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 เม่ือวันจันทรที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดงานวิชาการ
ประจําป  ครั้ งที่  ๒ ขึ้น ณ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการแสดงผลงาน
วิชาการในดานตาง ๆ ซ่ึงในงานดังกลาว  คณะ
นิติศาสตรไดนําเสนอประเด็นในทางวิชาการ ใน
รูปของการเสนอบทความ ครอบคลุมสาขา
กฎหมายตาง ๆ กลาวคือ กฎหมายระหวาง
ประเทศ กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายมหาชน กฎหมายภาษีและ
กฎหมายการค าระหว างประเทศ  และมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนผูวิจารณบทความ  
ตลอดจนเปดโอกาสใหผู เขารวมรับฟงการ
นําเสนอบทความไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทความดังกลาวดวย 
 ในงานวิชาการดังกลาว ผู เขียนได 
เขารวมรับฟงการนําเสนอบทความเรื่อง “การ
ปฏิรูปการเมือง  :  ศึกษากรณีของสถาบัน
การเมืองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ”   
ซ่ึงเสนอโดย รศ.ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ  
และวิ จ ารณ บทความโดย  ศ .ดร .  อมร   

จันทรสมบูรณ  ดังน้ัน ในการสรุปผลการ
นําเสนอและวิจารณดังกลาว ขอแบงออกเปน  
๒ สวน คือ สวนที่หนึ่ง เปนการสรุปประเด็น
การนําเสนอบทความ ซ่ึงผู เสนอไดนําเสนอ
สภาพปญหาของสถาบันการเมืองและองคกร
ตามรั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั กรไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
สภาพปญหาดังกลาวขางตน และสวนที่สอง
เปนการสรุปประเด็นการวิจารณบทความของ
ผูทรงคุณวุฒิ และสรุปประเด็นคําถาม ตลอดจน
ความคิดเห็นของผูเขารวมรับฟงการนําเสนอ
ดังกลาว 
 
 
 
 

๑. สภาพปญหาของสถาบันการเมืองและ
องคกรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๑ .๑  สภาพปญหาของสถาบั น
การเมือง 
  แยกพิจารณาออกเปน ๒ กรณี คือ 
๑.๑.๑ ปญหาของระบบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ

 
โดย   นายบรรหาร  กําลา   
        นิติกร   สํานักกฎหมาย 

สวนท่ีหน่ึง
สรปุประเด็นการนําเสนอบทความ 
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ 
๑.๑.๒ ปญหาความสัมพันธระหวางรัฐสภากับ
รัฐบาล ดังตอไปน้ี 
   ๑.๑.๑ ปญหาของระบบรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  (๑) สภาผูแทนราษฎร   
    มีปญหาที่สําคัญดังน้ี 
   (๑.๑) ปญหาสถานภาพและ
ความเปนอิสระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(ส.ส.) ในการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงมีสาเหตุสําคัญ  
๒ ประการ คือ 
   ก)  มาตรการบังคับใหผูสมัคร
รับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมืองกอนถึง 
วันเลือกตั้งไมนอยกวา ๙๐ วัน ตามมาตรา  
๑๐๗ (๔) 
   ข) บทบัญญัติที่ ให อํ านาจ
พรรคการเมืองมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น ๆ ได
หากไมปฏิบัติตามมติของพรรค ตามมาตรา 
๑๑๘ (๘) 
   จากมาตรการดังกลาวทําให
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของปวงชน 
ชาวไทยและโดยความเปนอิสระภายใตมโนธรรม
สํานึกของ ส.ส. ยอมไมอาจเกิดขึ้นไดอยาง
แทจริง เพราะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตตามที่พรรคการเมืองที่ตนสังกัด 
มีมติกําหนดใหเทานั้น 
   (๑.๒) ปญหาพรรคการเมือง
และระบบการเลือกตั้ง แบงออกเปน 
   ก) ปญหาสถานภาพพรรคการ
เมืองไทย 
   พรรคการเมืองของไทยสวน
ใหญเปนพรรคการเมืองที่ยังไมมีลักษณะเปน

สถาบัน การดํารงอยูของพรรคการเมืองมักขึ้นอยู
กับตัวบุคคลประกอบกับโครงสรางภายในของ
พรรคการเมืองมิไดมีลักษณะเปนประชาธิปไตย 
   ข) ปญหาระบบการเลือกตั้ง 
   ระบบการเลื อกตั้ งภายใต
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เปนระบบผสมระหวางแบบ
แบงเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมือง ซ่ึงการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเปน
ระบบที่ทําลายกลไกความรับผิดของ ส.ส. ที่มีตอ
ประชาชนแตกลับไปมีความรับผิดตอหัวหนา
พรรคแทน เพราะการเขาสูบัญชีรายชื่อและการ
เลือกอันดับในบัญชีรายชื่อเปนอํานาจของ
หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
เพียงไมกี่คนเทานั้น 
  (๒) วุฒิสภา   
   มีปญหาที่สําคัญ ดังนี้ 
   (๒.๑) ปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
ในการกลั่นกรองกฎหมาย 
   วุฒิสภายังประสบปญหาใน
หลายประการโดยเฉพาะความแตกตางในเรื่อง
ความเขาใจและการตีความเนื้อหาหรือสารัตถะ
ของกฎหมาย การมีมุมมองที่ตางกัน ชองวาง
ของความรูในการรางกฎหมายที่กําลังกลั่นกรอง 
การขาดขอมูลงานวิจัยมาสนับสนุน  กรอบเวลา
ที่ จํากัดในการพิจารณา การแทรกแซงจาก
อิทธิพลโดยเฉพาะฝายรัฐบาล 
   (๒.๒) ปญหาอํานาจหนาที่ของ
วุฒิสภาที่เกี่ยวของกับการควบคุมฝายบริหาร 
   เน่ืองจากรัฐธรรมนูญไมไดมี
เจตนารมณใหวุฒิสภาดําเนินกิจกรรมดานนี้
เชนเดียวกับสภาผูแทนราษฎร ประกอบกับ
อํานาจของวุฒิสภาในการเรียกเอกสารหรือบุคคล
จากฝายบริหารมักไมไดรับความรวมมือจากผูมี
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อํานาจตัดสินใจในทางนโยบาย การดําเนินงาน
ภายในของวุฒิสภาเองก็มีการแบงเปนกลุมเปน
กอนทําใหขาดความเปนกลางและขาดวุฒิภาวะ
ในการทําหนาที่ 
   (๒.๓) ปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
   ในการใชอํานาจการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐของวุฒิสภาตามกระบวนการ
ของกฎหมายที่ มีอยู น้ันไมเอ้ือใหวุฒิสภาใช
อํานาจหนาที่อยางเต็มที่ โดยเฉพาะการใช
อํานาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง
ของวุฒิสภานั้นไมเคยถอดถอนใครไดเลยในทาง
ปฏิบัติ นอกจากนี้วุฒิสภายังลอมรอบไปดวย
บรรยากาศของสมัครพรรคพวกที่มาจากระบบ
อุปถัมภโดยเฉพาะจากฝายรัฐบาล กอใหเกิดการ
แบงพรรคแบงพวก จึงทําใหกลไกในการแสดง
บทบาทหนาที่ของวุฒิสภาไมอาจบรรลุตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดอยางสมบูรณ 
  (๓) คณะรัฐมนตรี  
    มีปญหาที่สําคัญ คือ 
   ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ ภ า ย ใ ต
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ปรากฏวาคณะรัฐมนตรี
หรือรั ฐบาลมั กใช อํ านาจรั ฐเ พ่ื อแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวและพวกพองทามกลางเสียง
วิพากษวิจารณจากสังคมเปนอันมาก ซ่ึงปญหา
การคอรรัปชั่นน้ันมิไดมีแตการคอรรัปชั่นที่ผิด
กฎหมายเทานั้น แตยังเปนการคอรรัปชั่นทาง
นโยบายซึ่งถือเปนการคอรรัปชั่นในเชิงจริยธรรม 
โดยปรากฏในลักษณะดังตอไปน้ี เชน  การใช
อํานาจทางบริหารเพื่อเอ้ือผลประโยชนใหแก
ธุรกิจของตนเองซึ่งอาจจะมีลักษณะเจาะจง
หรือไมเจาะจงกับธุรกิจของรัฐมนตรีหรือพวก
พอง หรือการทําสัญญาขอผูกพันใด ๆ ที่ทําให

