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บทสรุปผูบริหาร
รายงานการวิจัยฉบับนี้ระบุปญหาของระบบการเมือง และนําเสนอทางเลือกในการแกไข
ปญหาดังกลาว โดยสังเคราะหขอเสนอในการปฏิรูปการเมืองจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ-ผูนํา
ทางความคิด จากการรับฟงปญหาจากประชาชนในแตละภาค และจากการศึกษางานศึกษาวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอเปนขอเสนอเพื่อการปฏิรูปการเมือง แบงออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้
1. ขอเสนอวาดวยสถาบันการเมือง
หลักการของระบบการเลือกตั้ง มีเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 1. ใหไดมาซึ่งการเปน
ตัวแทนที่อิสระ เปนธรรม และเสมอภาคแกคนทุกกลุมในสังคม และ 2. เอื้อตอการจัดการ
ปกครองที่มีประสิทธิภาพ กลาวคือ ใหการจัดตั้งรัฐบาลเปนไปไดงาย และเปนรัฐบาลที่มี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และมีเสถียรภาพ จากเปาหมายขางตน คณะผูวิจัยมีขอ เสนอในการ
ปฏิรูประบบการเลือกตั้งดังนี้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
1. ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย ส.ส. 400 คน แบงเปน ส.ส. ในระบบเขต 300
คน และ ส.ส. ในระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนอีก 100 คน โดยใชระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนผสมกับ
ระบบเลือกตั้งแบบแบงเขต หนึ่งเขตหนึ่งคนเสียงขางมากธรรมดา (MMP) และใหระบบบัญชี
รายชื่อเปนบัญชีทั้งประเทศ
ระบบเลือกตั้งแบบสัดสวน จะชวยกระตุนใหพรรคการเมืองไทยเกิดการสรางสรรคเชิง
นโยบายมากขึ้น
เปนระบบที่เปนธรรมในการจัดสรรคะแนนเลือกตั้ง
และเปนการแกไข
ขอบกพรองของการเลือกตั้งแบบแบงเขตที่เอื้อพรรคการเมืองขนาดใหญ และปญหา “คะแนน
เสียเปลา” จํานวนมาก สวนระบบเลือกตั้งแบบแบงเขต หนึ่งเขตหนึ่งคนเสียงขางมากธรรมดา
เปนระบบที่ใหสิทธิผูเลือกตั้งทุกคนเทาเทียมกัน ผูสมัครกับประชาชนมีความใกลชิด และมี
ตัวแทนในเขตเลือกตั้งที่ชดั เจน
2. ผูใชสิทธิเลือกตั้งมี 2 คะแนนเสียง 1 คะแนนสําหรับเลือกผูสมัครในระบบเขต และ
1 คะแนนสําหรับเลือกผูสมัครจากบัญชีรายชื่อหรือในระบบสัดสวน คะแนนที่พรรคการเมือง
ไดรับจากระบบสัดสวน เปนตัวกําหนดจํานวนที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้น
3. ลดเกณฑขั้นต่ําในระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนลงเหลือ 1 เปอรเซ็นต เพื่อใหพรรค
การเมืองขนาดเล็ก เปนตัวแทนปกปองผลประโยชนของประชาชนสวนนอย ทําใหคนสวนนอยมี
ตัวแทนของตนในสภา และเปนการเปดโอกาสใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเติบโตได
4. ในระบบนี้เปดใหมีผูสมัครอิสระได
เพื่อไมเปนการบังคับใหผูสนใจมีสวนรวม
ทางการเมืองตองจําใจสังกัดพรรคการเมือง
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วุฒิสภา
1. ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 100 คน สมาชิกวุฒิสภาเปนตัวแทนของ
จังหวัด โดยที่จังหวัดหนึ่งตองมีตัวแทนในวุฒิสภาอยางนอยจังหวัดละ 1 คน สวนจังหวัดที่มี
ประชากรเกิน 600,000 คน อาจมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวา 1 คน
2. ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิ ภาแบบจัดลําดับความชอบ (Alternative Vote หรือ
Preferential Vote) อยางนอย 5 ลําดับ หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดใน
เขตนั้น ผูช นะการเลือกตั้ง ส.ว. ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกวากึง่ หนึ่งของผูใชสิทธิเลือกตั้งใน
เขตนั้น เพื่อใหไดสมาชิกวุฒิสภาที่มีความชอบธรรมสูง ทั้งนี้ การซื้อเสียงจะทําไดยากขึ้น เพราะ
ผูชนะเลือกตั้งตองไดคะแนนสูง และโอกาสที่แตละคนจะจัดลําดับความชอบเหมือนกันเปนไปได
นอย
3. การนับคะแนนครั้งแรกจะนับเฉพาะผูสมัครที่ถูกเลือกเปนลําดับที่หนึ่งในบัตร
เลือกตั้ง ผูสมัครที่ไดคะแนนเกิน 50% ถือวาเปนผูชนะในเขตนั้น หากยังไมมีผูใดไดคะแนนเสียง
เกิน 50% ใหตัดผูสมัครทีไ่ ดคะแนนเสียงนอยที่สุดออกไป และนําบัตรเลือกตั้งที่เลือกผูสมัครที่
ไดคะแนนเสียงนอยที่สุดมานับใหม โดยโอนคะแนนนั้นไปใหผูสมัครที่ถูกเลือกในอันดับที่สอง
ทําเชนนี้เรื่อยไปจนไดผูชนะการเลือกตั้งดวยคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผูใชสิทธิในเขตนั้น
4. วุฒิสภาควรมีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบรางกฎหมาย มีสิทธิเขาชื่อขอ
เปดอภิปรายคณะรัฐมนตรีโดยใชคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง
แตไมมีการลงมติไมไววางใจ และมีอํานาจหนาที่ในการรับรองผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
และศาลรัฐธรรมนูญ
พรรคการเมือง
1. ยกเลิกใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองจบการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี เนื่องจาก
เปนการสรางทํานบกีดกันการเขาสูตลาดการเมืองของประชาชนจํานวนมากของประเทศ
2. รับรองเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง โดยยกเลิกกฎระเบียบวาดวย
จํานวนสมาชิกจํานวน และสาขาพรรค
3. สรางมาตรการลงโทษการละเมิดกฎระเบียบ เชน การละเวนจัดทําเอกสารชี้แจง
คาใชจายในการเลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง และการกระทําผิดอื่นๆ หากมีการปฏิบัติผิดกฎ
กติกา ควรใหเปนการลงโทษเฉพาะตัวบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กระทําความผิดเทานั้น
4. ทบทวนการใหเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ที่ตั้งอยูบนหลักเกณฑเรือ่ งจํานวนสมาชิก
พรรค สาขาพรรค จํานวนคะแนนที่ไดรับในระบบบัญชีรายชื่อ และจํานวนส.ส.ในสภา เนื่องจาก
เกณฑเหลานีเ้ ปนสาเหตุใหพรรคการเมืองระดมการสรรหาสมาชิกที่เนนเพียงปริมาณ
5. กําหนดกติกาเรื่องการบริจาคเงินใหพรรคการเมือง ควรมีการกําหนดจํานวนเงิน
และจํานวนครัง้ ที่บุคคลธรรมดา หรือบริษัท องคกร จะสามารถบริจาคไดในแตละป เพื่อปองกัน
ไมใหบุคคลใด หรือบริษัทใดเขามาผูกขาดเปนนายทุนพรรค
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6. หามมิใหมีการยุบรวมพรรคการเมืองภายหลังการเลือกตั้ง จนกวาจะสิ้นสุดอายุของ
สภา เนื่องจากการยุบรวมพรรคไมเปนธรรมกับผูใชสทิ ธิออกเสียงเลือกตั้ง และเปนปญหาการ
แสวงหาเสียงสนับสนุนทางการเมืองอยางไมเปนธรรมภายหลังจากการเลือกตั้ง
7. ยกเลิกใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมือง
2. ขอเสนอวาดวยองคกรอิสระ
รัฐธรรมนูญป 2540 ไดจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญขึ้นมาเปนจํานวนมาก มีทั้งองคกร
ที่ใชอํานาจตุลาการและองคกรที่ใชอํานาจในทางบริหารเฉพาะเรื่อง ในการปฏิรปู การเมืองโดย
การจัดทํารัฐธรรมนูญขึ้นใหม ควรจัดโครงสรางของรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับการใชอํานาจ
และภาระหนาที่ขององคกรเหลานั้น
ขอเสนอคือ 1. ควรจัดโครงสรางของรัฐธรรมนูญโดยแยกองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ
เชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ออกจากองคกรที่ใชอํานาจในทางบริหารเฉพาะเรื่อง เชน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
โดยกําหนดอํานาจหนาที่การสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนงใน
องคกรอิสระ และองคกรศาลใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคกรอิสระเหลานั้น
2. รัฐธรรมนูญควรบัญญัติประกันความเปนสถาบันขององคกรอิสระที่ใชอํานาจบริหาร
หรืออํานาจปกครอง เพื่อใหรัฐสภาไปตรากฎหมายจัดตั้งองคกรเหลานี้ขึ้น โดยรัฐธรรมนูญอาจ
กําหนดกรอบกวางๆ ในการตรากฎหมายไว เมื่อองคกรเหลานี้เปนองคกรที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติ หากมีการใชอํานาจที่ไมชอบดวยกฎหมายและกระทบสิทธิของบุคคลใด บุคคล
ดังกลาวซึ่งเปนผูเสียหาย สามารถฟองรองคดีตอศาลปกครองได
3. การไดมาซึ่งบุคคลในองคกรอิสระ ควรมีการออกแบบใหองคกรสรรหาหรือแตงตั้งมี
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ เชน หากใหวุฒิสภาเปนองคกรคัดเลือก การลงคะแนนเสียงควร
กระทําโดยเปดเผย และควรมีการกําหนดบัญชีรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติในการที่จะดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระตางๆ และเปดเผยตอสาธารณชน รวมทั้งใหองคกรคัดเลือกมีอํานาจใน
การริเริ่มกระบวนการถอดถอนบุคคลนั้นออกจากตําแหนง
นอกจากนี้ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาสูต ําแหนงในองคกรอิสระแตละ
องคกรไมจําเปนตองเหมือนกัน และการกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระยอมแตกตางกันไปตามลักษณะขององคกรนั้นๆ
4. ไมควรกําหนดใหผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตองพนจากตําแหนงพรอมกัน แต
ควร กําหนดใหกรรมการครึ่งหนึ่งพนจากตําแหนงกอนเมื่อดํารงตําแหนงครบครึ่งวาระ เพื่อให
เกิดความตอเนื่อง
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอเสนอ
1. ควรให กกต. มีอํานาจในการควบคุมการเลือกตั้งเทานั้น อาทิ การควบคุมกติกาการ
เลือกตั้ง กําหนดเขตเลือกตัง้ เปนตน
2. เมื่อผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ควรกําหนดให กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง
เพื่อรับรองสถานะของผูชนะการเลือกตั้งใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปกอน
3. ควรมีการจัดตั้งศาลเลือกตัง้ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีเลือกตั้ง โดยให กกต. สงเรื่อง
ไปใหศาลวินิจฉัย เพื่อเพิกถอนสถานะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภายหลัง
4. กกต. ไมควรมีอํานาจดูแลจัดการการเลือกตั้งในระดับทองถิ่น แตควรทําหนาที่เพียง
แคกํากับดูแลการเลือกตั้งระดับชาติเทานัน้
ศาลรัฐธรรมนูญ
ขอเสนอ
1. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรมีจํานวนประมาณ 9 คนหรือมากที่สุดไมควรเกิน 12 คน
ทั้งนี้โดยเทียบเคียงกับองคคณะของศาลรัฐธรรมนูญทีป่ รากฏในประเทศตางๆ ในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญประกอบไปดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน ก็ควรกําหนดวาศาลรัฐธรรมนูญจะมี
ความสามารถในการประชุมปรึกษาคดีและการพิจารณาวินิจฉัยคดีไดก็ตอเมื่อมีตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญจํานวนไมนอยกวา 6 คนประกอบเปนองคคณะพิจารณาวินิจฉัย
2. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวน 9 คน นั้น ควรจะมีที่มาจาก 3 ทาง คือจากศาล
ยุติธรรมและศาลปกครอง ฝายละ 2 คน จากฝายที่ใชกฎหมายในภาคปฏิบตั ิที่ไมใชผูพิพากษา
ตุลาการ 3 คน และจากฝายวิชาการจํานวน 2 คน
3. ควรจะกําหนดใหรัฐสภาเปนองคกรที่มีอํานาจตรากฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญในรูปของพระราชบัญญัตหิ รือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
4. ควรยกเลิกระบบการทําคําวินิจฉัยสวนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยใชระบบ
ตุลาการผูรบั ผิดชอบสํานวนแทน กลาวคือ ในแตละคดีตองมีตุลาการผูรับผิดชอบสํานวน และ
กําหนดใหตุลาการผูรับผิดชอบสํานวนมีหนาที่ในการเตรียมรางคําวินิจฉัยเสนอตอที่ประชุมและ
แกไขรางคําวินิจฉัยตามมติที่ประชุม ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูใดมีความเห็นแตกตาง
จากมติวินิจฉัยชี้ขาดคดี ควรบัญญัติกฎหมายอนุญาตใหตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญผูนั้นมีอํานาจ
ทําความเห็นแยงแนบไวกบั คําวินิจฉัยกลางได
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3. ขอเสนอวาดวยสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
หลักประกันวาดวยการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตอง
ไมดอยไปกวาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญป 2540 โดยมีขอเสนอ ดังนี้
1. ใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเกิดขึ้นทันที เมื่อมีการ
บังคับใชรัฐธรรมนูญ
2. สรางกระบวนการแกไขกฎหมายดั้งเดิมที่ขัดรัฐธรรมนูญ หรือทําใหรัฐธรรมนูญไม
สามารถใชบังคับไดเต็มศักยภาพ และกฎหมายใหมที่กําหนดหลักเกณฑในการรับรอง คุมครอง
และบังคับสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัตขิ ึ้นใหม ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อเปนหลักประกันในการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
3. ใหมีระบบการถอดถอนผูแทนโดยตรงในเขตของผูใชสทิ ธิเลือกตั้ง โดยกําหนดใหผู
ที่ไปใชสทิ ธิเลือกตั้งจํานวนเกินกวาคะแนนเสียงที่ผูแทนคนนั้นไดรับ หรือผูที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนเกินครึง่ หนึ่งของผูที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นเสนอขอถอดถอนผูแทนในเขตของตน
ได
4. ใหรัฐธรรมนูญบัญญัตใิ หรา งกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชน
ตองไดรับการ
พิจารณาจากที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ตามระยะเวลาที่กําหนด เชน ภายใน 3 เดือน โดยมี
ตัวแทนจากภาคประชาชนอยูในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางกฎหมายในสัดสวนที่
เหมาะสม หากรัฐสภาไมเห็นชอบรางกฎหมายที่ประชาชนเขาชื่อเสนอ ใหมีการทําประชามติ
นอกจากนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ควรมีสิทธิในการเขาชื่อเพือ่ ยับยั้งรางกฎหมาย และนํารางกฎหมาย
เขาสูกระบวนการจัดทําประชามติ
5. ในการประชามติในกิจการที่คณะรัฐมนตรีเห็นวาอาจกระทบประโยชนไดเสียของ
ประเทศชาติหรือประชาชน ใหการลงประชามติของประชาชนมีผลผูกพันใหคณะรัฐมนตรีตอ ง
ปฏิบัตติ าม และเปดโอกาสใหมีการลงประชามติในระดับเขตพื้นที่ทเี่ ล็กกวาระดับประเทศได
6. ใหประชาชนสามารถฟองตรงตอศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ถูกลิดรอนสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
7. ควรแกไขพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และหนวยงานรัฐอื่นๆ ตองอยูภายใตพระราชบัญญัตนิ ี้ รวมทั้งกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยแกผบู ริหารหนวยงานรัฐที่ไมปฏิบัตติ ามคําสัง่ ใหเปดเผยขอมูลขาวสาร
4. ขอเสนอวาดวยมาตรการหนุนเสริมเพื่อการปฏิรูปการเมือง
นอกเหนือจากการปฏิรูปสถาบันทางการเมืองและองคกรอิสระ การเพิ่มการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนแลว ยังควรมีมาตรการหนุนเสริมในการปฏิรูปการเมือง ดวยขอเสนอ
ดังนี้
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1. การปฏิรูปสื่อ ควรจัดตั้งสถานีโทรทัศนสาธารณะ (public service television) ให
ปลอดจากการแทรกแซงของรัฐและกลุมธุรกิจ
และออกพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนโดยเร็ว
2. การปฏิรูประบบยุติธรรม ควรกําหนดใหคําตัดสินของศาล ตลอดจนเอกสารที่
เกี่ยวเนื่องกับคําตัดสินทั้งหมดในทุกระดับ ตองเปดเผยตอสาธารณะ และกําหนดใหมีบทบัญญัติ
ใหผูวิจารณการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลยุตธิ รรมโดยสุจริต
ดวยวิธีการทาง
วิชาการ ไมมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ และควรออกกฎหมาย
เฉพาะวาดวยความผิดทางอาญาอันเกิดจากการบิดเบือนขอกฎหมายของผูมีอํานาจ
นอกจากนี้ ควรแกไขมาตรา 326-333 ของประมวลกฎหมายอาญาในคดีหมิ่นประมาทที่
เกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะและผูฟอ งเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือดํารงตําแหนงทางการเมือง
โดยกําหนดใหผูฟองควรมีภาระในการพิสูจนเพิ่มขึ้นจากที่เปนอยู
และใหบุคคลไมตองรับ
ความผิดฐานหมิ่นประมาทจากการกลาวความจริง
3. ควรปฏิรูประบบเศรษฐกิจ เพื่อปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจ โดยการสรางกลไก
กํากับดูแลธุรกิจที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติ เพื่อลดสวนเกินทางเศรษฐกิจซึ่งเปนแหลงเงินทุน
ของนักการเมือง
และควรลดโอกาสในการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจจากการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจของนักการเมือง รวมทั้งควรการสรางวินัยดานการคลังโดยการออกกฎหมาย “ความ
รับผิดชอบทางการคลัง”
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Executive Summary
The objective of this study is to propose policy recommendations for reforming
the Thai political system. In the course of the study, we reviewed existing literatures on
the Thai politics, interviewed over 70 experts and opinion leaders, and solicited opinions
from community leaders and the grass roots through a series of public seminars and
workshops. Based on the gathered information and our analysis, we propose a set of
policy recommendations for political reform in four key areas: reforming political
institutions, reforming the so called ‘independent organizations’, extending civic rights
and freedom and promoting participatory democracy, and reforming supporting
institutions.
1. Reforming Political Institutions
A key element in reforming any political institutions is the redesign of the
electoral system. In our view, the Thai electoral system reform should be redesigned to
promote fairer representation while maintaining its governing capability. In particular, we
recommend the adoption of the following electoral rules:
Electoral Rules for Members of the House of Representatives
• We propose that the House of Representatives be elected under a ‘Mixed
Members Proportional Representation System’, as in the 1997 Constitution. In
our proposal, however, the number of MPs would be reduced from 500 to 400 300 of which elected under single-member constituencies and the rest 100
elected under a proportional system.
• Under the proposed mixed system, each voter will cast one ballot for a
candidate in each constituency and another ballot for a political party. The seats
allocated to each party under the latter scheme will be proportional to the
number of votes it gets from the second ballot. A party that hopes to win one
seat must get at least one percent of the votes, down from five percent under
the 1997 Constitution. The decrease in threshold is to promote fairer
representation and reduce barriers for small parties to have seats in the House.
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Election Rules for the Senate
• We propose that the Senate consists of 100 members directly elected by the
voters based on provincial constituencies. A province with a population of less
than 600,000 would be allowed to have 1 senator.
• The proposed rule for senate election is a preferential voting scheme, similar to
that used for electing Australian senators. Under our proposed scheme, voters
cast their ballots by ranking the most five preferred candidates or no fewer than
half of total candidates in each province. Elected candidates must receive votes
by an absolute majority. If no candidate receives an absolute majority of first
choices, the candidate with fewest votes are eliminated, and ballots cast for this
candidate are recounted for the next choice candidate until the winner achieves
an absolute majority among remaining candidates.
• Under our proposal, the Senate would have power to approve or disapprove the
bills submitted by the House, and to initiate a motion for general debate without
a resolution. The Senate shall also have power and duty to approve
nominations for independent organizations and the Constitutional Court.
Politicians and Political Parties
• Electoral rules should also be revised to reduce barriers for a candidate to enter
into the political market. In particular, we propose that the requirement that a
candidate have at least a bachelor degree and must be a member of political
party be removed. We also propose to abolish the requirements on the
minimum number of members and the minimum number of branches of a party.
In addition, to reduce biases against small parties, the amount of public funding
for a party should not depend on the number of party membership and
branches.
• Donation to political parties should be more regulated to prevent big business
from dominating a political party, possibly by limiting the maximum amount of
donation by each donor.
• Political parties should not be allowed to merge with one another after the
general election.
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2. Reforming Independent Organizations
A number of the so called ‘independent organizations’ were created by the 1997
Constitution. Some of these organizations exercise administrative power while others
exercise judicial power. Examples of the former are the Constitutional Court and the
Administrative Court. Examples of the latter are the Election Commission, the State
Audit Commission and the National Counter-Corruption Commission. We argue that
these two groups of agencies should be treated differently by the Constitution and its
organic laws. In particular, we propose the following legal revisions:
• We propose that essential details of the Constitutional Court, including its power
and duty, be spelled out in the Constitution. For independent organizations with
administrative power, however, we argue that only their status be guaranteed by
the Constitution while the details of their duty and power be established by
organic laws.
• The procedure for nominating and selecting commissioners of all independent
organizations should be transparent and open to the public scrutiny. For
example, if the Senate is the final selecting body, the vote of each senator in
this regards should be disclosed to the public.
• Commissioners of independent organizations should have overlapping term to
ensure the continuation of their organizational works and to prevent domination
in the nomination and selection process by a single government.
The Constitutional Court
• The Constitutional Court should consist of 9-12 judges, with a quorum of two
thirds of the existing judges. In case the Court consists of 9 judges, our
suggested composition of the Court is the following: 2 judges are nominated by
the Supreme Court, 2 by the Supreme Administrative Court, 3 selected from
non-judge legal experts and the rest 2 selected from law academics.
• The procedures for the Constitutional Court trial should be set by a legislative
act, rather than set by the Court’s own discretion as in the 1997 Constitution.
• The practice of requiring each judge to present his or her personal decision
should be abolished. Under our proposal, a judge would be assigned to prepare
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the draft verdict, which would be submitted to the quorum for final approval.
Dissenting opinions should be recorded and attached to the final decision.
The Election Commission
• The Election Commission should have duty and power to supervise only
national elections, not local ones. Moreover, it should not be involved in the
direct operation of the national election, which should be left to the Ministry of
Home Affairs.
• The Election Commission should be required to announce election results as
soon as all votes are counted. It should not have the power to withhold or nullify
election results. An Election Court, an ad-hoc special court, should be set up to
settle all election disputes.

3. Protecting Civic Rights and Freedom and Promoting Participatory Democracy
The research team is of an opinion that the new Constitution should have
provisions which guarantee civic rights and freedom not less than that of the 1997
Constitution. Further potential improvements include:
• Protection of rights and freedom must immediately take effect when the
Constitution becomes effective, rather than waiting for the related organic laws.
• A mechanism to amend existing laws that contradict the Constitution should be
set up. The same mechanism can also be used to enact new organic laws
required by the Constitution.
• A system of direct recall of misbehaved MPs by voters should be established. A
trigger of the recall process can be a sign up of either a) at least one half of the
voters who cast their ballot in the last election b) voters whose number is
greater than the number of votes the MP received in the last election.
• Bills directly proposed by the people should be required to be considered by the
House of Representatives within a specified time limit, e.g. 3 months. In case
the bill is not approved by the parliament in the first or third reading, a national
referendum should be conducted to decide the fate of the bill. If the bill passes
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the first reading, representatives of the group that proposed the law should be
given seats in the parliamentary committee to revise the bill in the second
reading.
• The results of national referenda on matters of public interests should be
binding to the Cabinet, rather treated as mere suggestions by the 1997
Constitution. Public referenda should also be conducted at local level to resolve
certain types of local disputes.
• The Official Information Act of 1997 should be amended to promote greater
access to information. Most importantly, the law should be revised to cover
information disclosure of all public agencies, including independent organizations
set up by the Constitution and other laws.
4. Reforming Supporting Institutions
Democracy cannot be consolidated without free media, fair and transparent
judicial system and fair competition in the economy. The research team thus
recommends the reform of the following institutions as parts of the political reform
package.
Media reform
• Public service television, free from interferences from the government and
business influences, should be set up. It is also necessary to enact a new
Broadcasting Business Act to replace the archaic current one.
Judicial system reform
• All court verdicts and related documents should be made accessible to the
public. Good faith criticisms of court judgments should be protected from court
contempt charges.
• Criminal defamation lawsuit (Article 326-333 of the Criminal Code) should be
revised to promote greater freedom of expression. In particular, the burden of
proof for public office holders filing defamation lawsuits against journalists or
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civic watchdogs should be increased to prevent abuses of the law. In addition,
people who expressed the truth should not be liable to defamation charges.
Economic reform
• Markets with high concentration should be liberalized and the competition law
be strengthened to prevent economic monopolization. The current privatization
law should also be revised to prevent rent-seeking activities by politicians and
bureaucrats.
• A Fiscal Accountability Act should be enacted to promote greater fiscal
transparency and accountability.
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
หลังจากการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปทางการเมืองเมื่อป 2540 แลว การเมืองไทยได
กลับเขาสูจุดอับถึงขั้นทีเ่ รียกไดวาเกิดวิกฤติการณอีกครั้งหนึ่งในชวงป 2548-2549 ซึ่งทําให
เกิดกระแสเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมืองอีกครั้งหนึ่ง จากทั้งองคกรภาคประชาชน สื่อมวลชน
และพรรคการเมืองตางๆ อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ยังไมมีฉันทามติ (consensus) วาปญหาที่
จะตองแกไขในการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้มีเรื่องใดบาง นอกจากนี้ ในประเด็นที่มกั ระบุกันวาเปน
ปญหา สวนใหญก็ยังไมมีแนวทางที่เปนคําตอบที่แนชดั หรือแมกระทั่งยังไมมีความชัดเจนวา มี
องคความรูในเรื่องนั้นๆ เพียงพอสําหรับการแกไขปญหาอยูแลวหรือไม
การสรางองคความรูเตรียมไวเพื่อรองรับการปฏิรูปทางการเมือง โดยเฉพาะความรูใน
การออกแบบระบบสถาบันทางการเมือง (political system design) ที่นาจะเกิดขึ้นในอนาคตอัน
ใกลจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการผลักดันใหการปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นในทิศทางทีพ่ ึง
ปรารถนามากยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค
การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อสํารวจปญหาของระบบการเมืองที่จําเปนตองแกไขในการปฏิรปู การเมือง
2. เพื่อนําเสนอแนวทางหรือทางเลือกในการปฏิรูปทางการเมืองเพือแกไขปญหา
ดังกลาว
3. เพื่อรวบรวมโจทยในการวิจยั ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ควรใหการสนับสนุนเพื่อสรางองคความรูที่จําเปนตอการปฏิรูป สําหรับปญหาที่
ยังไมสามารถหาแนวทางในการแกไขที่เหมาะสมได
1.3 ขอบเขตและแนวทางการดําเนินงาน
คณะผูวิจัยมีขอ สันนิษฐานวา
การปฏิรูปการเมืองที่เกิดขึ้นจะสัมฤทธิผลไดจะตองมี
องคประกอบอยางนอย 4 สวนคือ
1. การแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายแมบท
2. การตราหรือแกไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. การปฏิรูปสื่อมวลชนและระบบยุติธรรม และ
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4. การสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน
การปฏิรูปในสวนที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนการปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ มี
ความมุงหมายที่จะสรางกติกาทางการเมืองในสวนที่เปนทางการ (formal rules of the game)
ซึ่งจะมีผลในการกําหนดกระบวนการทางการเมือง (political process) และโครงสรางแรงจูงใจ
(incentive structure) ของผูเลนฝายตางๆ ในระบบการเมือง เพราะกติกาที่กําหนดขึ้นจะมีผลใน
การกําหนดอํานาจตอรองโดยเปรียบเทียบของผูเลนฝายตางๆ ตลอดจนสงเสริมหรือปองปราม
พฤติกรรมตางๆ ในบางลักษณะของผูเลนดวย สวนการปฏิรูปในสวนที่ 3 จะชวยหนุนเสริมให
เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีความโปรงใส เปดกวาง มีการตรวจสอบถวงดุล และชวยใหกติกา
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นใหม สามารถบังคับใชอยางเปนธรรมไดจริง ในขณะที่การปฏิรูปในสวนที่
4 จะชวยสรางขีดความสามารถใหภาคประชาชนเขารวมในกระบวนการทางการเมืองโดยตรงได
อยางมีสัมฤทธิผลมากขึ้น
ทั้งนี้ การปฏิรูปในแตละสวนจะมีลักษณะเฉพาะ การสนับสนุนและเงื่อนเวลาที่แตกตาง
กัน เชน การปฏิรูปในสวนที่ 1 และ 2 นาจะสามารถเกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นๆ โดยมีมวลชน
จํานวนมากใหการสนับสนุน แตการการปฏิรูปในสวนที่ 3 และ 4 จะตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเปนเวลานาน โดยความรวมมือของภาคีตางๆ อยางกวางขวาง เปนตน
การศึกษานี้จะสรางองคความรูในการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางดังกลาวโดย
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. สํารวจงานวิจยั ผลการศึกษาและงานเขียนที่ผานมา ที่เกี่ยวกับความสําเร็จหรือ
ความไมสําเร็จของการปฏิรูปการเมืองที่ผานมาในประเทศไทย
2. ศึกษาประสบการณการปฏิรูปการเมือง และทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบกติกาทางการเมืองโดยเฉพาะการศึกษาในเชิงประจักษ
(empirical research)
3. ประชุมรับฟงปญหาจากกลุมภาคประชาชนที่ตื่นตัวในวงกวางในพื้นที่ 4 ภาค
คือภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนกลาง เพื่อเก็บ
รวบรวมปญหาที่ประสบอยู
ซึ่งมีที่มาจากระบบการเมืองที่เปนอยู
และ
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
4. ประชุมระดมสมองหรือสัมภาษณอยางเขมขนกับผูเชีย่ วชาญ-ผูนําทางความคิด
จํานวน 72 คน โดยแบงเปนกลุมใหญ กลุมยอย หรือสัมภาษณรายบุคคล หรือ
ใชรูปแบบอื่นที่เอื้อตอการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี สามารถถกอภิปรายลง
ลึกในรายละเอียดและเอื้อตอการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทาง
ความคิดที่เปนกลุมเปาหมายของการระดมสมอง คือผูที่เคยแสดงความคิดเห็น
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สภาพปญหาที่ทําใหเกิดความจําเปนที่ตอ งปฏิรูปการเมืองในมุมมองของ
ผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทางความคิด
- แนวทางในการแกปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรมในมุมมองของ
ผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทางความคิด
-

ทั้งนี้
ประเด็นคําถามหลักดังกลาวจะถูกออกแบบใหมีรายละเอียดสอดคลองกับ
ความเชี่ยวชาญและความสนใจของผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทางความคิดแตละคนที่รว มระดมความ
คิดเห็น
5. ประชุมระดมสมองกันเองภายในคณะผูศกึ ษา
เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบ
ขอเสนอในการปฏิรูปการเมืองที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทางความคิดประชาชนในพื้นที่วา สมเหตุสมผล และมีหลักฐานในเชิงประจักษรองรับหรือไม
ทั้งนี้ อาจตองกลับไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทางความคิดบางทานอีกครั้ง
หนึ่งในประเด็นที่สําคัญแตยังไมมีความชัดเจน
ในขั้นตอนนี้ จะมีการจัดทําเครื่องมือในการบริหารองคความรู (knowledge
management) เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดเก็บ เรียบเรียงและสังเคราะหองคความรูจาก
การวิจัย โดยคาดวา เครื่องมือดังกลาวจะอยูในรูปของเว็บไซตในลักษณะที่คลายกับ Wikipedia
ซึ่งสามารถสืบคนสารสนเทศตางๆ ไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ
6. จัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาที่สั้นกระชับ และตรงจุด โดยแบงเนื้อหาของ
รายงานตามหมวดหมูปญหา ซึ่งครอบคลุมมิติของการปฏิรูปการเมืองทั้ง 4
สวนดังกลาวขางตน ดังตอไปนี้
- ปญหาที่จําเปนตองแกไขในการปฏิรูปทางการเมือง
และขอเสนอหรือ
ทางเลือกในการแกไขปญหาดังกลาว
- ปญหาที่จําเปนตองแกไขในการปฏิรูปทางการเมือง ที่ยังไมพบแนวทางใน
การแกไข และจําเปนตองมีการวิจัยในเชิงลึกตอไป
7. จัดทําเว็บไซตเพื่อใหขอมูลแกสาธารณะและเปดเวทีในการแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและเรียนรูรวมกันตลอดระยะเวลาดําเนินการ ทั้งนี้ ในชั้นตนนี้จะขอ
ความรวมมือจากนิตยสาร Open (www.onopen.com) ในการจัดทําเว็บไซต
การปฏิรูปการเมือง
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8. นําเสนอผลการศึกษาเพื่อสรางความตื่นตัวแกสาธารณะ
และเปดรับความ
คิดเห็นเพิ่มเติมในวงกวางเปนระยะ
โดยรวมมือกับสมาคมนักขาวนัก
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย และ/หรือ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
9. สื่อสารกับผูทมี่ ีหนาที่ในการปฏิรูปการเมือง เชน สภารางรัฐธรรมนูญ หรือ
องคกรในทํานองเดียวกันในชื่ออื่น หรือกลุมประชาสังคม เมื่อมีกระบวนการ
ปฏิรูปทางการเมืองที่เปนทางการเริ่มตนขึ้น
เพื่อนําผลการศึกษาไปใช
ประโยชน
1.4 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. รายงานการสํารวจองคความรูและขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปทางการเมือง ทั้ง
ปญหาและแนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหา โดยในสวนของแนวทาง
หรือทางเลือกในการแกไขปญหาจะ
- ระบุมาตราหรือประเด็นในกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น ที่ตอง
ปรับปรุงแกไข เพื่อรองรับการออกแบบกฎกติกาใหม และเอื้อตอการปฏิรูป
ระบบสื่อ การปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรม และการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน หรือ
- นําเสนอขอเสนอแนะอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการแกไขกฎหมาย
2. โจทยในการวิจัยซึ่ง สกว. ควรใหการสนับสนุนเพื่อสรางองคความรูที่จําเปนตอ
การปฏิรูป
3. ฉันทามติที่อาจเกิดขึ้นระหวางกลุมผูนําทางความคิด ถึงแนวทางในการปฏิรูป
การเมือง จากกระบวนการระดมสมองและการเรียนรูรวมกัน
1.5 ระยะเวลาในการศึกษา
โครงการนี้จะใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 7 เดือน นับตั้งแตลงนามในสัญญา โดย
มีแผนการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
เดือนที่
ทบทวนผลการศึกษาที่ผานมา
จัดทําเว็บไซต
ระดมสมองกับผูนําความคิด/ผูเชี่ยวชาญ
รับฟงปญหาจากประชาชนในพื้นที่
จัดทํารายงานผลการศึกษา
แถลงขาวผลการศึกษา
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1.6 ผลการดําเนินการ
1.6.1 สํารวจงานวิจัย ผลการศึกษาและงานเขียนในการปฏิรูปการเมือง
คณะผูวิจัยพบวา ในชวงกอนป 2540 มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองใน
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก แตภายหลังจากการบังคับใชรฐั ธรรมนูญป 25401 พบวา มีงาน
ศึกษาวิจัยเกีย่ วกับการปฏิรูปการเมืองโดยตรงจํานวนไมมากนัก ทั้งนี้คณะผูวิจัยไดสํารวจงาน
ศึกษาวิจัยทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเมืองในหลายดาน
โดยไดสรุปสาระสําคัญของเอกสารหลัก ดังนี้
เอกสารภาษาไทย
อมร จันทรสมบูรณ, “คอนสติตวิ ชั่นแนลลิสม (Constitutionalism) : ทางออกของประเทศไทย”
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2537
อมร (2537) ชี้ใหเห็นวา ระบบรัฐสภาแบบอํานาจเดี่ยว (monist) ซึ่งฝายบริหารและ
รัฐสภามีที่มาจากที่เดียวกัน คือ ส.ส. เปนสาเหตุหนึ่งของปญหาเผด็จการโดยรัฐสภา ตางจาก
ระบบรัฐสภาแบบอํานาจคู (dualistic) ซึ่งฝายบริหาร และรัฐสภามีที่มาแตกตางกัน
อยางไรก็ตาม ในการปฏิรปู การเมือง งานวิจัยนี้มิไดเสนอใหเปลี่ยนแปลงที่มาของฝาย
บริหารและรัฐสภาใหแตกตางกัน แตเสนอวาควรจัดใหมีองคกรตรวจสอบการใชอํานาจของฝาย
บริหารบรรจุไวในโครงสรางของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ ควรกัน
นักการเมืองออกไป บนสมมติฐานทีว่ า นักการเมืองจะไมสามารถออกแบบรัฐธรรมนูญ เพื่อ
จํากัดอํานาจของตนเองได
อมร จันทรสมบูรณ “กระบวนทัศนใหม สําหรับการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2541-2550)
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2549
อมร (2549) ชี้ใหเห็นถึงปญหาสําคัญของการเมืองไทย คือปญหาระบบเผด็จการโดย
พรรคนายทุน โดยแยกกลุมของรัฐธรรมนูญเผด็จการออกเปน 2 กลุม กลุมแรก คือระบบเผด็จ
การโดยพรรคคอมมิวนิสต เชน จีน เวียดนาม เกาหลีเหนือ เปนตน สวนกลุมทีส่ อง คือระบบ
เผด็จการโดยพรรคนายทุน เชน ประเทศไทยในชวงรัฐบาลทักษิณ ซึ่งนายทุนหัวหนาพรรค
การเมือง คุมอํานาจเหนือ ส.ส. ของพรรค และคุมอํานาจในรัฐสภา
1

