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 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขไดทําการยึดอํานาจการปกครองของ
ประเทศ และได มีประกาศคณะปฏิ รูปการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย เปนประมุข ฉบับที่  ๓ ให
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ น้ัน  
เพ่ือเปนการปูแนวทางในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญฉบับใหมใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาไดมากที่สุดจําเปนที่ จะตองกําหนด
ประเด็นศึกษาวิจัยใหแมนยําตรงตอสาเหตุแหง
ปญหาดวย ขอเขียนนี้ จึงขอเสนอประเด็น
ดังกลาวไวดังตอไปน้ี 
 ประการที่ หนึ่ ง ที่ มาของวุ ฒิสภา 
เน่ืองจากไดมีการเปลี่ยนวิธีการเขาสูตําแหนง
จากการเปนสภาแตงตั้งมาเปนสภาเลือกตั้ง ซ่ึง
สถานะที่เปนอยูยังมีจุดที่ตองปรับปรุงแกไข 
เพราะในระบบที่เปนอยูยังมีจุดที่ตองปรับปรุง
แกไข เพราะในระบบที่เปนอยูหนีการฝกใฝทาง
การเมืองไดยาก จนไมสามารถดํารงความเปน
กลางได ทั้ง ๆ ที่เปาหมายของการมีวุฒิสภา 
ก็เพ่ือทัดทานตรวจสอบรัฐบาลและกลั่นกรอง
กฎหมาย ทั้งวุฒิสภายังเปนองคกรแตงตั้งบุคคล
เขาสูองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทั้งระบบ 

แตการคัดสรรบุคคลเขาสูการดํารงตําแหนง
ดังกลาวกลับไมไดผลอยางที่หวังไว หลายครั้ง
กลับไดคนที่นึกไมถึงวาจะไดเขาไปที่ผานมามี
หลายคนเสนอทางออกที่มาของของวุฒิสภา 
อยากใหวุฒิสภามาจากกลุมตัวแทนของทุกภาค
สวนในสังคมเพื่อเปนกระบวนการทัดทานที่เปน
กลางทางการเมืองจริง ๆ ถาไดวุฒิสภาแบบนั้น

นาจะดีขึ้นกวาเดิม∗ 
 สวนความเห็นที่ใหยุบวุฒิสภา โดยให
เหลือสภาเดียวถือเปนเรื่องนาเสียดายในแงการ
ทํางานทางกฎหมาย เน่ืองจากการทํางาน
บัญญัติกฎหมายของสภาผูแทนราษฎรถาเวลา
กระชั้นชิดหรือมีรางกฎหมายจํานวนมาก อาจจะ
ไมมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณา 
ซ่ึ ง กฎหมาย เป น เ รื่ อ งที่ มี ก า ร แบ ง ป น
ผลประโยชนที่ซับซอน มีทั้งขอดีและขอเสีย  
ถามีกระบวนการกลั่นกรองก็ยอมจะดีกวา ซ่ึง 
ถาไมมีสมาชิกวุฒิสภาในระบบรัฐสภา ก็ตองมี
กระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบ อยางไร 
                                                 
  ∗เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกลา ครั้งที่ ๘ ประจําป ๒๕๔๙ เรื่อง “การปฏิรูป
รัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ” (Constitutional 
Reform : Comparative Perspective) ระหวางวันที่ ๓-๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ  
ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร.  