รัฐเสียเปรียบคูสัญญาเอกชนที่นักการเมืองมี
สวนไดเสียหรือที่ เปนญาติและพวกพองทั้ง
ทางตรงและทางออม เปนตน 
 

   ๑ .๑ .๒ ปญหาความสัมพันธ
ระหวางรัฐสภากับรัฐบาล  
  (๑) ปญหาการควบคุ มฝ าย
บริหารโดยฝายนิติบัญญัติ 
   (๑.๑) การตั้งกระทูถาม 
   ในทางปฏิบัติน้ันมีปญหาและ
ขอจํากัดหลายประการที่ทําใหกระบวนการตั้ง
กระทูถามเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ไดแก 
ปญหาจากการที่ฝายบริหารไมใหความสําคัญ 
ปญหาจากระเบียบและข้ันตอนการยื่นกระทูถาม
ทําใหกระทูถามของสมาชิกบางคนตองใช
เวลานานกวาจะไดบรรจุระเบียบวาระถาม
รัฐมนตรีและปญหาจากการที่รัฐมนตรีที่ถูกถาม
ไมมาตอบกระทูถามดวยตนเอง 
   (๑.๒) การเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ  
   ในทางปฏิบัติพบวามีปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ไดแก ปญหาการ
กําหนดใหญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตองใชเสียง ๒ ใน ๕ 
และปญหาวัฒนธรรมและประเพณีทางการเมือง
ของไทยที่ยังไมเปลี่ยนแปลงจากเดิม กลาวคือ 
พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมานั้นมิไดมีเปาหมาย 
ที่จะนํานโยบายของพรรคเปนทางเลือกให
ประชาชนเลือกเขามาบริหารประเทศแตกลับเขา
รวมเปนพรรครวมรัฐบาลเพื่อเปนชองทางให
ไดมาซึ่งโอกาสเขาไปประกอบธุรกิจหรือเสริม
ธุรกิจหรือโอกาสในการทุจริตงบประมาณ 
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   (๑.๓) การตั้งคณะกรรมาธิการ  
    เปนเพียงมาตรการทางออม
มิไดสงผลกระทบตอความมั่นคงในการทํางาน
ของรั ฐบาล  จึ งทํ า ให รั ฐบาลไม ค อย ให
ความสําคัญตอการทํางานของคณะกรรมาธิการ
มากนัก 
   (๑.๔) กา รควบคุ มก า ร ใช
จายเงิน  
   ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ ไ ม ค อ ย มี
ประสิทธิภาพเทาใดนักเนื่องจากมิไดลงไป
ควบคุมดูแลถึงในระดับปฏิบัติการ  นอกจากนี้ 
ในการควบคุมของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินนั้นยังขาดผลงานการปราบปรามการ
ทุจริตงบประมาณที่เปนรูปธรรม 
  (๒) ปญหาการถวงดุลอํานาจ
ฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหาร 
   (๒.๑) การถวงดุลอํานาจนิติ
บัญญัติโดยฝายบริหารทางตรงโดยการยุบสภา
น้ันซึ่งที่ผานมาการใชมาตรการยุบสภาของฝาย
บริหารมีสาเหตุจากการที่ฝายบริหารแตกแยก
กันเองเน่ืองจากผลประโยชนไมลงตัว หรือการ
ยุบสภาหนี  การอภิปรายไม ไว วางใจเพื่ อ
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร การยุบสภา
ของฝายบริหารจึงมิไดเปนไปตามแนวคิดที่จะ
ควบคุมปองกันมิใหฝายบริหารใชอํานาจเกิน
ขอบเขต 
   (๒.๒) การถวงดุลอํานาจฝาย
นิติบัญญัติโดยฝายบริหารทางออม ไดแก การ
ถวงดุลโดยพรรคการเมืองซ่ึงพรรคการเมืองมี
อํานาจตอรองและควบคุมสมาชิกใหดําเนิน
กิ จกรรมและปฏิบั ติ ตามมติ และนโยบาย 
ของพรรค 
 

 ๑.๒ สภาพปญหาขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญ 
   โดยแยกพิจารณาออกเปน ๒ กรณี 
คือ ๑.๒.๑ ปญหาของศาลรัฐธรรมนูญ และ 
๑.๒.๒ ปญหาขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ดังนี้ 
  ๑ . ๒ . ๑  ป ญ ห า ข อ ง ศ า ล
รัฐธรรมนูญ 
  (๑) ปญหาที่เกิดจากโครงสรางของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ไดแก ปญหาองคประกอบของ
ศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจากนักกฎหมายมาก
เกินไป ปญหาคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของตุลาการรัฐธรรมนูญมีความไมชัดเจน
โดยเฉพาะคําวา “อธิบดีหรือเทียบเทา”  ปญหา
องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการ 
น่ังพิจารณาและทําคําวิ นิจฉัยที่มากเกินไป 
กล าวคื อ ต องประกอบด วยตุ ลาการศาล
รัฐธรรมนูญไมนอยกวา ๙ คน และปญหาการ
ออกขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่กําหนดวาตอง
กระทํ าโดยมติ เอกฉันทของตุ ลาการศาล
รัฐธรรมนูญซ่ึงทําใหยากแกการปรับปรุงแกไข
หรือจัดทําขึ้นใหม 
  (๒) ปญหาที่เกิดจากกระบวนการ
สรรหา  ได แก  ปญหาองค ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาซึ่งทําใหเกิดขอครหาวา
ฝายรัฐบาลผูกขาดในการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและปญหาในการเสนอชื่อตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญวาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 
๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมด 
ที่มีอยู 
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  (๓) ปญหาที่เกิดจากความสัมพันธ
และสถานะขององคกร ไดแก ปญหาที่เกิดจาก
มาตรา ๑๙๘ ของรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดให
ชัดเจนวาเรื่องใดอยูในเขตอํานาจของศาลใด
ระหวางศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครอง ปญหา
ที่เกิดจากมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญที่เปน
บทบัญญัติที่คอนขางกวางและปญหาที่เกิดจาก
มาตรา  ๒๙๑  (๖ )  ทํ าให คดี ขึ้ นมาสู ศาล
รัฐธรรมนูญมากเกินไป 
 