รัฐธรรมนูญป 2540 หมายถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐
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งานวิจัยนี้เสนอวา ในการปฏิรูปการเมือง ควรมุงปฏิรูปสถาบันการเมืองกอน เนื่องจาก
สถาบันการเมือง เปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุดในการแกไขกฎหมายและแกไขรัฐธรรมนูญ โดยมี
ขอเสนอดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญควรประกันสิทธิเสรีภาพของ ส.ส. เพื่อให ส.ส. เปนอิสระในการปฏิบตั ิ
หนาที่ตามมโนธรรมของตน โดยไมจําเปนตองปฏิบตั ติ ามมติของพรรค และไมควร
บังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง
(2) ควรสรางผูนําฝายบริหาร (strong prime minister) ใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพ แต
ผูนําฝายบริหารตองไมมีอิทธิพลเหนือสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายบริหารตอง
รับผิดชอบตอรัฐสภามากขึน้
(3) ไมควรบังคับใหนายกรัฐมนตรีตองมาจาก ส.ส. เนื่องจากขอบังคับดังกลาว จะสราง
แรงจูงใจแกนายทุนพรรคการเมืองใหเขามาเปน ส.ส.
(4) ควรปรับระบบการเลือกตั้ง ส.ว. ใหเปนตัวแทนทองถิน่ คลายกับระบบการเลือกตั้ง
สภาสูงของฝรั่งเศส
(5) สรางกระบวนการตรวจสอบการทุจริตนักการเมือง โดยตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
นักการเมืองขึ้น
(6) ควรปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกองคกรอิสระตลอดจนวิธีการพิจารณา ใหมีความ
โปรงใส และเปดเผยตอสาธารณะ
(7) เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงสําคัญ เชน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย อัยการ
สูงสุด ควรไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
วิษุ วรัญู, “องคกรของรัฐที่เปนอิสระ = Independent administrative body”, กรุงเทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538.
วิษุ (2538) เสนอวา องคกรของรัฐที่เปนอิสระ ควรมีสถานะพิเศษภายในโครงสราง
ทางการบริหารของรัฐ โดยไดรับหลักประกันใหปฏิบัติหนาที่ไดโดยอิสระจากการบังคับบัญชา
และปลอดจากการแทรกแซงของรัฐและสถาบันการเมือง องคกรของรัฐที่เปนอิสระควรมีหนาที่
วางกฎระเบียบ (regulate) และควบคุม (control) ทั้งกิจกรรมของรัฐและเอกชน ที่มีผลกระทบ
ตอสวนรวม อยางไรก็ตาม องคกรของรัฐที่เปนอิสระอาจไมจําเปนตองเปนองคกรตุลาการ
(organe juridictionel) ตามหลักการแบงแยกอํานาจ แตควรเปนองคกรที่สามารถใชอํานาจนิติ
บัญญัติ บริหาร ตุลาการได ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ องคกรในประเทศไทยที่ควรยกระดับใหเปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระ ไดแก
คณะกรรมการปองการและปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) คณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
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ในบทสรุป งานวิจัยนี้เสนอวา ควรบัญญัติหลักการวาดวยองคกรของรัฐที่เปนอิสระไวใน
รัฐธรรมนูญอยางกวางๆ และออกพระราชบัญญัติขึ้นมารองรับแตละองคกร
วรเจตน ภาคีรัตน, “วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของศาล
รัฐธรรมนูญตางประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย”, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน, 2546.
วรเจตน (2546) ชี้ใหเห็นวา ปญหาการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญที่ผานมา สวน
หนึ่งเกิดจากบทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญป 2540 และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการปฏิบัติหนาทีข่ อง
ศาลรัฐธรรมนูญเอง ตัวอยางปญหาที่เกิดจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ไดแก มาตรา 266
ศาลรัฐธรรมนูญไดปรับใชบทบัญญัตนิ ี้ เพื่อขยายขอบเขตอํานาจของตนอยางกวางขวาง และ
ยังใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธพี ิจารณาขึ้นเอง
สวนปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตขิ องศาลรัฐธรรมนูญเอง อาทิ ปญหาการตั้งประเด็น
วินิจฉัย ปญหาความผูกพันของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการออกเสียงวินิฉัยชี้ขาดคดี และ
ปญหาการทําคําวินิจฉัยและการประกาศคําวินิฉัย
งานวิจัยนี้เสนอวา ควรแกไขรัฐธรรมนูญใหรัฐสภาเปนผูมีอํานาจตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แตในระหวางที่ยังไมมีการแกไข
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญควรพิจารณาปรับปรุงวิธพี ิจารณาของตนใหเหมาะสม เนื่องจากคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับองคกรตางๆ
นันทวัฒน บรมานันท “กระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเขาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทย
ตามมาตรา 264” กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.
นันทวัฒน (2548) ชี้ใหเห็นถึงปญหาจํานวนคดีที่เขาสูศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องมาจาก
รัฐธรรมนูญป 2540 มาตรา 264 ไดเปดชองทางใหประชาชนสามารถใชสิทธิรองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับคดีของ
ตนได โดยศาลผูสงไมมีอํานาจในการพิจารณาเนื้อหาของคํารอง เปนเหตุใหเกิดปญหาวา
ประชาชนใชชอ งทางดังกลาวเปนจํานวนมาก และศาลรัฐธรรมนูญตองใชองคคณะเต็ม ในการ
พิจารณาแตละคดี
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งานวิจัยนี้ เสนอแนวทางกลั่นกรองคดีไว 3 แนวทางคือ
(1) แบงแยกองคคณะของศาลรัฐธรรมนูญ ตามความสําคัญของคดี โดยกําหนด
ใหใชตลุ าการเต็มองคคณะ พิจารณาเฉพาะคดีที่มีความสําคัญ เชน คดีที่มีผล
ตอการใชอํานาจรัฐ หรือตอองคกรผูใชอํานาจระดับสูง คดีที่คูความฝายหนึ่ง
ฝายใดเปนเจาหนาที่รัฐระดับสูงหรือเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ คดีที่ตรวจ
สอบความชอบของรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ สวน
คดีที่มีความสําคัญลําดับรองลงมา ใหใชองคคณะยอย
(2) ควรตั้งองคคณะยอย เพื่อชวยกลั่นกรองคดี กอนที่องคคณะของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญจะพิจารณา อาจประกอบดวยตุลาการจํานวน 3 คน เปนผู
พิจารณาหลักเกณฑเบื้องตนแลวนําเสนอความเห็นตอองคคณะเต็ม แตองค
คณะยอยไมมีอํานาจในการพิจารณาวาจะรับคําฟองไวพิจารณาหรือไม
(3) ควรปรับแนวทางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยใหศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถพิจารณาจําหนายคํารองที่ปรากฏวาไมใชคํารองที่โตแยงบทบัญัติ
แหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี คํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใน
เรื่องนั้นแลว และคํารองที่ไมเปนสาระควรไดรับการวินจิ ฉัย
มานิตย จุมปา “มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสรางเสถียรภาพรัฐบาล”, กรุงเทพฯ: สถาบัน
นโยบายศึกษา, 2541
มานิตย (2541) ชี้วา การสรางระบบพรรคการเมืองจํานวนนอยพรรค มิอาจเกิดขึ้นทันที
ที่มีการบัญญัติกฎหมาย
หากตองใชระยะเวลาและความตอเนื่องในกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย ทั้งนี้มาตรการตางๆ ในรัฐธรรมนูญป 2540 เปนเพียงปจจัยที่ชวยเสริมสราง
ระบบพรรคการเมืองนอยพรรค และความมีเสถียรภาพของรัฐบาล งานวิจัยนี้เสนอวา ควรมี
มาตรการเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญ เชน กําหนดใหการเสนอญัตติเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล
สามารถกระทําไดภายหลังที่รัฐบาลบริหารประเทศอยางนอย 1 ป และควรมีขอกําหนดใหรัฐบาล
ตองดําเนินการตามนโยบายที่แถลงไวตอ สภา
บุญศรี มีวงศอุโฆษ, “การเลือกตั้งและพรรคการเมือง: บทเรียนจากเยอรมัน”, กรุงเทพฯ: สถาบัน
นโยบายศึกษา, 2542
บุญศรี (2542) เสนอวา การสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมือง สามารถกระทําได
โดยการบัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญป 2540 ไดสรางความเขมแข็งใหแก
พรรคการเมืองและประกันความเปนสถาบันการเมือง มิใหถูกยกเลิกหรือยุบพรรคการเมืองได
โดยงาย เชน การใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดียุบพรรคการเมือง อยางไรก็ตาม การ
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ “การสรางธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย” กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพวิญูชน, 2542
บวรศักดิ์ (2542) ชี้วา ปญหาสําคัญในระบอบประชาธิปไตยของไทย คือระบอบ
ประชาธิปไตยอุปถัมภ และเศรษฐกิจทุนนิยมอภิสิทธิ์ งานวิจัยนี้เสนอวา ควรสรางธรรมาภิบาล
สากลใหเกิดขึน้ ในสังคมไทย โดย
(1) ปรับกระบวนทัศนและโลกทัศนใหสอดคลองกับธรรมาภิบาลสากล
(2) แยกความเปนสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่โดยเด็ดขาด
(3) ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการคาและการสงออกเพียง
อยางเดียว มาเปนเศรษฐกิจหลายแบบ ทั้งเศรษฐกิจตลาดและเศรษฐกิจ
พอเพียง
(4) ปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนใหโปรงใส โดยสรางกลไกตรวจสอบและกํากับดูแล
(5) สรางความเขมแข็งแกภาคประชาสังคมและเพิ่มการมีสว นรวมของประชาชน
ในระบบการบริหารจัดการประเทศ
(6) สรางระบบธรรมาภิบาลโดยองคกรนอกภาครัฐ เชน จัดตั้งสภาสุจริตธรรม
แหงชาติ ทําหนาที่สงเสริมการสรางธรรมาภิบาลใหทกุ ภาคสวน รวมทั้งสราง
ดัชนีชี้วัดความสุจริตของหนวยงานรัฐและภาคเอกชน
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory
Democracy)”, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา, 2548
บวรศักดิ์ และถวิลวดี (2548) ชี้วา หลังจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญป 2540 ประชาชนมี
สวนรวมทางการเมืองมากขึ้น ประชาชนไดใชรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา เชน มาตรา 56
มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 76 และมาตรา 290 ซึ่งเกี่ยวของกับการ
คุมครองสิทธิของประชาชนในดานตางๆ อยางไรก็ตาม ตองมีการตรากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญเพื่อใหการคุมครองสิทธิมีผลในทางปฏิบตั ิ
งานวิจัยนี้สรุปวา รัฐธรรมนูญป 2540 ไดเปลี่ยนรูปแบบการบริหารของรัฐไปจากเดิม
กลาวคือ การใหประชาชนมีสวนรวมสะทอนความตองการของตนตอการดําเนินนโยบายของรัฐ
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เอนก เหลาธรรมทัศน, “สองนคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อ
ประชาธิปไตย”, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2538
เอนก (2538) ชี้ใหเห็นวา ในการเมืองของประเทศไทย ประชาชนในชนบทเปนฐานเสียง
ของรัฐบาลหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือเปนผูจัดตั้งรัฐบาล สวนประชาชนในเมืองหรือชนชั้นกลาง
เปนฐานทางนโยบาย หากนโยบายของรัฐบาลไมเอื้อประโยชนตอประชาชนในเมือง ประชาชน
ในเมืองก็จะเรียกรองและกดดันใหรัฐบาลพนจากอํานาจ ทั้งนี้ งานวิจัยนี้เสนอใหปรับปรุงระบบ
การเมืองใหประชาชนในชนบท เปนฐานทางนโยบายมากขึ้น และทําใหประชาชนในเมืองเปน
ฐานเสียงมากขึ้นดวย
นันทวัฒน บรมานันท, พนา มีอาคม, ชลัช จงสืบพันธ และคณะ, “การติดตามและการประเมินผล
การทํางานขององคกรอิสระ: ศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา”, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา, 2548.
นันทวัฒน และคณะ (2548) สรุปปญหาการดําเนินงานของศาลปกครอง คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่ควรแกไขคือ (1) การกําหนด
คุณสมบัติของตุลาการศาลปกครอง ขอบเขตอํานาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาของศาล
ปกครอง (2) ขอบเขตอํานาจ และความรับผิดชอบที่ชดั เจนของกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
แตละบุคคล ความเปนอิสระของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มาตรฐานใน
การพิจารณาวินิจฉัย (3) องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่
เปนอิสระจากนักการเมือง หลักเกณฑในการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง และ
ดุลยพินิจของผูตรวจการรัฐสภา
รายงานวิจัย “ประสิทธิผลของกลไกตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน : ศึกษากรณีเฉพาะการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544”, ศูนยศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544
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งานวิจัยนี้ชี้วา ประชาชนสวนใหญมีความเขาใจตอระบบการเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญป
2540 เชน ระบบการเลือกตั้ง ส.ส. เขตและ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ขนาดของเขต
เลือกตั้งที่เล็กลง การนับคะแนนจากรวมกันที่หนวยเลือกตั้ง เปนตน และประชาชนสวนใหญเห็น
ดวยกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตัง้ ตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญป 2540 ในหลาย
ประเด็น เชน การนํา ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองมาเปนรัฐมนตรี การปองกันการซื้อเสียง
โดยกําหนดให ส.ส. บัญชีรายชื่อใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง การปองกันการทุจริตเลือกตั้ง
โดยนับคะแนนรวมกันที่หนวยเลือกตั้งเดียว เปนตน
นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ไดชี้ใหเห็นขอบกพรองของระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญป
2540 บางประการ เชน ในทางปฏิบัติ ขนาดของเขตเลือกตั้งที่เล็กลง อาจมิไดทําใหผูที่ไดรบั
การเลือกตั้ง มีคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมขึน้ หรือการจัดตั้งพรรคการเมืองไดงายขึ้น อาจมิไดเพิ่ม
ตัวเลือกใหแกประชาชน
กิตติศักดิ์ ปรกติ,”สิทธิชุมชน” กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน, 2550
กิตติศักดิ์ (2550) ชี้วา สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญป 2540 เปนสิทธิขั้นพืน้ ฐานที่
รัฐธรรมนูญไดรับรองไวอยางชัดเจน แตภาคสวนตางๆ ขาดความเขาใจ และยังมิไดมีการพัฒนา
องคความรูทางกฎหมายในเรื่องนี้ ยกตัวอยางเชน ในชวงที่ผานมาประชาชนไดหยิบยกประเด็น
สิทธิชุมชนขึ้นมาตอสูคดีในศาล แตในการวินิจฉัยคดียังขาดความชัดเจน และไมไดรับการ
ยอมรับ รวมทัง้ เกิดความไมมั่นใจตอประชาชน ในการนําขอพิพาทขึน้ สูการพิจารณาของศาล
นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยืนยันวา ชุมชนเปนหนวยสังคมที่มีสภาพบุคคล และมีสทิ ธิและ
อํานาจหนาที่ไดตามสภาพความเปนจริง โดยกฎหมายควรยอมรับความมีอยูของชุมชนในฐานะ
ผูทรงสิทธิรว ม (Collective Rights) สิทธิชุมชนจึงเปนสิทธิขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งรัฐหรือหนวยงานของ
รัฐตองยอมรับ และงดเวนการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธินั้น
ในบทสรุป งานวิจัยนี้เสนอวา ในกรณีที่ยงั ไมมีกฎหมายบัญญัติการคุมครองสิทธิชุมชน
ศาลรัฐธรรมนูญควรวางหลักเกณฑ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้น โดยใหมีผลผูกพัน
กับองคกรของรัฐไวเปนการชั่วคราว จนกวาฝายนิติบญ
ั ญัติจะไดตรากฎหมายขึ้น
เอกสารภาษาอังกฤษ
Sartori Giovanni, “Parties and Party Systems: A Framework for Analysis”, Cambridge:
Cambridge University Press, 1976.
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Sartori (1976) ไดเสนอเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับพรรคการเมือง โดยกลาววาการนับ
จํานวนพรรคการเมืองในระบบการเมือง ใหพิจารณาเฉพาะพรรคที่มีโอกาสจัดตั้งหรือรวมจัดตั้ง
รัฐบาล (Coalition Potential) หรือทําหนาที่คัดคานรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ (Blackmail
Potential) กลาวอีกนัยหนึง่ คือ พรรคที่ไมมีนัยสําคัญ (Irrelevant Parties) ตอระบบการเมืองให
ตัดทิ้งไปในการนับ
นอกจากการนับจํานวนพรรคการเมืองแลว การแบงระบบพรรคการเมืองเปนอีกมิติหนึ่ง
ที่สัมพันธกับรูปแบบรัฐบาลและเสถียรภาพของระบบการเมือง โดยแบงระบบพรรคการเมือง
ออกเปน 7 ประเภท ผสมผสานหลักเกณฑเรื่องจํานวนพรรคการเมือง (Numerical Criterion)
ซึ่งสะทอนระดับความขัดแยง และการแบงกลุมในสังคม (Degree of System Fragmentation)
เขากับหลักเกณฑอุดมการณทางการเมือง (Ideological Distance) ที่สะทอนชวงหางหรือระดับ
ความเขมขนทางอุดมการณในสังคม (Degree of System Polarization) ระบบพรรคการเมือง
ทั้ง 7 คือ (1) มีพรรคการเมืองพรรคเดียว (one party systems) เชน ในประเทศคอมมิวนิสต (2)
มีพรรคการเมืองเดียวครอบครองอํานาจและบริหารประเทศ (hegemonic party systems) โดยที่
การคงอยูของพรรคอื่นๆ ก็โดยความยินยอมของพรรคใหญ ใหเปนพรรคระดับรอง เชนโปแลนด
และเม็กซิโก (3) มีพรรคการเมืองใหญพรรคเดียวที่ชนะการเลือกตั้งไดเสียงขางมากในสภา
ติดตอกันเปนระยะเวลานาน (predominant party systems) เชน พรรค LDP ของญี่ปุน และ
พรรค Congress ของอินเดีย ซึ่งอาจเกิดจากพรรคการเมืองอื่นๆ เปนพรรคเบี้ยหัวแตก (4)
ระบบสองพรรคการเมือง (two party systems) เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด
ออสเตรเลีย ซึ่งอาจมีพรรคไดรับเลือกตัง้ มากกวาสองพรรค แตมีเพียงสองพรรคผลัดเปลี่ยนกัน
เปนรัฐบาล (5) ระบบหลายพรรค (limited pluralism party systems) เชน เดนมารก (6) ระบบ
ที่มีพรรคจํานวนมาก (extreme pluralism party systems) เชน อิตาลี และ (7) ระบบพรรคเบีย้
หัวแตก (atomized party systems) โดยระบบพรรคการเมืองประเภทที่ 1-3 จัดอยูในกลุมของ
ระบบพรรคการเมืองเดียว หรือมีพรรคเดนพรรคเดียว ในขณะที่ประเภทที่ 4-7 แยกออกมาจาก
ระบบพรรคการเมืองหลายพรรค
Sartori Giovanni, “Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures,
Incentives and Outcomes”, New York: New York University Press ,1994
Sartori (1994) วิจารณระบบการเมืองทีเ่ นนเสียงขางมาก (majoritarian) วาละเลยเสียง
ขางนอย และไมเอื้อใหเกิดการแปลงคะแนนเสียงของประชาชนเปนที่นั่งในสภาอยางเปนธรรม
อยางไรก็ตาม ระบบเลือกตัง้ แบบสัดสวน สงผลใหเกิดพรรคการเมืองจํานวนมาก และมีรัฐบาลที่
ไมคอยมีเสถียรภาพ
ในการเปรียบเทียบระหวางระบบประธานาธิบดีและระบบรัฐสภา
Giovanni ชี้วาทั้งสองระบบตางมีจุดแข็งและจุดออน และนาจะผสมผสานสวนดีของกันและกัน
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ในบทสรุป Sartori เสนอวา ที่สุดแลวรัฐธรรมนูญจะตองเปนเครื่องมือหรือกลไกในการ
ควบคุมการใชอํานาจและผูใชอํานาจ ดังนั้น รัฐธรรมนูญควรตั้งอยูบนโครงสรางที่มีทั้งการสราง
แรงจูงใจใหทําดี และมีการลงโทษหรือขอจํากัดในการใชอํานาจที่ชดั เจน
Freedman, Amy, “Thailand’s Missed Opportunity for Democratic Consolidation” Japanese
Journal of Political Science 7 (2) 175–193 Cambridge University Press, 2006
Freedman (2006) ชี้วา ประชาธิปไตยของประเทศไทยพัฒนาในแงของสถาบัน
มากกวาเนื้อหาสาระ กลาวคือ รัฐธรรมนูญป 1997 มุง เนนการสรางสถาบันการเมือง แตในทาง
ปฏิบัติ คุณคาทางสังคมการเมือง มิไดพัฒนาไปตามแนวทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะในหมูชน
ชั้นนํา
Freedman วิเคราะหวา การปฏิรูปการเมืองป 1997 เปนผลสําเร็จจากการผลักดันของ
ชนชั้นนํา และปจจัยภายนอกประเทศ กลาวคือการผานรางรัฐธรรมนูญป 2540 โดยสภา
ผูแทนราษฎรในชวงนั้น มีแรงกดดันจากนักการเมือง นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม และกองทัพ
สวนปจจัยภายนอกที่มีผลตอการปฏิรูปการเมืองในป 1997 คือกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(IMF) ซึ่งผลักดันใหการเมืองมีเสถียรภาพ และมีความโปรงใส
Freedman สรุปวา หลังจากป 1997 เปนตนมา ชนชัน้ นําไทยที่เคยผลักดัน
ประชาธิปไตยในป 1997 กลับมิไดเปนพลังสําคัญในการเสริมสรางประชาธิปไตย ยิ่งในชวง
รัฐบาลทักษิณ ชนชั้นนําเหลานั้น บางสวนแสดงความไมเปนประชาธิปไตย ประเทศไทยจึง
พลาดโอกาสในการเสริมสรางประชาธิปไตยใหเขมแข็ง
Leyland, Peter, “Constitutional Problems and Constitutional Reform: The UK, Thailand
and Case for Preservation as well as change” King Prajadhipok Institute, 2006
Leyland (2006) ชี้ใหเห็นวา การปฏิรูปการเมืองของไทยควรมุงแกไขปญหาใน 2 สวน
หลักคือ (1) ปญหาผลประโยชนทับซอน โดยสรางมาตรการปองกัน เชน การออกกฎหมายที่
เขมงวดกับการโอนทรัพยสินของนักการเมือง เชนเดียวกับกฎหมาย Blind Trust ของสหรัฐ
(2) สงเสริมและคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น เชน การปรับปรุงกฎหมาย
ขอมูลขาวสาร ใหสังคมสามารถตรวจสอบความโปรงใสในการทํางานของรัฐบาลได
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Leyland ยังเสนอวา ในการแกไขรัฐธรรมนูญ ควรแกไขในสวนที่เปนปญหาเทานั้น
ยกตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษ รัฐบาลไมมีแผนการปฏิรูปการเมืองขนานใหญ แตหาก
กฎหมายใดมีขอบกพรอง ก็จะแกไขเฉพาะจุดนั้น นอกจากนี้ ควรจะมุงเนนปฏิรูปการเมืองใน
สวนที่มีความกาวหนาอยูแลว ใหเขมแข็งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ ลําพังการรางรัฐธรรมนูญ ไมอาจแกไข
ปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยได ผลทีเ่ กิดขึ้นจากการแกไขรัฐธรรมนูญ อาจคาดหวังไดเพียง
บางสวนเทานั้น
และการปฏิรูปการเมืองควรใหความสําคัญกับการเคารพจิตวิญญาณของ
รัฐธรรมนูญ ซึง่ อยูบนพื้นฐานการยอมรับหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติรฐั
Powell, Bingha, “Elections as Instrument of Democracy”, New Haven, Yale University
Publishing, 2000
Powell (2000) ชี้วา ระบบการเลือกตั้ง เปนเครื่องมือที่จะบรรลุเปาหมายในการสราง
ระบอบประชาธิปไตย 2 แบบ คือระบอบประชาธิปไตยเนนเสียงขางมาก (majoritarian system)
หรือระบอบประชาธิปไตยแบบสัดสวน (proportional system) ในระบบเนนเสียงขางมาก
อํานาจของประชาชนจะถูกนําไปสนับสนุนการกําหนดนโยบาย (policy making) ของรัฐบาล
โดยมีฝายนิติบัญญัตใิ หการสนับสนุน สวนในระบบสัดสวน อํานาจการตัดสินใจในรัฐสภาจะ
กระจายไปแกคนทุกกลุม และเปนระบบการเลือกตั้งที่มีความยุติธรรมตอพรรคการเมืองขนาด
เล็ก
Powell สรุปวา ระบอบประชาธิปไตยแบบสัดสวน เปนระบบที่เปนประชาธิปไตย
มากกวา เนื่องจากสามารถสะทอนความตองการของประชาชนกลุมตางๆ ไดดี แตมีขอควรระวัง
ก็คือ ความตองการที่หลากหลายและกระจัดกระจายมากเกินไป อาจกอใหเกิดการตอรองของ
กลุมตางๆ สูงมาก จนรัฐบาลไมสามารถตอบสนองได นอกจากนี้ Powell ยังพบวา ในระบบ
ประชาธิปไตยแบบสัดสวน นโยบายของรัฐบาลมักจะอยูในชวงกลางๆ ระหวางความตองการ
ของคนกลุมตางๆ (median voters)
Strom,Kaare, “Agency and Parliamentary Democracy”, Oxford University Press, 2001
Strom (2001) ชี้ใหเห็นถึงปญหาการสูญเสียตัวแทน (agency loss) ของผูใชสิทธิ
เลือกตั้ง กลาวคือ หลังจากผูแทนไดรับการเลือกตั้งไปแลว ผูแทนเหลานัน้ กลับไมดําเนิน
นโยบายตามที่ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเขาใจในชวงหาเสียงเลือกตัง้ สาเหตุของปญหาดังกลาว
อาจเกิดจากผูลงสมัครรับเลือกตั้งไมเปดเผยขอมูลอยางแทจริง และในทางปฏิบัติ ผูใชสทิ ธิ
เลือกตั้ง ไมสามารถเปรียบเทียบขอมูลของผูลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนไดอยางครบถวน
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Strom ชี้วา ระบบรัฐสภา มีจุดออนในการควบคุมผูแทนหลังจากทีไ่ ดรับมอบอํานาจไป
แลว (ex post) โดยเสนอวา ควรสรางกลไกคัดสรรบุคคลผูลงสมัครรับเลือกตั้งใหมีความเขมแข็ง
เชน กลไกคัดสรรบุคคลผูลงสมัครรับเลือกตั้งโดยพรรคการเมือง ระบบสัญญาระหวางประชาชน
กับนักการเมือง เปนตน หากกลไกการควบคุมผูแทนกอนเขาทําหนาที่ในสภา (ex ante) มี
ประสิทธิภาพ กลไกการควบคุมผูแทนหลังจากนั้น ก็จะลดความจําเปนลงไป
นอกจากนี้ Strom (2001) ยังเปรียบเทียบระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดีตอ ปญหา
การสูญเสียตัวแทน โดยสรุปวา ระบบประธานาธิบดี มีกลไกการควบคุมตัวแทนหลังจากที่ไดรับ
มอบอํานาจไปแลว (ex post) ที่ดีกวาระบบรัฐสภา กลาวคือในระบบประธานาธิบดี มีสถาบัน
ทางการเมืองที่ทําหนาที่ตรวจสอบการกระทําของประธานาธิบดีที่มีประสิทธิภาพ
Shugart, Matthew S. “ Presidentialism, Parliamentarism, and the provision of collective
goods in less-developed countries”, Constitutional Poitical Economy, 1999
Shugart (1999) ชี้วา ระบบรัฐสภาอาจเปนระบบดีที่สุดในการจัดสรรสินคาสาธารณะ
(public goods) ใหแกคนทุกกลุม แตระบบนี้จะทํางานไดก็ตอเมื่อพรรคการเมืองเขมแข็ง หรือ
พรรคการเมืองสามารถรวมตัวกันได เพื่อดําเนินนโยบายสาธารณะ
Shugart พบวา ในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ พรรคการเมืองไมเขมแข็ง และไมสามารถ
รวมกลุมกันได ผลที่ตามมาคือ การจัดสรรสินคาสาธารณะใหแกกลุมตางๆ ไมมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผูนําพรรคการเมืองที่เขมแข็ง จึงจําเปนสําหรับประเทศกําลังพัฒนา
Thompson, Dennis F. “Just Elections: Creating a Fair Electoral Process in the United
States” University of Chicago Press, 2002.
Thompson (2002) ชี้วา ในการออกแบบระบบการเลือกตั้ง ตองคํานึงถึงองคประกอบ
สําคัญ 3 ประการดังนี้
(1) การเคารพสิทธิบุคคลอยางเทาเทียมกัน (equal respect) เชน ควรแบงเขตเลือกตั้ง
ใหเปนธรรม ควรใหสทิ ธิเลือกตั้งแกบุคคลผูพํานักอาศัยในประเทศ (resident) โดย
ไมเลือกปฏิบตั ิ ควรอํานวยความสะดวกแกผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และควรสราง
แรงจูงใจในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง เปนตน
(2) การเลือกโดยอิสระ (free choice) กลาวคือ ผูใชสิทธิเลือกตั้งควรมีตัวเลือกที่มากพอ
มีขอมูลอยางเพียงพอ
และปองกันการบังคับผูลงคะแนนเสียงทั้งทางตรงและ
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(3) อํานาจอธิปไตยของประชาชน (popular sovereignty) กลาวคือ ในระบบ
ประชาธิปไตยแบบเนนเสียงขางมาก หลังจากที่ประชาชนไดมอบอํานาจของตน
ผานระบบตัวแทนแลว
มักจะเกิดปญหาฝายบริหารใชอํานาจอยางไมมีขีดจํากัด
Thompson เสนอวารัฐธรรมนูญควรจํากัดการใชอํานาจของฝายบริหารโดย (1)
ประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน (2) คุมครองพลเมืองอยาง
เสมอภาคกัน (3) ไมควรใหอํานาจรัฐบาลเพียงองคกรเดียว เปนผูกําหนดกติกาการ
เลือกตั้ง ขั้นตอนการเลือกตัง้ และกติกาทีเ่ กี่ยวของกับพรรคการเมือง
นอกจากนี้ Thompson ยังเสนอวาควรใหประชาชนมีอํานาจในการริเริ่มแกไขกฎหมาย
การเลือกตั้ง อาจอยูในรูปแบบของคณะกรรมาธิการทบทวนแกไขรัฐธรรมนูญ (constitutional
revision commissions) โดยมีหนาที่จัดทําขอเสนอในการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง
Cox, Gary W., “Making Votes Coun : Strategic Coordination in the World's Electoral
Systems” Cambridge University Press, 1997.
Cox (1997) วิเคราะหปญ
 หาคะแนนเสียงที่สูญเปลาของผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดย
ยกตัวอยาง 2 กรณีคือ (1) ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกผูสมัครของพรรคการเมือง
ที่ไมมีโอกาสชนะการเลือกตั้งไดเลย (2) ผูลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ลงคะแนนใหแกผูสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตัง้ อยางแนนอน จากกรณีตัวอยางขางตน Cox เสนอวา
ปญหาคะแนนเสียงที่สูญเปลา แกไขไดโดยผูลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ตองรวมมือเชิงกลยุทธ
(strategic coordination) ในการตัดสินใจ กลาวคือ ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งควรเลือกผูสมัครที่
เปนตัวแปรในการแขงขันทีแ่ ทจริง นอกจากนี้ ความรวมมือเชิงกลยุทธ อาจทําใหพรรคการเมือง
ที่ไมมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง ตัดสินใจไมลงสมัครรับเลือกตั้ง ผลที่ตามมาก็คือ จํานวนพรรค
การเมืองจะลดลง
ในสวนของระบบการเลือกตัง้ และพรรคการเมือง Cox เชื่อวา การออกแบบระบบการ
เลือกตั้ง มีผลตอระบบพรรคการเมือง อยางไรก็ตาม Cox ไดโตแยงแนวความคิดที่วาระบบเขต
เดียวคนเดียว (single member district) เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดระบบพรรคการเมืองสอง
พรรค โดยชี้ใหเห็นวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดระบบพรรคการเมืองสองพรรค คือแรงจูงใจของ
นักการเมืองในการรวบรวมเครือขาย ส.ส. ในเขตตางๆ ใหเพียงพอตอการเปนผูนําฝายบริหาร
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Phongpaichit, Pasuk, and Baker, Chris, Thaksin: The Business of Politics in Thailand,
Nordic Institute of Asian Studies: Silkworm Books, 2004.
Pasuk and Baker (2004) ชี้ใหเห็นถึงความเกี่ยวโยงระหวางธุกิจกับการเมือง วาตั้งแต
กอนวิกฤติเศรษฐกิจในป 1997 การเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดสรางนักธุรกิจและชนชั้นกลางขึ้นมา
เปนจํานวนมาก นักธุรกิจชั้นนําเริ่มแสดงความตองการของตนตอการเมืองมากยิ่งขึ้น เชน นัก
ธุรกิจบริจาคเงินใหแกพรรคการเมืองในการณรงคหาเสียงเลือกตั้ง นักธุรกิจสรางสายสัมพันธกบั
ขาราชการในกระทรวงตางๆ และมีการใหตําแหนงกรรมการบริษทั เอกชน เปนสิ่งตอบแทนแก
ขาราชการ บุคคลในกองทัพ และนักการเมือง ที่ใหการสนับสนุนผลประโยชนทางธุรกิจของตน
ในชวงรัฐบาลทักษิณ นักการเมืองเกี่ยวโยงธุรกิจหลายประเภทมากยิ่งขึ้น เชน ธุรกิจ
สัมปทานโทรคมนาคม ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย ฯลฯ จนเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน การ
เลนพวกพอง (cronyism) ปญหาดังกลาวทําใหระบบเศรษฐกิจไมมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลทักษิณใชนโยบายประชานิยม เปนสินคาการเมือง (political
goods) เพื่อขยายระบบอุปถัมภรูปแบบใหมในชนบท ผูเขียนพยากรณวา ในระยะยาว การ
เมืองไทยจะเปนระบบพรรคการเมืองพรรคเดียว
1.6.2 การประชุมรับฟงปญหาจากกลุมภาคประชาชน
คณะผูวิจัยไดจัดประชุมรับฟงปญหาจากกลุมภาคประชาชนในแตละภาคจํานวน 3 ครั้ง
เพื่อเก็บรวบรวมปญหาที่ประสบ ซึ่งมีทมี่ าจากระบบการเมืองที่เปนอยู และขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหา โดยมีบทสรุปเนื้อหา กําหนดการและรายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนาในภาคผนวก
ที่ 1
การประชุมรับฟงปญหาจากกลุมภาคประชาชนจัดขึ้น 3 ครั้ง ดังนี้
- การประชุมรับฟงปญหาครั้งที่ 1 ในเขตภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม รวมกับ
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และโครงการพืน้ ที่ทางสังคมและสื่อทางเลือก
จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2549
ผูเขารวมประชุมสัมมนา ประกอบดวยเครือขายภาคประชาชนจํานวน 10 กลุม
ดังตอไปนี้ แนวรวมเกษตรกรภาคเหนือ กลุมเครือขายปญหาที่ดิน เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ
เครือขายชนเผาและชาติพนั ธุ เครือขายสลัมภาคเหนือ สหภาพแรงงาน เครือขายสื่อภาค
ประชาชน เครือขายภาคประชาชนภาคเหนือตอนลาง องคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสภาคเหนือ
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- การประชุมรับฟงปญหาครั้งที่ 2 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ที่จังหวัด
อุบลราชธานี รวมกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และมูลนิธิประชาสังคม
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2550
ผูเขารวมประชุมสัมมนาประกอบดวยตัวแทนเครือขายภาคประชาชนจํานวน 9 กลุม
ดังตอไปนี้ เครือขายปาชุมชน มูลนิธพิ ิทักษธรรมชาติเพื่อชีวติ เครือขายชุมชนอุบลราชธานี
เครือขายเกษตรอินทรียจังหวัดยโสธร เครือขายคนปลูกขาวจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิเพิรล
เอส บัค เครือขายครูภาคอีสาน สมาพันธวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งนักวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคคลผูส นใจ รวมทั้งสิ้น
62 คน
- การประชุมรับฟงปญหาครั้งที่ 3 ในเขตภาคใต ทีอ่ ําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
รวมกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
คณะกรรมการประสานงานองคกร
พัฒนาเอกชนภาคใต (กป.อพช.ใต) และสภาอาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2550
ผูเขารวมประชุมสัมมนาประกอบดวยตัวแทนเครือขายภาคประชาชนจํานวน 15 กลุม
ดังตอไปนี้ สมาพันธประมงพื้นบานภาคใต กลุมอนุรักษอาวบานดอนจังหวัดสุราษฎรธานี
เครือขายปาชุมชนภาคใต เครือขายปฏิรปู ที่ดินเพื่อคนจนภาคใต เครือขายคัดคานโครงการทอ
สงกาซและโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย เครือขายชุมชนเปนสุขภาคใต ศูนยพลเมืองเด็กจังหวัด
สงขลา กลุมสหภาพแรงงาน เครือขายแรงงานนอกระบบ เครือขายสลัม 4 ภาค เครือขายสิทธิ
เกษตรกร เครือขายคนทํางานดานเอดส จังหวัดสงขลา เครือขายวิทยุชุมชนภาคใต เครือขาย
กลุมชาติพันธุ รวมทั้งนักวิชาการภาคใต และผูบคุ คลสนใจ รวมทั้งสิน้ 54 คน
1.6.3. การประชุมระดมสมองหรือสัมภาษณอยางเขมขนกับผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทางความคิด
คณะผูวิจัยไดสัมภาษณผูเชีย่ วชาญ-ผูนําทางความคิดจํานวน 72 คน ประกอบดวย
นักวิชาการในสาขาตางๆ จํานวน 44 คน อดีตสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 11 คน อดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 7 คน บุคคลในองคกรพัฒนาเอกชนจํานวน 4 คน และบุคคล
ในวิชาชีพสื่อมวลชน 2 คน อดีตผูทรงคุณวุฒิในกระบวนการยุตธิ รรม 2 คน ผูทรงคุณวุฒิองคกร
อิสระ 2 คน ตามรายชื่อในภาคผนวกที่ 2 โดยมีบทสรุปการสัมภาษณในภาคผนวกที่ 3
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ทั้ ง นี้ ก ารระดมสมองหรื อ สั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญ-ผู นํ า ทางความคิ ด แบ ง ออกเป น 2
รูปแบบ คือ 1) การเขาสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทางความคิดรายบุคคล กลุมยอย และกลุม
ใหญ รวมทั้งสิ้น 49 คน และ 2) การจัดเสวนาโตะกลมระดมสมองระหวางผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทาง
ความคิด กับคณะผูวิจัย จํานวน 23 คน แบงออกเปนการเสวนา 5 ครั้ง ดังจะกลาวในหัวขอที่
1.6.7
1.6.4 การประชุมระดมสมองภายในคณะผูวจิ ัย
คณะผูวิจัยไดมีการประชุมระดมสมองกันภายในคณะผูว ิจัย เพื่อกลั่นกรองและตรวจ
สอบขอเสนอในการปฏิรูปการเมืองของผูนําความคิด-ผูเชี่ยวชาญ และขอเสนอของประชาชนใน
พื้นที่ จํานวน 9 ครั้ง ดังตอไปนี้
- ประชุมประเมินแนวทางการดําเนินการในระยะตอไป หลังจากที่คณะผูวิจัยไดเขา
สัมภาษณผูนําทางความคิด-ผูเชี่ยวชาญ ในระยะเริ่มตน เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2549 ที่หองนทีโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประชุมเพื่อนําเสนอแนวทางปฏิรูปการเมืองในหัวขอการปฏิรูปสื่อ โดย ดร.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และการปฏิรูปองคกรอิสระ โดย รศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 ที่คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประชุมเพื่อนําเสนอแนวทางปฏิรูปการเมืองในหัวขอการปฏิรูประบบเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง โดย ผศ. สิริพรรณ นกสวน และการปฏิรูปเศรษฐกิจ และ
ธรรมนูญการคลัง (fiscal institution) โดย อาจารย ปกปอง จันวิทย เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2549 ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประชุมสังเคราะหขอเสนอที่ไดจากจากการระดมสมองกับผูนําความคิดผูเชี่ยวชาญ และการรับฟงความเห็นจากประชาชน เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2549 ที่
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- ประชุมสังเคราะหขอเสนอวาดวยระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เมื่อวันที่
22 มกราคม 2550 ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- ประชุมสังเคราะหขอเสนอวาดวยองคกรอิสระและการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2550 ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประชุมสรุปขอเสนอในการปฏิรูปการเมืองของคณะผูวจิ ัย เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2550 ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประชุมเพื่อยกรางรายงานวิจัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 ที่สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย
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- ประชุมพิจารณาผลการวิจยั เพื่อนําเสนอตอสาธารณะ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550
ที่คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเรียนรูรวมกันของคณะผูวิจัยตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ คณะผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือในการบริหารองคความรู (knowledge management)
ในรูปของเว็บไซต www.onopen.com/politics ซึ่งมีการจัดเก็บ เรียบเรียง และสังเคราะหองค
ความรูโดยจําแนกเปนหัวขอ ดังนี้ 1. ประเด็นการปฏิรูปการเมือง 2. รางรายงานวิจัย 3. ขาว
และบทความ 4. ขอเสนอ 5. คําอภิปรายของ สสร. 6.ประเด็นที่ตองวิจัยตอ 7. บันทึกการ
สัมภาษณ 8. บันทึกการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 9. ตารางเวลาของคณะทํางาน
1.6.5 รายงานสรุปผลการศึกษา
คณะผูวิจัยไดจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา โดยระบุปญหาที่จําเปนตองแกไขในการ
ปฏิรูปทางการเมืองใน 4 สวน คือ 1. สถาบันการเมือง 2. องคกรอิสระ 3. การคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 4. มาตรการหนุนเสริมในการปฏิรูป
การเมือง อาทิ การปฏิรูปสื่อ การปฏิรูประบบยุตธิ รรม และการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยคณะผูวิจัย
พยายามที่จะเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาดังกลาว และระบุปญ
 หาที่ยังไมพบแนวทางใน
การแกไข และตองมีการวิจยั ตอไป ดังปรากฏในบทที่ 2 และบทที่ 3
1.6.6 การจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูลแกสาธารณะ
คณะผูวิจัยไดจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอ มูลแกสาธารณะ ดังปรากฏรายละเอียดใน
ภาคผนวกที่ 4 ซึ่งประกอบดวย
- นําเสนอเนื้อหาการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูนําทางความคิดและบทความ ตอ
สาธารณะ โดยรวมมือกับนิตยสาร Open (www.onopen.com) ผานเว็บไซตการ
ปฏิรูปการเมือง (Reforming Thailand)
- เผยแพรบันทึกเสียงการเสวนาระดมสมองกับผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทางความคิด ผาน
เว็บไซตคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(www.econ.tu.ac.th/semina)
- เผยแพรขอมูลการเสวนาระดมสมองกับผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทางความคิด และการ
ประชุมรับฟงปญหาจากกลุมภาคประชาชน ผานหนังสือพิมพและเว็บไซตอื่นๆ
1.6.7 การจัดเสวนาระดมสมองกับผูเชีย่ วชาญ-ผูนําทางความคิด
คณะผูวิจัยไดรวมกับคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมแหงประเทศไทย จัดเสวนาเพื่อระดมสมองกับผูเชี่ยวชาญ-ผูนําทางความคิด สราง
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- เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 1 ในหัวขอ “โจทยปฏิรูปการเมือง 2550 ” เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2549
- เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 2 ในหัวขอ "ระบบเลือกตั้ง 2550" เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2549
- เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 3 ในหัวขอ "องคกรอิสระ 2550" เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2550
- เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 4 ในหัวขอ "เศรษฐกิจการเมืองทองถิ่น 2550" เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2550
- เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 5 ในหัวขอ “กระบวนการยุติธรรม 2550” เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ 2550
- เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 6 การนําเสนอผลการศึกษาวิจัยของคณะผูวิจัยตอ
สาธารณะ ในหัวขอ “ขอเสนอวาดวยการปฏิรูปการเมือง” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2550

21

บทที่ 2 ขอเสนอเพื่อการปฏิรูปการเมือง
หลังจากการสํารวจงานเขียนเชิงวิชาการและงานวิจัยในอดีต การประชุมระดมสมองหรือ
การสัมภาษณอยางเขมขนกับผูเชี่ยวชาญหรือผูนําทางความคิดหลากหลายวงการ
การจัด
สัมมนาทางวิชาการ และการประชุมรับฟงปญหาของประชาชนในแตละเขตพื้นที่ คณะผูวิจัยได
จัดการประชุมระดมสมองกันเองภายในทีมงาน เพื่อสังเคราะหองคความรูที่ไดจากกระบวนการ
ทําวิจัยใหเปนขอเสนอเพื่อการปฏิรูปการเมือง ซึ่งสามารถจําแนกขอเสนอดังกลาวออกเปน 4
ดาน ดังตอไปนี้
2.1 ขอเสนอวาดวยสถาบันการเมือง
2.2 ขอเสนอวาดวยองคกรอิสระ
2.3 ขอเสนอวาดวยสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
2.4 ขอเสนอวาดวยมาตรการหนุนเสริมเพื่อการปฏิรูปการเมือง
2.1 ขอเสนอวาดวยสถาบันการเมือง
หนาที่หลักของรัฐธรรมนูญ คือการเปนอภิมหาสถาบัน (Super-institution) ในการ
กําหนดกติกาการเขาสูอํานาจ กติกาการใชอํานาจ และกติกาการเปลี่ยนถายอํานาจ ของสถาบัน
ตางๆ ในสังคมการเมือง ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมและปฏิสัมพันธของตัวละครในตลาดการเมือง
รวมถึงการกําหนดกติกาวาดวยการจัดความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางฝายบริหาร
ฝายนิติ
บัญญัติ และฝายตุลาการ
สาระสําคัญในรัฐธรรมนูญของทุกประเทศ ตั้งอยูบนปญหาที่ประเทศเหลานั้นเผชิญอยู
รัฐธรรมนูญสะทอนความพยายามแกปญหาจากมุมมองของผูรางรัฐธรรมนูญ หลายครั้งความ
พยายามของผูรางรัฐธรรมนูญในการแกปญหาขนาดเล็ก
และปญหาเฉพาะกิจทุกประเด็น
กอใหเกิดความขัดแยงในสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
นอกเหนือจากสาระของรัฐธรรมนูญแลว กรอบความคิดใหญในการปฏิรูปการเมืองไทย
คือเปาหมายของระบบการเมือง โดยมีเปาหมายที่ควรคํานึงถึง 3 ประการ คือเสถียรภาพของ
ระบบการเมือง ประสิทธิภาพของการบริหารและระบบตรวจสอบ และการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดังนั้น โจทยสําคัญของการปฏิรูปการเมือง คือทําอยางไรจึงจะออกแบบสถาบันและ
กระบวนการทางการเมืองใหบรรลุเปาหมายของระบบการเมืองทั้ง 3 ประการ โดยไมให
สาระสําคัญในรัฐธรรมนูญขัดแยงกันเอง
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เนื้อหาในสวนนี้ คณะผูวิจยั ขอนําเสนอขอเสนอวาดวยการปฏิรูปสถาบันการเมือง โดย
จําแนกเนื้อหาออกเปน 4 สวน ไดแก (1) ระบบเลือกตั้ง (2) พรรคการเมือง (3) กระบวนการทาง
รัฐสภา และความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และ (4) การแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ
1. ระบบเลือกตั้ง
ระบบเลือกตั้งถือเปนสถาบันที่สําคัญยิ่งของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพราะ
เปนกติกาที่กาํ หนดกระบวนการเขาสูอํานาจของฝายบริหาร
ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ
ความชอบธรรมและประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาล โจทยสําคัญเบื้องตนของการ
ออกแบบระบบเลือกตั้ง คือจะออกแบบกติกาการเลือกตั้งอยางไร ใหไดมาซึ่ง ‘ผูแทน’ ที่เปน
ตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง โดยชอบธรรม และเปนธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่ดีตองเปนระบบที่ผลลัพธของการเลือกตั้งเปนตัวสะทอนความพึงใจ
(Preference) ของผูคนสวนรวมในสังคมไดอยางถูกบิดเบือนนอยที่สุด คะแนนเสียงทุกคะแนน
ของผูไปใชสทิ ธิเลือกตั้งตองมีความหมาย ไมตกหลนหรือสูญเปลาไป
ในการเลือกนําระบบเลือกตัง้ มาใช ควรคํานึงถึงหลักคิด 2 ประการ คือเปาหมายของ
ระบบเลือกตั้ง และความสัมพันธระหวางระบบเลือกตั้งกับระบบการเมือง
เปาหมายของระบบเลือกตั้งมี 2 ประการ คือ
1. ใหไดมาซึ่งการเปนตัวแทนที่อิสระ เปนธรรม และเสมอภาคแกคนทุกกลุมในสังคม
(Representative Justice)
2. เอื้อตอการจัดการปกครองที่มีประสิทธิภาพ (Governing Capability) กลาวคือให
การจัดตั้งรัฐบาลเปนไปไดงา ย อีกทั้งเปนรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และมีเสถียรภาพ
ระบบเลือกตั้งมีความสัมพันธกับระบบการเมือง ดังนี้
1. ระบบเลือกตั้งสงผลตอจํานวนพรรคการเมืองในระบบ ระบบเลือกตั้งแบบสัดสวน ซึ่ง
จัดสรรที่นั่งของพรรคตามสัดสวนคะแนนเสียงที่พรรคไดรับ
จะใหความยุติธรรมแกการเปน
ตัวแทนมากกวา แตจะสงผลใหมีพรรคการเมืองในระบบจํานวนมาก จนอาจตองมีการจัดตั้ง
รัฐบาลผสมเพือ่ บริหารประเทศ ในขณะทีร่ ะบบเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก ซึ่งผูชนะการเลือกตั้ง
เพียงเทานั้นทีไ่ ดรับเลือกใหเปนผูแทน จะเอื้อตอการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ แตอาจเปน
รัฐบาลที่ขาดตัวแทนจากกลุมตางๆ ในสังคมอยางทั่วถึง
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2. ระบบเลือกตั้งสงผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูเลือกตั้งวาจะเลือกโดยใช
พรรค (party-centered) หรือผูสมัคร (candidate-centered) เปนเกณฑ ระบบเลือกตั้งแบบ
สัดสวนจะทําใหคนใหความสําคัญแกพรรคมากขึ้น
แตในระบบเลือกตั้งที่ผูใชสทิ ธิ์เลือกตั้ง
สามารถเลือกผูสมัครที่แขงขันกันเองภายในพรรคเดียวกันได อาจสงผลใหระบบพรรคการเมือง
ออนแอ เพราะตัวบุคคลเปนปจจัยชี้ขาดในการชนะเลือกตั้ง
3. ระบบเลือกตั้งสงผลตอองคกรพรรค และการจัดทํายุทธศาสตร (Strategies) ของ
พรรคการเมือง ในระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนที่เขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ เชน การใชประเทศเปน
เขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองมีแนวโนมที่จะตองแสดงจุดยืนเชิงอุดมการณ หรือแนวนโยบายของ
พรรคที่ชัดเจนกวา
และตอบสนองผลประโยชนของคนกลุมใหญกวาในระบบเลือกตั้งที่เขต
เลือกตั้งมีขนาดเล็กกวา เชน การใชภูมิภาคเปนเขตเลือกตั้ง ดังนั้น ระบบเลือกตัง้ แบบสัดสวนที่
เขตเลือกตั้งมีขนาดใหญจะกระตุนใหพรรคการเมืองยิ่งตองสรางองคกรที่มีความเขมแข็งขึ้น และ
จัดทํายุทธศาสตรทตี่ อบสนองผลประโยชนที่ครอบคลุมกวางขวางกวา
4. ระบบเลือกตั้งสงผลตอความสัมพันธระหวาง “ผูแทน” และประชาชน กลาวคือ ระบบ
เลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียว ในเขตเลือกตั้งที่มีขนาดเล็ก จะทําใหไดตัวแทนทีม่ ีความใกลชิด
กับประชาชนในพื้นที่
ผูแทนสามารถดูแลและรักษาผลประโยชนของเขตเลือกตั้งตนไดอยาง
ทั่วถึง เมื่อเกิดปญหาในพื้นที่ประชาชนสามารถหาผูรับผิดชอบชวยเหลือไดอยางชัดเจน และมี
กลไกการรับผิดที่ชัดเจน ในทางตรงกันขาม ระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนที่มีเขตเลือกตั้งขนาด
ใหญ จะทําใหผูแทนหางเหินกับประชาชน ยิ่งหากทั้งประเทศเปนเขตเลือกตั้งดวยแลว ผูแทน
มักจะรับผิดชอบตอพรรคการเมือง และสนใจประเด็นปญหาระดับชาติมากกวา
ปญหาความสัมพันธระหวางผูแทนและประชาชนพบไดมากในสังคมเกษตรกรรม เชน
ประเทศไทย ที่ความสัมพันธมีลักษณะอุปถัมภพึ่งพาสูง ประชาชนมีความคาดหวังตอการทํา
หนาที่ของผูแทนในเรื่องปญหาชีวิตประจําวันเฉพาะหนาของทองถิ่น มากกวาใหผูแทนตองมี
ความรูและวิสยั ทัศนในการวางแผนพัฒนาประเทศชาติในระยะยาว
สภาพปญหา
ระบบการเมืองไทยและระบบเลือกตั้งที่ผา นมาเปนระบบที่เนน “บุคลาธิษฐาน” กลาวคือ
แอบอิงตัวบุคคลมากกวาหลักการ เหตุผล และกระบวนการ ซึ่งสงผลใหระบบพรรคการเมือง
ออนแอ การแขงขันเปนเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะบุคคลมากกวาจะใชนโยบายเปนเครื่องมือใน
การไดมาซึ่งคะแนนเสียงและฐานสนับสนุนจากประชาชน พรรคการเมืองไมไดทําหนาที่เปนผู
รวบรวมและเปนตัวแทนผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริงและมีประสิทธิภาพ
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ระบบเลือกตั้งที่ใชอยูกอนรัฐธรรมนูญป 2540 เอื้อใหมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรค
จนเกินไป ทําใหระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยูบ อยครั้ง ในขณะที่
ระบบเลือกตั้งและกติการการเลือกตั้งภายใตรฐั ธรรมนูญ 2540 เอื้อประโยชนใหพรรคการเมือง
ขนาดใหญและทุนสูง รัฐบาลมีเสถียรภาพมากจนคุกคามระบบตรวจสอบ
ขอเสนอ
คณะผูวิจัยมีขอ เสนอวาดวยการปฏิรูประบบเลือกตั้ง ทัง้ ระบบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ดังนี้
ขอเสนอวาดวยการปฏิรูประบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(1) จํานวน: สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนประมาณ 400 คน โดย
แบงเปน ส.ส. ในระบบเขต 300 คน และ ส.ส. ในระบบเลือกตั้งแบบสัดสวน 100 คน
ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีจํานวน ส.ส. และส.ว แตกตางกันไปตามที่รฐั ธรรมนูญ
แตละฉบับกําหนด เชน ภายใตบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญป 2475 ใชระบบสภาเดียว
รัฐธรรมนูญป 2489 กําหนดใหมี 2 สภาเปนครั้งแรก ซึ่งขณะนั้นวุฒิสภายังมีชื่อเดิมวา “พฤฒ
สภา” รัฐธรรมนูญป 2517 กําหนดใหมี 2 สภา ใหมี ส.ว. จากการแตงตั้ง 100 คน และมี ส.ส.ไม
นอยกวา 240 คนจากการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญป 2534 มี 2 สภา โดยมี ส.ว. 270 คนซึ่งเปน
ผูทรงคุณวุฒิในวิชาชีพตางๆ แตงตั้งโดยพระมหากษัตริย และมี ส.ส. 360 คนจากการเลือกตัง้
โดยตรง รัฐธรรมนูญป 2540 มี 2 สภา โดยมี ส.ส. จํานวน 500 คน และ ส.ว. จํานวน 200 คน
ทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้งทางตรง เปนตน
การกําหนดจํานวน ส.ส. และ ส.ว ในแตละประเทศใชเกณฑแตกตางกันไป บางประเทศ
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุนกําหนดจํานวน ส.ส. และ ส.ว. ไวเทาเดิม ไมวา
จํานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเทาใด บางประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศส จํานวน ส.ว. จะเพิ่มขึ้น
ตามจํานวนประชากรที่เปลีย่ นแปลง ตารางดานลางเปรียบเทียบจํานวนประชากรตอ ส.ส. หนึ่ง
คนในหลายประเทศ และอาจกลาวไดวา ประเทศไทยมีจํานวน ส.ส. คอนขางสูงตอจํานวน
ประชากร เมือ่ เปรียบเทียบกับตางประเทศ
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ตารางแสดงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประเทศตางๆ
ประเทศ
อินเดีย
สหรัฐฯ
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส
รัสเซีย
ญี่ปุน
ออสเตรเลีย
ไทย
มาเลเซีย
ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร
สิงคโปร

จํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (คน)
545
435
550
214
450 (225 + 225)
480 (300 +180)
150
500 (400 + 100)
219
577
646
84

จํานวนประชากรตอสมาชิก
ผูแทนราษฎร 1 คน (คน)
2,024,533.94
685,547.13
405,056.36
388,102.80
318,226.67
266,843.75
134,366.67
128,466.00
115,739.73
104,845.75
92,365.33
51,500.00

