบทควำมให้ควำมรูป้ระชำชนลงหนงัสอืพมิพ์ เช่น เรือ่งกำรแก้

ปัญหำเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงอ�ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ให้เป็นข้อคิด

ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยเฉพำะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2543
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 ในช่วงท่ีด�ำรงต�ำแหน่งประธำนศำล 

รฐัธรรมนญู ได้ให้กำรต้อนรบัอำคนัตกุะ 

จำกต่ำงประเทศ เช่น Professor Dr. Ernst  

Benda อดีตประธำนศำลรัฐธรรมนูญ 

สหพนัธ์สำธำรณรฐัเยอรมน ีDr. Dietmar  

Kansy ประธำนกลุ่มรัฐสภำเยอรมัน-

อำเซียน รวมทั้งมีโอกำสไปศึกษำดูงำน 

ณ ประเทศสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 

และจีน เป็นต้น

Dr. Dietmar Kansy ประธำนกลุ่มรัฐสภำเยอรมัน-อำเซียน

Dr. Ernst Benda
อดีตประธำนศำล

รัฐธรรมนูญสหพันธ์
สำธำรณรัฐเยอรมนี

209ชีวิต“อิสสระ”



 ในช่วงที่ ดร.อิสสระเป็นประธำนศำลรัฐธรรมนูญได้ฝำกข้อคิดที่ส�ำคัญแก่ 

เนติบัณฑิต เนื่องในโอกำสวันรพี ดังนี้

ขอ้คิดจากประธานศาลรฐัธรรมนูญถึงนักกฎหมาย

สาร

เนื่องในวันรพี	45

 รัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2540 ได้รบัรองโดยปรยิำยว่ำ

รัฐอยู่ภำยใต้กฎหมำยเช่นเดียวกบัพลเมอืงซ่ึงเป็นปัจเจกบคุคล (individual) เป็น

ไปตำมแนวควำมคิดพื้นฐำนของ “ระบบนิติรัฐ”* ดังจะเห็นได้วำ่ รัฐธรรมนูญ  

มำตรำ 62 ได้รับรองสิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 

รัฐวิสำหกิจ รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิด 

เนื่องจำกกำรกระท�ำหรือกำรละเว้นกำรกระท�ำของข้ำรำชกำร พนักงำน หรือ

ลูกจ้ำงของหน่วยงำนนั้น นอกจำกนี้ รัฐธรรมนูญ  มำตรำ 276 ยังได้บัญญัต ิ

ให้มีกำรจัดตั้งศำลปกครองข้ึนเพื่อพิจำรณำพิพำกษำคดีที่เป็นข้อพิพำทระหว่ำง

หน่วยงำนของรัฐ รฐัวสิำหกจิ หรอืรำชกำรส่วนท้องถ่ิน หรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัทีอ่ยู่

ในบงัคบับญัชำหรือในก�ำกบัดูแลของรัฐบำลกับเอกชน ………… ซึง่เป็นข้อพิพำท

อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท�ำหรอืละเว้นกำรกระท�ำทีห่น่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั  

รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบัติตำม

กฎหมำยหรือเนือ่งจำกกำรกระท�ำหรือละเว้นกำรกระท�ำทีห่น่วยรำชกำร หน่วยงำน 

ของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืรำชกำรส่วนท้องถิน่  หรอืเจ้ำหน้ำท่ีของรฐันัน้ต้องรับผิดชอบ 
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ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตอมาไดตรา

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เพื่อ

ปฏิบัติการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 276

 การบงัคบัใชบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูและกฎหมายดงักลาวจะประสบความ

สําเร็จหรือไมเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ หลายประการ ปจจัยที่สําคัญ

ประการหนึ่งก็คือ การมีสวนรวมของผูประกอบวิชาชีพกฎหมายทั้งหลายใน

อันที่จะชวยกันสงเสริมสนับสนุนใหการบังคับใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เปน

ไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางแทจริง

 ดังนั้น ผมจึงขอฝากใหเนติบัณฑิต สมัยที่ 54 รับขอคิดเห็นดังกลาวไว

พิจารณาดวย

 ในโอกาสที่วันรพีจะเวียนมาบรรจบครบรอบปอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 7 สิงหาคม 

พ.ศ. 2545 ผมขออวยพรใหเนติบัณฑิต สมัยที่ 54 ทุกทาน จงประสบความ

สําเร็จในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย และเปนที่พ่ึงของประชาชนที่ใฝหา

ความยุติธรรม

 

ศาสตราจารย  ดร.อิสสระ นิติทัณฑประภาศ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

*ระบบนติริฐั (Système de L'État légal) คอืระบบการจดัระเบยีบความชอบดวยกฎหมายและความ
ยุติธรรมทางการปกครอง ซึ่งมีสาระสําคัญวา ฝายปกครอง (Administration) ไมอาจใชอํานาจตาม
อําเภอใจ (pouvoir arbitraire) ได กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ฝายปกครอง (องคกรปกครองทั้งหลาย) 
ตองเคารพกฎหมาย ถาฝายปกครองกระทําการใด ๆ โดยไมชอบดวยกฎหมาย ปจเจกชนอาจฟอง
ศาลใหฝายปกครองแกไขความเสียหายได
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โอวาท

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

 ค�ำว่ำ “บัณฑิต” หมำยถึง ผู้ทรงควำมรู้, ผู้มีปัญญำ, นักปรำชญ์ ฉะนั้น ค�ำว่ำ 

“เนติบัณฑิต” จึงหมำยถึง ผู้ทรงควำมรู้ทำงกฎหมำย, ผู้มีปัญญำทำงกฎหมำย 

และเป็นนักปรำชญ์ทำงกฎหมำย ดังนั้น ท่ำนทั้งหลำยซึ่งเป็นเนติบัณฑิตจึงต้อง

ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยใช้ความสามารถและวจิารณญาณของตนเองอย่างเป็นอสิระ	

ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใด อันจะท�ำให้ได้รับควำมเชื่อถือ เกียรติยศ และ

ควำมไว้วำงใจจำกบคุคลท่ัวไปว่ำเป็น “บณัฑติ”	ทีมุ่ง่มัน่รบัใช้แผ่นดนิด้วยความ

ซื่อสัตย์		สุจริต	ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 

ศำสตรำจำรย์  ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภำศ

ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ

 

(โอวำทประธำนศำลรัฐธรรมนูญแด่เนติบัณฑิต สมัยที่ 54 วันที่ 7 สิงหำคม 2545)
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 “ผม (ดร.สจุติ บญุบงกำร) ได้มโีอกำสรูจ้กักบัท่ำน  ดร.อิสสระ เมือ่ผมได้รบักำร 

โปรดเกล้ำ ฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ซึ่ง

เป็นเวลำทีท่่ำน  ดร.อสิสระด�ำรงต�ำแหน่งเป็นตลุำกำรศำลรฐัธรรมนญูอยูแ่ล้วตัง้แต่ 

พ.ศ. 2541 เนื่องจำกผมเป็นตุลำกำรที่อำยุน้อยกว่ำท่ำน 10 ปี ผมจึงถือว่ำท่ำน

เป็นตลุำกำรผูใ้หญ่  และผมดีใจทีไ่ด้มโีอกำสท�ำงำนร่วมกบัท่ำนทีม่ทีัง้ประสบกำรณ์

และควำมรูส้งูเพือ่ทีจ่ะได้เรยีนรูท้ัง้ในด้ำนกำรท�ำงำน กำรตดัสนิใจ และกำรวนิจิฉยั

คดีต่ำง ๆ

 ตลอดระยะเวลำที่ท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งเป็นตุลำกำรและเป็นประธำนศำล

รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนกระทั่งพ้นจำกต�ำแหน่งเนื่องจำกมีอำยุครบ 

70 ปีบริบูรณ์ ท่ำนได้แสดงบทบำทในกำรวินิจฉัยคดีต่ำง ๆ ด้วยควำมเที่ยงธรรม 

ตรงไปตรงมำ  ตำมหลักกำรของกฎหมำยและเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยไม่

หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใด ๆ

 คดีที่ส่งมำให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยน้ัน มีหลำยคดีเป็นเรื่องของกำรด�ำรง

ต�ำแหน่งทำงกำรเมอืงของผูน้�ำทำงกำรเมอืง  โดยเฉพำะรัฐมนตรแีละนำยกรฐัมนตรี 

เช่น กำรวินิจฉัยคุณสมบัติของรัฐมนตรีและกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ

สมำชิกรัฐสภำ รัฐมนตรี และนำยกรัฐมนตรี ถ้ำวินิจฉัยว่ำยื่นเป็นเท็จก็จะต้องพ้น

จำกต�ำแหน่งทำงกำรเมืองทันที ดังนั้น  ในกำรวินิจฉัยคดีดังกล่ำว ท่ำน  ดร.อิสสระ 

ดร.สจุติ เล่าถึง  ดร.อิสสระ เมื่อครัง้
ด�ารงต�าแหน่งตลุาการและประธานศาลรฐัธรรมนูญ
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มไิด้หวัน่เกรงอทิธพิลหรอืหวำดหวัน่ต่อแรงกดดนัต่ำง ๆ  แต่อย่ำงใด ท่ำนได้ยดึมัน่ 

ในหลักกำรและควำมถูกต้องเที่ยงธรรมอย่ำงสม�่ำเสมอ แม้ท่ำนจะอยู่ในส่วนของ 

เสียงข้ำงน้อย เช่น คดีกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตนำยกรัฐมนตรี

ทักษิณ ชินวัตร

 กำรอภปิรำยในทีป่ระชมุคณะตลุำกำรศำลรฐัธรรมนญูในหลำย ๆ   ครัง้ ดร.อิสสระ 

จะหยิบยกปรชัญำกฎหมำย และกำรตคีวำมให้ค�ำนงึถงึเจตนำรมณ์ของรฐัธรรมนญู

ไม่ใช่ตีควำมตำมลำยลักษณ์อักษรเท่ำนั้น 

 ในด้ำนควำมสัมพันธ์ในที่ท�ำงำน ท่ำน  ดร.อิสสระเป็นคนเรียบง่ำย เป็นกันเอง 

กับทุกคนไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือตุลำกำร เป็นคนอัธยำศัยดี แม้ในช่วงท่ีท่ำน

ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนศำลรฐัธรรมนญู ท่ำนไม่เคยถอืตัว ท่ำนจงึเป็นทีเ่คำรพนบัถอื

และรักใคร่ของทุกคนในศำลรัฐธรรมนูญ” (ดร.สุจิต บุญบงการ, “ความทรงจ�าถึง

ดร.อิสสระ”, มีนาคม 2564)
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 “ในช่วงปี 2541-2545 กำรท�ำหน้ำทีข่องศำลรฐัธรรมนญูในหลำยคดีเต็มไปด้วย 

แรงกดดัน บรรดำผู้สื่อข่ำวประจ�ำศำลรัฐธรรมนูญต่ำงพำกันปักหลักติดตำมกำร 

ประชมุตลุำกำรอยู่ที ่‘บ้ำนเจ้ำพระยำรตันำธเิบศร์’ ย่ำนพำหรุดั ซึง่เป็นทีต่ัง้ของศำล

รัฐธรรมนูญในขณะนั้น รูปแบบอำคำรมีบันไดขึ้นลงหลำยทำงและมีห้องหับมิดชิด 

ตลุำกำรศำลรฐัธรรมนญูทีไ่ม่ประสงค์จะพบหน้ำผูส้ือ่ข่ำวกส็ำมำรถเร้นกำยหำยลบั

ไปหลังเลิกประชุมได้ไม่ยำก แต่อำจำรย์อิสสระ นิติทัณฑ์ประภำศ  เป็นตุลำกำรที่

ไม่เคยหลบหลีกจำกกองทัพนักข่ำวที่ดักรอสัมภำษณ์อยู่เลย

 โดยปกติอำจำรย์อิสสระจะเป็นคนเดินเร็ว กระฉับกระเฉง แต่ถ้ำเห็นผู้สื่อข่ำว

ยืนรออยู่ก็พร้อมจะแตะเบรกแล้วเดินให้ช้ำลงเพื่อพูดคุยด้วยทุกครั้ง ในกำรพูดคุย

ส่วนใหญ่ก็จะให้ข้อมูลพื้นฐำน เช่น กำรประชุมเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง มีก�ำหนดกำร

ประชุมครั้งต่อไปเมื่อไหร่ ขั้นตอนและกระบวนกำรพิจำรณำคดีถึงไหนแล้ว ส่วน

รำยละเอียดควำมคืบหน้ำอื่น ๆ ก็จะแจ้งว่ำ ‘ให้รอเลขำฯ  แถลงนะ’ หรือ ‘ให้รอ

อ่ำนในค�ำวินิจฉัยกลำง ค�ำวินิจฉัยส่วนตนนะ’

 หำกเป็นกำรสอบถำมถึงข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อขอควำมรู้ อำจำรย์ก็พร้อม

จะเป็น ‘คร’ู ช่วยอธบิำยอย่ำงละเอยีด เปรยีบเทียบข้อกฎหมำยและอธบิำยให้ผูส้ือ่ข่ำว 

เข้ำใจได้โดยง่ำย แต่ไม่เคยเผลอแสดงควำมคดิเห็นให้นกัข่ำวคำดเดำทศิทำงค�ำวินจิฉยั

ได้เลย เรยีกว่ำ อยำกถำมกไ็ด้ถำม แต่อย่ำคดิจะตะล่อมเสยีให้ยำก ในช่วงก่อนศำล 

จะมีค�ำตัดสินใจใด ๆ  อำจำรย์อิสสระจะมีวิธีกำรพูดคุยกับสื่อที่เคร่งครัด ไม่ให้เสีย

นักขา่วเล่าถึง  ดร.อิสสระ
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มำรยำทหรอืจรรยำบรรณของตลุำกำรโดยเดด็ขำด แต่ขณะเดยีวกนักใ็ห้เกยีรตแิละ

เข้ำใจกำรท�ำหน้ำที่ของสื่อมวลชนอย่ำงมำก 

 เมือ่ได้รูจ้กัและตดิตำมท�ำข่ำวศำลรฐัธรรมนญูในคดสี�ำคญั ๆ  ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์

ควำมขัดแย้ง ก็ยิ่งเห็นว่ำอำจำรย์อิสสระเป็นผู้ใหญ่ท่ีน่ำเคำรพ ไม่มีเล่ห์เหล่ียม

ท�ำงำนหนกั มคีวำมกล้ำหำญ หนกัแน่นในกำรท�ำหน้ำที ่ไม่หวัน่ไหวไปกบัแรงกดดัน

อ�ำนำจอิทธิพลใด ๆ  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หำไม่ได้ง่ำย ๆ  ในแวดวงกำรเมืองของไทย