  ๑.๒.๒ ปญหาขององคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ 
  (๑) ส ภ า พ ป ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ
คุณสมบัติของผูสมควรดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  โดยสวนใหญแลววิธีการสรรหา
บุคคลผู มีคุณสมบัติ น้ันจะกระทํ าโดยการ
ประกาศใหบุคคลมาสมัครดวยตนเอง ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวยังไมอาจมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะได
บุคคลที่ มีความรูความสามารถอยางแทจริง 
เพราะบุคคลดังกลาวนี้สวนใหญไมคอยมาสมัคร
หรือรับการคัดเลือก นอกจากนี้แลวยังมีการ
กําหนดคุณสมบัติของผูสมควรดํารงตําแหนงไว
คอนขางจะแคบ 
  (๒) ส ภ า พ ป ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงแยกเปน ๒ ขั้นตอน 
ดังนี้ 
   (๒.๑) สภาพปญหาในขั้นตอน
กระบวนการสรรหา ซ่ึงไดแก ปญหาเกี่ยวกับ
สัดสวนและองคประกอบของคณะกรรมการ 
สรรหาและสภาพปญหาการคัดเลือก การลงมติ 

และระยะเวลาในการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
   (๒.๒) สภาพปญหาในขั้นตอน
การคัดเลือกของวุฒิสภา เพราะในทางปฏิบัติน้ัน
ภายในวุ ฒิสภาได เกิดกลุมกอนในวุฒิสภา 
จนพัฒนาไปสูการมีสมาชิกวุฒิสภาสายรัฐบาล
และที่ไมใชสายรัฐบาล ทั้งนี้ ดวยเหตุปจจัยที่
แตกตางกันหลายประการ แตทายที่สุดคือการใช
อํานาจเงินตราจูงใจสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหเลือก
บุคคลที่วุฒิสภาสายรัฐบาลไดกําหนดตัวไวแลว 
   
๒. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 สําหรับบทสรุปและขอเสนอแนะผูเสนอ
ไดแยกเปน ๒ สวน คือ ๒.๑ เกี่ยวกับสถาบัน
การเมือง และ ๒.๒ เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 
 ๒.๑ สถาบันการเมือง 
 สวนที่เกี่ยวกับสถาบันการเมืองแยก
ออกเปน ๒.๑.๑ สภาผูแทนราษฎร ๒.๑.๒ 
วุฒิสภา และ ๒.๑.๓ คณะรัฐมนตรี 
 ๒.๑.๑ สภาผูแทนราษฎร 
  ในสวนที่เกี่ยวกับ ส.ส. มีประเด็น
สําคัญที่ควรไดรับการแกไข ประการคือ 
  ก. การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง 
  ควรยกเลิกหลักเกณฑในเรื่องการ
บังคับสังกัดพรรค เพราะการบังคับสังกัดบน
พ้ืนฐานที่ระบบพรรคการเมืองยังไมมีความ
เขมแข็งประกอบกับการเขามามีบทบาทของกลุม
ทุน สภาพการณเชนน้ียอมกอใหเกิดผลเสียตอ
สภาพการณทางการเมืองมากกวาที่กอใหเกิด
ผลดี  เง่ือนไขที่กําหนดขึ้นดังกลาวแทนที่จะทํา
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ใหระบบพรรคการเมืองเขมแข็งกับทําใหนายทุน
ของพรรคมีความเขมแข็งม่ันคงในทางการเมือง
ยิ่ งขึ้น  โดยผู เสนอมีขอเสนอในประเด็นน้ี 
ดังตอไปน้ี 
  - การสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ไม
จําเปนตองสังกัดพรรคการเมือง 
  - ในกรณีที่ ส.ส. ไดรับเลือกโดย
สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง ส.ส. 
คนนั้นจะตองสังกัดพรรคการเมืองน้ันไปจน
ตลอดสมัยของสภานั้น ๆ การยายพรรคการเมือง
จะกระทําไดเฉพาะเมื่อหมดวาระของสภาชุดนั้น
หรือเม่ือมีการยุบสภา จึงจะยายพรรคการเมือง
ได 
  ข. การขาดจากสมาชิกภาพของ 
ส.ส. 
  โดยที่พรรคการเมืองของไทยสวน
ใหญเปนพรรคการเมืองที่ยังไมมีลักษณะเปน
สถาบัน การดํารงอยูของพรรคการเมืองมักขึ้นอยู
กับตัวบุคคล ประกอบกับโครงสรางภายในของ
พรรคการเมืองมิไดมีลักษณะเปนประชาธิปไตย 
อีกทั้งระบบอุปถัมภเปนลักษณะที่เปนลักษณะ
เดนของสังคมวิทยาการเมืองของไทย จากปจจัย
ตาง ๆ ดังกลาวการกําหนดใหพรรคการเมืองอาจ
มีมติให ส.ส. พนจากการเปนสมาชิกภาพไดยอม
ไมสอดคลองกับสภาพสังคมวิทยาการเมืองของ
ไทย ซ่ึงประเด็นดังกลาวผูเสนอเห็นวามีแนวทาง
สองแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับ ส.ส. 
  แนวทางที่หนึ่ง  ยอนกลับไปใช
หลักการกอนป พ.ศ. ๒๕๑๗  เชน รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๑๕ มาตรา ๙๗ บัญญัติวา “สมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนยอมเปนผูแทน
ปวงชนชาวไทย ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ

มอบหมายใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ตาม
ความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจเพ่ือประโยชน
สวนรวมของปวงชนชาวไทย”  แตอยางไรก็ตาม 
ในกรณีที่มีการกลาวหาวา ส.ส. กระทําการขัด
กับจริยธรรมของนักการเมือง เชน รับสินบนเพื่อ
ยกมือสนับสนุนหรือไมสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่ง  
ในกรณีเชนนี้จะตองมีองคกรตรวจสอบที่เปน
กลาง ซ่ึงอาจจะจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการ
จริยธรรมของนักการเมืองที่ประกอบไปดวยฝาย
ตุลาการ ฝายการเมือง และผูทรงคุณวุฒิ  หาก
คณะกรรมการดังกลาวินิจฉัยวากระทําผิดตามที่
กลาวหาจริงอาจทําให ส.ส. พนจากสมาชิกภาพ 
  แนวทางที่ สอง   หากจะคง
หลักการใหพรรคการเมืองมีมติให ส.ส. พนจาก
สมาชิกภาพได ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงพัฒนาการของ
พรรคการเมืองในระยะยาว  แมกระนั้นก็จะตอง
คุมครองความเปนผูแทนของปวงชนของ ส.ส. 
น้ันดวย เพ่ือปองกันไม ใหพรรคการเมือง 
(นายทุนของพรรค) อาศัยอํานาจของพรรคมีมติ
ให ส.ส. พนจากสมาชิกภาพ  ผูเสนอเห็นวา 
พรรคการเมืองอาจมีมติใหสมาชิกพนจากสมาชิก
ภาพไดในกรณีที่กระทําการอันเปนการเขา
เง่ือนไขตามที่กฎหมายกําหนดไว แตมติน้ันจะมี
ผลตอเม่ือผานการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ
กอน หากศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวาเปนกรณี
ที่เปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายแลว จึงจะ
ทําให ส.ส. ผูน้ันพนจากสมาชิกภาพ 
  ๒.๑.๒ วุฒิสภา  
  (๑ )  ความมุ งหมายของการมี
วุฒิสภา   
  หากจะพิจารณาความมุงหมายของ
การมีวุฒิสภาในปจจุบันน้ีของสังคมไทยนาจะมี
ความมุงหมายอยูที่การถวงดุลกับอํานาจของ
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พรรคการเมื องที่ มี เสี ยงข างมากในสภา
ผูแทนราษฎรเพราะสภาผูแทนราษฎรแมจะ
แบงเปนฝายรัฐบาลกับฝายคานก็ตาม  แต
ทายที่สุดแลว ส.ส. ฝายคานยอมไมสามารถ
ควบคุมตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ แต
อยางไรก็ตามการถวงดุลของวุฒิสภาเปนเพียง
การเพื่ อให เกิดความรอบคอบในการตรา
กฎหมายก็ดี  ในการบริหารราชการแผนดินก็ดี 
มิใชเพ่ือการใหพนจากตําแหนง  นอกจากนี้ 
วุฒิสภาอาจมี อํานาจหนาที่ ในการใหความ
เห็นชอบในการเขาสูตําแหนงขององคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ  ดังน้ัน การมีวุฒิสภาโดยความ
มุงหมายดังกลาวยอมเปนความจําเปนสําหรับ
ระบบรัฐสภาของไทย เพราะมิเชนน้ันแลวยอม
ทําใหอํานาจทางการเมืองของพรรคการเมืองที่มี
เสียงขางมากในสภากลายเปนอํานาจเดี่ยวที่ไมมี
อํานาจอื่นใดคอยถวงดุล 
  (๒) การใชวิธีการไดมาของสมาชิก
วุ ฒิสภา (ส.ว .) ดวยวิธีการเลือกตั้ งจึงไม
สอดคลองกับภารกิจของวุฒิสภา เพ่ือใหได ส.ว.
ที่มีอิทธิพลของพรรคการเมืองนอยที่สุด  อาจมี
อันเปนวิธีการที่ใชในประเทศไอรแลนด (ผสมกัน
ระหวางระบบแตงตั้งและระบบเลือกตั้ง) 
  (๓) อํ านาจหน าที่ ที่ เหมาะสม
ภายใตสภาพการณของสังคมวิทยาการเมืองของ
ไทย วุฒิสภาควรมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้ 
   ก .  อํ า น า จหน าที่ ใ น ก า ร
กลั่นกรองกฎหมายที่ผานการพิจารณาของสภา
ผูแทนราษฎร 
   ข. อํานาจหนาที่ในการใหความ
เห็นชอบในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหลาย 

   ค. อํานาจในการตรวจสอบการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
 ๒.๑.๓ คณะรัฐมนตรี 
  (๑) ปญหาความสัมพันธระหวาง
รัฐบาลกับสภาผูแทนราษฎร 
   ควรตองปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมตรวจสอบรัฐบาลโดยสภาผูแทนราษฎร
เสียใหม โดยมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 
   ก. การอภิปรายไมไววางใจ
รัฐบาลอาจแยกออกเปน ๒ ลักษณะ คือ การ
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและการ
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล โดย
การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีใชจํานวน 
ส.ส. หน่ึงในสี่ สวนการอภิปรายไมไววางใจ
รัฐมนตรีใชจํานวนหนึ่งในหาของจํานวน ส.ส. 
และหากกรณีที่เสียงของรัฐบาลมีจํานวนเสียง
มากกวาสามในสี่ของ ส.ส. ในกรณีน้ีให ส.ส. ฝาย
คานทั้งหมดเทาที่เหลืออยูอาจเขาชื่อกันเพ่ือ
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ได แลวแตกรณี 
   ข. สวนกรณีการอภิปรายไม
ไววางใจในกรณีที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่มีพฤติการณรํ่ารวย
ผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ
หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายนั้น จะตองดําเนินการสงเรื่องใหองคกร
ที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องดังกลาว
โดยตรงดวย จึงจะสามารถดําเนินการอภิปราย
ไมไววางใจในกรณีดังกลาวได 
  (๒) ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
การกําหนดหนาที่ในการกระทําการเพื่อปองกัน
ปญหาเกี่ ยวกับผลประโยชนทับซอนของ
รัฐมนตรี 
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   ก. ตามมาตรา  ๒๐๘  ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีจะดํารง
ตําแหนงหรือกระทําการใดตามที่บัญญัติใน
มาตรา ๑๑๐ ไมได บทบัญญัติดังกลาวนํามาใช
กับกรณีของรัฐมนตรีดวย โดยที่รัฐมนตรีเปน
ผู ใช อํานาจบริหารโดยตรงซึ่ งมีผลตอการ
ดําเนินงานหรือบริหารงานของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  ดังน้ัน ใน
กรณีของรัฐมนตรีน้ันการหามดังกลาวไมควรจะ
หามเฉพาะตัวรัฐมนตรีเทานั้น แตควรจะหามไป
ถึงภรรยาและบุตรของรัฐมนตรีน้ันดวย และ
นอกจากนี้ยังตองหามการเปนตัวแทนเชิด 
(nominee) ดวย 
    ข. มาตรการในการจํากัดการ
ถือหุนของรัฐมนตรี เพ่ือใหมาตรการดังกลาวมี
ผลบังคับอยางแทจริงจําเปนที่จะตองขยาย
ขอบเขตการใชบังคับใหครอบคลุมถึงภรรยาและ
บุตรของรัฐมนตรีดวย นอกจากนี้ยังตองหามมิ
ใหมีตัวแทนเชิด (nominee) ในกรณีดังกลาวดวย 
ทั้ งน้ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ
รัฐมนตรีที่อาจมีผลจากการบริหารราชการ
แผนดิน 
   ค. การกําหนดใหการทุจริตตอ
แผนดินที่เกี่ยวโยงกับการใชอํานาจทางการเมือง
ไมมีอายุความ โดยที่การทุจริตโดยนักการเมือง
เปนการอาศัยอํานาจในทางการเมือง ซ่ึงมีผลให
ก ร ะบวนการ ในการควบคุ มตรวจสอบ
นักการเมื อง เหล านั้ น เป นไปด วยความ
ยากลําบากและหากนักการเมืองเหลานั้นหรือ
กลุมของนักการเมืองเหลานั้นสามารถอยูใน
ตําแหนงทางการเมืองยาวนาน  ทายที่สุดก็ทําให
คดีการทุจริตดังกลาวขาดอายุความ  ดวยเหตุน้ี 
เพ่ือเปนการปกปองผลประโยชนของแผนดินจาก