บทบาทหลักของ ส.ส. และ ส.ว. ในระบบประชาธิปไตย คือการทําหนาที่รวบรวมความ
ตองการของประชาชนเขาสูก ระบวนการรัฐสภา และทําหนาที่ในการเสนอ พิจารณา และ
กลั่นกรองกฎหมาย เพราะฉะนั้น หนาที่ในการบริการประชาชนจึงไมใชหนาที่หลัก ดังนั้น ความ
กังวลวาถาลดจํานวน ส.ส. และ ส.ว. ลงแลวจะใหบริการประชาชนไดนอยลงจึงไมใชเหตุผล
สําคัญในการคงไวซึ่ง ส.ส. และ ส.ว. จํานวนมาก
การมี ส.ส. และ ส.ว. จํานวนมากไมไดเปนภาพสะทอนถึงประสิทธิภาพในการทํางาน
ของสภานิติบญ
ั ญัติ ในทางกลับกันจํานวน ส.ส. และ ส.ว. ที่มากเกินไป อาจทําใหการติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของสภานิติบัญญัตโิ ดยประชาชนเปนไปไดยากขึ้น
นอกจากนี้การลด
จํานวน ส.ส. และ ส.ว. ลงจะเปนการประหยัดงบประมาณที่เปนเงินภาษีอากรของประชาชน
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(2) ที่มา: การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหใชระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนผสมกับ
ระบบเลือกตั้งแบบแบงเขตแบบหนึ่งเขตหนึ่งคนเสียงขางมากธรรมดา (Mixed Members
Proportional Representation System)
ระบบเลือกตั้งแบบผสมผสานแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเขาดวยกัน มีลักษณะสําคัญ
ดังตอไปนี้
1. ส.ส. แบบแบงเขต เปนแบบหนึ่งเขตหนึ่งคนเสียงขางมากธรรมดา (เขตเดียวคน
เดียว)
2. ส.ส. แบบสัดสวน มาจากบัญชีรายชื่อ (party list) โดยใหทั้งประเทศเปนเขต
เลือกตั้ง
3. ผูใชสิทธิเลือกตั้งแตละคนมี 2 คะแนนเสียง โดย 1 เสียง สําหรับเลือก ส.ส. ในเขต
เลือกตั้งของตน อีก 1 เสียง สําหรับเลือกพรรค โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ
4. คะแนนเสียงรวมที่พรรคไดรับจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน (บัญชีรายชื่อ) จะเปน
ตัวกําหนดจํานวนที่นั่งรวมทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นพึงไดในสภาผูแทนราษฎร
สมมติวา
พรรค A ไดคะแนนเสียงในแบบบัญชีรายชื่อ 20% ของคะแนนเสียงในแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด
ก็จะไดรับการจัดสรรที่นั่งในสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งหมด 80 คน
5. ผูสมัคร ส.ส. แบบแบงเขต ที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดในแตละเขตเลือกตั้ง ถือวา
ไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. แบบแบงเขต
6. การจัดสรรที่นั่งในสภาผูแทนจะจัดสรรให ส.ส. ระบบเขตกอน แลวจึงจัดสรร ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อใหพรรคนัน้ โดยให ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนเทากับสวนตางระหวาง
จํานวน ส.ส. ที่พรรคพึงได ซึ่งคํานวณดวยวิธีการตามขอ 4. กับจํานวน ส.ส. ที่พรรคนั้นไดแลว
จากแบบแบงเขต บัญชีรายชื่อจึงเปนตัวปรับชดเชยจํานวน ส.ส. ของพรรคใหมีสัดสวนที่นั่งใน
สภาเทากับสัดสวนคะแนนเสียงที่พรรคนัน้ ไดเมื่อเทียบกับคะแนนเสียงทั้งหมด
ผลการเลือกตัง้ อาจเปนไปได 3 กรณี คือ (1) หากพรรคไดจาํ นวน ส.ส. จากแบบแบง
เขต นอยกวาจํานวนที่นั่งรวมที่พรรคพึงได ใหจัดสรรที่นั่ง ส.ส. เพิ่ม จากบัญชีรายชื่อของพรรค
จนเทากับจํานวนที่นั่งรวมที่พรรคพึงได (2) หากพรรคไดจํานวน ส.ส. จากแบบแบงเขต เทากับ
จํานวนที่นั่งรวมที่พรรคพึงได พรรคนั้นก็จะไมไดรับการจัดสรร ส.ส. จากบัญชีรายชื่อเลย และ
(3) หากพรรคไดจํานวน ส.ส. จากแบบแบงเขตมากกวาจํานวนที่นั่งรวมที่พรรคได ใหถือวา ส.ส.
จากแบบแบงเขตทุกคนไดสทิ ธิเปน ส.ส. ทั้งหมด โดยไมไดรับการจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
เลย ในกรณีที่สามนี้ ถือวาพรรคนัน้ ไดที่นั่งในสภาเกินกวาทีน่ ั่งที่พรรคพึงไดจากการคํานวณ
ตามสัดสวนในขอ 4.
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ภายใตระบบเลือกตั้งแบบนี้ เปนไปไดที่จาํ นวน ส.ส. ทัง้ หมดในสภาอาจมีมากกวา 400
คน แตจากประสบการณของประเทศทีใ่ ชระบบเลือกตั้งที่มีหลักการเดียวกันนี้ เชน ประเทศ
เยอรมัน จํานวน ส.ส. ที่เกินมาในการเลือกตั้งบางครั้ง มีจํานวนไมมากและไมมีนัยสําคัญ
ตัวอยางที่สบื เนื่องจากตัวอยางในขอ 4. คือถาพรรค A ได ส.ส. แบบแบงเขต 60 คน
พรรค A ก็จะไดรับการจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มใหอีก 20 คน เนื่องจาก พรรค A มี
จํานวนที่นั่งรวมที่พรรคพึงได 80 คน จาก ส.ส. ทั้งสภา 400 คน (เพราะไดเสียง 20% ของเสียง
ทั้งหมด เลยไดที่นั่งรวม 20% ของที่นั่งทั้งหมด) และพรรค A ได ส.ส. แบบแบงเขตมาแลว 60
คน จึงไดรับการจัดสรร ส.ส. เพิ่มขึ้นจากแบบบัญชีรายชื่ออีก 20 คน ใหไดทนี่ ั่งครบ 80 คน
(สูตรการคํานวณจํานวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ คือจํานวน ส.ส. ทีพ่ รรคพึงได ลบดวย จํานวน
ส.ส. ที่ไดมาแลวจากแบบแบงเขต)
หากที่นั่งในสภาผูแทนเกิดวางลง ใหเลื่อนผูสมัครจากบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมือง
เดียวกับ ส.ส. ที่ทําหนาที่ไมไดขึ้นมาแทนที่ ทั้งนี้รวมทั้งที่วางของ ส.ส. ในระบบเขตดวย หาก
เปนที่วางอันเกิดจาก ส.ส. อิสระที่ไมสังกัดพรรคการเมือง หรือจากพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ใน
ระบบสัดสวน ใหมีการจัดการเลือกตั้งซอม
หากนําระบบเลือกตั้งที่คณะผูวิจัยเสนอมาเทียบเคียงกับขอมูลผลการเลือกตั้งจริงที่
เกิดขึ้นในปพ.ศ. 2544 ผลการเลือกตั้งจะเปลี่ยนแปลงไป ตามตารางดานลาง ดังนี้
พรรคไทยรักไทยไดคะแนนเสียงในระบบบัญชีรายชื่อหรือแบบสัดสวน (popular vote)
40.64% พรรคไทยรักไทยจึงสมควรมีที่นั่งในสภาทีม่ ีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 500 คน เทากับ
40.64% นั่นคือมี ส.ส. ได 218 คน เมื่อพรรคไทยรักไทยไดรับเลือกตัง้ ในระบบเขต 200 ที่นั่ง จึง
ไดรับการจัดสรรที่นั่งในระบบสัดสวนเพิ่มขึ้นอีก 18 ที่นั่ง ใหเทากับสัดสวนคะแนนที่พรรคไดรบั
ทั้งประเทศ หากเทียบเคียงกับผลการเลือกตั้งจริงภายใตระบบเลือกตั้งแบบเกาตามรัฐธรรมนูญ
ป 2540 ซึ่งพรรคไทยรักไทยไดรับคะแนนเสียง 248 ที่นั่งแลว จะเห็นไดวา ระบบเลือกตั้งแบบ
เกาทําใหพรรคไทยรักไทยไดจํานวนที่นั่งในสภาเกินกวาที่ควรจะได
(over-representation)
ระบบเลือกตั้งแบบเกาจึงมีความเปนธรรมนอยกวา เพราะจํานวนที่นงั่ ในสภามิไดสะทอนสัดสวน
คะแนนเสียงที่พรรคไดรับจริง
ในกรณีพรรคชาติไทยซึ่งไดรับคะแนนเสียงในระบบสัดสวน 5.32% ซึ่งเทากับ 28 ที่นั่ง
จากสมาชิกทั้งหมด 500 คน เมื่อพรรคชาติไทยไดรับเลือกตั้งในระบบเขตแลว 35 คน ดังนั้น จึง
ไมมีสิทธิไดรบั การจัดสรรทีน่ ั่งในระบบสัดสวนเพิ่มขึ้นอีก
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ตารางแสดงตัวอยางการจัดสรรที่นั่งใหแกพรรคการเมืองตามระบบเลือกตัง้ ใหม โดย
คํานวณจากผลการเลือกตั้งปพ.ศ. 2544
พรรคการเมือง

ไทยรักไทย
ประชาธิปต ย
ชาติไทย
ความหวังใหม
ชาติพัฒนา
เสรีธรรม
ถิ่นไทย
ราษฏร
ประชากรไทย
กิจสังคม
รวม

ที่นั่ง
ส.ส.ระบบเขต ส.ส. ระบบสัดสวน
รวม
จัดสรรเดิม จัดสรรใหม ผลเดิม สมควรได
200
48
18
248
218
97
31
45
128
142
35
6
0
41
**28(35)
28
8
9
36
37
22
7
10
29
32
14
0
1
14
15
1
0
10
1
11
2
0
4
2
6
0
0
6
6
1
0
0
1
1
400
100
103 500
503

เปอรเซ็นต
คะแนนเสียงจาก
ระบบสัดสวน*
40.64%
26.58%
5.32%
7.02%
6.13%
2.82%
2.11%
1.25%
1.19%
*0.20%
93.08%

ที่มา: ปรับปรุงจาก Siripan Nogsuan Sawasdee, Thai Political Parties in the Age of Reform. Bangkok:
Institute of Public Policy Studies, 2006, p. 54.
หมายเหตุ: * ในกรณีที่มีพรรคการเมืองขนาดเล็กจํานวนมากไดรับคะแนนในระบบสัดสวน (popular vote)
ไมถึง 1 เปอรเซ็นต สงผลใหไมสามารถจัดสรรที่นั่งใหพรรคการเมืองในระบบสัดสวนไดครบ
ตามจํานวน ใหตัดคะแนนพรรคการเมืองที่ไดไมถึง 1 เปอรเซ็นตออกกอน เพื่อใหสามารถ
จัดสรรที่นั่งไดครบตามจํานวน ส.ส. ที่พึงมี
** ในกรณีที่มีพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งในระบบเขตมากกวาที่นั่งที่พรรคสมควรไดรับจัดสรร
ตามคะแนนที่พรรคนั้นไดรับจากระบบสัดสวน อาจทําใหมี ส.ส. มากกวาจํานวนที่กําหนดไว
แตเดิมได ดังกรณีตัวอยางของพรรคชาติไทย ในป พ.ศ. 2544
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนคะแนนเปนที่นั่งในสภาสามารถทําไดโดยการคํานวณจากสูตรคาเฉลี่ย
สูงสุด (Highest Average) และสามารถใชสูตรใดคํานวณก็ไดทั้ง D’Hondt, Droop, หรือ Pure
Sainte-Lague ขึ้นอยูกับวาตองการใหพรรคการเมืองขนาดเล็กมากๆ มีที่นั่งในสภาหรือไม
นอกจากนั้น คณะผูวิจยั เสนอใหลดเกณฑขั้นต่ําในระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนลงเหลือ
เพียง 1 เปอรเซ็นต เพื่อใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเปนตัวแทนปกปองผลประโยชนของ
ประชาชนสวนนอย ทําใหคนสวนนอยมีตัวแทนของตนในสภา สามารถเรียกรองสิทธิและเสนอ
ความตองการผานพรรคที่ตนเลือกได และเปนการเปดโอกาสใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเติบโต
ไดเมื่อสามารถมีผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่ในสภา
(3) เหตุผลเบือ้ งหลังการออกแบบระบบเลือกตั้งที่นําเสนอ
ขอดีของระบบเลือกตั้งดังกลาวคือ การพยายามใชประโยชนจากขอดีของระบบสัดสวน
อยางเต็มที่ โดยไมกระทบกระเทือนกับโอกาสของประชาชนในการ ‘เลือกคนที่รัก’ มาเปนผูแทน
‘ของตน’ ในระดับพื้นที่เขตเลือกตั้ง ถือเปนการผสมผสานการเลือกตั้งระบบสัดสวนเขากับระบบ
เขตไดอยางคอนขางลงตัว
ระบบเลื อ กตั้ ง แบบสั ด ส ว นเป น ระบบเลื อ กตั้ ง ที่ มี ค วามเป น ธรรมในการจั ด สรรที่ นั่ ง
เพราะพรรคแตละพรรคไดรับการจัดสรรจํานวนที่นั่งเปนสัดสวนเดียวกันกับคะแนนที่พรรคนั้น
ไดรับจากประชาชน หากเราใชระบบเลือกตั้งแบบแบงเขตเพียงอยางเดียว (ไมวาจะเปนระบบ
แบบแบงเขตแบบใด) จะเกิดปญหาคะแนนเสียงตกหลนสูญเปลาจํานวนมาก อีกทั้งมีอคติเอื้อ
ประโยชนใหพรรคการเมืองขนาดใหญ เพราะภายใตระบบเลือกตั้งแบบแบงเขต คนที่เลือกผูช นะ
การเลือกตั้งเทานั้นที่มีตัวแทนของตนไปนั่งในสภา ซึ่งผูสมัครจากพรรคการเมืองขนาดใหญจะ
ไดเปรียบ สวนคะแนนของผูที่เลือกผูสมัครคนอื่นที่พายแพหมดสิ้นความหมาย ดังที่เรียกวาเกิด
ป ญ หา “คะแนนเสีย งตกน้ํ า ” ในบางกรณี คะแนนเสี ย งตกน้ํ า เหล า นั้น อาจรวมกัน มากกว า
คะแนนเสียงที่ผูชนะไดรับดวยซ้ําไป แตกลับไมมีตัวแทนในสภาแมแตคนเดียว
ตัวอยางเชน ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง มีผูสมัคร 3 คน คนแรกไดคะแนน 20,000 เสียง คนที่
สองไดคะแนน 15,000 เสียง คนที่สามไดคะแนน 10,000 เสียง หากการเลือกตั้งเปนแบบเขต
เดียวคนเดียว ผูไดคะแนนเสียงสูงสุดเปนผูชนะการเลือกตั้ง ประชาชน 20,000 เสียงที่เลือก
ผูสมัครคนแรก มีตัวแทนเขาไปนั่งในสภา ขณะที่ประชาชน 25,000 เสียง ที่เลือกผูแพ (คนที่
สองและสาม) กลับไมมีตวั แทนในสภาเลย กลายเปนคะแนนเสียงที่สูญเปลาไรความหมายใน
ระบบการเมืองไป ทั้งที่มีระดับคะแนนเสียงมากกวาผูไดรับเลือกตั้งเสียอีก
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ระบบเลือกตั้งแบบแบงเขตเพียงลําพังจึงไมใชระบบเลือกตั้งที่เปนธรรมในการจัดสรร
คะแนนเลือกตั้ง และไมสามารถสะทอนความพึงใจ (Preference) ของผูคนสวนรวมในสังคมได
อยางเต็มที่และอยางไมถูกบิดเบือน
การนําระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนมาผสมผสาน จะทําใหเสียงของประชาชนที่เลือกผูแพ
ยังคงมีความหมาย เพราะถูกนําไปจัดสรรเปนที่นั่งของ ส.ส. ในสภา ผานระบบบัญชีรายชื่อ (แม
จะไมได ‘คนที่รัก’ เขาสภา แตยังไดตัวแทนจาก ‘พรรคที่ชอบ’ เขาสภา) โดยเฉพาะหาก
พฤติกรรมของผูเลือกตั้ง เลือก ‘คน’ และ ‘พรรค’ อยางสอดคลองตองกัน
นอกจากนั้น การใชระบบสัดสวนมาผสมผสาน ยังเปดโอกาสใหพรรคอุดมการณ หรือ
พรรคที่มุงผลักดันนโยบายเฉพาะ เชน พรรคสิ่งแวดลอม พรรคแรงงาน ซึ่งมีขนาดเล็ก และยาก
ที่จะชนะการเลือกตั้งในระดับเขตพื้นที่ สามารถรวบรวมคะแนนเสียงตกน้ําสูญเปลาของพรรคตน
ที่กระจัดกระจายอยูในเขตพื้นที่ทั่วทั้งประเทศใหเปนกลุมกอนจนมากเพียงพอที่จะมีตัวแทนใน
สภาไดดวย ทีมวิจัยเชื่อวาระบบเลือกตั้งนี้จะชวยใหคนสวนนอยมีตัวแทนในสภา และเปดโอกาส
ใหพรรคเล็กโดยเฉพาะพรรคอุดมการณเติบโตได
ระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนทีใ่ ชประเทศเปนเขตเลือกตั้งยังสงเสริมใหเกิด ‘การเมืองเชิง
นโยบาย’ พรรคการเมืองแตละพรรคมีแรงจูงใจในการสรางสรรคและนําเสนอนโยบายระดับชาติ
เพื่อแขงขันกัน ไมใชมุงเสนอนโยบายเพื่อสรางคะแนนนิยมในระดับแคบ เชน ทองถิ่นหรือ
ภูมิภาคเทานั้น อีกทั้งยังลดความสําคัญของการเมืองที่ผูกติดกับตัวบุคคลลง ขณะที่สงเสริม
พรรคการเมืองใหเขมแข็งขึน้ และสรางพรรคใหเปนพรรคนโยบายมากขึ้นเชนนี้แลว
ระบบ
การเมืองจักมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
อีกทั้ง การมีบัญชีรายชื่อภายใตระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนยังเปดโอกาสใหคน ‘อีกแบบ’
หนึ่ง มีชองทางเขาไปทําหนาที่ในสภาได คน ‘อีกแบบ’ หนึ่ง ในที่นี้หมายถึงผูสมัครที่ไมมีฐาน
เสียงในพื้นที่ ผูสมัครที่ไมใชนักเลือกตั้งอาชีพ ผูสมัครที่ไมมีทักษะหรือไมตองการหาเสียงหรือ
ทํางานในระดับพื้นที่ขนาดเล็ก แตมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ หรือตองการทํางานใน
หนาที่ระดับชาติ เชน ออกกฎหมาย ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล เปนตน
ระบบเลือกตั้งที่ผสมผสานระบบสัดสวนมาเปนตัวกําหนดจํานวน ส.ส. รวมที่แตละพรรค
พึงได แลวชดเชยที่นั่งในแบบแบงเขตดวยบัญชีรายชือ่ ซึ่งคณะผูวจิ ัยไดนําเสนอนั้น ไมไดลด
ความสําคัญของ ส.ส. แบบแบงเขตลง เพราะผูที่ไดรับเลือกตั้งจากแบบแบงเขตถือวาไดเปน
ส.ส. ในสภาแนนอน โดยไมไดรับผลกระทบแตอยางใด ขอดีของ ส.ส. แบบแบงเขต จึงยังคงอยู
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ทั้งนี้ คณะผูวจิ ัยสนับสนุนใหใชการเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียว สําหรับระบบเลือกตั้ง
แบบแบงเขต เนื่องจากระบบดังกลาวใหสทิ ธิแกผูใชสิทธิทุกคนเทาเทียมกัน คือ ทุกคนมี 1 เสียง
เทากัน และเขตเลือกตั้งภายใตระบบนี้มีขนาดเล็กเพียงพอใหประชาชนกับผูแทนมีปฏิสัมพันธ
กันไดงาย ดูแลประชาชนและพื้นที่ไดทวั่ ถึง มีเจาภาพที่ชัดเจนในการรับผิดชอบภาระงาน และ
เกิดกลไกการรับผิดของผูแทนที่ชัดเจนดวยเชนกัน
เมื่อเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวกับระบบเลือกตั้งแบบแบงเขตเรียง
เบอร เชน เขตเลือกตั้งหนึ่งมี ส.ส. 2 หรือ 3 คน ตามแตจํานวนประชากรแลว เขตเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเรียงเบอรมีขนาดใหญ ส.ส. กับประชาชนมีปฏิสัมพันธกนั ไดยากขึ้น และเกิดความไม
เทาเทียมกันระหวางประชาชนในเขตเลือกตั้งที่มีขนาดแตกตางกัน
บางเขตประชาชนมีสทิ ธิ
เลือก ส.ส. ได 1 คน บางเขต 2 คน และบางเขต 3 คน อีกทั้งระบบเลือกตั้งแบบแบงเขตเรียง
เบอรยังมีผลบัน่ ทอนความเขมแข็งของพรรคการเมือง ในบางกรณี เชน ผูสมัครพรรคตรงขามมี
ฐานเสียงที่เขมแข็งมาก ผูสมัครจากพรรครองบอนมีแรงจูงใจที่จะแขงขันกันเอง เพื่อใหแทรกตัว
เขาสูสภาได ดังที่เคยมีปญหาที่เรียกวา “ยิงลูกโดด” ในบางกรณี อาจได ส.ส. ที่ “พวง” มากับ
ผูสมัครที่มีการซื้อเสียง เปดชองใหนายทุนหรือผูสมัครตางถิ่นเล็ดรอดเขาสูสภาได ระบบเลือก
ตั้งแบบแบงเขตเรียงเบอรมิชวยใหพรรคการเมืองเขมแข็งขึ้น ดังเชนระบบเลือกตั้งแบบเขตเดียว
คนเดียว
โดยสรุป ระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนผสมกับระบบเลือกตั้งแบบแบงเขต (MMP) นี้เปน
ระบบเลือกตั้งที่ออกแบบใหการจัดสรรที่นั่งกับคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองไดรับใกลเคียงกัน
มากที่สุด เพราะมีการชดเชยที่นั่งในระบบเขตดวยที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อ อยางไรก็ดี การ
เบี่ยงเบนของสัดสวน (dis-proportionality) อาจเกิดขึ้นไดเสมอ หากผูใชสิทธิเทคะแนนใหพรรค
ใดพรรคหนึ่งในการเลือกตั้งระบบแบงเขตมากเกินไป จนคะแนนเสียงในระบบสัดสวนไมอาจ
ทดแทนไดทั้งหมด กระนั้น กรณีเชนนี้มักปรากฏในระบบสัดสวนที่มีการแบงเขตเปนขนาดเล็ก
เชน ระดับกลุมจังหวัด หรือภาค ไมใชในกรณีที่ใชประเทศเปนเขตเลือกตั้ง

33

ตารางแสดงตัวอยางประเทศที่ใชระบบเลือกตัง้ แบบ MMP
ประเทศ

จํานวน ส.ส. ระบบ
เขต
50%

จํานวน ส.ส. ระบบ
สัดสวน
50%

นิวซีแลนด

58%

42%

สกอตแลนด
เวลส
อิตาลี
เม็กซิโก
โบลิเวีย

57%
67%
25%
40%
48%

43%
33%
75%
60%
52%

เยอรมัน

เกณฑขั้นต่ํา
5% หรือ 3 ที่นั่งใน
ระบบเขต
5% หรือ 1 ที่นั่งใน
ระบบเขต
ไมมี
ไมมี
นอยกวา 5%
2%
3%

ขอเสนอวาดวยการปฏิรูประบบการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
(1) จํานวน: ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 100 คน
กําหนดใหแตละเขตเลือกตัง้ มีสมาชิกวุฒิสภา 1 คน ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งตองมีตัวแทนใน
วุฒิสภาอยางนอยจังหวัดละ 1 คน สวนจังหวัดที่มีประชากรเกิน 600,000 คน อาจมีสมาชิก
วุฒิสภาไดมากกวา 1 คน โดยใหแบงจังหวัดออกเปนเขตเลือกตัง้ ตามความเหมาะสม โดยที่
สมาชิกวุฒิสภาทั้งประเทศตองไมเกิน 100 คน
(2) ที่มา: ใหมีการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภาแบบจัดลําดับความชอบ (Alternative Vote
หรือ Preferential Voting) โดยผูชนะการเลือกตั้งตองไดรับคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
(Absolute Majority) ของผูใชสิทธิเลือกตัง้ ในเขตนั้น
ในระบบเลือกตั้งแบบจัดลําดับความชอบตามที่ใชในการเลือกตั้งสภาสูงของออสเตรเลีย
ผูใชสิทธิเลือกตั้งจะตอง “จัดลําดับ” ผูสมัครที่ตนชอบลงในบัตรเลือกตั้ง ดวยความเขาใจวาถา
ผูสมัครที่ตนเลือกอันดับ 1 ไมไดรับเลือกตั้ง จะยกคะแนนนั้นไปใหผสู มัครลําดับตอไปตามลําดับ
กําหนดใหผูใชสิทธิเลือกตั้งตองจัดลําดับความชอบตอผูสมัครรับเลือกตั้งอยางนอย 5
ลําดับ หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดในเขตนั้น อยางใดอยางหนึ่ง
ไมเชนนั้นจะถือวาเปนบัตรเสีย ทั้งนี้เพือ่ ปองกันการซื้อเสียงแบบยิงโดด และแบบยกพวง
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ในการนับคะแนนรอบแรก จะนับคะแนนเฉพาะผูสมัครที่ถูกเลือกในลําดับที่หนึ่งเทานั้น
ถาในรอบนี้มีผูสมัครที่ชนะดวยคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด การเลือกตั้งนั้นก็สนิ้ สุดลง
หากไมมีผูชนะในรอบแรก ใหจัดใหมีการนับคะแนนรอบสอง โดยผูสมัครที่ไดคะแนน
ต่ําสุดจะถูกตัดทิ้งไป แตนาํ เอาบัตรเลือกตั้งที่เลือกผูส มัครที่ไดคะแนนนอยที่สุดเปนอันดับหนึ่งนี้
มานับใหม ดวยการดูวาผูใชสิทธิเลือกตั้ง เลือกผูสมัครคนใดเปนคนถัดไป (ลําดับที่ 2) คะแนน
เสียงนั้นก็จะถูกถายโอน (transfer) ไปใหผูสมัครคนนั้น หากในการนับคะแนนรอบที่สองยังไมมี
ผูไดรับคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง ผูสมัครที่ไดคะแนนนอยที่สุดลําดับถัดมาจะถูกตัดทิ้ง และ
คะแนนของบัตรนั้นก็จะถูกโอนไปใหผูสมัครที่ถูกเลือกเปนลําดับที่ 2 ในบัตรนีท้ ําเชนนี้เรื่อยไป
จนกระทั่งมีผูชนะไดรับคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด
ระบบนี้จะทําใหไดสมาชิกวุฒิสภาที่มีความชอบธรรมสูง เพราะผูชนะเลือกตั้งไดเสียง
เกินกวากึ่งหนึ่งของผูใชสทิ ธิเลือกตั้ง และการซื้อเสียงจะทําไดยากขึ้น เพราะผูชนะเลือกตั้งตอง
ไดคะแนนสูง และโอกาสที่ผูใชสทิ ธิเลือกตั้งแตละคนจะจัดลําดับความชอบเหมือนกันเปนไปได
นอย
ยิ่งไปกวานั้น ระบบเลือกตัง้ เชนนี้จะชวยกอใหเกิดการประสานผลประโยชนของคนกลุม
ตางๆ เพราะผูชนะเสียงขางมากจะตองสรางคะแนนนิยมในกลุมอื่นๆ นอกเหนือจากกลุมที่เปน
ฐานคะแนนเสียงแคบๆของตน ผลก็คือจะชวยสงเสริมนโยบายและผูสมัครที่ “เปนกลาง” ให
ไดรับคะแนนนิยมสูง ในขณะเดียวกัน ผูใชสิทธิเลือกตั้งเมื่อทราบดีวาผูทตี่ นชืน่ ชอบที่สุดอาจ
ไมไดเปนผูชนะ จึงตองหาตัวเลือกที่เปน “คนดีอันดับสอง” ไวดวย ซึ่งจะกอใหเกิดการ
ประนีประนอมรวมมือระหวางกลุมไดงายขึ้น ในตางประเทศ เชน ประเทศปาปวนิวกินี พบวา
ระบบเลือกตั้งนี้ชวยบรรเทาปญหาความแตกแยกระหวางชนกลุมนอยไดเปนอยางดี
(3) ใหผูสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาสามารถหาเสียงได
ทั้งนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
กติกาเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และใหใช

(4) หามไมใหพรรคการเมืองชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิก
วุฒิสภาไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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(5) อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา
เนื่องจากวุฒิสภาไมตองรับผิดชอบตอประชาชนในเชิงนโยบายเชนเดียวกับฝายบริหาร
และไมไดเปนที่มาของฝายบริหารเชนเดียวกับสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาจึงไมควรมีอํานาจใน
การเสนอรางกฎหมาย คณะผูวิจัยเสนอใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่หลักคลายคลึงจากที่ถูกบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญป 2540 ไดแก การกลัน่ กรองกฎหมาย รวมถึงการรับรองและถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญ
ใหสมาชิกวุฒสิ ภาไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (ลดจากเดิมสามในหา) ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายไมไววางใจในวุฒิสภา เพื่อใหคณะรัฐมนตรี
แถลงขอเท็จจริง โดยไมมีการลงมติ เพราะหากใหมีการลงมติถอดถอนคณะรัฐมนตรีโดยวุฒิสภา
ได จะทําใหรัฐบาลบริหารประเทศอยางลําบาก เพราะตองรับผิดชอบสองสภาที่มาจากฐานการ
เปนตัวแทนประชาชนทีต่ างกัน เชนนี้จะสัน่ คลอนเสถียรภาพของรัฐบาลมากเกินไป
2. พรรคการเมือง
สภาพปญหา
การจัดระเบียบสถาบันทางการเมือง (Institutional Arrangement) ภายใตรฐั ธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 สงผลใหเกิดกฎระเบียบ ขอบังคับ และกติกาใหมแกพรรคการเมือง เชน ขอบังคับใน
การจัดตั้งพรรคการเมือง จํานวนสมาชิก และสาขาพรรค ขอบังคับทางการเงิน และการใหเงิน
สนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง เปนตน
กฎกติกาเหลานี้มีวัตถุประสงคใหพรรคการเมืองเปน “พรรคมวลชน” ตามฐานคติที่
อางอิงจากประสบการณระบบการเมืองตะวันตกวาพรรคการเมืองควรมีฐานสมาชิก และสาขา
พรรคจํ า นวนมาก ผลก็ คื อ พรรคการเมื อ งไทยไม ไ ด เ ติ บ โตและบ ม เพาะความเข ม แข็ ง ตาม
ธรรมชาติ แต พ รรคการเมื อ งกลั บ ต อ งเดิ น ตามการขี ด เส น ของกฎหมายและข อ บั ญ ญั ติ ใ น
รัฐธรรมนูญ ในบางกรณี พรรคการเมืองเติบใหญขึ้นจากการควบรวม (merger and acquisition)
กับพรรคการเมืองอื่นเขาดวยกัน โดยไมมีกรอบกติกากํากับเพื่อใหการแขงขันทางการเมือง
เปนไปอยางเปนธรรม ไมเกิดการผูกขาดทางการเมือง
ถึงแมจะมีความพยายามสรางพรรคการเมืองไทยใหเปนสถาบันทางการเมือง แตพรรค
การเมืองและระบบพรรคการเมืองของไทยยังคงประสบปญหาที่เรือ้ รังมาแตเดิม เชน ความ
ออนแอขององคกรพรรคการเมือง การขาดวินัยของนักการเมือง และที่สําคัญ ระบบพรรคการ
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สวนประเด็นเรื่องความโนมเอียงที่ระบบพรรคการเมืองไทยควรจะเปลี่ยนจากระบบ
พรรคการเมืองหลายพรรค ไปเปนระบบสองพรรค ซึ่งนักวิชาการไทยหลายทานเชื่อวาทําให
ระบบการเมืองมีประสิทธิภาพและความมั่นคงมากกวาเดิมนั้น ไมควรนํามาเปนหัวใจของการ
ปฏิรูปการเมือง ระบบสองพรรคมิใชหลักประกันแหงความสําเร็จของระบบการเมือง ระบบพรรค
การเมืองควรสะทอนความหลากหลายของคนในสังคม และพัฒนาการของพรรคการเมืองควร
เปนไปโดยธรรมชาติ มิใชเปนไปตามอคติที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
เพื่อสรางแรงจูงใจใหพรรคการเมืองไทยเปนองคกรการเมืองที่ทําหนาที่รวบรวม
ผลประโยชน สะทอนปญหา ความตองการ และเปนตัวแทนของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงในสังคมได คณะผูวิจัยมีขอเสนอดังนี้
ขอเสนอ
(1) ยกเลิกใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองจบการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี
เหตุผลเนื่องจากการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งตองจบปริญญาตรีเปนการ
สรางทํานบกีดกันการเขาสูต ลาดการเมืองของประชาชนจํานวนมากของประเทศ
ผูแทนควร
ประกอบดวยบุคคลที่มีประสบการณและมาจากหลากหลายอาชีพ การเปนบุคคลที่ “มีคุณวุฒิ
และมีคุณภาพ” ไมไดขึ้นอยูกับวุฒิการศึกษาเสมอไป นอกจากนั้น การกําหนดวุฒิการศึกษาขัน้
ต่ําในระดับปริญญาตรี สงผลตอระบบการศึกษาไทย เชน เกิดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรีภาคพิเศษที่ไมมีคุณภาพขึ้นเปนจํานวนมาก เกิดกรณีการซื้อวุฒิปริญญาตรี หรือปลอมแปลง
เอกสารเกี่ยวกับคุณวุฒิของผูสมัคร ส.ส. และ ส.ว. บางคน
(2) รับรองเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ทั้งนี้ตองยกเลิกกฎระเบียบวาดวยการจัดตั้งพรรคการเมืองวาพรรคการเมืองตองมี
สมาชิกจํานวน 5,000 คน และสาขาพรรคจํานวน 4 สาขา ในทุกภูมิภาค ภายในระยะเวลา 180
วันหลังจากจดทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหพรรคการเมืองสามารถเติบโตตาม
ธรรมชาติและศักยภาพของตนเอง และเปนการรวมกลุมการเมืองดวยความสมัครใจ ดวยความ
สนใจในประเด็นทางการเมืองรวมกัน ไมใชการบังคับ ที่สําคัญการกําหนดเกณฑในการจัดตัง้
พรรคการเมืองเชนนี้เปนการเพิ่มตนทุนในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
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(3) สรางมาตรการลงโทษการละเมิดกฎระเบียบ
เชน การละเวนจัดทําเอกสารชี้แจงคาใชจา ยในการเลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตัง้ และ
การกระทําผิดอื่นๆ ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
โดยหากมีการปฏิบัติผิดกฎกติกา ควรใหเปนการลงโทษเฉพาะตัวบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กระทํา
ความผิด โดยมิไดเปนเหตุแหงการยุบพรรคการเมือง หรือตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคณะ
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดทุกราย ทั้งนี้ เพื่อใหพรรคการเมืองสามารถพัฒนาตัวเองไดอยาง
ตอเนื่อง
(4) ทบทวนการใหเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ที่ตั้งอยูบนหลักเกณฑเรื่องจํานวนสมาชิก
พรรค สาขาพรรค จํานวนคะแนนที่ไดรับในระบบบัญชีรายชื่อ และจํานวน ส.ส. ในสภา
เนื่องจากเกณฑเหลานี้เปนสาเหตุใหพรรคการเมืองระดมการสรรหาสมาชิกที่เนนเพียง
ปริมาณ แตไมคํานึงถึงเปาหมายและจุดยืนรวมกัน หลายครั้งพบวารายชื่อสมาชิกของพรรค
การเมืองซ้ําซอนกัน และสาขาพรรคไมไดทําหนาที่เปนตัวเชื่อมตอระหวางพรรคและประชาชน
อยางแทจริง แตจัดตั้งขึน้ เพื่อหวังเงินอุดหนุน กระทั่งมีการตั้งพรรคการเมืองเพื่อมุงหวังเงิน
อุดหนุนพรรคการเมือง
(5) กําหนดกติกาเรื่องการบริจาคเงินใหพรรคการเมือง
ภายใตรฐั ธรรมนูญป 2540 ไมมีการกําหนดกติกาการบริจาคเงินใหพรรคการเมือง จึง
เปดโอกาสใหนายทุนจํานวนหนึ่งบริจาคเงินจํานวนมากและปละหลายครั้ง ทั้งโดยฐานะปจเจก
บุคคล และในนามบริษัท เพื่อสรางอิทธิพลในพรรคและหวังผลประโยชนตางตอบแทนในรูป
ตางๆ
เชนนี้แลว ควรมีการกําหนดจํานวนเงินและจํานวนครัง้ ที่บุคคลธรรมดา หรือบริษัท
องคกร จะสามารถบริจาคไดในแตละป เพื่อใหประชาชนสามารถสนับสนุนพรรคการเมือง หรือ
ผูสมัครที่ตนชืน่ ชอบไดอยางเปดเผย แตปองกันไมใหบุคคลใด หรือบริษัทใดเขามาผูกขาดเปน
นายทุนพรรค
พรอมกันนี้ตองกําหนดใหการแสดงบัญชีเงินบริจาคทั้งแกพรรคการเมืองและ
ผูสมัครตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองเปดเผยแกสาธารณะ และใหประชาชนสามารถเขาไป
ตรวจสอบไดงา ย
หากมีการปดบังการใหเงินบริจาคแกพรรคการเมืองและผูสมัครจะตองมี
บทลงโทษที่ชดั เจน
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(6) หามมิใหมีการยุบรวมพรรคการเมืองภายหลังการเลือกตั้ง จนกวาจะสิ้นสุดอายุของ
สภา
เนื่องจากไมเปนธรรมกับผูใ ชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ทีเ่ ลือก ส.ส. ในนามพรรคหนึ่ง แต
ภายหลังกลับมีการยุบพรรคไปรวมกับอีกพรรคหนึ่ง
โดยที่ประชาชนไมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ อีกทั้งมาตรการนี้เปนการขัดขวางมิใหเกิดการแสวงหาเสียงสนับสนุนทางการเมือง
อยางไมเปนธรรมภายหลังจากการเลือกตัง้ เชน พรรคการเมืองพรรคหนึ่งอาจกลายเปนพรรคที่
มีเสียงขางมากเด็ดขาดในสภาจากการยุบรวมกับพรรคการเมืองอื่นภายหลังจากการเลือกตั้งได
หากพรรคการเมืองใดมีอันตองหมดสภาพการเปนพรรคการเมืองลงไมวาดวยเหตุใด ให
สมาชิกพรรคที่เปน ส.ส. อยูในขณะนั้นและตองการยายไปอยูพรรคการเมืองอื่น ตองลงสมัครรับ
เลือกตั้งใหมเพื่อใหประชาชนตัดสินใจอีกครั้งวายังตองการใหบุคคลนี้เปนตัวแทนของตนภายใต
สังกัดพรรคใหมหรือไม
(7) ยกเลิกใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมือง
ที่จริงแลวระบบการเมืองที่มผี ูสมัครอิสระจํานวนมากสะทอนวาระบบการเมืองขาด
ประสิทธิภาพในการรวบรวมผลประโยชนของประชาชน แตขณะเดียวกัน การบังคับใหผูสมัคร
ตองสังกัดพรรคการเมืองเปนการปดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะเปนการกีดกันผูสมัคร
ที่อาจไมเห็นดวยกับนโยบายและจุดยืนของพรรคการเมืองใดเลยไมใหลงสมัครรับเลือกตั้ง หาก
พรรคการเมืองพัฒนาตนเองจนมีนโยบายที่ชัดเจน
พิสูจนวาเปนผูเลนที่มบี ทบาทและความ
สําคัญตอระบบการเมืองแลว ผูสมัครอิสระจะหันไปรวมกลุมหรือจัดตั้งพรรคการเมืองเอง แต
ทั้งนี้ตองไมใหความเปนสมาชิกพรรคการเมืองเกิดขึ้นภายหลังที่บุคคลนั้นไดรับเลือกตั้งเปน
ตัวแทนของประชาชนแลว เพราะเทากับขัดตอเจตนารมณของผูเลือกตั้งทีต่ องการเลือกบุคคล
นั้นในฐานะผูส มัครอิสระ
3. กระบวนการทางรัฐสภา และความสัมพันธระหวางฝายนิตบิ ญ
ั ญัติและฝาย
บริหาร
สภาพปญหา
รัฐธรรมนูญป 2540 มีเปาหมายเพื่อมุงเนนเสถียรภาพของระบบการเมือง โดยอาจไมให
ความสําคัญแกมิติดานประสิทธิภาพของการบริหาร ระบบตรวจสอบ และการมีสว นรวมของ
ประชาชนมากนัก จะเห็นไดจากกลไกและทรัพยากรในการสนับสนุนการทํางานของรัฐสภามี
ความออนแอ ทําใหรัฐสภาไมสามารถตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร และการพิจารณาราง
กฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โจทยสําคัญของการปฏิรูปการเมืองในประเด็นนี้ คือทําอยางไรจึงจะมีรัฐบาลที่เขมแข็ง
มีเสถียรภาพ ควบคูไปกับการมีระบบตรวจสอบ และถวงดุลอํานาจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการลงคะแนนสนับสนุนหรือคัดคานราง
กฎหมายของสมาชิกรัฐสภาไดโดยงาย
ขอเสนอวาดวยกระบวนการทางรัฐสภา
(1) ใหรัฐสภาบันทึกการออกเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิกในสภา
และถือเปนขอมูลสาธารณะ
การลงคะแนนที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล สถาบัน หรือองคกรตองเปนการ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และถือเปนขอมูลสาธารณะใหประชาชนทัว่ ไปสามารถเขาไปตรวจสอบ
ได โดยตองทําใหการสืบคนเปนไปไดโดยงาย เชน จัดทําเปนระบบออนไลน เปนตน แตหาก
เปนการลงมติหลังจากการอภิปรายไมไววางใจ หรือมติที่สงผลในทางลบอาจใหเปนการ
ลงคะแนนโดยลับ เพื่อให ส.ส. สามารถใชสิทธิไดอยางเต็มที่ โดยไมตองกังวลตออิทธิพลใดๆ
นอกจากนี้ ควรจัดทําระบบฐานขอมูลดานนิติบัญญัติในรายการอื่นๆดวย เชน ประวัติ
การเสนอกระทูของสมาชิกแตละคน
ประวัตกิ ารเสนอรางกฎหมายของสมาชิกแตละคน
แมกระทั่ง ระเบียบวาระการประชุมสภา และรางกฎหมายที่ฝายรัฐบาลและฝายคานเสนอตอที่
ประชุมควรจะสามารถสืบคนในระบบออนไลนไดดวย
(2) จัดสถานทีใ่ หสมาชิกรัฐสภาแตละคน และคณะกรรมาธิการแตละชุดมีหองทํางาน
เปนของตน
(3) ยกระดับหองสมุดของรัฐสภา
ใหสามารถสนับสนุนการสืบคนขอมูลที่เกีย่ วของกับกฎหมายตางๆ เชน
ลักษณะเดียวกันในตางประเทศ เชนเดียวกับ Library of Congress ของสหรัฐ
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กฎหมาย

(4) เชื่อมโยงรัฐสภาเขากับกลไกสนับสนุนภายนอก
เชน สถาบันพระปกเกลา หรือจัดตั้งหนวยวิจัยของรัฐสภา ซึ่งมีอัตรากําลังและ
งบประมาณทีเ่ หมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจในการพิจารณากฎหมายดวยงานทางวิชาการ และ
การพิจารณางบประมาณ เชนเดียวกับ Office of Budget Management ของสหรัฐ
(5) ยกระดับคาตอบแทนเจาหนาที่วิชาการประจํากรรมาธิการตางๆ ของรัฐสภา
เพื่อใหสามารถดึงดูดผูมีความสามารถได และ/หรือ ปรับโครงสรางคาตอบแทนผูชวย
สมาชิกรัฐสภาใหมีคาตอบแทนตอรายสูงขึ้น พรอมกับลดจํานวนลง
(6) กําหนดใหการมาใหการตอรัฐสภาเปนหนาที่
หากไดรับคําเชิญจากคณะกรรมาธิการตองปฏิบัติตามเสมือนไดรับหมายศาล ผูไมให
ความรวมมือโดยไมมีเหตุผลสมควรจะมีความผิด
แตหากกําหนดเชนนี้ตองมีกลไกเสริมเพื่อ
ปองกันการใชอํานาจอยางฉอฉลของคณะกรรมาธิการ เชน เรียกชี้แจงบอยครั้งเกินความจําเปน
หรือเรียกชี้แจงโดยมีเปาหมายแอบแฝง เชน ใชชองทางนี้เปนเครื่องมือตอรองทางการเมือง
หรือแสวงหาผลประโยชนสวนตน เปนตน
(7) ควรออกระเบียบใหสมาชิกรัฐสภาเขารวมประชุมรัฐสภามากขึ้น
เชน หามการเดินทางออกนอกประเทศในสมัยประชุมนอกจากไดรับอนุญาต หรือใน
กรณีที่มีเหตุจําเปน จํากัดใหสมาชิกรัฐสภาตองอยูในอาคารรัฐสภาในวันที่มีการประชุม และควร
กําหนดวาหากสมาชิกรัฐสภาขาดประชุมเกินกวาที่กาํ หนด จะหมดสมาชิกภาพ ทั้งนี้เพื่อปองกัน
ไมใหกฎหมายที่ผานรัฐสภาเปนกฎหมายที่ไมไดรับความเห็นชอบจากเสียงขางมาก
(ของ
สมาชิกสภาทัง้ หมด) อยางในหลายกรณีทผี่ านมา
(8) แกไขบทบัญญัตใิ นมาตรา 110 ของรัฐธรรมนูญป 2540 ใหครอบคลุมการหามการ
คงไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ ของสมาชิกรัฐสภา ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอื่นๆ รวมทั้งคูส มรส