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ก็ตามเห็นว าควรมี วุ ฒิสภา แตต องแก ไข
กระบวนการเพื่อใหไดบุคคลที่เปนกลางทาง 
การเมือง เพ่ือทําประโยชนในการพิจารณา
กฎหมายและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 ประการที่สอง การปฏิรูปการเมือง 
ในสวนองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่ผานมา
มีปญหาในเรื่องของการทุจริต (Corruption) จึง
จําเปนตองมีการดุลและคานอํานาจรัฐตาม
ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดสราง
ระบบตรวจสอบอํานาจรัฐที่เปนองคกรอิสระ เชน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน ถาองคกร
เหลานี้มีพลังมากก็จะควบคุมการใชอํานาจรัฐ
ไมใหออกนอกลูนอกทาง ไมกลาใชอํานาจตาม
อําเภอใจ และย่ิงถาองคกรตรวจสอบสามารถ
ตรวจจับการใชอํานาจรัฐโดยไมชอบได ก็จะยิ่ง
ทําใหการปกครองบานเมืองถูกหลักธรรมาภิบาล 
แตหากองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเหลานี้
ขาดประสิทธิภาพหรือตกอยู ในมือของผู ใช
อํานาจรัฐเสียเอง ยิ่งอันตรายมากกวาไมมีองคกร
ตรวจสอบ เพราะจะทําใหกลไกอื่นไมมีโอกาส 
เขามาตรวจสอบและผูกุมอํานาจรัฐอาจใช
กระบวนการตรวจสอบเพื่อฟอกการกระทําผิด
ของตนใหเปนถูก และเปนอาวุธทํารายฝาย 
ตรงขาม ซ่ึงตลอดเวลา ๘ – ๙ ป ที่ผานมา  
จะเห็นวาองคกรตรวจสอบอํานาจรัฐหลายองคกร 
ไมไดเปนไปตามหลักการทําหนาที่ไมไดอยางที่
ตั้งเปาหมายไว 
 สาเหตุขางตนเปนเง่ือนไขเปดชองใหคน
เขามาทุจริต (Corruption) ได ตองทําอยางไร 
จึงจะปฏิรูปกระบวนการคัดสรรบุคคลเขาสูการ

ดํารงตําแหนงในองคกรนั้น ๆ ไดอยางเหมาะสม 
โดยปกติจะใหผูสรรหามาจาก ๓ สวน คือ ฝาย
ศาล ฝายการเมือง และฝายนักวิชาการภาครัฐ 
เขาไปเปนคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงพบวาใน
สัดสวนที่มาจากฝายศาลจะอยูเหนืออํานาจทาง
การเมืองและมีความเปนกลาง ม่ันใจมากที่สุดวา
ไมฝกใฝฝายรัฐบาล ฝายคาน หรือฝายใด  
จึงอยากใหองคประกอบกรรมการสรรหามาจาก
ฝายตุลาการมากที่สุด แตตอนนี้มีเพียง ๓ คน 
คือ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลฎีกา 
และประธานศาลรัฐธรรมนูญ สวนฝายการเมือง 
ที่ออกแบบไวเดิมยังไมถูกตองนักเนื่องจากให
พรรคการเมืองคัดเลือกกันเองใหเหลือ ๔ คน ซ่ึง
จะทําใหเกิดปญหาแบบ The winner takes all 
เพราะระหวางฝายคานกับฝายรัฐบาล หากฝาย
ไหนมีจํานวนมากกวาก็จะไดฝายตนเขาไปเปน
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเขาสูองคกรอิสระได
ทั้งหมด ซ่ึงสามารถแทรกแซงกระบวนการ 
สรรหาไดเพราะมีจํานวนพอดีกับการเขาไป
บล็อกโหวต เพ่ือใหคนฝายตนเขาไปเปนองคกร
อิสระหรือเขาไปกําหนดมติของคณะกรรมการ
สรรหา หรือลมกระบวนการสรรหาทํ าให 
ไมสามารถตั้งองคกรอิสระได ซ่ึงถือเปนจุดออน 
 สวนองคประกอบที่มาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เห็นวาสมมติฐานไมนาจะถูกตองเพราะ