การใชอํานาจโดยมิชอบของนักการเมือง จึงควร
จะต องบัญญัติ เป นหลั กการสํ าคัญไว ใน
รัฐธรรมนูญวาการทุจริตตอแผนดินที่มีความ
เกี่ยวจากการใชอํานาจทางการเมืองเปนการ
กระทําที่ ไม มีอายุความ ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรดา
นักการเมืองทั้งหลายไดพึงตระหนักวาการ
กระทําซึ่งเปนการทุจริตในทางการเมืองนั้นอาจ
ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาไดเม่ือใดเม่ือหน่ึง
ตราบเทาที่นักการเมืองเหลานั้นยังดํารงชีวิตอยู 
 ๒.๒ ศาลรัฐธรรมนูญและองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ขอเสนอในสวนที่เกี่ยวกับองคกรตาม
รัฐธรรมนูญน้ันผูเสนอใหแยกพิจารณาออกเปน
สองสวนคือ องคกรตามรัฐธรรมนูญที่เปนองคกร
ตุลาการ ซ่ึงหมายเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ  และ
องคกรตามรัฐธรรมนูญที่เปนองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 
 ๒.๒.๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 
  (๑) อํานาจหนาที่ 
   หากรัฐธรรมนูญฉบับใหมของ
ไทยจะบัญญัติใหมีศาลรัฐธรรมนูญ ผูเสนอเห็น
วาศาลรัฐธรรมนูญควรจะมีอํานาจหนาที่ที่อาจไป
กระทบกับอํานาจทางการเมืองในบริบทที่
เหมาะสม โดยศาลรัฐธรรมนูญควรมีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ 
   ก. อํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
   ข. อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
เกี่ยวกับสมาชิกภาพของรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา
และผู ดํ ารงตํ าแหน งในองค กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญทั้งหลาย 
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   ค. อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกร
ตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
   ง. อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
ในเรื่องที่เกี่ยววงงานของรัฐสภา 
   จ. อํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง 
  (๒) องคประกอบและคุณสมบัติ
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
   ควรกําหนดใหผูไดรับการเสนอ
ชื่อใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากสาย
นักกฎหมายอยางนอยจะตองมีนักกฎหมาย
มหาชนดวย การพิจารณาวาผูใดเปนผูมีความรู
ความสามารถในทางกฎหมายมหาชนนั้น ให
อาศัยการตรวจสอบจากผลงานที่ผานมาของ
บุคคลนั้น ๆ มิใชโดยการพิจารณาจากวิสัยทัศน
ของบุคคลนั้น  ดังนั้น หากนําคุณสมบัติมา
พิจารณาประกอบกับองคประกอบของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญแลว  ผูเสนอเห็นวาควรกําหนด
องคประกอบและคุณสมบัติของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
   ก. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ควรมีจํานวนไมเกิน ๑๒ คน 
   ข. ที่ ม าของตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญอาจมีที่มาดังน้ี 
    - ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่ง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซ่ึง
ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวน  
๒ คน โดยในจํานวนนี้อยางนอย ๑ คน ตองเปน
ผูเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชน 
    - ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ซ่ึงได รับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาล
ปกครองสูงสุด จํานวน ๒ คน โดยในจํานวนนี้

อยางนอย ๑ คน ตองเปนผูเชี่ยวชาญกฎหมาย
มหาชน 
    - ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ส า ข า
นิติศาสตร จํานวน ๕ คน โดยในจํานวนนี้อยาง
นอย ๒ คน ตองเปนผูเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย
มหาชน 
    - ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ส า ข า
รัฐศาสตร จํานวน ๓ คน 
  (๓) กระบวนการในการสรรหา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีแนวทางในการสรรหา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
   ก. กําหนดใหมีคณะกรรมการ
สรรหาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ผูพิพากษาใน
ศาลฎีกาจํานวน ๓ คน ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดจํานวน ๓ คน  โดยใหกรรมการดังกลาว
ทั้ งหมดเลือกผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร
จํานวน ๓ คน และผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร
จํานวน ๓ คน เปนกรรมการสรรหา 
   ข. ใหคณะกรรมการสรรหา
ดังกลาวเลือกผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและ
สาขารัฐศาสตรจากบัญชีรายชื่อของผูทรงคุณวุฒิ
ใ น ส าข านั้ น  สํ า ห รั บบั ญชี ร า ยชื่ อ ข อ ง
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรน้ันใหแยกออกเปน 
๒ บัญชี  คือบัญชี รายชื่ อผูทรงคุณวุ ฒิผู มี
ประสบการณในการบริหารราชการแผนดินและ
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ในทางกฎหมายมหาชน มติในการเสนอชื่อ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่ มีอยู และให
คณะกรรมการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพียงเทาที่มีตําแหนง
วางเม่ือไดรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงเปน 
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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแลวใหเสนอชื่อไปยัง
ประธานวุฒิสภา 
   ค.  เม่ือประธานวุฒิสภาไดรับ
เรื่องแลวใหเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย มติของวุฒิสภาที่ให
ความเห็นชอบจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่
มีอยู 
 ๒.๒.๒ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  (๑) ปญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ในการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 
   - คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือก
ตั้งขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ผูพิพากษาในศาล
ฎีกา จํานวน ๓ คน ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จํานวน ๓ คน  โดยใหกรรมการดังกลาวทั้งหมด
เลือกผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งจํานวน ๖ คน เปนกรรมการ 
   - คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตแห งชาติ  ให มี
คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติขึ้นคณะหนึ่ง 
ประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ผูพิพากษาในศาล
ฎีกาจํานวน ๒ คน ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จํานวน ๒ คน และอัยการไมต่ํากวารองอัยการ
จํานวน ๒ คน โดยใหกรรมการทั้งหมดเลือก
ผู ทรงคุณวุ ฒิผู มี ความรู ความสามารถใน
กระบวนการยุติ ธรรมจํานวน ๕ คน เปน
กรรมการ  

   - คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ตรวจเงินแผนดินขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด  
ผูพิพากษาในศาลฎีกา จํานวน ๒ คน ตุลาการ
ศาลปกครองสู งสุดจํานวน ๒ คน โดยให
กรรมการทั้งหมดเลือกผูที่มีความชํานาญและ
ประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน จํานวน 
๕ คน เปนกรรมการ ผูที่ มีความชํานาญและ
ประสบการณดานการบัญชี การสอบบัญชี การ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูที่มีความชํานาญและ
ประสบการณดานเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง 
หรือการบริหารธุรกิจ จํานวน ๖ คน เปน
กรรมการ 
   การทําใหผู ดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความเชื่อมโยงกับ
ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย กระทําได
โดยใหวุฒิสภาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาแตละ
ชุดไดเสนอใหวุฒิสภาเปนผูพิจารณา 
  (๒) ปญหาที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญดังกลาว 
   ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) 
   ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของ กกต. ไวในมาตรา 
๑๔๕ ไวอยางกวางขวาง กลาวโดยสรุปคือให 
กกต. มีอํานาจในการจัดการการเลือกตั้งทั้ง
ระดับชาติและระดับทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่ใน
การออกระเบียบตาง ๆ ภายในขอบอํานาจหนาที่
ของ กกต. และมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดตาม
ขอบอํานาจหนาที่ของตน โดยอํานาจหนาที่ใน
การวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญได
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วินิจฉัยในทํานองวาเสมือนเปนการใชอํานาจ
ตุลาการ  ดังน้ัน การวินิจฉัยของ กกต. จึงเปนที่
ยุติไมอาจถูกควบคุมตรวจสอบไดโดยองคกร
ตุลาการ จากสภาพการณดังกลาวจึงนําไปสู
วิกฤตของ กกต. และเปนสวนหนึ่งของวิกฤตทาง
การเมือง ดวยเหตุน้ี ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของ กกต. จึงมีความจําเปนตองปรับปรุง
แกไขอํานาจของ กกต. ใหมเพ่ือมิใหเกิดการรวม
ศูนยอํานาจจนไมมีอํานาจควบคุมตรวจสอบการ
ใชอํานาจขององคกรดังกลาวได  โดยผูเสนอมี
ขอเสนอในการจัดโครงสรางอํานาจของ กกต. 
ใหม ดังนี้ 
   - ให  กกต. มี อํานาจในการ
จัดการการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและในระดับ
ทองถิ่น 
   - ให  กกต. มี อํานาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
ตนโดยถือวาเปนการวินิจฉัยเบื้องตน หากบุคคล
ที่เกี่ยวของไมเห็นดวยใหมีสิทธิโตแยงไปยังศาล
ได  ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งทองถิ่นใหโตแยง
ไปยังศาลจังหวัด ในกรณีที่เปนการเลือกตั้ง
ระดับชาติใหโตแยงไปยังศาลเลือกตั้ง 
   - ศาลเลือกตั้งเปนศาลที่มีขึ้น
เฉพาะชวงของการเลือกตั้งระดับชาติเทานั้น 
ศาลเลือกตั้งจึงเปนศาลเฉพาะกิจ โดยผูพิพากษา
ศาลเลือกตั้งประกอบดวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ
และตุลาการศาลปกครองในแตละภูมิภาค  โดย
อาศัยที่ทําการของศาลอุทธรณหรือศาลปกครอง
ในภูมิภาคนั้น ๆ เปนศาลที่พิจารณาคดี 
   - ให มี กฎหมายว าด วยวิ ธี
พิจารณาคดีเลือกตั้งเพ่ือใชเปนกฎหมายสําหรับ
วิธีพิจารณาคดีในศาลจังหวัดและสําหรับศาล
เลือกตั้ง 