41

ขอเสนอวาดวยความสัมพันธระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ
(1) กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรี
เชน นายกรัฐมนตรีบริหารงานไดไมเกิน 2 สมัย หรือไมเกิน 8 ป เปนตน โดยระยะเวลา
ที่กําหนด ควรสอดคลองกับโลกทัศนเรื่อง "เวลา" ของสังคมไทย
(2) ควรยกเลิกขอบังคับใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ส.ส.
เพราะทําใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจมากเกินไป สรางโครงสรางสิ่งจูงใจใหรัฐมนตรีรับผิด
ตอนายกฯ แทนที่จะรับผิดตอประชาชน เนื่องจากหากถูกนายกฯปรับออกจาก ครม. จะไมมี
ตําแหนงทางการเมืองใดๆเลย นอกจากนั้น ขอบังคับนี้ยังบั่นทอนความสัมพันธระหวางฝาย
บริหารและฝายนิติบัญญัติ และสงผลใหฝา ยบริหารไมใหความสําคัญกับงานนิติบญ
ั ญัติในรัฐสภา
ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษดังเชนที่ประเทศไทยใชอยู
ไมสามารถแบงแยกอํานาจนิติ
บัญญัติกบั อํานาจบริหารไดอยูแลว ขอกําหนดนี้ไมชวยใหเกิดการแบงแยกอํานาจ ทั้งไมชวยให
การถวงดุลอํานาจระหวางทัง้ สองฝายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะถึงอยางไร ฝายบริหารก็ยัง
ครอบงําฝายนิติบัญญัติไดเต็มที่อยูดี เนือ่ งจากนายกรัฐมนตรียังเปนหัวหนาพรรคและผูนําเสียง
ขางมากในสภา
(3) ใหการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติทาํ ไดงายขึ้น
ทั้งนี้โดยลดจํานวน ส.ส. ที่จําเปนในการยื่นอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีลง เชน ให ส.ส. จํานวนเพียง 1 ใน 5 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถยื่น
เปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนรายบุคคลได
นอกจากนั้น
ใหมี
ขอกําหนดหามมิใหฝายบริหารปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อหลีกเลี่ยงการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี
โดยปรับหรือเปลี่ยนตําแหนงรัฐมนตรีที่ถกู ยื่นอภิปรายไมไววางใจ
การปรับคณะรัฐมนตรีใน
ตําแหนงนั้นๆ จะเกิดขึ้นไดหลังการอภิปรายไมไววางใจเสร็จสิ้น
(4) ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองมาตอบกระทูถ ามในสภา
เนื่องจากการตอบกระทูถ ามในสภา เปนสิ่งจําเปนอยางมากในการชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการบริหารประเทศในเรื่องตางๆ เพราะถือวาเปนการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติใน
การตรวจสอบฝายบริหาร และเปนชองทางที่ทําใหฝายบริหารไดแสดงความรับผิดชอบทางการ
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(5) ใหการทําความตกลงระหวางประเทศ หรือหนังสือสนธิสัญญากับนานาประเทศใน
ประเด็นสําคัญที่จะสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งกอนเริ่มเจรจาและกอนการแสดงเจตนา
ผูกพัน อีกทั้งจะตองสรางกระบวนการใหประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ไดอยางกวางขวาง เพื่อเกิดการประเมินผลกระทบตอภาคสวนตางๆ อยางรอบดาน และให
ผลประโยชนจากความตกลงกระจายสูทกุ ภาคสวนอยางเสมอภาค เปนธรรม และลดความ
เคลือบแคลงสงสัยในกรณีผลประโยชนทบั ซอน
บทบัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในสวนของความตกลงการคาระหวางประเทศ
สามารถใชตนแบบของ Trade Act ของสหรัฐ
(6) เมื่อรัฐบาลหมดวาระลงไมวาจะดวยเหตุใด ตองกําหนดขอบเขตอํานาจของรัฐบาล
รักษาการใหชดั เจน
เชน หามไมใหลงนามในขอตกลงสนธิสัญญาระหวางประเทศที่สําคัญ หามโยกยาย
ขาราชการประจํา หามทําสัญญาที่จะสงผลผูกพันกับรัฐบาลในอนาคตในเรื่องที่เกีย่ วของกับการ
ใชงบประมาณจํานวนมาก
4. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
สภาพปญหา
รัฐธรรมนูญควรสามารถพัฒนาและเปลีย่ นแปลงไปตามความตองการของคนในสังคม
และตามสภาพสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยางทันทวงที และเปนกระบวนการเปลี่ยนผาน
โดยสันติและเปนประชาธิปไตย ประชาชนควรมีสว นรวมในกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญ มิใช
เปนหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเทานั้น
ขอเสนอ
(1) ควรกําหนดใหมีกลไกในการทบทวนรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กําหนดไว
เชน ทุก 6 ป
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(2) ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเขาชื่อเสนอตอประธานรัฐสภาเพื่อขอแกไขรัฐธรรมนูญ
ได แตทั้งนี้ อาจกําหนดจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งขั้นต่ําใหสูงกวากรณียื่นเสนอรางกฎหมายทั่วไป
เชน หนึ่งแสนคน เปนตน
2.2 ขอเสนอวาดวยองคกรอิสระ
รัฐธรรมนูญป 2540 ไดจัดตั้งองคกรตางๆขึ้นใหมในรัฐธรรมนูญเปนจํานวนมาก ใน
บรรดาองคกรเหลานั้นมีทั้งองคกรที่ใชอํานาจตุลาการและองคกรที่ใชอํานาจในทางบริหารเฉพาะ
เรื่อง องคกรที่ใชอํานาจตุลาการ ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง สวนองคกรที่ใชอํานาจ
ในทางบริหารเฉพาะเรื่อง ไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนตน
สาธารณชนมักมีความเขาใจคลาดเคลื่อนวาศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม คือศาลรัฐธรรมนูญและ
ศาลปกครอง เปนองคกรอิสระ ซึ่งไมถูกตอง เพราะองคกรดังกลาวเปนองคกรประเภทศาล คือ
เปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีทํานองเดียวกับศาลยุติธรรม สําหรับองคกร
อิสระนั้น โดยลักษณะของการใชอํานาจแลว องคกรประเภทนี้ไมไดใชอํานาจตุลาการ องคกร
ดังกลาวจึงเปนองคกรของรัฐคนละประเภทกับองคกรศาล
ในกรณี ที่ จ ะมี ก ารปฏิ รู ป การเมื อ งโดยการจั ด ทํ า รั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ใหม ส มควรที่ จ ะจั ด
โครงสรางของรัฐธรรมนูญโดยแยกองคกรทั้งสองประเภทออกจากกันใหชัดเจน ตลอดจนสมควร
กําหนดอํานาจหนาที่ ตลอดจนการสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนงในองคกรอิสระและองคกรศาลให
เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคกรเหลานั้น
1. ลักษณะทางกฎหมายขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สภาพปญหา
หากพิจารณาในทางทฤษฎี การดําเนินการของรัฐจะปรากฏใน 2 รูปแบบหลัก คือการ
จัดทําบริการสาธารณะ และการควบคุมหรือการวางระเบียบ กิจกรรมที่มีลักษณะเปนการ
ควบคุมหรือการวางระเบียบนี้ ถาดําเนินการในรูปแบบราชการโดยมีลําดับชั้นการบังคับบัญชา
หนวยงานที่ดําเนินงานเหลานี้จะอยูภายใตการบังคับบัญชาของรัฐมนตรีหรือฝายบริหาร
อยางไรก็ตาม งานบางประเภทเปนงานที่ควรจะใหหนวยซึ่งเปนอิสระจากการบังคับ
บัญชาของรัฐ มนตรี เปนผู ปฏิบัติ ในตางประเทศจึ งมีการจัดตั้งองคกรอิสระขึ้น องคกรอิสระ
เหลานี้จะใชอํานาจบริหารหรืออํานาจปกครอง ถือเปนฝายบริหารหรือฝายปกครอง แตไมอยูใน
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สําหรับประเทศไทย แตเดิมไดมีการนําเสนอแนวความคิดในเรื่ององคกรอิสระแบบนี้โดย
ใช ชื่ อ ว า “องค ก รของฝ า ยปกครองที่ เ ป น อิ ส ระ” คื อ ถ า ยทอดมาจากคํ า ว า Autorité
Administrative Indépendente ในภาษาฝรั่งเศส แตภายหลังมีผูเปลี่ยนไปใชคําวา “องคกรของ
รัฐที่เปนอิสระ” ตอมาเมื่อมีการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็มี
การจั ด ตั้ ง องค ก รเหล า นี้ ขึ้ น ในรั ฐ ธรรมนู ญ และเรี ย กองค ก รเหล า นี้ ว า “องค ก รอิ ส ระตาม
รัฐธรรมนูญ”
การทํ า ให อ งค ก รเหล า นี้ เ ป น องค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ส ง ผลกระทบต อ ระบบการจั ด
โครงสรางการใชอํานาจของรัฐอยางยิ่ง เพราะอํานาจแทจริงขององคกรเหลานี้โดยหลักแลวเปน
อํานาจในทางปกครอง ไมใชเปนอํานาจในทางรัฐธรรมนูญ และหากจะทําใหอํานาจขององคกร
เหลานี้กลายสภาพเปนอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ก็จะตองบัญญัติอํานาจขององคกรเหลานี้ไวให
หมดสิ้นในรัฐธรรมนูญ ซึ่งในทางปฏิบัติไมอาจกระทําได ในขณะที่ในทางทฤษฎีก็มีปญหาอยาง
ยิ่ง เพราะโดยเนื้อหาสาระแลว อํานาจขององคกรเหลานี้ไมไดเปนอํานาจที่มีเนื้อหาสาระดังเชน
อํ า นาจทางการเมื อ งของรั ฐ สภา หรื อ อํ า นาจในทางนโยบาย อํ า นาจบริ ห ารโดยแท ข อง
คณะรัฐมนตรี หรืออํานาจชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ แตเปนอํานาจในการบังคับ
การใหเปนไปตามกฎหมายในลักษณะที่องคกรเหลานี้มีอํานาจริเริ่มกระทําการไดเอง การใช
อํานาจขององคกรเหลานี้จึงเปนการใชอํานาจปกครองนั่นเอง
ขอเสนอ
คณะผูวิจัยจึงเสนอใหบัญญัติประกันความเปนสถาบันขององคกรอิสระตางๆเหลานี้ไว
ในรัฐธรรมนูญ เพื่อใหรัฐสภาไปตรากฎหมายจัดตั้งองคกรเหลานี้ขึ้น โดยรัฐธรรมนูญอาจกําหนด
กรอบกวางๆ ในการตรากฎหมายไว เมื่อองคกรเหลานี้เปนองคกรที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
หากมีการใชอํานาจที่ไมชอบดวยกฎหมายและกระทบสิทธิของบุคคลหนึ่งบุคคลใด บุคคล
ดังกลาวซึ่งเปนผูเสียหายก็สามารถฟองรองคดีตอศาลปกครองได
2. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สภาพปญหา
ในชวงที่มีการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีความเขาใจกัน
วาองคกรอิสระบางองคกรมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยูในตัวเอง เชน เขาใจวาคณะกรรมการ
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มีคําอธิบายวาการรวมอํานาจเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดไมวาจะเปนการออกกฎ การ
บริหารจัดการ และการวินิจฉั ย ชี้ขาดไวที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งเป นไปตามเจตนาของ
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) การกําหนดให กกต. มีอํานาจตุลาการ เนื่องมาจากที่ผานมา
คดีเลือกตั้งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพง ซึ่งใชวิธีพิจารณาความแพงในการ
ตัดสินคดี สงผลใหเกิดความลาชา จึงตองการให กกต. มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดวย แตแนวคิดนี้
ขัดกับหลักการแบงแยกอํานาจ ทําใหเกิดการรวมศูนยอํานาจทั้งหมดไวที่ กกต. ซึ่งอาจเปน
อันตรายตอการบังคับใชกฎหมายได เพราะเมื่อผูบังคับใชกฎหมายเปนบุคคลคนเดียวกับผู
วินิจฉัยชี้ขาดเปนที่สุดแลว ก็จะไมเกิดการตรวจสอบการใชอํานาจ
การไมมีการตรวจสอบการใชอํานาจนอกจากจะทําใหองคกรดังกลาวอาจใชอํานาจตาม
อําเภอใจแลว ในสายตาของสาธารณชนหากมีปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจขององคกรดังกลาว
เกิดขึ้น แลวไมอาจตรวจสอบได ความเคลือบแคลงและไมไวเนื้อเชื่อใจก็ตามมา และจะสงผลตอ
การบังคับใชกฎหมายตอไปได
ขอบเขตอํานาจที่กวางใหญทําให กกต. มีภาระความรับผิดชอบลนมือเกินกวาจะจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มิพักตองพูดถึงวา กกต. ตองทําหนาทีอ่ อกกฎกํากับดูแล ควบคุม
บริหารจัดการ และวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งทั้งในระดับทองถิ่นทัว่ ประเทศ นอกเหนือจากการ
เลือกตั้งระดับชาติ
นอกจากนั้น ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งยังมีจุดออนและปญหามากมาย ทั้งในการ
ขั้นตอนการปฏิบัติ และการบังคับใช เชน การกําหนดใหการนับคะแนนตองดําเนินการรวมกันใน
เขตเลือกตั้งตามมาตรา 104 วรรค 4 ไมไดชวยแกปญ
 หา แตกลับทําใหการโกงการเลือกตั้งทํา
ไดงายขึ้น และในขอบเขตที่มากขึ้น เชน เปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งระหวางขนยาย และการนับ
คะแนนในเวลาที่ดึกมากทําใหยากตอการตรวจสอบจากประชาชน
ขอเสนอ
(1) เมื่อพิจารณาจากหลักการแบงแยกอํานาจประกอบกับภาระงานของ กกต. แลว ควร
ให กกต. มีอํานาจในการควบคุมการเลือกตั้งเทานั้น ซึ่งหมายความวา กกต. มีอํานาจควบคุม
กติกาการเลือกตั้ง กําหนดเขตเลือกตั้ง ควบคุมการแตงตั้งกรรมการประจําเขตเลือกตั้ง ควบคุม
หลักเกณฑการหาเสียงเลือกตั้ง ควบคุมหลักเกณฑการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ควบคุม
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(2) เมื่อผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ควรกําหนดให กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งเพื่อ
รั บ รองสถานะของผู ช นะการเลื อ กตั้ ง ให เ ป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรไปก อ น เพื่ อ เคารพ
เจตจํานงของประชาชนผูมาออกเสียงเลือกตั้ง หลังจากนั้น เมื่อมีพยานหลักฐานอันแสดงวา
บุคคลนั้นไดรับการเลือกตั้งมาโดยไมชอบดวยกฎหมายถึงขนาดที่จะเพิกถอนสถานะความเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ก็ให กกต. จึงสงเรื่องไปใหศาลวินิจฉัยเพื่อเพิกถอนสถานะของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภายหลัง ทั้งนี้ จะตองเปดโอกาสใหมีการตอสูคดีกันอยางเปนธรรม
ตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งที่จะตองไดรับการตราขึ้นโดยคํานึงถึงสภาพของคดี
มิใหการพิจารณาพิพากษาคดีลาชามากเกิน
(3) ควรมีการจัดตั้งศาลเลือกตั้งเพื่อพิจารณาพิพากษากรณีในขอ (2) และกรณีอื่นๆ ที่
เกี่ ย วเนื่อ งกั บ การเลื อกตั้ ง ศาลเลื อ กตั้ ง สมควรเป น ศาลเฉพาะกิ จ ที่มี ที่ม าจากตุ ล าการศาล
ปกครองและผูพิพากษาศาลยุติธรรมจํานวนเทาๆ กัน
(4) กกต. ไมควรมีอํานาจดูแลจัดการการเลือกตั้งในระดับทองถิ่น แตควรทําหนาที่เพียง
แค กํ า กั บ ดู แ ลการเลื อ กตั้ ง ระดั บ ชาติ เ ท า นั้ น เพราะโจทย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของ กกต. คื อ ทํ า ให
กระบวนการเขาสูอํานาจรัฐมีความยุติธรรม ใหสะทอนเสียงของประชาชนไดอยางแทจริง การที่
กกต. เขามาดูแลจัดการการเลือกตั้งทองถิ่นทําใหภาระงานของ กกต. มากเกินกวาที่จะทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนภาระหนาที่ที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง
(5) ไมควรที่จะทําใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรที่ใหญโตและมี
ระบบราชการที่ซับซอนเกินไป จนเปนอาณาจักรราชการแหงใหม ทั้งนี้ ควรจะตองพิจารณา
ทบทวนความเปนองคกรถาวรของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดวย
(6) ในสวนของกระบวนการจัดการเลือกตั้ง คณะผูวิจัยมีขอเสนอปลีกยอยเพิ่มเติม ดังนี้
ก. ใหการนับคะแนนกระทําในหนวยเลือกตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการสับเปลี่ยนหีบ
เลือกตั้งระหวางขนสง และทําใหการนับคะแนนทําไดโดยเร็วหลังปดหีบ และสงเสริมการมีสวน
รวมจากประชาชนที่สามารถเฝาติดตามการนับคะแนนไดใกลชิดที่หนวยเลือกตั้งอีกดวย
ข. ใหจัดใหมีการเลือกตั้งนอกเขต เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่อาศัย
หรือทํางานในพื้นที่นอกทะเบียนบาน ทั้งนี้ การเลือกตั้งนอกเขตตองไมเปนภาระตอผูใชสิทธิ
เลือกตั้งในการเดินทาง หรือการจัดเตรียมเอกสาร และเปดใหการใชสิทธิทําไดในระยะเวลาหนึ่ง
ไมใชแคเพียงวันหนึ่งหรือสองวัน
ค. ใหกําหนดระเบียบวิธปี ฏิบัตใิ นการรณรงคหาเสียง เพื่อใหเกิดความเทา
เทียมกันแกพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง สรางการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูสมัคร
และลดทอนอิทธิพลของทุนในการกําหนดผลการเลือกตั้ง เชน ใหติดปายหาเสียงไดเฉพาะใน
พื้นที่ที่กําหนด ปายหาเสียงตองมีขนาดตามที่กฎหมายระบุไว หามไมใหพรรคการเมืองซื้อเวลา
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3. การไดมาซึ่งบุคคลในองคกรอิสระ (อํานาจสรรหาและคัดเลือก)
สภาพปญหา
รัฐธรรมนูญป 2540 ออกแบบกระบวนการสรรหาบุคคลในองคกรอิสระคอนขางซับซอน
ขาดการรับผิดตอสาธารณะ และเปดชองใหมีการแทรกแซงจากฝายการเมืองได
ขอเสนอ
การออกแบบกระบวนการในการไดมาซึ่งบุคคลในองคกรอิสระไมควรซับซอนเกินไป
ควรมีการออกแบบใหองคกรสรรหาหรือแตงตั้งมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ เชน หากให
วุฒิสภาเปนองคกรคัดเลือก การลงคะแนนเสียงควรกระทําโดยเปดเผย หรือหากใหองคกรอื่น
เป น ผู คั ด เลื อ ก ก็ ค วรจะต อ งออกแบบให อ งค ก รนั้ น รั บ ผิ ด ชอบต อ การคั ด เลื อ กบุ ค คล ซึ่ ง
หมายความวาหากในภายหลังบุคคลที่ตนคัดเลือกไปไมสมควรไดรับความไววางใจใหดํารง
ตําแหนงตอไป อาจจะตองใหองคกรคัดเลือกมีอํานาจในการริเริ่มกระบวนการถอดถอนบุคคลนั้น
ออกจากตําแหนง อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความมั่นคงแหงตําแหนงของ
บุคคลที่ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระประกอบกันดวย
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงในองคกรอิสระแตละองคกรไม
จําเปนตองเหมือนกัน ทั้งนี้การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ยอมแตกตางกันไปตามลักษณะขององคกรนั้นๆ
เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
องคกรอิสระแตละองคกร และเพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการสรรหาบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงตลอดจนเพื่อใหสาธารณชนมีโอกาสทราบภูมิหลังตลอดจนผลงานของบุคคลที่มีโอกาส
จะเขาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ คณะผูวิจัยเห็นวาควรจะมีการกําหนดบัญชีรายชื่อของบุคคล
ที่มีคุณสมบัติในการที่จะดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตางๆ ไว ทั้งนี้กฎหมายควรจะกําหนด
คุณสมบัติในลักษณะที่ไมกวางมากจนเกินไปเพื่อใหบัญชีรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาว
ไมเปนบัญชีที่ใหญมากนัก เชน หากกําหนดคุณสมบัติรองศาสตราจารย หรือศาสตราจารยแลว
อาจจะตองกําหนดสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญซึ่งตรงกับอํานาจหนาที่ขององคกรอิสระนั้นๆ เพิ่มเติม
ลงไปเพื่อใหแคบลง ในการคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนง ไมวาจะกําหนดใหองคกรใดที่อํานาจ
คัดเลือกก็ตาม ก็จะตองคัดเลือกจากบุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีดังกลาว
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ขอเสนอนี้เปนขอเสนอในเชิงหลักการที่สมควรศึกษาคนควาตอไปในรายละเอียดอีกเชน
กอนจะมีชื่อในบัญชีจะตองใหบุคคลนั้นใหความยินยอมกอน นอกจากนี้จะตองมีหนวยธุรการใน
การจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ดั ง กล า วให ส อดรั บ กั บ คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงไปได เปนตน
4. ความตอเนื่องกรณีบุคคลในองคกรอิสระพนจากตําแหนง
สภาพปญหา
รัฐธรรมนูญป 2540 มักจะกําหนดวาระในการดํารงตําแหนงของบุคคลในองคกรอิสระไว
คอนขางยาว และกําหนดใหบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงไดวาระเดียว ทั้งนี้เพื่อเปนการประกัน
วาบุคคลนั้นจะปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระ ไมตองพะวงวาเมื่อพนจากตําแหนงแลวตนจะ
ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในองคกรดังกลาวนั้นอีกหรือไม อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญ
ประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลในองคกรอิสระพนจากตําแหนงก็คือ ในกรณีที่การพนจาก
ตําแหนงนั้นเปนการพนจากตําแหนงเนื่องจากดํารงตําแหนงครบวาระ บุคคลดังกลาวจะพนจาก
ตําแหนงพรอมกันหมด ซึ่งทําใหองคกรอิสระนั้นไมมีบุคคลที่จะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงแทนเปนไปอยางลาชา นอกจากนี้การพนจาก
ตํ า แหน ง พร อ มกั น หมด ย อ มทํ า ให ค ณะกรรมการชุ ด ใหม ที่ เ ข า ดํ า รงตํ า แหน ง พร อ มกั น ไม
สามารถเรียนรูประสบการณในการทํางานจากคณะกรรมการชุดเดิมที่พนจากตําแหนงพรอมกัน
ได
ขอเสนอ
คณะผูวิจัยเห็นวาในการกําหนดการพนจากตําแหนงเพราะดํารงตําแหนงครบวาระนั้น
ไมสมควรกําหนดใหผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตองพนจากตําแหนงพรอมกัน แตควรมีกลไก
กําหนดการพนจากตํ าแหนงในลักษณะที่กอใหเกิดความตอเนื่อง เชน กําหนดให กรรมการ
ครึ่งหนึ่งพนจากตําแหนงกอนเมื่อดํารงตําแหนงครบครึ่งวาระในการดํารงตําแหนงครั้งแรก และ
ไมหามบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่งจนครบวาระ (หากกรรมการผูนั้นไดรับการ
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง) ตอมาเมื่อกรรมการที่เหลือดํารงตําแหนงครบวาระแลว ก็
ใหคัดเลือกกรรมการใหมมาแทน และทําเชนนี้เรื่อยไปทุกครั้งที่กรรมการครึ่งหนึ่งดํารงตําแหนง
ครบวาระ
การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงเชนที่กลาวมานี้จะทําใหการทํางานขององคกรนั้นมี
ความตอเนื่อง และทําใหบุคคลที่เขาสูตําแหนงภายหลังไดมีโอกาสเรียนรูวิธีการในการทํางาน
จากผูที่ดํารงตําแหนงมากอนในองคกรดวย
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อนึ่ง ในกรณีที่เหตุอันไมอาจคาดหมายไดเกิดขึ้นและเหตุดังกลาวนั้น ทําใหบุคคลที่
ดํารงตําแหนงในองคกรดังกลาวพนจากตําแหนงพรอมกัน เชน กรรมการถึงแกกรรมพรอมกัน
หมด หรือกรรมการตองคําพิพากษาศาลใหจําคุกและพนจากตําแหนงพร อมกันหมด ระบบ
กฎหมายจะตองสรางกลไกเสริมชั่วคราวในการทําใหองคกรนั้นสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได
เชน ใหหัวหนาหนวยธุรการขององคกรนั้นขึ้นมาทําหนาที่แทนคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ไปพรอมกัน เปนตน
5. ประเด็นวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ
ก. ปญหาองคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
ปญหาที่วาศาลรัฐธรรมนูญควรจะประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวนกี่คนนั้น
เปนปญหาในทางนิตินโยบาย การกําหนดจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นอยูกับขอบเขต
อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ระบบกฎหมายยังไมเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง จํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนาจะมีอยูประมาณ 9 คน
หรือมากที่สุดไมควรเกิน 12 คน ทั้งนี้โดยเทียบเคียงกับองคคณะของศาลรัฐธรรมนูญที่ปรากฏ
ในประเทศตางๆ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญประกอบไปดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน ก็ควร
กําหนดความสามารถในการประชุมปรึกษาคดีและการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
วาศาลรัฐธรรมนูญจะมีความสามารถในการประชุมปรึกษาคดีและการพิจารณาวินิจฉัยคดีได
ตอเมื่อมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํ านวนไมนอยกวา ๖ คน ประกอบเปนองคคณะพิ จารณา
วินิจฉัย
ข. ปญหาที่มาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
หากเริ่มตนจากสมมติฐานที่วาศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตุลาการเต็มรูป และตองการ
บุคลากรที่เปน “ตุลาการ” ประกอบกับพิจารณาจากหลักการที่ประเทศทั้งหลายยึดถือแลว เห็น
วา ในกรณี ที่ มี วุ ฒิ ส ภาที่ ม าจากการเลื อกตั้ ง และมี ค วามชอบธรรมในทางประชาธิ ป ไตยที่ จ ะ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวน 9 คนนั้น ควรจะมีที่มาจาก 3
ทาง คื อ จากศาลยุ ติ ธ รรมและศาลปกครอง จากฝ า ยที่ ใ ช ก ฎหมายในภาคปฏิ บั ติ ที่ ไ ม ใ ช ผู
พิพากษาตุลาการ และจากฝายวิชาการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีที่มาจากศาลยุติธรรมและศาลปกครองนั้น ควรจะมีจํานวน
เทากัน คือจากผูที่ดํารงตําแหนงผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวน 2 คน และจากผูที่ดํารงตําแหนง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดจํานวน 2 คน และเพื่อมิใหมีการใชศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด
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อนึ่ง โดยการกําหนดเชนนี้จะทําใหผูทรงคุณวุฒิสาขาอื่นที่ไมใชสาขานิติศาสตรสามารถ
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได โดยผานชองทางของศาลปกครองสูงสุด โดยหวังวากอนที่จะมา
ดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บุคคลดังกลาวจะมีประสบการณในการดําเนินกระบวน
พิจารณา ตลอดจนการทําคําพิพากษาตามสมควร
ในสวนของฝายผูใชกฎหมายในภาคปฏิบัติซึ่งไมใชผูพิพากษาตุลาการนั้น ควรจะมี
จํานวน 3 คน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในกลุมนี้จะมาจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งสําเร็จการศึกษา
ทางนิติศ าสตรและดํารงตําแหนงทางบริ หารในระดับ สูงหรือเปนอัยการหรือทนายความที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานไมนอยกวาสิบหาปและมีผลงานเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญกลุมนี้จะมีภูมิหลังที่เกี่ยวของกับการใชกฎหมายในทางปฏิบัติที่ไมใชเปนการ
พิจารณาพิพากษาคดี โดยความรูและประสบการณของตุลาการกลุมนี้จะทําใหคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกลุมสุดทายจํานวน 2 คน นั้น จะมาจากอาจารยมหาวิทยาลัยที่
เปนผูสอนวิชากฎหมาย คุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกลุมนี้ คือเปนศาสตราจารยทาง
กฎหมายหรือเปนผูสอนวิชากฎหมายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยมีประสบการณไมนอยกวา
สิบหาปและมีผลงานเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกลุมนี้จะมีภูมิหลังในทาง
วิชาการ ความรูทางทฤษฎี (โดยเฉพาะอยางยิ่งทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน) ของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญกลุมนี้จะทําใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีรากฐานในทางวิชาการรองรับอยาง
หนักแนนมั่นคง
ในกรณีที่ไมมีวุฒิสภา คณะผูวิจัยเห็นวาอํานาจในการแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง
เป น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ควรจะกระจายให อ งค ก รที่ ใ ช อํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ คื อ สภา
ผูแทนราษฎร องคกรที่ใชอํานาจบริหาร คือคณะรัฐมนตรี และองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ คือ
ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง มีอํานาจในการแตงตั้ง
ทั้งนี้ ควรจะกําหนดสัดสวนในการแตงตั้งตุลาการจากองคกรทั้งสามฝาย ฝายละเทาๆ
กัน ในกรณีของสภาผูแทนราษฎรนั้น ควรจะตองกําหนดมติในการคัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญ
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อนึ่ง ไมวาการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะใหองคกรใดคัดเลือกก็ตาม องคกรนั้น
ไมอาจคัดเลือกตามอําเภอใจได แตจะตองคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่จะตองจัดทําไวกอน โดย
บุคคลที่จะมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อของบุคคลที่อาจไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นั้นจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว
การบังคับใหองคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อนั้น
มีขอดีตรงที่จะทําใหสาธารณชนเห็นไดวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกนั้นไดรับ
การคัดเลือกจากองคกรใด คณะผูวิจัยเชื่อวาโดยวิธีการเชนนี้จะทําใหองคกรที่คัดเลือกพยายาม
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถเขาไปเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพราะตนเอง
ตองรับผิดชอบตอการคัดเลือกโดยตรง สวนการมีบัญชีรายชื่อไวกอนลวงหนานั้นยอมทําให
สาธารณชนเห็น “ตัวบุคคล” ที่มีโอกาสเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อันจะทําใหสาธารณชนมี
โอกาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานของบุคคลเหลานั้นอีกดวย
ค. ปญหาการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
รัฐธรรมนูญป 2540 มาตรา 269 บัญญัติใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไป
ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งตองกระทําโดยมติเอกฉันทของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และ
ใหประกาศขอกําหนดดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหศาล
รัฐธรรมนูญออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาไดเอง โดยไมมีฐานจากกฎหมายแมบทในระดับ
พระราชบัญญัติ เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญไทย
คณะผูวิจัยเห็นวาการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณานั้น ควรจะคํานึงถึงหลักการ
ในทางกฎหมายเปนสําคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความในชั้นศาลซึ่งมีลักษณะเปนกฎหมายวิธีส
บัญญัตินั้นโดยทั่วไปแลวถือวาเปนกฎหมายสําคัญที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ในกระบวนพิจารณา ในกรณีของกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตองถือวา
กฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายที่มีผลกระทบตอองคกรของรัฐที่เปนคูกรณีในกระบวนพิจารณา
กฎหมาย ในลักษณะดังกลาวนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการตราขึ้นโดยองคกรที่มีความชอบ
ธรรมสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย นั่นคือรัฐสภา
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นอกจากนี้ กฎเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาลบางประการเปนกฎเกณฑที่โดยสภาพ
แลวไมอาจใหตุลาการกําหนดขึ้นเองได เชน กฎเกณฑวาดวยการคัดคานตุลาการ ทั้งนี้เนื่องจาก
กฎเกณฑ ดั ง กล า วกระทบต อ ตั ว ตุ ล าการโดยตรง รั ฐ สภาจึ ง มี ห น า ที่ ต อ งกํ า หนดกฎเกณฑ
ดังกลาว วากรณีใดบางที่ถือวาตุลาการมีสวนไดเสียในคดีและอาจถูกคัดคานได หรือกรณีใดบาง
ที่ตุลาการอาจถอนตัวจากการพิจารณาได และองคคณะจะมีอํานาจวินิจฉัยในเรื่องดังกลาว
หรือไม อยางไร
นอกจากการกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีอํานาจในการกําหนดกฎเกณฑ
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาดวยตนเองจะขาดความสมเหตุสมผลแลว คณะผูวิจัยเห็นวาการที่ผูราง
รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดให ก ารจั ด ทํ า ข อ กํ า หนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ ตองทําโดยมติเอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังเปนการรางรัฐธรรมนูญ
ที่ไมสอดคลองกับสภาพการณในทางปฏิบัติอีกดวย เพราะยอมเปนการยากอยางยิ่งที่ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นพองตองกันทุกคนในทุกประเด็นที่เปนปญหาในการจัดทําขอกําหนดวา
ดวยวิธีพิจารณา
ดังนั้น หากจะปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญแลว ก็ควรจะ
กําหนดใหรัฐสภาเปนองคกรที่มีอํานาจตรากฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใน
รูปของพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้โดยรัฐสภาอาจมอบอํานาจ
ใหศาลรัฐธรรมนูญกําหนดกฎเกณฑในรายละเอียดได เชน กฎเกณฑเกี่ยวกับการขึ้นนั่งบัลลังก
พิจารณา วันประชุมประจําสัปดาห เปนตน
ง. ปญหาการทําคําวินิจฉัยสวนตน
การกําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนตองทําคําวินิจฉัยสวนตนและตองมีการ
ประกาศคําวินิจฉัยสวนตนในราชกิจจานุเบกษาถือวาเปนลักษณะเฉพาะในการทําคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญไทย การที่รัฐธรรมนูญป 2540 กําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนตองทํา
คําวินิจฉัยสวนตนก็เนื่องจากตองการใหสาธารณชนไดตรวจสอบวิธีคิด ตลอดจนการใหเหตุผล
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการทําคําวินิจฉัย
อยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยเห็นวาการกําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนตองคํา
วินิจฉัยสวนตน นอกจากจะทําใหขาดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตองดูแลคําวินิจฉัย (กลาง) ของ
ศาลรัฐธรรมนูญแลว ยังทําใหในหลายกรณีเกิดความสับสนในหมูผูปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเลือกเอาคําวินิจฉัยสวนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางทานมาสนับสนุนความเห็นของ
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เมื่ อ พิ จ ารณาจากหลั ก การในการทํ า คํ า วินิ จ ฉั ย ประกอบกั บ พิ จ ารณาจากตั ว อย า งที่
ปรากฏในนานาอารยะประเทศแลว คณะผูวิจัยเห็นวาสมควรยกเลิกระบบการทําคําวินิจฉัยสวน
ตนเสีย แล ว ใช ร ะบบตุ ล าการผู รับ ผิ ด ชอบสํา นวนแทน กล าวคือ ในแตล ะคดีต อ งมี ตุล าการ
ผู รั บ ผิ ด ชอบสํ า นวน โดยกํ า หนดภาระหน า ที่ ข องตุ ล าการผู รั บ ผิ ด ชอบสํ า นวนไว ใ น
พระราชบัญญัติวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหตุลาการผูรับผิดชอบ
สํานวนมีหนาที่ในการเตรียมรางคําวินิจฉัยเสนอตอที่ประชุม และแกไขรางคําวินิจฉัยตามมติที่
ประชุม
ในกรณี ที่ ตุล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญผูใ ดมีค วามเห็น แตกต า งจากมติวินิ จฉั ยชี้ ข าดคดี
สมควรบัญญัติกฎหมายอนุญาตใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูนั้นมีอํานาจทําความเห็นแยงแนบ
ไวกับคําวินิจฉัยกลางได และใหประกาศความเห็นแยงนั้น พรอมกับการประกาศคําวินิจฉัย
ความเห็นแยงดังกลาว อาจเปนความเห็นแยงในเหตุผลหรือในผลของคําวินิจฉัยก็ได ขอดีของ
การประกาศความเห็ นแย งของคํ าวินิจฉัยก็คือ สาธารณชนตลอดจนฝายวิ ชาการจะไดเ ห็น
เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยคดีอยางรอบดาน และถือเปนการคานอํานาจของตุลาการ
รัฐธรรมนูญเสียงขางมากอีกทางหนึ่ง อันทําใหในอนาคตศาลรัฐธรรมนูญอาจปรับเปลี่ยนแนว
ทางการวินิจฉัยดวย
2.3 ขอเสนอวาดวยสิทธิ เสรีภาพ และการมีสว นรวมทางการเมืองของประชาชน
การปฏิรูปการเมืองมิอาจประสบความสําเร็จไดดวยการออกแบบหรือปฏิรูประบบ
สถาบันทางการเมือง (political system design) ดังเชน การจัดความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
ฝายนิติบญ
ั ญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ การออกแบบระบบเลือกตั้ง การออกแบบองคกร
อิสระ ฯลฯ เพียงเทานั้น หากตองเสริมสรางความเขมแข็งของการเมืองภาคประชาชนดวย โดย
ใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองตางๆ ไดโดยตรง นอกเหนือจาก
การไปใชสิทธิเลือกตั้ง และมีตนทุนต่ํา เชน การผลักดันนโยบายสาธารณะ การคัดคานโครงการ
ขนาดใหญของรัฐที่กระทบตอชีวติ ความเปนอยูของตนและชุมชน การตรวจสอบผูใชอํานาจรัฐ
การรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน เปนตน ทั้งนี้ พื้นฐานสําคัญคือการมีหลักประกันในการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในดานตางๆ อยางเทาเทียมกัน
แมวาการสรางบทบัญญัติทเี่ ปนลายลักษณอักษรในรัฐธรรมนูญจะไมสามารถปลุกเสก
ความเขมแข็งของการเมืองภาคประชาชนไดดังใจนึกและโดยฉับพลัน เพราะความเขมแข็งของ
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กระนั้น บทบัญญัติที่ดีในรัฐธรรมนูญ ซึ่งชวยเสริมสรางการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน และสรางหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก็ยังเปนเงื่อนไขที่จําเปน (แต
ยังไมใชเงื่อนไขที่เพียงพอ) ของการปฏิรูปการเมือง เพราะกติกาทีเ่ ปนลายลักษณอักษรที่ดีและ
เปนประชาธิปไตย มีผลชวยเสริมสรางกติกาที่ไมเปนลายลักษณอักษร เชน วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย ใหพัฒนาขึ้นได ซึ่งกติกาที่ไมเปนลายลักษณอักษรที่พัฒนาขึ้นก็จะสงผลยอน
กลับใหกติกาที่เปนลายลักษณอักษรสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลจริง
ในทางปฏิบตั มิ ากขึ้น
เชนนี้แลว โจทยสําคัญในการสรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม คือการเปดพื้นที่ใหภาค
ประชาชนสามารถเขารวมและมีสิทธิมีเสียงในกระบวนการทางการเมือง ทั้งที่เปนทางการ และ
ไมเปนทางการไดโดยตรง รัฐธรรมนูญตองไมมีบทบัญญัตใิ นทางลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และไมมีบทบัญญัติในทางขัดขวางการเติบโตและบั่นทอนโอกาสในการเรียนรูและ
ปฏิบัติการทางการเมืองของประชาชนและองคกรภาคประชาชน
ทั้งนี้ หลักประกันวาดวยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และบทบัญญัตวิ าดวยการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตองไมดอยไปกวาบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญป 2540
คณะผูวิจัยมีขอ เสนอวาดวยสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม เปนรายขอ ดังตอไปนี้
1. สภาพปญหา: ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในรัฐธรรมนูญป 2540 มี
วลี "ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ" หอยทายมาตราที่คมุ ครองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนหลาย
มาตรา ทําใหในความเปนจริง ถอยคํารับรองสิทธิและเสรีภาพที่สวยหรูในรัฐธรรมนูญมิสามารถ
บังคับใชไดจริง ทั้งนี้เพราะ ในบางกรณี กฎหมายดั้งเดิมที่มีเนื้อหาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนยังถูกบังคับใชซอ นทับอีกชั้นหนึ่ง และในบางกรณี ยังไมมีการตรากฎหมายใหมที่
จําเปนสําหรับการบังคับใชสทิ ธิตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายวาดวยองคกรอิสระเพื่อคุมครอง
ผูบริโภค กฎหมายวาดวยการจัดทําประชาพิจารณ เปนตน
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ขอเสนอ
(1) ใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเกิดขึ้นทันที เมื่อมีการ
บังคับใชรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ การบัญญัติใหสิทธิทางบวก (Positive rights) ไวในรัฐธรรมนูญ เชน สิทธิในการ
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย (รธน. 2540 และราง รธน.
2550 ฉบับรับฟงความคิดเห็น) สิทธิในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐกรณีไรทอี่ ยูอาศัยและไม
มีรายไดเพียงพอ (ราง รธน. 2550 ฉบับรับฟงความคิดเห็น) จําเปนตองคํานึงถึงกําลังความ
สามารถในการบังคับการตามสิทธิของรัฐ และสถานะทางการเงินและการคลังของรัฐดวย จึงควร
บัญญัตใิ หสิทธิทางบวกตามความจําเปน
และสามารถบังคับการตามสิทธิไดจริงตามกําลัง
ความสามารถของรัฐ
(2) สรางกระบวนการแกไขกฎหมายดั้งเดิมที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือทําใหรัฐธรรมนูญไม
สามารถใชบังคับไดเต็มศักยภาพ และกฎหมายใหมที่กําหนดหลักเกณฑในการรับรอง คุมครอง
และบังคับสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัตขิ ึ้นใหมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อเปนหลักประกันในการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยอาจบัญญัติไวในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับใหม ใหรัฐสภาตั้งคณะกรรม
การ วิสามัญแกไขกฎหมายดั้งเดิมที่ขัดรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายใหมที่จําเปนในการบังคับ
สิทธิใหมทบี่ ญ
ั ญัติไวในรัฐธรรมนูญในทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศใช โดยระบุองคประกอบของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดดังกลาว หนาที่รับผิดชอบกระบวนการจัดทําระยะเวลาแลวเสร็จและ
บทลงโทษอยางชัดเจน
ทั้งนี้ ใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ถายังมีอยู
ในรัฐธรรมนูญใหม) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ถายังมีอยูในรัฐธรรมนูญใหม)
และพรรคการเมือง ยื่นบัญชีรายชื่อกฎหมายดั้งเดิมที่ตนเห็นวามีเนือ้ หาขัดตอรัฐธรรมนูญ และ
รางกฎหมายใหมที่จําเปนในการบังคับใชสิทธิใหมในรัฐธรรมนูญ ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญชุด
ดังกลาวได รวมทั้งเปดโอกาสใหภาคประชาชนสามารถยื่นบัญชีรายชื่อกฎหมายถึงคณะกรรมา
ธิการวิสามัญฯ ไดดวยเชนกัน
ในกรณีที่รัฐสภาไมสามารถดําเนินการแกไขกฎหมายเดิมที่ขัดรัฐธรรมนูญและออก
กฎหมายใหมที่จําเปนในการบังคับสิทธิใหมที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดตามเงื่อนเวลาที่กําหนด
ไวในบทเฉพาะกาล ใหรัฐสภาเปนอันถูกยุบไป
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2. สภาพปญหา: สิทธิในการไดรับทราบขอมูลและขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ของประชาชนยังคงมี
ปญหาในทางปฏิบัติ แมรฐั ธรรมนูญป 2540 ใหความคุมครองแลว (มาตรา 58) อีกทั้ง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญป 2540 ยังไม
สมบูรณ เชน (1) มาตรา 58 ในรัฐธรรมนูญป 2540 ไมครอบคลุมองคกรอิสระ (2) หนวยงานรัฐ
แข็งขืนไมยอมเปดเผยขอมูล แมคณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) วินิจฉัยใหเปดเผย
แลว (3) ประชาชนตองเผชิญตนทุนสูงแมหนวยราชการยอมเปดเผยขอมูลขาวสาร เชน ตอง
คัดลอกดวยลายมือ
ขอเสนอ
(1) ใหองคกรของรัฐทุกองคกร รวมถึงองคกรอิสระทั้งหมด อยูภายใตรฐั ธรรมนูญ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
(2) ใหคณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) เปนองคกรอิสระ ไมขึ้นตอสํานัก
นายกรัฐมนตรี และกําหนดบทลงโทษกรณีหนวยงานรัฐไมปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของ กวฉ. ให
ชัดเจน
(3) ใหประชาชนสามารถรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการที่ถกู เปดเผยได
อยางสะดวก ดวยตนทุนต่ํา เชน บังคับใหหนวยราชการตองเปดเผยขอมูล เชน สัญญาสัมปทาน
บัญชีทรัพยสนิ ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ฯลฯ ผานทางเว็บไซต และใหมีการถายสําเนา
เอกสารขอมูลของทางราชการไดโดยสะดวก มิใชใหไปนั่งจดดวยลายมือ
(4) ใหขอมูลที่ถูกจัดชั้นเปนความลับ ตองถูกเปดเผยในอนาคตในเวลาที่เหมาะควร
โดยไมมีเงื่อนไข เชน ขอมูลขั้น ‘ลับที่สุด’ ตองถูกเปดเผยในเวลา 30 ป ‘ลับมาก’ ในเวลา 20 ป
‘ลับ’ ในเวลา 10 ป เปนตน
(5) กําหนดบทลงโทษในกรณีทอี่ งคกรอิสระไมยอมเปดเผยขอมูล ใหสามารถเปนเหตุ
ใหถอดถอนหรือพนจากการดํารงตําแหนงในองคกรอิสระได
3. สภาพปญหา: ประชาชนไมสามารถใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญไดอยางเต็มที่ เพราะ
กระบวนการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไมมีประสิทธิภาพ
และในหลายกรณี
เจาหนาที่รัฐเปนผูละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเสียเอง เพราะกฎหมายมักเปดชองให
เจาหนาที่รัฐสามารถใชดุลยพินิจในการยกเวนและลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เชน
เสรีภาพในการสื่อสาร ไดโดยอางเหตุผลเพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อการรักษาความสงบ
เรียบรอย หรือเพื่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
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ขอเสนอ
(1) สรางระบบตรวจสอบการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
ในกรณีที่เจาหนาที่รัฐ
ดําเนินการในทางที่สงผลลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยอางเหตุผลดานความมั่นคง
หรืออื่นใด หากเปนกรณีที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางรายแรง เชน บุกรุกเคหสถาน
ยึดทรัพยสิน ตองขอคําสั่งศาล ไมสามารถทําไดโดยพลการ
นอกจากนั้น ใหมีการแสดงรายละเอียด ที่มา และเหตุผล ของการกระทําของเจาหนาที่
รัฐที่สงผลลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยเปดเผยอยางละเอียดตอสาธารณชน
เพื่อใหประชาชนสามารถสืบคน รับรู และตรวจสอบ การใชดุลยพินจิ ของเจาหนาที่รัฐได และให
ผูที่ไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงขอมูลและฟองเจาหนาที่รัฐตอศาลปกครองไดโดยงาย
(2) กําหนดมาตรการปกปองประชาชนในฐานะปจเจกบุคคลที่ใชสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรองเรียน รองทุกข กลาวโทษ และกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ
หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยกําหนดใหเจาหนาที่รัฐหรือผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง
ฟองรองประชาชนไดยากขึน้ เชน ยกระดับองคประกอบการกระทําความผิดใหฟองรองไดยาก
ขึ้น และใหเจาหนาที่รัฐหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีภาระในการพิสูจนสูงขึ้น เชน
กําหนดใหภาระในการพิสูจน (burden of proof) ตกอยูกับผูฟอง
(3) สําหรับคดีที่ไมปรากฏผูเสียหายโดยตรง แตกระทบผลประโยชนสว นรวม หรือเปน
การทุจริตของเจาหนาที่รัฐหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหบุคคลทั่วไปสามารถฟองคดีได
กระนั้น ขอเสนอดังกลาวนี้อาจนํามาซึ่งปญหาได เนื่องจากหากถือวาประชาชนทุกคน
เปนผูเสียหาย อาจมีบุคคลไมหวังดีสวมรอยฟองคดีดวยมาตรฐานต่ําเพื่อหวังใหจําเลยหลุดคดี
ในตอนทาย ซึ่งจะทําใหไมสามารถฟองคดีซ้ําไดอีกในภายหนา ดังนั้น ตองมีการออกแบบ
ระเบียบวิธีพิจารณาคดีใหรัดกุม เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะอยางแทจริง
(4) มีขอกําหนดที่ชัดเจนในการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(5) จํากัดอํานาจวินิจฉัยของเจาหนาที่รัฐใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม
(6) รัฐธรรมนูญตองใหหลักประกันที่มั่นคงในการรวมกลุมของประชาชน เชน สหกรณ
กลุมประทวง กลุมอนุรักษทรัพยากร สหภาพแรงงาน เปนตน การละเมิดสิทธิการรวมกลุมของ
ประชาชนโดยรัฐถือเปนการทําผิดรัฐธรรมนูญโดยตรง
4. สภาพปญหา: รัฐธรรมนูญป 2540 มาตรา 56 บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมี
สวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
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ขอเสนอ
(1) ควรสรางกระบวนการมีสว นรวมของประชาชนและชุมชนในการจัดการและใช
ประโยชนจากทรัพยากร เชน กําหนดใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และใหมีขอมูลจากหลายฝายเพื่อการตรวจสอบคัดคานใหเปนการประเมินผลเพือ่
ประโยชนสาธารณะอยางแทจริง มิใชใหองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมหรือสถาบันอุดม ศึกษา
เปนผูประเมินใหความเห็นประกอบเพียงเทานั้น อีกทัง้ องคกรที่จัดทําการประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมควรเปนองคกรที่มีความเปนอิสระ มิใชองคกรเจาของโครงการเปนผูว าจางใหศึกษา
(2) แกกฎหมายที่ขัดขวางการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญของชาวบานและชุมชน ในการ
จัดการทรัพยากรและหาประโยชนจากทรัพยากร เชน พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 2507
พระราชบัญญัติที่ดิน 2497 พระราชบัญญัติปาไม 2492 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม 2518 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา 2535 เปนตน รวมถึงการริเริม่ เสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากร ซึ่ง
เปดโอกาสประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากร เชน กฎหมายปาชุมชน
5. สภาพปญหา: รัฐธรรมนูญป 2540 ไมอนุญาตใหประชาชนสามารถฟองตรงตอศาล
รัฐธรรมนูญในกรณีที่ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ขอเสนอ
ขยายอํานาจฟองใหกวางขึ้น ใหประชาชนสามารถฟองรองนําคดีขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญ
ไดโดยตรง หากสิ้นหนทางเยียวยาโดยกระบวนการยุติธรรมอื่นแลว ทั้งนี้จัดใหมีองคคณะยอย
เพื่อกลั่นกรองการฟองรองคดี องคคณะยอยอาจประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวน 3
คน โดยคดีที่จะนําขึ้นสูการพิจารณาของศาลอาจตองไดรับเสียงเห็นชอบจากองคคณะยอย 2 ใน
3 เสียง เพื่อปกปองมิใหศาลตองพิจารณาคดีมากเกินควร
ทั้งนี้ ใหตัดมาตรา 264 ตามรัฐธรรมนูญป 2540 ออก (มาตรา 264 มีเนื้อหาวา ถาศาล
เห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีชวั่ คราว
และสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย) เพื่อใหกระบวนการพิจารณาคดีไมซอนทับกัน
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นั่นคือ ใหกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมดําเนินไปอยางตอเนื่อง ประชาชน
จะสามารถยื่นฟองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได ก็ตอเมื่อสิ้นสุดกระบวนการของศาลยุตธิ รรม
แลว
6. สภาพปญหา: ปจจุบันยังไมมีกฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําประชาพิจารณ มีเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 ซึง่ วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ในกรณีการกอสรางโครงการของรัฐเทานั้น
ขอเสนอ
ออกกฎหมายกําหนดหลั กเกณฑการทํา ประชาพิจารณโดยเร็ว ให ร ายละเอีย ดของ
กฎหมายระบุขั้นตอนการจัดทําประชาพิจารณ และเงื่อนเวลาในการจัดทําประชาพิจารณใน
ขั้นตอนตางๆ เพื่อใหการทําประชาพิจารณเปนการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะและผูที่
ไดรับผลกระทบอยางแทจริง มิใชเปนเพียงพิธีกรรมในการสรางความชอบธรรมของโครงการรัฐ
เทานั้น
นอกจากนั้น ใหขยายขอบเขตของการทําประชาพิจารณ
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับ ของรัฐดวย

ใหครอบคลุมถึงการออก

7. สภาพปญหา: รัฐธรรมนูญป 2540 เปดโอกาสใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 คน มี
สิทธิยื่นเสนอรางกฎหมายเขาสูการพิจารณากฎหมายของรัฐสภาได (มาตรา 170) แตยังไมมี
กระบวนการคุ ม ครองการมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชนผู เ สนอร า งกฎหมายอย า ง
เพียงพอ รัฐสภาสามารถดึงรางกฎหมายไมใหถูกพิจารณาโดยเร็ว และประชาชนผูเสนอราง
กฎหมายไมสามารถมีสวนรวมในการชี้แจงและปกปองรางกฎหมายของตนในกระบวนการทาง
รัฐสภา
ขอเสนอ
(1) กําหนดใหรัฐธรรมนูญบัญญัติใหรางกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชน ตองไดรับ
การพิจารณาจากที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ตามระยะเวลาที่กําหนดโดยมิชักชา เชน ภายใน 3
เดือน
(2) กําหนดใหในการพิจารณาปรับปรุงแกไขรางกฎหมายในวาระที่สอง ใหมีตัวแทน
จากภาคประชาชน ผูลงนามเสนอรางกฎหมายดังกลาวเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางกฎหมายดังกลาวดวยในสัดสวนที่เหมาะสม

60

(3) หากรัฐสภาไมเห็นชอบรางกฎหมายที่ประชาชนเขาชื่อเสนอ
ใหมีการทํา
ประชามติ หากรางกฎหมายผานการทําประชามติ ใหถือวารัฐสภาเห็นชอบรางกฎหมายดังกลาว
(4) นอกจากสิทธิในการเสนอรางกฎหมายของผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว
ใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจํานวนเดียวกับที่มีสิทธิในการเสนอรางกฎหมาย
มีสิทธิในการเขาชือ่ เพื่อยับยั้งราง
กฎหมายได และนํารางกฎหมายเขาสูกระบวนการจัดทําประชามติ
8. สภาพปญหา: รัฐธรรมนูญป 2540 บัญญัติใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 ชื่อ มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงทางการเมืองได (มาตรา
304) รวมถึงมีสิทธิในการเสนอรางกฎหมายสูรัฐสภา (มาตรา 170) แตในทางปฏิบัติ การ
รวบรวมรายชือ่ ประชาชนจํานวนมากทําไดยากและมีตน ทุนสูง และประชาชนเปนผูแบกรับภาระ
(burden) ในภาคปฏิบัติ
ขอเสนอ
(1) ใหปรับลดจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่สามารถเขาชื่อรองขอใหถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง รวมถึงเขาชื่อเสนอรางกฎหมาย (และเขาชื่อยับยั้งรางกฎหมาย ตาม
ขอเสนอในหัวขอกอนหนา)
(2) ใหรัฐอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหกระบวนการดังกลาว เชน จัดหาพื้นที่
ศูนยกลางในการรวบรวมรายชื่อ เชน ที่วาการอําเภอ หากประชาชนไปรวมลงชื่อในพืน้ ที่
ศูนยกลางที่รฐั จัดหาให ใหรัฐอํานวยความสะดวกเปนผูถายเอกสารใหโดยไมคิดมูลคา
ในกรณีของการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน อาจริเริ่มจากบุคคลหรือกลุม บุคคล
จํานวนหนึ่ง เมื่อยื่นรางกฎหมายเขาสูรัฐสภา ใหรัฐสภานํารางกฎหมายดังกลาวประกาศให
ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซตรัฐสภา และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่สนับสนุนรางกฎหมายดังกลาวมา
ลงชื่อสนับสนุนเพิ่มเติมไดที่รัฐสภาในเงื่อนเวลาที่กําหนด
(3) ใหภาระในการพิสูจนสิทธิของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นถอดถอน
ยื่นเสนอราง
กฎหมาย หรือยื่นคัดคานรางกฎหมาย ตกเปนของรัฐ โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อ
(4) หากตรวจสอบพบวา มีรายชื่อที่ไมถูกตอง เชน ใชชอื่ ปลอม ไมมีสิทธิเลือกตั้ง ให
มีบทลงโทษทางกฎหมาย แตรายชือ่ ที่ไมถูกตองไมถือวาเปนเหตุใหกระบวนการยื่นถอดถอน
ยื่นเสนอหรือคัดคานรางกฎหมาย เปนโมฆะ ตราบเทาที่รายชือ่ ที่เหลือมีจํานวนขั้นต่ําเทากับ
จํานวนรายชือ่ ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
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9. สภาพปญหา: รัฐธรรมนูญป 2540 เปดโอกาสใหประชาชนสามารถออกเสียงลง
ประชามติในกิจการที่คณะรัฐมนตรีเห็นวาอาจกระทบประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชนได (มาตรา 214) แตการลงประชามติมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้นเทานั้น ไมมีผลผูกพันใหคณะรัฐมนตรีตองปฏิบัตติ าม
ขอเสนอ
(1) ใหการลงประชามติของประชาชนมี ‘ผลผูกพัน’ ใหคณะรัฐมนตรีตองปฏิบัตติ าม
(2) เปดโอกาสใหมีการลงประชามติในระดับเขตพื้นทีท่ ี่เล็กกวาระดับประเทศได
เพื่อใหคนในทองถิ่นสามารถมีสวนรวมในการตัดสินกิจการที่มีผลกระทบตอชีวติ ของพวกเขา
และทองถิ่นไดโดยตรง ไมจําเปนตองเปนการทําประชามติในระดับชาติเทานั้น
(3) ใหมีการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดใหมีการออกเสียงลงประชามติอยาง
ชัดเจนวา กรณีใดบางที่ถือเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองจัดใหมีการลงเสียงประชามติ ตัวอยาง
เชน กรณีที่รัฐบาลทําสนธิสัญญากับตางประเทศในบางลักษณะ กรณีที่รัฐสภาไมรับหลักการราง
กฎหมายที่เสนอจากประชาชนโดยตรง กรณีที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อขอยับยั้งรางกฎหมายที่
ผานการพิจารณาจากรัฐสภา เปนตน
10. สภาพปญหา: รัฐธรรมนูญป 2540 จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมี
สวนรวมทางการเมือง และการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ในหลายมาตรา
ขอเสนอ
ยกเลิกขอจํากัดสิทธิเหลานัน้ เชน
ก. ยกเลิกการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา ตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางต่าํ
ข. ยกเลิกใหการเลือกตั้งเปนหนาที่และผูไ มไปใชสิทธิเลือกตั้งตองเสียสิทธิทางการเมือง
ค. ยกเลิกการบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค
และตองสังกัดพรรคภายใน 90 วันกอนวันสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งนี้ เพื่อใหพื้นที่ทางการเมืองเปดกวางมากที่สุด
ทางการเมืองไดอยางเต็มที่ และมีทางเลือกมากที่สุด