 อกีเหตผุลหนึง่ทีอ่ำจำรย์อสิสระมคีวำมเข้ำใจกำรท�ำหน้ำทีข่องผูส้ือ่ข่ำวเป็นอย่ำงดี  

น่ำจะเป็นเพรำะอำจำรย์มีเพื่อนรักร่วมรั้วธรรมศำสตร์ที่เป็น ‘นักหนังสือพิมพ์’ ที่

เปน็แบบอย่ำงเรือ่งกำรยึดมัน่จรยิธรรมแห่งวชิำชพีของนกัข่ำวรุน่หลงัเสมอมำ คือ  

น้ำเจตน์ ‘สมเจตน์ วฒันำธร’ ผูส้ือ่ข่ำวอำวโุสประจ�ำรฐัสภำและคอลมันสิต์หนงัสอืพมิพ์ 

เดลินิวส์ เมื่อทรำบว่ำผู ้สื่อข่ำวประจ�ำศำลรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เป็นผู ้สื่อข่ำว

ประจ�ำรัฐสภำด้วย อำจำรย์อิสสระก็มักถำมข่ำวครำวถึงเพื่อนจำกผู้สื่อข่ำวที่ศำล

รัฐธรรมนูญอยู่บ่อย ๆ  ด้วยประโยคที่เรำคุ้นหูคือ ‘สมเจตน์เป็นไงบ้ำง สบำยดีมั้ย’

ขณะทีน้่ำเจตน์ก็จะแนะน�ำดฉินัและนกัข่ำวทีม่ำท�ำข่ำวทีศ่ำลรัฐธรรมนญูว่ำ มอีะไร 

สงสัยก็ให้คุยให้สอบถำมกับอำจำรย์ ‘อิสสระ’ ได้ เพรำะเพ่ือนคนนี้นอกจำก

จะเก่งกฎหมำยแล้วยังมีประวัติกำรท�ำงำนที่ซื่อตรง ไว้ใจได้ ซึ่งดิฉันก็เห็นพ้องกับ

น้ำเจตน์โดยสิ้นสงสัย

 เชื่อว่ำบัดนี้ อำจำรย์อิสสระคงได้พบกับน้ำเจตน์แล้ว และคงก�ำลังตั้งวงถกเถียง

เรือ่งกำรบ้ำนกำรเมอืงกนัอย่ำงออกรสออกชำติเป็นแน่” (สภุาวด ีอนิทะวงษ์, “ด้วย

ความเคารพอย่างสูงต่ออาจารย์อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ”, มีนาคม 2564)
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 “หำกจะย้อนร�ำลกึถงึ อ.อสิสระ ในสมยัท�ำข่ำวทีศ่ำลรฐัธรรมนญู โดยเฉพำะใน

ช่วงปี 2544 ที่มีคดีดังที่สุดนับตั้งแต่จัดตั้งศำลรัฐธรรมนูญมำ นั่นก็คือคดีซุกหุ้น

ของอดตีนำยกรฐัมนตร ีพ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร ในขณะนัน้ นกัข่ำวศำลรฐัธรรมนญู

ต่ำงต้องเจำะหำข่ำวควำมคืบหน้ำในกำรประชุมพิจำรณำคดีกันจ้ำละหว่ัน เพรำะ

เป็นคดีที่อยู่ในควำมสนใจอย่ำงมำกของประชำชน เนื่องจำกพรรคไทยรักไทย

เพ่ิงชนะเลอืกตัง้มำอย่ำงถล่มทลำย มคีวำมเคลือ่นไหวต่ำง ๆ  มำกมำยจำกมวลชน

ผู้สนับสนุนนำยกทักษิณ ขณะที่มีมวลชนอีกด้ำน  เช่น พรรคกำรเมืองคู ่แข่ง 

นกัวชิำกำร นกักฎหมำย  ต่ำงเฝ้ำจับตำกำรไต่สวนและกำรประชมุของตุลำกำรศำล  

รธน. อย่ำงตำไม่กะพริบว่ำจะวินิจฉัยอย่ำงไร นักข่ำวเองต้องแยกย้ำยไปดักรอคุย

กับท่ำนตุลำกำรหลังกำรประชุมแต่ละนัด ตำมบันไดหลังตึกบ้ำง ดักแถว ๆ  ลำน

จอดรถบ้ำง เพรำะแต่ละคนล้วนแต่ต้องกำรหลบนกัข่ำว จะมทีีไ่ม่หนหีน้ำนกัข่ำวก็

คือ อำจำรย์กระมล ทองธรรมชำติ อำจำรย์สุจิต บุญบงกำร ท่ำนพลโทจุล อติเรก 

และโดยเฉพำะ  อ.อิสสระ ที่มีวิธีให้ข่ำวแบบชั้นครู คือ  อธิบำยเฉพำะหลักกำร

แง่กฎหมำยเท่ำนัน้ แต่ไม่เคยหลดุประเดน็ทีจ่ะท�ำให้เดำทำงถกูเลย แต่แค่น้ันนกัข่ำว 

ศำลอย่ำงพวกดิฉันก็พอใจมำกแล้วท่ีมีข่ำวส่งได้บ้ำงให้คุ้มกับท่ีน่ังเฝ้ำรอกันแทบ

ทั้งวัน และเอำเข้ำจริงตุลำกำรบำงท่ำนท่ีอธิบำยข้อกฎหมำยจนนักข่ำวเข้ำใจว่ำ

จะเป็นสำยฟันว่ำนำยกทกัษณิผดิแน่ ๆ  กลำยเป็นตรงข้ำมไปซะงัน้ 55 แต่ อ.อสิสระ 

คือ	1	ใน	7	ตุลาการเสียงข้างน้อยที่ลงมติว่าผิด ซึ่งต้องถือเป็นควำมกล้ำหำญ 

ในกำรท�ำหน้ำที่ของตุลำกำรเสียงข้ำงน้อยเหล่ำนั้น
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 อกีควำมทรงจ�ำหนึง่ทีเ่ป็นเรือ่งประทับใจของดฉินั คือ  ในช่วงที ่ อ.อสิสระรบัหน้ำที ่

เป็นประธำนศำลรฐัธรรมนญูในช่วงปี 2545 เป็นครัง้แรกกว่็ำได้นบัแต่เป็นนกัข่ำว

ศำล  รธน. มำ ที่ประธำนศำลรัฐธรรมนูญไฟเขียวให้ส�ำนักงำนศำลจัดงำนกินเลี้ยง

เล็ก ๆ  ให้นักข่ำว ได้กินข้ำวเที่ยงพร้อมกับตุลำกำรทุกท่ำนที่ไม่ติดภำรกิจ โดย 

มข้ีอแม้ว่ำห้ำมคุยเร่ืองข่ำวเดด็ขำด  บรรยำกำศวนันัน้ท�ำให้นกัข่ำวรูส้กึดใีจกนัมำก 

เพรำะรูด้ว่ีำหลงัค�ำวนิจิฉยัคดซีกุหุน้ทุกคนเครียดมำกขนำดไหน จ�ำได้ว่ำ  อ.อสิสระ 

ท่ำนพูดถึงงำนอดิเรกว่ำเล่นดนตรีได้ และมีเพลงโปรดของท่ำนคือเพลง ยิปซีมูน 

(Gypsy Moon) แต่นักข่ำวดูจะงง ๆ  อยู่ อ.อิสสระก็เลยร้องข้ึนต้นเพลงให้ฟัง 

เป็นเพลงไทยว่ำ จันทร์กระจ่ำงฟ้ำ นภำประดับด้วยดำว เท่ำนั้นแหละก็ถึงบำงอ้อ 

ว่ำเพลงนี้เคยได้ยินบ่อย ๆ แต่เรียกชื่อไม่ถูก แล้วท่ำนก็ถำมนักข่ำวว่ำมีใครร้อง 

ได้บ้ำง ซึ่งปรำกฏว่ำมีนักข่ำวผู้เป็นนักร้องเสียงทองคือน้องเปิ้ล สุภำวดี แห่งค่ำย

บำงกอกโพสต์รู้จักเพลงนี้ดีอำสำมำร้องเพลงนี้อย่ำงไพเรำะให้ทุกคนในงำนฟัง 

งำนวันนั้นจบลงแบบยิ้มแย้มแจ่มใสไร้ข่ำว แต่ก็ท�ำให้นักข่ำวได้สัมผัสแง่มุมอื่น ๆ  

อันเป็นส่วนตัวของเหล่ำตุลำกำรได้อย่ำงสนิทสนมขึ้น
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 บัดนี้  อ.อิสสระได้เป็นอิสระไปชมจันทร์กระจ่ำงฟ้ำ นภำประดับด้วยดำว โลก

สวยรำวเนรมิต ประมวลเมืองแมน ด้วยตัวท่ำนเองแล้ว ดิฉันเชื่อว่ำอำจำรย์ต้องมี

ควำมสขุมำก ๆ   บนนัน้  เหมอืนกบัรอยยิม้ตอนทีท่่ำนฟังน้องเป้ิลร้องเพลงให้พวกเรำ

ฟังด้วยกนัในวนันัน้อย่ำงแน่นอน" [อรวรรณ (กริม่วริตัน์กลุ) ชดู,ี “ในห้วงค�านงึถงึ 

อ.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ด้วยความเคารพรักอาลัยอย่างยิ่ง”, มีนาคม 2564]

ดร.อิสสระ ร้องเพลงในงำนเลี้ยงนักข่ำว, 
ที่มำ: หนังสือพิมพ์ประชำชำติธุรกิจ 
ฉบับวันที่ 7 ตุลำคม 2545
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เกษียณอายุในวยั 70 ปี

 4 ตุลำคม 2545 เกษียณอำยุจำกประธำนศำลรัฐธรรมนูญ เมื่ออำยุครบ 70 ป ี

และถอืเป็นกำรเกษยีณอำยคุรัง้แรกในชวีติ เนือ่งจำกได้ลำออกจำกรำชกำรทีส่�ำนกั

งบประมำณก่อนครบเกษียณอำยุ 
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 วนัที ่4 ตลุำคม 2545 ลกู ๆ  ได้ 

จัดงำนวันเกิดฉลองอำยุครบ 70 ปี 

ดร.อิสสระมีควำมสุขมำก เพรำะมี

ญำตจิำกฝ่ังบดิำ มำรดำ และเพือ่น

สนิทมำร่วมงำน

ตัดเค้กวันเกิด 
“To พ่ออี๊ด from แม่แอ๋วและลูก ๆ” 
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 	 “อิสสระ	 เป็นศรีแก่ตระกูล” 

ท่ำนผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ กล่ำว

อวยพรในวนัเกดิ  ดร.อสิสระในฐำนะ

ตัวแทนญำติผู้ใหญ่ทำงมำรดำ

 นิสสัย เวชชำชี วะ ตัวแทนญำติทำงฝ่ำยบิดำ /

ทำงจันทบุรี

 “วนันีญ้ำตทิำงฝ่ำยจนัทบรุไีด้มำกนัพร้อมเพรียง 

ในวันคล้ำยวันเกิดของอี๊ด จริง ๆ  ผมกับอี๊ดเป็น

เพือ่นเล่นแต่เดก็ คณุแม่ของอีด๊เป็นคุณป้ำทีเ่คำรพ

นบัถอื และให้ควำมเมตตำกบัผม …ผมได้มโีอกำส

ท�ำงำนร่วมกนั และปรกึษำหำรอืในระหว่ำงบ้ำนเมอืง 

อยู่ในภำวะวิกฤติ และในช่วงท่ีเป็น โฆษกรัฐบำล 

ได้มีโอกำสท�ำงำนใกล้ชิดกับส�ำนักงบประมำณ

อ๊ีดได้ให้ควำมช่วยเหลอืหลำย ๆ เรื่องที่ผมไม่รู้”

บุคคลท่ีคณุพอ่เคารพรกัได้มากล่าวอวยพร 

นำยนิสสัย เวชำชีวะ 
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 นำยแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชำชีวะ ได้กล่ำว

เล่ำเรื่องให้ลูกหลำนทรำบ

 “ผมอยำกจะถอืโอกำสนีเ้รยีนให้หลำยท่ำนโดย

เฉพำะรุน่หลำน ๆ  ซึง่อำจจะไม่ทรำบอะไรเลก็น้อย

เกี่ยวกับพี่อิสสระและคุณผำณิต 

 ผมรู้จักพี่อิสสระตั้งแต่ยังเด็ก แต่ไม่ได้สนิทกัน  

จนกระท่ังเมื่อผมได้มำด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะ

แพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธบิดี ได้จดัหลกัสตูร 

กำรบริหำรโรงพยำบำล โชคดีมำกท่ีได้พ่ีอิสสระ

เป็นวิทยำกรและสอนอยู่เป็นประจ�ำทุกปี

 เมือ่ผมด�ำรงต�ำแหน่งรฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขในปี พ.ศ. 2534 

ได้มีโอกำสเป็นกรรมำธิกำรงบประมำณร่วมกัน ซึ่งผมได้เรียนอะไรจำกพ่ีอิสสระ

ค่อนข้ำงมำก 

 ผมคดิว่ำพีอ่สิสระเป็นตวัอย่างของข้าราชการทีค่วรได้รบัการยกย่องเชดิชเูป็น

อย่างยิ่ง

 นอกจำกนั้น  ขอถือโอกำสพูดเกี่ยวกับท่ำนปลัดผำณิต ผมได้มีโอกำสท�ำงำน

ร่วมกับท่ำน เมื่อมีพระรำชกฤษฎีกำแต่งตั้งองค์กำรมหำชนแห่งหนึ่ง โดยผมเป็น

ประธำน และมี 4 ปลัดกระทรวงเป็นกรรมกำร แต่ท่ำนปลัดส�ำนักนำยกฯ ตอน

นัน้ได้มส่ีวนช่วยอย่ำงมำก และองค์กรนีปั้จจบุนัคอืส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำร

สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) เป็นองค์กำรมหำชนที่รัฐบำลสร้ำงขึ้น  โดยเอำเงินจำก

ภำษีบุหรี่มำใช้ในกำรส่งเสริมสุขภำพ

นำยแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชำชีวะ 
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 ตลอดเวลำทีไ่ด้ท�ำงำนร่วมกบัพีอ่สิสระและคณุผำณติ เห็นว่ำพีอ่สิสระและคณุ

ผาณิตเป็นคู่สามีภรรยาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดคู่หนึ่งของสังคมไทย	ที่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต	มีความสามารถ		และอุทิศตนให้สังคม	จึงควรได้รับการยกย่อง

และสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง”
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ไมย่อมใหช้วีติเวน้วา่งจากการท�าประโยชน์ใหกั้บสงัคม

