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 “รัฐสภา” ถือไดวาเปนสถาบันการเมืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุในระบบรัฐสภา เนือ่งจากเปนสถาบนัการเมอืงทีถ่อื
ไดวาเปนตวัแทนของประชาชน จงึมหีนาทีใ่นการรักษาผลประโยชนของประชาชน เชน การตรากฎหมาย
เพื่อใชบังคับในสังคม การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายของแผนดิน การควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดนิเพือ่ตรวจสอบการทาํหนาทีข่องรฐับาลหรอืฝายบรหิาร เปนตน ในกรณขีอง “วฒุสิภา” นัน้
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีอํานาจหนาที่เปนพิเศษตางจากสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ มีอํานาจ
ในการพจิารณาเลือก แตงต้ัง ใหคาํแนะนาํ และใหความเหน็ชอบใหบคุคลดาํรงตาํแหนงในองคกรตาง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ รวมท้ังการถอดถอนผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสงูตาง ๆ ออกจาก
ตําแหนง หากปรากฏหรือสอวาบุคคลนั้นไดใชอํานาจรัฐไปในทางทุจริตหรือผดิกฎหมาย 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในระบบรัฐสภาน้ี
อาจกลาวไดวาตนกาํเนดิของอาํนาจอธปิไตยอยูทีร่ฐัสภา เนือ่งจากสมาชกิประกอบดวยบคุคลผูมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง เปนผูใชอํานาจแทนประชาชน โดยเฉพาะอํานาจในการตั้งหัวหนา
รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี และควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ดังนั้น ในการบริหาร
ราชการแผนดนิรฐับาลจงึตองรบัผดิชอบตอรฐัสภา และอยูในอาํนาจเทาท่ีไดรบัความไววางใจจาก
รัฐสภา

 ๑จัดโดย สถาบันพระปกเกลา ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครั้งที่ ๑๔ ประจําป ๒๕๕๕ เรื่อง “การปฏิรูประบบ
รัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ” (Parliament Reform : Comparative Perspectives) ในระหวางวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬกา ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร. 
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 อยางไรกด็ใีนการทาํหนาทีข่องรฐัสภาไทย ทัง้อาํนาจในการตรากฎหมาย การประชุมสภา การเปน
ตัวแทนประชาชน การสรางสรรควัฒนธรรมทางการเมือง การอนุมัติงบประมาณรายจายของแผนดิน 
ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบรัฐบาลในปจจุบันน้ัน อาจกลาวไดวา ยังมีความไมครบถวนสมบูรณ
ในบางสวนเทาทีค่วร ทําใหรฐัสภาไมสามารถแสดงศักยภาพและประสิทธภิาพของการเปนตวัแทนรักษา
ผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติไดอยางเต็มที่ ผลก็คือ การตรากฎหมายสําคัญ ๆ  ยังลาชา 
ไมทันการณ รัฐสภาไมสามารถทําหนาที่ชี้นําฝายบริหาร ขาดขอมูล แสดงบทบาทในเชิงรับมากกวา
เชิงรุก และไมไดทําหนาที่เปนสถาบันสรางสรรคและสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีแกสังคมดวย๒  
 ดงันัน้ เพือ่เปนการระดมความคดิเหน็จากมมุมองของทกุภาคสวนในสงัคม และเปนเวทสีาธารณะ
ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาการทํางานของรัฐสภา หรือแนวทาง
การปฏิรูประบบรัฐสภาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด อันนําไปสูการพัฒนาประชาธิปไตย
ทีเ่ขมแข็งและย่ังยนื ตลอดจนเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการทํางานระบบรัฐสภา 
สถาบันพระปกเกลา จงึไดจดัใหมกีารประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา ครัง้ที ่๑๔ ประจาํป ๒๕๕๕ 
(KPI Congress XIV) ในหัวขอ “การปฏิรูประบบรัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ” (Parliament 
Reform : Comparative Perspectives) ขึ้น ในระหวางวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ไดกําหนดใหมีการประชุมกลุมยอย
ในหัวขอ “บทบาทดานนิติบัญญัติของรัฐสภา” เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อใหผูบริหาร
ภาครฐั ภาคเอกชน นกัวิชาการ ผูทรงคณุวุฒ ิรวมทัง้ผูแทนขององคกรอสิระ ราชการสวนทองถิน่ สถาบนั
การศึกษา องคกรภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน และประชาชนผูสนใจ เขารวมการประชุมในครั้งนี้
 สําหรับการประชุมกลุมยอยในหัวขอ “บทบาทดานนิติบัญญัติของรัฐสภา” นั้น ทางวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชน รวมท้ังไดอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับผูเขารวมสัมมนาอยางกวางขวาง โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 ดร.สมเกียรต ิตัง้กิจวานชิย ประธานสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย
(TDRI) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับรายงานวิจัยในโครงการ “การปรับปรุงกระบวนการ
นิติบัญญัติของไทย เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน” ซี่งไดรับทุน
สนับสนุนจากแผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะท่ีดี (นสธ.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) วา

  ๒ขอมูลสภาพปญหา ซึ่งปรากฏตามหลักการและเหตุผลในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้.

งน

อการพฒันาประเทศไทย
การปรับปรุงกระบวนการ

องประชาชน” ซี่งไดรับทุน
ณะที่ดี (นสธ.) 