ใหประชาชนสามารถมีสวนรวม

11. สภาพปญหา: ประชาชนไมสามารถกํากับควบคุมสมาชิกรัฐสภาหลังจากการ
เลือกตั้งได หากไมมีกลไกการรับผิดของ ส.ส. ตอประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งจะ
เปนการยากที่ประชาชนจะตรวจสอบและลงโทษ ส.ส. ที่ไมไดปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ไดใหไว
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ขอเสนอ
ใหมีระบบการถอดถอนผูแทนในเขตของตน โดย (1) ผูที่ไปใชสทิ ธิเลือกตั้งคราวสุดทาย
จํานวนเกินกวาคะแนนเสียงที่ผูแทนคนนัน้ ไดรับในการเลือกตั้งคราวสุดทาย หรือ (2) ผูที่ไปใช
สิทธิเลือกตั้งคราวสุดทายจํานวนเกินครึ่งหนึ่งของผูที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งคราวสุดทายทั้งหมด
แลวแตจํานวนตาม (1) หรือ (2) อยางใดมากกวา สามารถยื่นเสนอขอถอดถอนผูแทนในเขตของ
ตนได
ขั้นตอไป ใหจัดใหมีการลงคะแนนวาจะถอดถอนหรือไม และเลือกตั้งใหมพรอมกันไป
ดวยในคราวเดียว ผูที่ถูกเสนอขอถอดถอนจะพนจากความเปนผูแทนก็ตอเมื่อไดรับคะแนนเสียง
ไมเห็นชอบใหปฏิบัติหนาที่ตอ เกินกวาครึ่งหนึ่งของผูมาใชสิทธิลงคะแนน โดยใหผูชนะการ
เลือกตั้งใหมเปนผูแทนคนใหมสืบแทนผูแ ทนที่ถูกถอดถอน
2.4 ขอเสนอวาดวยมาตรการหนุนเสริมเพื่อการปฏิรูปการเมือง
นอกเหนือจากการปฏิรูปการเมือง โดยการจัดโครงสรางและสถาบันทางการเมืองใหม
และการเพิ่มการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหมีประสิทธิผลแลว ยังควรมีมาตรการอื่นๆ
อีกจํานวนหนึ่งซึ่งหนุนเสริมการปฏิรูปโครงสรางและสถาบันทางการเมือง และการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะการปฏิรูปสื่อ การปฏิรูประบบยุตธิ รรมและการปฏิรูป
เศรษฐกิจ
1. การปฏิรูปสื่อ
1.1 สถานีโทรทัศนสาธารณะ
สภาพปญหา
รายการโทรทัศนและวิทยุทมี่ ีคุณภาพเปนประโยชนตอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการพัฒนาประเทศ
แตการจัดทํารายการโทรทัศนและวิทยุที่มคี ุณภาพตองใช
ตนทุนในการดําเนินการสูง และมีผลตอบแทนในการดําเนินงานต่ํา จึงทําใหสถานีโทรทัศนและ
วิทยุของเอกชนที่ดําเนินการในเชิงพาณิชยไมผลิตรายการดังกลาวเทาที่ควร และทําใหขาดการ
พัฒนาผูผลิตรายการอิสระทีม่ ุงเนนผลิตรายการที่มีคุณภาพ ในขณะที่สถานีโทรทัศนและวิทยุ
ของรัฐก็ขาดความเปนอิสระและถูกแทรกแซงจากฝายตางๆ ไดงาย ทั้งโดยผานกิจกรรมทาง
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ขอเสนอ
ควรจัดตั้งสถานีโทรทัศนสาธารณะ (public service television) ซึ่งเปนสถานีโทรทัศน
ซึ่งแตกตางจากสถานีโทรทัศนเชิงพาณิชย และสถานีโทรทัศนของรัฐที่มีอยูในปจจุบัน โดยใหมี
ปรัชญาและแนวทางในการดําเนินการที่ถอื วาประชาชนผูเปนเจาของประเทศเปนพลเมือง
ในขณะที่สื่อเปนพื้นที่สาธารณะในการใหขอมูลขาวสารและตัวกลางในการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ระหวางกันของประชาชน โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ โดยประกันเสรีภาพ
ในการจัดทํารายการโทรทัศนและวิทยุและการแพรภาพและกระจายเสียงรายการดังกลาวให
ปลอดจากการแทรกแซงทางธุรกิจ
และการแทรกแซงทางการเมืองควบคูไปกับการมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนเพื่อสรางหลักประกันและความมั่นคงทางการเงิน ใหแกผูจัดทํา
และเผยแพรรายการโทรทัศนและวิทยุที่มคี ุณภาพอันเปนประโยชนตอ สาธารณะ โดยมีมาตรการ
ดังตอไปนี้
1. มีความเปนอิสระในการดําเนินงาน จากการมีหลักประกันทางกฎหมายที่ปองกัน
การแทรกแซงทางจากรัฐบาลและใหความมั่นคงทางการเงินควบคูไปกับการหามโฆษณา
เพื่อใหปลอดจากถูกแทรกแซงจากกลุมทุน โดยใหมีรายไดจากภาษีสรรพสามิตหรือภาษีพิเศษที่
จัดเก็บจากอบายมุข หรือกิจกรรมที่กระตุนการบริโภคของประชาชน โดยกันไวใหเปนรายได
ของสถานีโทรทัศนโดยตรง (earmarked tax) ซึ่งจะทําใหรัฐบาลและกลุมทุนไมสามารถเขามา
แทรกแซงได
2. กําหนดใหผลิตรายการที่เปนประโยชนตอ สาธารณะทีม่ ีคุณภาพสูง เชน รายการ
ขาวและรายการเกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งใหขอเท็จจริงอยางครบถวนรอบดานในประเด็น
ที่มีความสําคัญตอสาธารณะ
3. ผลิตและเผยแพรรายการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมจากการมีขอกําหนดดาน
มาตรฐานของรายการ (programming standard) และจริยธรรมทางวิชาชีพ (code of conduct)
และกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่แทรกแซงสถานีโทรทัศนดังกลาวใหผลิตหรือออกอากาศ
รายการที่ขัดหรือแยงตอมาตรฐานรายการ หรือขอกําหนดดานจริยธรรมของวิชาชีพดังกลาวโดย
ทุจริต
4. สรางกลไกใหสังคมมีสวนรวมและรูสึกเปนเจาของสถานีโทรทัศน เชน กําหนดใหมี
สภาผูรับชมรับฟงรายการ (citizen board) การกําหนดกระบวนการรับเรื่องรองเรียน การ
สนับสนุนผูผลิตรายการอิสระทั้งผูประกอบการรายยอยและชุมชนใหสามารถใชประโยชนจาก
โทรทัศนในการสื่อสารเพื่อเรียนรูระหวางกัน และเรียนรูทางการเมือง
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มาตรการทั้งหมดนี้ สามารถดําเนินการไดโดยออก “พ.ร.บ. องคการแพรภาพกระจาย
เสียงสาธารณะ”
1.2 การปฏิรปู โครงสรางสื่อวิทยุและโทรทัศน
สภาพปญหา
โครงสรางระบบสื่อวิทยุและโทรทัศนในปจจุบันยังไมมีการแขงขันอยางเต็มที่ จากการที่
ผูประกอบการใหมๆ ไมสามารถเขาสูตลาดได ซึ่งทําใหประชาชนกลุมตางๆ ไมสามารถใชสอื่
วิทยุและโทรทัศนในการสะทอนปญหาของตนที่แตกตางหลากหลาย นอกจากนี้ ระบบสื่อวิทยุ
และโทรทัศนในปจจุบันยังอยูบนพื้นฐานของระบบสัมปทาน ซึ่งการไดมาซึ่งสัมปทานขาดความ
โปรงใส อายุของสัมปทานวิทยุโดยทัว่ ไปสั้นมากทําใหขาดความมั่นคง และขาดขอกําหนดใน
การรักษาผลประโยชนของสาธารณะ เชน ไมเอื้อตอการมีสิทธิเสรีภาพของผูปฏิบตั ิงาน และไมมี
บทบัญญัติทเี่ กี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค และการเยียวยาของบุคคลที่ไดรับผลกระทบจาก
สื่อ
ขอเสนอ
ที่ผานมา พระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งออกตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 40 ของ
รัฐธรรมนูญป 2540 ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ (กสช.) อยางไรก็ตาม การสรรหา กสช. ยังประสบปญหาจากการมีการ
ฟองรองของบุคคลตางๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหกระบวนการสรรหาประสบความชะงักงัน
นอกจากนี้ ยังขาดการออกกฎหมายเพื่อกําหนดกรอบอํานาจของ กสช. ในการกํากับดูแลการ
ประกอบการของสื่อวิทยุและโทรทัศน
นอกจากการสรรหา กสช. แลว หัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบสื่อวิทยุและโทรทัศน
ทั้งหมด คือการออกพระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ที่
ผานมา ไดมีการยกรางพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาหลายปแลว นอกจากนี้ สกว. ยังเคยสนับสนุนให
คณะผูวิจัยในโครงการปฏิรูปสื่อ
จัดทํารางกฎหมายคูขนานกับรางกฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสริมใหเกิดเนื้อหาที่สนองตอบตอผูมีสวนไดเสียโดยเฉพาะภาค
ประชาสังคมใหมากขึ้นกวารางของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางไรก็ตาม ราง
กฎหมายดังกลาวยังไมไดรบั การผลักดันใหเปนกฎหมายในสมัยรัฐบาลที่ผานๆ มา
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ดังนั้น จึงควรผลักดันใหมีการออกพระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนโดยเร็ว โดยใหมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
การออกใบอนุญาต
- ควรแบงประเภทของใบอนุญาตเปนระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด
และระดับทองถิ่น เพื่อสนองความตองการใชคลื่นความถี่และทรัพยากร
วิทยุโทรทัศนของประชาชนในระดับตาง ๆ
- ควรกําหนดลักษณะของใบอนุญาตประกอบกิจการใหแตกตางกันระหวาง
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ บริการชุมชน บริการธุรกิจ
ตามวัตถุประสงค ลักษณะผังรายการ สัดสวนเวลาและลักษณะของโฆษณา
- ควรกําหนดลักษณะตองหามไมใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน เปนนักการเมืองหรือคูสมรส และควรกําหนด
คุณสมบัตติ องหามของผูปฏิบัติงานไมใหเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
- ควรมีขอกําหนดในเรื่องของการถือครองในสื่อเดียวกันและการถือครอง
ขามสื่อ เพื่อคุมครองความหลากหลายในการแสดงความคิดเห็น
- ควรกําหนดอายุของใบอนุญาตแตละประเภทใหชัดเจนในกฎหมาย เชน
โทรทัศน 15 ป สวนวิทยุ 5 ป เปนตน
- ควรใชวธิ ีการประมูลในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใชในประกอบกิจการทาง
ธุรกิจ
- ควรกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปองกันการผูกขาด
หรือสงเสริมการ
แขงขัน เชน มาตรการปองกันการใชการผนวกกันในแนวดิ่งและการใชสิทธิ
ทางทรัพยสินทางปญญาเพือ่ กีดกันการแขงขันอันไมเปนธรรม เปนตน
สื่อใหม
- ควรเปดเสรีใหการประกอบกิจการโทรทัศนผานสาย
วิทยุโทรทัศนผาน
ดาวเทียม (DTH) และสือ่ ใหมประเภทอื่น เชน โทรทัศนผานโทรศัพท
เคลื่อนที่ (mobile TV), ไอพีทีวี (IPTV) ไดรับอนุญาตประกอบกิจการทุก
รายโดยอัตโนมัติ ถาหากผูประกอบกิจการและลักษณะรายการมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด เนื่องจากการประกอบกิจการดังกลาวไมตองใชคลื่นความถี่
หรือไมตองขออนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่
- ควรกําหนดให กสช. จัดทําแผนเพื่อเตรียมการแปลงสภาพระบบวิทยุ
โทรทัศนในปจจุบันไปสูระบบวิทยุโทรทัศนดิจิตัล เชน กรอบเวลา
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การผลิตและเผยแพรรายการ
- ควรหามการตรวจขาวหรือรายการลวงหนา และการระงับการออกอากาศ
ในขณะที่กําลังออกอากาศอยู เชน ใหทําไดเฉพาะในกรณีที่ประเทศอยูใน
ภาวะสงคราม และใหใชหลักการตรวจสอบยอนหลังแทน เปนตน
- ควรใหผทู ี่ไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ
ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคล จากการ
นําเสนอรายการของผูรับอนุญาต มีสิทธิชี้แจงหรือโตแยง (rights to
reply)
- เพื่อใหเกิดความเปนธรรมทางการเมืองระหวางพรรคการเมือง ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง ควรกําหนดใหมีบทบัญญัติ
แหงกฎหมายบังคับใชในระหวางการเลือกตั้งทั่วไปในเรื่อง การนําเสนอ
ขาวการหาเสียง ซึ่งตองนําเสนออยางเปนธรรม ตามคุณคาของขาว
(newsworthiness) รายการสถานการณปจจุบัน และโฆษณาทีเ่ กีย่ วกับ
พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางออม
โครงสรางพื้นฐาน
- ควรกําหนดใหผูรับใบอนุญาตมีสทิ ธิในการเขาถึงการใชโครงสรางพื้นฐาน
ดานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา และที่สาธารณะ เพื่อใหเกิดการเขา
สูตลาดไดงายที่สุด และใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 กฎหมายหมิ่นประมาท
สภาพปญหา
ในประเทศไทย
ความผิดฐานหมิ่นประมาทเปนความผิดที่มีบทลงโทษทางอาญาใน
ลักษณะตางๆ รวมทั้งการจําคุก ตามภาค 2 ลักษณะ 11 หมวด 3 วาดวยความผิดฐานหมิ่น
ประมาท (มาตรา 326-333) ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งถือเปนบทบัญญัติที่ลาหลังเมื่อ
เทียบกับกฎหมายระหวางประเทศหรือกฎหมายในลักษณะเดียวกันของประเทศพัฒนาแลว 2
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (UN Human Rights
Commission) เคยแสดงความเปนหวงกรณีที่ประเทศไทยใชการลงโทษทางอาญาในคดีหมิ่น
ประมาท โดยเฉพาะการลงโทษดวยการจําคุกที่เปนการลงโทษที่มลี ักษณะเกินสัดสวน ซึ่งจะมี
ผลเสียตอเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในชวงหลัง กฎหมายหมิ่นประมาทยังถูกใชเปน
2

เชน ปฏิญญาซานา (Declaration of Sana’a) เมื่อป 1996 ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดย UNESCO ระบุวาขอพิพาทเกี่ยวกับสื่อ
หรือนักวิชาชีพสื่อในการทําหนาที่ ควรดําเนินการโดยทางแพง ไมใชทางอาญา
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ในทางอุดมคติ
ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายหมิ่นประมาทในประเทศไทยให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล
โดยยกเลิกโทษทางอาญาหรืออยางนอยยกเลิกโทษจําคุกเสีย
อยางไรก็ตาม การสัมมนาที่ผานมาหลายครั้ง เชน การสัมมนาที่จัดโดยสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติ (สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ, 2547) ชีว้ า หลายภาคสวนในสังคมยังไมสุกงอมกับ
ขอเสนอดังกลาว ในขณะเดียวกัน ประเด็นที่ไดรับการยอมรับ คือการเพิ่มองคประกอบและภาระ
ในการพิสูจนในกรณีที่บุคลสาธารณะ (public figure) เชน นักการเมืองหรือผูใชอํานาจรัฐ ฟอง
หมิ่นประมาทตอผูที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เชน สื่อมวลชน เพื่อใหการฟองรองในลักษณะ
กลั่นแกลงทําไดยากขึ้น
ขอเสนอ
(1) แกไขมาตรา 326-333 ของประมวลกฎหมายอาญา ใหในคดีหมิ่นประมาทที่
เกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ และผูฟองเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ผูฟองควรมีภาระในการพิสูจน (burden of proof) เพิ่มขึ้นจากที่เปนอยู เชน ตอง
พิสูจนวา ผูถกู ฟองมีมูลเหตุจูงใจพิเศษ (motive) เชน มีความประสงครายตอผูฟอ ง เชน ทั้งที่รู
หรือควรรูไดวา เปนเท็จก็ยังกลาวหมิ่นประมาทตอผูฟอง หรือมีความประมาทเลินเลอในเรื่อง
ขอเท็จจริงของขอความที่หมิ่นประมาทอยางรายแรง ตามกฎหมายของตางประเทศ ที่มี
บทบัญญัติในลักษณะคลายกัน เชน สหรัฐ
(2) แกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 ใหบุคคลไมตอ งรับความผิดจากการหมิ่น
ประมาทจากการกลาวความจริง จากเดิมที่มีความผิดแตไมตองรับโทษ
1.4 กฎหมายการพิมพ
สภาพปญหา
พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484 ยังมีผลในการริดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
โดยมีบทบัญญัติในหลายดานที่ขัดตอสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และขัดกับมาตรา
19 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เชน มาตรา 36 ของกฎหมายดังกลาวใหอํานาจเจา
พนักงานการพิมพในการตักเตือนหนังสือพิมพ หรือตรวจขอความที่ลงในหนังสือพิมพกอนใน
กรณีที่เจาพนักงานการพิมพเห็นวา
หนังสือพิมพนั้นลงขอความที่อาจจะขัดตอความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และใหอํานาจเจาพนักงานการพิมพในการพักใชหรือ
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ขอเสนอ
ยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484 โดยใหนํากฎหมายวาดวยการจดแจงการ
พิมพมาใชแทน ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถออกหนังสือพิมพไดหากไดจดแจงตอเจาพนักงาน
โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ และใหอยูภายใตการกํากับดูแลกันเองผานกลไกของสภา
การหนังสือพิมพแหงชาติ
1.5 การใชงบประมาณดานโฆษณาของหนวยงานรัฐ
สภาพปญหา
รัฐบาลมักใชการโฆษณาของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ซึ่งมี
มูลคาสูงขึ้นเรือ่ ยๆ ในการแทรกแซงสื่อมวลชน โดยการเลือกลงโฆษณาในสื่อมวลชนที่สนับสนุน
รัฐบาล
ขอเสนอ
ใหเปดเผยรายละเอียดมูลคาการลงโฆษณาของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐทุกแหง (หรือเฉพาะหนวยงานที่มีงบโฆษณาเกินกวามูลคาขั้นต่ํา) เปนประจํา
ในแตละป โดยแยกตามสือ่ มวลชนแตละราย ในกรณีของสถานีวทิ ยุและโทรทัศน ใหแยกตาม
รายการดวย
1.6 ทุนสงเสริมการทําขาวเชิงสืบสวน
สภาพปญหา
การทําขาวเชิงสืบสวน (investigative journalism) เปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอ สังคม
(social benefit) มาก แตมีตนทุนเอกชน (private cost) ตอสื่อมวลชนสูงมากทั้งในดานเวลา
และความเสี่ยงจากการถูกตอบโตจากผูทถี่ ูกตรวจสอบ
ทั้งการคุกคามทางการเมืองหรือทาง
ธุรกิจ ในขณะที่มีประโยชนเอกชน (private benefit) ไมมาก เชน ไมสามารถเพิ่มยอดขายได
อยางนอยในระยะสั้น ทําใหขาวเชิงสืบสวนถูกผลิตออกมานอยกวาระดับที่เหมาะสม
ขอเสนอ
ควรมีเงินทุนที่ไมมีขอผูกพันในการสนับสนุนการทําขาวเชิงสืบสวน ใหครอบคลุมตนทุน
อยางนอยตนทุนดานบุคลากร เพื่อลดตนทุนของสือ่ มวลชน และเพิ่มรางวัลที่มอบใหแก
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1.7 กองทุนคุมครองสิทธิเสรีภาพ
สภาพปญหา
องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชนและประชาชนที่ตรวจสอบการทุจริต
คอรรัปชั่น การใชอํานาจรัฐในทางมิชอบ หรือพฤติกรรมของบริษัทขนาดใหญมีความเสี่ยงจาก
การถูกฟองรองดําเนินคดีหมิ่นประมาท ในลักษณะกลั่นแกลง เชน เรียกคาเสียหายมูลคาสูง
เพื่อขมขูหรือปดปาก โดยขาดทรัพยากรในการสนับสนุนการสูคดี
ขอเสนอ
ตั้งกองทุนเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยเงินทุนจากกองทุนจะถูกใชไปเพื่อ
การจางทนายความที่มีความเชี่ยวชาญ และการตั้งคณะทํางานเพื่อวางยุทธศาสตรและสนับสนุน
การเตรียมขอมูลเพื่อสูคดีในขั้นตอนตางๆ ทั้งนี้ เงินทุนจากกองทุน ควรระดมมาจากแหลงตางๆ
รวมกันดังตอไปนี้
1. แหลงเงินจากภายนอก เชน จากตางประเทศ
2. เงินสมทบจากหนวยงานทีส่ นใจ เชน สภาการหนังสือพิมพ
3. เงินบริจาคของประชาชน
นอกจากนั้น ควรมีการตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อกลั่นกรองเลือกคดีที่จะเขา
ไปสนับสนุน ทั้งนี้ คดีที่กองทุนจะใหการสนับสนุน ควรมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1. เกี่ยวของกับประเด็นที่เปนประโยชนสาธารณะ
2. เปนคดีที่มีการฟองในลักษณะกลั่นแกลง เชน ฟองรองเรียกรองคาเสียหายใน
มูลคาที่สูงมาก ฟองอาญาหลายพื้นที่พรอมกัน หรือเปนคดีที่นักการเมืองหรือผู
มีอํานาจรัฐหวังใชการฟองรองเพื่อขัดขวางการตรวจสอบ
3. ในกรณีที่หนังสือพิมพถูกฟอง
ตองเปนคดีที่หนังสือพิมพที่ถูกฟองคดีไดทํา
หนาที่อยางถูกตองตามขอกําหนดจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
2. การปฏิรูปเศรษฐกิจ
หัวใจสําคัญในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ คือการปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจ และ
การสรางกลไกกํากับดูแลธุรกิจที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติ
เพื่อลดสวนเกินทางเศรษฐกิจ
(economic rent) ซึ่งเปนแหลงเงินทุนของนักการเมือง การลดโอกาสในการแสวงหาประโยชน
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2.1 การปองปรามการผูกขาดทางเศรษฐกิจ
สภาพปญหา
การผูกขาดทางเศรษฐกิจทําใหเกิดกลุมทุนขนาดใหญทมี่ ีอํานาจมาก
ซึ่งมักเขาไป
เชื่อมโยงกับกลุมการเมือง ทําใหเกิดการผูกขาดทางการเมือง สาเหตุหลักประการหนึ่งของการ
ผูกขาดทางเศรษฐกิจเกิดจากการที่ พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ไมสามารถบังคับ
ใชได เนื่องจากขาดกฎหมายประกอบ และองคกรที่เกี่ยวของ คือกรรมการหลายคนใน
คณะกรรมการแขงขันทางการคามีผลประโยชนทับซอน หรือมีสายสัมพันธกับธุรกิจที่อยูในขาย
ถูกรองเรียน นอกจากนี้ คณะกรรมการแขงขันทางการคา ยังไมมีฐานะเปนองคกรอิสระ ซึ่งทํา
ใหถูกแทรกแซงไดงายจากฝายการเมืองและธุรกิจ (ดู เดือนเดนและสุณีพร, 2549) นอกจากนี้
การบังคับใชกฎหมายในชวงที่ผานมายังพบปญหาอีกหลายประการ เชน การที่คณะกรรมการ
ตองดําเนินการทางอาญากับผูฝาฝนกฎหมายทุกราย
โดยไมสามารถใชกระบวนการทาง
ปกครองแทนได ซึ่งทําใหดําเนินคดีกับผูฝ าฝนกฎหมายไดยาก เนื่องจากรัฐมีภาระในการพิสูจน
สูงมากในกระบวนการทางอาญา
ลาสุด กระทรวงพาณิชยกําลังจะประกาศกฎกระทรวงเรื่องอํานาจเหนือตลาด และ
กฎเกณฑเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ซึ่งจะทําใหการบังคับใชกฎหมายดังกลาวมีประสิทธิผล
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ปญหาเชิงโครงสรางและผลประโยชนทับซอนตางๆ ก็จะยังคงอยู หาก
พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคาเองยังไมไดรับการปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะในประเด็น
ที่มาของกรรมการและความเปนอิสระของสํานักงาน ตลอดจนแนวทางในการดําเนินดําเนินคดี
กับผูฝาฝนกฎหมาย
ขอเสนอ
(1) ออกกฎเกณฑตาม มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542
เพื่อใหควบคุมไมใหเกิดการควบรวมธุรกิจ (merger and acquisition) อันอาจกอใหเกิดการ
ผูกขาดหรือความไมเปนธรรมในการแขงขัน
(2) แยกคณะกรรมการการแขงขันทางการคาออกเปนหนวยงานอิสระจากฝาย
การเมือง เพื่อปองกันการแทรกแซงของฝายการเมือง และการแทรกแซงของธุรกิจผานการเมือง
และแกไขบทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงแกไขใหกรรมการแขงขันทางการคามีองคประกอบ
ที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน เชน ตัดกรรมการที่มีที่มาจากผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชนจากเดิมที่กฎหมายกําหนดวา ตองมีผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
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(3) ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหเจาหนาที่สามารถดําเนินการกับผูฝาฝนกฎหมาย โดย
วิธีการทางปกครองควบคูไปกับกระบวนการทางอาญา
(4) สงเสริมการเปดเสรีในตลาดสินคาและบริการตางๆ เพื่อลดการผูกขาด และจัดตั้ง
หนวยงานการกํากับดูแล (regulator) ในกรณีที่โครงสรางตลาดไมเอื้อใหเกิดการแขงขันอยาง
เต็มที่
2.2 การปองกันการแทรกแซงหนวยงานกํากับดูแลเศรษฐกิจ
สภาพปญหา
รัฐบาลสามารถแทรกแซงหนวยงานกํากับดูแลดานเศรษฐกิจ เชน กลต. หรือปปง. ทั้งที่
ผูที่อยูในขายละเมิดกฎหมายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของคือนักการเมืองหรือกลุมทุนที่ใกลชิดกับ
นักการเมือง ทําใหไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดจริง
ขอเสนอ
ปฏิรูปหนวยงานกํากับดูแลดานเศรษฐกิจเหลานี้ใหเปนองคกรในฝายบริการที่เปนอิสระ
และตัดกรรมการที่มาจากฝายการเมืองออก
2.3 การกํากับดูแลและวางมาตรฐานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
สภาพปญหา
รัฐบาลที่ผานมามีนโยบายในการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อเปดสวนรวมใหเอกชนมี
บทบาทมากขึ้น โดยใชพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนเครื่องมือหลัก อยางไรก็
ตาม แนวทางดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาขัดแยงอยางรุนแรงระหวางรัฐบาล และประชาชน ซึ่ง
ทําใหเกิดการฟองรองคดีอยางตอเนื่อง เนื่องจากกฎหมายดังกลาวไมมีกลใกในการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะ โดยเฉพาะการขาดมาตรการปองกันการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจที่แปลง
สภาพเป น เอกชน นอกจากนี้ กฎหมายดั ง กล า วยั ง มี บ ทบั ญ ญั ติ เ ฉพาะการแปลงสภาพ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ม มี ทุ น เรื อ นหุ น ให เ ป น บริ ษั ท จํ า กั ด เท า นั้ น แต ไ ม มี ห ลั ก เกณฑ ใ นการเลื อ ก
รัฐวิสาหกิจที่จะตองแปรรูป และการจัดเตรียมความพรอมในการวางกลไกในการกํากับดูแลเพื่อ
คุมครองประโยชนสาธารณะเลย ซึ่งทําใหรัฐบาลมีดุลพินิจมากและถูกตรวจสอบโดยประชาชน
ตลอดจนศาลปกครองไดยาก
ที่ผานมา ศ. ดร. นันทวัฒน บรมานนท เคยยกรางกฎหมายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดย
ใชตนแบบของกฎหมายฝรั่งเศส อยางไรก็ตาม แมวากฎหมายที่ยกรางขึ้นจะมีแนวทางที่ชัดเจน
ในการกําหนดขั้นตอนในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เหมาะสม ในความเห็นของคณะผูวิจัยราง
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ขอเสนอ
ยกเลิกกฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจบังคับใชอยูในปจจุบัน และยกรางพระราชบัญญัติกํากับ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นใหม โดยปรับปรุงจากรางกฎหมายของ ศ. ดร. นันทวัฒน บรมานนท
โดยมีทิศทางในการปรับปรุงแกไข ดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขที่อนุญาตใหรัฐบาลสามารถแปรสภาพเฉพาะกิจการที่มีลักษณะ
ตามที่กําหนด เชน ไมใชกิจการที่ผลิตสินคาหรือบริการที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติ (natural
monopoly) ไมใชกิจการทีม่ ีผลกระทบภายนอกดานลบ (negative externalities)
(2) รัฐวิสาหกิจทีถ่ ูกแปรรูปตองไมคงไวซึ่งอํานาจมหาชน และสิทธิพิเศษที่เคยไดรับเมื่อ
ครั้งมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ
(3) กําหนดใหมีการออกกฎเกณฑและกําหนดหรือจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกอนที่จะมี
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(4) กําหนดเงื่อนไขในการถือหุน ของรัฐบาลใหสอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เชน
ไมใหมี “หุนทองคํา” (golden share)
(5) กําหนดเงื่อนไขในการกระจายหุนใหเกิดความเปนธรรม และมีความโปรงใส ไมมี
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณตางๆ
2.4 การสรางวินัยการคลัง
สภาพปญหา
ที่ผานมา รัฐธรมนูญและกฎหมายระดับรองลงมาใหความสําคัญตอการสรางวินัยการ
คลังนอยมาก เชน ในรัฐธรรมนูญป 2540 มีบทบัญญัติทเี่ กี่ยวของกับวินัยการคลังเฉพาะที่มุง
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(1) จํากัดอํานาจฝายนิติบัญญัติ
- จํากัดในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรี (ม.169)
- หาม ส.ส. แปรญัตติเพิ่มรายจาย แตปรับลดได (ม.180)
- หามแปรญัตติตัดรายจายทีม่ ีขอผูกผัน (ม.180)
- หาม ส.ส. เกี่ยวของกับการใชงบประมาณทั้งทางตรงทางออม เชน งบ ส.ส.
(ม.180 วรรคหก)
(2) การเบิกจายเงินแผนดินตองผานกฎหมายงบประมาณ (ม.181)
(3) กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรไมตองผานรัฐสภา
- ที่ผานมา การกําหนดพิกัดอัตราภาษี ในทางปฏิบัติ เปนอํานาจหนาที่ของ
ฝายบริหาร โดยไมตองผานสภา (taxation without representation) เพราะ
กฎหมายกําหนดเพดานภาษีไวสูงมาก จนฝายบริหารสามารถใชวิจารณญาณ
เพิ่มลดภาษีไดโดยไมตองผานรัฐสภา
- การใหอํานาจฝายบริหารออกพระราชกําหนดเกี่ยวกับภาษีอากร (ม.218)
การไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยการคลังของฝายบริหาร ทําใหในระยะ 4-5 ปที่ผานมา
ซึ่งฝายบริหารมีความเขมแข็ง
ไดมีการใชมาตรการทางการคลังหลายประการในการบริหาร
ประเทศโดยขาดความโปรงใสและขาดการวิเคราะหความคุมคา ตลอดจนความเสี่ยงของภาระ
การคลังในอนาคต ตัวอยางเชน การใชนโยบายประชานิยม โดยใชวธิ ีการที่หลากหลาย เชน
การใชเงินนอกงบประมาณ (off-budget) การใชนโยบายกึ่งการคลัง (quasi-fiscal policy) ผาน
ทางสถาบันการเงินของรัฐ และถึงแมจะเปนการใชเงินงบประมาณตามกระบวนการปกติก็ยงั มี
การกอใหเกิดความเสี่ยงตอภาระการคลังในอนาคต (contingent fiscal liabilities) โดยขาดความ
ระมัดระวัง ซึ่งมาตรการเหลานี้สามารถทําไดเนื่องจากกฎหมายในปจจุบัน คือพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มิไดมีความครอบคลุมถึงกิจกรรมทางการคลังอยางครบถวน
ตลอดจนมิไดมีการกําหนดกระบวนการที่สามารถบงชี้ถึงภาระทางการคลังในอนาคต
และที่
สําคัญคือมิไดมีมิติของความรับผิดชอบทางการคลัง (fiscal responsibility) ที่ภาครัฐควรมีตอ
ประชาชน
ขอเสนอ
การแกไขปญหาที่กลาวขางตนสามารถดําเนินการโดยการจัดทํากฎหมายวาดวยความ
รับผิดชอบทางการคลัง (Fiscal Responsibility Act) ขึ้นเปน “ธรรมนูญการคลัง” ซึ่งมี
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กฎหมายดังกลาวควรมีบทบัญญัตทิ ี่มีสาระสําคัญกําหนด ดังนี้
(1) ใหรายไดของรัฐทั้งหมดตองนําเขาเงินคงคลัง เชน เงินสลากกินแบง
(2) ใหมีการจัดทํางบประมาณรวม (consolidated budget) ของภาครัฐ ใน
เอกสารงบประมาณ โดยรวมทั้งงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โครงการใชเงินกูต างประเทศ เพื่อชวยสรางความ
โปรงใส รัฐสภาตรวจสอบได และถูกกํากับดวย พ.ร.บ. เงินคงคลัง ในการ
เบิกจาย
(3) ใหการจัดการงบผูกผัน โดยเฉพาะการใชเงินกูตางประเทศ ตองผานความ
เห็นชอบจากรัฐสภา
(4) ใหมีการจํากัดเพดานการกูหนี้ตางประเทศ
(5) ใหหัวหนาองคกรที่มีความสําคัญกับการดําเนินนโยบายการเงินและการ
คลังตองรายงานตอรัฐสภา เชน รายงานตอคณะกรรมาธิการการเงินหรือ
กรรมาธิการเศรษฐกิจของทั้งสองสภาอยางนอยปละครั้ง หรือเมื่อมีนโยบาย
ที่สําคัญ
(6) ลดทอนขอจํากัดในงานนิติบัญญัติ เชน ให ส.ส. สามารถเสนอรางกฎหมาย
การเงินไดงายขึ้น โดยใหมีการตีความคําวา “กฎหมายการเงิน” ใน
ความหมายทีแ่ คบ
(7) กําหนดเกณฑการใชจาย “งบกลาง” ใหมีความรัดกุม มีความโปรงใส ไมถูก
นําไปใชเปนเครื่องมือเพื่อเอื้อประโยชนตอฝายบริหาร หรืออยางนอยตอง
ใหรัฐบาลแสดงเหตุผลและความจําเปนในการกําหนดงบประมาณรายจาย
เปนงบกลางไว
(8) กําหนดขอยกเวนในการเบิกจายเงินคงคลังในกรณีใหเบิกจายกรณีพิเศษ
กรณีจําเปนเรงดวน และกรณีออก พ.ร.ก. เพื่อเบิกจาย ใหมีความรัดกุม
(9) กําหนดหลักเกณฑกํากับธนาคารของรัฐที่ไมอยูภายใต พ.ร.บ. ธนาคาร
พาณิชย เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร
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3. การปฏิรูประบบยุติธรรม
3.1 การตรวจสอบการตัดสินของศาล
สภาพปญหา
ในอนาคต ศาลมีแนวโนมทีจ่ ะมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบถวงดุลฝายบริหาร ตาม
กระแส "ตุลาการภิวัตน" จึงควรมีกลไกตรวจสอบศาลโดยภาคประชาชน เพื่อใหทันกับบทบาทที่
จะเพิ่มขึ้นของศาล
ขอเสนอ
(1) ควรกําหนดใหคําตัดสินของศาล
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวเนือ่ งกับคําตัดสิน
ทั้งหมดในทุกระดับ ตองเปดเผยตอสาธารณะ โดยแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ความ
อาญา และการพิจารณาคดีทางปกครอง จากที่ปจจุบัน ประชาชนทัว่ ไปทีไ่ มใชคูความหรือ
คูกรณีไมสามารถขอดูคําตัดสินได นอกจากศาลจะนํามาเผยแพรเอง หากจะมีขอยกเวนในการ
ไมเปดเผยคําตัดสินหรือเอกสารที่เกี่ยวของ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ควรเปนกรณีเฉพาะที่
เปนเหตุจําเปนตามที่กฎหมายกําหนด
โดยตองมีระบบตรวจสอบการใชดุลพินิจในการไม
เปดเผยขอมูลดังกลาวดวย
(2) จํากัดขอยกเวนของความผิดในการละเมิดอํานาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลา
การใหกวางขึน้ เพื่อใหสามารถตรวจสอบการตัดสินคดีของศาลไดงายขึ้น โดยไมตองเกรงวาจะ
ละเมิดอํานาจศาล เชน กําหนดใหมีบทบัญญัตใิ นลักษณะเดียวกับบทบัญญัติของกฎหมายจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (มาตรา 65) "ผูใดวิจารณการพิจารณาหรือการ
พิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตดวยวิธีการทางวิชาการ ผูน ั้นไมมีความผิดฐานละเมิด
อํานาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ"
(3) ออกกฎหมายเฉพาะวาดวยความผิดอันเกิดจากการบิดเบือนขอกฎหมายของผูมี
อํานาจใชกฎหมาย ยกตัวอยางเชน ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 336 ระบุวาการ
ตัดสินคดีโดยการบิดเบือนกฎหมายเปนความผิดในทางอาญา
แมไดกระทําไปโดยไมไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนใดๆ เลยก็ตาม ผูพ ิพากษาที่บดิ เบือนกฎหมายมีโทษจําคุกหนึ่งถึงหาป
ทั้งนี้
ในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายลงโทษผูกระทําการบิดเบือนกฎหมายเปนการ
เฉพาะ มีเพียงประมวลกฎหมายอาญา ในเรื่องความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (มาตรา 147166) และความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม (มาตรา 200-205) เทานั้น
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3.2 การปฏิรปู ตํารวจ
สภาพปญหา
องคกรตํารวจถูกนักการเมืองแทรกแซง และถูกใชเปนเครื่องมือของนักการเมืองในการ
กลั่นแกลงฝายตรงกันขาม หรือถูกดึงเขาไปเปนสวนหนึ่งของหนวยงานดานความมั่นคงของ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมักปรากฏเปนขาวอยูเนืองๆ วา มีตํารวจบางสวนที่รังแกประชาชน
ขอเสนอ
(1) ควรปรั บโครงสรางคณะกรรมการกํากับ การบริหารงานของตํารวจ โดยให คณะ
กรรมการประกอบดวยตัวแทนจากภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนมีสวน
รวมเพิ่มขึ้น
(2) ควรปฏิรูประบบการศึกษาของตํารวจใหแยกออกจากของทหาร เนื่องจากภารกิจ
แตกตางกัน และเพื่อสรางวัฒนธรรมใหตํารวจใกลชิดกับพลเรือนมากขึ้น ตลอดจน
ปฏิรูปการคัดเลือกบุคคลเขาเปนตํารวจ โดยอาจใชระบบการสอบคัดเลือกบุคคล
ทั่วไปที่จบปริญญาตรี เพื่อเขาศึกษาที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ
(3) จัดตั้งคณะกรรมการอิสระรับเรื่องรองทุกขจากการกระทําของตํารวจที่กอใหเกิด
ความเดือดรอนตอประชาชน โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ในรับเรื่องราว
รองทุกข และมีอํานาจในการวินิจฉัย
(4) ปรับคาตอบแทนของตํารวจชั้นประทวนใหสูงขึ้น สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ
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บทที่ 3 โจทยในการวิจัยตอไป
แมวา รายงานฉบับนี้ไดนําเสนอขอเสนอแนะในการปฏิรูปการเมืองไปแลวหลายประการ
ก็ตาม ยังมีปญหาสําคัญในการปฏิรูปทางการเมืองอีกมาก ซึ่งคณะผูวิจัยไมสามารถหาคําตอบ
ไดในการวิจัยนี้ และจําเปนตองมีการวิจัยในเชิงลึกตอไป ตัวอยางของปญหาดังกลาว ไดแก
3.1 ที่มาและคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และกระบวนการตรวจสอบ
การใชอํานาจขององคกรอิสระแตละแหง
ในรายงานการวิจัยฉบับนี้ คณะผูวจิ ยั ไดศึกษาปญหาขององคกรอิสระตางๆ และได
เสนอกรอบความคิดและแนวทางในการปฏิรูปองคกรอิสระโดยรวม อยางไรก็ตาม องคกรอิสระ
แตละองคกรมีภารกิจและอํานาจหนาที่ซึ่งแตกตางกันมาก
จึงจําเปนตองมีการวิจัยใน
รายละเอียดตอไปวา องคกรอิสระแตละแหงควรมีที่มาและคุณสมบัตขิ องผูดํารงตําแหนงอยางไร
และควรมีกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรอิสระเหลานีอ้ ยางไร เพื่อใหเกิดความ
รับผิดรับชอบ (accountability) ในขณะทีย่ ังคงความเปนอิสระไวได
3.2 การปฏิรูประบบยุติธรรม
การปฏิรูประบบยุติธรรมเปนประเด็นทีม่ ีความซับซอนมาก ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู
วิจัยไดเห็นปญหาของการปฏิรูปทางการเมืองที่เกิดจากปญหาของระบบยุติธรรม
และไดมี
ขอเสนอเบื้องตนในการพัฒนาใหระบบยุติธรรมโดยเฉพาะศาลมีความโปรงใสมากขึ้น เชน การ
กําหนดใหคําตัดสินของศาล ตลอดจนเอกสารที่เกีย่ วเนื่องกับคําตัดสินทั้งหมดของศาลในทุก
ระดับตองเปดเผยตอสาธารณะ และการกําหนดขอยกเวนของความผิดในการละเมิดอํานาจศาล
หรือหรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการใหกวางขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการตัดสินคดี
ของศาลไดงายขึ้น โดยไมตองเกรงวาจะละเมิดอํานาจศาล อยางไรก็ตาม การปฏิรูประบบ
ยุติธรรมอยางแทจริงตองดําเนินการตลอดกระบวนการตั้งแต การปฏิรูปตํารวจ อัยการและศาล
ตลอดจนการปฏิรูประบบการศึกษาดานกฎหมายในประเทศไทยดวย ซึ่งการปฏิรูปในแตละสวน
ที่กลาวมาลวนมีประเด็นดานโครงสรางที่ตองศึกษาวิจยั ในเชิงลึกตอไปมากมาย
3.3 การปฏิรูปการเมืองทองถิ่น และการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
การปฏิรูปการเมืองทองถิ่น และการกระจายอํานาจสูทองถิ่นเปนอีกหัวขอซึ่งมีความ
สําคัญสูงตอความสําเร็จของการปฏิรูปการเมือง เพราะการเมืองระดับชาติจะไมสามารถเขมแข็ง
ได หากการเมืองทองถิ่นไมมีความเขมแข็ง
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ที่ผานมา มีการศึกษาประเด็นการกระจายอํานาจสูทองถิ่นในประเทศไทยพอสมควร
อยางไรก็ตาม การศึกษาเหลานั้น มักเปนการศึกษาโดยอิสระ โดยไมอยูในบริบทของการปฏิรูป
การเมือง และยังไมมี “พิมพเขียว” (blueprint) หรืออยางนอย “แผนทีบ่ อกทาง” (roadmap) ใน
การปฏิรูป ในการศึกษาเพือ่ จัดทํารายงานฉบับนี้ คณะผูวิจัยไดสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและศึกษา
ประเด็นเรื่องการกระจายอํานาจสูทองถิ่นบาง แตยังไมสามารถนําเสนอขอเสนอในการปฏิรูป
อยางเปนรูปธรรมได เนื่องจากประเด็นดังกลาวมีความซับซอนและมีรายละเอียดมากเกินกวาที่
จะสามารถครอบคลุมไดในรายงานฉบับนี้
3.4 การปฏิรูปเศรษฐกิจ
การปฏิรูปเศรษฐกิจเปนองคประกอบหลักของการปฏิรูปการเมือง ในรายงานฉบับนี้
คณะผูวิจัยไดเสนอแนวความคิดในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหลดการผูกขาดและสวนเกินทาง
เศรษฐกิจ
ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและปองกันทุนผูกขาดเขามาครอบงํา
การเมือง อยางไรก็ตาม การที่การปฏิรูปการเมืองจะประสบความสําเร็จไดยังตองอาศัยการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจที่มีผลในการลดความเหลื่อมล้ําระหวางเมืองและชนบท ซึ่งเปนปญหาของ
“สองนคราประชาธิปไตย” ดวยแนวทางในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ํากัน
สามารถทําไดโดยการเก็บภาษีมรดก การเก็บภาษีกาวหนาและการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเปนประเด็นที่
มีผูเรียกรองมาก แตยังขาดการศึกษาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎี และ
เชิงประจักษ ทั้งการศึกษาประสบการณของตางประเทศ และประเด็นดานเศรษฐศาสตร
การเมือง (political economy) ของมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจดังกลาว
3.5 การศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูปการเมืองโดยการใชขอมูลเชิงประจักษ
การถกเถียงทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิรูปการเมืองในประเทศไทย มักเปนการถกเถียงในเชิง
ทฤษฎี โดยคาดเดาวา นาจะเกิดผลอยางไร หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาทางการเมืองใน
ลักษณะตางๆ อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูปการเมืองเกือบทั้งหมดยังขาดการใช
ขอมูลตรวจสอบเพื่อสนับสนุนหรือหักลางขอสันนิษฐานตางๆ นั้น ซึ่งทําใหการถกเกียงกันไมได
ขอสรุปที่ชัดเจน เชน มีทั้งผูที่เชื่อวา เขตเลือกตัง้ ที่มีขนาดใหญขึ้นเพิ่มโอกาสในการซื้อเสียง
และผูที่เชื่อวา เขตเลือกตั้งที่มีขนาดใหญขึ้นจะทําใหการซื้อเสียงทําไดยากขึ้น เปนตน การหา
คําตอบในประเด็นเหลานี้ใหไดขอยุติไมมีทางเลือกอื่นนอกจากการศึกษาดวยขอมูลเชิงประจักษ
เทานั้น
ตัวอยางประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิรปู การเมือง
ขอมูลเชิงประจักษ ไดแก

80

ซึ่งนาจะสามารถศึกษาวิจัยดวย

- ระบบเลือกตั้ง เนื่องจากมีขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตัง้ แตละครั้งแบงตาม
เขตการเลือกตั้งตางๆ
- ปจจัยที่มีผลตอการลงคะแนนเสียงของผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
ตอกฎหมายตางๆ เชน พรรคการเมืองที่สังกัด เขตเลือกตั้งที่เปนผูแทน
ภูมิหลังทางการศึกษาและอาชีพเดิม ฯลฯ เนื่องจากมีขอมูลการลงคะแนน
เสียงตางๆ
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ภาคผนวกที่ 1
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
• การประชุมรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนครัง้ ที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม
การสัมมนา เรื่อง
“การปฏิรูปการเมืองของภาคประชาชน: จะปฏิรูปการเมืองอยางไรใหกินได”
วันที่ 21 ตุลาคม 2549
ณ ศูนยสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการเมืองรอบใหมที่จะเกิดขึ้นไมควรเปนเพียงการจัดความสัมพันธทางอํานาจ
ระหวางนักการเมือง และชนชั้นสูงของประเทศ แตควรจะนําไปสูก ารแกปญหาดานตางๆ ที่
ประชาชนประสบอยูใหมีประสิทธิผลจริง หรือที่เรียกวา “การปฏิรูปการเมืองที่กินได”
การเปดโอกาสใหประชาชนไดสะทอนปญหาและนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหา
ของตนอยางเปนรูปธรรม จึงเปนหัวใจของกระบวนการปฏิรูปการเมืองที่ขาดไมได
ในภาคเหนือ ประชาชนประสบปญหาสําคัญตางๆ มากมาย เชน การจัดสรรทรัพยากร
น้ํา ปญหาปาไมและที่ดิน ปญหาชนพื้นเมือง เปนตน ที่ผานมา องคกรภาคประชาชนภาคเหนือ
ไดเรียกรองตอรัฐบาล พรอมทั้งนําเสนอขอเสนอของตนมาอยางตอเนื่อง ดังรูปธรรมของการยก
ราง พ.ร.บ. ปาชุมชน และ พ.ร.บ. น้ํา และขอเสนอเรือ่ งการจัดการโฉนดที่ดินชุมชน แตขอเสนอ
ดังกลาวยังคงไมไดรับการตอบสนองตามที่ชุมชนตองการ
โครงการการสรางองคความรูเพื่อการปฏิรูปการเมือง ซึ่งสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) รวมกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ตองการสรุป
บทเรียนความพยายามแกปญหาของภาคประชาชน เพื่อรวมกันสังเคราะหขอ เสนอแนะในการ
ปฏิรูปการเมืองครั้งใหม ผานการสัมมนาในหัวขอ “จะปฏิรูปการเมืองอยางไรใหกินได” ใน
วันที่ 21 ตุลาคม 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเรียนรูบทเรียนการตอสูข องประชาชนในภาคเหนือในการแกไขปญหาของตน
2. เพื่อรวมกันสังเคราะหขอเสนอในการปฏิรูปการเมืองที่จะนําไปสู
“การปฏิรูป
การเมืองที่กินได” ระหวางนักวิชาการในโครงการฯ และประชาชน
กลุมเปาหมายและจํานวนผูเขารวมสัมมนา
กลุมประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปญหาอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 50-60 คน

