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 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... รางขึ้นบนสถานการณที่จะตอง
นําพาประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ จัดใหมีการเลือกตั้งภายในป  
พ.ศ. ๒๕๕๐ แกปญหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่กอใหเกิดการ
ผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม การดําเนินการทางการเมืองท่ีขาดความ
โปรงใส ไมมีคุณธรรมและจริยธรรม ระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่ลมเหลว และการใชสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนยังไมไดรับการคุมครองและสงเสริมอยางเต็มที่  
 

 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... จึงมีสาระสําคัญที่มุงจะแกไข
ปญหาดังกลาว โดยดําเนินการใน ๔ แนวทางดวยกัน คือ 
 ๑. การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที ่
 ๒. การลดการผูกขาดอํานาจรฐัและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม 
 ๓.  การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๔.  การทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๑. การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ 
 รัฐธรรมนูญจะตองไมใชรัฐธรรมนูญของคนเพียงหยิบมือเดียวคือนักการเมืองเทานั้น  
แตรัฐธรรมนูญตองเปนรัฐธรรมนูญของประชาชน รัฐธรรมนูญท่ีประชาชนมีพื้นที่ รัฐธรรมนูญ 
ท่ีประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได โดยดําเนินการดังนี้ 
 

                                                 
  คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ, “สาระสําคัญของราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม พรอมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉบับรับฟง
ความคิดเห็น” (กรุงเทพมหานคร : องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๐) 
น. ๑-๑๔. 
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 ๑.๑ เพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพใหมากข้ึนกวาเดิม มากกวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิทธิและเสรีภาพท่ีเพิ่มขึ้น ไดแก 
  ๑)  การใหสิทธิและเสรีภาพตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยรับรอง  
มีผลผูกพันเชนเดียวกับสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔) 
  ๒)  การคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมใหถูกละเมิด (มาตรา ๓๕) 
 ๓)  เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให
ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเสียคาใชจายตามควร 
โดยเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและทุพพลภาพไดรับการคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีอยางเหมาะสม (มาตรา ๔๐) และที่สําคัญคือประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญดวยตนเองได
เปนครั้งแรก (มาตรา ๒๐๘) 
 ๔)  สิทธิดานแรงงานที่ไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
ทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน 
ไดรับการบัญญัตไิวเปนคร้ังแรก (มาตรา ๔๔) 
 ๕)  สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนไดรับการคุมครองอยางไมเคยมีมากอน 
ไมเพียงแตหามปดกิจการสื่อมวลชนเทาน้ัน ยังหามแทรกแซงสื่อมวลชนในการเสนอขาวสารและ
หากมีการดําเนินการดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออม ก็ถือเปนการจงใจใชอํานาจหนาที่โดย 
มิชอบ (มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖) รวมทั้งหามผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเจาของกิจการ
หรือถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชนดวย เพื่อปองกันการใชสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชนของตนเอง 
(มาตรา ๔๗ วรรคหา) 
 ๖)  ประชาชนยังไดรับการศึกษาฟรี ๑๒ ป โดยเพิ่มใหผูยากไร ผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียม
กับบุคคลอื่น นอกจากนี้การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตก็ไดรับความคุมครองและสงเสริมจาก
รัฐเชนกนั (มาตรา ๔๘) 
 ๗)  เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวไดรับสิทธิเพิ่มขึ้นในการพัฒนาดาน
รางกาย จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม (มาตรา ๕๑) 
 ๘)  บุคคลที่ไรท่ีอยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอ มีสิทธิไดรับการชวยเหลือจาก
รัฐ เปนคร้ังแรก (มาตรา ๕๔) 
 ๙)  ขยายสิทธิชุมชน โดยการเพิ่มสิทธิของชุมชน และชุมชนทองถิ่นเพื่อให
ครอบคลุมถึงกรณีการรวมตัวกันของบุคคลขึ้นเปนชุมชนโดยไมจําเปนตองเปนการรวมตัวกันมาเปน
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เวลานานจนถือวาเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม (มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง) นอกจากนี้ การดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
จะตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน (มาตรา ๖๖  
วรรคสอง) โดยชุมชนมีสิทธิท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ 
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติรับรอง
สิทธิชุมชนไว (มาตรา๖๖ วรรคสาม) 
 ๑๐) ประชาชนมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเปนคร้ังแรก (มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง) รวมทั้ง 
มีสิทธิเขาถึงรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา (มาตรา ๑๓๘ 
วรรคหา) นอกเหนือจากสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา ๕๕) 
 ๑๑) ในการทําสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศทั้งหลายที่มีผลกระทบตอ
ประชาชน รัฐจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนและเม่ือมีการลงนามแลว จะตองให
ประชาชนเขาถึงรายละเอียดของสนธิสัญญา รวมทั้งตองแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการลงนาม 
ในสนธิสัญญา อยางรวดเรว็เหมาะสม และเปนธรรมดวย (มาตรา ๑๘๖ วรรคสองถึงวรรคสี่) 
 ๑๒) ใหสิทธิประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ คน เขาชื่อเพื่อเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญไดเปน
คร้ังแรก (มาตรา ๒๘๒ (๑)) 
 

 ๑.๒ ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพงายข้ึนกวาเดิม โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
  ๑)  แบงหมวดหมูของสิทธิและเสรีภาพใหชัดเจน เพื่อใหประชาชนอานและเขาถงึ
รัฐธรรมนูญไดโดยงาย โดยแบงหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยออกเปนสวนๆ ไดแก  
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล (มาตรา ๓๒ - มาตรา ๓๘) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๓๙ - 
มาตรา ๔๐) สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๖๑) สิทธิชุมชน (มาตรา 
๖๕ - มาตรา ๖๖) สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๗ - มาตรา ๖๘) ฯลฯ 
  ๒)  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองและคุมครองไว แมยังไมมีกฎหมาย
ลูกตราขึ้น ประชาชนก็สามารถใชสิทธิและเสรีภาพเหลาน้ันไดทันที โดยการรองขอตอศาล  
(มาตรา ๒๘ วรรคสาม) 
  ๓)  กําหนดใหรัฐตองสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๘ วรรคสี่) 
  ๔)  ลดจํานวนประชาชนในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายและถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง จาก ๕๐,๐๐๐ ชื่อ เหลือเพียง ๒๐,๐๐๐ ชื่อ (มาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๒๖๒ 
วรรคสาม) 
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 ๑.๓  ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุมครองอยาง
ชัดเจน โดยการบัญญัติให 
  ๑)  ตัดคําวา “ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกจากทายบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
สิทธิและเสรีภาพท้ังหลาย เพื่อสงสัญญาณวาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นทันทีตาม
รัฐธรรมนูญไมใชตามกฎหมาย 
  ๒)  กําหนดระยะเวลาในการตรากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนใหชัดเจน (สวนใหญประมาณ ๑ ป) เพื่อมิใหผูมีอํานาจถวงเวลาในการตรากฎหมายลูก 
อันเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๒๙๓ และมาตรา ๒๙๘) 
  ๓)  ใหประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๘) 
  ๔)  ใหชุมชนมีสิทธิฟองศาลไดในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของชุมชน (มาตรา ๖๖ 
วรรคสาม) 
  ๕)  ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห งชาติฟองศาล รัฐธรรมนูญและ 
ศาลปกครองได ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือการกระทําใดขัดตอรัฐธรรมนูญและเปนผูเสียหาย
แทนประชาชนเพื่อฟองศาลไดในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (มาตรา ๒๔๘ (๑) และ (๒)) 
 

 ๑.๔  ทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีความชัดเจน รอบดานและผูกพันรัฐ
มากกวาเดิม โดยการบัญญัติให 
  ๑)  มีการแยกแยะหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหครอบคลุมทุกดาน 
อยางชัดเจน ไมวาจะเปนดานความมั่นคง ดานศาสนา สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมดานกฎหมาย
และการยุติธรรม ดานการตางประเทศ ดานเศรษฐกิจ ดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงานและดานการมีสวนรวมของประชาชน 
  ๒)  กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในเร่ืองท่ีสําคัญเพิ่มขึ้น เชน รัฐตอง
พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 
และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา ๗๗ (๔)) จัดใหมีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๘๐ (๕), 
(๖)) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มาตรา ๘๒) 
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรม (มาตรา ๘๓ (๓)) คุมครองและรักษา
ผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร (มาตรา ๘๓ (๙)) จัดใหมี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนและตองระมัดระวังในการกระทํา
ใดอันทําใหสาธารณูปโภคดังกลาวตกอยูในความผูกขาดของเอกชน (มาตรา ๘๓ (๑๑)) กําหนด
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หลักเกณฑการใชท่ีดินตามหลักวิชาใหครอบคลุมท้ังผืนดินผืนนํ้าทั่วประเทศ ดําเนินการใหเกษตรกร
มีสิทธิในที่ดินอยางทั่วถึง (มาตรา ๘๔) ฯลฯ 
  ๓)  กําหนดใหรัฐบาลที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา
ใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยตองระบุใหชัดเจนวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลา
ใด และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการวามีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง เสนอตอ
รัฐสภาปละ ๑ คร้ัง 
 

 ๑.๕ ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของทองถ่ินและกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มข้ึน เพื่อเปนฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยระดับประเทศ โดยการกําหนดให 
  ๑)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระอยางเต็มที่ในการบริหารงานของตนเอง 
ในทุกดาน การจัดทําบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย (มาตรา ๒๗๔ วรรคหน่ึง) การจัด
โครงสรางที่คลองตัว (มาตรา ๒๗๕ วรรคเกา) 
  ๒)  ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยให
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะเปนขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน
ระดับประเทศ มีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นเปนของตนเองที่อิสระจากสวนกลาง โดยให
สามารถโอนยายขาราชการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรวมท้ังการใหมีคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรมระดับทองถิ่นดวย (มาตรา ๒๗๙) 
  ๓)  เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในระดับทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่น
สามารถลงประชามติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองได (มาตรา ๒๗๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 
ลดจํานวนประชาชนที่จะเขาชื่อถอดถอนนักการเมืองทองถิ่นและการเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น 
(มาตรา ๒๗๖ และ มาตรา ๒๗๗) รวมทั้งการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรายงาน 
การดําเนินงานตอประชาชน ในเร่ืองการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน 
ในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบกํากับการบริหารจัดการ (มาตรา ๒๗๘  
วรรคสาม) 
  ๔)  ปรับปรุงระบบการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
โดยใหมีมาตรฐานกลางในการดําเนินงาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติไดเอง 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางของการพัฒนาและการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นโดยประชาชน (มาตรา ๒๗๓ วรรคสอง) 
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๒. การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุงเนนใหมีรัฐบาลที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนสิ่งที่
ถูกตอง แตความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพตองไมใชการผูกขาดอํานาจแตเพียงผูเดียว จนนําไปสู
การใชอํานาจอยางไมเปนธรรม จําเปนอยางยิ่งท่ีรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะตองลดการผูกขาด
อํานาจและสรางดุลยภาพของอํานาจในทางการเมืองขึ้น โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
 

 ๒.๑  เสริมสรางอํานาจทางการเมืองใหแกประชาชน เพื่อใหประชาชนเปน  
“ผูเลน” มิใช “ผูดู” ทางการเมืองอีกตอไป ซึ่งมีมาตรการมากมายดังท่ีไดกลาวไวแลวในขอ ๑ 
เชน 
  ๑)  การใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในทุกดาน ไมวาจะเปนเร่ือง 
การดําเนินงานตางๆ ของภาครัฐ (มาตรา ๕๕, มาตรา ๑๓๘ วรรคหาและมาตรา ๑๘๖ วรรคสอง) 
การทําสนธิสัญญา (มาตรา ๑๘๖) การลงประชามติในเรื่องที่สําคัญและมีผลผูกพันการตัดสินใจของ
รัฐบาล (มาตรา ๑๖๑) และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง) 
  ๒)  ใหประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการฟองรองรัฐท่ีใชอํานาจไมเปนธรรมได 
(มาตรา ๒๐๘ และมาตรา ๖๖ วรรคสาม) 
  ๓)  ใหประชาชนใชสิทธิทางการเมืองไดงายขึ้น เชน การลดจํานวนประชาชน 
ในการเขาชื่อถอดถอนนักการเมืองและการเสนอกฎหมาย ท้ังในระดับประเทศและในระดับทองถิ่น 
(มาตรา ๑๕๙ และ มาตรา ๑๖๐, มาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๒๗๗) 
 

 ๒.๒  จํากัดการผูกขาดและการใชอํานาจท่ีไมเปนธรรมของรัฐบาล โดยมี
มาตรการ ดังน้ี 
  ๑)  ใหนายกรัฐมนตรีอยูไดไมเกิน ๒ สมัย หรือ ๘ ป (มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม) 
  ๒)  การตราพระราชกําหนดของรัฐบาลจะตองถูกตรวจสอบโดยเครงครัดจาก 
ศาลรัฐธรรมนูญ มิใชตามอําเภอใจของรัฐบาลอีกตอไป รัฐบาลจะตราพระราชกําหนดไดก็ตอเม่ือเปน
กรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได มิใชเปนกรณีที่รัฐบาลตราพระราชกําหนด
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๘๑) 
  ๓)  ใหมีหมวดการเงิน การคลัง และงบประมาณขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย
เพื่อมิใหรัฐบาลใชจายเงินอยางไมมีวินัยทางการเงินและงบประมาณ อันจะกอใหเกิดภาระทาง
การเงินการคลังของประเทศ (มาตรา ๑๖๒ ถึง มาตรา ๑๖๖) โดยจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค 
กิจกรรม แผนงาน และโครงการใหชัดเจน (มาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง) รายจายงบกลางตองมีจํานวน
จํากัดและตองแสดงเหตุผลและความจําเปนดวย (มาตรา ๑๖๓วรรคสอง) 
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  ๔)  ใหรัฐสภา ศาล และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถขอแปรญัตติตอ
คณะกรรมาธิการของสภาไดโดยตรง เพื่อมิใหรัฐบาลใชการจัดสรรงบประมาณเปนเครื่องมือตอรอง
การทําหนาที่ขององคกรเหลานี้ (มาตรา ๑๖๔ วรรคเกา) เชนเดียวกับการใหองคกรตามรัฐธรรมนูญ
สามารถเสนอแกไขกฎหมายของตนไปยังรัฐสภาไดโดยไมถูกรัฐบาลขัดขวาง (มาตรา ๑๓๘ (๓)) 
  ๕)  ใหองคกรอัยการเปนอิสระจากรัฐบาล เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 
๒๔๖) 
  ๖)  กําหนดขอบเขตภาระหนาที่ของรัฐบาลรักษาการอยางชัดเจน เพื่อมิให
รัฐบาลรักษาการแทรกแซงการทํางานของฝายประจําและใชกลไกของรัฐไปสนับสนุนพรรคการเมือง
และผูสมัครฝายตนในการเลือกตั้ง (มาตรา ๑๗๗) 
  ๗)  หามควบรวมพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาในระหวาง
อายุของสภา เพื่อปองกันการเกิดเสียงขางมากอยางผิดปรกติในสภา (มาตรา ๙๙) 
 