ขภาพ 
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 โดยที ่“กฎหมาย” เปนเครือ่งมอืทางนโยบายสาธารณะทีส่าํคญัทีส่ดุเครือ่งมอืหนึง่ ซึง่การปฏริปู
ประเทศไทยในปจจุบันจําเปนตองอาศัยการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีมีอยู และบัญญัติกฎหมาย
ขึน้มาใหมจาํนวนมาก แตอยางไรกต็าม ในปจจบุนัมีปญหาท่ีสําคญัในกระบวนการนิตบิญัญัตขิองรฐัสภา
ในประการตาง ๆ ดังนี้ 
 ประการแรก กระบวนการในขั้นตอนตาง ๆ ใชเวลานานมาก ทําใหมีกฎหมายจํานวนมาก
ไมไดรับการปรับปรุงแกไข หรือบัญญัติขึ้นมาใหม 
 ประการที่ ๒ สมาชิกรัฐสภาจํานวนมากขาดความรูตอสาระสําคัญของกฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎหมายที่มีลักษณะทางเทคนิคสูง เชน กฎหมายเศรษฐกิจตาง ๆ ทําใหไมสามารถพิจารณากฎหมาย
ไดอยางมีประสิทธิผล หรือแปรญัตติเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขรางกฎหมายที่มีอยูได และ
 ประการท่ี ๓ กระบวนการจัดทําและพิจารณารางกฎหมายโดยรวม ยังขาดการมีสวนรวม
ของประชาชน เนื่องจากการเสนอและการรวมพิจารณากฎหมายโดยประชาชนมีตนทุนสูง และเนื้อหา
ของกฎหมายมีลักษณะทางเทคนิคสูง ทําใหการจัดทํากฎหมายมักถูกครอบงําโดยหนวยราชการ
เจาของเรื่องหรือกลุมผลประโยชน 
 จากสภาพปญหาขางตนจึงไดศึกษาวิเคราะห เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุง
กระบวนการนิติบัญญัติของไทย รวมทั้งสรางกลไกในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการนิติบัญญัติดังกลาวดวย ซึ่งแนวทางในการดําเนินการคือ การศึกษากระบวนการ
นิติบัญญัติในขั้นตอนตาง ๆ ต้ังแตการเสนอกฎหมายโดยหนวยงานรัฐ หรือการเขาชื่อเสนอกฎหมาย
โดยประชาชน การพิจารณากฎหมายในชั้นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา (ทั้งการพิจารณาในที่ประชุมใหญของสภาและการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ) 
โดยระบุถึงปญหาท่ีทําใหภาคประชาชนไมสามารถมีสวนรวมในกระบวนการนิติบัญญัติไดเทาที่ควร 
โดยเนนการเก็บขอมลูเชิงประจักษ (empirical evidence) จากกฎหมายท่ีผานกระบวนการนิตบิญัญตัิ
ตลอดระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา และจัดทําเว็บไซตระบบติดตาม (tracking system) รางกฎหมาย
ซึ่งกําลังจะเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติในขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งเอื้ออํานวยตอการติดตามของสื่อมวลชน
และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนา หรือประชุมระดมสมองกับภาควิชาการ หรือองคกร
ภาคประชาสงัคมทีม่คีวามสนใจในกฎหมายทีเ่ลอืกขึน้มาศกึษา เพือ่สรางแนวรวมในการผลกัดนักฎหมาย
ทีเ่กีย่วของ ตลอดจนเลอืกรางกฎหมายทีม่คีวามสาํคญัตอประชาชน โดยเฉพาะกฎหมายดานเศรษฐกจิ
ที่มีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง ซึ่งกําลังจะเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติในขั้นตอนตาง ๆ ขึ้นมา
ศึกษา และสรุปรวบรวมองคความรูในเรื่องที่เกี่ยวของตอไป
 โดยขอมูลจากการเก็บสถิติที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติจํานวนท้ังสิ้น ๓๓๕ ฉบับ ตั้งแต 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแบงระยะเวลาในการศึกษาออกเปนขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. ขัน้ตอนของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (เริม่ตัง้แตสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ไดรบัรางพระราชบญัญตัฉิบบัทีค่ณะรฐัมนตรเีหน็ชอบในหลกัการแลว จนกระทัง่สงรางฉบบัทีพิ่จารณา
แลวเสร็จกลับไปยังคณะรัฐมนตรี)
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 ๒. ขั้นตอนของสภาผูแทนราษฎร (เริ่มตั้งแตสภาผูแทนราษฎรไดรับรางพระราชบัญญัติ และ
บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม จนกระทั่งมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระที่สาม)
 ๓. ขั้นตอนของวุฒิสภา (เริ่มตั้งแตวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติและบรรจุเขาระเบียบวาระ
การประชุม จนกระทั่งมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระที่สาม) และ
 ๔.  ขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (เริ่มตั้งแตสภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับราง
พระราชบญัญตัแิละบรรจเุขาระเบยีบวาระการประชมุ จนกระทัง่มมีตเิหน็ชอบรางพระราชบญัญตัทิัง้ฉบบั
ในวาระที่สาม) พบวา
 ในการพจิารณากฎหมายจาํนวนทัง้สิน้ ๓๓๕ ฉบบัดงักลาว ใชระยะเวลาโดยเฉลีย่ฉบบัละ ๗๘๒ วนั 
หรือประมาณ ๒๖ เดือน ๒ วัน ซึ่งถือวานานมากเพราะเปนระยะเวลาเกินกวา ๒ ป โดยในขั้นตอน
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนขั้นตอนท่ีใชระยะเวลาในกระบวนการนิติบัญญัติ
โดยเฉลีย่สูงสดุ ใชระยะเวลาเฉลีย่ ๒๐๘ วนั (๖ เดอืน ๒๘ วนั) ขัน้ตอนของสภาผูแทนราษฎร ใชระยะ
เวลาเฉลี่ย ๑๒๕ วัน (๔ เดือน ๕ วัน) ขั้นตอนของวุฒิสภาใชระยะเวลาเฉล่ีย ๔๒ วัน (๑ เดือน ๑๒ วัน) 
และในขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนชวงท่ีรัฐสภามีเพียงสภาเดียว พบวาคาเฉล่ีย
ของระยะเวลาที่ใชในขั้นตอนดังกลาวอยูที่ ๕๖ วัน (๑ เดือน ๒๖ วัน) ซึ่งคิดเปนเวลาเพียง ๑ ใน ๓ 
ของเวลาท่ีใชในการพิจารณาในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมกัน ทําใหรางพระราชบัญญัติ
ที่ผานเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติในสมัยรัฐบาลท่ีมี พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี 
ใชเวลาในกระบวนการนิติบัญญัตินอยกวาในรัฐบาลอื่น ๆ
 และเม่ือศึกษาระยะเวลาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติในแตละรัฐบาลซึ่งศึกษาเฉพาะ
รางพระราชบัญญัติที่ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเขาสูการพิจารณาในรัฐสภาในชวง
รฐับาลเดยีวกนั เพือ่เปรยีบเทยีบระยะเวลาทีใ่ชในการผลกัดนัรางพระราชบญัญัตใินแตละรฐับาล พบวา 
ระยะเวลาเฉล่ียของแตละรัฐบาลน้ันมีความแตกตางกันพอสมควร โดยรางพระราชบัญญัติที่ผาน
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและเขาสูการพิจารณาในรัฐสภาในสมัยรัฐบาลท่ีมี พันตํารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑๘ ฉบับ มีคาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใชในกระบวนการ
นิติบัญญัติ ๘๒๖ วัน (๒๗ เดือน ๑๖ วัน) ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาเปนรัฐบาลที่มีความมั่นคงและมีอํานาจ
ในสภาคอนขางสูงเพราะดวยเสียงขางมาก แตปรากฏวารัฐบาลน้ีไมไดผลักดันกฎหมายมากเทาที่ควร 
ในขณะที่สมัยรัฐบาลท่ีมี พลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี มีการผลักดันกฎหมาย
เปนจํานวนมาก และกฎหมายแตละฉบับก็ใชระยะเวลาส้ันคือนอยกวา ๑ ป โดยรางพระราชบัญญัติ
ที่ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและเขาสูการพิจารณาในรัฐสภามีจํานวน ๕๑ ฉบับ มีคาเฉลี่ย
ของระยะเวลาที่ใชในการพิจารณา ๒๔๙ วัน (๘ เดือน ๙ วัน) สวนรัฐบาลที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
เปนนายกรัฐมนตรี มีจํานวน ๒๘ ฉบับ และคาเฉล่ียของระยะเวลาท่ีใชในกระบวนการนิติบัญญัติ
อยูที่ ๓๗๔ วัน (๑๒ เดือน ๑๔ วัน)
 แตจากการเปรียบเทียบจํานวนรางพระราชบัญญัติที่เขาสูกระบวนการนิติบัญญัติในแตละ
รัฐบาล พบวา คณะรัฐมนตรีที่มี พลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เปนคณะรัฐมนตรี
ที่มีมติเห็นชอบหลักการของรางพระราชบัญญัติมากที่สุด เปนจํานวนรวม ๒๓๗ ฉบับ รองลงมาคือ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

คณะรัฐมนตรีที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี จํานวนรวม ๑๔๖ ฉบับ แตในดาน
การตราพระราชบัญญตัไิดสาํเร็จนัน้ รฐับาลท่ีม ีพลเอก สรุยทุธ จลุานนท เปนนายกรัฐมนตรี มกีารตรา
พระราชบญัญตัจิาํนวน ๑๐๙ ฉบบั จาํแนกเปนพระราชบญัญตัทิีผ่านความเหน็ชอบของสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติในสมัยรัฐบาลตนเอง ๙๕ ฉบับ และผานความเห็นชอบในรัฐบาลตอ ๆ มา จํานวน ๑๔ ฉบับ 
รองลงมาคือ รัฐบาลที่มี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี จํานวน ๔๑ ฉบับ แตเปน
พระราชบญัญตัทิีผ่านความเหน็ชอบของรฐัสภาในสมยัรฐับาลตนเองเพยีง ๔ ฉบบั และผานความเหน็ชอบ
ในรัฐบาลตอ ๆ มา จํานวน ๓๗ ฉบับ สวนรัฐบาลที่มี นายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี และ
รัฐบาลที่มี นายสมชาย วงศสวัสด์ิ เปนนายกรัฐมนตรี เปนรัฐบาลที่มีอายุสั้นมาก จึงไมสามารถ
ตราพระราชบัญญตัภิายในสมัยของตนเองได และรัฐบาลท่ีมนีายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี 
มีการออกพระราชบัญญัติ จํานวน ๒๙ ฉบับ
 นอกจากน้ี เมือ่วิเคราะหกระบวนการนติบิญัญตัขิองไทย พบวา มลีกัษณะเฉพาะรวม ๓ ประการคือ
 ประการที ่๑  ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข
ในระบบรัฐสภา (parliamentary democracy) ซึ่งประกอบดวย ๒ สภา (bicameral parliament) 
คือ สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา โดยวุฒิสภาจะมีอํานาจนอยกวาสภาผูแทนราษฎร เชน การแกไข
เพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติของวุฒิสภาจะมีผลก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากสภาผูแทนราษฎร 
อยางไรก็ตาม ในบางชวง โดยเฉพาะหลังการรัฐประหารจะมีการจัดต้ังรัฐสภาที่มีสภาเดียว คือ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ซึ่งตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙
 ประการที ่๒  พรรคการเมืองซ่ึงไดเสยีงขางมากในสภาผูแทนราษฎรจะเปนผูจัดตัง้คณะรฐัมนตรี 
อยางไรก็ตาม การจัดต้ังคณะรัฐมนตรีสวนใหญมักตองอาศัยพรรคการเมืองหลายพรรค ทําใหเกิด
รัฐบาลผสมท่ีไมมีเสถียรภาพ และมักอยูไมครบวาระ ๔ ปหากมีความขัดแยงในพรรคการเมือง
รวมรัฐบาล ซึ่งที่ผานมานั้นมีเพียงรัฐบาลเดียวที่สามารถอยูไดจนครบวาระคือ รัฐบาลที่มี พันตํารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี สมัยแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๘) รวมทั้งมีการตอรองกัน
ในกระบวนการนิติบัญญัติดวย ซึ่งจํานวนไมนอยเปนการตอรองในพรรครวมรัฐบาลดวยกันเอง
ในเวทตีาง ๆ  เชน ในคณะรฐัมนตร ีหรอืคณะกรรมการกฤษฎกีามากกวาการตอรองระหวางพรรครฐับาล
และพรรคฝายคานในรัฐสภา
 ประการที ่๓  นอกจากคณะรฐัมนตรแีลว รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
ยังกําหนดใหผูที่สามารถเสนอรางพระราชบัญญัติไดคือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 
๒๐ คน ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมาย
ที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ) และประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวนไมนอย
กวา ๑๐,๐๐๐ คน (เฉพาะรางพระราชบญัญตัติามทีก่าํหนดในหมวด ๓ สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
และหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเทาน้ัน) อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ รวมท้ัง
รฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั มกัแบงรางพระราชบญัญตัทิีต่องผานการพจิารณาของสภาออกเปน ๒ ประเภท
คือ รางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งจะเสนอไดก็ตอเมื่อไดรับการรับรองจากนายกรัฐมนตรี 
และรางพระราชบญัญตัทิีไ่มเกีย่วดวยการเงนิ ซึง่สามารถเสนอไดโดยไมตองไดรบัการรบัรองจากนายกรฐัมนตรี
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บทบาทดานนิติบัญญัติของรัฐสภา