   ข. คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) 
   ปญหาสําคัญที่เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของ ปปช. คือ การที่กฎหมายกําหนดให
เ ร่ืองที่ อยู ในอํานาจของ ปปช. มีขอบเขต
กวางขวางเกินไป จนทําใหมีคดีที่เกี่ยวกับการ
ทุจริตคั่งคางอยูที่ ปปช. เปนจํานวนมาก จนทํา
ให ปปช. ไมสามารถที่จะใหความสําคัญกับคดี
สํ าคัญ ๆ ที่ เกี่ ยวกับผู ดํ ารงตํ าแหน งทาง
การเมืองหรือขาราชการระดับสูงไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ  ดวยเหตุน้ี จึงควรแยกการกระทํา
ทุจริตของเจาหนาที่ออกเปน ๒ ระดับ  คือการ
กระทําทุจริตของเจาหนาที่ระดับลางและการ
กระทําทุจริตของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือของขาราชการระดับสูง  กรณีที่เปนการ
กลาวหาวาเจาหนาที่ระดับลางกระทําการทุจริต
ในกรณีน้ีใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ภายใน  สวนกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือขาราชการระดับสูงถูกกลาวหาวากระทําการ
ทุจริตในกรณีน้ีใหอยูในอํานาจหนาที่ของ ปปช. 
นอกเหนือจากสองกรณีดังกลาวอาจใหอํานาจ 
ปปช. ออกระเบียบกําหนดใหเรื่องประเภทใด
ประเภทหนึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ ปปช. ได 
   ค. คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (คตง.) 
   ในกรณีของ คตง. ในชวงของ
การใช รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ผานมา 
ปรากฏวา คตง. มีปญหาวิกฤตใน คตง. จึงทําให
การปฏิบัติหนาที่ของ คตง. เกิดความชะงักงัน 
ซ่ึงปญหาของ คตง. ดังกลาวนั้นก็มีผลมาจาก
การแทรกแซงทางการเมืองตอ คตง.  โดยที่ คตง. 
เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับงบประมาณของแผนดิน  ซ่ึงเปนองคกร
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ที่เรียกรองความเปนอิสระและเปนกลางของ
องคกรตรวจสอบคอนขางสูง ดังน้ัน ควรจะได
วางแนวทางในการพัฒนาองคกรดังกลาวไปสู
การเปนศาลวิ นัยทางงบประมาณและ 
การคลัง นอกจากนี้ จะตองพัฒนาหลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
รวมทั้งกระบวนวิธีพิจารณาของศาลวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ขอวิจารณของผูทรงคุณวุฒิ 
 หลังจากที่ผูเสนอบทความไดนําเสนอ
สภาพป ญหาและ ให ข อ เ สนอแนะแล ว  
ศ.ดร. อมร  จันทรสมบูรณ ไดแสดงความ
คิดเห็นตอบทความและขอเสนอแนะดังกลาวไว
หลายประเด็น สรุปไดดังนี้ 
 ในการปฏิรูปการเมืองนั้น การศึกษา
เร่ืองสถาบันการเมืองหรือองคกรทางการเมือง
เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด จึงมีความเห็นดวยที่ผูเสนอ
ไดศึกษาในเรื่องน้ี เพราะถาองคกรทางการเมือง
ดี กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนก็จะไดรับความคุมครอง
ไปดวย  จากบทความที่เสนอเห็นวาเปนขอเสนอ
ที่ ดีที่สุดที่ เคยเห็นมาโดยผู เสนอไดแยกแยะ 
ให เห็นว าระบบรัฐสภาแตกตางจากระบบ
ประธานาธิ บ ดี  ประ เทศเราจะใช ร ะบบ
ประธานาธิบดีไมได เราจะตองพยายามสราง
ระบบรัฐสภาใหสามารถดําเนินการได ซ่ึงเปน

เรื่องที่คอนขางจะยาก  เพราะเปนระบบรัฐสภา
น้ันพรรคการเมืองที่คุมเสียงขางมากก็จะคุม
รัฐบาลดวย  ดังน้ัน ถาผูเสนอจะเพิ่มขอเสนอที่
เกี่ยวกับวิธีการหรือชี้ใหเห็นแนวทางที่จะสราง
ระบบควบคุมผูใชอํานาจบริหารในระบบรัฐสภา
ใหมีประสิทธิภาพก็จะเปนเรื่องที่ดีมาก ทั้งนี้  
เพราะไมมีตนแบบในตางประเทศใหศึกษาหรือ
เปรียบเทียบเลย เพราะวามีเพียงไมกี่ประเทศที่มี
สถาบันพระมหากษัตริยเหมือนของประเทศไทย 
 ในบรรดาขอเสนอทั้งหลายนั้น ผูเสนอ
ไดกลาวถึงปญหาการบังคับ ส.ส. สังกัดพรรค
การเมืองและการใหอํานาจพรรคการเมืองลงมติ
ให ส.ส. พนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ได  ซ่ึ งไม มีประเทศไหนในโลกที่ ใหพรรค
การเมืองมีอํานาจดังกลาวนี้ และไดแสดงความ
คิดเห็นมาหลายครั้งแลววารัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยไมเปนประชาธิปไตยเพราะวาใน
ระบบเสรีประชาธิปไตย ส.ส. ตองมีอิสระในการ
ใชมโนธรรมของตนในการปฏิบัติหนาที่ แตใน
ขณะเดียวกันการที่ ส.ส. มีอิสระในการใชมโน
ธรรมของตนในการปฏิบัติหนาที่  ปญหาที่จะ
ตามมาคือจะทําอยางไรใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ 
เพราะวาสังคมไทยมีจุดออนเพราะ ส.ส. มีการ
ขายเสียงกันมาก ประเด็นน้ีเปนความยากลําบาก
ของการปฏิรูปการเมือง  ดังน้ัน ถาเราจะแกไข
ปญหาน้ีจะตองมีการแกปญหาทั้งในดานที่จะไม
ทําใหเกิดเผด็จการในพรรคการเมือง และตองหา
มาตรการที่จะตองสรางเสถียรภาพใหกับรัฐบาล
ดวย ซึ่งมาตรการในการสรางเสถียรภาพใหกับ
รัฐบาลนั้นตามขอเสนอของผูเสนอยังนอยไป 
เพราะผูเสนอไปมองเฉพาะในดานที่ไมตองการ
ให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองเทานั้น โดยแยก
พิจารณา ดังนี้ 