กรรมการสรรหาบุคคลตองมาจากบุคคลที่เปน
กลางทางการเมือง ไมจําเปนตองใชผู รูทาง
วิชาการสูง ๆ แตตองการคนที่เปนกลางทางการ
เมืองไมสังกัดพรรคการเมืองและการใชสัดสวน
เฉพาะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยของรัฐก็เปน
การไมถูกตองเพราะยั งมี นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความเปนกลางทางการ
เมืองอีกเปนจํานวนมาก ฉะนั้น หากจะนํามาเปน
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คณะกรรมการสรรหาจริง ๆ ก็ควรมีตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยรัฐสวนหนึ่งและเอกชนอีกสวนหนึ่ง 
อยางไรก็ตามเห็นวาผูแทนในสวนนี้ตรวจสอบ 
ดูไดยากวาเปนตัวแทนจากฝายการเมืองหรือไม 
ถาตัวแทนฝายการเมืองจะทราบไดชัดเจนวาอยู
ฝายไหนสวนตัวแทนที่มาจากศาลยุติธรรมถือวา
มีความเปนกลางและเปนอิสระ เพราะเขาสู
ตําแหนงราชการและเลื่อนขั้นขึ้นดวยตัวเอง  
ไมเคยตองเปนหนี้บุญคุณทางการเมืองของใคร 
การแกไขรัฐธรรมนูญในสวนนี้เห็นวาควรกําหนด
ตัวแทนฝายรัฐบาลและฝายคานเขามาเทา ๆ กัน 
ซ่ึงจําเปนตองมีฝายการเมืองเพราะจะรูจักวาใคร
เปนใครที่เปนกลางทางการเมือง สําหรับสัดสวน
ทางศาลเห็นวาศาลยังมีความเปนกลางอยูมาก 
คณะกรรมการสรรหาควรมีองคประกอบที่มาจาก
ศาลเพิ่มมากขึ้น นาจะเพิ่มสัดสวนเปนศาล
รัฐธรรมนูญ ๑ คน ศาลปกครอง ๒ คน และศาล
ยุติธรรม ๓ คน เน่ืองจากศาลยุติธรรมหางไกล
จากกระบวนการแทรกแซงทางการเมืองมากกวา
อีกสองศาล 
 ดังน้ัน องคประกอบเปนตุลาการ ๖ คน 
การเมือง ๒ คน นักวิชาการจากภาครัฐและ
เอกชน ๒ คน และอาจเพิ่มผูแทนองคกรอิสระ 
เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา แตทั้งน้ีในสัดสวน
ทั้งหมดควรจะอยูที่ประมาณ ๑๕ – ๑๖ คน  เพ่ือ
ทําใหเปนจํานวนมากพอที่จะไมทําใหเกิดบล็อก
โหวต 
 ประการที่สาม ดานศาลรัฐธรรมนูญ 
หัวใจสําคัญของผูที่จะมาดํารงตําแหนงตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ คือความเปนกลางทางการเมือง 
อาจไมจําเปนตองเชี่ยวชาญทางกฎหมายมาก 
ขอเพียงมีสามัญสํานึก มีความเปนกลางทางการ
เมือง และอิสระจากฝายตาง ๆ จริง ๆ ถาเกงแต
ขาดความอิสระก็จะมีคําวินิจฉัยอยางที่ปรากฏ
ในประวัติศาสตร คําวินิจฉัยเหลานี้อธิบายคนที่
มีสามัญสํานึกไมได แตก็วินิจฉัยมาแลวและ
ผูกพันทุกองคกรโตแยงอะไรไมไดเลย โดย
หลักการแลวขึ้นชื่อวาศาลตองรักษาความเปน
กลาง ตองดํารงความเปนอิสระจากอํานาจ
แทรกแซงทางการเมืองไมวาจะเปนอํานาจเถื่อน 
อํานาจเงนิ หรืออํานาจรัฐ 
 ปญหาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้คือ
สัดสวนองคคณะตุลาการ จําเปนหรือไมที่ตองมี 
๑๕ คน อาจจะมีแค ๗ – ๙ คน จะไดหรือไมโดย
มาจากศาลฎีกา ๕ คน ศาลปกครองสูงสุด ๓ คน 
และอีก ๑ คน มาจากองคกรอ่ืน ๆ เชน ให
วุฒิสภาเสนอหรืออาจมาจากสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมใชมีแตคนที่มี