พำดหัวเรื่องจำกหนังสือพิมพ์มติชนรำยวัน 
ฉบับวันที่  21 กันยำยน 2545

 หลังจำกเกษียณอำยุ ที่

ศำลรัฐธรรมนญูด้วยวยั 70 ปี 

ดร.อิสสระได้ เป็น ‘เกตุทัต	

ศาสตราภิชาน’ หรือ Chair 

Professor ท่ีมหำวิทยำลัย

ธุรกิจบัณฑิตย ์  ในช ่ วงป ี

2546-2548 ตำมค�ำเชญิของ  

ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
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ดร.อิสสระ เกตุทัตศำสตรำภิชำน 
กับ ศ.กิตติคุณ  ดร.ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ ปรีดี พนมยงค์ศำสตรำภิชำน
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เกตทัุตศาสตราภิชาน 
มหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์

  (2546-2548)
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ดร.อิสสระ “สภุาพบุรุษนักวชิาการ”

 “ผมได้พบท่ำนอำจำรย์ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภำศ ที่มหำวิทยำลัย

ธุรกจิบณัฑติย์ สมยัเมือ่มหำวทิยำลยัได้เรยีนเชญิท่ำนมำเป็น ‘เกตทุตัศำสตรำภิชำน’

ระหว่ำงปี พ.ศ. 2546-2548 และผมเป็น ‘สุทธิพิทักษ์ศำสตรำภิชำน’ ในช่วง

เวลำ 2546 ที่ซ้อนกับท่ำน

 ต�ำแหน่งดังกล่ำวคือ Chair Professor ของฝรั่ง ท่ำนนำยกสภำมหำวิทยำลัย 

คือ ศำสตรำจำรย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นผู้ริเริ่มและได้รับกำรสนับสนุนจำก

สองครอบครัวผู้เป็นเจ้ำของมหำวิทยำลัยคือ ‘สุทธิพิทักษ์’ และ ‘เกตุทัต’ ผู้ที่ได้

รับเชิญสำมำรถศึกษำวิจัยเรื่องใดก็ได้ตำมควำมปรำรถนำ

 ‘สุทธิพิทักษ์ศำสตรำภิชำน’ ท่ำนอื่น ๆ ก็ได้แก่ ดร.เสรี พงศ์พิศ ดร.ภำพร 

เอกอรรถพร ส่วน ‘เกตทุตัศำสตรำภชิำน’ ท่ำนอืน่ ๆ  กไ็ด้แก่ ดร.บญุเลศิ เลยีวประไพ 

อำจำรย์ล้อม เพ็งแก้ว และ ‘ปรีดี พนมยงค์ศำสตรำภิชำน’ ก็ได้แก่ ดร.อัมมำร 

สยำมวำลำ และ ดร.ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ

 ในช่วงเวลำ 2547-2549 ผมท�ำงำนในต�ำแหน่งอธิกำรบดีของมหำวิทยำลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ ดังนั้นผมและคณำจำรย์จึงได้มีโอกำสรับประทำนอำหำรกลำงวัน

กับท่ำนอยู่เนือง ๆ ผมได้ยินชื่อเสียงท่ำนมำนำนแล้วในเรื่องควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ควำมซื่อสัตย์สุจริต และควำมเมตตำที่ท่ำนมีให้ทุกคน เมื่อผมได้พบและรู้จักท่ำน

มำกขึ้นก็ยิ่งรู้สึกนับถือ และรู้สึกใกล้ชิดท่ำนเพรำะผมคุ้นเคยกับพี่ผำณิตภรรยำ

ของท่ำน เอก และโอ๋ (ลูกชำยและลูกสำว) มำก่อนที่จะพบท่ำน
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 โดยเนื้อแท้แล้วท่ำนอำจำรย์อิสสระเป็นนักวิชำกำรด้ำนกฎหมำย  ท่ำนพูด

ไม่มำก แต่เมื่อพูดแล้วท่ำนสำมำรถท�ำให้ผมเข้ำใจประเด็นกฎหมำยท่ีซับซ้อนได้

ชัดเจนขึ้น (ถึงแม้จะไม่หมดทุกประเด็นก็ตำม)  ในช่วงเวลำของกำรเป็น ‘เกตุทัต 

ศำสตรำภิชำน’ ท่ำนได้ศึกษำและเขียนบทควำมวิชำกำรหลำยเรื่อง  ถึงแม้จะเป็น

ช่วงเวลำทีท่่ำนอยูใ่นวยั 70 ปี และผ่ำนงำนหนกัจำกกำรเป็นตลุำกำรศำลรฐัธรรมนญู

และประธำนศำลรัฐธรรมนูญมำแล้วก็ตำม

 คุณลักษณะหนึ่งของท่ำนอำจำรย์ที่ผมสังเกตเห็นก็คือความเป็นสุภาพบุรุษ 

ของท่าน	ท่านเป็นคนสุภาพ	มีมารยาท	 ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ		 ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่

อ่อนด้อยกว่าในด้านวยัวฒุ	ิปัญญา	หรอืความรู	้ ท่ำนรับฟังเสมอด้วยควำมเคำรพ

และด้วยควำมเมตตำ  ถึงแม้อำจจะไม่เห็นด้วยก็ตำม

 ท่ำนมักเล่ำเรื่อ งเก่ำ ๆ เกี่ยวกับรำชกำรที่เรำไม่เคยรู้มำก่อนเพื่อเป็นบทเรียน

สอนพวกเรำพร้อมกบัแทรกข้อคดิทีเ่ป็นประโยชน์ ท่ำนมไิด้เล่ำอย่ำงต�ำหนติเิตยีน

ผูใ้ดเป็นกำรเฉพำะ หำกอยำกให้คนรุน่หลงัได้รบัทรำบไว้เป็นประวตัศิำสตร์เท่ำนัน้

 ควำมเป็นสุภำพบุรุษของท่ำนตรึงอยู่ในควำมรู้สึกและท�ำให้ผมและเพื่อน ๆ ได้

เลียนแบบ เช่นเดียวกับกำรยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมีคุณธรรม ควำม

มเีมตตำธรรม และควำมเป็นสภุำพบรุุษ ท่ำนมไิด้สอนเรำด้วยค�ำพดูตรง ๆ แต่ท่ำน 

กระท�ำให้เรำดูเป็นตัวอย่ำง

 ผมขอกรำบระลกึถึงคุณงำมควำมดขีองท่ำนท่ีได้ท�ำให้แก่สงัคมของเรำ และขอกรำบ 

บูชำคุณควำมดีทั้งหมดที่ท่ำนได้ท�ำให้เรำเห็นเพื่อยึดเป็นแนวทำงต้นแบบในชีวิต

 กรำบท่ำนอำจำรย์ด้วยควำมรักและควำมเคำรพอย่ำงสูง จำก

 ดร.วรำกรณ์ สำมโกเศศ”
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 ดร.อสิสระได้เล่ำให้ลกูฟังถงึควำมภมูใิจในกำรได้เป็น  ‘เกตทุตั 

ศำสตรำภิชำน’ ที่มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และทุ่มเทในกำร

ไปท�ำงำนทีม่หำวทิยำลยัทกุวัน และเข้ำร่วมในกจิกรรมและเสวนำ

ทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเสมอ เช่น ในปี 2548 ได้เข้ำ

ร่วมฟังอภิปรำยเรื่อง “ญี่ปุ่นกับสงครำมมหำเอเชียบูรพำ” ที่

ดร.ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ เป็นผู้พูดหลัก

เข้ำร่วมให้ควำมคิดเห็นในกำรเสวนำวิชำกำร
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น�าประสบการณ์ตลุาการ
มาใหค้วามรูก้ฎหมายรฐัธรรมนูญ

 ในช่วงท่ี  ดร.อิสสระเป็น  ‘เกตทัุตศำสตรำภิชำน’ ได้น�ำประสบกำรณ์จำกกำรเป็น

ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญมำเผยแพร่เป็นควำมรู้ทำงวิชำกำร  เช่น  กำรบรรยำย

เรื่องศำลรัฐธรรมนูญในหลักสูตรอบรมต่ำง ๆ  เขียนบทควำมทำงวิชำกำรเรื่อง

กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ตีพิมพ์ในวำรสำรสุทธิปริทัศน์ ร่วมอภิปรำยในกำร

เสวนำวชิำกำรเรือ่ง “พระรำชก�ำหนดภำษสีรรพสำมติโทรคมนำคม” เขยีนบทควำม

ลงหนงัสอืพมิพ์เร่ือง “ข้อคดิเกีย่วกบักำรรวมพรรคกำรเมอืง” ทีต้่องท�ำก่อนเลือกตัง้ 

เพื่อไม่ให้กระทบต่อเจตนำรมณ์ของผู้เลือกตั้ง

 ในปี 2547 ดร.อิสสระได้ทุ่มเทในกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “ระบบศำลรัฐธรรมนูญ

ไทย: ศึกษำปัญหำเกี่ยวกับโครงสร้ำงและอ�ำนำจหน้ำท่ีโดยเปรียบเทียบกับระบบ

ศำลรฐัธรรมนญูของประเทศฝรัง่เศสและเยอรมัน” (วจิัยร่วมกบั  ดร.บญุศร ีมีวงศ์

อุโฆษ และ  ดร.พรชัย เลื่อนฉวี)
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ขอ้คิดการใชภ้าษาไทย
ใหถ้กูต้องตามความหมาย

 ดร.อิสสระรักภำษำไทย เน้นกำรใช้ถ้อยค�ำให้ถูกต้องตำมควำมหมำย และมี

ควำมละเอียดรอบคอบในกำรใช้ถ้อยค�ำ ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ค�ำ “แปรญัตติ” หรือ 

“องค์กรและองค์กำร” หรือ “บริษัทมหำชน” ที่ไม่ถูกต้องตำมควำมหมำยที่แท้จริง

	 1.	“แปรญัตติ”

 ดร.อิสสระได้เขยีนบทควำมลงหนงัสือพมิพ์ อธบิำยค�ำว่ำ “แปรญตัต”ิ หมำยถึง 

ข้อเสนอของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติม

บทบญัญตัมิำตรำต่ำง ๆ  ของร่ำงพระรำชบญัญัตงิบประมำณรำยจ่ำยฯ กำรทีร่ฐับาล 

ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมาใช้ค�าว่า	“ขอแปรญัตติ”	จึงไม่ถูกต้องและควรเลิกใช้เสีย

เพื่อให้ประชำชนเข้ำใจกลไกกำรท�ำงำนของสภำผู้แทนรำษฎรอย่ำงถูกต้อง

หนังสือพิมพ์มติชน 
23 มีนำคม 2536
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	 2.	การใช้ค�า	“องค์กร-องค์การ”	ไม่ถูกต้อง

 ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน

 องค์กร  (Organ) หมำยถึง ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ทีท่�ำหน้ำทีสั่มพนัธ์กัน 

หรือขึ้นต่อกันและกัน

 องค์กำร  (Organization) หมำยถึง กำรเป็นศูนย์กลำงของกจิกำรท่ีรวมประกอบ 

กันขึ้นเป็นหน่วย

 จะเห็นได้ว่ำ องค์กรต้องเป็นหน่วยย่อยขององค์การ	โดยที่องค์กรจะด�ารงอยู่

ได้โดยไม่เป็นส่วนย่อยขององค์การซึ่งเป็นนิติบุคคลไม่ได้

 ตัวอย่ำงเช่น

 คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัจ�ำกดัเป็นคณะบคุคลซึง่เป็นส่วนประกอบย่อย

ของบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยใหญ่และท�ำหน้ำที่สัมพันธ์กัน คณะกรรมกำรบริหำรฯ จึง

มฐีำนะเป็นองค์กรของบรษิทั ซึง่มฐีำนะเป็นนติบิคุคล ส่วนบรษิทัน้ันเป็นศนูย์กลำง

ของกิจกำรที่รวมประกอบกันขึ้นเป็นหน่วย บริษัทจึงมีฐำนะเป็นองค์กำร
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	 3.	การใช้ชื่อ	“บริษัทมหาชน”	ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

 ค�ำว่ำ “มหำชน” หมำยถงึชนหมูม่ำก เป็นค�ำทีใ่ช้ในควำมหมำยของปวงชน หรอื

ประชำชนโดยรวม แต่บรษิทัมหำชนตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ.  

2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปัจเจกบุคคลทั้งหลำยเข้ำถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำว ซึ่ง

ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวได้ต้องมีฐำนะทำงเศรษฐกิจดี ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประชำชำติ

ไทย ดังนัน้ผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวจงึมใิช่มหำชนตำมควำมหมำยของหลกัภำษำ และท�ำให้

ควำมหมำยของค�ำว่ำ “มหำชน” เพี้ยนไป

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 ตุลำคม 2548
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ขอ้คิดการปอ้งกันการคอรร์ปัชนั
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ตู้หนังสือดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภำศ 

สง่ต่อต�าราและหนังสอืวชิาการ

 ในเดอืนธนัวำคม 2563 ครอบครวัดร.อสิสระได้ส่งมอบต�ำรำและ

หนังสือวิชำกำรด้ำนกฎหมำย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกฎหมำยปกครอง

กฎหมำยกำรคลัง และกฎหมำยรัฐธรรมนูญ เป็นภำษำฝรั่งเศส ให้

แก่ห้องสมุดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อเป็นประโยชน์

แก่ผู้สนใจหรือนักศึกษำวิชำกฎหมำย ได้ใช้ค้นคว้ำและต่อยอดทำง
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วชิำกำรด้ำนกฎหมำยมหำชน โดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ

ได้กรุณำท�ำตู ้หนังสือของ  ดร.อิสสระ ให้ ซึ่งหลำยปีก่อนหน้ำนี้ 

ดร.อิสสระได้ส่งมอบต�ำรำกฎหมำยของบดิำ (พระนติทิณัฑ์ประภำศ)

พร้อมตูใ้ส่หนงัสอืให้แก่ห้องสมดุส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

เช่นกัน

ตู้หนังสือกฎหมำยพระนิติทัณฑ์ประภำศ 
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มุมสบายและกิจกรรมยามวา่ง
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 ดร.อิสสระชอบฟังเพลง และเริ่มชอบร้องเพลงในช่วงที่ฝึกอบรมหลักสูตร

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) ในปี 2528

 เพลงโปรดที่ ชอบ อำทิ La Vie  

en Rose, Les Feuilles Mortes,  

C’est si bon, Je t’aime, Après toi,  

คนเดยีวในดวงใจ, จงรัก, รักเธอเสมอ

ฯลฯ
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ดวงใครคิดว่าไม่ส�าคัญ     แต่ดวงคนเรานั้นมีความส�าคัญถึงเป็นถึงตาย