จุลนิติ

 โดยฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการนิติบัญญัติ ไมวาจะเปนคณะรัฐมนตรี สภาผูแทน
ราษฎร หรอืวฒุสิภา รวมทัง้หนวยราชการ พบวา มคีวามตองการในการตรากฎหมายท่ีแตกตางกนั 
กลาวคือ

  หนวยราชการ โดยที่การยกรางพระราชบัญญัติมักริเริ่มโดยหนวยราชการ ซึ่งในหลายกรณี 
หนวยราชการตองการจะรางกฎหมายใหเอื้อตอผลประโยชนของตนมากที่สุด เชน ใหกฎหมายมีความ
ยืดหยุน สะดวกตอการปฏิบัติงาน และใหมีอํานาจในการใชดุลพินิจ (discretionary power) ในการ
บังคับใชกฎหมายมากท่ีสุด นอกจากน้ี ยังมักใชบทบัญญัติของกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิม
ทรัพยากรตาง ๆ  ของตน ทั้งกําลังคนและงบประมาณ โดยตัวอยางของการท่ีหนวยราชการใชกฎหมาย
เปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมอํานาจและทรัพยากร ไดแก รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. .... (กระทรวงพาณิชยเปนผูเสนอ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
รางพระราชบัญญตัดัิงกลาวไดแปลงสภาพกรมการประกันภยั เปน “สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและ
สงเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั” ซึง่เปนหนวยงานนอกระบบราชการ อนัมผีลทาํใหเจาหนาทีไ่ดรบั
คาตอบแทนสูงขึน้ และองคกรมงีบประมาณมากข้ึนจากการกําหนดใหบรษิทัประกันภัยตองสงเงนิสมทบ
ในอตัราไมเกนิรอยละ ๐.๕ ของเบีย้ประกันภยัเปนรายไดของสาํนักงาน (คดิเปนเงนิสมทบทีส่ามารถจัด
เกบ็ไดสงูสุดถงึ ๒.๑ พนัลานบาทตอป ในป พ.ศ. ๒๕๕๓) ทัง้นี ้การเรยีกเกบ็และการนาํสงเงนิสมทบนัน้
จะเปนไปตามดลุพนิจิของคณะกรรมการฯ โดยไมมหีลกัเกณฑกาํกบัการใชดลุพนิจิดงักลาวแตอยางใด๓

  คณะรัฐมนตรี จากการศึกษาพบวา คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งมักไมมี
แรงจูงใจท่ีจะตราพระราชบัญญัติใหม ๆ ทั้งนี้เพราะการบริหารราชการแผนดินโดยทั่วไปสามารถ
ใชอํานาจตามกฎหมายที่มีอยูได นอกจากน้ี การตราพระราชบัญญัติใหมยังใชเวลาคอนขางนาน
เมื่อเปรียบเทียบกับอายุเฉล่ียของรัฐบาล ดังน้ันจึงยากท่ีรัฐบาลจะใชการตรากฎหมายใหมเปนผลงาน
ในการหาเสียงกับประชาชน แตการตราพระราชบัญญัติใหมจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มีขอติดขัด
จากกฎหมายท่ีมีอยู เชน ในการจัดตั้งกองทุนหมูบาน ในชวงแรกรัฐบาลท่ีมี พันตํารวจโททักษิณฯ 
เปนนายกรัฐมนตรี ใชพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งกองทุนหมูบานขึ้นมาดําเนินการกอน ตอมาเมื่อตองการกําหนดใหกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเปนนิติบุคคล แตไมสามารถดําเนินการไดดวยกฎหมายดังกลาว จึงได
ผลักดันใหมีการตราพระราชบัญญัติ
 อยางไรก็ดี ความตองการของคณะรัฐมนตรีและหนวยราชการท่ีแตกตางกันดังกลาว ทําให
การตราพระราชบัญญัติในรัฐบาลท่ีไมไดมาจากการเลือกต้ัง (เชน รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
ซึ่งรัฐมนตรีหลายคนมีภูมิหลังมาจากขาราชการประจํา) เมื่อตัดสินใจท่ีจะตราพระราชบัญญัติแลว 
หนวยราชการและฝายการเมอืงมกัรวมมอืกนัออกแบบรางพระราชบญัญตัทิีใ่หประโยชนแกตนมากทีส่ดุ 
เชน รางพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ ไดกาํหนดใหอาํนาจแกหนวยราชการและคณะรฐัมนตรี

 ๓อยางไรก็ตาม ตอมาคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแกไขใหคณะกรรมการฯ กําหนดอัตราเงินสมทบโดยคํานึงถึงคาใชจายในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงาน ซึ่งทําใหมีหลักเกณฑกํากับการใชดุลพินิจมากขึ้น.
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ในการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมคดีพิเศษในบัญชีทายพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ รางพระราชบัญญัติ
ของกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็มีแนวโนมที่จะเพิ่มอํานาจของกระทรวงฯ ใหสามารถขยาย
ขอบเขตของการสอบสวนคดีพิเศษใหกวางยิ่งขึ้นอีกดวย

  รัฐสภา โดยที่เปาหมายสําคัญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญ คือ การไดรับเลือกตั้ง
กลับเขามาอีกในสมัยหนา ดังน้ัน ในกระบวนการนิติบัญญัติจึงพบวา “สภาผูแทนราษฎร” จะให
ความสําคญัตอสิทธิและการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนมีความออนไหวตอความรูสกึของประชาชน
ในพืน้ทีเ่ขตเลือกตัง้ของตน เชน รางพระราชบญัญตักิารบรหิารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต พ.ศ. .... 
พบวา สภาผูแทนราษฎรไดเสนอใหมกีารเยยีวยาผูทีไ่ดรบัความเสยีหายจากการกระทาํของเจาหนาทีร่ฐั 
การอํานวยความสะดวกแกคนไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษา การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ในขณะที่รางของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะเนนการจัดทํายุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ การกํากับ เรงรัดและติดตาม
การปฏิบตังิาน เปนตน หรอืรางพระราชบัญญตัคุิมครองผูรบังานไปทําทีบ่าน สภาผูแทนราษฎรไดแกไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของประชาชน โดยกําหนดใหนายจางตองจายคาฟนฟูสมรรถภาพ
ในกรณีที่ผูรับงานไปทําที่บานทุพพลภาพ และเพิ่มเติมใหนายจางตองรับผิดชอบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
อันเนื่องมาจากการทํางานดวย แตอยางไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน สภาผูแทนราษฎรก็มีความตองการ
ทีใ่กลเคยีงกบัความตองการของคณะรฐัมนตรดีวย ทัง้นี ้เน่ืองจากการจัดตัง้คณะรฐัมนตรใีนระบบรฐัสภา
นั้นตองอาศัยเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรสนับสนุน ดังนั้น ในหลายกรณี สภาผูแทนราษฎรจึงได
แกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติใหกลับไปเหมือนรางของคณะรัฐมนตรี 
 สาํหรับ “วฒุสิภา” นัน้ เนือ่งจากสมาชิกวุฒสิภาไมตองกังวลกับการไดรบัเลือกต้ังกลับเขามาอีก 
ดงัน้ัน จงึมแีนวโนมท่ีจะแกไขเพิม่เตมิรางพระราชบัญญตัใิหมคีวามรัดกมุและสรางกลไกในการตรวจสอบ
ถวงดุลการทํางานของรัฐบาล เชน กรณีรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ วุฒิสภาไดพยายาม
จํากัดการใชอํานาจดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีในการกําหนดคดีพิเศษใหแคบลง