ความรูแตไมมีหลักประกันในเรื่องของความเปน
กลาง นอกจากนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสาย
ผูทรงคุณวุฒิทั้งจากนิติศาสตรและรัฐศาสตร 
ก็ถือวามีปญหาตองกําหนดใหชัดเจนกวานี้ 
วาผูทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตรและรัฐศาสตรน้ัน
มีความหมายอยางไรที่ผานมาไมมีความชัดเจน
ใครก็ตามแคมีเพียงปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
หรือรัฐศาสตรบัณฑิตเทานั้นก็สามารถเปน 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูทรงคุณวุฒิไดแลว 
และครั้งหนึ่งตองการผูทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร
เขาไปแทนตุลาการที่ขาดปรากฏวามีการแขงขัน
ระหวาง ๒ คน คนหนึ่ งเปนศาสตราจารย
ปริญญาเอกทางกฎหมาย เปนคนที่คนในวงการ
นิติศาสตรยอมรับในความรูความสามารถ 
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ขณะที่อีกคนหนึ่งในวงการนิติศาสตรไมมีใคร
รูจัก แตมีปริญญานิติศาสตรบัณฑิตอยูหน่ึงใบ ก็
เขามาแขงขันและในที่สุดวุฒิสภาก็เลือกมาเปน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสายผูทรงคุณวุฒิทาง
นิติศาสตร เห็นวาไมถูกตอง แตก็ทําอะไรไมได
เพราะกฎหมายใหอํานาจอยางนั้น 
 ประการที่สี่  เห็นวาควรจะมีการจัดตั้ง
ศาลเลือกตั้ง หรือกระบวนการวินิจฉัยขอขัดแยง
ในเร่ืองการเลือกตั้ง ปญหาเรื่องการเลือกตั้งชอบ
หรือไม รวมทั้งการใหใบแดงใบเหลือง ปจจุบัน
การใหอํานาจทั้งหมดนี้กับคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ไมนาจะถูกตอง และถือเปน
ตนเหตุของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่
ผานมา จําเปนตองมีการปรับปรุง เพราะมีปญหา
จากการที่ กกต. มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใครจะ
มาโตแยงไมได เพราะใหทั้งอํานาจบริหารจัดการ 
ใหอํานาจนิติบัญญัติในการออกกฎระเบียบ และ
อํานาจตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดแกองคกรนี้ สิ่งที่นา
กลัวมากที่สุด คือ การรวบอํานาจเบ็ดเสร็จไวใน
องคกรเดียวกันโดยไมมีการตรวจสอบคัดคานนั้น
คือ Corrupt Absolutely พูดอยางนี้ ไม ใชการ
กลาวหาใครวาทุจริต (Corruption) แตโดยหลัก
วิชา สามารถเปรียบเทียบสภาวะอยางนี้วาเปน
เผด็จการ แตเปนเผด็จการเฉพาะกิจการเลือกตั้ง 
เปนเรื่องที่อันตรายมาก เพราะความผิดพลาด
เปนสมบัติของมนุษย ดังน้ัน การใช อํานาจ
รุนแรงใหคุณใหโทษคน จึงตองมีการกลั่นกรอง
การใชอํานาจ เพ่ือปองกันไมใหใชอํานาจในทาง
ที่ผิด 
 วิธีการแกไขปญหาน้ีทําไดหลายรูปแบบ 
เชน กกต. ใช อํานาจเหมือนเดิมแตสามารถ
อุทธรณไปที่ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม หรือศาล
รัฐธรรมนูญ หรือจะให ๓ ศาลรวมกันวินิจฉัย

หรือตัดอํานาจตุลาการไปใหศาล สวน กกต. ทํา