 ๒.๓  ใหคนดีมีความสามารถเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเปนอิสระจาก
การครอบงําของพรรคการเมือง เพื่อทําหนาท่ีผูแทนประชาชนอยางเต็มที่ โดยบัญญัติ 
อยางชัดเจนวา 
  ๑)  ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ท่ีมาจากเขตเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่ใหญขึ้น เพื่อใหคนดีมีความสามารถสามารถ
แขงขันกับคนที่ใชเงินได ปรับปรุงระบบสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเปนระบบการเลือกตั้ง 
แบบสัดสวนที่มีการแบงเปนกลุมจังหวัด เพื่อมิใหมีการกระจุกตัวผูแทนราษฎรแตในสวนกลาง และยกเลิก
สัดสวน ๕% เพื่อใหพรรคเล็กมีที่นั่งในสภาเพื่อใหเกิดความหลากหลายในความคดิทางการเมือง 
  ๒)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถาม
การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ (มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง) 
  ๓)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเสนอรางกฎหมายไดโดยไมตองขออนุญาต
จากพรรคการเมืองของตนอีกตอไป (มาตรา ๑๓๘(๒)) 
 

 ๒.๔ ใหสมาชิกวุฒิสภาปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองอยางแทจริง  
ดวยการกําหนดใหการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเปนระบบสรรหาที่มาจากจังหวัดและกลุมวิชาชีพ 
(มาตรา ๑๐๖) แทนที่ระบบการเลือกต้ังซึ่งถูกแทรกแซงโดยงายจากพรรคการเมือง ระบบการสรรหา
จะทําใหการเมืองของประเทศไมเปนการเมืองของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเทานั้น แตเปน
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การเมืองของประชาชนที่ความหลากหลายทั้งทางพื้นท่ี วิชาชีพและเพศ ในขณะเดียวกัน 
ก็เปดโอกาสใหแกผูดอยโอกาสทางสังคมดวย (มาตรา ๑๐๘วรรคสอง) 
 

 ๒.๕  หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแทรกแซงขาราชการ
ประจํา โดยการกําหนดหามกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนและพรรคการเมือง  
ท้ังทางตรงและทางออม ในการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจํา การบรรจุ แตงตั้ง 
ยาย โอน เลื่อนตําแหนงหรือเงินเดือน (มาตรา ๒๕๗) 
 
๓. การทําใหการเมอืงมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองคือสิ่งท่ีขาดหายไปในรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ นักการเมืองจํานวนมากไมตระหนักถึงสิ่งเหลานี้ อาศัยศรีธนญชัยทางการเมืองหลบเลี่ยง
กฎหมาย สรางผลประโยชนทับซอน รํ่ารวยบนความทุกขยากของชาติบานเมืองและประชาชน มาตรการที่จะ
นําประเทศไทยไปสูประชาธิปไตยอยางแทจริงในทางเนื้อหา มิใชประชาธิปไตยในทางรูปแบบ จึงไดแก 
 

 ๓.๑ บัญญัติหมวดคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐไวอยางชัดเจน 
  ๑)  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐจะตองมี
มาตรฐานที่ชัดเจน โดยมีกลไกและระบบในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความรายแรงแหงการละเมิด (มาตรา ๒๗๐ วรรคสอง) 
  ๒)  การฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมที่รายแรงของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
นําไปสูการถอดถอนออกจากตําแหนง (มาตรา ๒๗๐ วรรคสาม) 
 

 ๓.๒  กําหนดมาตรการเพื่อไมใหมีผลประโยชนทับซอนทางการเมือง โดยการ
บัญญัติ 
  ๑)  หามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ดํารงตําแหนงหรือ
หนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น 
ผูบริหารทองถ่ิน หรือขาราชการสวนทองถ่ิน หามมิใหรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับ
สัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ  
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หามมิใหรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 



 

บทนํา 

๙  

หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ รวมทั้งหามมิใหเปนหุนสวนหรือ 
ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน หรือเขาเปนคูสัญญา
กับหางหุนสวนหรือบริษทัดังกลาว (มาตรา ๒๕๖) 
  ๒)  นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตองไมเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุน 
ในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป ท้ังน้ี ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้น
แจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับแตงตั้ง และใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูน้ันโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว
ใหนิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งหามมิให
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผูน้ันกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ 
เกี่ยวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว (มาตรา ๒๖๐) 
 

 ๓.๓ การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีความ
เขมขนขึ้น คือ นอกจากจะตองแสดงของตน ของคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะแลว  
ยังขยายไปถึงทรัพยสินท่ีอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออม
ดวย (มาตรา ๒๕๐) นอกจากนี้การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาจะตองเปดเผยใหแกสาธารณชน เชนเดียวกับของรัฐมนตรี (มาตรา ๒๕๒) 
 

 ๓.๔  ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
พนจากตําแหนงในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาไดงายข้ึน 
  ๑)  กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เม่ือมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษก็พนจากตําแหนง เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ (มาตรา ๑๑๙ (๔)) 
  ๒)  กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เม่ือตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีจะยัง 
ไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษก็ตามก็พนจากตําแหนง เวนแตความผิดอันไดกระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา ๑๗๘ (๔)) 
 
 
 
 
 
 



 

บทนํา 

๑๐  

 ๓.๕  หามประธานสภา รองประธานสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรดํีาเนนิการ
ในลักษณะที่มีผลประโยชนทับซอน 
  ๑)  กรณีประธานสภาและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ในระหวางการดํารง
ตําแหนงจะเปนกรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองในขณะเดียวกันมิได (มาตรา 
๑๑๙ วรรคหา) 
  ๒)  กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง 
ท่ีเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง การปฏิบัติหนาที่ หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น (มาตรา ๑๗๓  
วรรคสาม) 
 
๔.  การทําใหองคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็ง และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   องคกรตรวจสอบและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเปนความหวังของ 
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ถูกแทรกแซงและลมเหลวในการทํางาน การปรับปรุง
ระบบตรวจสอบทั้งระบบจึงจําเปนตองเกิดขึ้น 
 

 ๔.๑  ปรับปรุงระบบการสรรหาองคกรตรวจสอบ เพื่อใหไดคนท่ีมีความ 
เปนอิสระอยางแทจริง โดยการกําหนดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเปนคณะบุคคล
สรรหาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 

 ๔.๒  ปรับปรุงอํานาจหนาที่และระบบการทํางานขององคกรตรวจสอบใหดี
ยิ่งขึ้น   
   ๑)  ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับฟองเร่ืองที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพไดโดยตรง (มาตรา ๒๐๘) 
  ๒)  ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนผูพิจารณา
คดีท่ีมีการฟองวานักการเมืองไมแสดงทรัพยสินหรือหนี้สิน หรือแสดงทรัพยสินหรือหน้ีสินเปนเท็จ
ดวย (มาตรา ๒๕๔ วรรคสอง) 
  ๓)  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดูแลเฉพาะผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและขาราชการประจําระดับสูงเทาน้ัน เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น (มาตรา ๒๔๓ (๓)) 



 

บทนํา 

๑๑  

  ๔)  ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดความเสียหายตอ
ประชาชนโดยสวนรวม หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะขึ้นไดเอง โดยไมจําตองมีการรองเรียน
ได (มาตรา ๒๓๗ (๑) วรรคสอง) 
  ๕)  เพิ่มอํานาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยใหคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติฟองศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือ
การกระทําใดขัดตอรัฐธรรมนูญ และเปนผูเสียหายแทนประชาชนเพื่อฟองศาลไดในกรณีท่ีมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน (มาตรา ๒๔๘ (๒) และ (๓)) 
  ๖)  ใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีอํานาจเพิ่มขึ้นในการให
ความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมดวย (มาตรา ๒๔๙) 
  ๗)  ใหองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภา และศาล สามารถแปรญัตติ
งบประมาณไดโดยตรงกับกรรมาธิการของสภา (มาตรา ๑๖๔ วรรคเกา) 
  ๘)  ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถอภิปรายนายกรัฐมนตรีไดงายขึ้นโดยใช
เสียงเพียง ๑/๔ (มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง) นอกจากนี้ยังกําหนดใหสามารถอภิปรายไมไววางใจ
รัฐมนตรีท่ีหลบการอภิปรายไมไววางใจโดยไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีอื่นได (มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง
และสาม) เชนเดียวกับการกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองมาตอบกระทูถามและชี้แจงกับ
สภาดวยตนเอง (มาตรา ๑๕๘) 
  ๙)  แยกองคกรอัยการออกมาเปนอิสระจากรัฐบาลเพื่อใหองคกรอัยการทํางาน 
ไดอยางอิสระในการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐบาล (มาตรา ๒๔๖) 
 

 ๔.๓  จัดใหมีระบบการตรวจสอบการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  ๑)  การใหใบเหลือง ใบแดง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถอุทธรณตอ
ศาลฎีกาได สวนการเลือกตั้งระดับทองถิ่น สามารถอุทธรณคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 
ศาลอุทธรณได (มาตรา ๒๓๓) 
  ๒)  กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดขององคกรตามรัฐธรรมนูญอันเน่ืองมาจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง สามารถถูกตรวจสอบ
โดยศาลปกครองได (มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง) 
  ๓)  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่ 
หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือองคกรใน
กระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๒๓๗ (๑) (ค)) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “. . .คราว ใดที่ ช าว ไทยมีความสามัค คี เปน นํ้ าห น่ึ ง             
ใจเดียวกัน รวมแรงรวมใจกันเพ่ือประเทศชาติแลว ชาติก็ได 
รอดพนจากภัยพิบัติสูความสุขความเจริญ แตคราวใดที่ขาดความ
สามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบเคราะหกรรมกันท้ังชาติ  
จึงเปนหนาท่ีของเราท้ังหลาย ท่ีจะตองรวมใจกันปฏิบัติหนาท่ี 
ใหดีท่ีสุด...” 
 
 
 
 
 

พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค 
ณ ลานพระราชวังดสิุต ๓ ธันวาคม ๒๕๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสัมภาษณ 

๑๓ 

 
 
 

เร่ือง  “สาระสําคัญและขอพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช .... (ฉบับรับฟงความคิดเห็น)” 

 

อาจารยชุมพล   ศิลปอาชา    
อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปทางการเมือง (คปก.) และสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร 
 

เม่ือวันอังคารท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ณ สมาคมสุพรรณพระนคร  เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา 
 

จุลนิติ   :   ตามที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  สภาราง
รัฐธรรมนูญไดทําการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช .... เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากองคกรและบุคคล
ตาง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป น้ัน  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักการรางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับดังกลาวนี้อยางไรบาง รวมทั้งขอดี
และขอเสีย 

 

อ.ชุมพลฯ  :   จากการที่ ได มีโอกาสพิจารณาศึกษารางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ของคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญดังกลาวแลว ผมมีความคิดเห็น โดยจะขอจําแนกออกเปน 
๔ ประเด็นใหญ ๆ ดังน้ี 

   ประเด็นที่ ๑ ขอดีของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปรียบเทียบกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

   ประเด็นที่ ๒ แมรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะไดมีการแกไข
เพ่ิมเติมแตก็เปรียบเสมือนวาไมมีการแกไขเพิ่มเติม 

   ประเด็นที่ ๓ ปญหาหลักการที่ควรมีการแกไขเพิ่มเติมแตราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมไมไดมีการแกไขเพิ่มเติม และ 

   ประเด็นที่ ๔ หลักการที่ไมควรมีการแกไขเพิ่มเติมแตกลับมี
การแกไขเพิ่มเติม 

   โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
   ประเด็นที่ ๑   ขอดีของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปรียบเทียบ

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีดังน้ี 



 

บทสัมภาษณ 

๑๔ 

   ๑.๑ รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีการจัดหมวดหมูและการ
เรียบเรียงถอยคําหรือประโยคดี มีความชัดเจน ทําใหงายตอ
การศึกษาและการทําความเขาใจ เชน ในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย มีการแบงออกเปน ๑๓ สวน  ซ่ึงเปนการนําเอา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ ที่เปนเร่ืองเดียวกันมาจัดเขาเปน
กลุมเดียวกัน และกําหนดชื่อที่ส่ือความหมายของบทบัญญัติน้ัน ๆ อัน
ทําใหงายในการอาน ทําความเขาใจ เปนตน  รวมทั้งมีการกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไวดวย  แต
อยางไรก็ตามการกําหนดระยะเวลาโดยไมมีการกําหนดบทลงโทษไวใน
กรณีที่ไมมีการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว บางครั้งเทากับ
ทําใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไมมีผลบังคับในทางปฏิบั ติหรือ 
เปรียบเสมือนเปนเพียงเสือกระดาษเทานั้นเอง 