แรงงาน

หรือ

หัวขอการสัมมนา
1. การนําเสนอปญหาของตัวแทนชุมชน และขอเสนอในการปฏิรูปการเมือง
2. การสังเคราะหขอเสนอการปฏิรูปการเมืองโดยนักวิชาการและประชาชน
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิทยากร
ตัวแทนชุมชนจากกลุมปญหาปาไมและที่ดิน
ตัวแทนจากกลุม ปญหาทรัพยากรน้ํา
ตัวแทนจากกลุมชนพื้นเมือง ตัวแทนจากกลุมสลัม และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
งบประมาณ
คาใชจายในการจัดประชุมจะมาจากงบประมาณของโครงการการสรางองคความรูเพื่อ
การปฏิรูปการเมือง และ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
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กําหนดการสัมมนา
“การปฏิรูปการเมืองของภาคประชาชน: จะปฏิรูปการเมืองอยางไรใหกินได”
วันที่ 21 ตุลาคม 2548 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ศูนยสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
จัดโดย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
โครงการการสรางองคความรูเพื่อการปฏิรูปการเมือง โดยการสนับสนุนของ สกว. และ
โครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือก จังหวัดเชียงใหม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. นําเสนอปญหาของชุมชนและขอเสนอในการปฏิรูปการเมือง
โดย นายมนตรี อิ่มเอก ตัวแทนเครือขายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ
นายมนูญ ไทยนุรักษ ตัวแทนเครือขายปาชุมชนภาคเหนือ
นายมณเทียน พรหมลัทธิศร ตัวแทนโครงการเพื่อชายรุนใหมใสใจ
สุขภาพ (ความหลากหลายทางเพศ)
นายไททัศน ภัยภิลัย ผูประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสภาคเหนือ
นายอนุชา มีทรัพย รองประธานสหภาพแรงงานฯ นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
นายวิกิจ เพ็ญภาค เครือขายภาคประชาชน ภาคเหนือตอนลาง
นายสุแกว ฟุงฟู
ตัวแทนสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)
ดําเนินรายการโดย
นายพิษณุ ไชยมงคล ผูอํานวยการสํานักเรียนรู ประชาธิปไตย ทองถิ่น
ภาคเหนือ
10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
11.00 - 12.00 น. แลกเปลีย่ นความคิดเห็นตอประเด็นปญหาที่วิทยากรไดนําเสนอ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. สังเคราะหขอเสนอปฏิรูปการเมือง
โดย อาจารยอรรถจักร สัตยานุรักษ จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
และคณะนักวิชาการในโครงการฯ
ดําเนินรายการโดย
ประดิษฐ เรืองดิษฐ ตัวแทนสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45 - 16.15 น. สรุปและรวบรวมขอเสนอการปฏิรูปการเมือง
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- รายชื่อผูเขารวมสัมมนา
นายมนตรี อิ่มเอก
นายมนูญ ไทยนุรักษ
นายมณเทียน พรหมลัทธิศร
นายไททัศน ภัยภิลัย
นายอนุชา มีทรัพย
นายวิกิจ เพ็ญภาค
นายสุแกว ฟุงฟู
นายพิษณุ ไชยมงคล
รศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ
ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล
นายดนุพล สอนตาง
นายเกรียงไกร ฟานสีทอง
นายมานพ มีฎากร
นายวิจิตร พรมสอน
นายอธิพล ปูแส
นายกลวุฒิ ดั่งดวงจันทร
นางสาวศิริพร รัตนศรีกุล
นายสุรพจน มงคลเจริญสกุล
นายถนอม สุภาวงศ
นายอานุภาพ นุยสา
นายประพันธ หิรัญพจนา
นางสาวปณณพร ไพบูลยวัฒนกิจ
นายสิงหทอง ธรรมพิงค
นายชลธี ตะเทิง
นางตอมจิตร บุญแผผล
นายสุชาติ ตระกูลทิพย
นายวิมล วีรษี
นายศักดา เพชรฎา
นายวีระศักดิ์ วรรณอุบล
นายปยะ เสือเทศ
นายสมชาย แซเอ็ง

นายสุริยา ศรีประเสริฐ
นายสมศักดิ์ นุพอ
นายสงกรานต ปญญา
นายศรราช เสนาทิพย
นายปฎิภาณ วิริยะวนา
นายไตรภพ แซยาง
นายสมเกียรติ ใจงาม
นายพิทักษ รัตนแสงสวาง
นายประเจิด ศรีสวัสดิ์
นายสมยศ มณีโชติ
นายจรัญ เดชพระ
นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์
นางจินตนา กิจมี
นายจําลอง อินทะวงษ
นายทวี จันทรสกุล
นายพิชิต สะโมสุขานัย
นางอรวรรณ ไพรคีรีพฤกษา
นางสาวพัชรินทร พฤกษาฉิมพลี
นายสนทนา มณีรัตนชัยยง
นายธนา ยะโสภา
นายสมชัย แกวทิพย
นางสาวปยะพร ศรีแปลก
นายเฉิดฉันท ศรีพาณิชย
นายองอาจ เดชา
นายบุญทัน จีระ
นายสมศักดิ์ แมนศรี
นายวิฑูรย มโนวงศ
นายวีระ อยูรมั ย
นายอภิชาติ สองแสง
นายวัชระ สุขปาน
นางสาวสมพรรณ มาลาคุมชีวี
นางสาวกิติมา ขุนทอง
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นายจรัส ใหมยงค
นายคําสิงห กาวิโล
นางสาวสุภาพร เครือชัยแกว
นายเจษฎา โชติกิจภิวาทย
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย
รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน
อ. ปกปอง จันวิทย
ผศ. สิริพรรณ นกสวน
นายรัฐปกรณ วิภานันท
นายวรดุลย ตุลารักษ
นายประดิษฐ เรืองดิษฐ
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-บันทึกการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนครั้งที่ 1
นายสมศักดิ์ โยอินชัย แนวรวมเกษตรกรภาคเหนือ
หลังจากเหตุการณเดือนตุลาคม 2516 เปนตนมา ประชาชนมีความตืน่ ตัวทางการเมือง
มาก ชาวชนบทก็เริ่มตื่นตัวทางการเมือง ในป 2517 เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งสหพันธชาวนา
ชาวไรแหงประเทศไทย เพือ่ เรียกรองใหมีการแกไขปญหาที่ชาวนาประสบอยู หลังจากนั้น มี
รัฐธรรมนูญทีก่ าวหนาในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพของชาวบาน (รัฐธรรมนูญป 2517)
ในขณะเดียวกัน ระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา ปญหาของเกษตรกรกลับไมไดรับการ
แกไขใหดีขึ้น ในอดีต สหพันธชาวนาชาวไรฯ ไดนําเสนอปญหาของตนตอรัฐบาลหลายตอหลาย
ครั้ง ไมวาจะเปน ปญหาราคาผลผลิต ปญหาที่ดิน ปญหาหนี้สิน เปนตน
สภาพปญหา
1. ปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร ในป 2518 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัตกิ าร
ปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม กําหนดใหรัฐนําที่ดินมาจัดสรรใหแกเกษตรกรที่ไมมีทดี่ ินทํากิน แต
ในความเปนจริง รัฐไมสามารถปฏิรูปที่ดินโดยการเวนคืนที่ดินจากเอกชนได
ในปจจุบัน รัฐบาลไมสามารถจะปฏิรูปที่ดนิ ใหแกเกษตรกรได เนื่องมาจากนายทุนไดถือ
ครองที่ดินจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน ในภาคเหนือ รัฐมนตรีบางคนครอบครองที่ดินกวา 200
แปลง หรือมากกวา 700 แปลง เปนตน
ปญหาที่ดินทํากินจึงเปนปญหาใหญของเกษตรกรในภาคเหนือ
เกษตรกรในจังหวัด
ลําพูนไดตอสูเรื่องที่ดินมาอยางยาวนาน ถูกฟองรองมากกวา 40 คดี เกษตรกรพยายามที่จะ
ตอสูเรียกรองเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยการผลิตแตกฎหมายไมเอื้ออํานวย
รัฐธรรมนูญป 2540 หลายมาตรากําหนดใหมีการคุมครองสิทธิของชาวบาน แตกลับไม
เกิดผลในทางทางปฏิบัติ อาทิ มาตรา 46 บัญญัติใหบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมมี
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในทางปฏิบตั ิ ชาวบานไมสามารถใชสทิ ธิตามรัฐธรรมนูญได เนื่องจากติดกฎหมาย
หลายฉบับ เชน พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ เปนตน

92

2. ปญหาราคาผลผลิตการเกษตร ในอดีต เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาคาเชาทีด่ ิน
แตในปจจุบันเกษตรกรประสบปญหาราคาผลผลิตทีต่ กต่ํามาก เชน ในจังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดลําพูน ราคาผลผลิตตกต่ํามาก จนเกษตรกรบางรายฆาตัวตาย
3. ปญหาหนี้สินเกษตรกร ในปจจุบัน ปญหาหนี้สินเกษตรกรเปนปญหาใหญกวาใน
อดีต เกษตรกรถูกฟองลมละลายเปนจํานวนมาก
ปญหาหนี้สินของเกษตรกรถือเปนปญหาปลายเหตุ รากเหงาของปญหาหนี้สินมาจาก
นโยบายของรัฐบาล เชน นโยบายการพัฒนาประเทศ นโยบายการคาเสรีทาํ ใหเกษตรกร
ภาคเหนือบางสวนไดรับผลกระทบ เปนตน
FTA ไทย-จีน ทําใหเกษตรกรผูปลูกหอม กระเทียม และผลไมบางชนิด ไดรับผลกระทบ
มาก เกษตรกรเหลานี้ยังไมพรอมที่จะเขาสูการแขงขันในระดับโลกได
ุ ิ
4. ปญหาสิทธิของเกษตร รัฐธรรมนูญกําหนดคุณสมบัตผิ ูลงสมัคร ส.ส. วาตองมีวฒ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเทานั้น
ขอกําหนดเชนนี้ ถือเปนการจํากัดสิทธิทางการเมือง
ขอเสนอ
หากมีการรางรัฐธรรมนูญจะตองมีกระบวนการการมีสวนรวมจากภาคประชาชน เพื่อนํา
ปญหาของชาวบานทั้งหมดมาพิจารณาวา ในทางปฏบัติจะมีแนวทางแกไขปญหาไดอยางไร
อุปสรรคคืออะไร ถาอุปสรรคคือกฎหมาย เราตองแกกฎหมาย
ชาวบานควรคิดวา รัฐธรรมนูญเปนของเราทุกคน ดังนั้น เราตองมีสวนกําหนดการเมือง
ได แมวาเราจะไมไดอยูในระบบการเมืองที่เปนทางการก็ตาม
นายธนา ยะโสภา กลุมเครือขายปญหาทีด่ ิน
ปญหาความเหลื่อมล้ําในการถือครองที่ดินในประเทศไทยทําใหเกษตรกรไรที่ดินทํากิน
เกษตรจึงตองเชาที่ดิน หรือ บุกรุกปาสงวน ในขณะที่นายทุนมีที่ดินหลายรอยไรแตกลับไมมีการ
ใชประโยชน
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ขอเสนอ
ในการปฏิรูปการเมืองคือ 1. ควรแกไขกฎหมายที่ดินป 2497 เนื่องจากกฎหมาย
ดังกลาวลาสมัย และกฎระเบียบตางๆ ทีอ่ อกตามกฎหมายที่ดินป 2497 ไดกันชาวบานออกจาก
เขตปาสงวน
2. ควรแกไข พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมป 2518 เพื่อใหรัฐจํากัดการถือ
ครองที่ดินของเอกชนได
3. ควรรางกฎหมายจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา
4. ควรเขียนบทเฉพาะกาลไวในรัฐธรรมนูญวา ใหตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกฎหมาย
และยกเลิกกฎหมายที่ไมสอดคลองหรือขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายปาสงวนแหงชาติ
กฎหมายอุทยานแหงชาติ รวมทั้งควรตั้งคณะอนุกรรมการในระดับทองถิ่นดวย
เมื่อคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบกฎหมายตางๆ เสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการฯ ตอง
เสนอใหยกเลิกกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเหลานั้น คณะกรรมการฯ จะมีวาระ 5 ป ซึ่งเปน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการทบทวนพิจารณาวา กฎหมายใดบางที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
นายประยูร เกศราชัย เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ
สภาพปญหา
1. ภาคประชาชนไดรางกฎหมายปาชุมชนเสนอตอรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญป 2540 แต
รางกฎหมายดังกลาวไดถูกบิดบือน แกไข รวมทั้งถูกขัดขวางโดยรัฐบาล และหนวยงานของรัฐ
2. รัฐธรรมนูญป 2540 มีมาตราที่เกี่ยวกับการจัดการปาชุมชน การจัดการทรัพยากร
และองคกร ชุมชน 3 มาตรา คือ มาตรา 46 บัญญัตใิ หบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครอง สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ ของตน ยอมไดรับความ
คุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 79 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมี
สวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุม ครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
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รัฐธรรมนูญทัง้ 3 มาตราขางตนไมสามารถบังคับใชไดจริง เนื่องจากมีการเขียนวลีวา
“ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ ในทางปฏิบัติ เจาหนาที่รัฐอางกฎหมายหลายฉบับที่ไมสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ ไดแก พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ และพ.ร.บ. สงวนและ
คุมครองสัตวปา กฎหมายเหลานี้เปนอุปสรรคตอการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน
3. ในหลายพื้นทีเ่ กิดปญหาขัดแยงระหวางชาวบานกับเจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่อุทยานแหงชาติ ของกรมปาไม เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐไมตองการใหชุมชนจัดการ
ทรัพยากรดวยตนเอง
4. ในปจจุบัน กลุมทุนเขาไปใชประโยชนจากปาไมและทรัพยากรธรรมชาติมากกวา
ชุมชน จากการเลือกปฏิบตั ิของรัฐ ยกตัวอยางเชน กฎหมายกําหนดไววา ประชาชนสามารถใช
ประโยชนจากที่ดินที่มีความลาดชันไมเกิน 35 องศาเทานั้น ในขณะทีร่ ัฐบาลอนุญาตใหนักธุรกิจ
เขาไปใชพื้นทีท่ ํารีสอรท เปนตน
ขอเสนอ
1. ใหรัฐบาลนํา ราง พ.ร.บ. ปาชุมชน กลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. เครือขายปาชุมชนเสนอวา ในรัฐธรรมนูญมาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 79 ให
ตัดวลีวา “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ
3. สนับสนุนบทบาทองคกรทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรทั้งที่ดิน น้ํา และปา ใน
ปจจุบันหลายชุมชนพยายามจัดการทรัพยากรโดยชุมชนเอง โดยนําความเชื่อทางวัฒนธรรมเขา
มาใชในการจัดการทรัพยากรของชุมชนใหมีความยั่งยืน เชน ปาชุมชนแมทา จังหวัดเชียงใหม
ในปจจุบันชาวบานจัดการปาชุมชนและที่ดินในรูปแบบของโฉนดที่ดินชุมชน เพื่อเปนตัวอยาง
ใหกับชุมชนอืน่ ๆ มีการออกระเบียบชุมชนหมูบาน มีการคิดถึงอาชีพอื่นๆ นอกเขตปาสงวน
เปนตน
4. ควรออกกฎหมายรองรับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ตราบ
ใดที่ชุมชนไมมีสิทธิในการจัดการทรัพยากร รัฐบาลอาจดําเนินการโครงการใหญๆ ที่กระทบตอ
ชาวบานได รวมทั้งบริษัทเอกชนสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากได
นายศักดา แสนมี่ เครือขายชนเผาและชาติพันธุ
ปญหาชนเผาสะทอนถึงปญหาของคนชายขอบของสังคมไทยมายาวนาน ปญหาหลัก
ของชนเผาคือ 1. การไมถูกยอมรับความเปนพลเมืองไทย ทั้งกลุมทีม่ ีบัตรชนกลุมนอย และไมมี
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2. กลุมชนเผาถูกเลือกปฏิบตั จิ ากเจาหนาที่ของรัฐ
ถึงแมวาจะเปนกลุมชนเผาที่มี
คุณสมบัตติ ามเงื่อนไขที่จะไดรับสัญชาติไทยก็ตาม แตในทางปฏิบัติ เจาหนาที่ของรัฐกลับไม
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด
3. ชนเผาสวนใหญเขาไมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง เนื่องจากไมมีสถานะตาม
กฎหมาย หรือเรียกวา คนไรสัญชาติ
คนเหลานี้ไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐได เชน บริการทางดานสุขภาพ การศึกษา
เสรีภาพในการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ เชน มีการกําหนดใหชนเผาที่ถือบัตรสีเขียวขอบแดง
(บัตรประจําตัวชุมชนบนพืน้ ที่สูง) ไมสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได
4. ชนเผาไมมีสิทธิทางการเมือง และไมสามารถเขาถึงการเมืองในระบบได รวมทั้ง
ตนเองแทบจะไมมีความรูวาประชาธิปไตยคืออะไร
5. ปญหาที่ดินทํากิน ซึ่งเปนปญหาเดียวกันกับเกษตรกรในภาคเหนือ ชนเผามักถูก
ยายออกจากพื้นที่ทํากิน ถูกเจาหนาที่ปาไมกลั่นแกลงและจับกุมอยูบ อยครั้ง
ทั้งนี้ ในป 2542 มีการกอตั้งสมัชชาชนเผาแหงประเทศไทย เพื่อเรียกรองสิทธิขั้น
พื้นฐาน ในป 2545 กลุมชนเผาไดประสานงานกับเครือขายเกษตรกรภาคเหนือเรียกรองใหรัฐ
แกไขปญหา
ขอเสนอในการปฏิรูปการเมืองคือ
1. ควรคุมครองชนเผาไมใหถกู ละเมิดสิทธิ
2. รัฐควรสงเสริมชนเผาใหมีสวนรวมทางการเมือง ทั้งในระดับทองถิ่น รวมถึง
ระดับชาติ
3. รัฐควรสนับสนุนการรวมตัวของชนเผา รวมถึงสนับสนุนองคกรภาคประชาชนที่
เกี่ยวของอื่นๆ เชน เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ
นายมนูญ ไทยนุรักษ เครือขายสลัมภาคเหนือ
ปญหาของคนจนเมือง ประกอบดวย การไรปญหาที่อยูอาศัย และปญหาความขัดแยง
ของชาวบานกับเจาของที่ดิน
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ที่ผานมา เครือขายชาวสลัมไดรวมตัวกันผลักดันใหเกิด พ.ร.บ. ชุมชนแออัด โดย
เครือขายฯ ไดเสนอใหตัดคําวา “แออัด” ออก เพื่อให พ.ร.บ. ดังกลาวครอบคลุมถึงชาวบานใน
พื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิอื่นๆ ไมเฉพาะในเขตเมืองเทานั้น
ในการปฏิรูปการเมืองนั้น รัฐธรรมนูญป 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่ดี แตนักการเมือง
หลีกเลี่ยงที่จะออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมารองรับเพื่อการแกไขปญหาของชาวบาน
ขอเสนอ
ควรใหชาวบานที่ประสบปญหาตางๆ เขามามีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญ
นายอนุชา มีทรัพย รองประธานสหภาพแรงงานอัญมณีและเครื่องประดับ นิคมอุตสาหกรรม จ.
ลําพูน
ปญหาของคนงานคือ
1. คนงานขาดความรูความเขาใจกฎหมายคุมครองแรงงาน จึงถูกนายจางเอารัดเอา
เปรียบ
2. หนวยงานราชการปกปองนายจางมากกวาคนงาน
3. นายจางและหนวยงานรัฐขัดขวางการรวมตัวกันของคนงานเพื่อจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน
ยกตัวอยางเชน กอนหนานี้ ในภาคเหนือไมเคยมีสหภาพแรงงานเกิดขึ้น เมื่อมีการ
กอตั้งสหภาพแรงงานอัญมณีและเครื่องประดับขึ้นมา บริษัทไดปดงาน คนงานกวา 800 คนไม
สามารถเขาทํางานในโรงงานได นายจางอางวา การปดงานและการเลิกจางเปนสิทธิของ
นายจางตามกฎหมาย
แตในความเปนจริง
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธนั้น
นายจางไมสามารถเลิกจางลูกจางในกรณีลูกจางจัดตั้งสหภาพแรงงาน นอกจากนี้ ในบางโรงงาน
ในภาคเหนือ นายจางเลิกจางคนงานที่ตั้งครรภ ซึ่งเปนการเลิกจางทีข่ ัดตอกฎหมาย เปนตน
4. คาแรงขั้นต่ําไมเทากันในแตละพื้นที่ เชน คนงานในจังหวัดเชียงใหมไดรับคาแรงขั้น
ต่ํา 155 บาทตอวัน สวนในจังหวัดลําพูน คนงานไดรับคาแรงขั้นต่ํา 145 บาทตอวันในขณะที่คา
ครองชีพในทัง้ 2 พื้นที่แทบไมแตกตางกัน
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ขอเสนอ
1. ควรมีองคกรใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกลูกจาง ตั้งแตกอนที่จะเขาเปนคนงานใน
โรงงาน
2. ควรตั้งเกณฑใหชัดเจนในการลงโทษลูกจาง รวมทั้งควรตั้งหนวยงานหรือองคกร
ขึ้นมาตรวจสอบกรณีนายจางลงโทษลูกจาง
3. พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธป 2518 เปนกฎหมายที่ลาสมัย ควรมีการแกไขปรับปรุงให
สามารถคุมครองแรงงานไดดีขึ้น
4. รัฐควรสนับสนุนการรวมตัวเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงาน
5. ควรใหลูกจางมีสวนรวมในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําในแตละพืน้ ที่
6. ควรระบุไวในรัฐธรรมนูญวา รัฐตองสนับสนุนการรวมกลุมหรือการจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน รวมทั้งการชวยเหลือลูกจางที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
7. ควรพิจารณาเพิ่มคาจางหรือสวัสดิการแกคนงานใหเหมาะสมกับผลกําไรที่บริษทั
ไดรับ
ยกตัวอยางเชน
ในปจจุบันรัฐบาลไดลดหยอนภาษีใหแกบริษทั ตางชาติที่ลงทุน
ภายในประเทศ เมื่อนายจางไดผลกําไรก็ไมมีการขึ้นคาจางหรือสวัสดิการใหแกคนงาน เนื่องจาก
รัฐและนายจางมองวา เปนการเพิ่มตนทุนในการผลิต
8. ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ควรกําหนดใหมีตัวแทนจากสหภาพแรงงานแตละ
สหภาพแรงงานในประเทศไทย เขาไปมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญ
นายมนตรี อิ่มเอก ตัวแทนเครือขายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ
สภาพปญหา
1. ผูมีอํานาจใชสื่อเปนเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน บิดเบือนขอมูลขาวสาร ในขณะ
ที่ชาวบานจําเปนตองรับรูขอ มูลขาวสารอยางเทาทัน ทุกวันนี้ สื่อตกอยูภายใตความกลัวตางๆ
เชน กลัววาการนําเสนอของสื่อจะกระทบผลประโยชนของผูมีอํานาจ กลัววาจะถูกกระทําจากผูมี
อํานาจ เปนตน
2. ในปจจุบันวิทยุชุมชนหลายแหงดําเนินการเพื่อผลประโยชนของตนเอง เปนวิทยุ
ชุมชนที่เอื้อผลประโยชนแกพวกพองและนักการเมืองทองถิ่น รวมทั้งเปนวิทยุในเชิงพาณิชย
มากจนเกินไป
3. การสั่งปดวิทยุชุมชนภาคเหนือ (ชั่วคราว) ถือเปนการเลือกปฏิบตั ิตอสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อ
ขอเสนอ
1. วิทยุชุมชนควรเปนวิทยุที่ทาํ งานเพื่อสังคม ไมมุงหวังผลประโยชนในเชิงพาณิชย
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2. ควรปฏิรูปเนือ้ หาการนําเสนอของสื่อ เพื่อใหสื่อเปนสื่อของภาคประชาชนที่แทจริง
ควรทําใหสื่อเปนเครื่องมือของประชาชนในการนําเสนอเรื่องราวของตัวเองอยางถูกตอง
3. ควรคงมาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 41 ในรัฐธรรมนูญป 2540 ไว รวมทั้งควร
กําหนดให 20% ของคลื่นความถี่ทั้งหมดใหชุมชนดําเนินการ
4. เรงจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ใน
ระหวางที่ยังไมมีการตั้ง กสช. ควรใหภาคประชาชนเขาไปเปนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
วิทยุและโทรทัศน
5. ควรวางกรอบนโยบายวิทยุชุมชน โดยมีตัวแทนจากภาคสวนตางๆ เขาไปรวมกัน
กําหนดกรอบดังกลาว
นายวิกิจ เพ็ญภาค เครือขายภาคประชาชนภาคเหนือตอนลาง จังหวัดเพชรบูรณ
กฎหมายกระจายอํานาจสูทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญป 2540 ทําใหประชาชนมีความหวัง
กับการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมาก
ประชาชนหวังวาการกระจายอํานาจการปกครองสูสวน
ทองถิ่น จะถึงมือประชาชนอยางแทจริง แตที่ผานมา กระบวนการการกระจายอํานาจไมไดลงไป
ถึงประชาชน
ขอเสนอ
1. ควรกระจายอํานาจและงบประมาณใหถึงองคกรบริหารสวนตําบลมากกวาใน
ปจจุบัน ซึ่งงบประมาณกระจุกตัวอยูในระดับเทศบาล
2. แมวาสังคมไทยอยูภายใตระบบอุปถัมภ ผูนําทองถิ่นเปนฐานเสียงของนักการเมือง
อยางไรก็ดี การกระจายอํานาจก็ควรดําเนินการตอไป โดยไมควรยกเลิกองคกรปกครองสวน
สวนทองถิ่นตางๆ นับตั้งแต องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) องคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) และเทศบาล
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความรูความเขาใจกับประชาชนในเรื่อง
ประชาธิปไตย สิทธิพลเมือง มากขึ้น และรัฐควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณ หรืออาจจัดตั้ง
องคกรใหมขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ใหความรูป ระชาธิปไตยแกชาวบาน โดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ
นายไททัศน ภัยภิลัย ผูประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสภาคเหนือ
สถานการณเอดสในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือ จากการสํารวจกลุมผูต ิดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่
ภาคเหนือ พบวา มีผตู ิดเชือ้ จํานวน 984,000 ราย เสียชีวติ ไปแลวกวา 200,000 ราย ผูติดเชือ้ มี
แนวโนมที่จะแพรเชื้อออกไปสูกลุมอื่นๆ
และคาดวาจะมีผูตดิ เชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นประมาณ
29,000 รายตอป
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ในอดีต คนในสังคมรังเกียจผูติดเชื้อ ผูติดเชื้อจึงตองหลบซอนไมเปดเผยตัวเองทั้งที่มี
ปญหาสุขภาพ ผูติดเชื้อสวนใหญไมดแู ลสุขภาพตนเอง สุขภาพจึงทรุดโทรมลงอยางรวดเร็ว
เสียชีวติ ไดงายในเวลาอันสัน้
ในชวงตอมา กลุมผูติดเชื้อเริ่มรวมตัวกันในระดับชุมชน พยายามแสวงหาหนทาง
ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุม มีการใหคําปรึกษากันเอง จนเกิดความยอมรับในชุมชนมากขึ้น
ในปจจุบัน ผูติดเชื้อไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น ในดานสุขภาพ ผูติดเชื้อไดรับ
การรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น มีการใชยาตอตานไวรัสอยางกวางขวางขึ้น ทําใหผตู ิดเชื้อมีอายุยืน
ยาวขึ้น
ขอเสนอ
1. ควรผลักดันใหเกิดนโยบายดานสุขภาพที่มาจากความตองการของภาคประชาชน
อาทิ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพทั่วหนา โดยกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ภายใต พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพทั่วหนา กลุมผูติดเชื้อควรมีตวั แทนในอนุกรรมการระดับตางๆ
2. ผลักดันใหประชาชนทุกกลุม เขาถึง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพทั่วหนา อยางทั่วถึง
และเทาเทียม โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
3. ภาคประชาชนควรตรวจสอบนโยบายของรัฐที่สงผลกระทบตอการเขาถึงยาของ
ผูปวยตลอดจนการรักษาพยาบาล เชน การทํา FTA ของรัฐบาล นโยบายศูนยกลางดานสุขภาพ
แหงเอเซีย เปนตน
4. ผลักดันใหภาคประชาชนและกลุมผูต ิดเชื้อมีตัวแทนในรัฐสภา
5. สรางการเรียนรูประชาธิปไตยในระดับพืน้ ที่
โดยเชื่อมโยงเครือขายชาวบานเขา
ดวยกันผานปญหาดานสุขภาพ
รวมทั้งประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมี
งบประมาณจํานวนมาก ทั้งนี้ ในปจจุบันมีการตั้งกองทุนสงเสริมสุขภาพตําบล ชุมชนสามารถใช
งบประมาณของกองทุนเพื่อทํางานปองกันปญหาดานสุขภาพ รวมทั้งเพื่อสงเสริมดูแลสุขภาพ
ดวยตนเอง
นายมณเทียน พรหมลัทธิศร โครงการเพื่อชายรุนใหมใสใจสุขภาพ (ความหลากหลายทางเพศ)
ในเบื้องตนสังคมตองยอมรับวา กลุมชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง รวมทั้งความ
หลากหลายทางเพศปรากฏอยูจริงในสังคมไทยและสังคมโลก ยกตัวอยางเชน ในป 2548 ใน
ประเทศอังกฤษ มีการออกกฎหมายรับรองสถานะการแตงงานของคนรักเพศเดียวกัน รวมทั้งมี
การออกกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้ในอีกหลายประเทศ เชน เนเธอรแลนด อังกฤษ แคนาดา
สหรัฐฯ
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ปญหาความไมยอมรับความหลากหลายทางเพศนี้สะทอนมาจาก พ.ร.บ. รับราชการ
ทหารป 2497 มาตรา 7 ของกระทรวงกลาโหม กําหนดใหชายไทยอายุ 21 ป เขารับการตรวจ
เลือกทหารกองเกิน หากเปนผูชายที่แปลงเพศหรือทําหนาอก จะจัดเปนบุคคลทีร่ างกายพิการ
หรือทุพพลภาพ และบันทึกไวในเอกสารรับรองผลการคัดเลือก หรือ สด.43 วา เปนโรคจิตถาวร
บุคคลกลุมนี้จงึ เปนเหมือนบุคคลไรความสามารถ ไมสามารถสมัครงานได
ขอเสนอ
1. ใหยกเลิกขอความที่ระบุไวในเอกสารทางราชการ และเอกสารทางการแพทยอื่นๆ
ที่ระบุวา คนรักเพศเดียวกันเปนผูปวย
2. ควรเปดโอกาสใหกลุมคนรักเพศเดียวกันใหสามารถเขาถึงงานบริการดานสุขภาพ
ของรัฐไดมากขึ้น ที่ผานมา เครือขายคนรักเพศเดียวกันไดตั้งศูนยบริการทางสุขภาพที่เปนมิตร
ตอกลุมคนทีท่ ํางานดานบริการ เนื่องจากกลุมคนรักเพศเดียวกันมักจะถูกสถานพยาบาลซักถาม
ดวยคําถามทีไ่ มเหมาะสม
3. ควรพิจารณาการดําเนินนโยบายที่กระทบตอผูติดเชื้อเอชไอวี เชน สิทธิบตั รยาใน
การทําความตกลง FTA ซึ่งจะกระทบตอการเขาถึงยาของผูปวย เปนตน
4. ควรกําหนดใหกลุมคนรักเพศเดียวกันเขาไปมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากคนรักเพศเดียวกันมีอยูในทุกสาขาอาชีพ แตไมไดรับการยอมรับอยางชัดเจน
ความเห็นเพิ่มเติมจากผูเขารวมสัมมนา
1. ควรผลักดันระบบภาษีที่ดนิ อัตรากาวหนา เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมมาก
ขึ้น
2. ปญหาผลกระทบจาก FTA ปญหาที่ดิน ปญหาวิทยุชุมชน ปญหาราคาผลผลิต
การเกษตร ประชาชนควรผลักดันใหเกิดการแกไขผานระบบการเมือง โดยไมขึ้นอยูกับวา ใครจะ
เปนรัฐบาล
3. ผลักดันใหการปฏิรูปการเมืองใหสามารถแกปญหาของชาวบานไดจริง โดยไมฝาก
ความหวังไวกบั นักการเมือง
4. การปฏิรูปการเมือง ควรลดอํานาจรัฐจากสวนกลางใหมากที่สุด ควรกระจายอํานาจ
สูทองถิ่น
5. การปฏิรูปการเมือง ควรสรางนโยบายรัฐสวัสดิการขึ้น เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน
ในสังคม โดยตองมีระบบภาษีกาวหนา เพื่อนํารายไดมาดําเนินนโยบายรัฐสวัสดิการ
6. ควรปฏิรูปที่ดนิ โดยมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ แหงชาติ รวมทั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล
7. การปฏิรูปทางการเมืองควรเชื่อมโยงทุกปญหาเขาดวยกัน
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8. ในการปฏิรูปการเมือง ควรแกไขกฎหมายปาสงวนแหงชาติเพื่อใหชาวบานสามารถ
ทํากินในพื้นทีท่ ี่ตนครอบครองอยู
พรอมทั้งอนุโลมใหชาวบานเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการ
เพาะปลูกในทีด่ ินที่รัฐจัดสรรใหไดมากขึ้น
9. ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในระดับจังหวัดมากขึ้น
กวาในปจจุบนั
10. ควรจํากัดอํานาจของนักการเมืองไมใหมีอิทธิพลตอขาราชการ และควรให ส.ส. เขา
อบรมจิตใจกอนการเลือกตัง้ 1 สัปดาห
11. ควรจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
เพื่อใหชาวบานเกิดความตื่นตัวทาง
การเมือง มีองคกรขึ้นมารับผิดชอบในการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งควรเผยแพรงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับประชาธิปไตยใหแกชาวบาน
12. การปฏิรูปการเมืองและสังคม
ควรสรางความสมดุลระหวางอํานาจของรัฐกับ
ประชาชน เชน การกระจายอํานาจที่เปนเพียงรูปแบบ แตเปนการกระจายอํานาจที่เพิ่มอํานาจ
ใหแกประชาชน ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากร
ทองถิ่น เปนตน
13. ควรปฏิรูปเนือ้ หาสื่อใหมีคุณภาพมากขึ้น เปนอิสระจากการเมืองมากขึ้น
สังเคราะหปญหาและขอเสนอปฏิรูปการเมือง
รศ. ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สรุปปญหาเปนสองกลุม
1. รัฐหรือรัฐธรรมนูญจะตองใหบริการหรือควบคุมชีวติ พลเมืองกับชีวติ สังคมอยางเสมอ
ภาค รัฐธรรมนูญจะตองค้ําประกันสิทธิพลเมืองในการมีปจจัยการผลิต กลาวคือ ตอปญหาทีด่ ิน
ควรมีการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม ตอปญหาปาไมควรรับรองสิทธิชุมชน ตอ
ปญหาน้ําควรรับรองสิทธิของผูใชน้ํา รวมทั้งมีการคุมครองสิทธิแรงงาน
2. สิทธิพลเมืองที่เทาเทียม อาทิ ปญหาชาติพันธุ ปญหาความหลากหลายทางเพศ
ปญหาผูปวยทางสังคม การประกันสุขภาพถวนหนา การศึกษาอยางเสมอภาค
ประชาชนตองมีอํานาจหรือสิทธิในการควบคุมรัฐ เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น และ
แกปญหาตางๆ การควบคุมรัฐทําไดในหลายรูปแบบ เชน การควบคุมนักการเมือง การควบคุม
พรรคการเมือง หรือการควบคุมรัฐระบบราชการ
ในการแกไขปญหาตางๆ ประชาชนตองควบคุมการเมืองได ควบคุมพรรคการเมืองได
ยกตัวอยางเชน การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน ควรทําไดงายขึ้น
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ขอเสนอ
1. ผูใชสิทธิเลือกตั้งจํานวนครึ่งหนึ่ง สามารถเขาชื่อถอดถอนนักการเมืองระดับชาติไป
จนถึงนักการเมืองระดับทองถิ่นได
2. การควบคุมรัฐ การเขาชื่อเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน จะตองทําไดงายขึ้นกวา
ในปจจุบัน สิทธิในการฟองรองของประชาชนควรจะทําไดงายขึ้น และกวางขวางขึน้ เชน สิทธิ
ของผูเสียหาย
3. ควรใหศาลปกครองรับฟองคดีที่ผูเสียหายรองเรียนในมิติที่กวางขวางขึ้น
4. ควรประกันสิทธิพลเมืองอยางเสมอภาคโดยระบุไวในรัฐธรรมนูญวา รัฐตองจัดการ
ทรัพยากรอยางเสมอภาค อาทิ ในเรื่อง ที่ดิน ปาไม น้ํา รัฐธรรมนูญอาจจะตองระบุถึงระบอบ
ทรัพยสินของชุมชน นอกเหนือไปจากระบอบทรัพยสินของรัฐและระบอบทรัพยสินของเอกชน
รวมทั้งควรจัดตั้งองคกรการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนขึ้น
5. รัฐธรรมนูญตองคุมครองแรงงานทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
6. รัฐจําเปนตองสรางแหลงการเรียนรูตอประชาชนใหเสมอภาคกัน
โดยระบุไวใน
กฎหมาย
7. ระบุไวในรัฐธรรมนูญถึงสิทธิพลเมืองที่เทาเทียมกัน เชน ชาติพันธุ ความ
หลากหลายทางเพศ ผูปวยทางสังคม สุขภาพทั่วหนา การศึกษาเสมอภาค การเรียนรูตลอดชีวติ
รวมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามและตรวจสอบ
8. รัฐธรรมนูญควรระบุไววา การถือครองที่ดินควรมีความเสมอภาค รวมทั้ง ปาไม
และน้ํา เปนสิทธิของชุมชน
9. ควรมีองคกรทําหนาที่ติดตามและตรวจสอบการบังคับใชรัฐธรรมนูญ ยกตัวอยาง
เชน ผูตรวจการรัฐสภาอาจทําหนาที่พิจารณาวา กฎหมายใดเปนปญหาที่ทําใหเราไมสามารถ
ปฏิบัตติ ามรัฐธรรมนูญได
10. วุฒิสภาควรมีอํานาจเพียงอยางเดียวคือ ในการทําประชามติ และประชาพิจารณ
11. ระบุไวในรัฐธรรมนูญถึงการปฏิรูประบบภาษีอากร ควรเปลี่ยนกรมสรรพากรเปน
สํานักงานสรรพากรแหงชาติ โดยมีภาคประชาชนครึ่งหนึ่งเขาไปเปนคณะกรรมการฯ เพื่อให
การกําหนดระบบภาษีอากรเปนอิสระจากนักการเมือง
รวมทั้งทําใหการจัดเก็บภาษีในอัตรา
กาวหนาใหเปนจริงได
สรุปคือ เราควรยกระดับของปญหาทั้งหมดใหสัมพันธกับสิทธิพลเมืองโดยรวม เพื่อ
แกปญหาของสังคมในระยะยาว
และเพื่อตอสูกับนโยบายที่สงผลกระทบกับเราไดมากยิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้คือ แนวทางการจัดความสัมพันธทางอํานาจระหวางรัฐกับสังคมที่ดีขึ้น
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• การประชุมรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนครัง้ ที่ 2 ที่จังหวัดอุบลราชธานี
“การปฏิรูปการเมืองของภาคประชาชน: จะปฏิรูปการเมืองอยางไรใหกินได”
วันอาทิตยที่ 21 มกราคม 2550
ณ หองบัวทิพย 3 ชั้น 4 ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี
หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการเมืองรอบใหมที่จะเกิดขึ้นไมควรเปนเพียงการจัดความสัมพันธทางอํานาจ
ระหวางนักการเมือง และชนชั้นสูงของประเทศ แตควรจะนําไปสูก ารแกปญหาดานตางๆ ที่
ประชาชนประสบอยูใหมีประสิทธิผลจริง หรือที่เรียกวา “การปฏิรูปการเมืองที่กินได”
การเปดโอกาสใหประชาชนไดสะทอนปญหาและนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหา
ของตนอยางเปนรูปธรรม จึงเปนหัวใจของกระบวนการปฏิรูปการเมืองที่ขาดไมได โดยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนประสบปญหาสําคัญตางๆ มากมาย เชน ปญหาปาไมและทีด่ ิน
ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา เปนตน
โครงการการสรางองคความรูเพื่อการปฏิรูปการเมือง ซึ่งสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ตองการสรุป
บทเรียนความพยายามแกปญหาของภาคประชาชน เพื่อรวมกันสังเคราะหขอ เสนอแนะในการ
ปฏิรูปการเมืองครั้งใหม ผานการสัมมนาในหัวขอ “จะปฏิรูปการเมืองอยางไรใหกินได” ในวันที่
21 มกราคม 2550 ที่จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค
1. เพื่อเรียนรูบทเรียนการตอสูข องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแกไข
ปญหาของตน
2. เพื่อรวมกันสังเคราะหขอเสนอในการปฏิรูปการเมืองที่จะนําไปสู “การปฏิรูปการ
เมืองที่กินได” ระหวางนักวิชาการในโครงการฯ และประชาชน
กลุมเปาหมายและจํานวนผูเขารวมสัมมนา
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กลุมประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาปาไมที่ดิน
ปญหาแรงงาน หรือปญหาอื่นๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 50-60 คน
หัวขอการสัมมนา
1. การนําเสนอปญหาของตัวแทนชุมชน และขอเสนอในการปฏิรูปการเมือง
2. การสังเคราะหขอเสนอการปฏิรูปการเมืองโดยนักวิชาการและประชาชน
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิทยากร
ตัวแทนจากเครือขายปญหาตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ เครือขายปญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เครือขายปาชุมชน เครือขายคนปลูกขาว เปนตน รวมทั้ง
นักวิชาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักวิจัยของโครงการฯ
งบประมาณ
คาใชจายในการจัดประชุมจะมาจากงบประมาณของโครงการการสรางองคความรูเพื่อการปฏิรูป
การเมือง และสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
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“การปฏิรูปการเมืองของภาคประชาชน:จะปฏิรูปการเมืองอยางไรใหกินได”
วันอาทิตยที่ 21 มกราคม 2550
ณ หองบัวทิพย 3 ชั้น 4 ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี
จัดโดย มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
และโครงการการสรางองคความรูเ พือ่ การปฏิรูปการเมือง
โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 15.30 น.

15.30 น.