ดวงมีฤทธิ์ไม่ผิดพระพาย     เมื่อใครมีโชคร้ายเป็นโดนเล่นงานไปเสียทุกคน 

บางคนดวงเด่นได้เป็นนายพล    ทั้งที่ตนไม่เคยคาดหวังเพราะยังมิใช่ตัวเก็ง

ดวงเรารู้ได้หากท�านายไม่พลาด   แต่ส�าคัญที่เกิดยามใด

คนโชคร้ายต้องท�าใจให้สุขสบาย  ไม่คิดวิตกจนเสียการงานไม่คร้ามไม่ครัน

ดวงอย่าคิดว่าไม่ส�าคัญ     แต่ดวงคนเรานั้นมีความส�าคัญถึงหัวใจวาย

ดวงมีพิษท�าให้ช�้าใจ     แก้อย่างไรไม่หายท�าใจให้ดีเป็นหนทางเดียว

บางคนดวงเหี่ยว รมต. เคยเป็น  เขากลับให้ไปเป็นข้าหลวงช�้าทรวงเพราะต้องเลี้ยงลิง

ดวงมีหลายอย่างหากท�านายได้เก่ง    แต่ต้องเล็งให้แม่นจะรู้

ดวงเจ้าชู้ ดวงร�่ารวย และดวงยากจน   นั้นล้วนปรากฏอยู่ในดวงชะตาที่มาเกี่ยวพัน

ดวงถึงแม้เป็นสิ่งส�าคัญ     ต้องไม่หวั่นไม่ไหวท�าใจพะวงไม่หลงงมงาย

บางคนพร�่าบ่นว่าจนจะตาย    เขากลับกลายไปเป็นเศรษฐีมั่งมีศรีสุขด้วยดวง

ดวงบางครั้งท�าให้สมใจ     เมื่อโชคร้ายผ่านพ้นเป็นคนส�าคัญในพริบตาเดียว

บางคนหน้าเหี่ยวท่าทางมอซอ    เขากลับได้เป็น  รมต. เพราะมีดาวเด่นเป็นใจ

ดวงนั้นมีแน่แต่ส�าคัญที่สุดคือใจ    เราทั้งหลายย่อมผูกพันอยู่กับดวงดาว

ที่เข้าและออกจากดวงชะตา    ทุกคราต้องเกิดเหตุการณ์

เพลง ดวง
ผู้แต่ง ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ   ดัดแปลงมาจากท�านองจากเพลง  จูบ

 ในช่วงเรียน วปอ. ดร.อิสสระได้ร้องเพลง "C'est Si Bon" เป็นเนื้อเพลงไทยว่ำ  

"เซริมบ่อ" โดยมีเนื้อร้องท่อนหนึ่งว่ำ "เซริมบ่อ นั่งตกปลำอยู่ริมบ่อ ได้ปลำหมอ 

มำสองตัว ตัดหัวตัดหำงแยกกัน" และแต่งเพลง “ดวง” โดยดัดแปลงมำจำก 

ท�ำนองเพลง  จบู โดยมทีีม่ำจำกควำมเชือ่ส่วนตวัในเรือ่งดวง และแต่งให้นำยเชำวน์วศั  

สุดลำภำ เพื่อนร่วมรุ่น
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 ดร.อิสสระยังมีควำมสำมำรถในกำร 

เป่ำหีบเพลง โดยเพลงที่ชอบเป่ำ เช่น

เพลง มำร์ชกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย, 

เพลง Tennessee Waltz, เพลงพระรำช 

นิพนธ์ สำยฝน เพลงข้ำงขึ้นเดือนหงำย 

เป็นต้น

เพลงคู่ที่ชอบร้องคือ 
เพลง  รักเธอเสมอ

(ค�ำร้อง-อิงอร)

243ชีวิต“อิสสระ”



 ในปี 2535 ดร.อสิสระให้

สมัภำษณ์นติยสำร Manager 

เพื่อตอบค�ำถำม 20 ข้อ ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงตัวตนของ  

ดร.อิสสระในวัยประมำณ

60 ปี

20 ค�าถามกับ  ดร.อิสสระ
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20	Questions	with	Dr.	Isra	Nitithanprapas

1. What philosophy guides your work?

 Don’t just work for yourself, but for your team.
  Also, consider your responsibility to the public.
2. Which public figure, past or present, do you

  most admire?

 General Charles de Gaulle, because he was 
 a military man with a noble sense of democracy  
 - a man willing to step down from his post to
  uphold the democratic system.
3. When and where are you happiest?

 When I am with my family.
4. What characteristic would you most like to 

 change in yourself?

 I tend to scratch my nose or my earlobes 
 while talking to people.
5. What personality trait irritates you most?

 Bad manners.
6. What is your idea of the perfect meal?

 Chinese or French food, with whiskey for 
 Chinese food and wine for French.
7. When are you most relaxed and content?

 When I get together with friends after work. 
8. What embarrasses you most?

 When, because of circumstances, I must 
 seek advice from someone of whom 
 I’m not particularly fond.
9. What is your favorite country outside of Thailand?

 France, because of its beauty, its charm and its
  cultural and intellectual contributions to the world.

10. What building impresses you most?

 The Paris Opera House.
11. When do you hate most?

 Selfish or immoral people.
12. What do you like to read?

 Business and political books.
13. What do you do if you are depressed?

 I use the Buddhist philosophy that teaches 
 me that all things in life are uncertain.
14. What is your greatest fear?

 I don’t have one yet.
15. What is your most exceptional habit?

 Drinking coffee after every meal. I drink a lot 
 of coffee.
16. What was the most important lesson of your life?

 Devotion doesn’t necessarily lead to reward.
17. What talent would you most like to have?

 I would love to be able to play the piano.
18. What is your greatest regret?

 My mother’s death.
19. What would improve your life?

 Participating in more sports.
20. What prescription would you suggest for 

 Bangkok’s traffic woes?

 Regardless of whether or not Thailand develops 
 a high-tech mass transportation system, in order 
 to drive, people need not only discipline, but also
 a sense of responsibility to respect the laws of 
 the road.
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ความสขุกับครอบครวัในชว่งสดุท้ายของชวีติ
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กลับไปเยือนมหำวิทยำลัย Caen อีกครั้ง
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เชงิอรรถ

(1)	 นอกจากนีใ้นเดือนพฤศจกิายน	ปี	2489	นายปรดียีงัได้ให้กรมชลประทานจดั 

	 	 ท�าแผนการก่อสร้างเขือ่นเจ้าพระยา	7	ปี	เนือ่งจากได้เลง็เหน็ว่า	“ชลประทาน 

	 	 เปรยีบเสมอืนกระดกูสนัหลังของชาวนา”	(หนงัสอืถงึรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 

	 	 เกษตราธกิาร	เรือ่ง	แผนการก่อสร้างเขือ่นเจ้าพระยา	ลงวนัที	่28	พฤศจกิายน	 

	 	 2489)	ดูรายละเอียดในรายงานเรื่องแผนการก่อสร้างโครงการชลประทาน	 

	 	 (เขื่อนเจ้าพระยา)	 พ.ศ.	 2490-2496	 ได้ใน	 archives-library.rid.go.th/ 

	 	 handle/123456789/396

(2)	 รัฐบาลนายปรีดียังได้เสนอ	 พระราชบัญญัติกู้เงินในประเทศ	 เพื่อไปใช้จ่าย 

	 	 ตามที่รัฐบาลได้เสนอในร่างพระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินไป 

	 	 พลางก่อน	โดยให้รฐับาลมอี�านาจกูเ้งนิในประเทศไม่เกนิ	200	ล้านบาท	และ 

	 	 ออกตั๋วเงินคลัง	ระยะเวลา	6	 เดือน	ดอกเบี้ย	0.5-1%		ดูรายละเอียดใน 

	 	 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 คร้ังที่	 18/2489	 (สามัญ)	 วันท่ี	 

	 	 1	 เมษายน	 2489	 และในเดือนพฤษภาคม	 2489	 ได้มีการปรับปรุงพิกัด 

	 	 ศุลกากรและระบบจัดเก็บ	 โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมและความเต็มใจของ 

	 	 ผูเ้สยีภาษ	ี(ดรูายละเอยีดในรายงานการประชมุสภาผู้แทนราษฎร	ครัง้ที	่34/ 

	 	 2489	(สามัญ)	วันที่	6	พฤษภาคม	2489)	ซึ่งช่วยให้รายได้รัฐบาลจาก 

	 	 ภาษีขาเข้าเพิ่มขึ้นมากจาก	5	ล้านบาทในปี	2488	เพิ่มเป็น	90	ล้านบาท	 

	 	 ในปี	2489	และ	241	ล้านบาท	ในปี	2490
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(3)	 อ้างอิงจากหนังสือ	“บางหน้าในประวัติศาสตร์ไทย	อัตชีวประวัติของรัฐบุรุษ 

	 	 อาวุโสปรีดี	พนมยงค์”	 โดย	วิชิตวงศ์	ณ		ป้อมเพชร	และบทความ	“ชีวิต 

	 	 ในยามสงครามและสนัตภิาพ”	โดยท่านผูห้ญงิพนูศขุ	พนมยงค์	ตพีมิพ์ครัง้แรก 

	 	 ในหนังสือวันสันติภาพไทย	16	สิงหาคม	2533

(4)	 ตามมติการประชุมจัดตั้งบริษัทวันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2488	 โดยมีผู้ถือหุ้น 

	 	 จ�านวนทั้งสิ้น	10,000	หุ้น	(นายหลุย	พนมยงค์	ถือหุ้นใหญ่	4,900	หุ้น)	 

	 	 ได้ให้กรรมการของบริษัทธนาคารแห่งกรุงศรีอยุธยา	 จ�ากัด	 ยื่นค�าขอจด 

	 	 ทะเบียนบริษัทธนาคารแห่งกรุงศรีอยุธยา	เป็นบริษัทจ�ากัด

(5)	 ข้อมูลจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(เฟื้อ)	ที่วัดสามพระยา	เป็นผู้เล่าให ้

	 	 นายจุมพล	พนมยงค์	ฟัง

(6)	 การรับสมาชกิใหม่เป็นสมาชกิองค์การสหประชาชาติต้องได้รบัเสยีงสนับสนนุ 

	 	 อย่างน้อยจาก	7	ประเทศซึ่งรวมเสียงจากสหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักร	 

	 	 สหภาพโซเวียต	 จีน	 และฝรั่งเศส	 โดยในวันที่	 6	 พฤศจิกายน	 2489	 

	 	 นายอรรถกติกิ�าจร	อคัรราชทตูไทยทีส่ตอกโฮล์มแจ้งว่ารัฐบาลสหภาพโซเวยีต 

	 	 ตกลงแล้วที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย	 แต่ขอให้ไทย 

	 	 ประณามท่าทีอันเป็นปฏิปักษ์ของรัฐบาลชุดก่อน	ๆ	ซึ่งนายอรรถกิติก�าจรได ้

	 	 ขอเจรจาแก้ไขให้ยกเลิกข้อความดังกล่าว	 ในท่ีสุดสหภาพโซเวียตได้ตกลง 

	 	 ไม่คัดค้านการสมคัรของไทย	อ้างอิงจากหนงัสอื	ไทยกบัสงครามโลกคร้ังที	่2		 

	 	 ของ		ดิเรก	ชัยนาม.	กรุงเทพฯ:	พิมพ์ลักษณ์.	2560.	หน้า	476-477.

(7)	 ทุนเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศโดย	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

	 	 พลเรือน
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	 1.9	 “ววัหายล้อมคอก”:	บทเรยีนจากการอภปิรายรายงบประมาณ”,	ใน	มตชิน.	 

	 	 	 (6	มนีาคม	2536).	

	 1.10	 “งบ	ส.ส.	กบัหลกัการจดัท�างบประมาณแผ่นดนิ”,	ใน	มตชิน.	(8	กนัยายน	 

	 	 	 2536).

	 1.11	 “เงินคงคลัง”,	ใน	รัฐสภาสาร.	ปีที่	41	ฉบับที่	10	(ตุลาคม	2536).

	 1.12	 “การจ�ากัดสิทธิริเริ่มในทางการคลังของสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศส”,	 ใน 

	 	 	 วารสาร	นิติศาสตร์.	ปีที่	26	ฉบับที่	1	(มีนาคม	2539).	

	 1.13	 “เค้าโครงการบรรยายวิชา	 การคลังสาธารณะและวิธกีารงบประมาณ 

	 	 	 ของไทย	(ภาค	1/42)”	ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.

	 1.14	 “ค�าอธิบายวิชากฎหมายการคลังขั้นสูง”.	ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.

	 1.15	 “อันว่าเงินคงคลังนั้นเป็นฉันใด”,	ในวารสาร	การงบประมาณ.	ปีที่	2	 

	 	 	 ฉบับที่	5	(เมษายน-มิถุนายน	2548).

2.	กฎหมายปกครอง

	 2.1	 “La	décentralisation	territoriale		en	Thaïlande”.		Thèse	Pour	LE	 

	 	 	 DOCTORAT	D’UNIVERSITÉ

	 2.2	 “ระบบศาลปกครองฝรั่งเศส”,	ใน ศาลปกครอง บทความและวิเคราะห ์

   ข้อขัดแย้งที่อภิปรายในสภานิติบัญญัติ.	 กรุงเทพฯ:	 อักษรเจริญทัศน์,	 

	 	 	 2517.
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	 2.3	 “ค�าบรรยายวิชากฎหมายปกครองเปรียบเทียบ”.	 คณะนิติศาสตร์	 

	 	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	2519.

	 2.4	 “ค�าอภิปรายในการประชุมทางวิชาการเรื่องปัญหาการจัดตั้งศาล 

	 	 	 ปกครองในไทย”.	เรยีบเรยีงขึน้เพือ่ใช้ในการอภปิรายทางวชิาการทีค่ณะ 

	 	 	 นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	9	มีนาคม	2523.

	 2.5	 “กฎหมายปกครององักฤษ”,	(Prof.	F.H.	Lawson	ดร.อสิสระ	นติทิณัฑ์ 

	 	 	 ประภาศ	เรียบเรียง),	ในวารสาร	นิติศาสตร์.	ปีที่	9	ฉบับที่	1	(มิถุนายน	 

	 	 	 2524).

	 2.6	 “ค�าสอนวิชากฎหมายปกครองเปรียบเทียบ”.	 พิมพ์ครั้งที่	 4.	 คณะ 

	 	 	 นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.	2527.

	 2.7	 “การปรบัปรงุโครงสร้างของหน่วยบรหิารราชการระดบักระทรวง”,	(ร่วม 

	 	 	 เขียนโดย	พูลทรัพย์	ปิยะอนันต์	และบุญเลิศ	เลิศเมธากุล).	ในวารสาร	 

   พัฒนบริหารศาสตร์.	ปีที่	23	ฉบับ	4	(ตุลาคม	2526).