   ๑.๒ รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดมีการแกไขปญหาหรือ
จุดบกพรองที่เคยเกิดข้ึนมาแลวในการใชบังคับรัฐธรรมนูญฯ  
ป ๒๕๔๐ ในหลายประเด็นดวยกัน เชน 

    (๑) บทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ
ใหม ซ่ึงเปนบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรี
ส้ินสุดลงเฉพาะตัวน้ัน  

     มีการแกไขใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนโดยกําหนดใหในกรณีที่
รัฐมนตรีถูกศาลพิพากษาใหไดรับโทษจําคุกแมคดีน้ันจะยังไมถึงที่สุด
หรือมีการรอการลงโทษก็ตาม รัฐมนตรีก็ตองพนจากตําแหนง  เวนแต
เปนกรณีความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ซ่ึงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ  
ป ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๖ (๔) บัญญัติไวแคเพียงวา “ตองคําพิพากษา 
ใหจําคุก” เทานั้น จนทําใหเกิดปญหาในการตีความ  กลาวคือ ศาล
รัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยคําวา “ตองคําพิพากษาใหจําคุก”  ตามมาตรา 
๒๑๖ (๔) วาบุคคลนั้นตองถูกจําคุกจริง  ๆ การที่จําเลยถูกศาลพิพากษา
ให จําคุกแตโทษจําคุกใหรอการลงโทษนั้นถือวาจําเลยมิไดตอง 
คําพิพากษาใหจําคุก (คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๖/๒๕๔๒) ซ่ึงการ
วินิจฉัยในคดีดังกลาวนั้นเปนการขัดกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ  
ป ๒๕๔๐ ที่ตองการใหรัฐมนตรีที่ถูกศาลพิพากษาใหไดรับโทษจําคุก  
แมมีการรอการลงโทษก็จะตองพนจากตําแหนงไปดวย  เน่ืองจากเปน



 

บทสัมภาษณ 

๑๕ 

บุคคลที่มีเหตุมัวหมองและไมมีความเหมาะสมในการบริหารราชการ
แผนดินอีกตอไป  ซ่ึงปรากฏชัดเจนตามรายงานการพิจารณาของสภา
รางรัฐธรรมนูญในสมัยน้ัน 

    (๒) มีการแกไขปญหาเกี่ยวกับองคประกอบของวุฒิสภา
ที่จะสามารถดําเนินการใหมีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหนาที่วุฒิสภาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได  

    ซ่ึ งตามรัฐธรรมนูญฯ  ป  ๒๕๔๐  มาตรา  ๑๒๑  ศาล
รัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๔๓ วา
สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับการเลือกต้ังมีจํานวนไมครบ ๒๐๐ คน ไมอาจ
ดําเนินการใหมีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหนาที่วุฒิสภาตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได และผลของคําวินิจฉัยดังกลาวนั้นไดทําใหเกิดสุญญากาศ
ทางรัฐสภาขึ้น  ทั้งน้ี รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ไดมีการแกไขปญหา
ดังกลาว โดยมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเปนวรรคสามในมาตรา ๑๐๖ โดย
นําหลักการเดียวกันกับกรณีสมาชิกสภาผู แทนราษฎรในกรณี 
มีเหตุการณใดทําใหการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกมีจํานวนไมถึง 
๑๖๐ คน วุฒิสภายังสามารถเรียกประชุมเพ่ือปฏิบัติการใด ๆ ตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไดถาหากมีจํานวนสมาชิกฯ ไมนอยกวา 
รอยละ ๙๕ ของจํานวนสมาชิกฯ ทั้งหมด แตตองมีการเลือกต้ังใหครบ
จํานวนสมาชิกฯ ตอไปภายใน ๑๘๐ วัน และใหสมาชิกที่เขามานั้นอยูใน
ตําแหนงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู  ทั้งน้ี เพ่ือมิใหเกิดความลักลั่น
กันในดานระยะเวลาระหวางผูมีอยูเดิมกับผูเขามาใหม 

    (๓) มีการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปญหาอํานาจหนาที่ของ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซ่ึงตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙๗ ของ
รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ น้ัน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมมีอํานาจ
หนาที่ในการริเร่ิมหรือดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับคดีไดดวยตนเอง
จะตองไดรับคํารองเรียนจากผูเสียหายกอนจึงจะมีอํานาจในการพิจารณา
และสอบสวนได   

    โดยรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาตรา ๒๓๗ น้ัน นอกจาก 
จะไดเพ่ิมอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาใหมีอํานาจ
ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ  องคกรใน
กระบวนการยุติธรรม และในการตรวจสอบการดําเนินการที่เกี่ยวกับ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐแลวยัง



 

บทสัมภาษณ 

๑๖ 

ไดมีการเพิ่มบทบัญญัติในวรรคทายเพื่อเพ่ิมอํานาจหนาที่ใหผูตรวจการ
แผนดินมีอํานาจในการพิจารณาและสอบสวนไดเองโดยไมตองรอใหมี 
คํารองเรียนของผูเสียหายกอนในกรณีที่เห็นวาการกระทําดังกลาว 
มีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชนสวนรวมหรือเพ่ือคุมครอง
ประโยชนสาธารณะอีกดวย 

    (๔) มีการแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาองคประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาองคกรตามรัฐธรรมนูญชุดตาง ๆ โดยบัญญัติ
แกไขในกรณีที่ไมมีกรรมการสรรหาในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการสรรหาที่เหลืออยูน้ันมีจํานวนไมนอยกวา 
กึ่งหน่ึงก็ใหคณะกรรมการสรรหาชดุนั้น ๆ ประกอบดวยกรรมการสรรหา
เทาจํานวนที่เหลืออยู  

    ซ่ึงในอดีตตามรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ น้ันไมมีการบัญญัติ
หลักการดังกลาวไว ทําใหเกิดปญหาไมอาจดําเนินการใหมีองคประกอบ
คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดครบจํานวนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  เน่ืองจาก 
พรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอยูไมถึง 
หาพรรคตามที่ ไดกํ าหนดไว ในรัฐธรรมนูญ  จนตองมีการแกไข
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาในกรณีดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

    (๕) มีการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหมี
ความเขมขนยิ่งข้ึน กลาวคือ  

    นอกจากจะตองแสดงของตน ของคูสมรส และบุตรที่ยัง 
ไมบรรลุนิติภาวะแลว ยังขยายใหรวมไปถึงทรัพยสินที่อยูในความ
ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออมดวย ตาม
รางมาตรา ๒๕๐ นอกจากนี้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หน้ีสินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะตองมีการ
เปดเผยใหสาธารณชนไดทราบเชนเดียวกับกรณีการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหน้ีสินของรัฐมนตรี ตามรางมาตรา ๒๕๒ ซ่ึงเปน
การเปดเผยมากกวาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน 
ตามรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ แตอยางไรก็ตามถาจะใหดีน้ันมีความเห็น
วาในกรณีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานั้นควร



 

บทสัมภาษณ 

๑๗ 

กําหนดใหมีการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินต้ังแต 
วันสมัครรับเลือกตั้งเลยและใหครอบคลุมไปถึงคูสมรสและบุตรที่ยัง 
ไมบรรลุนิติภาวะดวย 

    (๖) มีการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังเปนสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญฯ  
ป ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) ไดบัญญัติหลักเกณฑไวเครงครัดวาตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแตเพียงพรรคเดียวนับถึง
วันสมัครรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน  ทั้งน้ี ตาม
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๙๕ (๓) ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมกรณี
ดังกลาวใหมีความผอนปรนมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มเง่ือนไขวาในกรณีที่มี 
การเลือกต้ังอันเปนการเลือกต้ังทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาผูแทนราษฎร
ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแตเพียงพรรคเดียว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓๐ วันนับถึงวันเลือกต้ัง 

    (๗) มีการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนใน
การมีสวนรวมในทางการเมืองโดยตรงดวยการออกเสียงประชามติ 
ซ่ึงจะมีการดําเนินการออกเสียงประชามติไดในเหตุสําคัญ ๒ ประการ 
คือ 

    ประการที่หนึ่ง  กรณีคณะรัฐมนตรีเสนอใหมีการออก
เสียงประชามติ 

    ประการที่สอง  กรณีมีกฎหมายบัญญัติใหเร่ืองใดตองมี
การออกเสียงประชามติ 

    โดยในการออกเสียงประชามติของประชาชนอาจใหมีผล
เปนขอยุติหรือเปนการใหคําปรึกษาก็ได ซ่ึงจะข้ึนอยูกับเร่ืองที่จะ
ดําเนินการใหมีการออกเสียงประชามติตามรางมาตรา ๑๖๑ ซ่ึงมีความ
แตกตางกับหลักการของรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๔ ที่ใหมีผล
เพียงเปนการใหคําปรึกษาฝายบริหารเทานั้น 

   

   ประเด็นที่ ๒ แมรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะไดมีการแกไข
เพิ่มเติมแตก็เปรียบเสมือนวาไมไดมีการแกไขเพิ่มเติม มีดังน้ี 

   กรณีการลดจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในการเขาชื่อ 
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูงหรือนักการเมืองและการเสนอ
กฎหมายทั้งในระดับประเทศและในระดับทองถิ่นโดยลดจํานวนจาก 



 

บทสัมภาษณ 

๑๘ 

ไมนอยกวา ๕ หม่ืนคน เหลือ ๒ หม่ืนคน ซ่ึงมีความเห็นวาการแกไข
โดยการลดจํานวนประชาชนในกรณีดังกลาวนี้น้ันไมสามารถเกิดผล 
หรือแกไขปญหาไดในทางปฏิบัติดังเชนในอดีตที่ผานมาได  ทั้งน้ี เห็น
วาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไมรูปญหาที่แทจริง 
เน่ืองจากสาเหตุของปญหาในกรณีดังกลาวนั้นเกิดจากปญหา ดังน้ี 

   (๑) ปญหาความลาชาของกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือถอดถอนหรือเสนอกฎหมายโดยปกติ
จะใชเวลาเปนเดือน ๆ ซ่ึงลาชามาก 

   (๒) ปญหาความล าช าของกระบวนการนิ ติบัญญั ติและ
กระบวนการพิจารณาสอบสวนของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   กลาวคือ กระบวนการตรากฎหมายโดยเฉพาะการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนไดเขาช่ือเสนอ
น้ันมักจะไมไดรับการบรรจุใหอยูในระเบียบวาระในเรื่องดวน แตกลับไป
บรรจุอยูในระเบียบวาระปกติอันทําใหไมมีโอกาสไดรับการพิจารณา 
จนอายุของสภาผูแทนราษฎรไดส้ินสุดลง หรืออีกกรณีหน่ึงถึงแมราง
พระราชบัญญัติฉบับน้ัน ๆ จะไดรับการบรรจุเขาในระเบียบวาระและ
สภาไดมีมติรับหลักการเพื่อพิจารณาตอไปในวาระท่ีสองแลวก็ตาม  สวน
ใหญกระบวนการภายหลังจากนี้ก็จะไมมีการผลักดันหรือใหความสําคัญ
ในรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน  

   นอกจากนี้ บางครั้งเม่ือมีการเสนอรางพระราชบัญญัติที่เสนอ
โดยประชาชน ฝายบริหารก็มักจะขอรับรางพระราชบัญญัติฉบับน้ันไป
พิจารณากอนสภาผูแทนราษฎรรับหลักการ ซ่ึงฝายบริหารจะใชเวลา 
ในการพิจารณาในกรณีดังกลาวอีกเปนเดือน ๆ หรือไมก็จะเสนอราง
พระราชบัญญัติที่ มี เ น้ือหาเดียวกันนี้ เข ามาประกบเพื่ อ ใหสภา
ผู แทนราษฎรพิจารณาไปพรอมกัน  และโดยสวนใหญแลวร าง
พระราชบัญญัติของฝายบริหารจะมีหลักการหรือสาระสําคัญที่แตกตาง
ไปจากหลักการหรือสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนเปน
ผูเสนออีกดวย 

   ดังน้ัน วิธีการในการแกไขปญหาดังกลาวนี้ คณะกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญควรที่จะไดมีการบัญญัติแนวทางหรือมาตรการในการ
แกไขปญหาไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนดวย เชน   



 

บทสัมภาษณ 

๑๙ 

    (๑) ควรกําหนดระยะเวลาของกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือถอดถอนหรือเสนอกฎหมายไวให
ปรากฏโดยชัดเจนและตองมีการดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน
กําหนด เชน ๑๕ วัน เปนตน ถาไมแลวเสร็จภายในกําหนดดังกลาว 
ใหถือวารายชื่อประชาชนที่เขาช่ือเสนอมานั้นมีความถูกตองครบถวน
สมบูรณ 

   (๒) ควรบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรตองดําเนินการบรรจุราง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชนเขาในระเบียบวาระเปนเร่ืองดวน
ภายใน ๓๐ วัน และสภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จทั้ง
กระบวนการอยางชาภายในระยะเวลา ๒ สมัยประชุม 

   (๓) ควรมีการบัญญัติหามมิใหฝายบริหารรับรางพระราชบัญญัติ
ที่ เสนอโดยประชาชนไปพิจารณากอนสภาผู แทนราษฎรลงมติ 
รับหลักการในวาระที่หน่ึง หรือหามฝายบริหารเสนอรางพระราชบัญญัติ
ที่มีหลักการหรือเน้ือหาทํานองเดียวกันมาประกบเพื่อทําลายหรือหักลาง
หลักการหรือเจตนารมณของรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน 

   (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จะมีการตราขึ้นมา
รองรับในเร่ืองดังกลาวนี้จะตองไมเปนปญหาและอุปสรรคตอการ
ดําเนินการในเรื่องน้ี 

   (๕) กรณีประชาชนผู มี สิทธิ เลื อกตั้ ง จํ านวนไมน อยกว า  
๒ หม่ืนคนเขาช่ือรองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออก
จากตําแหนงควรที่จะมีบทบัญญัติกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการในเรื่องดังกลาวโดยรวดเร็ว 
และมิใหลาชาจนมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผูดํารงตําแหนงที่ตอง
ดําเนินการถอดถอนนั้นเสียกอน 