สวนท่ีสอง 
สรปุประเด็นการวจิารณบทความของ
ผูทรงคุณวฒิุและประเด็นคําถาม  
ตลอดจนความคดิเห็นของผูเขารวม 
รับฟงการนําเสนอ
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 ๑) ในดานสภาผูแทนราษฎร 
  ผู เ สนอ ได เ สนอแนวทา ง ไ ว  
๒ แนวทาง ซ่ึ งสรุปไดคือ แนวทางที่หน่ึง 
ตองการให ส.ส. มีความเปนอิสระ ในประเด็นน้ี 
มีความเห็นดวย และแนวทางที่สอง  ที่คง
หลักการใหพรรคการเมืองมีมติให ส.ส. พนจาก
สมาชิกภาพได แตตองเขาเงื่อนไขคือ ตองผาน
การตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญดวย ตรงนี้
เปนมาตรการอยางหนึ่งที่จะทําให ส.ส. ตองอยู
ในมาตรการควบคุมของพรรคไดพอสมควรแต
คิ ดว ายั งไม เ พี ยงพอที่ จะทํ าให รั ฐบาลมี
เสถียรภาพ  ฉะน้ัน ประเด็นนี้คงตองฝากให 
ผูเสนอไปคิดตอวาจะมีมาตรการอยางไร 
 ๒) ในดานวุฒิสภา 
  เปนขอเสนอที่น าสนใจเพราะ 
ผูเสนอเห็นวาวุฒิสภาควรตองมีอยูตอไปเพ่ือ
ถวงดุลกับอํานาจของพรรคการเมืองที่มีเสียงขาง
มากในสภาผูแทนราษฎรแตไมควรที่จะใหมี
อํานาจมากเกินไปเพราะถามีอํานาจมากแลว 
ยิ่งทําใหฝายการเมืองอยากเขามาแทรกแซง 
  รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ผิดพลาด
อยางมากที่กําหนดให ส.ว. ไมสังกัดพรรค
การเมืองและใหมีความเปนกลางหรืออิสระจาก
พรรคการเมือง ซ่ึงในความเปนจริงการจะไดรับ
เลือกตั้งตองอาศัยหัวคะแนน  ดังนั้นจึงเปนการ
เขียนรัฐธรรมนูญที่ไมตรงกับสภาพสังคมไทย 
สวนวุฒิสภาจะมีที่มาอยางไรนั้นคิดวาสามารถมี
ไดหลายทาง อาจจะกําหนดใหผูมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งไดตองเปนผูบริหารทองถิ่นหรืออดีต
ผูบริหารทองถิ่นก็ได และที่ผูเสนอไดเสนอให 
ส.ว. มาจากการแตงตั้งน้ัน ก็เปนรูปแบบที่เรา
จะตองสรางขึ้นใหม แตถาหากจะใชวิธีการ
เลือกตั้งแบบเดิมจากฐานประชาชนเหมือนกับ

การเลือกตั้ง ส.ส. มีความเห็นวาเหลือพรรค
การเมืองเดียวดีกวา 
 ๓) ในดานคณะรัฐมนตรี 
  ผู เสนอไดเสนอวาการอภิปราย 
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีใชจํานวน ส.ส. จํานวน  
๑ ใน ๔ สวนการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีใช
จํานวน ๑ ใน ๕ ของจํานวน ส.ส. และไดกลาวถึง
รั ฐธรรมนูญของเยอรมันว าการอภิปราย 
ไมไววางใจกระทําไดเฉพาะนายกรัฐมนตรี
เทานั้น เพราะนายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบใน
นโยบายในการบริหารประเทศโดยรวม  ซ่ึงมี
ความเห็นวานาจะเอาแบบของเยอรมันเพราะ 
วาการที่ ส.ส. จะอภิปรายและลงมติวารัฐมนตรี 
คนใดไม น าไว วางใจและให ออกไป  แต
นายกรัฐมนตรีคนที่แตงตั้งรัฐมนตรีน้ันยังอยูคิด
วาเปนหลักการที่ไมนาจะถูกตอง   
  ซ่ึงปญหานี้มีสาเหตุมาจากที่เราตองการ
ใหนายกรัฐมนตรีมีความเขมแข็ง ไลออกไดยาก 
แตในขณะเดียวกันตองไมลืมวานายกรัฐมนตรี 
ก็อาจคอร รัปชั่นไดเหมือนกัน  ดังนั้นจะทํา
อยางไรจึงจะทําใหการตรวจสอบนายกรัฐมนตรี
เปนไปโดยระบบการตรวจสอบที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพมากกวาการตรวจสอบโดยสภา 
เพราะเห็นวาการตรวจสอบโดยการอภิปรายนั้น
ไมสามารถที่จะหาขอเท็จจริงได เปนเพียงการ
โหวตตามอารมณเทานั้น   
 วิธีการหนึ่งที่อาจเปนไปไดคือการใช
กลไกการตรวจสอบที่เปนสถาบันประจํา เชน 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง โดยให ส.ส. เขาชื่อเพ่ือยื่นเรื่องตอ
ศาลฯ  วิธีการเชนน้ีอาจจะมาทดแทนการ
ตรวจสอบนักการเมืองโดยสภาได  นอกจากนี้
ปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอนก็เหมือนกัน  
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๔๐ 

 

ถาหากเรามีองคกรถาวรอยางที่ผูเสนอไดเสนอ
เพ่ือเปนองคกรวินิจฉัยชี้ขาดมีความเห็นวานาจะ
ทําได 
 