	 2.8	 “เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครองฝรั่งเศส”.	 สมาคม 

	 	 	 กฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย.	กรุงเทพฯ:	ส�านักงาน	พี.พี.ซี.	คิมพิว 

	 	 	 กราฟฟิค,	2531.

	 2.9	 “ตอบ	20	ค�าถามเกี่ยวกับศาลปกครอง	เรียนรู้เรื่องศาลปกครองอย่าง 

	 	 	 คนธรรมดา”.	กรุงเทพฯ:	วิญญูชน,	2540.

	 2.10	“ระบบการกระจายอ�านาจของฝรั่งเศส”.	เอกสารประกอบการสัมมนา 

	 	 	 วิชาการเรื่อง	“ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างราชการบริหารส่วน 

	 	 	 กลางกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น”	จัดโดยสมาคมกฎหมายมหาชน 

	 	 	 แห่งประเทศไทย,	2533.
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3.	กฎหมายรัฐธรรมนูญ

	 3.1	 “การแก้ปัญหาเกีย่วกบัการเสรมิสร้างอ�านาจคณะกรรมการการเลอืกตัง้”,	 

	 	 	 ใน	เดลินิวส์.	(2	กันยายน	2543).

	 3.2	 “ข้อคดิเห็นเกีย่วกบัการบังคับใช้กฎหมาย”,	ในวารสาร	ศาลรฐัธรรมนญู.	 

	 	 	 ปีที่	3	เล่มที่	9	(กันยายน-ธันวาคม	2544).

	 3.3	 “เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองศาลรัฐธรรมนูญและปัญหาในการ 

	 	 	 วินิจฉัยข้อพิพาท”.	ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.	

	 3.4	 “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ”,	 ในวารสาร	 สุทธิปริทัศน์.	 ปีท่ี	 17	 

	 	 	 ฉบับที่	52	(พฤษภาคม-สิงหาคม	2546).

	 3.5	 “เอกสารประกอบการอภปิรายเรือ่งการควบคมุและตรวจสอบฝ่ายบรหิาร	 

	 	 	 โดยศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง	และศาลรัฐธรรมนูญ”.	หลักสูตรการ 

	 	 	 บริหารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	สถาบนัพระปกเกล้า.	ไม่ปรากฏ 

	 	 	 ปีที่พิมพ์.

	 3.6	 “ระบบศาลรัฐธรรมนูญไทย	 :	 ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและ 

	 	 	 อ�านาจหน้าที่โดยเปรียบเทียบกับระบบศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ 

	 	 	 ฝรั่งเศส”.	 (เขียนร่วมกับรองศาสตราจารย์	 ดร.บุญศรี		 มีวงศ์อุโฆษ	 

	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พรชัย		เลื่อนฉวี).	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,	 

	 	 	 2547.

	 3.7	 “ข้อคิดเกี่ยวกับการรวมพรรคการเมือง”,	ใน	มติชน.	(25	กุมภาพันธ์	 

	 	 	 2548).
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4.	บทความเกี่ยวกับนายปรีดี	พนมยงค์

	 4.1	 “ท่านปรีดีฯ	 กับการริเริ่มเสริมสร้างอ�านาจทางการคลังของรัฐสภา”,	 

	 	 	 ใน	 วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537.	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ ์

	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

	 4.2	 “ท่านปรีดี	 พนมยงค์	 กับการวางรากฐานทางสังคม	 การเมือง	 และ 

	 	 	 เศรษฐกิจของประเทศไทย”,	 ใน ปรีดี พนมยงค์ ประดับไว้ในใจชน.	 

	 	 	 (หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอนุสาวรีย์	 ปรีดี	 พนมยงค์	 ผู้ประศาสน์การ 

	 	 	 มหาวิทยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืง	ณ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 

	 	 	 ศูนย์รังสิต	ในวันที่	27	มิถุนายน	2544).	

	 4.3	 “ท่านปรีดี	 พนมยงค์	 กับทหารของชาติ”	 ใน	 ปรีดีสาร	 ฉบับวัน 

	 	 	 สิทธิมนุษยชน	วันธรรมศาสตร์.	กรุงเทพฯ	:	บพิธการพิมพ์,	2543

5.	การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความหมาย

			5.1	 “การใช้ถ้อยค�า	“แปรญัตติ”	ที่ไม่ถูกต้อง”,	ใน	มติชน.	(23	มีนาคม	 

	 	 	 2536).

	 5.2	 “ข้อคิดการใช้ชื่อบริษัทมหาชน”,		 ใน	 กรุงเทพธุรกิจ.	 (21	 ตุลาคม	 

	 	 	 2548).
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ศาสตราจารยพ์เิศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ  
นักวชิาการผูว้างรากฐานใหแ้ก่กฎหมายมหาชนในประเทศไทย

	 ถ้าดูจากประวัติการท�างาน	 ศาสตราจารย์	 ดร.อิสสระ	 นิติทัณฑ์ประภาศ	 

รับราชการที่ส�านักงบประมาณจนเกษียณในต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงบ

ประมาณ	ต่อมาได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานศาลรฐัธรรมนญู	ต�าแหน่ง

ต่าง	ๆ	เหล่านี้ล้วนสะท้อนว่า	ศาสตราจารย์	ดร.อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภาศไม่ได ้

เป็นนักวิชาการแบบเดียวกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	 แต่ถ้าใครศึกษาประวัติ

ของท่านอาจารย์ลึกลงไปอีก	 ก็จะพบว่า	 อาจารย์มิได้ท�าตัวเป็นแค่นักบริหารใน

ระบบราชการหรือผู้พิพากษาที่ท�าหน้าที่ตัดสินคดีเท่านั้น	 อาจารย์ยังเป็นอาจารย์

พิเศษสอนกฎหมายทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 	 และมหาวิทยาลัยอื่น	 ๆ	 อีกหลายแห่ง	 อาจารย์เขียน

ต�ารากฎหมายปกครอง	เขียนบทความด้านกฎหมายการคลังและให้ความเห็นทาง

กฎหมายมหาชนอีกหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ

	 ในทางกฎหมายปกครอง	ต�ารากฎหมายปกครองเปรยีบเทยีบทีอ่าจารย์เขยีนขึน้

เป็นครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	25211	ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ผมเข้าศึกษาที่คณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และเป็นต�าราที่ผมพกติดตัวไปที่ประเทศฝร่ังเศสด้วย

1 ดร.อิสสระ	 นิติทัณฑ์ประภาศ,	 LA439	 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ,	 กรุงเทพ:	 โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	พิมพ์ครั้งแรก	พ.ศ.2521

โดย	ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์
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เมื่อตอนที่ผมบินไปศึกษาปริญญาเอกด้านกฎหมายมหาชนในปี	พ.ศ.	2528	นับ

เป็นต�ารากฎหมายปกครองท่ีส�าคัญของประเทศไทยในขณะนั้น	 ต�าราฉบับนี้ได ้

ปพูืน้ฐานทีส่�าคญัให้แก่ระบบกฎหมายปกครองไทยก่อนทีป่ระเทศไทยจะมกีารแยก

ระบบกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชนในช่วงปี	 พ.ศ.	 2539-2542	 ซึ่ง

เป็นช่วงที่เรามีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	 พ.ศ.	 2539	

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539	รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง	พ.ศ.	2542	และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	พ.ศ.	2542	ต�าราฉบับ

นีข้องอาจารย์ได้เขยีนถึงเรือ่งทางกฎหมายปกครองอย่างครบถ้วน	ครอบคลมุทัง้ใน

ประเทศองักฤษและประเทศฝรัง่เศส	อาจารย์ได้กล่าวถงึระบบรฐัต�ารวจและระบบ

นติิรฐั	การแบ่งแยกนติบิคุคลตามกฎหมายเอกชนออกจากนติบิคุคลตามกฎหมาย

มหาชน	ความเป็นนติบิคุคลของรฐั	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และองค์การมหาชน	

หลักความชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งอ�านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง

	 ในประเด็นเรือ่งรฐัต�ารวจและนติิรฐันัน้	อาจารย์อธิบายว่า	“ระบบรฐัต�ารวจ (System

of police state) คือ ระบบซึ่งฝ่ายปกครองไม่จ�าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงอาจกระท�าการใด ๆ ซึ่งกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือ

หน้าที่ของพลเมืองได้ และผู้เสียหายก็ไม่มีมูลกรณีที่จะอ้างได้ว่าการฝ่าฝืน

กฎหมายของฝ่ายปกครองเป็นความผิด เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

จึงอาจใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจหรืออ�านาจเผด็จการ (arbitrary power) ได้ ใน
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ขณะที่ ระบบนิติรัฐ (System of legal state) คือ ระบบซึ่งฝ่ายปกครองอยู่

ใต้กฎหมายเช่นเดียวกับพลเมืองซึ่งเป็นเอกชน และอยู่ภายใต้การควบคุมใน

ทางกฎหมายของศาล ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองกระท�าการใด ๆ  

ซึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย พลเมืองซึ่งได้รับความเสียหายก็มีทางท่ีจะได้ 

รับการเยียวยาในทางกฎหมาย เพราะศาลมีอ�านาจควบคุมการกระท�าของ

ฝ่ายปกครอง”	 ระบบนิติรัฐท่ีอาจารย์กล่าวถึงในปี	 พ.ศ.	 2521	 นี้เอง	 ท่ีต่อมา 

เมือ่ผมได้เป็นเลขานกุารกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนญูในปี	พ.ศ.	2550	ผมได้ขอ 

ให้มกีารบญัญตัเิรือ่งนีไ้ว้ในมาตรา	3	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	พุทธศักราช	2550	ความว่า	“การปฏบิตัหิน้าทีข่องรัฐสภา	คณะรฐัมนตรี	ศาล	

รวมทัง้องค์กรตามรฐัธรรมนญู	และหน่วยงานของรฐั	ต้องเป็นไปตามหลกันติธิรรม2 

และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยหลายค�าวินิจฉัยโดยอาศัยหลักนิติธรรม	

2 ในการเขียนหลัก	 “นิติรัฐ”	 (legal	 state)	 ลงในรัฐธรรมนูญ	 ผมเสนอให้ใช้ค�านี้เขียนใน
มาตรา	 3	 ว่าเป็นหลักที่ตรงกับประเทศไทยที่ใช้ระบบ	 civil	 law	 แต่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงความหมายของนิติรัฐ	 แต่คุ้นเคยกับค�าว่า	 “นิติธรรม”	 (The	 rule	 of	
law)	 ที่ใช้อยู่ในระบบ	 common	 law	 อย่างไรก็ตาม	 ผมเห็นว่าหลักทั้งสองนี้มีความคล้ายคลึงกัน	 
จึงยอมให้ใช้ค�าว่า	“นิติธรรม”	ได้	
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เช่น	ค�าวินิจฉัยที่	5/2556,	15-18/25563,	3/25594

	 ในประเด็นเรื่องนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและตามกฎหมายมหาชนนั้น	

อาจารย์ใช้ค�าว่า “นิติบุคคลแห่งกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลแห่งกฎหมาย

มหาชน” โดยอาจารย์อธบิายว่า “นติบิคุคลแห่งกฎหมายเอกชนทัง้หลายมลีกัษณะ

ทัว่ไปทีเ่หมอืนกนั ซึง่ท�าให้นติบิคุคลประเภทนีแ้ตกต่างกบันติบิคุคลแห่งกฎหมาย

มหาชน ดังต่อไปนี้

3 ค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที	่15-18/2556	ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่า	“ประชาธปิไตยมไิด้หมายถงึ 
เพียงการได้รับเลือกตั้งหรือชนะการเลือกตั้งของฝ่ายการเมืองเท่าน้ันเพราะเสียงส่วนใหญ่จากการ
เลือกตั้งมีความหมายเพียงสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแต่ละ
ครั้งเท่านั้น		หาใช่เป็นเหตุให้ตัวแทนใช้อ�านาจได้โดยไม่ต้องค�านึงถึงความถูกต้องและชอบธรรมตาม
หลักนิติธรรม	แต่อย่างใด”

4	 ค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที	่3/2559	ศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉัยว่า	“มาตรา	9	แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐัฯ	ทีว่างข้อสนันษิฐานเอาไว้ว่า	ถ้าการกระท�า 
ความผิดเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลใด	 ก็ให้หุ้นส่วนผู้จัดการ	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น	 หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงาน
ของนิติบุคคลในเรื่องนั้นเป็นตัวการร่วมในการกระท�าความผิดด้วย	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มี
ส่วนรู้เห็นในการกระท�าความผิดนั้น	เป็นการสันนิษฐานความผิดของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญา
โดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข	 มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบความผิด
เพียงบางข้อ	 หลังจากที่โจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับความผิด
ที่จ�าเลยถูกกล่าวหา	 และยังขัดกับหลักนิติธรรมที่ว่าโจทก์ในคดีอาญาต้องมีภาระการพิสูจน์ถึงการ 
กระท�าความผิดของจ�าเลยให้ครบองค์ประกอบของความผิด	บทบัญญัติมาตราดังกล่าวยังเป็นการน�า
บุคคลเข้าสู่กระบวนการด�าเนินคดีอาญาให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ�าเลย	 ซึ่งท�าให้บุคคลดังกล่าว
อาจถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพโดยไม่มีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นได้กระท�า
การหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกล่าวหา	 บทบัญญัติดังกล่าวจึงขัดต่อ 
หลักนิติธรรม”
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 1. ในหลักการนั้น การก่อตั้งนิติบุคคลแห่งกฎหมายเอกชนเป็นความริเริ่มของ

ปัจเจกชน กฎหมายเพียงแต่ก�าหนดเงื่อนไขในการก่อตั้งเท่านั้น

 2. การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มชนซึ่งเป็นนิติบุคคลแห่งกฎหมายเอกชนขึ้นอยู่กับ

ความสมัครใจของแต่ละคน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่มีการบังคับให้บุคคลใดเข้า

เป็นสมาชิกของนิติบุคคล

 3. อ�านาจกระท�าการของนิติบุคคลแห่งกฎหมายเอกชนจ�ากัดอยู่แต่เฉพาะการ 

กระท�าภายใต้กฎหมายเอกชน ดังนั้น โดยปกตินิติบุคคลแห่งกฎหมายเอกชนจึง

ไม่อาจใช้อภสิทิธิต์ามกฎหมายมหาชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ไม่อาจบงัคบัให้บคุคล