  สภานิติบัญญัติแหงชาต ิจากการศึกษาพบวา สภานิติบัญญัติแหงชาติมีความตองการในการ
ตรากฎหมายที่ใกลเคียงกับความตองการของหนวยราชการคอนขางมาก ทั้งนี้ อาจมีเหตุผลมาจาก 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนมากเปนขาราชการหรืออดีตขาราชการ 
 แตอยางไรก็ตาม แมวาการพิจารณารางกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายเศรษฐกิจ 
เชน รางพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน รางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และรางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก เปนตน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติจะประกอบดวยตัวแทนของกลุมผลประโยชน
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของก็ตาม แตในหลายกรณี สภานิติบัญญัติแหงชาติไดแกไขเพิ่มเติมราง
พระราชบัญญัติใหเปนประโยชนตอสาธารณะมากข้ึน เชน แกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย ใหมีกลไกตรวจสอบถวงดุลที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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 จากการศกึษาวเิคราะหสภาพปญหาและขอมลูตาง ๆ  ดงักลาวขางตน คณะผูวจิยัมขีอเสนอแนะ
เชงินโยบายในการปรับปรงุกระบวนการนิตบิญัญัตขิองไทยในแตละข้ันตอนเพ่ือสงเสรมิการมสีวนรวม
ของประชาชน ดังตอไปนี้

 ๑. ขั้นตอนของฝายบริหาร
  คณะรัฐมนตรีควรดําเนินการ หรือควรกําหนดใหหนวยงานรัฐที่เสนอรางพระราชบัญญัติ 
ตองดําเนินการดังตอไปนี้

   คณะรฐัมนตรีควรใหความสาํคัญกบัการจดัทาํ “แผนนติบิญัญตั”ิ ตามบทบัญญตัมิาตรา 
๗๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมถึงการใชบังคับและ
การปฏิบัติตามแผนฯ อยางเครงครัด โดยไมอนุญาตใหหนวยงานรัฐเสนอกฎหมายท่ีไมอยูในแผนฯ 
ดังกลาว เวนแตมีเหตุจําเปนที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินการจัดทํารางกฎหมาย
ในชั้นของฝายบริหารเปนไปอยางมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ

   คณะรัฐมนตรีควรตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายของหนวยงานรัฐ โดยใช 
“บทตรวจสอบ (checklist) ๑๐ ประการ” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
ทั้งนี้ เพ่ือลดการตรากฎหมายท่ีไมจําเปนหรือไมเหมาะสม และชวยลดภาระของฝายตาง ๆ 
ในกระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย รวมทั้งไมเพิ่มภาระของประชาชนในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ไมจาํเปนอีกดวย

   หนวยงานรัฐควรประเมินผลกระทบของรางกฎหมายตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูมี
สวนไดสวนเสีย และผูไดรับผลกระทบโดยตรงและโดยออม ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 
รวมถึงประชาชนทั่วไป

   หนวยงานรัฐควรรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับรางกฎหมายน้ัน 
โดยในกระบวนการดังกลาว ตองนําเสนอสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ และขอมูลพื้นฐาน
ทีเ่ก่ียวของรวมท้ังขอมลูการประเมินผลกระทบ เพ่ือใหประชาชนไดทาํความเขาใจและมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมดวย

    หนวยงานรัฐควรตอบความคดิเห็นของผูมสีวนไดเสยีและผูไดรบัผลกระทบอยางเปดเผย 
พรอมแสดงเหตผุลสนับสนุนหรอืคดัคานความคิดเหน็ทีไ่ดรบัในแตละประเด็น รวมทัง้นาํเสนอแนวทาง
ปองกัน แกไข หรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายฉบับนั้น ๆ ดวย

    การรับหลักการแหงรางพระราชบัญญตั ิคณะรัฐมนตรีควรสรุปความตองการทางนโยบาย
ที่ชัดเจนกอนสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
ปรบัปรงุในเชิงเทคนิค โดยในกรณีของรางพระราชบัญญตัทิีม่คีวามเรงดวนควรกําหนดกรอบระยะเวลา
ที่ชัดเจนในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย
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 ๒. ขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควรปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติ หรือปรับเปลี่ยน
แนวทางในการดําเนินการในขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้

   ปรบัสดัสวนองคประกอบของคณะกรรมการกฤษฎกีาใหประกอบดวยบคุคลทีม่คีวามรู
ความสามารถหลากหลายข้ึน โดยเพิ่มตัวแทนจากภาคประชาชนและนักวิชาการใหมากขึ้น และลด
ความเปนตัวแทนของราชการลง 

   เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียหรือผูที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายที่อยูระหวาง
การพิจารณามีโอกาสเขาชี้แจงในท่ีประชุม และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรางกฎหมาย 
รวมท้ังเพิ่มความโปรงใสในการพิจารณารางกฎหมายดวย เชน การเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับราง
กฎหมายทีอ่ยูระหวางการพจิารณา และสามารถสบืคนรายงานการประชมุของคณะกรรมการกฤษฎกีา
ทุกชุดไดโดยงายผานทางเว็บไซต เปนตน

   กาํหนดแนวทางในการปฏบิตัเิกีย่วกบัการตรวจพจิารณารางกฎหมายอยางชดัเจน ทัง้นี้ 
เพือ่ไมใหผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตัหินาทีถ่กูผกูตดิอยูกบัตวับคุคลหรอืคณะบคุคลมากจนเกนิไป รวมทัง้
คํานึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณารางกฎหมายใหแลวเสร็จดวย

   เพิ่มบทบาทในการรางกฎหมายใหแกเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะเจาหนาทีซ่ึง่เปนกรรมการรางกฎหมายประจาํ รวมทัง้เพิม่จํานวนของผูปฏบิตังิาน
ในตาํแหนงทีส่าํคญัดวย เชน กรรมการรางกฎหมายประจาํ และเลขานกุารของคณะกรรมการกฤษฎกีา
แตละคณะ เปนตน

 ๓. ขั้นตอนของรัฐสภา
  ในขั้นตอนของรัฐสภานั้นควรมีการสงเสริมใหตัวแทนประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พิจารณาข้ันคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดงายย่ิงขึ้น เชน กําหนดให
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติตองประกอบดวยกรรมาธิการบางสวนที่ไมได
เปนสมาชิกรัฐสภา กําหนดใหตองเปดเผยบันทึกการประชมุของคณะกรรมาธิการตอสาธารณะทุกครั้ง 
กาํหนดใหสทิธแิกประชาชนในการเขารวมสงัเกตการณการประชุม หรอืจัดใหมกีารถายทอดการประชุม
คณะกรรมาธิการที่มีความสําคัญ เปนตน

 ๔. การเสนอกฎหมายโดยประชาชน
  ในขั้นตอนการเสนอกฎหมายโดยประชาชนควรมีการอํานวยความสะดวกใหการเสนอราง
กฎหมายโดยประชาชนสามารถกระทําไดงายยิ่งขึ้น ดังนี้

   หนวยงานท่ีเกีย่วของกับการปฏิรปูกฎหมายหรือการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
เชน สภาพัฒนาการเมือง หรือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ควรมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการ
ยกรางกฎหมายในทางเทคนิค
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บทบาทดานนิติบัญญัติของรัฐสภา

จุลนิติ

   ในการรวมลงชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ ใหใชเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนและ
ลายมือชื่อเทานั้น โดยไมตองใชสําเนาทะเบียนบาน 

   กําหนดใหสามารถใชรายช่ือซ่ึงประชาชนรวบรวมกันเองรวมเขากับรายช่ือท่ีรวบรวม
ผานคณะกรรมการการเลือกตั้งได เพื่ออํานวยความสะดวกในการรวบรวมรายชื่อของประชาชน

   สรางกลไกในการอาํนวยความสะดวกแกประชาชนผูเสนอกฎหมายและประชาชนโดยทัว่ไป
ใหสามารถตรวจสอบกระบวนการเสนอกฎหมายโดยประชาชนในทุกขั้นตอน เชน จัดทําเว็บไซตให
ขอมูลที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปนตน

   กาํหนดใหมกีารทําประชาพิจารณโดยการสนับสนุนของรัฐสภาหรือองคกรท่ีเก่ียวของ และ
ใหสิทธิแกผูเสนอรางกฎหมายสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสื่อในกํากับของรัฐในการอภิปราย
ถกเถียงและนําเสนอสาระสําคัญตอสังคมในวงกวาง

   สงเสริมการเสนอกฎหมายโดยประชาชนในระดับทองถ่ิน เชนเดียวกับในระดับชาติ โดย
ปรับปรุงกฎหมายการเสนอขอบัญญัติทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติไดจริง เชน กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
รอยละ ๕ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในทองถิ่นนั้น สามารถเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นได 
เปนตน

 ๕. การสนับสนุนการมีสวนรวมอื่น ๆ ของประชาชน
  ในการสนับสนุนการมีสวนรวมอื่น ๆ ของประชาชนน้ันควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งหนวย
ในการเฝาระวังกฎหมาย (legislative watch unit) ในภาควิชาการหรือภาคประชาสังคม เพื่อ
สนับสนุนใหประชาชนสามารถเขารวมในกระบวนการนิติบัญญัติไดมากยิ่งขึ้นในระยะยาว โดยหนวย
ดังกลาวสามารถทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้

   การจัดทําระบบติดตาม (tracking system) รางกฎหมายซึ่งกําลังจะเขาสูกระบวนการ
นิติบัญญัติในขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งเอื้ออํานวยตอการติดตามของสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ

   การจัดทํารายงานสรุปและวิเคราะหรางกฎหมายในรูปแบบที่ประชาชนและสื่อมวลชน
เขาใจไดงาย

   การจัดกิจกรรมสัมมนา หรือประชุมระดมสมองกับภาควิชาการ หรือ
องคกรภาคประชาสังคมที่สนใจ ตลอดจนการแถลงขาวเพื่อสรางความตื่นตัว
ใหเกิดขึ้นในสังคม

   การชวยเหลือประชาชนในการยกรางกฎหมาย หรือ
การจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขรางกฎหมาย 
ในลักษณะท่ีสมาชิกรัฐสภาหรือตัวแทนภาคประชาชน
ในคณะกรรมาธิการสามารถนําไปใชในการแปรญัตติ
และอภิปรายได

ดมสมองกับภาควิชาการ หรือ
วเพื่อสรางความตื่นตัว

หมาย หรอื
หมาย 
ชน
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 นายไพโรจน พลเพชร  กรรมการปฏริปูกฎหมาย ไดแสดงความคดิเหน็วา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดหลักการ
เก่ียวกับกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งเปล่ียนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในหลายประการ ดังนี้ 
 ประการท่ี ๑ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
ไดบญัญตัใิหคณะรัฐมนตรีตองจัดทํา “แผนการบริหารราชการแผนดิน” 
เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัในการบริหารราชการแผนดนิ และคณะรัฐมนตรี
ตองจัดใหมี “แผนการตรากฎหมาย” หรือ “แผนนิติบัญญัติ” 
ทีจ่าํเปนตอการดําเนนิการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการ
แผนดินดวย๔ ซึ่งหลักการดังกลาวน้ันไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนคร้ังแรก โดยมีเจตนารมณ
เพื่อบังคับใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินและตรากฎหมายใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และใหนําไปปฏิบัติอยางจริงจังสามารถตรวจสอบได
 ประการที่ ๒ กําหนดใหตองมีการตรากฎหมายตาง ๆ ที่จาํเปน โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับการขยายสิทธิและรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหกวางขวางมากขึ้น ซึ่งทําใหการใชสิทธิและ
เสรีภาพงายขึ้น มีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองอยางชัดเจน 
 ประการที่ ๓ นอกจากคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมีอํานาจในการเสนอ
รางกฎหมายแลว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังเพิ่มบทบาทภาคประชาชนในการริเริ่มเสนอกฎหมาย
เพื่อใหมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน โดยกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวน ๑๐,๐๐๐ คน 
มสีทิธิเขาช่ือเสนอรางกฎหมายท่ีมเีนือ้หาสอดคลองกับความตองการของประชาชนได๕ ในขณะเดียวกัน
ก็กําหนดใหศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตนเองไดดวย๖ 
ซึ่งถือเปนการขยายพื้นที่การมีสวนรวมในการเสนอกฎหมายเพิ่มยิ่งขึ้นกวาเดิม
 ประการที่ ๔ กําหนดสมัยประชุมที่ชัดเจน โดยแยกเปน ๒ สมัยประชุม คือ สมัยประชุมสามัญ
ทั่วไปและสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ และสมัยหน่ึง ๆ ใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน ซึ่งการกําหนด
ดงักลาวนัน้กเ็พือ่ตองการใหมกีารพิจารณากฎหมายเปนการเฉพาะในสมยัหน่ึง รวมทัง้ใหการทําหนาที่
ของสมาชิกรัฐสภาในการตรากฎหมายมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย

มคดิเหน็วา 
ดหลักการ
มนูญแหง

๒๕๕๐
ดนิ”
การ
กับ
ตรี
”
ร

 ๔มาตรา ๗๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.
 ๕รางพระราชบัญญัติที่ประชาชนเสนอไดนั้นตองจํากัดอยูเฉพาะหมวด ๓ วาดวยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และ
หมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เทานั้น.
 ๖ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติได โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวตองเปนกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการจัดองคกร และกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ.
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จุลนิติ

 สําหรับปญหาในทางปฏิบัติของกระบวนการนิติบัญญัติในประเทศไทย มีสาเหตุที่สําคัญ
แยกพิจารณาออกไดเปนกระบวนการตาง ๆ ดังนี้
 ๑. กระบวนการริเริ่มเสนอกฎหมาย
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดผูมีอํานาจในการเสนอ
รางพระราชบัญญตั ิไดแก คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน ศาลหรือ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนผูมสีทิธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คนเขาช่ือกัน
  โดยในทางปฏิบัติรางพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอน้ัน สวนใหญ
เปนการนําเอารางฯ ของคณะรัฐมนตรีหรือของหนวยงานรัฐที่ไดเสนอไวแลว มาเปนรางของพรรค
หรือของตนเอง ดังนั้น การริเริ่มเสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางแทจริงจึงมีนอยมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะปญหาเร่ืองความรูความเขาใจในการรางกฎหมายท่ียังมีศักยภาพไมเพียงพอ และ
ไมมีหนวยงานซึ่งประกอบดวยบุคลากรผูเชี่ยวชาญมารองรับเพื่อสนับสนุนการเสนอกฎหมายเหมือน
เชนฝายบริหาร ดวยเหตุนี้รางกฎหมายที่ริเริ่มมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงไมแตกตางจาก
รางของรัฐบาล ซึ่งในความเปนจริงแลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถือเปนผูที่ใกลชิดกับปญหาของ
ประชาชนมากที่สุด จึงควรจะเปนตัวแทนของประชาชนเขามาตรวจสอบหรือพัฒนากฎหมายของ
ฝายบริหาร มิใชไปยึดถือกฎหมายตามฝายบริหารที่สวนใหญตองการจะรางกฎหมายใหเอื้อตอ
ผลประโยชนของตนเอง
 ๒. กระบวนการพิจารณากฎหมาย
  การพิจารณากฎหมายของฝายนิตบิญัญตั ิ(สภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภา) แบงการพิจารณา
ออกเปน ๓ วาระตามลําดับ ไดแก วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ วาระที่สอง ขั้นพิจารณารายละเอียด
เรียงลําดับมาตรา และวาระที่สาม ขั้นลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางกฎหมาย 
  เมือ่รางกฎหมายผานการพจิารณาในวาระทีห่นึง่ ซึง่เปนการพจิารณาวาจะรบัหลกัการแหงราง
กฎหมายนัน้หรอืไมแลว กจ็ะเขาสูการพจิารณาในวาระทีส่อง ซึง่เปนการพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิาร 
โดยคณะกรรมาธิการพจิารณานีอ้าจเปน “คณะกรรมาธกิารสามญัประจาํสภา” หรอื “คณะกรรมาธกิาร
วิสามัญ” ก็ได 
  ปญหาในทางปฏิบตัคิอื ปจจบุนัคณะกรรมาธิการสามัญประจําของสภาผูแทนราษฎรมีจาํนวน 
๓๕ คณะ สวนวุฒิสภามีจํานวน ๒๒ คณะ โดยมีบทบาทที่สําคัญคือ การตรวจสอบการทํางานของ
หนวยงานรัฐ และการพิจารณากฎหมาย แตปรากฏวาคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาโดยเฉพาะ
ของสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีเปนจํานวนมากกลับไมมีบทบาทในดานนิติบัญญัติหรือการตรากฎหมาย 
จึงทําใหบทบาทในดานนี้จึงอยูที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเปนสวนใหญ ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่เขามาเปนกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณารางกฎหมายนั้นจะเปนตัวแทนของแตพรรคการเมือง
ตามสัดสวน อีกทั้ง การที่ขอบังคับการประชุมไดกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนกรรมาธิการ
สามัญประจําสภาไดไมนอยกวา ๒ คณะ ทําใหการทุมเทเวลาใหกับการประชุมเพื่อพิจารณากฎหมาย
จึงมีอยูอยางจํากัด ดวยเหตุนี้ การพิจารณากฎหมายจึงตกอยูกับฝายบริหารในที่สุด
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  นอกจากนี ้ในการพจิารณากฎหมายของสภาผูแทนราษฎรยงัไมมกีาํหนดระยะเวลาทีแ่นนอน 
ยกเวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหตองพิจารณาให
แลวเสร็จภายใน ๑๐๕ วันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร แตในการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภานั้นรัฐธรรมนูญบัญญัติใหวุฒิสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน ๖๐ วนั แตถาเปนรางพระราชบญัญติัทีเ่ก่ียวดวยการเงนิตองพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั 
เวนแตวฒุสิภาจะไดลงมตใิหขยายเวลาการพจิารณาออกไปเปนกรณพีเิศษแตตองไมเกนิ ๓๐ วนั ซึง่ถา
วุฒิสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นผานความเห็นชอบ
ของวุฒิสภาแลว ดังนั้น กําหนดระยะเวลาในการพิจารณากฎหมายของสภาผูแทนราษฎรจึงมี
ความจําเปนที่จะตองนํามาพิจารณาตอไปดวยในอนาคต
  การพิจารณารางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนก็มีปญหาเชนเดียวกัน โดยในทางปฏิบัติ
เคยมีกรณีที่รัฐบาลตองการเรงออกกฎหมายฉบับน้ันโดยเร็ว จึงไมรอรางฯ ของประชาชน ทั้ง ๆ ที่
อยูในขั้นตอนการตรวจสอบรายช่ือวาครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม จึงสงผลใหรางกฎหมาย
ของประชาชนน้ันไมไดรับการพิจารณา หรือในกรณีที่เปนรางกฎหมายท่ีเกี่ยวดวยการเงินซึ่งจะตองมี
คาํรบัรองของนายกรฐัมนตร ีปรากฏวานายกรฐัมนตรไีมใหการรบัรอง เพยีงเพราะเหตผุลวารางกฎหมาย
นัน้ไมมฉีบบัของคณะรฐัมนตร ีกฎหมายทีเ่สนอโดยประชาชนจงึตกไปและไมไดรบัการพจิารณาในทีส่ดุ