๒. ประเด็นคําถามตลอดจนความคิดเห็น
ของผูเขารวมรับฟงการนําเสนอ 
 หลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิไดวิจารณและ
แสดงความคิดเห็นตอบทความและขอเสนอแนะ
ของผูเสนอแลว ผูเขารวมรับฟงการนําเสนอได
ตั้งประเด็นคําถามและแสดงความคิดเห็น  ทั้งน้ี 
ผูเสนอและผูทรงคุณวุฒิไดตอบคําถามดังกลาว 
ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 ๑) เกี่ ยวกับการเลือกตั้ ง ส.ว . ถ า
กําหนดใหผูที่จะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแบง
ออกเปนสัดสวนตามสาขาอาชีพตาง ๆ โดย
กําหนดวาสาขาอาชีพประเภทใดสมัครไดจํานวน
กี่คน แลวก็จัดทําเปนบัญชีรายชื่อใหประชาชน
เลือกโดยถือเอาเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง ซ่ึง
ในการใชสิทธิของประชาชนใหมีสิทธิเลือกได
เพียงเบอรเดียว วิธีการนี้จะเหมาะสมหรือไม จะ
ทําใหการซื้อเสียงขายเสียงลดลงไดหรือไม 
 ศ.ดร. อมรฯ : วิธีดังกลาวจะมีปญหาใน
การกําหนดวาสาขาวิชาชีพอะไรบางที่จะเปนที่
ยอมรับและปญหาที่เกิดจากสภาพสังคมของเรา
ที่ออนแอ ประกอบกับประชาชนมักเชื่อกํานัน
หรือผูใหญบาน  ดังน้ัน การจัดทําบัญชีรายชื่อ
ใหประชาชนเลือกตั้งโดยถือเอาเขตประเทศเปน
เขตเลือกตั้งถึงแมจะชวยลดปญหาการซื้อเสียง
ขายเสียง แตที่สุดเราก็จะไดผูแทนสาขาอาชีพที่
อยูภายใตอาณัติของพรรคการเมือง เพราะถาไม
มีหัวคะแนนของพรรคการเมืองมาชวยเหลือคนดี
ไม มีทางได รับเลือกตั้ ง น่ีคือความเปนจริง 
เพราะฉะนั้น การแกไขปญหาจะตองดูทั้งเง่ือนไข

ของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเง่ือนไขผูมีสิทธิ
เลือกตั้งดวย 
 ๒) เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาสมาชิก
สมัชชาแหงชาติที่ใหมีคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติเขามามีสวนรวมหรือมีบทบาทเกือบ 
ทุกขั้นตอน แมที่มาของสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
จะมาจากบุคคลจากกลุมตาง ๆ ก็ตาม  แต
ทายที่สุดเม่ือผานกระบวนการคัดเลือกจนเหลือ
จํานวน ๑๐๐ คนแลว ไมแน ใจว าสภาราง
รัฐธรรมนูญชุดที่กํ าลังจะเกิดขึ้นจะมาจาก
ตัวแทนของทุกภาคสวนอยางแทจริงหรือไม 
 รศ.ดร. บรรเจิดฯ : ความจริงไมเห็นดวย
ตั้ งแต ในชั้ นของการร างรั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
แลว เน่ืองจากมีความเห็นวาวิธีการดังกลาวเปน
เพียงหลุมพรางประชาธิปไตยเพราะกระบวนการ
สรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติดังกลาวเปนแค
เพียงการสรางภาพการมีสวนรวมของประชาชน
เทานั้น ขณะนี้เรากําลังสับสนในเรื่องการมีสวน
รวมของประชาชนกับการรางรัฐธรรมนูญ  
กระบวนการรางรัฐธรรมนูญตองอยูบนพ้ืนฐาน
การมีสวนรวมของประชาชนแนนอนแตวาตอง
แยกออกจากการมีสวนรวมของประชาชน การที่
เราเอาทั้ง ๒ อยางมารวมกันจึงทําใหเกิดปญหา 
เพราะมีความเห็นวากระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
น้ัน ถามีบุคคลจากทุกภาคสวนมารวมในการราง 
บุคคลเหลานั้นก็จะมองเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
กับตน หรือผลประโยชนของตนเทานั้น  จะไมได
มองภาพกวางหรือภาพรวมทั้งหมด 
 ๓) การที่ผูเสนอบทความไมเห็นดวย
ในการบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองเพราะ
ตองการให ส.ส. มีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ผูแทนปวงชนชาวไทยและไมตองการให
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พรรคการเมืองมีความเขมแข็งเกินไป ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแลว
ในอดีตเกี่ยวกับ ส.ส. ขายตัว ทําใหรัฐบาลไมมี
เสถียรภาพ  ดังนั้น ประเทศไทยจะมีวิธีแกไข
ปญหานี้อยางไร และถาหากไม ให มีพรรค
การเมืองเราจะใชองคกรใดมาทําหนาที่ลักษณะ
ทํานองเดียวกับพรรคการเมือง 
 รศ.ดร. บรรเจิดฯ :  “ในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยนั้น พรรคการเมืองเปนสิ่งที่ชั่วราย
ที่จําเปน”  ที่บอกวาเปนสิ่งชั่วรายเพราะวาพรรค
การเมืองสวนใหญมักจะแสวงหาอํานาจ แตถึง
อยางไรพรรคการเมืองก็เปนสถาบันที่จําเปนใน
ระบบเสรีประชาธิปไตย เพราะวาขณะนี้ ใน
ประเทศทั่วโลกยังไมสามารถที่จะหาสิ่งอ่ืนมา
ทดแทนพรรคการเมืองได พรรคการเมืองคือ
จุดเชื่อมระหวางอํานาจรัฐและประชาชน  เรา
ไมไดปฏิเสธพรรคการเมือง แตที่ปฏิเสธคือ 
ปฏิเสธพรรคการเมืองที่มีระบบการบริหารภายใน
พรรคการเมืองเปนเพียงระบบบริษัท ซ่ึงขึ้นอยู
กับคน ๆ เดียวที่เปนเจาของหรือนายทุนแลวใช
โครงสรางที่มีความเขมแข็งของพรรคการเมืองมา
ทําลายเจตนารมณหรือมโนธรรมของ ส.ส. ดังน้ัน 
ถาระบบพรรคการเมืองของเรายั งไม เปน
ประชาธิปไตย ตรงนี้ก็จะกลายเปนระบบเผด็จ
การโดยพรรคการเมืองในที่สุด  การที่จะใหพรรค
การเมืองมีความเขมแข็งจะตองพัฒนารวมกันกับ
ความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองคือ 
ความมีระบบพรรคการเมือง แตการจะเขียน
กฎหมายเพื่อใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็ง
และมีระบบพรรคการเมืองน้ัน เปนความลมเหลว
ที่สืบเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 

 นอกจากนี้ ผูเขารวมรับฟงยังไดแสดง
ความคิดเห็นโดยเสนอประเด็นที่ เห็นวามี
ความสําคัญในการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซ่ึง
สรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 
 ๑. เกี่ยวกับคุณสมบัติของ ส.ส. และ 
ส.ว. ไมจําเปนตองจบปริญญาตรี 
 ๒. การขอเปดอภิปรายไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใชจํานวน ส.ส. เพียง 
๑ ใน ๕ ก็พอ เพราะบุคคลเหลานี้เปนบุคคล
สาธารณะ  ดังน้ัน ควรจะเปดใหมีการอภิปราย
เพ่ือตรวจสอบถวงดุลไดงายขึ้น 
 ๓. วุ ฒิสภาถ ามีแล วจะทํ าให เกิ ด
ปญหาทางการเมืองอยางเชนจุดที่มาจากการ
เลือกตั้งชุดแรกเห็นวาไมตองมีดีกวา  
 ๔. การร างรั ฐธรรมนูญควรมีการ
กําหนดหลักเกณฑที่เปดโอกาสใหคนจนซึ่งเปน
คนสวนใหญของประเทศไดมีโอกาสเปนตัวแทน
เขามาทําหนาที่ในสภาใหมากขึ้นและ 
 ๕. การรางรัฐธรรมนูญไมควรมุงแตจะ
เอานิติศาสตรมาเปนเครื่องชี้นํา โดยลืมนึกถึง
ภูมิสังคมไทยตลอดจนสภาพสังคมตามความ 
เปนจริงดวย                                                          
                                                
  