อื่นรับข้อผูกพันโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลนั้น

 นติบิคุคลแห่งกฎหมายมหาชนมลีกัษณะทัว่ไปซึง่ตรงกนัข้ามกบัลกัษณะทัว่ไป

ของนิติบุคคลแห่งกฎหมายเอกชน ดังจะกล่าวต่อไปนี้

 1. การก่อตัง้นติบิคุคลแห่งกฎหมายมหาชนน้ัน เป็นผลมาจากการเข้าแทรกแซง

ขององค์กรรัฐ

 2. การเป็นสมาชกิของนติบุิคคลแห่งกฎหมายมหาชนนัน้ เป็นไปตามพฤติการณ์

ของแต่ละบคุคล กล่าวคอื บคุคลใดเข้าไปร่วมอยูใ่นกลุม่ชนใดซึง่เป็นนติบิคุคลแห่ง

กฎหมายมหาชน เช่น เทศบาล เป็นต้น บุคคลนั้นก็เป็นสมาชิกของนิติบุคคลนั้น

ในทันทีที่เข้าไปร่วมอยู่ด้วย

 3. การด�าเนนิงานของนติบิคุคลแห่งกฎหมายมหาชนจะต้องมวีตัถปุระสงค์เพือ่

สาธารณประโยชน์เสมอไป ดังนั้น ล�าพังการแสวงหาผลก�าไรแต่อย่างเดียวจึงไม่

เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะก่อตั้งนิติบุคคลแห่งกฎหมายมหาชนขึ้นได้
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 4. นิติบุคคลแห่งกฎหมายมหาชนอาจใช้อภิสิทธิตามกฎหมายมหาชนได้ เช่น 

เรียกเก็บภาษี เวนคืนที่ดิน หรือกระท�าการโดยใช้อ�านาจบังคับ เป็นต้น”

	 หลักเร่ืองนิติบุคคลแห่งกฎหมายมหาชน	 จะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์

สาธารณะและมอีภสิทิธิต์ามกฎหมายมหาชนนี	้ต่อมาได้ถกูน�ามาบัญญตัไิว้ใน	มาตรา	

3	ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	2542	

โดยได้นิยามค�าว่า	“หน่วยงานทางปกครอง”	หมายความว่า	กระทรวง	ทบวง	กรม	 

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการ

ส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา	 หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ	 และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ใช้

อ�านาจทางปกครองหรือให้ด�าเนินกิจการทางปกครอง5

	 ค�าอธิบายเรื่องนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมาย

มหาชนข้างต้น	นบัเป็นหลกัการส�าคญัทีน่กักฎหมายมหาชนของไทยปัจจุบนัใช้เป็น 

หลกัการในการแบ่งแยกนติบิคุคลทัง้สองประเภทออกจากกนั	อนัน�าไปสู่การบงัคับ

ใช้กฎหมายที่ต่างกัน	 เช่น	 หากนิติบุคคลใดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน	 

ก็จะน�าหลักกฎหมายมหาชน	 เช่น	 หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี	 

หลกัการไม่มส่ีวนได้เสยีในการออกค�าสัง่ทางปกครอง	หลกัการให้เหตผุลประกอบ

ค�าสั่งทางปกครอง	 ฯลฯ	 มาใช้บังคับ	 ในขณะท่ีถ้าเป็นนิติบุคคลตามความหมาย

เอกชน	ก็จะน�าหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ	นอกจากนี้ 

5	 ค�าว่า	“มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประโยชน์สาธารณะ”	น่าจะเป็นค�าทีมี่ความหมายเดยีวกบัค�าว่า	“ด�าเนนิ
กิจการทางปกครอง”	และค�าว่า	“ใช้อภิสิทธิ์ตามกฎหมายมหาชน”	น่าจะเป็นค�าที่มีความหมายเดียว
กับค�าว่า	“ใช้อ�านาจทางปกครอง”	
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หากเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน	 ข้อพิพาทส่วนใหญ่ก็จะน�าขึ้นสู ่การ

พิจารณาของศาลปกครอง	แต่หากเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน	ก็จะต้องน�า

ข้อพิพาทไปฟ้องกันที่ศาลยุติธรรม

	 การแบ่งแยกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนออกจากนิติบุคคลตามกฎหมาย

เอกชน	ท�าให้เกิดการจ�าแนกนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนออกเป็น	3	ประเภท	

โดยอาจารย์ได้กล่าวถึงในเรื่องนี้ไว้ว่า

 “นิติบุคคลแห่งกฎหมายมหาชนทั้งหลายอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ  

(1) รัฐ (Etat) ซึ่งเป็นนิติบุคคลเพียงหนึ่งเดียวในประเภทนี้ เอกลักษณ์ของรัฐ 

ทีเ่ป็นนติบิคุคลกคื็อ การด�าเนนิงานในทางปกครองโดยทัว่ไปทัว่ดนิแดน (2) กลุม่ 

ชนท้องถิน่ (les collectivités locales) ซึง่ได้แก่ เดปาร์เตอมองค์ (département)  

กอมมนู (commune) และ ดนิแดนโพ้นทะเล (territories d’outre-mer) เอกลกัษณ์ 

ของนิติบุคคลประเภทนี้คือ การด�าเนินงานในทางปกครองทั่วไปในพื้นที่ส่วนหนึ่ง

ของดินแดนของประเทศ (3) องค์กรสาธารณะ (établissements publics) ซึ่ง

เป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบการงานเฉพาะอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น”

	 การจ�าแนกประเภทนิตบิคุคลตามกฎหมายมหาชนออกเป็น	3	ประเภทดงักล่าว

นี้	ได้ถูกน�ามาใช้ในการเรียนการสอนและการวิพากษ์วิจารณ์การจ�าแนกนิติบุคคล

ตามกฎหมายมหาชนทีผ่ดิพลาดในประเทศไทยในคณะนติศิาสตร์ของมหาวทิยาลยั

ทั้งหลาย	 ทั้งนี้เพราะ	 ในระบบกฎหมายไทย	 เราไม่ได้จ�าแนกว่ารัฐเป็นนิติบุคคล	

(ตามแนวค�าพิพากษาฎีกาที่	 724/2490)	 ในขณะเดียวกัน	 เรากลับบัญญัติให้

กระทรวง	ทบวง	กรม	มฐีานะเป็นนติบิคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	

และต่อมา	 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 7	 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

268



แผ่นดิน	 พ.ศ.	 25346	 อันน�ามาซึ่งความสับสนในระบบราชการไทย	 และท�าให้

การปฏริปูระบบราชการไทยเป็นไปอย่างยากล�าบาก	การแก้ปัญหาดงักล่าวข้างต้น

สามารถท�าได้ด้วยการยกเลิกความเป็นนิติบุคคลของ	กระทรวง	ทบวง	กรม	และ

ให้รัฐเป็นนิติบุคคลตามแนวทางที่อาจารย์ได้กล่าวไว้

	 “องค์การสาธารณะ”	 ซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไว้นั้น	 ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์การ

เหล่านี้ขึ้น	 ในปี	 พ.ศ.	 2542	 ยี่สิบเอ็ดปีหลังจากท่ีอาจารย์ได้เสนอแนวคิดนี้ไว	้ 

แต่เรียกองค์การเหล่านี้ว่า	“องค์การมหาชน”

	 ในประเด็นเรื่อง	 หลักความชอบด้วยกฎหมายและอ�านาจดุลพินิจของฝ่าย

ปกครองนั้น	อาจารย์เห็นว่า	“หลักการว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายซึ่งใช้บังคับ

แก่ฝ่ายปกครองเป็นหลกัการซึง่ศาลปกครองได้สร้างขึน้ หลกัการนีม้สีาระส�าคัญว่า  

การวินิจฉัยสั่งการขององค์กรปกครองทั้งหลายจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย  

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานทุกอย่างของฝ่ายปกครองต้องอยู่ภายใต้หลักการ 

ว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมาย ฝ่ายปกครองกจ็ะมหีน้าท่ีเพยีงวนิจิฉยัส่ังการตามที่

กฎหมายบังคับไว้ ซึ่งไม่ต่างกับการท�างานโดยอัตโนมัติของเครื่องจักรกล ซึ่งหาก

เป็นเช่นนีจ้ะเกดิผลเสยีในประการท่ีว่า ฝ่ายปกครองจะไม่สามารถรเิริม่ด�าเนินงาน 

6	 	มาตรา	7	พระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	2534	บัญญัตว่ิา	“ให้จดัระเบียบ
บริหารราชการส่วนกลางดังนี้	
	 (1)	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 (2)	กระทรวง	หรือ	ทบวง	ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง	
	 (3)	ทบวง	ซึ่งสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	หรือ	กระทรวง	
	 (4)	กรม	หรือ	 ส่วนราชการ	ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	ซึ่งสังกัด	หรือ	 ไม่สังกัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ	ทบวง	ส�านักนายกรัฐมนตรี	มีฐานะเป็นกระทรวง	
	 	 	 ส่วนราชการตาม	(1)	(2)	(3)	และ	(4)	มีฐานะเป็นนิติบุคคล”	
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ได้เองและไม่อาจวินิจฉัยความสมควร (l’opportunité) ของการวินิจฉัยสั่งการ  

ซึ่งจ�าเป็นในการด�าเนินงานในทางปกครองได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่ยอมรับกันโดย 

ทัว่ไปว่า ฝ่ายปกครองจะต้องวนิจิฉยัสัง่การได้โดยเสรีในขอบเขตหน่ึง ซึง่หมายความว่า 

ฝ่ายปกครองควรจะใช้อ�านาจดลุพนิิจ (le pouvoir discrétionnaire) ในการวนิจิฉยั

สัง่การบางอย่างได้ และหลักการว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายไม่ใช้บงัคบัแก่กรณี

ที่ฝ่ายปกครองใช้อ�านาจดุลพินิจ ดังนั้น อ�านาจดุลพินิจจึงอยู่นอกกรอบของหลัก

การดังกล่าว ดังนั้น ในการวินิจฉัยสั่งการในเรื่องใด ๆ นั้น ฝ่ายปกครองจะต้อง 

อยู่ภายใต้สถานการณ์ทางกฎหมาย (la situation juridique) อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้

 1. ฝ่ายปกครองมอี�านาจผกูมดั (le pouvoir lié หรอื compétence liée) ซึง่เทยีบ 

ได้กับหน้าที่ (duty) ในกฎหมายปกครองอังกฤษ  เพื่อให้ถ้อยค�าที่ใช้เหมาะสมใน

ภาษาไทยจะขอเรียก “อ�านาจผูกมัด” ว่า “อ�านาจหน้าที่”

 2. ฝ่ายปกครองมีอ�านาจดุลพินิจ (le pouvoir discrétionnaire) โดยอ�านาจ

ดุลพินิจ คือ อ�านาจวินิจฉัยสั่งการซึ่งมีลักษณะดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ เมื่อปรากฏ

ข้อเทจ็จรงิในเหตกุารณ์อนัหนึง่ องค์กรปกครองชอบทีจ่ะวนิจิฉยัสัง่การตามข้อเท็จจรงิ

ในทางใดทางหนึง่โดยเสร ีทัง้นี ้เพราะกฎหมายไม่ได้บังคบัไว้ล่วงหน้าว่าให้องค์กร

ปกครองวินิจฉัยสั่งการในเรื่องนั้น ๆ ในทางใด การท่ีจะให้ฝ่ายปกครองวินิจฉัย 

สัง่การตามทีก่ฎหมายบงัคบัไว้เสมอไปย่อมเป็นการไม่เหมาะสม เพราะฝ่ายปกครอง

จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์พิเศษซึ่งกฎหมายไม่อาจบัญญัติไว้ล่วงหน้า

ได้  แต่การที่ฝ่ายปกครองได้รับอ�านาจดุลพินิจในการวินิจฉัยสั่งการในเรื่องต่าง ๆ   
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อย่างกว้างขวางเกินไป ก็จะเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองใช้อ�านาจพลการได้ ซึ่งจะเป็น

อันตรายต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน ฉะนั้น จึงจ�าเป็นต้องให้ฝ่ายปกครอง

ใช้อ�านาจดลุพนิจิในลกัษณะทีส่มดลุกบัอ�านาจหน้าท่ี การใช้อ�านาจดลุพนิจิจงึต้อง 

อยูภ่ายใต้เงือ่นไขของกฎหมายอย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรก องค์กรผูก้ระท�า 

การอันใดจะต้องเป็นองค์กรซึง่ได้รับอ�านาจให้กระท�าการน้ัน ๆ (la compétence)  

ประการที่สอง การกระท�าในทางปกครองทั้งหลายจะต้องมีความมุ่งหมายเพื่อ

สาธารณประโยชน์ (l’intérêt public) ประการที่สาม เหตุจูงใจ (les motifs)  

ซึ่งหมายถึงข้อพิจารณาของฝ่ายปกครองซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 

ซึ่งเป็นพื้นฐานของค�าวินิจฉัยสั่งการจะต้องถูกต้อง”

	 หลักความชอบด้วยกฎหมายและอ�านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองนี้	 ได้มีการ

บัญญัติขึ้น	ในปี	พ.ศ.	2542	ในมาตรา	9	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 2542	 ความว่า	 “ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณา

พิพากษาหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้	(1)	คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทาง

ปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการ

ออกกฎ	ค�าสัง่หรอืการกระท�าอืน่ใดเนือ่งจากกระท�าโดยไม่มอี�านาจหรอืนอกเหนอื

อ�านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน	

หรอืวธิกีารอนัเป็นสาระส�าคัญทีก่�าหนดไว้ส�าหรบัการกระท�านัน้	หรอืโดยไม่สจุรติ	 

หรอืมลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบัิติท่ีไม่เป็นธรรม	หรอืมลีกัษณะเป็นการสร้างขัน้ตอน 

โดยไม่จ�าเป็นหรอืสร้างภาระให้เกดิกบัประชาชนเกนิสมควร	หรอืเป็นการใช้ดุลพนิจิ

โดยมิชอบ…”
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	 ส�าหรบัประเดน็การจดัตัง้ศาลปกครองขึน้ในประเทศไทย	ท่านอาจารย์อสิสระได้