   

   ประเด็นที่ ๓ ปญหาหลักการที่ควรมีการแกไขเพิ่มเติมแต
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไมไดมีการแกไขเพิ่มเติม มีดังน้ี  

   ๓.๑ ปญหาการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะดํารงตําแหนง 
ในองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ มี
การกําหนดคุณสมบัติไวสูงมาก  สวนใหญจะใหสิทธิเฉพาะขาราชการ
หรืออดีตขาราชการระดับสูง หรือบุคคลที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
เทานั้นซ่ึงการกําหนดคุณสมบัติในลักษณะดังกลาวเทากับเปนการปด
กั้นและไมเปดกวางใหประชาชนไดมีโอกาสเขาสูตําแหนงในองคกรตาม



 

บทสัมภาษณ 

๒๐ 

รัฐธรรมนูญ และประการสําคัญที่เปนปญหาของรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ 
เปนอยางมากก็คือ การใหสิทธิขาราชการระดับสูงสามารถสมัครเพื่อเขา
รับการสรรหาใหดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญไดโดยไมตอง
ลาออกจากตําแหนง ทําใหมีการอาศัยอํานาจหรืออิทธิพลจากตําแหนง
น้ัน ๆ เพ่ือประโยชนในการใหไดรับการสรรหา ซ่ึงผลการสรรหาที่
ออกมานั้นผูที่ไดรับการสรรหาลวนแลวแตเปนอดีตขาราชการทั้งส้ิน 
องคกรตามรัฐธรรมนูญจึงเปนแหลงผลประโยชนของอดีตขาราชการที่
เกษียณอายุเปนสวนใหญ 

   ดังน้ัน วิธีการแกไขปญหาดังกลาวก็คือตองกําหนดหลักเกณฑ
วาบุคคลผูที่จะสมัครเพื่อเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงในองคกร
ตามรัฐธรรมนูญน้ันจะตองลาออกจากตําแหนงเดิมกอนเพื่อปองกัน 
การใชอํานาจ หรืออิทธิพลของตําแหนงน้ัน ๆ ในการใหไดรับการสรรหา 

   ๓.๒ ปญหาเกี่ยวกับการใชงบประมาณที่นอกเหนือหรือเกิน
กวาที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา โดยรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดมีการ
แยกบัญญัติเร่ืองที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และงบประมาณออกเปน
หมวดหน่ึงตางหาก และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมีความเห็น
วาเปนสาระสําคัญน้ัน   

   โดยความคิดเห็นสวนตัวน้ัน มีความเห็นวาเปนการแกไขปญหา
ที่ไมตรงจุดเพราะหากเปรียบเทียบระหวางรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๘๑ กับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๑๖๕ แลว เห็นวา  
หลักการมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใดนอกเสียจากรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมจะไดเพ่ิมความในวรรคสองเทานั้น กลาวคือรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมไมไดมุงถึงการแกไขปญหาในการใชงบประมาณในลักษณะที่
เปนการนอกเหนือไปจากที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภาของฝายบริหาร 
แตอยางใด ทั้งน้ี เพราะบทบัญญัติดังกลาวของรัฐธรรมนูญไดเช่ือมโยง
ไปยังกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และในกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
ดังกลาวก็ไดบัญญัติใหอํานาจฝายบริหารในการจายเงินเกินกวาที่รัฐสภา
อนุมัติไดในกรณีตาง ๆ และเม่ือจายไปแลวก็เพียงใหต้ังเงินรายจายเพื่อ
ชดใช ในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเพิ่มเ ติมประจําป
งบประมาณ หรือในกฎหมายวาดวยโอนงบประมาณรายจายหรือใน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณปตอไปเทานั้น   

 



 

บทสัมภาษณ 

๒๑ 

    ดวยสาเหตุน้ีเองจึงทําใหฝายบริหารตองดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมตอรัฐสภาเพื่อชดใชเงินคงคลังที่จายไปกอน
แลว  ดังน้ัน การที่จะแกไขปญหาในการใชงบประมาณที่นอกเหนือหรือ
เกินกวาที่ ได รับอนุมัติจากรัฐสภาของฝายบริหารจะตองยกเลิก
บทบัญญัติที่ใหอํานาจดังกลาวเสีย และบัญญัติหลักการไวในรัฐธรรมนูญ
ใหชัดเจนวาการใชจายเงินงบประมาณของฝายบริหารจะตองมา 
ขออนุมัติจากรัฐสภากอนทุกครั้ง 

   ๓.๓ ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อใหความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายของวุฒิสภา ซ่ึง
มีกําหนดระยะเวลาที่นอยมากโดยรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๐
กําหนดวาวุฒิสภาจะตองพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา และจะ
แกไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาได
ใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติน้ัน   

   มีความเห็นวาควรมีการแกไขกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดย
ขยายระยะเวลาในการพิจารณาใหความเห็นชอบของวุฒิสภาเปน  
๖๐ วัน  ทั้ง น้ี เ พ่ือให วุฒิสภาไดมีโอกาสพิจารณากลั่นกรองราง
พระราชบัญญัติดังกลาวไดอยางละเอียดถี่ถวนใหมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้
ควรบัญญัติเพ่ิมเติมหลักการเพื่อใหวุฒิสภาสามารถขอแกไขเพิ่มเติมได
ในกรณีที่มีการตรวจพบขอบกพรองของรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
ไดดวย 

   ๓.๔ ปญหาการนํารางพระราชบัญญัติที่รัฐสภาใหความ
เห็นชอบแลวข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ มาตรา ๙๓ ของนายกรัฐมนตรี เพราะในอดีต 
ที่ผานมาในกรณีของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. .... ที่
รัฐสภาไดใหความเห็นชอบแลวแตมีการตรวจพบปญหาขอความที่
ขัดแยงกันในรางพระราชบัญญัติดังกลาวในภายหลัง ทําใหเกิดปญหา 
ขอกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติวากอนที่
นายกรัฐมนตรีจะไดนํารางพระราชบัญญัติข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม



 

บทสัมภาษณ 

๒๒ 

ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชบังคับเปน
กฎหมายนั้น  รัฐสภาสามารถที่จะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวกลับมา
พิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณถูกตองแลวจึงสงใหนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือดําเนินการตอไปไดหรือไมเพียงใด จนตองมีการเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา  ๒๖๖  และศาลรัฐธรรมนูญได วิ นิจฉัยในคําวิ นิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๓๑/๒๕๔๗ วารัฐสภาสามารถนํารางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. .... กลับมาแกไขใหมไดเฉพาะในประเด็นที่มี
ความขัดแยงกันอยู  โดยแกไขใหเปนไปตามเจตนารมณของวุฒิสภา  
ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมยังไมไดมีการบัญญัติ
แนวทางในการแกไขหรืออุดชองวางเกี่ยวกับปญหาดังกลาวที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดอีกในอนาคตไวใหชัดเจน 

   ๓.๕ ปญหาเกี่ยวกับสัดสวนในการเขาชื่อเสนอขอเปด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือ
ช้ีแจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ
ของวุฒิสภาที่มีสัดสวนสูงเกินไป เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๘๗ กําหนดสัดสวนวาตองมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 
๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา ซ่ึงตองเขาช่ือ
กันใหไดจํานวน ๑๒๐ คน  และในอดีตที่ผานมาไดมีความพยายามที่จะ
เขาช่ือกันเพ่ือขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาแตก็ลมเหลวทุกครั้ง
เพราะไมสามารถเขาช่ือกันไดครบตามสัดสวนจํานวนดังกลาว ทําให
ประสิทธิภาพการตรวจสอบและการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ของวุฒิสภาลดนอยลง และปญหานี้ก็ยังไมได รับการแกไขในราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม ตามรางมาตรา ๑๕๗ 

   ๓.๖ ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดองคประชุมของสภา
ผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือที่ประชุมรวมกันของทั้งสองสภา 
ที่กําหนดไวสูงเกินไป กลาวคือ  

   การประชุมดังกลาวตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และในทางปฏิบัติจะมี
ปญหาขัดแยงกันตลอดวาการนับองคประชุมของสภานั้นจะถือตามสมุด
ลงช่ือของสมาชิกกอนเขาประชุมหรือจะถือตามจํานวนสมาชิกที่อยูใน
หองประชุมหรือจะถือตามจํานวนสมาชิกที่อยูในหองประชุมขณะลงมติ 



 

บทสัมภาษณ 

๒๓ 

แตรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ไมมีการบัญญัติเอาไวใหชัดเจนเพื่อที่จะหา
ทางแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงในตางประเทศมีการกําหนดองคประชุมไว
เพียงจํานวน ๑ ใน ๓ เทานั้น  เวนแตตอนลงมติจะตองมีองคประชุม 
ไมนอยกวากึ่งหน่ึง และโดยความเห็นสวนตัวแลวมีความเห็นดวยกับ
หลักการในการกําหนดองคประชุมของตางประเทศดังกลาว 

   

   ประเด็นที่ ๔ หลักการที่ไมควรมีการแกไขเพ่ิมเติมแตกลับ
มีการแกไขเพิ่มเติม มีดังน้ี 

   ๔.๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
    ๔.๑.๑ การกําหนดเขตเลือกต้ัง 
    ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๙๒ (๑) ซ่ึงไดกําหนด

หลักการเกี่ยวกับวิธีการในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดย
กําหนดใหแบงเขตเลือกต้ังเปนเขตใหญในแตละเขตมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรได ๓ คน แตไมไดกําหนดวาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถ
ลงคะแนนเสียงไดคนละกี่เสียง  ทั้งน้ี โดยมีเหตุผลวาการกําหนดเขต
เลือกตั้งใหใหญข้ึน สามารถปองกันปญหาการซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้ง
ปญหาการทุมเงินและแขงขันกันทางการเมืองสูง โดยเฉพาะทําใหพรรค
การเมืองขนาดเล็กไดรับโอกาสและความเปนธรรมในการเลือกต้ังมาก
ยิ่งข้ึน  

    ตามหลักการดังกลาวนี้มีความเห็นวานาจะเปนผลเสีย
มากกวาผลดี เพราะจะทําใหการเขาสูอํานาจของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรยอนกลับไปสูวงจรเดิมที่เต็มไปดวยการซื้อสิทธิขายเสียงและ 
การใชจายเงินในการเลือกต้ังอยางมหาศาล เน่ืองจากมีการกําหนด 
เขตเลือกต้ังเปนแบบเขตใหญ บางเขตเลือกต้ังมีหมูบานอยูในความดูแล
เปนจํานวนถึง ๕๐๐ หมูบาน  และตองดูแลประชาชนถึงจํานวน  
๖๐๐,๐๐๐ คน ทําใหการดูแลและการหาเสียงกระทําไดอยางไมทั่วถึง 
เปนการปดโอกาสของนักการเมืองรุนใหมที่มีไฟแรงไมสามารถเขามา
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได  นอกจากนี้การเลือกตั้งแบบเขตใหญ
ทําใหเกิดการปดความรับผิดชอบขึ้นในระหวางผูสมัครดวยกันเอง และ
เกิดกระบวนการหักหลังกันในพรรคการเมืองเดียวกัน เปนปญหานําไปสู
ระบบพรรคการเมืองที่ออนแอในที่สุด 

    ๔.๑.๒ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกต้ัง 



 

บทสัมภาษณ 

๒๔ 

    การลดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกต้ังลงเหลือ ๓๒๐ คน จากเดิม ๔๐๐ คน น้ัน  

    มีความเห็นวานาจะไมถูกตอง เพราะในสังคมของประเทศ
ไทยเราการคมนาคมและการสื่อสารยังไมกวางขวางและครอบคลุม
เทาที่ควร  โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในทองที่ชนบทหางไกลจากการ
คมนาคมและการสื่อสารนั้นยังมีความตองการที่จะไดรับการดูแลจาก
ภาครัฐอยูอีกมาก สภาพสังคมของเราในปจจุบันจึงจําเปนตองมีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระดับที่พอสมควร  ดังน้ัน มีความเห็นวา
สัดสวนจํานวนประชาชน ๑๕๐,๐๐๐ คนตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวน ๑ คน นาจะเปนสัดสวนที่มีความเหมาะสมที่สุด และไมสมควร 
ที่จะไปลดจํานวนสมาชิกแบบแบงเขตเลือกต้ัง 

    ๔.๑.๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
    ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๙๒ ไดบัญญัติ 

ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒ ประเภท คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน  
โดยยกเลิกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือและใชแบบ 
สัดสวนแทน โดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมีเหตุผลวา
สมา ชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญชีราย ช่ือตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ น้ัน เปนการใหอํานาจหัวหนาพรรคการเมือง
และคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมากเกินไปในการคัดเลือก
บุคคลในบัญชีรายช่ือ และการคัดเลือกบุคคลเขามาในบัญชีรายช่ือ 
มักจะเปนการตอบแทนผูสนับสนุนทางการเงินแกพรรคการเมือง รวมทั้ง
มีการกลาวหาวาระบบบัญชีรายช่ือจะนําไปสูระบบประธานาธิบดี ซ่ึงเปน
การกลาวหาที่คลาดเคลื่อนไมตรงกับความเปนจริง  

    โดยสวนตัวแลวน้ัน มีความเห็นวาระบบบัญชีรายช่ือยังมี
ขอดีอยูมาก กลาวคือ 

    (๑)  ยังมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาระบบการเขาสู
อํ านาจของสมาชิกสภาผู แทนราษฎร   ทั้ ง น้ี  เ น่ืองจากมีบุคคล 
บางประเภทของสังคมที่มีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติที่นาจะเขา
มาทํางานการเมืองได แตบุคคลทั้งหลายเหลานี้ตางไมมีความพรอมที่จะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพราะ
บุคคลเหลานี้ยังขาดประสบการณและความชํานาญอยางเพียงพอในการ
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๒๕ 