หนาที่เปนพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหศาล ซ่ึง
แบบหลังตองมีการตั้งศาลเลือกตั้ง อาจจะตั้งเปน
ศาลที่ ๕ เพ่ิมขึ้นจากที่ประเทศขณะนี้มี ๔ ศาล 
คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 
และศาลทหาร ซ่ึงรัฐธรรมนูญเปดชองวางใหทํา
ไดโดยตราพระราชบัญญัติรองรับ หรือจะใช
ทรัพยากรที่มีอยูแลวโดยไมตองสรางศาลใหม 
เชน ใหศาลที่มีอยูรับไปวินิจฉัย ตั้งเปนแผนก
ขึ้นมาเชนเดียวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือจะวางแนวทาง
วาถาเลือกตั้งทองถิ่นไปที่ศาลไหน เลือกตั้ง
ระดับประเทศไปที่ศาลไหน ซ่ึงออกแบบไมยาก 
 ประการที่หา  ปญหาของศาลยุติธรรม 
ประเด็นปญหาคือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ทําลายหลักการของศาลยุติธรรมหลายประการ 
ที่ผานมาศาลยุติธรรมมีการสรางระบบปองกัน
การแทรกแซงจากภายนอก ขณะเดียวกันก็มี
ระบบตรวจสอบ ควบคุม กลั่นกรองภายใน
คอนขางรัดกุม มีการเครารพเชื่อฟงกันเปน
ระดับชั้ น มีผู พิพากษาผู ใหญ เปนพ่ี เลี้ ยง 
ผูพิพากษาใหมที่ประสบการณนอย ชวยตรวจ
เพ่ือกรองคําพิพากษากอนจะออกไป ตองไม
พลาด ไมผิดเพี้ยน  แตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ไดสรางระบบเด็กปกครองผูใหญ หมายความวา
เวลานี้ผูพิพากษาเจาของสํานวนมีอิสระเต็มรอย 
ไมใหใครมายุงเกี่ยวในสํานวน ถาไมพอใจก็ให
อุ ทธรณ ไปที่ ศาลอุทธรณ  และศาลฎี กา
ตามลําดับ ทําใหคดีความไปที่ศาลอุทธรณเพ่ิม
จํานวนมากกวาที่ เคย ขณะเดียวกันคดีจาก 
ศาลอุทธรณก็ขึ้นสูศาลฎีกามากขึ้น ปที่ผานมา 
มีจํานวนถึงสองหม่ืนคดี แตผูพิพากษาในศาล
ฎีกาปจจุบันสามารถตัดสินไดมากสุดปละ 
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หน่ึงหม่ืนคดี กลายเปนดินพอกหางหมูถึงคราวที่
ตองปฏิรูปใหญ 
 นอกจากนี้ระบบเด็กปกครองผู ใหญ 
ยั งถู กสร างจากรั ฐธรรมนูญ ที่ กํ าหนดให
คณะกรรมการขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม 
(กต . )  ทั้ ง  ๑๒  คน  จากศาลฎี กา  ๔  คน  
ศาลอุทธรณ ๔ คน และศาลชั้นตน ๔ คน ตองมา
จากการเลือกตั้ง ผูพิพากษาทุกคนมีสิทธิเลือกตั้ง 
กต. ซ่ึงเสียงสวนใหญของผู มีสิทธิ เลือกคือ 
ผู พิ พากษาศาลชั้ นต น  ซ่ึ ง มี จํ านวนกว า 
สองพันคน โดยจํานวนนี้เปนผูพิพากษาใหม  
ยังมีกลุม มีสถาบัน ยังไมโตพอที่จะเปนอิสระ 
เปนปจเจกบุคคล เหมือนตุลาการที่แทจริงที่ไมมี
รุน ไมมีสถาบัน ไมมีพรรค ไมมีฝกมีฝาย การ
เลือกตั้งระบบนี้คะแนนเสียงสวนใหญจึงอยูที่ 
ผูพิพากษาศาลชั้นตน และโดยธรรมชาติที่ไหน 
มีเลือกตั้งที่น่ันยอมมีการหาเสียง เกิดหัวคะแนน 
และแนวรวม ผลคือใครที่จับกระแสใหญหรือแนว
ใหญไดคนนั้นจะได กต. ๑๒ คน เปนลักษณะ 
The winner takes all คือกลุมน้ัน คณะบุคลนั้น 
สายน้ันจะเปนผูทรงพลัง เปนเจาพอที่แทจริงใน
วงการศาลยุติธรรม อันตรายมาก สภาพที่เกิดใน
ปจจุบัน ผูพิพากษาศาลฎีกาที่อยากเปน กต.  