ให้ความเหน็ผ่านทางบทความทางวชิาการของท่านหลายชิน้7 ในช่วงทีม่กีารผลกัดนั 

ให้มกีารจดัตัง้ศาลปกครองข้ึนในประเทศไทย	โดยท่านอธบิายว่า	“ศาลปกครองน้ันมี

ความหมาย 2 นยั กล่าวคอื ความหมายธรรมดา หรอืความหมายตามหลกัภาษานัน้  

ศาลปกครองหมายถงึศาลทีม่อี�านาจพพิากษาคดปีกครอง (Administrative Litiga-

tion) โดยเฉพาะ และความหมายทางวิชาการ อันมีความเกี่ยวข้องกับระบบศาล

ของประเทศต่าง ๆ คือระบบศาลเดี่ยว คือระบบศาลของประเทศที่ไม่มีการแบ่ง

แยกกฎหมายและศาล กล่าวคือมีศาลเพียงหนึ่งเดียวคือศาลยุติธรรม และระบบ

ศาลคู่ คือระบบศาลของประเทศที่แบ่งกฎหมายออกเป็น 2 ประเภท คือกฎหมาย

เอกชน (Private Law) และกฎหมายมหาชน (Public Law) กับมีการแบ่งแยก

ศาลตามความช�านาญพิเศษของผู้พิพากษาออกเป็น 2 ประเภท คือ ศาลยุติธรรม 

และศาลปกครอง โดยประเทศฝรัง่เศสเป็นผูเ้ริม่ต้นระบบศาลคูโ่ดยมกีารจดัตัง้ศาล

ปกครองเป็นประเทศแรก และประเทศในภาคพ้ืนทวีปยุโรปท้ังหลายก็ได้ด�าเนิน

ตามแนวทางดังกล่าว ดังนั้นในทางวิชาการเมื่อกล่าวถึง “ศาลปกครอง” ย่อมเป็น 

ทีเ่ข้าใจในหมูน่กันติศิาสตร์ว่าหมายถงึศาลปกครองในระบบศาลคู ่โดยนกักฎหมาย

องักฤษทีเ่ป็นประเทศทีใ่ช้ระบบศาลเดีย่ว จะเรยีกศาลปกครองดงักล่าวว่า “ระบบ

ศาลปกครองที่แยกต่างหาก” (Separate System of Administrative courts)”

	 ท่านอาจารย์อิสสระยังได้อธิบายถึงกรณีที่จะจัดตั้งศาลปกครองในระบบศาล

เดี่ยวโดยให้อุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นต่อศาลยุติธรรมสูงสุดว่า	

“ในทางทฤษฎกีฎหมาย แม้ว่าจะเรยีกศาลดงักล่าวนีว่้าศาลปกครองกต็าม แต่ศาล 

7	 บางชิ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2523	เช่น	บทความ	เรื่อง	ปัญหาการจัดตั้งศาลปกครองในไทย
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ดังกล่าวก็มีฐานะเป็นศาลยุติธรรม เพราะเหตุท่ีค�าพิพากษาของศาลน้ีอยู่ภายใต้

การควบคุมของศาลยุติธรรมสูงสุด กล่าวคือ ศาลเช่นว่าน้ีจะเป็นศาลปกครอง

ตามความหมายธรรมดา มิใช่ศาลปกครองตามความหมายทางวิชาการดังที่กล่าว

แล้วข้างต้น และศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นนี้ แม้จะมีผู้พิพากษาที่เชี่ยวชาญด้าน

กฎหมายมหาชนกต็าม แต่ก็ไม่อาจน�าหลกัการของกฎหมายมหาชนมาบงัคับใช้ใน

การตัดสินคดีปกครองได้ เพราะในประเทศที่ใช้ระบบศาลเดี่ยวไม่มีการแบ่งแยก

กฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน กล่าวคอืประเทศในระบบ

ศาลเด่ียวจะมีกฎหมายบังคับใช้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนเพียง

หนึ่งเดียว ซึ่งศาลจะต้องน�าไปบังคับใช้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนด้วย 

ดังนั้น การจัดตั้งศาลปกครองในระบบศาลเดี่ยวจึงไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะ

ศาลปกครองทีจ่ะจัดตัง้ขึน้ไม่สามารถน�าหลกัการของกฎหมายมหาชนมาบงัคับใช้

ในการตัดสินคดีปกครองได้”

	 นอกจากนี	้ท่านอาจารย์อสิสระยงัได้กล่าวถงึปัญหาในการจดัตัง้ศาลปกครองใน

ระบบศาลคูข่ึน้ในประเทศไทยว่าจะมปัีญหาอย่างไรหรอืไม่	โดยท่านเหน็ว่า	“ปัญหา

ที่ส�าคัญที่สุดก็คือปัญหาด้านบุคลากร	 เพราะผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้พิพากษาของศาลปกครอง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

จะต้องเป็นผู้มีความช�านาญพิเศษด้านกฎหมายมหาชน	 และประสบการณ์ด้าน

การบริหารราชการแผ่นดินพอสมควร	 เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดจะต้องสร้าง

หลักกฎหมายแนวค�าพิพากษาที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ 

ประเทศไทย	 แม้ว่าคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 จะเปิดหลักสูตร 

นติศิาสตรมหาบณัฑติ	สาขากฎหมายมหาชน	มานานพอสมควรกต็าม	แต่ผูท้ีศึ่กษา
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หลักสูตรนี้ในแต่ละปีก็มีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับสาขาอื่น	 อีกทั้งผู้ที่จบการศึกษา

จากหลักสูตรดังกล่าวในแต่ละปีก็ยังขาดประสบการณ์	 ส่วนผู้ที่จบการศึกษาจาก

ต่างประเทศทีเ่ช่ียวชาญด้านกฎหมายมหาชนกม็ไีม่มากนกั	และนกักฎหมายเหล่านัน้  

ก็มีงานด้านอื่นอยู่แล้ว	 ปัญหาจึงมีว่าศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นจะได้บุคลากรที่มี

ความเหมาะสมมาจากไหน”

	 หลังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงท่านอาจารย์อิสสระได้ผลักดันการจัดตั้ง 

ศาลปกครองให้เกิดขึ้นในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน	 ในปี	 พ.ศ.	 2542	 ได้ม ี

การประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 

พ.ศ.	2542	เพือ่จดัต้ังศาลปกครองในระบบศาลคูต่ามทีท่่านอาจารย์อสิสระได้กล่าว 

ไว้ขึน้	โดยศาลปกครองของประเทศไทยได้เปิดท�าการครัง้แรกในปี	พ.ศ.	2544	และ 

จะมีอายุครบ	20	ปี	ในปีนี้	(พ.ศ.	2564)

	 ท่านอาจารย์อิสสระ	 นอกจากจะเป็นนักวิชาการในทางกฎหมายปกครองแล้ว	

ท่านยังเป็นนักวิชาการในทางกฎหมายการคลังอีกด้วย	 ท่านอธิบายประเด็นเรื่อง

เงินคงคลัง	ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญในทางกฎหมายการคลัง	ว่า	“คนทั่วไปส่วนมาก 

มักจะเข้าใจว่า “เงินคงคลัง” นั้น คือเงินที่รัฐบาลได้สะสมไว้เป็นเงินส�ารองเพื่อ

เก็บไว้ใช้จ่ายในยามจ�าเป็น ซ่ึงไม่ถูกต้อง เงินคงคลังตามความหมายในทาง

กฎหมาย หมายถึง เงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของกระทรวงการคลัง

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และเงินสดท่ีเก็บรักษาไว้ท่ีคลังจังหวัด คลังอ�าเภอ   

แต่ความหมายในทางการคลังนั้น เงินคงคลังนอกจากจะหมายถึงเงินที่อยู่ในบัญชี

เงินฝากกระแสรายวันของกระทรวงการคลังท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย และเงิน

ที่เก็บรักษาไว้ที่คลังจังหวัด คลังอ�าเภอแล้ว  ยังหมายถึงเงินของรัฐบาลที่อยู่นอก
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บัญชีเงินฝาก และเงินที่อยู่นอกคลังจังหวัด คลังอ�าเภอดังกล่าวข้างต้นด้วย เงิน

คงคลังจึง ประกอบด้วยเงินต่าง ๆ มากมายหลายชนิด  เงินเหล่านี้อาจแบ่งออก

ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 (1) เงินที่รัฐบาลได้รับช�าระไว้โดยไม่มีข้อผูกพันที่ต้องจ่าย เงินประเภทนี้ทาง

ราชการเรียกว่า “เงินรายได้แผ่นดิน”

 (2) เงินที่รัฐบาลได้รับช�าระไว้โดยมีข้อผูกพันต้องจ่าย”

	 นอกจากนี้	 ท่านยังได้อธิบายถึงหลักการจ�ากัดสิทธิริเริ่มในทางการคลังของ

สมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสด้วย	โดยท่านอธิบายว่า	“งบประมาณแผ่นดินคือเครื่องมือ

ที่สลับซับซ้อน ซึ่งรัฐใช้ในการควบคุมสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การ

ด�ารงชวีติของสงัคมประชาชาติเป็นไปอย่างปกต ิการแก้ไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ

ที่รัฐบาลจัดท�าข้ึนจึงเป็นการรื้อเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือน

ต่อความสมดุลของการวางแผนทางการคลัง การแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ

ของรัฐ ย่อมเสี่ยงต่อการที่จะท�าให้สัดส่วนของรายรับและรายจ่ายเปลี่ยนไป  

และท�าให้การจดัสรรงบประมาณส�าหรบักจิกรรมต่าง ๆ  เปลีย่นไปด้วย”	ค�าอธบิาย 

ดังกล่าวข้างต้นได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยหลายฉบับ	รวมทั้งฉบับ 

ปัจจุบันที่บัญญัติไว้ใน	มาตรา	 144	วรรคหนึ่ง	และวรรคสอง	ความว่า	 “ในการ 

พจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	ร่างพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	 และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ

รายจ่าย	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม

รายการหรอืจ�านวนในรายการมไิด้	แต่อาจแปรญตัตใินทางลดหรอืตดัทอนรายจ่าย 

ซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
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	 (1)	 เงินส่งใช้ต้นเงินกู้

	 (2)	ดอกเบี้ยเงินกู้

	 (3)	เงินที่ก�าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

	 ในการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร	วฒุสิภา	หรอืคณะกรรมาธกิาร	การเสนอ	 

การแปรญตัตหิรอืการกระท�าด้วยประการใด	ๆ 	ทีม่ผีลให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	

สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบ

ประมาณรายจ่าย	จะกระท�ามิได้...”

	 ในทางกฎหมายรฐัธรรมนญู	อาจารย์ได้เขียนบทความทางรฐัธรรมนญูหลายชิน้

รวมทัง้	“ข้อคดิเกีย่วกบัการรวมพรรคการเมอืง”	ทีอ่าจารย์ได้แยกแยะให้เหน็ความ

แตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน	 โดยอาจารย์เห็นว่า	 “การ

รวมพรรคการเมืองเป็นการเลียนแบบการควบบริษัทจ�ากัดเข้ากันตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชน (Private Law) ดังจะเห็นได้ว่า 

ตามนัยของมาตรา 1238 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจ�ากัด

หนึ่งอาจควบเข้ากับบริษัทจ�ากัดอื่นได้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้

ในบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายดงักล่าว การควบบรษิทัจ�ากดัจงึสอดคล้องกบั

หลักกฎหมายเอกชน ซึ่งมีหลักการพื้นฐานว่า เจตนารมณ์ของปัจเจกบุคคลเป็น

กฎหมายที่ใช้บังคับกับปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีได้ แต่ตามหลักการพื้นฐานของ

กฎหมายมหาชนนัน้ ประโยชน์มหาชน (Public Interest) ย่อมอยูเ่หนอืประโยชน์

ส่วนบุคคล (Individual Interest) ดังนั้น การที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนน�าหลักการวิธีการของกฎหมาย

เอกชนมาใช้กบัพรรคการเมอืงโดยเรยีกชือ่ให้ต่างกนัว่า “การรวมพรรคการเมอืง” 
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จึงน่าจะไม่ชอบด้วยหลักการของกฎหมายมหาชน” อาจารย์เห็นว่า “การรวม

พรรคการเมอืงภายหลงัการยบุสภาหรือเมือ่ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งของสมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎรทัง้คณะแล้ว น่าจะกระท�าได้เพราะการรวมพรรคในกรณเีช่นว่านี้

ไม่กระทบกระเทอืนเจตนารมณ์ของผูเ้ลอืกต้ัง แต่ทัง้นีต้้องกระท�าก่อนการเลอืกตัง้ 

ที่จะมีข้ึนเนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังกล่าวข้างต้น แต่ในทางปฏิบัติมักจะเป็นไป

ได้ยาก เพราะการรวมพรรคในกรณีเช่นว่านี้ ไม่มีพรรคการเมืองใดได้ประโยชน์

แต่อย่างใด”

	 กล่าวโดยสรุป	 เราจะพบว่า	ศาสตราจารย์	ดร.อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภาศ	ได้

ใช้ความรู้ความสามารถในทางวิชาการและความรู้ในทางปฏิบัติมาเขียนเป็นต�ารา	

บทความ	และค�าพพิากษาในทางกฎหมายมหาชนอนัน�ามาสูก่ารผลกัดนัความคิดให้

เกิดการบญัญตักิฎหมายใหม่	ๆ 	และการพฒันากฎหมายมหาชนให้เป็นทีย่อมรับใน

สังคมไทย	ท่านอาจารย์จึงมีคุณูปการเป็นอย่างมากต่อวงการนิติศาสตร์และสังคม

ไทยและเป็นผู้วางรากฐานให้แก่กฎหมายมหาชนในประเทศอย่างแท้จริง
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ศาสตราจารยพ์เิศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ: 
ชวีติการงานด้วยความซื่อสตัยใ์นหน้าท่ี

โดย	เขมภัทร	ทฤษฎิคุณ1

 “ศาลรฐัธรรมนญูพงึธ�ารงไว้ซึง่ความเป็นอสิระและความเป็นกลาง

ทางการเมืองอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และมุง่พฒันาตนเองให้มศีกัยภาพ

ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ ตามอ�านาจหน้าที่  ทั้งนี้ เพื่อให้

ศาลรัฐธรรมนญูเป็นสถาบันซึง่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

เชื่อถือ”

	 นี่คือวิสัยทัศน์ที่	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภาศ	เคยให้ไว้

เมื่อด�ารงต�าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ	ในปี	พ.ศ.	2545	ซึ่งเป็นภาพสะท้อน

ตัวตนของ	 ดร.อิสสระ	 ผู้มีความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าท่ีจนเป็นท่ี

ประจักษ์ได้เป็นอย่างดี

1	 เขมภัทร	ทฤษฎิคุณ	จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ในปี	2560	
และได้เริม่ศกึษางานเขียนของศาสตราจารย์	ดร.อสิสระ	นติทิณัฑ์ประภาศ	จากการเรยีนวชิากฎหมาย
การคลัง	สมยัเรียนปรญิญาตร	ีและได้เขยีนบทความนีข้ึน้ในเดอืนกมุภาพนัธ์	2564	เพือ่ระลกึถงึชวีติ
และผลงานของท่าน
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	 เพื่อร�าลึกถึง	 ดร.อิสสระ	 ซึ่งเพิ่งจากโลกนี้ไป	 เมื่อวันที่	 16	 มกราคม	 2564 