หาเสียงแบบโฆษณาชวนเชื่อ  ดังน้ัน ระบบการเลือกต้ังแบบบัญชี
รายช่ือจึงเปนระบบที่เปดโอกาสใหบุคคลเหลานี้สามารถเขามาทําหนาที่
เปนผูแทนปวงชนชาวไทยได 

    (๒) ในการพัฒนาการเมืองสมัยใหมโดยการมุงหมายท่ีจะ
ใหพรรคการเมืองตาง ๆ จะตองนําเสนอนโยบายตอประชาชนมากกวา
การโฆษณาชวนเชื่อ และระบบการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือเปนระบบที่
เนนใหพรรคการเมืองตองนํานโยบายไปใชในการหาเสียงเลือกต้ังซ่ึงเปน
ขอดีที่สําคัญที่สุดของระบบนี้ 

    (๓) ในอดีตที่ผานมากอนใชบังคับรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ 
ระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยไมเคยสนองเจตนารมณทางการเมือง
ของประชาชนไดอยางแทจริงครบถวน เพราะในการลงคะแนนเสียงน้ัน
ประชาชนไมมีทางเลือก เชน ชอบ นาย ก. แตไมชอบพรรคการเมือง
ของ นาย ก. เม่ือไปใชสิทธิลงคะแนนตองถูกบังคับใหเลือกทั้ง นาย ก. 
และพรรคการเมืองของ นาย ก. ดวย แตระบบบัญชีรายชื่อน้ีจะชวย
สะทอนเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนไดอยางแทจริงครบถวน  
ทั้งน้ี เพราะประชาชนแตละคนสามารถลงคะแนนได ๒ เสียง ถาชอบ 
นาย ก. ก็ลงคะแนนให นาย ก.  ๑ เสียง ถาไมชอบพรรคการเมืองของ 
นาย ก. ก็ไปลงคะแนนใหพรรคการเมืองอื่นอีก ๑ เสียง หรือถาชอบทั้ง 
นาย ก. และพรรคการเมืองของ นาย ก. ก็ลงคะแนนใหทั้ง ๒ เสียง  
น่ีแหละคือประชาธิปไตยที่แทจริง ทําใหประชาชนสามารถสะทอน
เจตนารมณของตนเองไดอยางครบถวนและถูกตอง 

    นอกจากนี้ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือน้ันมีความเห็นวาอยางนอยตองมีจํานวนเทาเดิม กลาวคือ  
จํานวน ๑๐๐ คน ตามรัฐธรรมนูญฯ ป 2540 เพราะปจจุบันความตื่นตัว 
ในประชาธิปไตยของการเมืองไทยไดมีการพัฒนามาในระดับที่คอนขาง
ไกลแลวพอสมควร และมีกลุมสาขาอาชีพตาง ๆ หรือผู มีความรู 
ความสามารถหรือมีช่ือเสียง และเปนที่ยอมรับของคนในสังคมอยูเปน
จํานวนมาก   

    ดังน้ัน จึงไมควรปดกั้นโอกาสของบุคคลเหลานี้  ทั้งน้ี 
ระบบบัญชีรายช่ือมีเจตนารมณใหพรรคการเมืองทุกพรรคตองพยายาม
เสนอบุคคลโดยคํานึงถึงบุคคลตามกลุมสาขาอาชีพตาง ๆ ในสังคม และ
ตองพยายามเสนอบุคคลที่เปนที่ยอมรับนับถือหรือมีช่ือเสียงของแตละ
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สาขาอาชีพเทานั้น  หากพรรคการเมืองใดเสนอรายชื่อนายทุน เจาพอ 
นักเลงหรือพอคายาเสพติดในบัญชีรายช่ือโดยเฉพาะลําดับตน ๆ พรรค
การเมืองน้ันก็จะถูกสังคมตอตานและลงโทษโดยการไมลงคะแนนให 

 

   ๔.๒  วุฒิสภา 
    ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๑๐๖ ไดเปลี่ยน

หลักการเกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกต้ังโดยตรง
เชนเดียวกับที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ เปนวิธีการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาแทน ซ่ึงการเปลี่ยนหลักการเกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาดังกลาวนี้  

     โดยสวนตัวผมแลวไมเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับหลักการนี้ 
เพราะสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาหรือการแตงต้ังน้ันไดกลาย 
เปนอดีตไปแลว เน่ืองจากเราไดตอสูหรือคัดคานระบบดังกลาวมาโดย
ตลอดเปนระยะเวลา ๓๐ ป โดยเฉพาะตัวผมเองนั้นไมนอยกวา ๑๐ ป 
นับแตเหตุการณพฤษภาทมิฬ ทั้งน้ีเพราะเราไมตองการเห็นภาพการ
ทํางานของวุฒิสภาเปนเพียงสภาที่ค้ําบัลลังก รัฐบาล หรือเปนสภาของ 
อมาตยาธิปไตย แตประชาชนตองการหรืออยากเห็นวุฒิสภาใน
ภาพลักษณ ดังตอไปนี้ 

    (๑) อยากเหน็วุฒิสภาเปนสภาของประชาชนอยางแทจริง 
     (๒) อยากเห็นวุฒิสภาเปนสภาที่ประชาชนสามารถเขาถึง

ไดงายและดูแลทุกขสุขความเดือดรอนหรือเร่ืองราวรองทุกขตาง ๆ ของ
ประชาชน ซ่ึงเปนการแกจุดออนของสภาผูแทนราษฎร 

    (๓) อยากเห็นวุฒิสภามีบทบาทและอํานาจหนาที่เพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในดานการกลั่นกรองกฎหมายและการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐของฝายบริหาร 

    (๔) อยากเห็นการทํางานของวุฒิสภาเปนการทํางานเต็ม
เวลาและทํางานเพื่อประชาชนอยางแทจริง เปนสภาที่ตรวจสอบหรือ
ถวงดุลกับสภาผูแทนราษฎรในการพิจารณาใหความเห็นชอบราง
กฎหมายและเรื่องตาง ๆ อยางเขมแข็ง 

    ดังน้ัน  รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ จึงไดเปลี่ยนหลักการ
เกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเสียใหม โดยใหมีที่มามาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนโดยตรง และตลอดระยะเวลา ๖ ปที่ผานมา  
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ในการทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดที่มาจากการเลือกต้ังชุดแรกตาม
รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ น้ัน ในดานของผลการปฏิบัติงานเห็นไดชัดเจน
วาอยูในระดับที่ดีพอสมควร ไมเคยมีวุฒิสภาชุดไหนในอดีตที่เคยลงมติ 
ไมเห็นชอบดวย หรือควํ่ารางกฎหมายของรัฐบาลไดสําเร็จ แตวุฒิสภา
ชุดที่ผานมานี้ทําได เชน  

    ในการลงมติ เ พ่ือใหความเห็นชอบหรือไม เห็นชอบ 
ในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ของรัฐบาลสมัยนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี  
ผลการลงมติของวุฒิสภาออกมาคะแนนเสียงเทากัน จนกระทั่งประธาน
วุฒิสภาในขณะนั้นตองออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
ใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว หรือ 

     ในกรณีรางพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบแลว แตวุฒิสภาไดลงมติใน
วาระที่ ๓ ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎรทําใหรางพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวเปนอันตกไปและรัฐบาลก็ยอมรับ หรือ 

     ในกรณีรางพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ พ.ศ. .... ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบแลว 
แตวุฒิสภาลงมติในวาระที่ ๓ ใหแกไขเพิ่มเติมโดยมีการแกไขใน
รายละเอียดเกือบทุกมาตรา แตสภาผูแทนราษฎรก็เห็นชอบดวยกับการ
แกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา   

     นอกจากนี้ ยังมีรางพระราชบัญญัติอื่นๆ อีกจํานวนนับ 
๑๐๐ ฉบับ ที่วุฒิสภามีการพิจารณากลั่นกรองและแกไขเพิ่มเติมอยาง
มากแตทายที่สุดก็เปนที่ยอมรับของสภาผูแทนราษฎรและรัฐบาล   

     ซ่ึงจากสภาพการทํางานที่ มีความเขมแข็งของสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังชุดแรกนี้เองที่ทําใหรัฐบาลโดยเฉพาะ 
สมัยรัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี เกิด
ความกลัวหรือวิตกกังวลจนตองหาทางเขามาแทรกแซงการทํางาน 
ของวุฒิสภาดวยวิธีการตาง ๆ แตถึงกระนั้นก็มีสมาชิกวุฒิสภาไมเกิน  
๓๐-๔๐% เทานั้นที่ รัฐบาลสามารถแทรกแซงไดอยางจริงจัง  ซ่ึง 
สวนใหญยังคงเปนอิสระ 

    อยางไรก็ตาม ภาพพจนหรือผลงานดานการพิจารณา เลือก
แตงต้ัง ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใน
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องคกรตาง ๆ ของสมาชิกวุฒิสภาชุดที่มาจากการเลือกตั้งชุดแรกนี้ 
ยังไมคอยเปนที่พอใจหรือยังมีขอบกพรองอยูบาง 

    โดยสรุปแลว วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยการสรรหา
น้ันไมเปนประโยชนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เราไมควรที่จะ
ถอยหลังเขาคลอง ทั้งน้ี วิธีการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการ 
สรรหานั้นผลที่ไดจากการสรรหาดังกลาวอาจเปรียบเทียบไดกับการ 
สรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ จํานวน ๒,๐๐๐ คน ซ่ึงเต็มไปดวยการ 
ล็อบบี้ ล็อคโผ ซ้ือคะแนนกัน หรือแลกคะแนนกัน ดังที่ปรากฏตามสื่อ
ตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของสภารางรัฐธรรมนูญยังถูกแทรกแซง
อีกดวย ตัวอยางเชน สภารางรัฐธรรมนูญถูกบังคับใหกลับมติเกี่ยวกับ
บุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ โดยมีมติใหผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญสามารถที่จะมาดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญได เปนตน 

   

   ๔.๓ องคกรแกวิกฤติชาติ 
    ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ที่มีการบัญญัติ 

ใหมีคณะบุคคลซึ่งประกอบดวยผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดาน 
ตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญเปนผูพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาวิกฤติของ
ประเทศที่ไมอาจแกไขปญหาโดยวิถีทางปกติไดน้ัน ตามบทบัญญัติ
ดังกลาวดูเสมือนหน่ึงเปนการปฏิวัติระบอบประชาธิปไตยโดยชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี หากพิจารณาองคกรหรือคณะบุคคลดังกลาวแลว
เสมือนหน่ึงมีเจตนารมณที่จะใหมาเปน Super power เหนือองคกร 
ทุกองคกรในรัฐธรรมนูญ  และคําว า  “ภาวะวิกฤติ” หรือคําว า 
“เหตุการณคับขัน” หรือคําวา “สถานการณจําเปนอยางยิ่งในทาง
การเมือง” น้ัน มีความหมายแคไหน เพียงใด ก็ยังไมมีความชัดเจน 
และเม่ือองคกรหรือคณะบุคคลดังกลาวมีการประชุมรวมกันและมีมติแลว
จะมีผลบังคับอยางไร หรือไม เชน ที่ประชุมมีมติใหนายกรัฐมนตรี
ลาออก ถามวาใครจะเปนผูบังคับใหนายกรัฐมนตรีลาออก  นอกจากนี้ 
ยังไมมีความชัดเจนในทางปฏิบัติวาใครจะเปนผูนําความกราบบังคมทูล
ใหนายกรัฐมนตรีลาออกหรือใครจะเปนผูนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหม ตลอดจนนายกรัฐมนตรีที่ไดรับการ
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แตงต้ังข้ึนมาโดยไมมีฐานเสียงสนับสนุนในสภาผูแทนราษฎรจะสามารถ
ทํางานหรืออยูไดอยางไร เปนตน 

   

   ๔.๔ เกี่ ยวกับหลักการในการกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงของนายกรัฐมนตรี 

    ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มาตรา ๑๖๗ วรรคสี่ ซ่ึง
กําหนดวานายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระหรือ 
เกินกวาแปดปมิไดน้ัน มีความเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองมีการ
บัญญัติเพ่ือกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว เพราะจากการศึกษา
ไมปรากฏวาในตางประเทศจะมีการบัญญัติเชนน้ี ที่มีบัญญัติก็แตเฉพาะ
การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในระดับประมุขของรัฐในประเทศที่มี
ระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีเทานั้น แตสําหรับการปกครองใน
ระบบรัฐสภาแลวจะไมมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของ
นายกรัฐมนตรี  ทั้งน้ี การกําหนดวาระดังกลาวนาจะเปนผลรายในทาง
ปฏิบัติมากกวาเพราะการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมืองน้ันจะตองมีความตอเน่ืองไมสามารถเวนวรรคได 

   ๔.๕ เกี่ยวกับหลักการที่มีการบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสามารถดํารงตําแหนงรัฐมนตรีไดโดยไมตองพนจากการ
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

    การบัญญัติหลักการในลักษณะดังกลาวนี้จะเปนสาเหตุ 
ทําใหการเมืองไทยกลับเขาสูวงจรอุบาทว จะมีแกงหรือกลุมที่พยายาม 
หาเสียงเพ่ือใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในอาณัติใหได จํานวน
ประมาณ ๖-๑๐ คน เพ่ือสําหรับใชในการตอรองกับตําแหนงรัฐมนตรี 
หากไมไดตามที่ตอรองไวก็จะหาทางโคนลมรัฐบาล ซ่ึงการบัญญัติให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนรัฐมนตรีไดโดยไมตองพนจากการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี้จะทําใหรัฐบาลไมมีความเขมแข็ง  

    ประกอบกับหลักการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิ
เขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีไดงายขึ้น
กวาเดิมตามรางมาตรา ๑๕๔ แลว จะยิ่งทําใหรัฐบาลมีความออนแอมาก  

     ดังน้ัน จึงมีความเห็นวาควรบัญญัติหลักการเพื่อกําหนดให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ทั้งน้ี เพ่ือเปนการแยก
บทบาทใหชัดเจนในการใชอํานาจระหวางการใชอํานาจนิติบัญญัติและ