๔ คน ก็จะตองเดินสายขอคะแนนจากลูกศิษย 
กลายเปนระบบ ใครมีบุญคุณกับใคร อยางนี้
อันตรายตองแกทันที 
 ประการที่หก   สิ่งทีตองแกอีกประการ
หน่ึงคือ กรอบเวลาของการออกกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายลูกบท จะเห็น
วารัฐธรรมนูญใชมา ๘ – ๙ ปแลว บางเร่ืองยังไม
มีการออกกฎหมายรองรับ ทําใหสิทธิ หนาที่
หลักการทั้งหลายในรัฐธรรมนูญเปนหมัน การแก

รัฐธรรมนูญครั้งน้ีตองระบุใหชัดเจนวาเรื่องใด
ตองทําใหเสร็จภายในกี่ป 
 ประเด็นที่ เจ็ด  สิ่ งที่ตองแกอยาง
เรงดวน คือจริยธรรมทางการเมือง เพราะ
การเมืองเปนเรื่องกระแสใหญในประเทศ คนที่
อยูในตําแหนงทางการเมืองคุมราชการระดับสูง  
คุมอํานาจรัฐใหคุณใหโทษแกผู อ่ืนไดมาก  
ถาเปน นาย ก. หรือนาย ข. ศีลธรรมเสื่อม  
ทํารายคนอื่นนอย และจับไมยาก แตคนที่ มี
อํานาจรัฐในมือที่ศีลธรรมเสื่อม ผิดลูกผิดเมีย 
คนอ่ืน ยักยายถายเทผลประโยชน แลวบอกวา
ทําได ไมเห็นมีปญหาอะไร ไมผิดกฎหมาย เรื่อง
สวนตัว ผิดกฎหมายตรงไหน ถาอยางนี้คนใน
ประเทศนี้ เดือดรอน ดังน้ัน จึงตองปฏิ รูป
คุณธรรมศีลธรรมทางการเมืองนําหนาประเด็น
อ่ืนทั้งหมด 
 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเขียนไวใน
มาตรา ๗๗ วาให จัดทํามาตรฐานคุณธรรม 
ผู ดํ ารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือปองกัน 
การทุจริต ถาศีลธรรมเสื่อมการประพฤติมิชอบ 
ก็มากขึ้น ตองมีการคานอํานาจทั้งทางกฎหมาย
และทางจริยธรรม โดยจริยธรรมและศีลธรรมเปน
ตัวถวงภายในถาสองตัวทํางานดี การทุจริต 
(Corruption) ทําไดยากขึ้น แตถาไมมีจริยธรรม 
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบก็จะไมมี
ประสิทธิภาพ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ เขียนไว
ถูกตองแตไมมีแขนขา ไมมีสภาพบังคับ เปน
กระดาษเปอนหมึกไมมีใครอางรัฐธรรมนูญ
มาตรานี้มาวิ เคราะหผู ดํ ารงตํ าแหนงทาง
การเมืองเลย ทั้งที่ เปนเรื่องใหญ จึงเห็นวา 
ขอเสนอใหแกไขเพิ่มเติมวรรคสองในมาตรา ๗๗ 
วา ในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนง
ตาง ๆ ในวรรคหนึ่ง รวมทั้งการดํารงตําแหนง
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และพนจากตําแหนงตองมีการประเมินผล
พฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรม ควบคูไปกับ
การประเมินสมรรถภาพ ใหสองอยางเทากัน ถา
หากตองการทั้งคนเกงและคนดี เกงอยางเดียว
อาจเปนโจรได ดีอยางเดียวเปนเหยื่อโจรได
เหมือนกั น  ทั้ ง น้ี  ตามที่ กฎหมายบัญญัติ 
ซ่ึงจะตองทํารายละเอียดใหเสร็จภายใน ๑ ป  
แคน้ีก็มีชองทางใหร้ือฟนประเด็นจริยธรรมขึ้นมา
ใหมได ไมใชแถลงวาตนเองทําถูกตองตาม
กฎหมายทุกอยาง แตเร่ืองจริยธรรมอยามาถาม 
น่ีเปนความเสื่อมทางคุณธรรมจริยธรรม ไมวา
ศาสตรแขนงไหน ถาไมมีคุณธรรมเปนรากฐาน 
ศาสตรน้ันไมใชศาสตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทั้งนี้ ปญหาทางจริยธรรมมีในทุกวงการ
โดยมีสาเหตุมาจากกระแสวัตถุนิยมที่มากขึ้น 
ที่มากดเรื่องจริยธรรมใหมีนอยลง ซ่ึงวิธีการแก
จะตองเนนย้ําการพัฒนาทางจิตวิญญาณใหเกิด
ปญญาเพ่ือลดกระแสวัตถุ นิยมไมให มีการ
แบงแยกชนชั้นและมุงแขงขันกันสุดเหวี่ยง
เพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยสินเงินทอง จนเกิดเปน
ระบบธนบัตรนิยม ทําใหคนจากเดิมที่เคยนับถือ
ศาสนาที่มีคําสอนทางจิตวิญญาณ กลับเปลี่ยน
มานับถือศาสนาเงิน ที่ยึดหลักวาความดีคือ 
เงินเขา ความชั่วคือเงินออกซึ่งสรางระบบ
มิจฉาทิฐิขึ้นวา กินตามน้ําได ขออยาใหใครจับ
ไดก็พอ กอใหเกิดปญหาแกสังคมอยูในขณะนี้ 

 
 

 
 