ท่ามกลางความรกัและระลึกถงึในความทรงจ�าจากคนทีเ่คยรู้จกั	บทความนีจ้งึเขยีนขึน้ 

เพื่อระลึกถึงชีวิตและผลงานของท่าน

ก�าเนิดและการศึกษา

	 ดร.อิสสระ	นิติทัณฑ์ประภาศ	 เกิดเมื่อวันที่	 4	 ตุลาคม	 2475	 โดยเป็นบุตร 

ของพระนติทิณัฑ์ประภาศ	(สนอง	สจุรติ)	กบันางชวนชืน่	นติทิณัฑ์ประภาศ	(สกลุ

เดิม	 พนมยงค์)	 ซึ่งเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาของนายปรีดี	 พนมยงค์	ดังนั้น	 

ดร.อสิสระจงึเป็นหลานลงุของนายปรดี	ีนอกจากพระนติทิณัฑ์ประภาศ	ผูบ้ดิา	ซึง่

เป็นนักกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของบุตรชายแล้ว	นายปรีดีนับเป็นอีกบุคคล

ที่มีอิทธิพลต่อ	 ดร.อิสสระเป็นอย่างมาก	 โดยจะเห็นได้จากการเลือกศึกษาต่อ

ในสาขานิติศาสตร์	 จนส�าเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์		และเมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	ดร.อิสสระได้เจริญรอยตาม

นายปรดี	ี	เข้าศกึษาวชิานติศิาสตร์ในสาขากฎหมายมหาชนต่อ	ณ	ประเทศฝรัง่เศส	

ในมหาวทิยาลัยกอง	(Université	de	Caen)	ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัเดยีวกนักบัทีน่าย

ปรีดีได้ศึกษาจบมาในชั้นปริญญาตรี		หลังจากนั้น	ดร.อิสสระส�าเร็จการศึกษาใน

ระดบัประกาศนยีบตัรชัน้สงูทางกฎหมายมหาชน	(Diplome	d’Etudes	Superieures	

de	Droit	Public)	และในระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(Docteur	en	Droit)	จาก

มหาวิทยาลัยกอง	ประเทศฝรั่งเศส
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นักกฎหมายมหาชนผู้รอบรู้

	 นอกจากบทบาทในการเป็นข้าราชการแล้ว	 ดร.อิสสระยังมีบทบาทส�าคัญใน

ฐานะนักกฎหมายมหาชนแนวหน้าของประเทศไทย	ท่านเป็นหน่ึงในผู้ริเริ่มก่อตั้ง

สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทยในปี	 พ.ศ.	 2526	 ซึ่งในเวลานั้นสาขา

กฎหมายมหาชนยังเป็นสาขาวิชากฎหมายใหม่ที่เพิ่งเติบโตขึ้นในประเทศไทยได ้

ไม่นาน	หลงัจากทีม่กีารเรยีนการสอนครัง้แรกพร้อมกบัการก่อตัง้ของมหาวทิยาลยั

วชิาธรรมศาสตร์และการเมอืงเมือ่ปี	พ.ศ.	2477	ในเวลาต่อมา	ท่านได้ด�ารงต�าแหน่ง	

ในฐานะนายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทยในช่วง	พ.ศ.	2530–2534

	 คณูุปการส�าคัญของ	ดร.อสิสระต่อวงการกฎหมายมหาชนของประเทศไทย	คอื	

ท่านเป็นผู้บุกเบิกการเขียนต�ารากฎหมายปกครองเปรียบเทียบของประเทศไทย	

โดยเปรยีบเทยีบกฎหมายปกครองของฝรัง่เศสกบัองักฤษ	ในปี	พ.ศ.	2521	ซึง่เป็น

เรื่องที่ทันสมัยมากในยุคนั้น	 เพราะนักกฎหมายไทยส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าประเทศ

อังกฤษนั้นไม่ได้มีกฎหมายมหาชนแบบเดียวกับประเทศภาคพื้นทวีปยุโรป

	 ความเป็นผู้รู้ทางกฎหมายมหาชนของ	ดร.อิสสระ	ไม่ใช่แต่เพียงจากการศึกษา

ต�าราจ�านวนมากเท่านั้น	แต่มาจากประสบการณ์ที่ท่านสั่งสมมาจากการท�างานใน

ต�าแหน่งราชการอกีด้วย	โดยจะเหน็ได้จากในบทความหนึง่ทีช่ือ่ว่า	“การใช้ถ้อยค�า	

‘แปรญัตติ’	 ที่ไม่ถูกต้อง”	 ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน	 ซึ่งในบทความ

นี้ท่านได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการแปรญัตติกับการชี้แจงในสภาผู้แทน

ราษฎรหรือในกรรมาธิการว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร	 แม้เรื่องดังกล่าวจะเป็น
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เรื่องเล็กน้อย		ทว่า	สิ่งเล็กน้อยนี้สะท้อนความละเอียดรอบคอบ	และความใส่ใจ

ต่อการใช้ถ้อยค�าทางกฎหมาย	 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนักกฎหมายสมัยนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้

ความส�าคญัอกีแล้ว	แต่กลับนยิมเล่นแร่แปรถ้อยค�าไปมาเพยีงเพือ่บริการผูม้อี�านาจ

ทางการเมือง

	 นอกจากการเป็นผู้ศึกษากฎหมายมหาชนแล้ว	 บางโอกาส	 ดร.อิสสระยังเป็น

อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย	 เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายมหาชนของท่าน	

จนได้รับเกียรติยศสูงสุดทางการศึกษา	คือ	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์

พิเศษ	ประจ�าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

นักกฎหมายการคลังผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณ

	 เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาจากประเทศฝรัง่เศสกลบัมาเป็นประเทศไทย	ดร.อสิสระได้

เข้ารับราชการและเจรญิก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานมาโดยตลอด	จนได้ด�ารงต�าแหน่ง

ส�าคญัเป็นรองผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ	ซึง่ถอืว่าเป็นต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน

ที่มีความส�าคัญของประเทศและต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถสูง

	 ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการงบประมาณของท่านนั้น	ปรากฏอยู่ในความเห็น

ตามบทความหนงัสอืพมิพ์หรอืบทความวชิาการเกีย่วกบัเรือ่งงบประมาณทีท่่านได้

ชีแ้จงถงึความเข้าใจคลาดเคลือ่นอนัเกดิมาจากความสลบัซบัซ้อนของเทคนคิทางงบ

ประมาณ	ซึง่บ่อยครัง้เมือ่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัน�าตวัเลขเงนิคงคลงัมา

แถลงให้สือ่มวลชนทราบ	หรอืน�ามากล่าวอ้างในโอกาสต่าง	ๆ 	ในท�านองชีใ้ห้เหน็ว่า	
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การคลงัของประเทศมเีสถยีรภาพด	ีแต่มไิด้อธบิายให้ประชาชนได้รูว่้า	“เงนิคงคลงั”	

นัน้คอือะไร	ท�าให้คนทัว่ไปจงึต้องเดาเอาเองว่าเงนิคงคลัง	คอื	เงนิทีร่ฐับาลได้สะสม

ไว้เป็นเงินส�ารองเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจ�าเป็น	ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง

	 ในบทความชื่อว่า	“เงินคงคลัง”	นั้น	ดร.อิสสระได้อธิบายถึงความเป็นมาเป็นไป 

ของค�าว่า	เงนิคงคลังมทีี่มาอย่างไร	ทั้งในแงข่องการพจิารณาความหมายตามหลกั

ภาษา	และความหมายในทางการคลงั	วางอยูบ่นข้อถกเถยีงในทีป่ระชมุสภาผูแ้ทน

ราษฎรเกี่ยวกับความหมายของเงินคงคลังท่ีใช้ในทางการคลังของประเทศไทย	 

ซึ่งท�าให้เกิดความชัดเจนว่า	“เงินคงคลัง”	เป็นเงินที่รัฐบาลได้รับไว้โดยมีข้อผูกพัน 

ทีจ่ะต้องจ่าย	ข้อผกูพนัดงักล่าวมีผลให้เงนิคงคลังผนัแปรได้	ดงันัน้	หากจะพจิารณา

ฐานะเงินคงคลังของประเทศนั้น	 จะพิจารณาตัวเลขเงินคงคลังอย่างเดียวไม่ได	้ 

แต่จะต้องพิจารณาถึงข้อผูกพันในการจ่ายเงินของรัฐบาลด้วย

	 ด้วยความเป็นผูเ้ชีย่วชาญในด้านงบประมาณทีห่าจับตวัได้ยากนีเ้อง	ท�าให้ท่านได้

มโีอกาสเขยีนบทความลงในหนงัสอืพมิพ์และวารสารต่าง	ๆ 	อยูห่ลายครัง้	เพือ่คอย 

ย�้าเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงงบประมาณของประเทศ	 ดังเช่นในบทความที่ชื่อว่า 

“วัวหายล้อมคอก	 –	 บทเรียนจากการอภิปรายงบประมาณ”	 ตีพิมพ์ลงใน

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน	 วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปรับลดงบประมาณรายจ่าย

โดยกรรมาธิการวิสามัญเพื่อไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการต่าง	 ๆ	 ที่จะ
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ด�าเนินการในบางจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมาธิการวิสามัญ	

เพื่อหวังสร้างความนิยมในกลุ่มฐานเสียงของตนเอง	ซึ่ง	ศ.ดร.อิสสระ	ได้วิพากษ์

วจิารณ์การกระท�าดงักล่าวว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่ถกูต้องและเป็นการขดัต่อเจตนารมณ์ของ

รฐัธรรมนญู	พร้อมกนันี	้ศ.ดร.อสิสระ	ได้เสนอแนะให้มกีารสร้างกลไกทัง้ในวธิกีาร

ทางนิติบัญญัติ	และในวิธีการในทางบริหาร	ซึ่งถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาก	

เพราะปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดห้ามการ 

กระท�าดังกล่าวเอาไว้ชัดเจน

ศาลรัฐธรรมนูญกับการสร้างความเชื่อมั่น

	 ศาลรัฐธรรมนญูเป็นสถาบนัการเมอืงและสถาบนัทางกฎหมายใหม่ทีเ่พิง่เกดิขึน้

มาในประเทศไทย	อนัเป็นผลมาจากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร

ไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ดร.อิสสระก็ได้เข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญชุดแรกในปี	พ.ศ.	2541	และได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด�ารง

ต�าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญในปี	พ.ศ.	2545	บทบาทของท่านในช่วงแรกจึง

มคีวามส�าคญัในฐานะผูว้างรากฐานความเชือ่มัน่ของประชาชนต่อศาลรฐัธรรมนญู

ดร.อิสสระเป็นผู้หนึ่งที่ตระหนักดีถึงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีความส�าคัญ

ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 โดยปรากฏในค�าวินิจฉัยส่วนตน

ในค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	42	–	43	/	2542	ซึ่งระบุในเชิงว่า	“เมื่อพิจารณา

บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูจะเหน็ได้ว่าบคุคลย่อมเสมอภาคกนัในกฎหมายและได้
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รับความคุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกัน	 จ�าเลยและประชาชนท่ัวไปต่างก็เป็น

บุคคลตามกฎหมาย	 โจทก์หรือสถาบันการเงินต่างๆ	 ก็เป็นบุคคลตามกฎหมาย	

จึงไม่อาจมีสิทธิเหนือกว่าประชาชนหรือบุคคลโดยธรรมชาติ	ดังนั้น	 กฎหมาย

ใดก็ดี	 ประกาศโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายใดก็ดี	 ที่ท�าให้บุคคลได้รับความ

คุม้ครองทางกฎหมายไม่เท่าเทยีมกนัแล้วย่อมขดัต่อรฐัธรรมนญู”	ซึง่ท่านแสดงให้

เห็นในค�าวินิจฉัยส่วนตนในคดีแล้วว่าความเสมอภาคของบุคคลเป็นคุณค่าส�าคัญ 

ที่รัฐธรรมนูญจะต้องพิทักษ์รักษาไว้

	 นอกจากนี	้เมือ่ได้รบัโปรดเกล้า	ฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานศาลรฐัธรรมนญูแล้ว	 

ดังได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้เมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งท่ีต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็น

องค์กรทีค่วามเป็นอสิระและความเป็นกลางทางการเมอืงอย่างแท้จรงิ	และตลุาการ

ทกุคนปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติด้วยเกยีรตยิศในวชิาชพีนกักฎหมาย	ซึง่

เป็นสิ่งส�าคัญและผู้เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการควรยึดถือไว้	โดยเฉพาะท่ามกลาง

ยุคทมิฬที่มารครองเมืองและนักกฎหมายส่วนใหญ่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอ�านาจ	

และรับใช้ผู้มีอิทธิพลโดยบิดเบือนหลักการทางกฎหมายเช่นปัจจุบันนี้

	 ศ.	ดร.อิสสระได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว	 แต่ด้วยความมุ่งม่ันและซื่อสัตย์ในการ

ปฏบิตัหิน้าทีจ่นเป็นทีป่ระจกัษ์นัน้ได้เป็นวิถทีางส�าหรับคนรุน่ถดัไปได้เลอืกเดินตาม	

บนวิถีทางของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระลึกถึงหลักการและหน้าที่ของตน
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 อิสสระสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมาย (Docteur

en Droit) ในป 2505 

 “คุณลุงพระบําราศฯ ไดกลาวอยางชื่มชมวาพ่ีอิสสระจบวิชาอยางเดียวกับ

ทานปรีดี พนมยงค คุณลุงของพี่อิสสระ” (วิทยา เวชชาชีวะ, มีนาคม 2564)

ถายหลังจากสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก

 การเรยีนกฎหมายมหาชนทีป่ระเทศ

ฝรั่งเศส ทําใหอิสสระไดหลอหลอม

เปนผูใฝรูทางวิชาการ เปนนักอานและ

นักคนควาตัวยง ทําใหมีความรอบรู

เนื่องจากการเรียนกฎหมายมหาชนที่

ฝรั่งเศส ไดเรียนทั้งกฎหมายปกครอง 

กฎหมายการคลงั กฎหมายรฐัธรรมนญู 

รัฐศาสตร และเศรษฐศาสตร โดยได

เริ่มซื้อหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

กฎหมายมหาชนทั้งหนังสือเก าและ

หนังสือใหม และค นคว าอ านตํารา

เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลังของฝรั่งเศส

และของประเทศในภูมิภาคยุโรป และสหรัฐอเมริกาอยางตอเนื่องจนมีความ

เชี่ยวชาญ สามารถอธิบายไดอยางเขาใจถองแท และไดนําความรูมาใชใน

การพัฒนาวิชาการดานกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
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