 

บทสัมภาษณ 

๓๐ 

อํานาจบริหารซึ่งจะเปนการดุลและคานกันระหวางอํานาจทั้งสอง
ดังกลาว 

   

   ๔.๖ เกี่ยวกับหลักการที่กําหนดใหศาลหรือองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติหรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไดเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดองคกรและกฎหมายที่องคกรนั้นเปนผูรักษาการตามรางมาตรา 
๑๓๔ (๒) และมาตรา ๑๓๘ (๓) น้ัน   

    มีความเห็นวาหลักการในลักษณะดังกลาวนี้นาจะไมถูกตอง
ในทางทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย ทั้งน้ี เพราะ
หลักการดังกลาวเปรียบเสมือนกับการที่ศาลใชอํานาจในทางนิติบัญญัติ
เสียเอง 

   

   ๔.๗ เกี่ยวกับหลักการหามมิใหมีการควบรวมพรรค
การเมืองในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร 

     ตามรางมาตรา ๙๙ วรรคสอง ซ่ึงเปนหลักการที่กําหนด
ข้ึนมาเพื่อที่จะปองกันปญหาพรรคการเมืองใหญหรือพรรคการเมืองที่มี
ทุนคอนขางสูงซ้ือตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาสังกัด อันเปนการ
ทําลายระบบพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองเล็ก ๆ หรือพรรค
การเมืองที่มีทุนคอนขางนอย  แตในความเปนจริงแลวการควบรวม
พรรคการเมืองไมใชเร่ืองที่เกิดขึ้นไดบอย ๆ และงาย ๆ ภายหลังการ
เลือกต้ัง กรณีการควบรวมพรรคการเมืองที่ผานมานั้นมันเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะเทานั้น  

     เราไมควรที่จะเปลี่ยนหลักการเดิมโดยถือเอากรณีเดียวมา
เปนหลักในการตัดสิน เพราะการควบรวมพรรคการเมืองน้ันมันเปน
ธรรมชาติของการเมือง และเปนสิทธิของพรรคการเมือง ซ่ึงหากมีความ
จําเปนหรือมีปญหาภายในพรรคการเมืองแลว ก็มีความจําเปนตองยุบ
หรือควบรวมซึ่งเปนเร่ืองธรรมชาติของการเมืองอยูแลว 

 

   ๔.๘ เกี่ยวกับหลักการในการยกฐานะพนักงานทองถ่ินให
เปนขาราชการหรือหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     ตามร างมาตรา  ๒๗๙  ที่ กํ าหนดใหคณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งประกอบดวย ผูแทนของหนวย



 

บทสัมภาษณ 

๓๑ 

ราชการที่เกี่ยวของ ซ่ึงตามรางดังกลาวเสมือนเปนการเพิ่มอํานาจให
ราชการสวนกลางหรือกระทรวงมหาดไทยสามารถเขาไปควบคุมหรือ
แทรกแซงการปกครองสวนทองถิ่นไดมากขึ้น 

 

   ๔.๙ เกี่ยวกับหลักการในการสรรหาผูดํารงตําแหนงใน
องคกรตามรัฐธรรมนูญตาง ๆ เชน  

    การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามราง
มาตรา ๒๐๒ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกต้ัง ตามมาตรา ๒๒๖ การสรรหาและการเลือกผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา ตามรางมาตรา ๒๓๖ การสรรหาและการเลือก
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามรางมาตรา 
๒๓๙ การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามรางมาตรา ๒๔๕ หรือการสรรหาและการเลือก
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามรางมาตรา ๒๔๗ เปนตน  

    ซ่ึงรางรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวไดกําหนดหลักการในการ
สรรหาและการเลือกผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญองคกร 
ตาง ๆ โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาและคัดเลือก
ผูทรงคุณวุฒิหรือบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงใหไดจํานวนตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด แลวเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกตอประธานวุฒิสภา
เพ่ือใหที่ประชุมวุฒิสภามีมติใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการคัดเลือก
ดังกลาว และในการลงมติน้ันถาวุฒิสภาใหความเห็นชอบใหประธาน
วุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังตอไป แตถาวุฒิสภา 
ไมเห็นชอบไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหสงช่ือผูไดรับการคัดเลือก
กลับไปยังคณะกรรมการสรรหาพรอมดวยเหตุผล หากคณะกรรมการ
สรรหาเห็นดวยกับวุฒิสภาใหเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม แตหาก
คณะกรรมการสรรหาไมเห็นชอบกับมติของวุฒิสภาและมีมติยืนยันตาม
มติเดิมดวยคะแนนเอกฉันทใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงแตงต้ังตอไปนั้น 

    ตามหลักการดังกลาวที่กําหนดใหคณะกรรมการสรรหา 
มีอํานาจในการยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันทในกรณีที่ 
ไมเห็นชอบกับมติของวุฒิสภาได ทําใหคณะกรรมการสรรหาหรือ
ขาราชการมีอํานาจมากกวาวุฒิสภาซึ่งเปนหน่ึงในองคอํานาจอธิปไตย 
รวมทั้งหลักการดังกลาวยังเปนการผลักภาระความรับผิดชอบในทาง



 

บทสัมภาษณ 

๓๒ 

การเมืองใหกับ วุฒิสภากรณีที่ มีความบกพรองเกิดขึ้นเกี่ ยวกับ
กระบวนการสรรหา ทั้ง ๆ ที่วุฒิสภาไดมีมติไมเห็นชอบ เพราะไดบัญญัติ
บังคับวาหากคณะกรรมการสรรหายืนยันมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันท
แลวประธานวุฒิสภาตองเปนผูนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ัง
ตอไป 

 

   ๔.๑๐ เกี่ยวกับหลักการในการบัญญัติเรื่องวาดวยจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐในหมวดที่ 
๑๓ โดยขาดมาตรการในการลงโทษนั้น  

    มีความเห็นวาการบัญญัติหลักการดังกลาวไวไมนาจะ
ไดผลในทางปฏิบัติ เพราะแมแตคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติยังยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไวอยางขาดจริยธรรมและคุณธรรม 
ตัวอยาง เชน  

    กรณีที่ ๑  เกี่ยวกับการนํารางรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลาฯ   
   โดยรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับช่ัวคราว) มาตรา ๑๙ ไดบัญญัติให
สภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่ในการยกรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงโดยหลักการแลว
เม่ือมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ผูที่สมควรเปนผูนํารางรัฐธรรมนูญ
ข้ึนทูลเกลาฯ ควรจะเปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญ แตในรัฐธรรมนูญฯ 
(ฉบับช่ัวคราว) มาตรา ๓๑ กลับบัญญัติใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปนผูนํารางรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลาฯ ซ่ึงเขาทํานองวาผูรางไมไดทูลเกลาฯ 
แตผูไมไดรางกลับเปนผูทูลเกลาฯ หรือ 

    กรณีที่  ๒   เกี่ยวกับการแตง ต้ังสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วาง  

    โดยหลักการที่ถูกตองแลวจะตองแตงต้ังจากบุคคลที่มี
รายช่ือในบัญชีรายช่ือจํานวน ๒๐๐ คน ตามที่สมัชชาแหงชาติได
คัดเลือกสมาชิกดวยกันเองเอาไวแลว แตรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับช่ัวคราว) 
มาตรา ๒๔ กลับใหอํานาจประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
สามารถแตงต้ังจากบุคคลที่เคยเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ซ่ึงเปน
บุคคลนอกบัญชีรายช่ือดังกลาวได เปนตน 

 



 

บทสัมภาษณ 

๓๓ 

จุลนิติ   :   สุดทายนี้ ใครขอใหทานอาจารยชวยสรุปถึงภาพรวม 
เกี่ยวกับทิศทางของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทั้งน้ี เพื่อประโยชน
ในการที่จะปรับปรุงแกไขของสภารางรัฐธรรมนูญใหมีความ
สมบูรณตอไปวามีขอสังเกตประการใดบาง 

 

อ.ชุมพลฯ   :    หากจะใหกลาวถึงภาพรวมโดยสรุปของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ซ่ึงอยูในระหวางการยกรางของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ขณะน้ีแลว ผมมีความเห็นวาบรรยากาศโดยรวมอยูภายใตการควบคุม
และครอบงําของคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติต้ังแตตนจนจบ 
กลาวคือ ต้ังแตกระบวนการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ การคัดเลือก
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ การคัดเลือกคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนการสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
ลวนแลวแตอยูภายใตอํานาจของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติทั้งส้ิน 

   การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในขณะน้ีต้ังอยูบนพื้นฐาน
แนวความคิดที่ไมเอารัฐธรรมนูญฉบับเดิม อยูบนพื้นฐานการลมลาง
ระบอบทักษิณโดยโทษรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ เปนตนเหตุและมีอคติ 
กับนักการเมืองมากจนเกินไป ดังน้ัน บรรยากาศการยกรางรัฐธรรมนูญ
จึงขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชนรวมทั้งการโตเถียงหรือช้ีแจง
เหตุผลในแตละเร่ืองอันเปนเร่ืองสําคัญอยางแทจริง การเปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในขณะนี้น้ันก็เปนแตเพียงรูปแบบหรือ
พิธีการที่ไดจัดต้ังไวเทานั้น 

   นอกจากนี้การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมยังตกอยูทามกลาง
ความหวาดระแวงของสังคมโดยตลอด นับต้ังแตความหวาดระแวงใน
การสืบทอดอํานาจของคณะผูทําการรัฐประหาร เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙ เปนตน ประกอบกับบุคคลในคณะรัฐประหารเองหรือกลุมบุคคล
ที่เกี่ยวของก็พยายามออกมาชี้นําและพูดจาขมขูใหสังคมไดรับทราบ
ตลอดเวลาดวยถอยคําตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ เปนฉบับที่
กาวหนาและเปนสากลเกินไปไมคํานึงถึงสภาพสังคมการเมืองของ
ประเทศ มีความยาวเกินไป เปนเผด็จการทางรัฐสภา ดังน้ัน รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมจึงควรเปนแบบไทย ๆ และถาหากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
โดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติ มีมติไมเห็นชอบใหนําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับแลว อาจจะไดรัฐธรรมนูญฉบับของ 



 

บทสัมภาษณ 

๓๔ 

คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติและรัฐบาล ซ่ึงอาจจะยิ่งแยไปกวาอีก 
เปนตน 

   สรุป รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่คณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญไดทําการเผยแพรอยูในปจจุบันซ่ึงเปนฉบับรับฟงความ
คิดเห็นมีทิศทางหรือสาระสําคัญ ดังน้ี 

   ๑. ทําใหพรรคการเมืองมีความออนแอโดยเฉพาะการกําหนด
เขตเลือกต้ังใหใหญข้ึนและการกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
รัฐมนตรีไดโดยไมตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

   ๒. ทําใหการซื้อสิทธิขายเสียงและการใชจายเงินในการเลือกตั้ง
มีเพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม ทําใหการเมืองของไทยกลับสูวงจรอุบาทว  
เหมือนในอดีต และที่เลวรายไปกวาในอดีตคือ รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ในมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง ใหสิทธิสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถ 
ลงมติไดอยางเปนอิสระในการลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีโดยไมผูกพันมติของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดซึ่งจะทําใหเกิด
พฤติกรรมการจายเงินกอนลงมติ หรือท่ีเคยเรียกกันติดปากในอดีตวา 
“คาปลดซิปในหองนํ้า” 

   ๓. ไมมีหลักประกันใดที่จะรับประกันไดวาองคกรอิสระจะไมถูก
แทรกแซงและครอบงําดังเชนในอดีตที่ผานมา ไมมีบทบัญญัติใดที่จะ
เปนมาตรการที่เขมแข็งและมีความชัดเจนในการปองกันหรือแกไข
ปญหาในเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยเฉพาะวุฒิสภากําลังจะกลายเปน
สภาขุนนางไปโดยปริยาย 

 
                          

 
     
 
     
 
 
 
 
 



 

บทสัมภาษณ 

๓๕ 

 
   
 

 "วรเจตน  ภาคีรัตน" อาสา "ถอดน่ังราน"  "รธน. ฉบับอํามาตยาธิปไตย"  
 
"...รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้สะทอนฐานคิดของอุดมการณประชาธิปไตยของไทยยังไม
แข็งพอ และยิ่งประชาธิปไตยปะทะกับคุณธรรม คนมีแนวโนมจะไปเอาคุณธรรม 
เพราะรูสึกวาคือความดี สวนประชาธิปไตยคืออะไรที่ไมดี" 
 

น่ันคือขอวิพากษรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของ "วรเจตน ภาคีรัตน" รองศาสตราจารยประจํา
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูซ่ึงยึดปรัชญาทางกฎหมาย วิพากษประเด็น
ตางๆ อยางตรงไปตรงมา จนหลายครั้งเขามักถูกทั้งฝายตอตานและฝายสนับสนุนโจมตีวา 
"เตะหมูเขาปากหมา" แตอาจารยก็ยังม่ันคงยืนอยูบนหลักการอยางไมเปลี่ยนแปลง 
 

วันน้ีรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมถูกวิพากษวิจารณวาถอยหลังเขาคลอง แตทําไม และอะไร ที่
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีแมบานคือ "ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย" ศิษยผูพ่ี
จากสํานักเดียวกัน กลาประกาศวา รางรัฐธรรมนูญดังกลาว "กาวหนา" กวารัฐธรรมนูญ 
๒๕๔๐ 
 

รวมถึงสโลแกนของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่วา "เพ่ิมอํานาจประชาชน  
ลดอํานาจรัฐ" หากถอดรื้อดูจริงๆ ไมรูวาจะเปนเพียง "วรรคทอง" ทางการตลาดหรือไม  
"มติชน" มีโอกาสถายทอดเสียงวิพากษของอาจารยวรเจตน เกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมที่รางขึ้นภายใตบรรยากาศเผด็จการทหาร 
 

คําถาม   :  ภาพรวมของรางรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ที่ชูสโลแกนวา "เพิ่มอํานาจ 
ประชาชน ลดอํานาจรัฐ" ภายหลังถึงมาบอกวา "ลดการผูกขาด 
อํานาจรัฐ" สะทอนวา อํานาจรัฐไมไดลดลง แตแบงไปใหกลุม 
ขุนนาง ราชการ เปนรัฐธรรมนูญฉบับอํามาตยาธิปไตย 

 

 

                                                 
  ขอมูลจากหนังสือพิมพมติชนรายวัน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๐๖๕๐ 
สัมภาษณพิเศษโดยอริณ  เจียจันทรพงษ และสรวิทศ  ชุมศรี ซ่ึงรองศาสตราจารย ดร. วรเจตน   
ภาคีรัตน ไดอนุญาตใหนําลงเผยแพรในวารสารจุลนิติ. 