  จากสภาพปญหาในทางปฏิบัติของกระบวนการนิติบัญญัติในประเทศไทยดังไดกลาวมา
ขางตนนั้น โดยสวนตัวมี “ขอเสนอแนะ” เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. กําหนดใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภามีบทบาททางดานนิติบัญญัติหรือการตรา
กฎหมายเพิ่มมากขึ้น โดยเสนอแนะใหแตละคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับคณะกรรมาธิการของตนไวลวงหนา เชน คณะกรรมาธิการดานแรงงานตองติดตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ โดยในแผนนิติบัญญัติจะบัญญัติไวอยางชัดเจนวารัฐบาลหรือกระทรวงแรงงานตองเสนอ
หรอืแกไขปรบัปรงุกฎหมายฉบบัใดบาง เมือ่ทราบแลวกส็ามารถวางแผนหรอืเตรยีมการตาง ๆ  เพือ่ศึกษา
หรอืติดตามกฎหมายท่ีเกีย่วของเหลานัน้ไดทนัที ซึง่จะสงผลใหคณะกรรมาธิการสามารถดูแลกฎหมาย
ใหเร็วขึ้นไดเพราะมีการศึกษามาแลวตั้งแตเบื้องตนนั่นเอง 
  ๒.  รฐัสภาควรมหีนวยงานทีม่หีนาทีใ่นการยกรางกฎหมาย เหมอืนกบั “สาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา” ซึ่งเปนหนวยงานท่ีคอยชวยเหลือดานการรางกฎหมายและตรวจพิจารณาเน้ือหาของ
รางกฎหมายใหแกรัฐบาล
  ๓. กรณีรางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนน้ัน ควรมีกระบวนการท่ีกําหนดใหประชาชน
ผูเสนอกฎหมายไดเขามาชี้แจงเหตุผลหรือเจตนารมณในการเสนอรางกฎหมายนั้นตอรัฐสภา 
  ๔.  ในการพิจารณาศึกษารายละเอียดของรางกฎหมาย พบวา ภาคประชาชนมีโอกาสเขาไป
มีสวนรวมในชั้นกรรมาธิการนอยมาก เนื่องจากคณะกรรมาธิการเกือบทั้งหมดจะประกอบดวยตัวแทน
จากฝายรัฐบาล เชน ตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตัวแทนจากกระทรวง ทบวง หรือ
กรมท่ีเก่ียวของ ทั้งขาราชการประจําและขาราชการการเมือง เปนตน แตมีเพียงสวนนอยเทานั้น
ทีแ่ตงตัง้ตวัแทนจากภาคประชาชนเขาไปรวมเปนกรรมาธิการวสิามัญเพือ่พิจารณารางกฎหมายโดยตรง 
ดงันัน้ จงึขอเสนอแนะใหมกีารเปดชองทางใหประชาชนไดเขาไปมีสวนในกระบวนการดังกลาวมากย่ิงข้ึน
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 นายสามารถ แกวมชียั สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและอดตีรองประธาน
สภาผูแทนราษฎร คนที่สอง กลาววา แมวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
จะกําหนดใหคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และศาลหรือองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมท้ังประชาชนมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ 
ซึ่งเปนการเปดชองทางใหมีการเสนอกฎหมายไดมาก
ยิ่งขึ้นก็ตาม แตในทางปฏิบัติ พบวา รางพระราชบัญญัติ
สวนใหญนั้นจะเปนการริเริ่มเสนอโดยคณะรัฐมนตรี 
และเปนเรื่องเดิม ๆ ที่ปรับปรุงแกไขไปตามยุคสมัย
เทานั้น หรือแมแตรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
สมาชิกสภา ผูแทนราษฎรก็เปนรางฯ ที่ลอกมาจากฉบับของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงมิไดมีการริเริ่ม
เสนออะไรใหม นอกจากนี ้ในทางปฏบิตัปิญหาทีส่งผลใหกระบวนการพจิารณากฎหมายมคีวามลาชา 
คือ การอภิปรายในที่ประชุมสภา ซึ่งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนจํานวนมากตองการอภิปราย
ในที่ประชุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่หากไดอภิปรายแลวจะสามารถหาเสียงจากประชาชนได 
ซึง่ในบางครัง้สมาชิกฯ ผูนัน้ไมไดมกีารเตรียมตัวลวงหนา ใชวธิเีปดเอกสารในหองประชุม หรอืหาประเด็น
อภปิรายเฉพาะหนา ซึง่เมือ่อภปิรายกเ็กดิปญหากระทบกระท่ังและประทวงกนัในทีส่ดุ ดงันัน้ จงึเหน็ควร
ใหแตละพรรคการเมืองไดมีการประชุมถกเถียงกันเสียกอน แลวพิจารณามอบหมายบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นมาเปนตัวแทนของพรรคเพ่ืออภิปรายแตเพียงผูเดียว ทั้งน้ีจะชวยประหยัดเวลา
และทําใหสามารถพิจารณากฎหมายไดมากยิ่งขึ้น
 สําหรับการพิจารณากฎหมายในชั้นกรรมาธิการ ซึ่งสวนใหญสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนผูพจิารณา โดยไมมอบหมายใหคณะกรรมาธกิารสามญัประจาํสภา ทัง้น้ีเน่ืองจากคณะกรรมาธิการ
วิสามัญจะประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและบุคคลภายนอกก็ได ซึ่งชองทางนี้จะเปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนหรือผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นไดเขามาเปนกรรมาธิการรวม
พจิารณาดวย แตอยางไรก็ตาม สาํหรับบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเปนกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัตินั้นถือวามีบทบาทนอยมากดวยสมาชิกแตละทานตองเปน
กรรมาธิการสามัญประจําสภาอยางนอย ๒ คณะ เมือ่มาเปนกรรมาธิการวสิามญัอีกคณะหน่ึงหรอืบางคน
เปนถึง ๒ คณะ จึงไมมีเวลาเขารวมประชุมอยางจริงจัง อีกทั้ง ในที่ประชุมยังประกอบดวยตัวแทนจาก
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเปนผูที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องนั้นโดยตรงยอมจะใหขอมูลที่สามารถ
ชี้นําได ดังนั้น จึงทําใหรางพระราชบัญญัติแตละฉบับเปนรางฯ ที่เปนไปตามธงที่กระทรวง ทบวง กรม
ไดกําหนดไว 
 โดยภาพรวมเม่ือกระบวนการนิตบิญัญตัมินีํา้หนักอยูทีห่นวยราชการหรือฝายบริหารมากจนเกินไป 
จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.  ประชาชนควรรวมกันพิจารณาวามีกฎหมายฉบับใดบางที่สมควรจะตองดําเนินการปรับปรุง
แกไข หรือตองตราข้ึนใหม และใหเสนอมายังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนผูแทนของประชาชน
ในพื้นที่เพื่อชวยกระตุนเตือนใหเห็นความสําคัญและผลักดันเสนอรางกฎหมายของประชาชน โดย
ไมจําเปนตองเสนอรางกฎหมายนั้น โดยการเขาชื่อจํานวน ๑๐,๐๐๐ คน ตามที่กฎหมายกําหนด 

และอดตีรองประธาน
รรมนูญฉบับปจจุบัน
และศาลหรือองคกร
งพระราชบัญญัติ
าก

ญติั
รี 
ย
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 ๒.  เพื่อประหยัดเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติในที่ประชุมสภา จึงเห็นควรใหแตละ
พรรคการเมอืงไดประชมุหารอืกนัเสยีกอนวาผูใดควรเปนผูอภปิรายเกีย่วกบัรางพระราชบญัญตัฉิบบันัน้ 
โดยกําหนดใหเฉพาะผูเชีย่วชาญเปนตวัแทนในการอภิปรายเทานัน้ ทัง้นี ้เพือ่ลดปญหาการทะเลาะหรือ
ประทวงในทีป่ระชุมสภาซึง่ทาํใหภาพลกัษณของสภาเสยีหาย และเปนการประเทอืงปญญาแกประชาชน
ผูรับฟงการถายทอดเสียง รวมทั้งเปนการประหยัดงบประมาณแผนดินเพราะไดบริหารเวลาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการพิจารณากฎหมาย
 ๓.  เนือ่งจากสมาชกิสภาผูแทนราษฎรไมไดมคีวามรูและเชีย่วชาญในทกุ ๆ  เรือ่ง ดงันัน้ จงึสงผลตอ
ประสิทธิภาพของกฎหมายท่ีตราออกมาใชบงัคับ โดยเฉพาะอยางย่ิง หากบทบัญญตัขิองกฎหมายใด ๆ  
เปดโอกาสใหมีการใชอํานาจดุลยพินิจโดยมิชอบ อาจสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน

โดยสวนรวมของประชาชน ดังนั้น ตองชวยกันสอดสองดูแล

    นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานวฒิุสภา คนทีห่นึง่ 
กลาววา เมื่อเราพูดถึง “งานนิติบัญญัติของรัฐสภา” ก็หมายความวา

เรากําลังพูดถึง “การบัญญัติกฎหมายโดยรัฐสภา” คําถามตอมาคือ 
“กฎหมาย” คอือะไร สามารถอธิบายอยางงาย ๆ  ไดวาเปน “กฎเกณฑของ

สังคมที่รัฐจะใชเปนเครื่องมือในการบริหารราชการแผนดิน” 
สวน “รัฐสภา” เปน “หนึ่งในสามฝายที่เปนตัวแทนในการใช
อาํนาจอธปิไตยแทนประชาชนในการบญัญตักิฎหมาย” สามารถ

จําแนกประเด็นปญหาที่สําคัญได ๒ ประการ คือ 
 ประการแรก  เมือ่กฎหมายเปนเครือ่งมอืของสังคม ดงันัน้ ปรชัญาของรัฐสภาในการตรากฎหมาย
คอื “ตองการไดเครือ่งมอืทีก่อใหเกดิประโยชนสขุแกสงัคมมากทีส่ดุ” ประเดน็ปญหาคอื เราไมตองการ
ไดกฎหมายที่จะไปเอื้อประโยชนใหแกคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
 ประการที ่๒  เม่ือ “รฐัสภาเปนหน่ึงในอํานาจท่ีเปนตวัแทนในการใชอาํนาจอธิปไตยแทนประชาชน
ในการบัญญัติกฎหมาย” แตในความเปนจริง รัฐสภาไมไดมีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายโดยอิสระ
อยางเด็ดขาดจากฝายบริหาร ประเด็นปญหาคือ พรรคการเมืองที่มีที่นั่งมากที่สุดหรือเสียงขางมาก
ในสภาผูแทนราษฎร จะทาํหนาทีเ่ปนฝายบรหิาร พรรคการเมอืงตาง ๆ  จงึไมมุงหวงัทีจ่ะเขามาทาํหนาที่
เปนฝายนิติบัญญัติ แตจะพยายามตอสูกันเพื่อใหไดที่น่ังมากท่ีสุดเพ่ือเขามาทําหนาที่เปนฝายบริหาร 
ดังนั้น กฎหมายท่ีไมไดถูกเสนอโดยฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี จึงไมไดรับการสนับสนุนจากฝาย
เสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสภาที่ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ 
 จากขอมูลที่มีการศึกษาวา ในการพิจารณากฎหมายแตละฉบับตองใชระยะเวลาถึง ๗๒๘ วัน 
ซึง่ถอืวานานมาก แตอยางไรกต็าม ระยะเวลา ๗๒๘ วนันัน้ความลาชาไมไดอยูทีว่ฒุสิภา ทัง้นีเ้นือ่งจาก
วฒุสิภาถกูตกีรอบเร่ืองของระยะเวลาไวอยางชดัเจนในมาตรา ๑๔๖ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ วา ถาเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
ถาไมใชกฎหมายเก่ียวดวยการเงินตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๖๐ วนั แตถาไมแลวเสร็จก็ใหขยายเวลา

โดยสวนรวมข

   
กลาววา

เรากําลังพู
“กฎหมาย”

ส
ส
อ

จําแ
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ออกไปไดไมเกิน ๓๐ วัน เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแลววุฒิสภาจะใชระยะเวลาไมเกิน ๖๐ หรือ ๙๐ วัน
เทานั้น ดังนั้น ระยะเวลาที่ใชไปเปนจํานวนมากในการพิจารณากฎหมายจึงตองชวยกันคนหาวา
ถูกใชไปในขั้นตอนใด ทั้งนี้ เพื่อหาทางแกไขปญหาความลาชาในกระบวนการตรากฎหมายตอไป
 นอกจากปญหาเรื่องความลาชาในการตรากฎหมายแลว ยังมีปญหาเรื่องคุณภาพของกฎหมาย
ดวย เชน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วทิยโุทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓๗ หรือ “พ.ร.บ. กสทช.” ซึง่นับตัง้แตมกีารประกาศ
ใชบังคับจนกระท่ังถึงปจจุบันเปนระยะเวลาเพียง ๒ ปเทาน้ัน แตกลับมีประเด็นปญหาใหสังคม
ไดถกเถียงเกี่ยวกับกฎหมายดังกลาวเปนจํานวนมาก และเมื่อสัปดาหที่ผานมาก็มีตัวแทนจาก
สหภาพแรงงานการส่ือสารแหงประเทศไทยมาย่ืนขอรองเรียนเพื่อเสนอใหมีการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวในประเด็นตาง ๆ  ดวย โดยปญหาเรื่องคุณภาพของกฎหมายน้ัน นอกจาก
จะเปนกรณีกฎหมายมีขอบกพรองดังกลาวแลว ยังมีกรณีเรื่องสภาพบังคับของกฎหมาย และกรณีไมมี
มาตรฐานการอางอิงกฎหมายดวย 
 ปญหาทีส่าํคญัอกีประการหนึง่คอื การไมมกีารบัญญัตกิฎหมายท่ีควรจะตองม ีปญหาดงักลาวน้ี 
อยากใหชวยกันคิดวา “เนื่องจากรัฐสภาเปนฝายนิติบัญญัติ ดังนั้น จึงควรเปนหนาที่หรือความรับผิด
ชอบของรฐัสภา ใชหรอืไม” ซึง่เม่ือมองผวิเผนิกอ็าจจะตอบวา “เมือ่รฐัสภาเปนฝายนิตบิญัญตั ิดงันัน้จงึ
มหีนาทีต่องบัญญตักิฎหมาย แตเมือ่ไมบญัญตักิฎหมาย รฐัสภาจงึตองรบัผดิชอบ” แตหากมองใหถีถ่วน
โดยพิจารณาในรายละเอียดวา บคุคลใดบางเปนผูมสีทิธริเิริม่หรอืเสนอกฎหมายได จะพบวาม ีคณะรฐัมนตรี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คนเขาชื่อกัน สวน “รัฐสภา” ซึ่งหมายถึง สภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภานั้นมีเพียงสภาผูแทนราษฎรเทานั้นท่ีมีสิทธิในการเสนอกฎหมาย แตวุฒิสภา
ไมมีสิทธิเสนอกฎหมายได ดังนั้น ถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเสนอ รัฐสภา
จะไปเสนอกฎหมายเพื่อพิจารณาไมได
 โดยนับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งขณะนี้ยางเขาปที่ ๖ แลวนั้นมีกฎหมายท่ีจะตองตราหรืออนุวัติตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญอีกเปนจํานวนมากแตยังไมไดตราออกมาใชบังคับ ซึ่งจากขอมูลพบวา กฎหมายท่ี
ตองตราตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๘๘ ฉบับ โดยตราออกมาใชบังคับแลว
จํานวน ๑๕๕ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๕๒ ของจํานวนกฎหมายที่ตองตราตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แตยงัมกีฎหมายท่ียงัไมไดตราตามบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูอกี ๑๓๓ ฉบบั ดงันัน้ ตอประเดน็ปญหา
วาใครจะเปนผูรับผิดชอบ จึงถือเปนโจทยใหญสําหรับสังคมไทยที่จะตองชวยกันคิดตอไป

 นอกจากสภาพปญหาที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีสภาพปญหาเก่ียวกับกระบวนการพิจารณา
กลัน่กรองกฎหมายของวฒุสิภา ซึง่จะเปนขอมลูประกอบการพจิารณาหาแนวทางเพือ่ปฏริปูระบบงาน
รัฐสภาตอไปได ในประการตาง ๆ ดังนี้