 

บทสัมภาษณ 

๓๖ 

อ.วรเจตน  :    ถูกตอง คือจริงๆ อํานาจรัฐไมไดถูกลดลงไป อํานาจรัฐยังมีอยู
อยางเดิม แตอํานาจรัฐที่เดิมอยูที่หนวยนึง แตถูกเอาไปใหอีกหนวย 
ซ่ึงเปนอํานาจรัฐเหมือนกันใช สวนการเพิ่มอํานาจประชาชนอาจจะมีอยู
บางสวน เชน เขาช่ือเสนอกฎหมายหรือถอดถอนนักการเมืองไดงายขึ้น 
แตผมมองวาไมใชสาระ ปญหาคือกระบวนการการใชอํานาจของ
ประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง ตองมีกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ แตฉบับน้ียังไมไดทํา แตโอเค เขาใจวาบางเรื่องเขียนใน
รัฐธรรมนูญไมได แตตองมีแนวทางกําหนดไวเพ่ือไปทําตัวกฎหมาย 
เชน สิทธิในการเขาช่ือเสนอกฎหมายที่ตองทําใหเกิดผลเปนจริง เชน 
กฎหมายที่ประชาชนเสนอไปมักตกในสภา หรือคางการพิจารณา
ยาวนาน จุดนี้จึงนาจะมีไกด หรือมีบทเฉพาะกาลกําหนดกฎเกณฑใน
การตรากฎหมายรองรับ และผลักดันใหตัวสิทธิที่มีอยูแลวในรัฐธรรมนูญ 
๒๕๔๐ เปนจริงในทางปฏิบัติ 

    นอกจากนี้ อํานาจประชาชนบางอยางที่ควรริเร่ิมเอามาใช เชน 
อํานาจถอดถอนคนที่ดํารงตําแหนงในทางการเมืองบางตําแหนง (recall) 
ซ่ึงรายละเอียดตองมานั่งเถียงกัน เชน อํานาจถอดถอน ส.ส.ในเขตพื้นที่
ของตนเอง หากเขาไปปฏิบัติตัวไมควรแกการไววางใจ คนที่มีสิทธิ
เลือกต้ังจํานวนหนึ่งสามารถยื่นขอใหมีการลงประชามติถอดถอน แต
อยางนี้ยังไมมี ผมเสนอวาควรจะมีบาง เพ่ือใหอํานาจกลับมาที่ประชาชน
โดยตรง แทนที่จะใหเปนอํานาจ ส.ว. ที่มาจากการสรรหา 

 

คําถาม  :  คณะกรรมาธิการยกรางฯอางวา จะทําให ส.ส.กลัวจนไมกลาขยับ
ทําอะไรเลย 

 

อ.วรเจตน  :   คงไมถึงข้ันน้ัน มันอยูที่การกําหนดกฎเกณฑ กระบวนการรีคอล 
คือ ตองมีผูมีสิทธิจํานวนมากพอสมควร มีคะแนนเสียงในระดับที่กําหนด 
ดานหนึ่งตองประกันความมั่นคงในตําแหนงของเขาดวย คือ ตองใหได
ดุลกัน แตคําถามคือ เราจะริเร่ิมเอาระบบนี้มาลองใชหรือไม มันจะทําให
กระบวนการทางการเมืองของภาคประชาชนมีชีวิตชีวามากขึ้น มันอาจ
ไมถูกใชเลยก็ได แตเปนชองทางที่อาจทําใหมีชีวิตชีวา 

 

คําถาม  :    อํานาจตางๆ ในรัฐธรรมนูญมีความลักลั่น มีการใชอํานาจ 
แตไมมีความรับผิดชอบทางการเมือง 

 



 

บทสัมภาษณ 

๓๗ 

อ.วรเจตน  :   ถาลองอธิบายแบบงายๆ เร่ืองความไมเช่ือมโยงของอํานาจ อาจ
เร่ิมตนที่ทําความเขาใจตามหลักการ โดยอํานาจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
มี ๒ สวน สวนแรกคือ วาดวยความสัมพันธระหวางผูทรงอํานาจ (รัฐ) 
กับราษฎร อีกสวนคือ วาดวยกฎเกณฑความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
ตัวหนวยของรัฐดวยกันเอง 

   ในสวนแรกหลายคนบอกวารางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กาวหนากวา
ป ๒๕๔๐ ซ่ึงดูจริงๆ ก็ไมมากนัก บางเรื่องใช แตบางเรื่องก็ตอบคําถาม
บางอยางไมได บทบัญญัติที่ยกเลิกการบังคับองคกรนิติบัญญัติ อาง
มาตราในรัฐธรรมนูญที่จะตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพของราษฎร 
อาจเพราะความเขาใจคลาดเคลื่อนของคนทํารางซึ่งกระทบในเชิง
ปรัชญา 

   นอกจากนี้ สวนอื่นที่เขาสามารถทําใหกาวหนาไดแตยังไมทํา 
คือ การจัดหมวดหมูลักษณะของสิทธิ แมรางป ๒๕๕๐ มีการจัดกลุม  
แตการจัดแบบนี้ไมตอบคําถามอะไรในแงการใชและการตีความ
กฎหมายเลย อาจมีปญหาเถียงกันดวยวารวมถูกกลุมหรือไม หรือแมแต
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ที่ใหมีองคกรแกวิกฤตชาติ ซ่ึงไมเกี่ยวอะไรเลย
กับประชาชนมาอยูในหมวดนี้ พัฒนาการของสิทธิที่ขาดหายไป คือ การ
แยกสิทธิใหชัดวา อันไหนเปนสิทธิมนุษยชน อันไหนเปนสิทธิพลเมือง 

   มาถึงสวนที่สองซึ่งเปนปญหาใหญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ 
กลไกความสัมพันธของอํานาจในหมูของรัฐดวยกันเอง ที่เห็นชัดคือ  
ตัวละคร-ตัวองคกรที่เกี่ยวพันกับการใชอํานาจ ซ่ึงการไดมาซึ่งอํานาจ
ของรัฐ ถาเรายังประกาศตัววาเปนรัฐเสรีประชาธิปไตย ก็ตองมี
คําอธิบายในการยึดโยงอํานาจนั้นกลับไปสูประชาชน ไมวาจะโดยตรง
หรือโดยออม ซ่ึงอันน้ีมันขาดไปมากกวาป ๒๕๔๐ ตัวอยางคือ องคกร
วุฒิสภา 

 

คําถาม  :     มีการวางกลไกที่รังเกียจนักการเมือง แตหันไปหาองคกร
ประเภทเปน "เทพ" ใหชวยมาพิทักษ 

 

อ.วรเจตน  :   ถาพยายามทําความเขาใจคนราง เขาอาจมองวา ประชาธิปไตย
ไมใชคําตอบของปญหา เขามองวา ระบบการเมือง นักการเมือง  
เลวสุดขั้ว พูดงายๆ คือ ไมไวใจที่จะใหเขามามีสวนใชอํานาจของรัฐ เม่ือ
มองตรงนั้นก็ตองหันไปหาอีกสวน คือ อํานาจในทางคุณธรรมที่อุปโลกน



 

บทสัมภาษณ 

๓๘ 

หรือสมมุติกันวานี่คืออํานาจในทางคุณธรรม พยายามสรางองคกร 
ที่เปนกลางในทางการเมืองข้ึน 

   ผมพูดมาตลอดวา เร่ืองในทางการเมือง องคกรที่เขามามีสวน 
ในการใชอํานาจทางการเมือง ไมมีทางที่จะมีองคกรที่เปนกลาง เราตอง
ยอมรับกอนวา การเมืองเปนเร่ืองผลประโยชน ตอสูชวงชิงทาง
ผลประโยชนกัน น่ีคือธรรมชาติ แลวเราจะไมออกแบบองคกรเทวดา 
หรือองคกรยอดมนุษยมา เพราะไมมีทางเปนไปได องคกรพวกน้ี 
มีผลประโยชนในทางใดอยูแลว เราไมเช่ือนักการเมือง เพราะ
นักการเมืองมีผลประโยชนที่มองเห็นไดชัด องคกรอื่นที่เราคิดวาเปน
องคกรที่ดี ถามองอยางละเอียดก็อาจมีปญหาไดเหมือนกันในเชิง
ผลประโยชน 

   ฉะน้ัน ในเชิงออกแบบ ถาเริ่มตนจากมองในเชิงคนดี หรือคนมี
คุณธรรมแลวเขามาในทางการเมืองมันนาจะผิด และตอบคําถามอธิบาย
ในทางเหตุผลไมได การออกแบบกฎหมายคือการพยายามสรางกลไก
ข้ึนมาแลวกํากับควบคุมพฤติกรรมของคน เพราะไมเช่ือวาคนที่อยูใน
อํานาจแลวจะดี ตองเริ่มตนจากตรงนี้ เราไมเช่ือวาถาใหอํานาจคนดีไป
แลว แลวทุกอยางมันจะดี เบื้องตนอาจจะดี แตเม่ือเปลี่ยนผานไปแลว 
มันอาจกลายพันธุไป 

   เรามีปญหาในการออกแบบโครงสรางที่ผูรางเชื่อวาการออกแบบ
กําหนดไมไดจึงหันมาหาคุณธรรม หันมาหาคนซึ่งเช่ือวาจะมีคุณธรรม
แลวมาใชอํานาจ เทากับปฏิเสธประชาธิปไตย และตองจายตรงนี้ดวย
ราคาแพงคือ หาความเปนประชาธิปไตยไมไดเลย ตัวอยางคือ วุฒิสภา 
มีอํานาจเยอะใกลเคียงป ๒๕๔๐ อํานาจถอดถอนนักการเมืองไมได
ลดลงเลย ซ่ึงอํานาจนี้ไปถอดถอนคนที่มีจุดยึดโยงในระบอบ
ประชาธิปไตยกับประชาชน คุณมีอํานาจความชอบธรรมตรงไหน ตอบ
ไมไดเลยวา ส.ว. เปนผูแทนปวงชนอยางไร เพราะมาจากการสรรหา
ของคนแค ๗ คน 

 

คําถาม  :     ผูรางยกรางบนความหวาดกลัวคนอยาง พ.ต.ท. ทักษิณ  
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

 

อ.วรเจตน  :   ผมคิดวาจริง กรรมาธิการยกรางฯหลายคนออกมาพูดชัดวา  
ไมตองการเอาแบบเดิมเพราะเห็นวามีปญหา ผมรับวาแบบเดิมมีปญหา



 

บทสัมภาษณ 

๓๙ 

ระดับหน่ึง แตวิธีการแกปญหาของผมกับผูรางเห็นตางกัน การที่ผูราง
บอกวาแบบเดิมมีปญหาไมไดเปนเคร่ืองสรางความชอบธรรมวา วุฒิสภา
มาจากการสรรหาได มันไมเปนเหตุเปนผลกัน การจะแกแบบเดิมตอง
ตอบคําถามวาปญหามาจากไหน ตองตอบภารกิจของ ส.ว. เสียกอนใน
เบื้องตน ถา ส.ว. อํานาจมากมหาศาลก็ปฏิเสธการเลือกต้ังไมได ถาจะ
ปฏิเสธก็ตองทอนอํานาจของ ส.ว. ลง ถามาจากการสรรหาก็ไดอยาง
เดียวคือเปนผูทรงคุณวุฒิชวยดูแลเรื่องเทคนิคทางกฎหมาย 

   รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เราขบปญหาไมแตก คือ เราคิดวาตองให 
ส.ว. มาจากการเลือกต้ังกอน แลวหาอํานาจให ส.ว. ตามมา แตเราขาด
คําถามวา จําเปนหรือไมที่ตองมีวุฒิสภา อํานาจแบบไหนที่กระจายให
องคกรอื่นได ประเด็นเหลานี้ตองถกเถียงแลกเปลี่ยนกัน สวนป ๒๕๕๐ 
วุฒิสภามาจากการสรรหานี้ แลวการสรรหาองคกรอิสระทําไมตองผาน
วุฒิสภาอีก ไมเห็นตอบอะไรไดเลย ทําไมไมใหกรรมการสรรหาที่เปน
องคกรคุณทรงธรรมก็ยิงตรงไปเลย จะไดรับผิดชอบทางการเมืองดวย  
น่ีจึงมีปญหาทางวิธีคิด เอาเรื่องคุณธรรมชูนํา แลววุฒิสภาจะเปนผูนํา
ทางคุณธรรมเปนกลางทางการเมือง ผมเช่ือเลยไมมีทางเปนไปได 

 

คําถาม  :     รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนแบบไทยๆ ซ่ึงไมเปน
ประชาธิปไตย 

 