 ๗ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก หนา ๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ (มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓).
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 ๑.  เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงทําหนาที่ในการพิจารณากล่ันกรองกฎหมายน้ันก็มีปญหา
ทีค่ลายคลงึกบักรณขีองสมาชกิสภาผูแทนราษฎร คอื สมาชกิแตละคนเปนกรรมาธกิารหลายคณะ ดงันัน้
จงึไมสามารถทุมเทเวลาใหกบัการประชมุเพือ่พจิารณากลัน่กรองกฎหมายไดอยางเตม็ที ่นอกจากน้ี 
สมาชิกวุฒิสภาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาดานกฎหมายซึ่งมีปญหาที่เกี่ยวของกับการพิจารณากฎหมาย
มีจํานวนคอนขางมาก ดังนั้น เพื่อเปนการสนับสนุนการทํางานของสมาชิกวุฒิสภา จึงเห็นควรใหมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของในวงงานนิติบัญญัติ ไมวาจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตลอดจนนิติกรซึ่งขาราชการประจําของทั้งสองสภาดวย 
  โดยในกรณีของวุฒิสภานั้น ที่ผานมาไดกําหนดใหมีการสรุปประเด็นรางกฎหมายแตละฉบับ 
เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนแกสมาชิกวุฒิสภาและงายตอการนําไปพิจารณาศึกษาลวงหนา และเนื่องจาก
ปญหาเร่ืองขอจํากัดของระยะเวลาในการพิจารณากฎหมาย ดังนั้น ในทางปฏิบัติ เมื่อที่ประชุม
สภาผู แทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่งแลว 
ประธานวฒิุสภาจะไดพจิารณาและมดีาํรใิหคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการวฒุสิภาพจิารณาวาจะเหน็
สมควรมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหน่ึง หรือจะเสนอใหวุฒิสภา
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติฉบับนั้นก็ได๘ และเมื่อสภา
ผูแทนราษฎรลงมติเหน็ชอบในวาระท่ีสามแลว ใหคณะกรรมาธิการดงักลาวรายงานตอประธานวุฒสิภา ทัง้นี้ 
เพือ่เปนขอมูลประกอบการพจิารณาของสมาชกิวฒุสิภาในการพจิารณารางพระราชบญัญัตฉิบับนัน้ตอไป 
 ๒.  เนื่องจากการพิจารณารางกฎหมายแตละฉบับ สมาชิกวุฒิสภายังใหความสําคัญกับรางฯ 
ของสภาผูแทนราษฎรเปนหลัก ดังนั้น ภาระหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายจึงตกอยูกับ
ผูใชสิทธิแปรญัตติ หรือกรรมาธิการฝายเสียงขางนอยเปนหลัก กลาวคือ ถาผูแปรญัตติไมมีวาทศิลป
ในการอภิปรายเพื่อช้ีแจงหรือโนมนาวจิตใจใหกรรมาธิการทานอื่น ๆ ยอมรับได หรือไมทุมเทตอการ
ทาํงานเพือ่หาขอมลูขอเทจ็จรงิมาประกอบสิง่ทีส่งวนคาํแปรญัตตแิลว กเ็ปนการยากทีจ่ะแกไขเพิม่เตมิ
รางกฎหมายท่ีผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรมาแลว ซึ่งประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในท่ีประชุม
วุฒิสภาดังกลาวนี้ถือเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหสมาชิกวุฒิสภาเกิดความทอแทในการทํางาน เพราะไมวา
จะแปรญัตติไดดีอยางไร  แตก็ตองแพเมื่อมีการลงมติ
 ๓.  แมวาวุฒิสภาจะทําหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายโดยพยายามแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ  ใหสมบรูณดขีึน้กต็าม แตเนือ่งจากกระบวนการตรากฎหมายไดออกแบบใหสภาผูแทนราษฎร
มอีาํนาจท่ีเหนือกวาวฒุสิภา กลาวคอื ในกรณทีีว่ฒุสิภาลงมติใหมกีารแกไขรางพระราชบญัญัต ิวฒุสิภา
ตองสงรางกฎหมายทีแ่กไขเพิม่เตมินัน้กลบัไปยงัสภาผูแทนราษฎร หากสภาผูแทนราษฎรเหน็ชอบดวย
กใ็หนายกรฐัมนตรนีาํขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายเพือ่พระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภไิธยไดทนัที 
แตในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรไมเห็นชอบดวย จะมีกระบวนการใหทั้งสองสภาตั้งบุคคลที่มีจํานวน
เทากนัขึน้เปน “คณะกรรมาธกิารรวมกนั” เพือ่พจิารณารางพระราชบัญญตัน้ัินอกีคร้ัง โดยในทางปฏิบตัิ
จะมีการตอสูแลกเปลี่ยนทางความคิดกัน ซึ่งสวนใหญในที่ประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันนั้น อิทธิพล
ทางความคิดของตัวแทนฝายสภาผูแทนราษฎรจะมีสูงกวามาก ดังน้ัน จึงเปนปญหาและอุปสรรค

 ๘โปรดดู ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๖.
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บทบาทดานนิติบัญญัติของรัฐสภา

จุลนิติ

ตอการทําหนาที่ของวุฒิสภาเปนอยางยิ่ง เพราะไมวาจะแกไขใหดีอยางไร หากสภาผูแทนราษฎร
ไมเห็นชอบดวย๙  สิ่งที่แกไขไปเหลานั้นก็ไมเปนผลสําเร็จ

 สรุป จากการที่มีโอกาสไดเขารวมโครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้
ผูเขียนพบวา มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปญหาของกระบวนการนติบิญัญตัใินประเทศไทยทีห่ลากหลาย
และแตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตาม ความคิดเห็นทุก ๆ ความคิดเห็นดังกลาวน้ันตางมีแนวทาง
ที่สอดคลองตองกันอันเปนสิ่งสําคัญสําหรับเรื่องนี้ก็คือ “การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการตรากฎหมาย” อาท ิการอาํนวยความสะดวกใหแกประชาชนในการเสนอรางกฎหมาย
ใหสามารถกระทาํไดงายยิง่ขึน้ การสงเสรมิใหตวัแทนภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพจิารณา
ในชั้นของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา การประเมินผลกระทบและรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับรางกฎหมายน้ัน ๆ หรือการสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
หนวยงานในการเฝาระวงักฎหมายเพือ่สนบัสนนุใหประชาชนสามารถเขารวมในกระบวนการนติบิญัญตัิ
ไดมากยิ่งขึ้นในระยะยาว เปนตน
 อีกประการหนึ่งซึ่งผู เขียนมีความเห็นวาสามารถชวยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการนิติบัญญัติไดคือ การปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการในขั้นตอนของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา กลาวคอื เนือ่งจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มบีทบาทสําคญัในกระบวนการยกรางและตรวจพจิารณารางพระราชบญัญตัโิดยฝายบรหิาร ซึง่เมือ่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของรางพระราชบัญญัติที่สวนราชการ กระทรวง หรือกรมตาง ๆ 
จัดทําขึน้แลว กจ็ะสงใหสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาท้ังในดานเน้ือหาและแบบของ
กฎหมายตอไป โดยมีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกามหีนาทีร่บัผดิชอบในงานธุรการและงานวิชาการ
ของคณะกรรมการกฤษฎกีา ซึง่โดยทัว่ไป ในการตรวจพจิารณารางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา
และสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาน้ันจะเชญิผูแทนจากหนวยงานทีเ่ก่ียวของกบัรางกฎหมายนัน้ ๆ
มาช้ีแจงประกอบการพิจารณา โดยแทบจะไมมผีูแทนของผูมสีวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ  ซึง่ไมใชหนวยงานราชการ 
เชน ตัวแทนภาคประชาชน เขามารวมชี้แจง การตรวจพิจารณารางกฎหมายในชั้นนี้จึงมีโอกาสที่จะ
คลอยตามกบัภาคราชการเปนหลกั ดงันัน้ จงึเหน็ดวยเปนอยางยิง่กบัขอเสนอแนะของวทิยากรทีเ่สนอให
มีการปรับสัดสวนองคประกอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาใหหลากหลายขึ้น โดยเพิ่มตัวแทนจาก
ภาคประชาชนและนักวิชาการใหมากข้ึน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียหรือผูที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากรางกฎหมายทีอ่ยูระหวางการตรวจพจิารณามโีอกาสไดเขามาชีแ้จงในทีป่ระชมุดวย 
 นอกจากนี ้ในขัน้ตอนของฝายบรหิาร ซึง่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๗๖ วรรคสอง กาํหนดใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทาํ “แผนนิตบิญัญตั”ิ ขึน้น้ัน ถอืไดวามสีวนสําคญั
ตอประชาชนเปนอยางย่ิง เพราะจะสงผลใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบภารกิจตาง ๆ ไดเสนอใหมี
การปรับปรุงแกไขกฎหมายที่จําเปนตอการผลักดันนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการ
แผนดินใหประสบความสําเร็จ หรือยกเลิกกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะทําใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินงานตาม
นโยบายของรฐับาลและแผนการบรหิารราชการแผนดนิน้ันไดอยางรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพในทีส่ดุ. 

 ๙ในกรณีที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ใหยับยั้งรางนั้นไวกอน จนกระทั่งครบ ๑๘๐ วัน สภาผูแทนราษฎรจึงจะสามารถ
นาํกลบัมาพจิารณาใหมอกีคร้ัง เวนแตเปนรางพระราชบัญญตัทิีเ่กีย่วดวยการเงิน สภาผูแทนราษฎรสามารถยกข้ึนพจิารณาใหมไดทนัที.
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