อ.วรเจตน  :   การเริ่มทํารัฐธรรมนูญฉบับน้ีตองไปเริ่มดูที่ รัฐธรรมนูญฉบับ
ช่ัวคราว ๒๕๔๙ ที่ใหกันนักการเมืองออกไปทั้งหมด เพราะมองวา
นักการเมืองเลว แตไมกันอีกจํานวนหน่ึงซ่ึงมีผลประโยชนเหมือนกัน  
คนที่เปนขาราชการประจํา คนที่ดํารงตําแหนงในระดับสูง หรือที่มาจาก
องคกรตางๆ ที่จะมีผลประโยชนตอองคกรตนเองอยูขางหลัง เม่ือคน
พวกน้ีเขามาจะเห็นวา ไมมีองคกรตามรัฐธรรมนูญองคกรไหนถูก
ปรับแตงอํานาจหนาที่ในเรื่องที่เปนสาระสําคัญ เม่ือทํารัฐธรรมนูญก็ถูก
จํากัดในกรอบนี้เปนเบื้องตน แลวไปกันคนเลนตามกติกาที่จะออกไปอีก 
มันจึงออกมาแบบนี้ที่มีปญหา 

    ถาต้ังฐานวาคนทํารัฐธรรมนูญตองเปนกลางจริงๆ ก็อยาเอาคนที่
มีสวนในอํานาจรัฐธรรมนูญไมแคเฉพาะนักการเมืองมายุง เพราะจะมี
ประโยชนไดเสีย หรือถาจะเอาคนที่เกี่ยวกับการเมืองมายุงได ก็ตองเอา
กลุมผลประโยชน ตัวแทนตางๆ เขามาใหไดดุลกันแลวสูกัน สวนถา 



 

บทสัมภาษณ 

๔๐ 

แบบแรกแลวจะบอกวา หามคนเปนคณะกรรมาธิการยกรางฯ ลง ส.ส.
หรือเปน ส.ว. ผมวาจิ๊บจอย มีตําแหนงอื่นอีกต้ังเยอะ ทั้งองคกรอิสระ 
หรือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่จะสืบตรงนี้ตอไปอีกซึ่งมีคนจํานวน
หน่ึงมีทางอยู ถาอยากไดคนไมมีสวนไดสวนเสียเขามาทํา ทําไมไมหาม
ทุกตําแหนงไปเลย ๕ ป ก็จะไดคนที่ไมไดคิดถึงตนเองขางหนา 

 

คําถาม  :     นักการเมืองไมไดเขามา ผลคือถูกลดอํานาจลง คนที่เขามา
เยอะคือศาล จนคนวิจารณวาเปนภาวะรัฐธรรมนูญตุลาการภิวัตน 

 

อ.วรเจตน  :   ถาเทียบกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ อํานาจศาลก็ไมไดนอย แตไมได
พูดกัน ซ่ึงประมุขศาลมีสวนในการสรรหาองคกรอิสระ แตผมคิดวา 
บทบาทศาลตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เยอะแลว ที่กรรมาธิการยกรางฯ
บางคนพูดวา ฉบับป ๒๕๔๐ ศาลก็เขามาอยูแลวทําไมพึ่งมาโวยวาย  
ผมมองวา ทานพูดไมหมด ของป ๒๕๔๐ มีคนพูดอยู แตก็อยูในระดับที่
พอรับๆ กันไป แตบางเรื่องก็ขาดคําอธิบายอยู แตของป ๒๕๕๐ มัน
เยอะทั้งปริมาณและน้ําหนัก คือ เพ่ิมจํานวนองคกรที่ศาลเขาไป
เกี่ยวของ ใหอํานาจบางอยางเทน้ําหนักไปที่ศาล เชน คดีเลือกตั้ง มัน
ถายไปที่ศาลศาลหนึ่งมาก และคราวนี้ศาลเปน ๑ ใน ๕ คนของ
กรรมการสรรหาองคกรอิสระ ไมใชหน่ึงในสิบกวาคน นํ้าหนักมันตางกัน
นะ ดังน้ัน คนที่ออกมาโตตองยอนกลับไปดู ๒ เร่ืองน้ี สวนจะรับไดหรือ
ไมไดเปนเร่ืองตางความเห็น 

 

คําถาม  :     ปรัชญาของผูรางพยายามหาองคกรคุณธรรม องคกรที่เปน
กลาง แตความเปนจริงไมมีทางมี 

 

อ.วรเจตน  :   ใช มันมีที่ไหนละ อยาไปหาเลย การที่เราไมรูเร่ืององคกรใด
องคกรหน่ึงไมไดหมายความวาองคกรนั้นไมมีปญหา ในมหาวิทยาลัย
เวลาเลือกอธิการบดีก็มีฝกฝาย น่ีคือครูบาอาจารยนะ วงการศาลก็เคยมี
วิกฤตตุลาการเมื่อ ๑๐ ป ฉะน้ัน มองมนุษยอยางเปนมนุษยเถิด คือ  
มีทั้งดีและไมดี และถึงเปนคนดีก็ทําผิดพลาดได สําคัญผิดได สวนดีเราก็
ยกยองเขา แตสวนผิดพลาดก็คือคนดีผิดพลาด ถาเรามองแบบนี้ ก็จะไม
มององคกรใดองคกรหนึ่งเหนือไปกวาองคกรอื่น ถากดไว ไมคิด
ตรวจสอบ วันหน่ึงพอตรวจสอบ ส่ิงที่ทําไวก็ปรากฏและอยูไมได วันน้ี



 

บทสัมภาษณ 

๔๑ 

เราพูดกันนักการเมืองไมดี เพราะเราเห็นเยอะ แลวถามวา ราชการดี
หมดหรือ คนดีและคนชั่วมีอยูทุกวงการนั่นแหละ 

   รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปนฉบับผูหลักผู ใหญ ซ่ึงผมเคยพูดไป 
ครั้งหน่ึงแลว คือเห็นวาประชาชนออนแอ แลวมีผูมาอนุบาลอีกครั้ง  
บางคนบอกวา การเลือกต้ังเปนส่ิงช่ัวรายที่จําเปน ซ่ึงมันก็เปนปญหาวา 
ถาอยางนั้น ส.ส.อํานาจเยอะ ง้ันให ส.ส.มาจากการสรรหาเลยดีม้ัยละ 
แลว ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง ถาคิดระบบตรรกะของเขาใหสุด ก็ตองเอา 
สุดสุดแบบนี้สิ แลวเอาหรือไมอยางนี้ 

 

คําถาม  :     รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมของเราหรือวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยยินยอมพรอมใจในแบบที่ผูรางกําลังรางกันอยู 

 

อ.วรเจตน  :   ถูกตอง เพราะฐานคิดของอุดมการณประชาธิปไตยยังไมแข็งพอ 
แลวยิ่งประชาธิปไตยปะทะกับคุณธรรม คนมีแนวโนมจะไปเอาคุณธรรม
เพราะรูสึกวาคือความดี สวนประชาธิปไตยคืออะไรที่ไมดี แตอยาลืมวา 
ในตัวประชาธิปไตยมีคุณธรรมบางอยางแฝงอยู เชน คุณธรรมของการ
ถูกตรวจสอบได ซ่ึงเราจะไปหาจากระบบคุณธรรมไมได เพราะวาระบบ
คุณธรรมมันไมเปดใหถูกตรวจสอบ ถาผมสวมเสื้อคลุมคุณธรรมแลวมัน
ก็คือคนดี แลวคุณจะมาตรวจสอบอะไรผม แตประชาธิปไตยคือมัน
เทากัน ไมมีเกราะตรงนี้ ถาเปนคนดีก็ถูกยกยองในทางบารมี แตในทาง
ระบบตองถูกตรวจสอบ 

 

คําถาม  :     ฝายทหารขูวาถาไมรับตองเจอฉบับ คมช. 
 

อ.วรเจตน  :   ถาเปนคนอื่นพูดก็โอเค แตถาผูรางพูดเสียเอง การใหความเห็น
แบบน้ีควรระวัง คุณไมควรมาขูคน แมบอกวาเตือน ก็เปนการเตือน 
แบบขู ซ่ึงไมได คุณตองทํารัฐธรรมนูญใหมีมาตรฐานใหคนรับ คือฉบับ 
ป ๒๕๔๐  เปนมาตรฐานขั้นตํ่า ไมใชมาบอกแบบนี้ วาถาไมเอาจะได
ฉบับที่แยกวา มันเปนการมัดมือคน ประชามติครั้งน้ีไมใชประชามติ
จริงๆ ในแงที่ทําประชามติไมมีโอกาสเลือกวา ถาไมรับแลวจะเจออะไร 
ผมจะไมยอมใหคนที่เขียนรัฐธรรมนูญช่ัวคราว ๒๕๔๙ ที่มัดมือชกคนวา 
ถาไมเอาอันน้ีตองเจอฉบับ คมช. เปนไปตามเกม ผมไมยอมจํานน  
รับไมไดคือรับไมได คมช. มีหนาที่ที่ตองทําฉบับที่ดีกวามาให ที่ทํากัน



 

บทสัมภาษณ 
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อยูน่ีคือข้ันตํ่า ถา คมช. ทําที่หวยกวามาให ประชาชนก็มีสิทธิที่จะ
ออกมาทําประชามติบนทองถนน 

 
คําถาม  :     เมื่อดูคนที่มีอํานาจในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สะทอนถึงฝาย 

ขุนนาง ราชการ รุกกลับนักการเมือง ถาพลาดคือการกลับไปสู
ที่ต้ังเดิมไปอีกหลายสิบป เปนใครก็ตองตอทออํานาจไว  ดังน้ัน  
ยิ่งเลือกต้ังไป ยิ่งแกยาก 

 

อ.วรเจตน  :   ถูกตอง (พูดสวนโดยทันควัน) ใชไง ผมถึงบอกวา อยามา
ลอหลอกเลยวาใหรับไปกอนแลวคอยแก ตอนนี้คนทํารัฐธรรมนูญกําลัง
ลอหลอกและขู วันน้ีสังคมไทยไมใช ๒๐-๓๐ ปกอน คนมีความรูเยอะ 
ทั้งน้ี คนที่จัดประชามติคือ กกต. ตองเปนกลาง ถาไมเปนกลาง ไปบอก
ใหรับพูดอะไรเรื่อยเปอยไป แลวคนที่เขาโหวตไมรับ เขาจะเชื่อในผลท่ี
ออกมาหรือไม ผมฝากเตือนเร่ืองน้ีดวย แตปญหาเกิดขึ้นแลวเพราะ 
กกต. ไปอยูในสวนหน่ึงของคณะกรรมาธิการยกรางฯ ดังน้ัน อยาไป
บังคับคน ใหเขาคิดกันเองเถอะ 

 

คําถาม  :      ถาอาจารยเปนผูรางจะตั้งโจทยวาอยางไร 
 

อ.วรเจตน  :   กวางๆ คือ บทบัญญัติดานสิทธิเสรีภาพจะปรับแกนอยมาก เอา
ฉบับป ๒๕๔๐ เปนฐาน ที่จะเสริมคือการมีสวนรวมทางตรงของ
ประชาชน การถอดถอนโดยตรง และเอาที่ป ๒๕๔๐ ยังทําไมได ใหทํา
ไดคือปรับเทคนิค และจะไมเพ่ิมอะไรใหมๆ ที่จะเปนภาระแกรัฐใน 
วันขางหนา ไมเพ่ิมใหดูเยอะเพื่อเปนจุดขาย เพราะหมวดสถาบัน
การเมืองแย 

   สวนที่จะปรับ คือ สถาบันทางการเมือง การตรวจสอบฝาย
บริหารที่ใหงายขึ้น สวนวุฒิสภาที่ไมเปนกลาง ซ่ึงแนนอนตามป ๒๕๔๐ 
วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งไมมีทางเปนกลาง ผูรางในอดีต รางในสิ่งที่
มันเปนไปไมได ดังน้ัน ตองเลิกไปเลย ต้ังเปาอยางนี้ตรรกะมันไปไมได 
ผมจะเสนอวาใหเลิกวุฒิสภา สวนเร่ืองเทคนิคการบัญญัติกฎหมาย
ผิดพลาดอาจมีหนวยข้ึนมาในสภาผูแทนราษฎรและทํากระบวนการ 
ทางกฎหมายใหเปนระบบตรวจสอบไดกอนนําขึ้นทูลเกลาฯ นอกจากนี้ 
ควรมีผูตรวจราชการทหารลักษณะเหมือนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 



 

บทสัมภาษณ 

๔๓ 

มีหนาที่ตรวจสอบการใชงบของทหาร พวกงบลับ ทั้งน้ี การใชงบที่อื่นๆ 
เปดใหดู ทําไมของทหารจะใหดูไมได 

   เร่ืองถอดถอนก็ใหอํานาจประชาชน องคกรอิสระก็อาจผานสภา 
คะแนน ๓ ใน ๔ เลย คือ บังคับให ๒ ฝายตกลงกันใหได ไมวากันที่จะ
ตอรองกัน สวนถาตองเปนผูทรงคุณวุฒิก็ตองเลือกจากบัญชี นอกจากนี้ 
องคกรหลายองคกรจะไปอยูใน พ.ร.บ. สวนระบบเลือกตั้งตองสะทอน
เจตนารมณที่แทจริงของประชาชนแตผมไมทําแบบของป ๒๕๕๐ น้ี
แนนอน สวนจะไดนักการเมืองแบบไหน เปนเร่ืองประชาชนที่จะตัดสิน
ชะตาชีวิตของเขา ผมก็เปนแคเสียงเสียงหน่ึง ถานักการเมืองทําไมดี  
ทุกคนมีสิทธิแสดงความเห็น มีสิทธิชุมนุม 

   สุดทายกอนจาก อาจารยวรเจตนยังทิ้งทายอยางมีความหวังวา 
"ถานับพีเรียด ๗๕ ปที่ผานมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ 
วัฒนธรรมประชาธิปไตยไทย นาจะอยูในชวงวัยรุนแลว แตยังไมถึง ๑๘ 
ขวบ และคงไมใชเด็กแบเบาะ เพราะมีคนตานสิ่งแปลกปลอมที่ไมใช
ประชาธิปไตย แมบางคนบอกไมโต เปนการเดินวนกลับทีเดิม...ก็นาคิด 
มันอาจจะดูเหมือนหมุนยอนกลับมาที่เดิมถามองจากดานบนลงมา แต
ถามองดานขางคงเปนเหมือนรถไตถัง ทั้งน้ี ผมมองดวยความใฝฝน
สวนตัวนะ" 

 
                                              