ลงทะเบียน
กลาวตอนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค แนะนําตัว
นําเสนอปญหาของชุมชนและขอเสนอในการปฏิรูปการเมือง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ปาชุมชน โดย คุณ มัสยา คําแหง มูลนิธิพิทักษธรรมชาติเพื่อชีวติ
- ที่ดิน โดย คุณ อัฐฌาวรรณ พันธุมี เครือขายชุมชนอุบลราชธานี
เด็กและเยาวชน โดย คุณสายรุง สิงหเรือง มูลนิธิเพิรล เอส บัค
เกษตรอินทรีย โดย คุณบุญสงค มาศขาว จังหวัดยโสธร
เศรษฐกิจชุมชน โดย อาจารยทองสวน โสดาภักดิ์ เครือขายคนปลูกขาว
การศึกษา โดย อาจารยนิรันดร กุลฑานันท สถาบันวิจัย ม.ราชภัฏบุรีรัมย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอประเด็นปญหาของชุมชนขอเสนอในการปฏิรูปการเมือง (ตอ)
การเมืองภาคประชาชน โดย คุณประยุทธ ชุมนาเสียว
สุขภาพ โดย คุณกาญจนา ทองทั่ว สมัชชาสุขภาพ จ.อุบลฯ
สื่อ โดย อาจารยนพภา พันธุเพ็ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สังเคราะหขอเสนอปฏิรูปการเมือง
โดย นายแพทยนิรนั ดร พิทักษวัชระ และคณะนักวิชาการในโครงการ
การสรางองคความรูเพื่อการปฏิรูปการเมือง
สรุปปดการสัมมนา
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-รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนา
นายสมภาร บุญทะจิตร
นายสามารถ อาญาเมือง
นางศุทธิมี อาญาเมือง
นายถวิล วังจั่นดี
นางวิภา เพ็งงาม
นายชาติวัฒน รวมสุข
นายเทียน จันทุย
นายประมวล ผลเชื้อ
นายประมวล บุญสงค
นายพิทักษ สุขกุล
นายธีรพล เจนวิทยา
นายเทพพันธุ พันธุมี
นายอธิชัย บุญประสิทธิ
นายโอภาส เจริญพจน
นายสุรพัฒน สายพันธ
นางสาวสมพร กิ่งมาลา
นายสมนึก โคตรเมือง
นายสุเชาวน มีหนองหวา
นางสาวศันสนีย ชินภาษ
นายอํานวย วงษละคอน
นางจํารูญ ศรีวงเลิศ
นางสาววัฒนา นาถประดิษฐ
นางสดใส สรางโศรก
นายทนงศักดิ์ สุขาวัฒน
นายคําพอง เทพาคํา
นางธรวรรณ พวงพกา
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญญบาล
นายประศักดิ์ ศิริวาลย
นางพงษศักดิ์ สายวรรณ
นายราชันย กัลยาฤทธิ์
นายเศรษฐใส สายโกสีย
นายพล ฟูแกว
อ. พฤกษ เถาถวิล

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
ผศ. สิริพรรณ นกสวน
อ.ปกปอง จันวิทย
นายวรดุลย ตุลรักษ
น.พ. นิรันดร พิทักษวัชระ
นางสาวจงกลนี ศิริรัตน
นางสาวกาญจนา ทองทั่ว
นางมัสยา คําแหง
อ. ประยุทธ ชุม นาเสียว
นางสายรุง สิงหเรือง
อ. นพภา พันธเพ็ง
อ. ทองสวน โสดาภักดิ์
อ. นิรันดร กุลฑานันท
นายบุญสง มาตขาว
นางอัฐฌาวรรณ พันธุมี
นางชุติมา จันทรมณี
นายสงกา สามารถ
นางสาวประนอม ทากะเมียด
นายกริช เบียนริมย
นางสาวสมาพร มังคลั่ง
นางสาวนวพรรษ ประวรรณโมส
นายบุญสง มาตขาว
นายนิมิตร ทองนอย
นายเชาวลิต ตามชัย
นายภักดี สมบูรณ
นายไพรสน พิมพรัตน
ด.ต. ไพทูรย ทะวะสม
นายสําอาง หมุถหนาถ
นางโสภา ทับงาม
นายจํารัส แจงทําวงษ
นายบุญเทียง มาหาร
นางสาวแสงจันทร พิรุณ
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-บันทึกการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนครั้งที่ 2
นายอํานวย วงละคร เครือขายปาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี นางมัสยา คําแหง มูลนิธิพิทักษ
ธรรมชาติเพื่อชีวติ
สภาพปญหา
1. การออกเอกสารสิทธิต์ ามนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทับซอนกับพืน้ ที่
ปาชุมชน ยกตัวอยางเชน ในจังหวัดอุบลราชธานี หนวยงานรัฐไดออกเอกสารสิทธิ์ใหแกนายทุน
ปลูกตนยางพาราในพื้นที่ปา ชุมชน
2. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ออกหนังสืออนุญาตใหนายทุนเขา
ทําประโยชนในเขตปฏิรูปทีด่ ิน โดยมิชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายระบุให ส.ป.ก. ออก
หนังสืออนุญาตใหเกษตรกรเขาทําประโยชน ในพื้นทีป่ าสงวนแหงชาติที่เสื่อมสภาพ ที่ดินสา
ธารณสมบัติ และที่ดินรกรางวางเปลานอกเขตปาไมถาวร โดย ส.ป.ก. จะเปนผูสํารวจรังวัด และ
สอบสวนสิทธิในที่ดิน
ปญหาในชวงที่ผานมาคือ ส.ป.ก. ไดสํารวจรังวัดเขตปฏิรปู ที่ดินในอําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อออกหนังสือใหเกษตรกรเขาทําประโยชน แตคณะกรรมการปาชุมชน
พบวา ส.ป.ก. ไดออกหนังสือใหแกนายทุนบางราย เขาทําประโยชนในพื้นที่นอกเขตสํารวจ
ในกรณีดังกลาว คณะกรรมการปาชุมชน ไดยื่นหนังสือไปยังหนวยงานของรัฐหลายแหง
เชน สวนราชการจังหวัด กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสิ่งแวดลอม ให
เปดเผยขอมูลการออกเอกสารสิทธิว์ าถูกตองตามกฎหมายหรือไม อยางไรก็ตาม หนวยงานของ
รัฐไมเปดเผยขอมูลแตอยางใด .
นอกจากนี้ คณะกรรมการปาชุมชนไดรองเรียนไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภา ผาน
วุฒิสมาชิกในจังหวัดของตน
3. ในปจจุบันแนวเขตอุทยานแหงชาติ เขตปาสงวนแหงชาติ เขตปาอนุรักษ ไม
สอดคลองกับสภาพปาตามความเปนจริง
4. นโยบายสงเสริมการปลูกตนยางพาราในป 2545 ลมเหลว กลาวคือ หนวยงานรัฐไม
เผยแพรความรู และขอมูลการปลูกตนยางพาราใหแกชาวบานอยางรอบดาน อาทิ วิธีการและ
ขั้นตอนการปลูกตนยางพารา ความเหมาะสมของพื้นที่ ราคายางพาราในทองตลาด ผลกระทบ
จากการปลูกตนยางพาราในระยะยาว เปนตน เกษตรกรสวนใหญจึงประสบภาวะขาดทุนจาก
การปลูกยางพารา
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ขอเสนอ
1. ควรตราพระราชบัญญัติปาชุมชน เพื่อรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
2. หนวยงานราชการทุกระดับ ควรปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการป 2540
3. ชาวบานควรรวมตัวกันใหเขมแข็ง และควรสรางกฎระเบียบในการดูแลรักษาปา
ชุมชน
4. ควรบรรจุภูมปิ ญญาของชุมชนในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน
5. ควรกําหนดใหชุมชนมีสวนรวม และตรวจสอบการดําเนินนโยายของรัฐ
6. รัฐบาลควรสํารวจพื้นที่ปาไมทั่วประเทศ เพื่อประกาศเขตอุทยานแหงชาติ เขตปา
สงวน เขตปาอนุรักษ และเขตปาเสื่อมโทรมใหชัดเจน
ในแต ล ะจั งหวั ด สํา นั กงานปาไมจังหวัด ควรรว มมือกับคณะกรรมการชุ มชนทํ า การ
สํารวจพื้นที่ปาไม และขึ้นทะเบียนบางพื้นที่ใหเปนปาชุมชน
นางอัฐฌาวรรณ พันธุมี นายโอภาส เจริญพจน นายพงษศักดิ์ สายวรรณ เครือขายชุมชน
อุบลราชธานี
สภาพปญหา
1. ประชาชนไรทอี่ ยูอาศัย เพิ่มจํานวนขึ้นมากในเขตชุมชนเมือง เนื่องมาจากแรงงาน
ภาคเกษตรอพยพเขาเมือง มีการปลูกสรางที่อยูอาศัยโดยไมมีเอกสารสิทธิ์ ทั้งในที่ดินของรัฐ
และเอกชน
2. หนวยงานรัฐออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสาธารณะใหแกนายทุน ทับซอนที่ทํากินและ
อยูอาศัยของชาวบาน
3. นักการเมืองถือครองที่ดินเปนจํานวนมาก และหนวยงานของรัฐก็เอื้อประโยชนตอ
นักการเมืองและพวกพอง
4. นายทุนบุกรุกที่ดินสาธารณะโดยผิดกฎหมาย แตเจาหนาที่รัฐไมดําเนินคดี
5. หนวยราชการไมยอมออกเอกสารสิทธิ์ใหแกชาวบาน ซึ่งอยูอาศัยในทีด่ ินของรัฐเปน
เวลานาน แมวาชาวบานไดยื่นขอเอกสารสิทธิ์กับหนวยราชการแลวก็ตาม
6. สํานักงานที่ดินเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการขอเอกสารสิทธิ์มากเกินไป
7. ปญหากฎหมายไมเปนธรรมและเอื้อประโยชนตอนายทุน ยกตัวอยางเชน ในการ
กระทําความผิดกฎหมายควบคุมอาคาร เจาหนาที่ของรัฐมักยินยอมใหนายทุนจายคาปรับ แต
จับกุมและดําเนินคดีกับชาวบาน
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8. หนวยงานของรัฐไมแจงขอมูลการดําเนินการโครงการตางๆ
ใหประชาชนทราบ
ลวงหนา เชน โครงการพัฒนาเมืองอุบลราชธานี โครงการถนนเลี่ยงเมือง โครงการเขื่อน
โครงการเตาเผาขยะติดเชื้อ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เปนตน
9. นักการเมืองครอบงําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อแสวงหาผลประโยชนจาก
โครงการของทองถิ่น
10. การเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนทําไดยาก
เนื่องจากขั้นตอนการรวบรวม
รายชื่อ การถายเอกสารสําเนาทะเบียนบาน และบัตรประชาชน มีความยุงยากและมีคาใชจายสูง
ขอเสนอ
1. ควรยกเลิกกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการปฏิรูปที่ดินใหแกผูไรที่อยูอาศัย
เชน
พระราชบัญญัติที่ดินป 2497 และควรแกไขเทศบัญญัตทิ ี่เกี่ยวของในแตละทองถิ่น
2. ควรจัดเก็บภาษีที่ดินและภาษีมรดกในอัตรากาวหนา รวมทั้งจํากัดการถือครองที่ดิน
ของเอกชน
3. ควรตราพระราชบัญญัติรับรองสิทธิชุมชน ใหครอบคลุมถึงสิทธิของชุมชนแออัด
หรือตราพระราชบัญญัติชุมชนแออัด เปนการเฉพาะ
4. รัฐควรออกโฉนดรวมใหแกชุมชนแออัด เพื่อไมใหสมาชิกชุมชนขายสิทธิในที่อยู
อาศัยของตน
5. รัฐควรออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสาธารณะตกสํารวจใหแกชาวบาน
6. ควรลดขั้นตอนที่ยุงยาก ในการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน เชน หนวยงาน
ของรั ฐ ควรอํ า นวยความสะดวก ในการถา ยเอกสารบั ต รประชาชนและสํ า เนาทะเบี ย นบา น
รวมทั้งควรหาทางปองกันมิใหรางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนถูกแกไขเปลี่ยนแปลงสาระ
สําคัญ
7. การวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ควรมีผลบังคับใหหนวยงาน
ของรัฐตองปฏิบัตติ าม
8. ควรใหประชาชนเปนผูเลือกหนวยงานวิจัยผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการ
ขนาดใหญ โดยรัฐบาลเปนผูเ สนอรายชื่อหนวยงานวิจัยขึ้นมา
นายบุญสง มาตขาว เครือขายเกษตรอินทรีย จังหวัดยโสธร
สภาพปญหา
1. ภาคเกษตรลมสลาย
2. ปญหานายหนากวานซื้อทีด่ ิน เพื่อใหบริษัทตางชาติทาํ ธุรกิจการเกษตร
3. ปญหานายทุนแสวงหาผลประโยชนกับนโยบายการเกษตร กลาวคือ การสงเสริม
การใชสารเคมี ในการเกษตร เอื้อประโยชนตอบริษัทนําเขาสารเคมีการเกษตร
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4. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการใชปุยเคมีและสารเคมี
5. สินคาเกษตรปลอดสารเคมี ไมไดรับความนิยมจากผูบริโภคภายในประเทศ ผูผลิต
รายยอยจึงประสบปญหาขาดทุน
6. การบังคับใชกฎหมายหามนําเขาสารเคมี ไมมีประสิทธิภาพ มีการลักลอบนําเขา
สารเคมีการเกษตร เขามาจําหนายในประเทศอยางแพรหลาย
7. สินคาเกษตรที่ติดฉลากปลอดสารเคมี ไมถูกตรวจสอบวาปลอดสารเคมีจริงหรือไม
8. องคกรคุมครองผูบริโภคไมมีประสิทธิภาพ
9. องคกรสงเสริมการเกษตรของรัฐ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด ไมมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอ
1. ควรตราพระราชบัญญัติพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และควรจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
2. ควรบรรจุความรูดานเกษตรอินทรียและเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ไวในหลักสูตรของ
โรงเรียน
3. รัฐควรจํากัดการนําเขาสารเคมีในการเกษตรอยางเขมงวด
4. องคการบริหารสวนตําบล ควรออกระเบียบควบคุมพื้นที่การใชสารเคมีในชุมชน
5. รัฐควรมุงสงเสริมตลาดสินคาเกษตรปลอดสารเคมีและอาหารที่ปลอดภัย
เพื่อ
รองรับผลผลิตจากชุมชน
6. องคกรคุมครองผูบริโภคควรตรวจสอบคุณภาพสินคาติดฉลากปลอดสารเคมี
นายทองสวน โสดาภักดิ์ เครือขายคนปลูกขาว จังหวัดอุบลราชธานี
สภาพปญหา
1. ปญหาผูคาขาวรายใหญทุมตลาด
2. สมาคมขาวถุงไทยผูกขาดการจัดจําหนายขาว
3. ขาวปลอดสารเคมีจากชุมชน มีราคาแพงกวาขาวจากผูคาขาวรายใหญ
4. ชุมชนขาดแคลนแรงงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในการผลิตเพือ่ จัดจําหนายโดย
ชุมชนเอง
5. ปญหาหนี้สินเกษตรกร
ขอเสนอ
1. ชุมชนควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไมควรมุงผลิตเพือ่ ขาย
2. เกษตรกรควรทําการเกษตรแบบครบวงจร และควรประกอบอาชีพเสริม
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3. ชุมชนควรใชภูมิปญญาทองถิ่นแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา เชน การ
ทําขาวเมา ขาวตู ขาวตัง รวมถึงพัฒนาการออกแบบหีบหอบรรจุภัณฑ
4. ควรบังคับใชกฎหมายหามการนําเขาสารเคมีอยางจริงจัง
5. ควรมีกลไกการตรวจสอบมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดสารเคมี และรัฐบาลควรให
ขอมูลแกผูบริโภคมากขึ้น
6. ควรจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญป 2540
นางสายรุง สิงหเรือง มูลนิธิเพิรล เอส บัค
สภาพปญหา
1. เยาวชนมีเพศสัมพันธุกอนวัยอันสมควร เชน เด็กอายุ 12-13 ป
2. ปญหาการใชความรุนแรงในหมูวัยรุน
3. ปญหายาเสพติด
4. เยาวชนขายบริการทางเพศ
5. ปญหาเยาวชนใชจายฟุมเฟอย และมีคานิยมบริโภคสินคาตามสมัย
ขอเสนอ
1. ครอบครัวควรใหความรูความเขาใจที่ถูกตองแกเยาวชน
2. ควรควบคุมเนื้อหาสื่อใหเหมาะสมกับเด็ก และสกัดกั้นวัฒนธรรมตะวันตกที่แฝงมา
กับสื่อ
อาจารยนิรันดร กุลฑานันท สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี ัมย จังหวัดบุรีรัมย และ
อาจารยสุเชาวน มีหนองวา เครือขายครูภาคอีสาน
สภาพปญหา
1. ปญหาหนี้สินขาราชการครูทั่วประเทศ มีปริมาณสูงมาก
2. ปญหาหนี้สินขาราชการครู สงผลใหคุณภาพการเรียนการสอนตกต่าํ
3. ระบบการประเมินขาราชการครู ไมมีประสิทธิภาพ เชน การตรวจสอบเอกสารที่
ยุงยาก
4. ขาราชการครูถูกแทรกแซงจากนักการเมือง มีการใชอิทธิพลเพื่อโยกยายและเลือ่ น
ตําแหนงขาราชการครู
5. รัฐไมสงเสริมการศึกษาทางเลือก เชน รัฐไมรับรองการเรียนการสอนที่บาน (home
school)
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6. นโยบายมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

ตัดโอกาสคนจนเขาสูก ารศึกษาระดับอุดม

ศึกษา
7. ครูเปนอาชีพที่มีรายไดนอย
8. ปญหานโยบายการถายโอนการศึกษาใหแกทองถิ่น กอใหเกิดความขัดแยงระหวาง
ครู รวมทั้งมีการตอตานในวงกวาง
9. ปญหาความขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับประถมศึกษา
เนื่องจากรัฐบาลทุมงบประมาณสวนใหญกับการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา
10. ปญหาความขาดแคลนครูในภาคอีสาน กลาวคือ สัดสวนจํานวนนักเรียนตอครูอยูที่
ประมาณ 30 ตอ 1
11. ระบบการศึกษาทําใหนักเรียนหางจากชุมชน
นางกาญจนา ทองทั่ว มูลนิธปิ ระชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี
สภาพปญหา
1. ผูติดเชื้อ HIV ขยายไปสูก ลุมเยาวชนมากขึ้น เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน
การมีเพศสัมพันธุในหมูวัยรุน การขายบริการทางเพศของเยาวชน เปนตน
2. ปญหาการคุมครองสุขภาพของประชาชนในชนบท เนื่องมาจากความขาดแคลน
สถานพยาบาล แพทย และเจาหนาที่สาธารณสุข
ขอเสนอ
1. ควรบั ง คั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยภาค
ประชาชนควรมีสวนรวมในการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปนตน
2. ควรจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติระดับหมูบาน และประสานความรวมมือ
กับองคการบริหารสวนตําบล
3. ชุมชนควรมีสว นรวมในสถานพยาบาลของรัฐ เชน การสงอาสาสมัครจากชุมชน
ชวยงานในสถานีอนามัย โรงพยาบาล เปนตน
4. ควรมีกฎหมายรองรับการรักษาพยาบาลแผนไทยของชุมชน
และควรบรรจุภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยไวในหลักสูตรการศึกษา
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นายคําพอง เทพาคํา สมาพันธวิทยุชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
สภาพปญหา
1. หนังสือพิมพทองถิ่นมีรายไดไมเพียงพอไมสามารถพึ่งตนเองได
เนื่องจาก
ประชาชนบริโภคขาวสารจากสื่อประเภทอื่นมากขึ้น
2. วิทยุชุมชนเพิม่ จํานวนมากขึ้น กลาวคือ ในชวง 2 ปที่ผานมา วิทยุชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธานีเพิ่มขึ้นจาก 7 สถานี เปนประมาณ 100 สถานี
3. วิทยุชุมชนสงสัญญาณรบกวนกันมาก เนื่องจากสถานีวิทยุชุมชนแตละสถานี มี
กําลังสงสูงกวา 1 กิโลวัตต
4. รายการวิทยุชมุ ชนสวนใหญ เนนรายการเพลงตามสมัยนิยม
ขอเสนอ
1. ควรเรงดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ (กสช.) เพื่อจัดระเบียบวิทยุชุมชน
2. ควรยกเลิกขอกําหนดใหวิทยุชุมชนเปดรับโฆษณาธุรกิจได 6 นาทีตอ 1 ชั่วโมง
3. ประชาชนควรสนับสนุนทางการเงินแกผูผลิตรายการวิทยุที่เปนประโยชนแกชุมชน
4. ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 40 เพื่อรองรับการปฏิรูปสือ่
5. รัฐควรสนับสนุนใหชุมชนผลิตสื่อดานวัฒนธรรม ซึ่งมีเนื้อหามาจากฐานความรูข อง
ชุมชน
นายคําพอง เทพาคํา นางสาวสมาพร มังคลัง และนางมัสยา คําแหง
1. นักการเมืองครอบงําองคกรปกครองทองถิ่น และนายกองคการบริหารตําบล มักจะ
เปนผูมีสายสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติ
2. งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มสูงขึ้นมาก กอใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนจากการอนุมัติโครงการตางๆ
3. ขาราชการประจําพึ่งพานักการเมืองทองถิ่นเพื่อแบงปนผลประโยชน
4. ปญหาระบบราชการฝงรากลึกในทองถิ่น การบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มักจะเปนระบบการสั่งการแบบราชการ
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• การประชุมรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนครัง้ ที่ 3 ที่จังหวัดสงขลา
การประชุมสัมมนา
“การปฏิรูปการเมืองของภาคประชาชน: จะปฏิรูปการเมืองอยางไรใหกินได”
วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ณ หอง 210 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการเมืองรอบใหมที่จะเกิดขึ้นไมควรเปนเพียงการจัดความสัมพันธทางอํานาจ
ระหวางนักการเมือง และชนชั้นสูงของประเทศ แตควรจะนําไปสูก ารแกปญหาดานตางๆ ที่
ประชาชนประสบอยูใหมีประสิทธิผลจริง หรือที่เรียกวา “การปฏิรูปการเมืองที่กินได”
การเปดโอกาสใหประชาชนไดสะทอนปญหาและนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหา
ของตนอยางเปนรูปธรรม จึงเปนหัวใจของกระบวนการปฏิรูปการเมืองที่ขาดไมได
ในภาคใต ประชาชนประสบปญหาสําคัญตางๆ มากมาย เชน การจัดสรรทรัพยากร
ชายฝง ปาไม ที่ดินทํากิน/ที่อยูอาศัย การละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิเกษตรกร สิทธิแรงงานนอก
ระบบ ปญหาความขัดแยงในโครงการสาธารณะขนาดใหญ ทอกาซ เขื่อน โรงไฟฟา ปญหา
เอกลักษณของชุมชนและปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน เปนตน ที่ผานมาองคกร
ภาคประชาชนในพื้นที่ไดเรียกรองตอรัฐบาล พรอมทั้งนําเสนอขอเสนอของตนมาอยางตอเนื่อง
แตขอเสนอดังกลาวยังคงไมไดรับการตอบสนองตามทีช่ ุมชนตองการ
โครงการการสรางองคความรูเพื่อการปฏิรูปการเมือง ซึ่งสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ไดประสาน
ความรวมมือกับ คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน ภาคใต (กป.อพช.ใต) และ
สภาอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการที่จะสรุปบทเรียนความพยายามแกปญหาของ
ภาคประชาชน เพื่อรวมกันสังเคราะหขอเสนอแนะในการปฏิรูปการเมืองครั้งใหม ผานการ
สัมมนาในหัวขอ “จะปฏิรูปการเมืองอยางไรใหกินได” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2550 ที่อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเรียนรูบทเรียนการตอสูข องประชาชนในภาคใตในการแกไขปญหาของตน
2. เพื่อรวมกันสังเคราะหขอเสนอในการปฏิรูปการเมืองที่จะนําไปสู
“การปฏิรูป
การเมืองที่กินได” ระหวางนักวิชาการในโครงการฯ และประชาชน
กลุมเปาหมายและจํานวนผูเขารวมสัมมนา
กลุม/เครือขายปญหาชุมชน และนักวิชาการ นักเคลือ่ นไหว นักพัฒนาเอกชน ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือปญหาอื่นๆ ในภาคใต จํานวน 50 คน
ตัวแทนสมาพันธชาวประมงพื้นบาน ภาคใต 2 คน
ตัวแทนเครือขายปาชุมชน ภาคใต 2 คน
ตัวแทนเครือขายปฏิรูปที่ดนิ ภาคใต 2 คน
ตัวแทนเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต 2 คน
ตัวแทนกลุมคัดคานโครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย 2 คน
ตัวแทนกลุมคัดคานเขื่อน 2 คน
ตัวแทนกลุมการศึกษาเยาวชนเพื่อชุมชน ภาคใต 2 คน
ตัวแทนกลุมชนกลุมนอย 2 คน
ตัวแทนกลุมแรงงานนอกระบบภาคใต 2 คน
ตัวแทนกลุมปญหาความไมสงบ 3 จังหวัดชายแดนใต 2 คน
ตัวแทนนักวิชาการภาคประชาชน ภาคใต 10 คน
ตัวแทนนักเคลื่อนไหวภาคประชาชน ภาคใต 10 คน
ตัวแทนนักพัฒนาเอกชน ภาคใต 10 คน
หัวขอการสัมมนา
1. การนําเสนอปญหาของตัวแทนกลุม/เครือขายปญหาชุมชน
และขอเสนอในการ
ปฏิรูปการเมือง
2. การสังเคราะหขอเสนอการปฏิรูปการเมืองโดยนักวิชาการและนักเคลือ่ นไหวภาค
ประชาชน
3. การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
วิทยากร
ตัวแทนชุมชนจากกลุม/เครือขายปญหาชุมชน
นักพัฒนาเอกชน

116

และนักวิชาการ

นักเคลือ่ นไหว

งบประมาณ
คาใชจายในการจัดประชุมจะมาจากงบประมาณของโครงการการสรางองคความรูเพื่อ
การปฏิรูปการเมือง และ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
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กําหนดประชุมสัมมนา
“การปฏิรูปการเมืองของภาคประชาชน: จะปฏิรูปการเมืองอยางไรใหกินได”
วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ณ หอง 210 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จัดโดย โครงการการสรางองคความรูเ พื่อการปฏิรูปการเมือง โดยการสนับสนุนของ สกว.
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน ภาคใต(กป.อพช.ใต)
สภาอาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 11.00 น. นําเสนอปญหาของชุมชนและขอเสนอในการปฏิรูปการเมือง/ ขายละ10 นาที
โดย ตัวแทนสมาพันธชาวประมงพื้นบาน ภาคใต
ตัวแทนเครือขายปาชุมชน ภาคใต
ตัวแทนเครือขายปฏิรูปที่ดนิ ภาคใต
ตัวแทนเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต
ตัวแทนกลุมคัดคานโครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย
ตัวแทนกลุมคัดคานเขื่อน
ตัวแทนกลุมการศึกษาเยาวชนเพื่อชุมชน ภาคใต
ตัวแทนกลุมคนกลุมนอยอูลักราเหวย จากภูเก็ต
ตัวแทนกลุมแรงงานนอกระบบภาคใต
ตัวแทนกลุมปญหาความไมสงบ 3 จังหวัดชายแดนใต
ตัวแทนกลุม/ขายอื่นๆ
ผูดําเนินการอภิปราย คุณเอกชัย อิสระทะ ผูชว ยเลขาธิการ กป.อพช.ใต
(รับประทานอาหารวางในหอง)
11.00 - 12.00 น. แลกเปลีย่ นความคิดเห็นตอประเด็นปญหาที่วิทยากรไดนําเสนอ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. สังเคราะหขอเสนอปฏิรูปการเมือง
โดย ดร.เลิศชาย ศิริชัย
สํานักวิชาศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทรพัฒนา กรรมการสภาอาจารย หาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
คุณบรรจง นะแส
เลขาธิการ กป.อพช.ใต
ดร..สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะผูว ิจัย
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45 - 16.15 น. สรุปและรวบรวมขอเสนอการปฏิรูปการเมือง
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- รายชื่อผูเขารวมสัมมนา
คุณอุเทน บุตรพรหม
คุณสินาด ตรีวรรณไชย
คุณประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม
คุณพัฒนพงศ ปลื้มพัฒน
คุณบรรขัณ จุลภักดี
คุณโยคินธ คําวงค
คุณวรชาติ มอแปล
คุณอนันต บุญโสภณ
คุณสมบูรณ พรพิเนตรพวงศ
คุณควง บุญสนิท
คุณปรีดา พันธุคง
คุณวิชาญ เพชรรัตน
คุณเจริญพร พูลกลา
คุณหวันเดนหละ เจะดุหมัน
คุณภิญโญ วงศมณี
คุณสุจิน แกบุญสง
คุณบรรจง นะแส
คุณรัตนา ปานกลีบ
คุณเอกชัย อิสระทะ
คุณพันธ วรรณบริบูรณ
คุณสมจิต ฟุงทศธรรม
คุณหนู พิภัทร
คุณศรชัย เพชรรัตน
คุณสินธุ แกวสินธุ
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
รศ. วรเจตน ภาคีรัตน
ผศ. สิริพรรณ นกสวน
อ.ปกปอง จันวิทย
นายวรดุลย ตุลารักษ

คุณสุไลมาน หมัดยุโส
คุณเจะเด็น อนันบริพงค
คุณชาญชัย อินทรชัย
คุณอับดุลรามาน บูบาสอ
คุณเจะป อนันทบริพงษ
คุณสมพงษ บุตรเหลม
คุณสมเดช เส็นอาลามีน
คุณประกอบ หลิวโส
คุณนอย แกนแทน
คุณชายแดน มินคํามะหาง
คุณกรรณิกา ปานดํารงค
คุณสุพัตร สังขคํา
คุณรัตนาพร แปะคํา
คุณสัญญา รักขพันธ
คุณสุชาดา สุวรรณบาล
คุณสุมณฑา วิชากิจ
คุณวศินี คงประดิษฐ
คุณธีรวุฒิ แรอนุกูล
คุณเกรียงศักดิ์ หลิว
คุณประเสริฐ กรรราม
คุณสมนึก คําจําปาศักดิ์
คุณอาภรณ สุวรรณา
คุณเริงชัย ตันสกุล
คุณอานนท สีเพ็ญ
คุณสายัญ ทองสม
คุณนุกูล โกกิจ
คุณสมศักดิ์ ขุนชํานาญ
คุณนัตตาภรณ โชติรุงโรจน
คุณวันชัย พุทธมาตร
คุณเทพรัตน จันทรพันธ

119

- บันทึกการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนครั้งที่ 3
นายนอย แกนแทน สมาพันธประมงพื้นบานภาคใต
สภาพปญหา
1. ปญหาทรัพยากรทางทะเลถูกทําลาย เนื่องจากการทําประมงพาณิชยขนาดใหญ
เรืออวนรุน อวนลาก เรือปนไฟจับปลากะตัก และการใชเครื่องมือประมงที่ทันสมัยอื่นๆ ใน
ปจจุบัน แนวโนมการทําลายทรัพยากรทางทะเล เพิ่มขึน้ สูงมาก
2. ปญหาเจาหนาที่รัฐไมบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ มีการลักลอบ
ใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย โดยเจาหนาที่รัฐไมดําเนินการกับผูก ระทําความผิด
3. โครงการพัฒนาฐานการผลิตอาหารทะเล หรือ Seafood Bank โดยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547 ไดใหกรมประมงจัดสรรที่ทํากิน โดยการใหเอกสารสิทธิการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําแกประชาชน รายละไมเกิน 10 ไร โครงการนี้สรางความแตกแยกในชุมชน
กลาวคือ ชาวประมงพื้นบาน และผูท ี่ใชประโยชนจากการหาของปาในพื้นที่ปา ชายเลน ไม
สามารถเขาไปใชประโยชนในพื้นที่ที่รฐั ไดใหเอกสารสิทธิสว นบุคคลไปแลว และการจัดสรรที่ทํา
กิน ก็ไมมีความเทาเทียมและเปนธรรม
4. ปญหาทรัพยากรชายฝงถูกทําลาย เชน ปาชายเลน ปาชายหาด หญาทะเล ปะการัง
ชายฝง หินกอง ฯลฯ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน การระบายน้ําเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงแรม และรีสอรท การใชระเบิดในการจับปลา การทํานากุง โครงการพัฒนาของ
รัฐ เปนตน
ทั้งนี้ เขตทรัพยากรชายฝง นอกจากเปนแหลงทํากินที่สําคัญของชาวบานแลว ยัง
เปนแหลงเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา เชน ปลาพะยูน เตาทะเล เปนตน
5. ปญหาการประกาศเขตอุทยานแหงชาติทางทะเลทับซอนที่ทํากินของชาวบาน มีผล
ใหชาวบานจํานวนมากถูกอพยพโยกยาย ถูกจับกุม ที่ผานมามีการจับกุมชาวประมงที่อุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหม จังหวัดระนอง มีการขับไลชาวบานออกจากพื้นที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
เปนตน
6. รัฐบาลหามชาวประมงใชอุทยานแหงชาติเปนที่พักจอดเรือ
สงผลกระทบตอเรือ
ประมงขนาดเล็กที่จําเปนตองจอดพักเรือ
7. ชาวบานสูญเสียที่ดินและทีอ่ ยูอาศัย เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชน ปญหา
การจัดสรรที่ดินและอยูอาศัยใหม ภายหลังเหตุการณสึนามิ ปญหานายทุนรุกล้ําพื้นที่ทํากินและ
ที่อยูอาศัยของชาวบาน และปญหาการโยกยายชาวประมงขึ้นไปอยูบนฝง
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8. กฎหมายปาไมและกฎหมายอุทยานแหงชาติ เปนกฎหมายที่ลาสมัย
อุปสรรคตอการบังคับใชรัฐธรรมนูญป 2540 วาดวยสิทธิชุมชน

และเปน

ขอเสนอ
1. เจาหนาที่รัฐควรบังคับใชกฎหมายประมงอยางมีประสิทธิภาพ และควรจับกุมและ
ลงโทษผูกระทําความผิดอยางจริงจัง
2. ควรเพิ่มบทลงโทษและเพิ่มอัตราโทษตอผูกระทําผิดกฎหมายประมง
3. ควรยกเลิกโครงการ Seafood Bank
4. ควรแบงเขตการทําประมงใหเอื้อตอชาวประมงรายยอยมากขึ้น เชน การกันพื้นที่
ชายฝงและพืน้ ที่ทํากินทางทะเลบางสวนไวสําหรับการทําประมงพื้นบาน และควรหามทําการ
ประมงพาณิชยในเขตประมงพื้นบาน
5. ควรใหชุมชนเปนผูดูแลรักษา ใชประโยชน และอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ใน
รูปแบบของปาชายเลนชุมชน
6. ควรแกไขพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 เพื่อใหชุมชนเขามาจัดการทรัพยากร
และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายทีม่ ีผลกระทบตอชุมชน
7. ควรแกไขกฎหมายปาไมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิชมุ ชน อาทิ พ.ร.บ.
ปาไม พ.ศ. 2484 พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2492 พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. ปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
8. ควรจัดทําแผนการจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเล โดยประชาชนมีสวนรวม และ
ควรปรับปรุงแนวเขตอุทยานแหงชาติทางทะเลใหครอบคลุมเฉพาะพื้นที่อนุรักษเทานั้น
เชน
พื้นที่แนวปะการัง หญาทะเล เปนตน
9. ควรจัดทําแผนการพัฒนาและฟนฟูทะเลสาบสงขลา โดยชุมชนมีสวนรวม และรัฐ
ควรสงเสริมอาชีพใหกับชาวบานรอบทะเลสาบสงขลา
นายประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม กลุมอนุรักษอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี
สภาพปญหา
1. รัฐบาลหามการทําประมงในบริเวณอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งชาวบาน
ไดใชประโยชนมานับแตในอดีต
2. ในปจจุบันนายทุนเขาไปใชประโยชนในบริเวณอาวบานดอน
แมวาจะเปนพื้นที่
อนุรักษชายฝง ก็ตาม
3. ปญหาสิ่งแวดลอมในบริเวณอาวบานดอน เชน ขยะ สารเคมี เปนตน
4. ปญหาโครงการขนาดใหญของรัฐ สงผลกระทบตอระบบนิเวศน
5. รัฐไมสงเสริมการตั้งชุมชนชายฝงทะเล และไมสนับสนุนการทําประมงพื้นบาน
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ขอเสนอ
1. รัฐควรกําหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเขตการทําประมงพื้นบานใหชัดเจน
2. เจาหนาที่รัฐควรดําเนินการกับผูกระทําผิดกฎหมายประมง เชน การทําประมงของ
เรือประมงอวนรุน อวนลาก ภายในเขต 3,000 เมตรจากขอบน้ําตามแนวชายฝงทะเล
3. ควรรับรองสิทธิชุมชมชายฝง ทะเล เพื่อใหชุมชนดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4. ไมควรอนุญาตใหมีการดําเนินการโครงการขนาดใหญในบริเวณอาวบานดอน
นายสายัญ ทองสม และนายอานนท สีเพ็ญ เครือขายปาชุมชนภาคใต
สภาพปญหา
1. รัฐบาลประกาศเขตปาสงวนและเขตรักษาพันธุสัตวปา
ทับซอนที่ทํากินเดิมของ
ชาวบาน เชน ในป 2518 รัฐบาลประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาเทือกเขาบรรทัด ครอบคลุมพื้นที่
ในหลายจังหวัด เชน จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช สงผลใหชาวบาน
จํานวนมากกลายเปนผูบกุ รุกปา ถูกจับกุม และถูกดําเนินคดี
2. ประชาชนไมไดรับการคุมครองสิทธิชมุ ชนตามรัฐธรรมนูญป 2540 เชน ในมาตรา
46 กําหนดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรา 56 กําหนดสิทธิของบุคคลในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ใน
การบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ในทางปฏิบตั ิเจาหนาที่ของรัฐมักอางวา การบังคับใชกฎหมายตองเปนไปตามกฎหมาย
ปาไมที่มีอยูเดิม เนื่องจากยังไมมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญมาตรา 6 บัญญัติไววา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอัน
บังคับใชมิได
3. หนวยงานรัฐไมตอบสนองตอการรองเรียนจากชาวบาน ยกตัวอยางเชน ในกรณี
นายทุนรุกที่ดนิ สาธารณะ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ ชาวบานไดรองเรียนไป
ยังหนวยงานของรัฐ แตก็ไมไดรับการตอบสนองแตอยางใด
นอกจากนี้ ชาวบานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดยื่นหนังสือรองขอใหทางจังหวัด
เปดเผยขอมูลที่ดินสาธารณะ เชน จํานวนพื้นที่ปาไม จํานวนที่ดินสาธารณะ และจํานวนที่ดนิ
สาธารณะที่เอกชนครอบครอง แตหนวยงานรัฐไมเปดเผยขอมูลแตอยางใด
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4. ปญหาเจาหนาที่รัฐใชความรุนแรงในการสลายการชุมนุมของชาวบาน
ชาวบานไดใชสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็ตาม

แมวา

ขอเสนอ
1. ควรแกไขกฎหมายปาไมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญป 2540 วาดวยสิทธิชมุ ชน
และควรตัดวลี “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ ออกจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิ
ชุมชน
2. ควรตราพระราชบัญญัติปาชุมชน
3. ควรใหหนวยงานของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ ขึ้นตรงตอองคกรปกครอง
ทองถิ่น เพื่อใหการจัดการปาไมสอดคลองกับสภาพปญหาในแตละพื้นที่
นายวิจารณ ปนสุข เครือขายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนภาคใต
สภาพปญหา
1. รัฐบาลไมอนุญาตใหชาวบานใชประโยชนพื้นที่ปาเสื่อมสภาพ แตกลับมีนายทุนบุก
รุก โดยไมถูกดําเนินคดี
2. รัฐบาลประกาศเขตปาสงวนทับที่ทํากินของชาวบาน เชน การประกาศเขตอุทยาน
แหงชาติใตรมเย็นในป 2544
3. ปญหาการขยายพื้นที่ทํากินโดยการบุกรุกปา เนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น
4. หนวยราชการเปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิทดี่ ินสาธารณะ
ใหกลุมธุรกิจเขามาใช
ประโยชน
5. กฎหมายใหอํานาจแกเจาหนาที่รัฐใชดุลยพินิจในเรื่องตางๆ
ในขอบเขตที่กวาง
เกินไป
ขอเสนอ
1. ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญวาดวยการปฏิรปู ที่ดิน โดยมีสาระสําคัญคือ
การจํากัดการถือครองที่ดินของเอกชน เพื่อจัดสรรใหประชาชนอยางเปนธรรม
2. ควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญวา รัฐบาลตองเปดเผยขอมูลจํานวนทีด่ ินสาธารณะทั่ว
ประเทศ จํานวนที่ดินที่ถือครองโดยเอกชน และจํานวนพื้นที่ปาเสื่อมสภาพ ภายในระยะเวลา 3
ป
3. ควรทบทวนการประกาศเขตพื้นที่ปาสงวนใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่
4. ควรบังคับใชพระราชบัญญัติการจัดสรรทีด่ ินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ใหมี
ประสิทธิภาพ
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5. รัฐควรจัดสรรที่ดินสาธารณะซึ่งไมมีการใชประโยชนใหแกชาวบานไรที่ดินทํากิน
หรือนํามาใหเชา
6. ควรใหภาคประชาชน และองคกรชุมชน มีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น
7. ควรปรับปรุงระบบการคัดเลือกและการประเมินเจาหนาที่กรมปาไม
8. ควรกําหนดบทลงโทษเจาหนาที่รัฐทีล่ ะเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไวใน
รัฐธรรมนูญ
นายสุไลมาน หมัดยุโซะ เครือขายคัดคานโครงการทอสงกาซ และโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย
สภาพปญหา
1. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ไมมีประสิทธิภาพ
3. ปญหาการอพยพโยกยายชาวบานออกจากพื้นที่กอสรางโครงการขนาดใหญ เชน
โครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาและการชลประทาน โครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทยมาเลเซีย เปนตน
4. ปญหาชาวบานสูญเสียอาชีพดั้งเดิม เนื่องจากนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม และ
โครงการขนาดใหญของรัฐบาล เชน อาชีพประมง อาชีพเกษตรกรรม เปนตน
5. ปญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญป 2540
เชน การจับกุมชาวบานผูชมุ นุมคัดคานโครงการทอสงกาซไทย-มาเลเซีย
6. การจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากโครงการรัฐ ไมมีความ
เปนกลาง ผลการศึกษาสวนใหญ สนับสนุนการดําเนินการโครงการ เชน โครงการทอสงกาซ
และโรงแยกกาซไทยมาเลเซีย เปนตน
7. รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกา เวนคืนทีด่ ิน “วะกัฟ” เพื่อดําเนินการโครงการทอสง
กาซและโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย การเวนคืนดังกลาวถือวาขัดตอหลักศาสนาอิสลาม กลาวคือ
ที่ดิน ”วะกัฟ” เปนที่ดินซึ่งชาวมุสลิมไดอุทิศใหแกพระผูเปนเจา เพื่อใชเปนสาธารณะประโยชน
โดยหามมิใหมีการโอนสิทธิ หรือซื้อ-ขาย
8. เจาหนาที่ตํารวจ และเจาหนาที่กรมปาไม เลือกปฏิบตั ิตอผูบุกรุกทีด่ ินสาธารณะและ
ปาสงวน ยกตัวอยางเชน เจาหนาที่ตํารวจดําเนินคดีกับชาวบานทีบ่ ุกรุกที่ดินสาธารณะ แตไม
ดําเนินคดีกับนายทุน และเจาหนาที่ผูออกเอกสารสิทธิใหแกนายทุน
9. ปญหาการทําประชาพิจารณ ในกรณีโครงการทอสงกาซไทย-มาเลเซีย หนวยงาน
รัฐไดเกณฑชาวบาน และจายเงินใหแกชาวบาน เพื่อเขารวมสนับสนุนการดําเนินการโครงการฯ
รวมทั้งการประชาพิจารณใชระยะเวลาจํากัด ไมครอบคลุมในทุกประเด็นปญหา
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ทั้งนี้ ในกรณีเจาหนาที่ตํารวจสลายการชุมนุมของกลุมชาวบานที่คัดคานโครงการทอสง
กาซไทย-มาเลเซีย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ชาวบานไดรองเรียนไปยังคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และฟองศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ชีว้ า ชาวบานไดใช
สิทธิการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองก็ตดั สินใหรัฐตองชดใชคาเสียหายแกชาวบาน
เนื่องจากเปนการกระทําความผิดโดยรัฐ
นอกจากนี้ ชาวบานไดฟองศาลปกครองวา การดําเนินโครงการทอสงกาซไทยมาเลเซีย เปนขั้นตอนที่มชิ อบดวยกฎหมาย กลาวคือ การกอสรางโครงการฯ ไดเริ่มตนขึ้น
กอนที่รายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม จะผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ ในปจจุบัน คดี
ดังกลาวยังอยูในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง
ขอเสนอ
1. ชาวบานควรรวมตัวกัน เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลแกปญหา ไมควรหวังพึง่ รัฐธรรมนูญ
เพียงอยางเดียว
2. ประชาชนควรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. หนวยงานรัฐ และเจาหนาทีต่ ํารวจ ตองบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรมและเสมอ
ภาค
4. ควรระบุไวในรัฐธรรมนูญวา รัฐไมสามารถเวนคืนที่ดินหรือศาสนสถาน ซึ่งขัดตอ
หลักการศาสนาอิสลาม
นายประเสริฐ กรรราย เครือขายชุมชนเปนสุขภาคใต
1. ปญหานโยบาย สปก. 4-01 กลาวคือ รัฐบาลไดแจกจายที่ดินของรัฐใหแกนายทุน
และเครือญาติของเจาหนาที่ของรัฐ
2. ปญหาโครงการชลประทานขนาดใหญ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการ
อพยพชาวบานออกจากพื้นที่ทํากินของตน
3. ปญหาสุขภาพของประชาชน และปญหาสาธารณสุขในชุมชน
4. ชุมชนขาดคุณธรรม มีการแกงแยงแขงขันกันภายในชุมชนมากขึ้น
นายธีรวุฒิ แลนุกูล ศูนยพลเมืองเด็ก
สภาพปญหา
1. เด็กควรมีสวนรวมในสังคมมากขึ้น และควรมีสิทธิเทาเทียมกับผูใหญ เชน สิทธิใน
การตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง
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2. เด็กทุกคนควรไดรับการประกันการศึกษา 12 ป อยางทั่วถึงและเทาเทียม โดยไม
เสียคาใชจาย ในปจจุบันยังมีเด็กในวัยเรียนจํานวนมากไมไดรับการศึกษา เชน ผูพิการ เด็กไร
สัญชาติ เปนตน
3. ควรปรับปรุงใหโรงเรียนมีความทันสมัย
และควรปรับปรุงใหหลักสูตรการศึกษา
สอดคลองกับทองถิ่นมากขึ้น
4. ควรปรับปรุงเนื้อหาสื่อโทรทัศนใหเหมาะสมกับเด็ก และจัดตั้งสถานีโทรทัศนสําหรับ
เด็ก ควรใหเด็ก สามารถแสดงความคิดเห็นผานรายการโทรทัศนสาธารณะ
5. ควรจัดตั้งสภาเด็ก เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นจากเด็ก นําเสนอสูสังคม
นายสุเชตน สุวรรณชาตรี สหภาพแรงงานการรถไฟแหงประเทศไทย
ปญหานายจางแทรกแซงการรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงานของลูกจาง และนายจางมักจะ
เลิกจางผูริเริ่มกอตั้งสหภาพแรงงาน
ขอเสนอ
1. ควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 45 วา รัฐตองสงเสริมและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวของประชาชน เพื่อจัดตั้งสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ
กลุมเกษตรกร ฯลฯ เพื่อตอรองผลประโยชนของตน
2. รัฐบาลไทยควรใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ( ILO)
ในมาตรา 87 และ 98 กลาวคือ สิทธิในการรวมตัวของผูใ ชแรงงาน
3. ควรยกเลิกขอบังคับใหผูสมัคร ส.ส. และ ส.ว. ตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
เนื่องจากผูใชแรงงานสวนใหญ ไมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ควรแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 87 โดยระบุวา การปฏิรูปเศรษฐกิจตองสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน และรัฐตองไมดําเนินนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
นางสาวพันธ วรรณบริบูรณ เครือขายแรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบมี 2 ประเภทคือ 1. แรงงานถูกกฎหมาย แตไมไดรับการคุมครองจาก
กฎหมายแรงงาน เชน ผูใชแรงงานในระบบการจางงานแบบชั่วคราวและการจางงานแบบ
รับเหมาชวง 2. แรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย
สภาพปญหา
1. กฎหมายแรงงานเปนอุปสรรคตอการคุมครองสิทธิแรงงาน เชน ในมาตรา 45 จํากัด
สิทธิในการรวมตัวของลูกจางชั่วคราวในการกอตั้งสหภาพแรงงาน
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2. กฎหมายแรงงานคุมครองเฉพาะผูใชแรงงานในโรงงาน สถานประกอบการ และ
สมาชิกสหภาพแรงงาน เทานั้น แรงงานนอกระบบจึงไมไดรับการคุมครองในหลายดาน อาทิ
คาจางแรงงานขั้นต่ํา การลาหยุด และสวัสดิการดานตางๆ
3. กฎหมายแรงงานไมคุมครองแรงงานตางดาว แรงงานตางดาวจึงไดรับคาจางใน
อัตราต่ํามาก คือประมาณ 50 บาทตอวัน
4. แรงงานชั่วคราวขาดความมั่นคงในการทํางาน และยังทําใหขาดโอกาสในการพัฒนา
ทักษะแรงงาน
5. นายจางไมตองรับผิดชอบตออุบัติเหตุจากการทํางาน และผลกระทบดานสุขภาพ
ของแรงงานนอกระบบ ยกตัวอยางเชน ผูรับงานบางประเภทมาทําที่บาน อาจมีความเสี่ยงตอ
อันตรายจากสารเคมี เปนตน
ขอเสนอ
1. ควรทําสัญญาจางงานแรงงานชั่วคราวและแรงงานรับเหมาชวง
อยางเปนลาย
ลักษณอักษร
2. นายจางควรแจงขอมูลการจางงานแรงงานนอกระบบแกกรมแรงงาน อยางครบถวน
เพื่อใหกรมแรงงานสามารถตรวจสอบเงื่อนไข และสภาพการจางงานได
3. ควรแกไขกฎหมายคุมครองแรงงานใหครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบ
นายสุภัทร แสงคํา กรรมการเครือขายสลัม 4 ภาค
1. ปญหาชุมชนแออัดขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง เนื่องจากการผลิตใน
ภาคเกษตรลมเหลว เกษตรกรจึงอพยพเขามาทํางานในเมือง
2. ปญหาการครอบครองที่ดินโดยไมมีเอกสารสิทธิ
ขอเสนอ
1. ควรจัดสรรที่ดนิ สาธารณะซึง่ ไมมีการใชประโยชนใหแกผูไรที่อยูอาศัย เชน ที่ดิน
ของการรถไฟ จังหวัดสงขลา เปนตน
2. ควรออกกฎหมายรับรองการครอบครองที่ดินของผูไรที่อยูอาศัย
นายปรีชา มั่นคง เครือขายสิทธิเกษตรกร
1. ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
2. การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรลมเหลว
3. ปญหาเกษตรกรขาดแคลนปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน เงินทุน เปนตน
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4. รัฐบาลสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชชนิดเดียวเพื่อขาย รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกร
ใชปุยเคมีและสารเคมี ผลก็คือ เกษตรกรไมสามารถพึ่งตนเองได นอกจากนี้ การใชปุยและ
สารเคมีทําใหดินเสื่อมคุณภาพ และสภาพแวดลอมถูกทําลาย
5. นโยบายการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกของรัฐบาลลมเหลว เชน พื้นที่สวนยาง สวน
ปาลม เปนตน
6. นโยบายการคาเสรี และตลาดเสรี ทําลายเกษตรกรรายยอย
7. เกษตรกรพึ่งพิงปจจัยการผลิตจากภายนอก เชน เมล็ดพันธุพ ืช สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ปุย เคมี และเทคโนโลยีการเกษตรตางๆ
ขอเสนอ
1. ควรแกไขรัฐธรรมนูญป 2540 มาตรา 87 โดยระบุวา รัฐควรสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนธรรม และยั่งยืน
2. รัฐควรจัดตั้งองคกรมหาชนเกษตรกรรมยัง่ ยืน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ
องคกรเกษตรกรและภาคประชาชน ในการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
3. รัฐควรสนับสนุนปจจัยการผลิตแกเกษตรกร เชน ที่ดิน พันธุพืช แหลงน้ํา และ
เงินทุน
4. รัฐควรสงเสริมเกษตรกรรมทางเลือก
5. รัฐควรสนับสนุนการรวมตัวกันของเกษตรกร เชน สหกรณการเกษตร เปนตน
6. รัฐควรสนับสนุนและคุมครองเกษตรกรในการพัฒนาพันธุขาว โดยใหชุมชนเปน
เจาของพันธุขา วและพันธุพชื
7. รัฐควรกระจายสิทธิในการถือครองที่ดินอยางทั่วถึงและเปนธรรม ควรจํากัดการถือ
ครองที่ดิน และควรจัดสรรทีด่ ินใหแกเกษตรกรรายยอย
8. ควรปรับปรุงระบบภาษีที่ดนิ และภาษีมรดก เปนภาษีกาวหนา
9. รัฐควรดําเนินนโยบายการเกษตรบนหลักการความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
10. รัฐควรใชนโยบายที่เอื้อตอการดํารงวิถีชวี ิตดั้งเดิมของชาวบาน
11. ควรกําหนดไวในรัฐธรรมนูญวา ในการทําความตกลงการคาเสรี (FTA) ตองใหภาค
ประชาชนมีสว นรวม และตองผานความเห็นชอบจากรัฐสภา
12. รัฐควรเปดโอกาสใหเกษตรกรมีสวนรวมในการจัดทํานโยบายการพัฒนาประเทศ
นางอาภรณ สุวรรณา และนางสาวสมจิตร คําลําปาศักดิ์ เครือขายคนทํางานดานเอดส จังหวัดสงขลา
สภาพปญหา
1. ปญหาผูติดเชือ้ HIV ถูกละเมิดสิทธิ เชน หนวยงานรัฐบางแหงกําหนดใหผูสมัคร
งาน ตองแสดงผลการตรวจเลือด กอนรับเขาทํางาน
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2. โรงเรียนปฏิบตั ิตอนักเรียนผูติดเชื้อ HIV อยางไมเหมาะสม เชน โรงเรียนบางแหง
จัดที่นั่งในชั้นเรียนใหนักเรียนผูติดเชื้อ แยกออกจากนักเรียนทั่วไป
3. ยาตานทานเชือ้ HIV มีราคาแพง ผูติดเชื้อที่มีรายไดนอยไมสามารถเขาถึงยาได
ขอเสนอ
1. รัฐควรมีนโยบายอุดหนุนการผลิตยาตานเชื้อ HIV
2. ควรผลักดัน พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพทัว่ หนา ใหประชาชนเขาถึงการ
บริการดานสุขภาพ อยางทั่วถึงและเทาเทียม
3. รัฐควรเปดเผยขอมูลอยางรอบดานในการดําเนินนโยบายที่สงผลกระทบตอการ
เขาถึงยาของผูติดเชื้อ ตลอดจนการรักษาพยาบาล เชน การทํา FTA
4. รัฐควรสงเสริมการใชถุงยางอนามัยอยางทั่วถึง
5. รัฐควรคุมครองสิทธิของผูตดิ เชื้อโดยเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป เชน พนักงานบริการ
นักเรียน ขาราชการ เปนตน
6. ภาคประชาชนควรรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทํางานดานสุขภาพ
นายสุชิน แกวสง เครือขายวิทยุชุมชนภาคใต
1. ปญหาการจัดสรรคลื่นความถี่วทิ ยุชุมชนยังไมมีความชัดเจน และซ้ําซอนกัน
2. วิทยุชุมชนสวนใหญ เปนวิทยุเชิงพาณิชย
ขอเสนอ
1. ในการจัดสรรคลื่นความถี่วทิ ยุควรแบงออกเปน วิทยุชุมชนของชาวบาน วิทยุ
ทองถิ่นเชิงพาณิชยในระดับจังหวัด และวิทยุของรัฐบาล
2. วิทยุชุมชนควรดําเนินการโดยประชาชนในระดับตําบลและหมูบาน
สวนวิทยุ
ทองถิ่นเชิงพาณิชยในระดับจังหวัด ควรดําเนินการโดยผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดยอม
3. ควรตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อรองรับการปฏิรูปสื่อ
นายกวง โกกิจ เครือขายกลุมชาติพันธุ
ชนเผาในภาคใตหรือชาวเล ประกอบดวย ชนเผามอรแกน และอุรักราโวย สวนใหญอยู
ในพื้นที่ฝงทะเลอันดามัน เชน จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ และจังหวัดระนอง
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สภาพปญหา
1. ชาวเลจํานวนกวา 200 ครัวเรือน ยังไมไดรับการลงรายการสัญชาติไทย (การลง
รายการบุคคลในทะเบียนบาน) และไมมีบตั รประชาชน
2. ชาวเลที่ไมมีบตั รประชาชน ไมสามารถรับบริการจากรัฐได เชน บริการดานสุขภาพ
การศึกษา เปนตน
3. เจาหนาที่รัฐมักมองวาชาวเลเปนปญหาดานความมั่นคง
จึงไมดําเนินการ
ลงทะเบียนสัญชาติอยางจริงจัง
4. ชาวเลที่ไดรับสัญชาติไทยสวนใหญไมมีทดี่ ินทํากิน และมีปญ
 หาในการประกอบ
อาชีพ
5. การทองเที่ยวขยายตัวเขาไปในพื้นที่ทํากินของชาวเล
ขอเสนอ
1. ควรดําเนินการลงทะเบียนสัญชาติแกชาวเลที่ยังไมไดรบั สัญชาติไทย
2. ควรประกันสิทธิของชาวเลในการรับบริการจากรัฐ
3. รัฐควรกระจายการถือครองที่ดินให แกผูไมมีที่ดินทํากิน หรือใหสิทธิในที่ดินแก
ชาวเล
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ภาคผนวกที่ 2
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวน 72 คน
1. ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย
2. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
3. คุณประสงค เลิศรัตนวิสทุ ธิ์
4. คุณชูวัส ฤกษศิริสขุ
5. ดร. วิษณุ วรัญู
6. ดร. ชัยวัฒน สถาอานันท
7. ดร. เกษียร เตชะพีระ
8. คุณการุณ ใสงาม
9. คุณปรีดี หิรัญพฤกษ
10. คุณมาลีรัตน แกวกา
11. คุณวิญู อุฬารกุล
12. คุณสมบูรณ ทองบุราณ
13. คุณวงศพนั ธ ณ ตะกั่วทุง
14. พญ. มาลินี สุขเวชชวรกิจ
15. คุณคณิน บุญสุวรรณ
16. คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
17. คุณสาทิตย วงศหนองเตย
18. คุณจุรินทร ลักษณวิศิษฏ
19. คุณกษิต ภิรมย
20. ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน
21. รศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ
22. รศ. สายชล สัตยานุรักษ
23. ผศ. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนะวนิช
24. รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม
25. อ. ชัชวาลย ปุญปน
26. คุณชํานาญ จันทรเรือง
27. ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา
28. ศ. ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี
29. น.พ. นิรันดร พิทักษวชั ระ
30. ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน
31. รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ

32. ผศ. ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน
33. ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
34. ดร. กนกกาญจน อนุแกนทราย
35. ผศ.ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร
36. คุณศุทธนา วิจิตรานนท
37. คุณภมรรัตน ตันสงวนพงษ
38. รศ.ดร. นครินทร เมฆไตรรัตน
39. รศ.ดร. สุวินัย ภรณวลัย
40. ศ.น.พ. ประเวศ วะสี
41. ศ. ดร. อมร จันทรสมบูรณ
42. คุณนิกร จํานง
43. คุณวิทยา แกวภราดัย
44. คุณจําลอง ครุฑขุนทด
45. ศ.ดร. สมบัติ จันทรวงศ
46. รศ.ดร. เจิมศักดิ์ ปนทอง
47. รศ.ดร. มนตรี รูปสุวรรณ
48. ศ. รังสรรค ธนะพรพันธุ
49. ดร.อัมมาร สยามวาลา
50. ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
51. ศ.ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช
52. ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน
53. ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
54. ศ.ดร. อิสสระ นิติทัณฑประภาส
55. คุณยุวรัตน กมลเวชช
56. อ. แกวสรร อติโพธิ
57. ศ.ดร. ดิเรก ปทมสิริวฒ
ั น
58. รศ.ดร. สกนธ วรัญูวฒ
ั นา
59. รศ.ดร. ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
60. ผศ.ดร. ชัยยนต ประดิษฐศิลป
61. คุณอุดม ไกรวัตนุสสรณ
62. คุณสุริยะใส กตะศิลา
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63. คุณพิภพ ธงไชย
64. คุณนิติรัฐ ทรัพยสมบูรณ
65. คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข
66. คุณรสนา โตสิตระกูล
67. ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล
68. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
69. ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ
70. ดร. คณิต ณ นคร
71. รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค
72. รศ.ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิว์ ัฒนกุล
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ภาคผนวกที่ 3
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 1
วันที่ 21 กรกฎาคม 2549
สถานที่ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูใหสัมภาษณ ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย และดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
สภาพปญหา
ภายใตรฐั ธรรมนูญฉบับปจจุบัน การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เปนปญหาสําคัญอันดับ
แรกที่ตองแกไข การทําใหรัฐบาลเขมแข็งตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันถือวา ประสบความสําเร็จ
มาก แตมีขอออนคือ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไมมีประสิทธิภาพ วุฒิสภาเปนองคกรหลัก
ในระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 จะตองเนนการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐโดยการปฏิรูปวุฒสิ ภา
โดยไมจําเปนตองลดความเขมแข็งของฝายบริหารลงมาก
(สมคิด)
ปญหาหลักจากการใชรัฐธรรมนูญป 2540 ที่ผานมา คือ 1) พรรคการเมืองแทรกแซง
องคกรอิสระ ตั้งแตในชั้นของกรรมการสรรหาองคกรอิสระ รัฐบาลเขามาแทรกแซงการตรวจสอบ
ขององคกรอิสระในเรื่องตางๆ เชน การตรวจสอบการคอรัปชั่น 2) การตรวจสอบฝายบริหารโดย
สภาผูแทนราษฎรไมมีประสิทธิภาพ หัวหนาฝายบริหารสามารถควบคุมสภาผูแทนราษฎรได
เกือบทั้งหมด เนื่องมาจากพรรคการเมืองไมมีประชาธิปไตยภายในพรรค ส.ส. ตกอยูใตอาณัติ
ของพรรคการเมือง (ปริญญา)
วุฒิสภา
วุฒิสภาในฐานะองคกรทีท่ ําหนาที่ในระบบตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ
วุฒิสภาเปนกลไกสําคัญของระบบการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ กลาวคือ วุฒิสภา
มีอํานาจในการคัดเลือก ใหความเห็นชอบ และถอดถอน บุคคลผูเขามาดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระ
ในปจจุบันวุฒสิ ภาถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง
วุฒิสมาชิกบางสวนเปนผูที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมืองและพรรคการเมือง ทําใหระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ลมเหลว
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เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงควรแกไขทีม่ าของวุฒิสภาโดยใชระบบผสม กลาวคือ องคประกอบ
ของวุฒิสภาควรมาจากทั้งการแตงตั้ง และการเลือกตัง้ ทางออม หรือการแตงตั้ง ผสมกับการ
เลือกตั้งโดยตรงก็ได
การเลือกตั้งทางออม
วุฒิสภาอาจมาจากการคัดเลือกโดยตัวแทนของกลุมตางๆ จากทุกภาคสวนของสังคม
อยูในรูปแบบคลายกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภาที่ปรึกษาเปนรูปแบบที่ใช
กันในหลายประเทศ ยกตัวอยาง เชน ในประเทศฝรั่งเศส สภาที่ปรึกษามีที่มาจากตัวแทนของ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาทองถิ่น เปนตน อยางไรก็ตาม การทําหนาที่หลักของวุฒิสภา
ฝรั่งเศส คือการทําหนาที่ทางดานนิติบัญญัติ (สมคิด)
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งถือวาไมมีที่มาของความชอบธรรม สมาชิกวุฒิสภา
ตองมาจากเลือกตั้งโดยตรง ในการปฏิรูปวุฒิสภาอาจกําหนดใหเขตเลือกตั้งวุฒสิ มาชิกใหญกวา
เขตเลือกตั้ง ส.ส. อยางไรก็ตาม หากวุฒิสมาชิกเปนผูที่มีความใกลชิดกับ ส.ส. เราอาจจะไมมี
ความจําเปนตองมีวุฒิสภา การมีสภาเดียวอาจเปนทางเลือกหนึ่ง (ปริญญา)
ตอขอเสนอใหเขตการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเปนเขตเดียวทั้งประเทศ ผลที่เกิดขึ้นคงไม
แตกตางไปจากในปจจุบันมากนัก เนื่องจากวุฒิสมาชิกก็ยังคงใชฐานเสียงการเลือกตั้งของ ส.ส.
นอกจากนี้พรรคการเมืองก็ยังคงปรับตัวตอระบบการเลือกตั้งใหมนไี้ ด (สมคิด) การเหลื่อม
ระยะเวลาดํารงตําแหนงของ ส.ส. และวุฒิสมาชิก อาจเปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกปญหาการ
ครอบงําจากฝายบริหารได (คณะผูวิจัย)
วุฒิสภาในฐานะองคกรทีท่ ําหนาที่ดานนิติบัญญัติ
การทําหนาที่นิติบัญญัติของวุฒิสภาถือวาอยูในระดับทีด่ ี กลุมสมาชิกวุฒิสภาทีม่ าจาก
ภาคประชาชนและองคกรเอกชน มีบทบาทสูงในการผลักดันกฎหมายตางๆ วุฒิสภาเปน
ชองทางหนึ่งที่เปดโอกาสใหตัวแทนจากกลุมองคกรภาคประชาชน
เขามามีบทบาทในระบบ
การเมือง (สมคิด)
ในอดีต วุฒิสภาของไทยมีลักษณะเปนพฤฒสภา (สภาพี่เลี้ยง) วุฒสิ มาชิกจึงมีคุณวุฒิสูง
กวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชนเดียวกับ House of Lords ของประเทศอังกฤษ แตในปจจุบนั
รัฐสภาของไทยมีพัฒนาการมาในระดับหนึ่ง จึงอาจไมจําเปนตองมีวุฒิสภา หากไมมีวุฒิสภา
การทําหนาที่ดานนิติบัญญัติจะไมประสบปญหาแตอยางใด (ปริญญา)
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หนาที่ของวุฒิสภาในการกลัน่ กรองกฎหมายก็อาจไมมีความจําเปนอีกเชนกัน เห็นได
จากที่ผานมา กฎหมายบางฉบับที่ประชาชนเขาชื่อเสนอตอรัฐสภาไดถูกแกไขเนื้อหาในชั้นของ
วุฒิสภา เชน พ.ร.บ. ปาชุมชน เปนตน (ปริญญา) ภายใตรฐั ธรรมนูญปจจุบัน ถาวุฒิสภาแกไข
รางกฎหมายมากเกินไป สภาผูแทนราษฎรยังมีอํานาจในการแกไขไดอีก (คณะผูวิจัย)
องคกรอิสระ
ปญหาองคกรอิสระถูกแทรกแซงจากฝายบริหารและพรรคการเมืองเกิดขึ้นมาจาก 1)
การคัดเลือกบุคคลผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระในขั้นตอนสุดทายอยูที่วุฒิสภาเพียงองคกร
เดียว 2) องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระถูกครอบงําไดงาย
การแกไขปญหาดังกลาวจึงควรจะ 1) กระจายอํานาจการคัดเลือกบุคคลผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระไปยังองคกรอื่นๆ นอกเหนือจากวุฒิสภา เพื่อใหเกิดการคานอํานาจระหวางกัน
เชน
วุฒิสภามีอํานาจเฉพาะการคัดเลือกคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริต
แหงชาติ (ปปช.) องคกรเดียว 2) คณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระควรจะตองมีที่มาจากหลาย
องคกรมากยิ่งขึ้น เชน ตัวแทนจากศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน (สมคิด)
สําหรับคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ควรตัดตัวแทนจากพรรคการเมืองออกไป (ปริญญา)
ปญหาอีกประการหนึ่งของ กกต. คือรัฐธรรมนูญใหอํานาจ กกต. มากเกินไป กลาวคือ
กกต. มีทั้งอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ โดยเฉพาะ อํานาจตุลาการ เชน การตัดสินวา
ส.ส. กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม หรือการตัดสินใหการเลือกตั้งเปนโมฆะ ดังนั้น จึงควร
โอนอํานาจตุลาการของกกต. ไปใหศาลในการพิจารณาเรื่องดังกลาว (ปริญญา) 3) บุคคลผู
ดํารงตําแหนงในองคกรควรจะมีระยะเวลาดํารงตําแหนงที่เหลื่อมกัน
ซึ่งเปนรูปแบบทีใ่ ชใน
ตางประเทศ เชน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติของสหรัฐ มีระยะเวลาดํารง
ตําแหนงเหลือ่ มกัน กรรมการบางสวนจะเขามาทําหนาที่แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระลงไป
องคกรอิสระก็จะไมถูกครอบงําโดยคนกลุมเดียว (คณะผูวิจัย)
ฝายบริหาร
ฝายบริหารที่เขมแข็งไมถือวาเปนปญหาสําคัญของการเมืองไทย ในปจจุบัน ฝายบริหาร
มีความเขมแข็งจาก 2 สาเหตุคือ 1) เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ 2) คุณสมบัติเฉพาะของฝายบริหาร
ชุดปจจุบัน และนายกรัฐมนตรี เชน การสรางนโยบายของรัฐบาลที่สรางความนิยมตอประชาชน
กําลังเงินของพรรคการเมือง และการรวมพรรคอื่นเขามาเปนพรรคตนเอง
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เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญทีค่ วรแกไข เชน การหาม ส.ส. เปนรัฐมนตรี การเสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรีคนใหมกําหนดให ส.ส. ตองเขาชื่อยื่นถอดถอนกอน การอภิปรายไมไววางใจที่
ตองใชเสียงในสภาผูแทนราษฎรจํานวน 2 ใน 5 ของจํานวน ส.ส. อาจลดลงเหลือ 1 ใน 5
เปนตน
อยางไรก็ตาม หลักการรัฐบาลเขมแข็งไมเปนปญหาของระบบการเมือง รัฐบาลที่
เขมแข็งเกิดขึน้ ไดยาก
รัฐบาลปจจุบันมีความเขมแข็งเกิดมาจากตัวบุคคล
โดยเฉพาะ
นายกรัฐมนตรีซึ่งถือวาเปนกรณีพิเศษ เราจึงไมควรแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อแกปญหานี้ การปฏิรูป
การเมืองครั้งที่ 2 เรายังคงตองการรัฐบาลที่เขมแข็งอยู
ปญหาการอยูในตําแหนงของนายกรัฐมนตรีในระยะเวลายาวนาน
เปนปญหาสังคม
วิทยาการเมืองไทย กลาวคือ ประชาชนไมเคยชินกับการที่นายกรัฐมนตรีอยูในตําแหนงยาวนาน
เพื่อแกปญหานี้ เราอาจจํากัดการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไมใหติดตอกันเกิน 2 สมัย
(สมคิด)
ในระบอบรัฐสภานั้น เราไมควรจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี แต
ในระบบประธานาธิบดี ประชาชนเลือกประธานาธิบดีโดยตรง และประธานาธิบดีมีอํานาจมาก
รัฐธรรมนูญจึงจํากัดอํานาจในการดํารงตําแหนงประธานาธิบดีไว ทัง้ นี้ ในระบอบประธานาธิบดี
ถึงแมวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและประธานาธิบดีอาจจะมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน แตก็
มาจากการเลือกตั้งคนละครั้งกัน (ปริญญา)
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเปนประเด็นที่เปนปญหามาก
สิทธิเสรีภาพของประชาชนมักถูกกระทบจากนโยบายรัฐบาลโดยตรง เชน จากโครงการ
สาธารณะตางๆ
ขอเสนอ
ควรมีองคกรเพื่อทําหนาที่วนิ ิจฉัยปญหาสิทธิเสรีภาพที่ถูกกระทบโดยตรงจากนโยบาย
รัฐบาล อาจจะขยายขอบเขตการพิจารณารับฟองขององคกรที่มีอยูแลว เชน ศาลรัฐธรรมนูญ
โดยสรางกรอบการรับฟองใหชัดวา กรณีใดบางเปนกรณีเฉพาะทีร่ ัฐบาลละเมิดรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ตางจากการละเมิดกฎหมายทั่วไปโดยรัฐ ทั้งนี้ การละเมิดกฎหมายทั่วไป ประชาชนสามารถ
ฟองศาลปกครองได (สมคิด)
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ในประเทศเยอรมัน ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนสามารถอาง
รัฐธรรมนูญไดทุกมิติ จึงมีการฟองรองเกิดขึ้นจํานวนมาก ในประเทศเยอรมันจึงมีการตั้งองค
คณะขึ้นมาเพือ่ การกลั่นกรองการฟองรองคดี โดยองคคณะประกอบดวยตุลาการ 3 คน ซึ่งหากมี
มติเปนเอกฉันทวา ไมรับฟอง คดีดังกลาวก็จะตกไป 80-90 % ของการฟองรองของประชาชน
ศาลไมรับฟอง ประเทศเยอรมันกําหนดไววา คดีที่จะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญได ตองสิ้นหนทาง
เยียวยาโดยกระบวนการศาลยุตธิ รรมเสียกอน (คณะผูวจิ ัย)
ปญหาการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในปจจุบนั รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไวในหมวด 3 แตไมมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขึน้ มารองรับ และ
รัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนดเงื่อนไขเวลาสําหรับการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไว
กฎหมายที่มีความสําคัญตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงไมเกิดขึ้น เชน กฎหมายประชา
พิจารณ กฎหมายปาชุมชน กฎหมายการคุมครองผูบริโภค เพื่อแกปญหานี้จึงควรระบุวา รัฐบาล
มีหนาที่ในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หากไมดําเนินการจะเปนเหตุใหมีการถอดถอน
รัฐบาลได (สมคิด)
รัฐธรรมนูญมาตรา 27 ระบุไววา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจง
โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับการคุมครองและผูกพันกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
แตที่ผานมา ในบางกรณี ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูกกระทบวา
กรณีดังกลาวยังไมมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรับรอง นอกจากนี้ สิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนตองมีกลไกคุมครองใหดีขึ้น เชน สิทธิในการชุมนุมของประชาชนโดยสงบ เปนตน
(ปริญญา)
ปญหาผลประโยชนทับซอนของรัฐบาล ในปจจุบันรัฐธรรมนูญไมไดมีขอกําหนดในเรื่อง
นี้ไวโดยเฉพาะ ขอเสนอคือ ควรกําหนดใหมีองคกรเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบปญหาผลประโยชน
ทับซอนของนักการเมือง โดยออกแบบกระบวนการตรวจสอบเฉพาะในรายละเอียดใหชัดเจนใน
เรื่องของผูเสียหาย ทั้งนี้อาจจะไมตองกําหนดไวในรัฐธรรมนูญก็ได (สมคิด)
หลักการสําคัญของประชาธิปไตยของประเทศเยอรมัน คือ 1) ระบบผูแทน 2) สิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน 3) ประชาธิปไตยทางตรง รัฐธรรมนูญของไทยกําหนดเรื่องประชาธิปไตย
ทางตรงไวใน 3 มาตรา กลาวคือ มาตรา 170 ระบุวา ประชาชนมีสิทธิเขาชื่อในการเสนอราง
กฎหมายตอรัฐสภา แตรัฐสภาไมจําเปนตองพิจารณารับรอง ประเทศในยุโรปบางประเทศ
กําหนดมาตรการคุมครองการเสนอกฎหมายของประชาชน หากรัฐสภาไมรับรองรางกฎหมายที่
ประชาชนเขาชื่อเสนอ จะตองมีการทําประชามติ หากผานการทําประชามติแลว รัฐสภาจะตอง
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รับรองรางกฎหมายดังกลาว และหากรัฐสภาไดแกไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของรางกฎหมาย
จะตองทําประชามติอีกครั้งหนึ่ง กอนที่รัฐบาลจะประกาศใชกฎหมาย ทั้งนี้ ในประเทศเยอรมัน
กลไกดังกลาวใชในในระดับมลรัฐ
การมีสวนรวมของประชาชน
รัฐธรรมนูญมาตรา 214 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผูแทนราษฎรใหมีการออกเสียงประชามติโดยประชาชนได การออกเสียงประชามติ
เปนไปเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชน
ประชามติจึงมีผลเพียงการใหคําปรึกษาเทานัน้
หลักการของประชามติ (referendum) ควรจะมีผลผูกพันใหคณะรัฐมนตรีปฏิบัตติ ามรัฐธรรมนูญ
มาตรานี้จึงควรตองแกไข
ในมาตรา 304 ระบุวา ผูมสี ิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50,000 คน มีสิทธิเขาชื่อรอง
ขอตอประธานวุฒิสภาใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงทางการเมืองได ในทางปฏิบัติการ
เสนอชื่อโดยประชาชน 50,000 ชื่อ ทําไดยากและมีตนทุนสูง เราควรแกไขกลไกการเสนอชื่อ
ถอดถอน ใหงายขึ้นกวาในปจจุบัน
ที่ผานมา กระบวนถอดถอนผูดํารงตําแหนงมีความการลาชาและความยุงยาก อัน
เนื่องมาจากกระบวนการการตรวจสอบรายชื่อ คุณสมบัติ ของผูที่เขาชื่อถอดถอนผูดํารง
ตําแหนง โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณสมบัติวา บุคคลที่เขาชื่อถอดถอนนั้นเปนบุคคลที่มีสทิ ธิ
เลือกตั้งหรือไม ความยุงยากดังกลาว สวนหนึ่งเกิดจากการกําหนดใหการเลือกตัง้ เปนหนาที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ผูไมไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิในการเขาชือ่ ถอดถอน การ
เสนอกฎหมาย
นอกจากนี้ ประชาชนควรจะมีประชาธิปไตยทางตรงในการเสนอแกไขรัฐธรรมนูญ ใน
ปจจุบันการแกไขรัฐธรรมนูญทําไดโดย 1) คณะรัฐมนตรีเสนอรางแกไขรัฐธรรมนูญ 2) ส.ส.
จํานวน 1 ใน 5 3) ส.ส. และวุฒิสมาชิก จํานวน 1 ใน 5 เราควรเพิ่มเติมใหประชาชนสามารถ
เขาชื่อเสนอรางแกไขรัฐธรรมนูญได (ปริญญา)
พรรคการเมือง
การตรวจสอบฝายบริหารโดยฝายนิตบิ ัญญัติไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหัวหนาฝาย
บริหารมีอํานาจในการควบคุม ส.ส. เสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร โดย ส.ส. เสียงขางมาก
ในสภาผูแทนราษฎรถูกควบคุมจากพรรคการเมือง อีกชั้นหนึ่ง
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การสรางระบบตรวจสอบใหเขมแข็งขึ้น จึงตองปฏิรูปพรรคการเมืองให ส.ส. มีอิสระตาม
หลักการ free mandate กลาวคือ ส.ส. เปนตัวแทนของปวงชนชาวไทยยอมไมอยูใตอาณัติของ
พรรคการเมือง หลักการ free mandate เปนหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยแบบผูแทนที่อยู
ในรัฐธรรมนูญฉบับ 10 ธันวาคม 2475 แตตอมาภายหลังหลักการนี้ถูกตัดออกไป ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันจึงไมมีหลักการ free mandate
การปฏิรูปพรรคการเมือง ควรสรางประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง หัวหนาพรรค
การเมืองไมควรจะมีอํานาจเหนือ ส.ส. ในพรรค ยกตัวอยางเชน ในประเทศเยอรมัน พรรค
การเมืองไมสามารถจะมีมติให ส.ส. ตองปฏิบัติตามมติพรรคในเรือ่ งที่เปนสิทธิหนาที่ของ ส.ส.
เชน การลงมติไมไววางใจฝายบริหาร หากพรรคการเมืองมีมติเชนนั้นถือวา เปนมติทขี่ ดั ตอ
รัฐธรรมนูญ และมติดังกลาวถือเปนโมฆะ ยกเวนเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการภายในของพรรค
การเมืองเอง
สําหรับประเทศไทย หลักการประชาธิปไตยภายในพรรค ตองมีมาตรการรองรับไวใน
กฎหมายพรรคการเมือง เชน หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค ตองมาจากการเลือกตั้งที่มี
วาระไมเกิน 2 ป รวมทั้งในการเลือกตั้งหัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรคตองเปนวิธีการ
ลงคะแนนลับ
สมาชิกพรรคการเมืองตองสามารถเรียกประชุมวิสามัญพรรคการเมืองได ในปจจุบัน
การประชุมพรรคการเมืองจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อหัวหนาพรรคเรียกประชุมพรรค
หากสมาชิก
พรรคตองการเปลี่ยนหัวหนาพรรคก็ไมสามารถทําได หากหัวหนาพรรคไมเรียกประชุมพรรค
(ปริญญา)
ส.ส. ควรจะสังกัดพรรค แตไมควรกําหนดไวในรัฐธรรมนูญวา ส.ส. ตองสังกัดพรรค
การเมือง การยกเลิกขอกําหนดให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมืองจะทําให ส.ส. มีเสรีภาพมาก
ขึ้น
ทั้งนี้
ในปจจุบันพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเปนการเลือกพรรคการเมือง
เนื่องจากประชาชนสามารถเลือกนโยบายของรัฐบาลและบุคคลที่จะเปนนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นอาจไมมีความจําเปนตองกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง
การตรวจสอบจริยธรรมของ ส.ส. เราควรสรางกลไกเขามาชวยตรวจสอบจริยธรรมของ
ส.ส. ในลักษณะคลายกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง แตเปนศาล
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ฎีกาแผนกจริยธรรมของ ส.ส. เพื่อตรวจสอบการใชอํานาจหนาที่ของ ส.ส. โดยตรง กลไก
ดังกลาวอาจเปดโอกาสใหประชาชนในเขตเลือกตั้งสามารถฟองรอง ส.ส. ได
ความผิดดานจริยธรรมของ ส.ส. เทียบเคียงไดกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 ในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ การปฏิบัตหิ รือละเวนไมปฏิบัติหนาทีข่ อง
เจาหนาที่รัฐ (ปริญญา) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เปนบทบัญญัติทตี่ อ งไวใจผูใ ช
อํานาจมาก หากผูที่ใชอํานาจบิดเบือนเจตนารมณของกฎหมาย ประชาชนจะตรวจสอบไดยาก
ในกรณีจริยธรรมของ ส.ส. คงตองกําหนดเกณฑใหชดั เจน ถาใชอํานาจทางกฎหมายไปจัดการ
กับพฤติกรรมของนักการเมือง จะตองพรรณนาองคประกอบความผิดใหถึงระดับที่ผิดกฎหมาย
(คณะผูวิจัย)
ปญหาการขายเสียงของ ส.ส. ในการลงมติในรัฐสภาจะลดลงหาก ส.ส. มี free mandate
รวมทั้งวิธีการลงคะแนนลับในสภาผูแทนราษฎร ก็จะชวยใหปญหาการขายเสียงของ ส.ส.
บรรเทาลง (ปริญญา)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 2
วันที่ 7 สิงหาคม 2549
สถานที่ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูใหสัมภาษณ ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา และศ.ดร. อนุสรณ ลิ่มมณี
สภาพปญหา
รัฐธรรมนูญป 2540 มีหลักการสําคัญคือ 1. หลักการเสียงขางมาก และ 2. หลัก
รัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) ในชวงที่ผานมา หลักการเสียงขางมากประสบความสําเร็จ
แตการปฏิบตั ติ ามหลักการรัฐธรรมนูญนิยมลมเหลว โดยเฉพาะกลไกการตรวจสอบฝายบริหาร
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่จะตองมีการปฏิรูปหรือแกไขรัฐธรรมนูญมี 2 ประเด็นคือ 1. ปญหาความรับ
ผิด (accountability) ซึ่งตองมีการปฏิรูปกลไกการตรวจสอบ 2. ปญหาแนวนโยบายแหงรัฐ ตอง
มีการปฏิรูปใหนโยบายสวัสดิการของรัฐยั่งยืน ไมเปนเพียงนโยบายหาความนิยมทางการเมือง
ที่ผานมา รัฐบาลใชชองวางของนโยบายสวัสดิการสังคมเพื่อการหาเสียง เพื่อจะอยูในอํานาจ
และใชเปนเครื่องมือตอรอง (อนุสรณ)
นโยบายเอื้ออาทรของรัฐบาลเปนนโยบายทางการเมืองที่มีมายาภาพ และเปนนโยบาย
ที่ไมยั่งยืนในระยะยาว รัฐบาลไมใหขอมูลที่แทจริงแกประชาชนถึงผลเสียในระยะยาว แมวา ใน
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ระยะสั้น ประชาชนอาจจะพอใจกับนโนบายเหลานี้ แตในระยะยาวก็จะประสบปญหา ดังเชน
ตัวอยางในหลายประเทศ
การปฏิรูปเชิงนโยบายจึงเปนเรื่องที่สําคัญ เราจึงตองเริ่มตนการปฏิรูปโดยเร็วกอนการ
เลือกตั้งที่จะมีขึ้น (จรัส)
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ประการแรก ในปจจุบันประชาชนมีความเขาใจกันวา หากรัฐบาลทักษิณไมไดรบั การ
เลือกตั้งกลับเขามาอีก โครงการของรัฐบาล เชน โครงการประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาท
รักษาทุกโรค) อาจจะถูกยกเลิกไป ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิด (จรัส)
โจทยของการปฏิรูปการเมืองคือ ทําอยางไรจึงจะสามารถเปลี่ยนนโยบายเอื้ออาทรใน
ลักษณะที่เปนการแจก เปนนโยบายสวัสดิการสังคมที่ยั่งยืนได
แนวทางแกไขปญหาคือ ควรปฏิรูปใหกระบวนการนําเสนอนโยบายของรัฐบาล และการ
เลือกนโยบายของประชาชน (หรือที่เรียกวา การซื้อ-ขาย นโยบายในตลาดการเมือง-political
market) เปนการซื้อ-ขายทีโ่ ปรงใส
รัฐบาลจึงตองใหขอมูลแกประชาชนวา รัฐบาลจะนํางบประมาณมาจากที่ใด และ
ประชาชนจะตองจายเทาไร ทั้งนี้ รัฐบาลไมควรแสดงใหประชาชนเห็นวา นโยบายเหลานั้นเปน
การใหเปลาโดยไมมีตนทุน (จรัส) รวมทั้งตองสรางความเขาใจวา การไดรับผลประโยชนจาก
นโยบายรัฐบาล เปนสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ไมขึ้นอยูกับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึง่
(อนุสรณ)
ขอเสนอ
ควรเพิ่มเติมขอกําหนดในรัฐธรรมนูญหมวดแนวนโยบายแหงรัฐวา นโยบายรัฐตองเปน
นโยบายสวัสดิการที่ยั่งยืน เพื่อรับประกันวาจะไมเปนเพียงการสรางความนิยมทางการเมือง
เทานั้น (อนุสรณ)
การทําใหนโยบายสวัสดิการของรัฐมีความยั่งยืน เราตองแกไขกลไกทางการคลัง เชน
กลไกทางภาษีใหสอดคลองกับนโยบายสวัสดิการของรัฐ
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การสรางความรับผิดชอบทางการคลัง กลาวคือ การริเริ่มนโยบายตางๆ ควรจะนํากลุม
ที่ไดรับประโยชนรวมกันกําหนดความรับผิดชอบตอการรับภาระทางภาษี หากกลุมเหลานั้นไม
สามารถรับภาระทางภาษีได จะตองกําหนดใหชัดเจนวาสังคมจะรับภาระภาษีนี้อยางไร โดยอาจ
กําหนดกรอบใหชัดเจนเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญการคลัง (fiscal constitution) (จรัส)
ประการที่สอง
ในแตละป รัฐจัดเก็บภาษีไดปละประมาณ 1 ลานลานบาท แตใช
งบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งไปกับนโยบายการศึกษา งบประมาณที่เหลือถูกใชไปกับมาตรการ
อื่นๆ ซึ่งภาระหนี้ของรัฐทีม่ องเห็นและแฝงเรน (contingent liability) รัฐบาลยังทําใหนโยบาย
การคลังเกิดความบิดเบือน เชน การอุดหนุนกองทุนน้ํามัน เปนตน
ปญหาดังกลาวสวนหนึ่ง เกิดมาจากรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดขอจํากัดทางการคลังของ
รัฐบาลเอาไว แมวากฎหมาย (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป) จะกําหนดวา
รัฐบาลไมสามารถนําเงินงบประมาณแผนดินไปใช เวนแตไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา แต
ในทางปฏิบตั ิ รัฐบาลไดกูเงิน (รวมถึงการตั้งเงินกองทุนจากเงินนอกงบประมาณ-คณะผูวิจัย)
นําไปใชจายในเรื่องตางๆ เปนจํานวนมาก จึงเกิดภาระหนี้ขึ้นมา นอกจากนั้น กฎหมายภาษีเอง
ก็เปดโอกาสใหรัฐบาลสามารถลดหยอนภาษีได โดยรัฐสภาไมตองใหความเห็นชอบ
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงควรแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อจํากัดอํานาจทางการ
คลังของรัฐบาล และสรางวินัยทางการคลังของรัฐบาล (จรัส)
ฝายบริหาร
กฎหมายไดใหอํานาจแกฝายบริหารมากเกินไป ประกอบกับการที่ฝายบริหารเขมแข็ง
จากจํานวนเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร จึงทําใหเปนปญหามากยิ่งขึ้น
แนวทางในการแกไขปญหาคือ ควรจํากัดอํานาจรัฐบาลในการริเริ่มโครงการหรือดําเนิน
นโยบาย ตางๆ โดยอยางนอยจะตองผานความเห็นชอบจากรัฐสภา กรณีตัวอยางที่รัฐบาลไม
ควรมีอํานาจในการดําเนินการ เชน การกอตั้งจังหวัดสุวรรณภูมิ การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
overrule กฎหมายหลายฉบับ เปนตน
ภายใตกฎหมายที่ใหอํานาจรัฐบาลมากเชนนี้
รัฐบาลควรจะตองถูกควบคุมมากขึ้น
เพื่อใหรัฐบาลมีความรับผิดทางการเมือง (accountable) มากขึ้น การใชอํานาจในทางที่ผิดก็จะ
กระทําไดนอยลง หากกฎหมายสามารถจํากัดอํานาจรัฐบาลไดดีขนึ้ การที่มีฝายบริหารที่เขมแข็ง
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อาจจะกอปญหานอยลงกวาในปจจุบัน อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่องรัฐบาลเขมแข็ง ก็ไมนาเปน
แนวคิดที่ถูกตองนัก (จรัส)
ความตองการใหฝายบริหารเขมแข็ง เกิดขึ้นมาจากพัฒนาการทางการเมืองของไทย ที่
ผานมาประเทศไทยมีปญหารัฐบาลออนแอมาโดยตลอด มีการเปลี่ยนรัฐบาลบอยครั้ง เราจึง
ตองการแกปญหาโดยสรางรัฐบาลเขมแข็งขึ้นมา แตที่สุดเราไดรัฐบาลแขมแข็งที่ใชอํานาจในทาง
ที่ผิดดวย (อนุสรณ)
เปาหมายของรัฐธรรมนูญป 2540 เนนใหฝายบริหารเขมแข็ง แตที่ผานมาระบบ
ตรวจสอบกลับไมทํางาน ดังนั้น เราจะคงฝายบริหารเขมแข็งไวหรือไม พรอมกับสรางกลไกการ
ตรวจสอบใหเขมแข็งขึ้น
หากฝายบริหารออนแอมากก็เปนปญหาเชนกัน เชน ความสามารถในการแขงขัน และ
การเสียโอกาสของประเทศ รัฐบาลที่เขมแข็งอาจยังมีความจําเปน แตไมใชระดับที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ที่สาํ คัญ กลไกการตรวจสอบจะตองดีขึ้น อยางไรก็ตาม กลไกตรวจสอบก็ตองถูก
ตรวจสอบไดอีกเชนกัน (คณะผูวิจัย)
หากเราออกแบบใหรฐั บาลออนแอ เราอาจจะไดรัฐบาลที่ไมขยับเลย เพราะหากรัฐบาล
ริเริ่มอะไร ก็จะถูกตรวจสอบทันที จนกลายเปนรัฐบาลที่ไมทําอะไรเลย ไมวาจะเปนรัฐบาลที่
ออนแอหรือเขมแข็ง รัฐบาลไมควรเปนศูนยกลางแหงเดียวในการริเริม่ นโยบายตางๆ การริเริ่ม
ควรกระจายใหแกทองถิ่น พรอมทั้ง จํากัดอํานาจรัฐบาลใหริเริ่มไดเฉพาะบางเรื่องเทานั้น เชน
กิจการระหวางประเทศ เปนตน
เพื่อแกไขปญหาขางตน ควรระบุในรัฐธรรมนูญใหชดั เจนวา รัฐบาลมีอํานาจเพียงใด
รวมทั้งควรมีกฎหมายสถาบันการคลัง (Fiscal Institutional Act) เพื่อกําหนดกรอบในการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลที่แขงขันกับตลาด เชน การตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SME Bank) การตั้งธนาคารคนจน เปนตน (จรัส)
หากองคกรทองถิ่นยังไมสามารถตอบสนองตอความจําเปนพื้นฐานของประชาชนใน
ทองถิ่นได ความตองการใหฝายบริหารเขมแข็งก็จะยังคงมีอยู แมวาเราจะแกไขรัฐธรรมนูญให
รัฐบาลออนแอลงก็ตาม ดังนั้น เราจึงตองสรางองคกรทองถิ่นใหเขมแข็ง และตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น (อนุสรณ)
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พรรคการเมือง
ปญหาการพรรคการเมืองมีอํานาจควบคุม ส.ส. ทําใหสภาผูแทนราษฎรไมไดทําหนาที่
ในตรวจสอบฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ เราควรแกไขรัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวของและ
กฎหมายพรรคการเมือง ไดแก การบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรค การหามมิใหเปลี่ยนพรรค
การเมืองกอนการเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน (รัฐธรรมนูญมาตรา 107 (4)) การใชเสียง 3 ใน 4
ของคณะกรรมการบริหารพรรคในการลงมติขับสมาชิกพรรค เปนตน (อนุสรณ)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การกําหนดให ส.ส. ตองมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ถือวาเปนการกีดกันผูลงสมัคร
เลือกตั้งที่มีความรูความสามารถแตไมจบปริญญาตรี เราควรยกเลิกขอกําหนดนี้ (อนุสรณ)
องคกรอิสระ
การควบคุมและตรวจสอบการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรมีการ
ปรับปรุงโดย 1) ควรตัดตัวแทนพรรคการเมืองออกจากคณะกรรมการการสรรหาบุคคลที่จะมา
ดํารงตําแหนงในกกต. รวมทั้งควรเปดโอกาสให ศาล และองคกรภาคประชาชน เขามามีบทบาท
มากขึ้น 2) ควรเพิ่มจํานวนคณะกรรมการสรรหาฯ หรือ จัดตั้งศาลเลือกตั้งโดยเฉพาะ เพื่อทํา
หนาที่ในการพิจารณาตัดสินกรณีการเลือกตั้งจะเปนโมฆะหรือไม
นอกจากนี้ ควรกําหนดมาตรการใหรัฐบาลปฏิบตั ิตามขอเสนอแนะขององคกรอิสระ อาทิ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (อนุสรณ)
รัฐสภา
การตรวจสอบฝายบริหารโดยสภาผูแทนราษฎรลมเหลว เนื่องจากพรรครัฐบาลควบคุม
เสียงสวนใหญในสภาผูแทนราษฎร การตรวจสอบฝายบริหารโดยสภาผูแทนราษฎร เชน การ
เปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จึงเกิดขึ้นไดยาก
เพื่อแกไขปญหานี้ จึงควรลดสัดสวนของ ส.ส. ในการยื่นขอเปดอภิปรายไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีจาก 2 ใน 5 ใหเปน 1 ใน 5 เพื่อเปดโอกาสใหพรรคฝายคานชี้ใหประชาชนเห็น
ขอบกพรองของรัฐบาล แมวาการลงมติการอภิปรายจะไมมีผลเปลีย่ นแปลงนายกรัฐมนตรีกต็ าม
(อนุสรณ)
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การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
การใชสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญควรทําไดงายขึ้น เชน การเขาชื่อของประชาชน
จํานวนไมนอยกวา 50,000 คน เพื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาใหถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อเสนอรางกฎหมาย
นอกจากนี้
ควรเปดโอกาสใหกลุมประชาชนเขามีสวนรวมในคณะกรรมการสรรหา
องคกรอิสระ รวมทั้งควรตั้งองคกรเฉพาะเพื่อทําหนาที่วินิจฉัยปญหาสิทธิเสรีภาพที่ถูกกระทบ
โดยตรงจากนโยบายรัฐบาล (อนุสรณ)
การกระจายอํานาจสูทองถิ่น
การกระจายอํานาจสูทองถิ่นที่ผานมาถือวาลมเหลว
เนื่องจากรัฐบาลไมดําเนินการ
กระจายอํานาจใหแกทองถิ่นอยางถูกตอง รัฐบาลไมชว ยใหทองถิ่นเขมแข็งดวยตนเอง รัฐบาลไม
สรางวินัยทางการคลังใหทองถิ่น และสรางใหทองถิ่นมีระบบบริหารจัดการที่ดี
เราควรกําหนดใหทองถิ่นมีวินัยทางการคลังมากขึ้น
รวมทั้งทําใหทองถิ่นมีความ
สามารถในการพึ่งตนเองทางการคลัง โดยการกําหนดใหรัฐบาลแบงรับภาระทางภาษีรว มกับ
ทองถิ่น เชน ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาและนิตบิ ุคคล เปนตน
ในทางปฏิบตั ิ การจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการประนีประนอม
กัน กลาวคือ องคกรทองถิ่นไมไดจัดเก็บภาษีตามจํานวนที่กฎหมายระบุไว แตเรียกเก็บภาษี
ตามที่ผูเสียภาษีสามารถยอมรับได
ในกรณีที่องคกรทองถิ่นไมสามารถจัดเก็บภาษีไดตามที่
กําหนดก็ไมมีบทลงโทษตามกฎหมาย
ภายหลังการประกาศใช พ.ร.บ. กําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ในดานการคลังทองถิ่น กฎหมายกําหนดใหรัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อใหทองถิ่นมี
รายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม ประมาณรอยละ 13 ของรายไดรัฐบาลในป 2542 เปนเกือบรอยละ 23
ของรายไดรัฐบาลในป 2547 และตั้งเปาหมายใหเปนรอยละ 35 ภายในป 2549 (คณะผูวิจัย)
ที่ผานมา องคกรทองถิ่นไมเขมแข็ง เนื่องมาจากองคกรปกครองทองถิ่นคอยรับความ
ชวยเหลือจากสวนกลางเพียงอยางเดียว องคกรปกครองทองถิ่นไมมีความพยายามในการเก็บ
ภาษีเอง โดยจัดเก็บไดราวรอยละ 40-50 ของความสามารถการจายภาษีของผูเสียภาษีใน
ทองถิ่นเทานัน้
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ขอเสนอ
ควรตั้งเปาหมายใหทองถิ่นจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บได
ในปปจจุบัน ภาระทองถิ่นก็จะเพิ่มขึ้น 10% (จรัส)
องคกรทองถิ่นออนแอและไมสามารถพึ่งตนเองได เนื่องมาจากรัฐบาลกระจายอํานาจ
โดยวิธีการรวมศูนย (uniformity centralization) กลาวคือ รัฐบาลกระจายอํานาจโดยการสราง
องคกรปกครองทองถิ่นขึ้นมาพรอมกัน โดยไมคํานึงวา องคกรปกครองทองถิ่นแหงนั้น มีความ
พรอมในการปกครองตนเองหรือไม
แนวคิดแบบรวมศูนยนี้ควรตองมีการปรับปรุงแกไข ดวยการเปดโอกาสใหทองถิ่นเสนอ
การจัดรูปแบบของการปกครองทองถิ่นของตัวเองขึ้นมา
ในประเทศอังกฤษ การปกครองทองถิ่นเกิดขึ้นจากทองถิ่นเอง โดยรัฐบาลทําหนาที่
ออกกฎหมาย (charter) รับรอง โครงสรางการปกครองทองถิ่นของอังกฤษจึงมีความเหมาะสม
กับทองถิ่น
แนวทางการกระจายอํานาจที่ดี ควรจะใหการเมืองทองถิ่นเปนกิจการของทองถิ่นโดย
แทจริง พรรคการเมืองระดับชาติตองไมเขาไปแทรกแซง งานวิจัยที่ผานมาพบวา การเมือง
ทองถิ่นที่ใดทีก่ ารเมืองระดับชาติเขาไปแทรกแซงมาก
จะทําใหการเมืองทองถิ่นเกิดความ
ขัดแยงรุนแรง ทั้งที่ความขัดแยงดังกลาว อาจไมใชสาระสําคัญหรือเปนผลประโยชนของทองถิ่น
(อนุสรณ)
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญป 2540 วางเปาหมายไวดี โดยพยายามนําหลักการที่ดีในประเทศตางๆ มา
บรรจุไวใน แตในทางปฏิบตั ิถือวา ลมเหลว เนื่องจากปญหาวัฒนธรรมการเมืองไทย และหลัก
ปฏิบัตใิ นสังคมไทยเอง
ลําพังการแกไขกลไกทางทางกฎหมายอาจจะไมสามารถแกปญหาได นักการเมืองมักจะ
หาชองโหวจากกฎหมายอยูตลอดเวลา อยางไรก็ตาม การปฏิรูปการเมืองที่เราสามารถทําไดคอื
การสรางกลไกรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดการกับปญหาตางๆ
แตในทางปฏิบัติ เมื่อเราแกไขรัฐธรรมนูญอีกรอบ ก็อาจจะไมสามารถแกปญหาได
ทั้งหมด และอาจจะมีปญหาใหมเกิดขึ้นมา การปรับปรุงแกไขกฎหมายจึงเปนไปเพื่อการปรับ
โครงสรางที่เปนทางการเทานั้น เชน การอุดชองโหวในโครงสรางที่เปนทางการ
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ในอีกดานหนึ่ง โครงสรางที่ไมเปนทางการ เชน ความสัมพันธทางสังคม ระบบความคิด
ความเชื่อและระบบอุปถัมภ เปนปญหาใหญ ที่เราปฏิรปู ไดยาก (อนุสรณ)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3
วันที่ 17 สิงหาคม 2549
สถานที่ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูใหสัมภาษณ คุณประสงค เลิศรัตนวิสทุ ธิ์ และคุณชูวัส ฤกษศิริสขุ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
รัฐธรรมนูญในหมวด10 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนที่ 1 การแสดงบัญชีรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินในมาตรา 291-296 กําหนดวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น มีหนาที่ยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพยสินและหนีส้ ินของตน คูส มรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ทุก
ครั้งที่เขารับตําแหนงและพนจากตําแหนง
การแสดงรายการทรัพยสินและหนิ้สินใหแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงใน
วันที่ยื่นบัญชีดังกลาว และตองเปดเผยใหสาธารณชน ปปช. มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและ
ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน
ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงผูใดมีทรัพยสิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหประธานปปช.สงเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไป
ยังอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนีส้ ินหรือจงใจยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สินทีเ่ ปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริง ใหผูนั้นพนจากตําแหนง
โดยใหปปช.เสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชีข้ าด
วัตถุประสงคของมาตรา 291-296 คือ 1. ให ปปช.ทําหนาที่ตรวจสอบทรัพยสนิ ของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง 2. ตองการใหมีการเปดเผยตอสาธารณะ เพือ่ ใหสาธารณชน
สามารถตรวจสอบทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได
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แมการกําหนดใหการแสดงบัญชีทรัพยสนิ จะไมสามารถแกไขการแสวงหาผลประโยชน
ในทางมิชอบของนักการเมืองไดหมด มันก็มีประโยชนพอสมควร เห็นไดจากในหลายกรณีที่ผา น
มา รัฐมนตรีถกู ตรวจสอบทรัพยสินและพบความผิดปกติ (ประสงค)

ปญหาในทางปฏิบตั ิ
1. จํ า นวนผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งมี จํ า นวนมากเกิ น กว า ที่ ป ปช.จะสามารถ
ตรวจสอบไดจริง ยกตัวอยางเชน ขาราชการการเมืองทองถิ่นในองคกรทองถิ่นกวา 8,000 แหง
2. วิธีการตรวจสอบมีความยุงยากและใชเวลานาน ในทางปฏิบัติ ปปช. ตองเขาไป
ตรวจสอบทรัพยสินที่บานของผูดํารงตําแหนงแตละคน โดยทรัพยสินที่ผูดํารงตําแหนงตองแจง
ตอปปช.จะเปนทรัพยสินทีม่ ีมูลคาเกินกวา 200,000 บาท
3. ปญหาการแจงทรัพยสินเปนเท็จ ปปช. จะดําเนินการไดก็ตอเมื่อมีผูรองเรียน
อยางไรก็ตาม หากทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงไมอยูในชื่อของทั้งสามีและภรรยา ปปช. ก็ไม
สามารถที่จะตรวจสอบจนพบความผิดปกติได การตรวจสอบความมีอยูจริงของทรัพยสินผูดํารง
ตําแหนงจึงใชไมไดผล
4. องคกรที่มีอํานาจหลายองคกรไมตองเปดเผยทรัพยสนิ ตอสาธารณะ เชน วุฒิสภา
ปปช. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) เปนตน
ขอเสนอ
1. ควรมีระบบการแสดงบัญชีทรัพยสินซึ่งกําหนดใหผูแสดงตองรับผิดชอบโดยตรง
กลาวคือ หากผูดํารงตําแหนงแสดงทรัพยสินไมครบถวน ควรมีความผิดทางอาญา หรืออาจ
กําหนดโทษใหพนจากตําแหนง
2. ในกรณีที่ไมมีผูรองเรียนถึงความผิดปกติของทรัพยสิน ควรกําหนดให ปปช. เปน
ผูเสียหายโดยตรง หาก ปปช. ตรวจสอบพบความผิดปกติของทรัพยสินผูดํารงตําแหนงตอง
ดําเนินการไดทันที โดย ปปช. สามารถสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกาแผนก
คดีอาญานักการเมืองได
ยกตัวอยางเชน ในกรณี นาย รักเกียรติ สุขธนะ เมื่อ ปปช. ตรวจพบความร่ํารวย
ผิดปกติ ปปช. ยังไมสามารถดําเนินการเองได ตองมีผูเสียหายแจงความดําเนินคดีอาญากับผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองตามความผิดในรัฐธรรมนูญมาตรา
308
ซึ่งในกรณีดังกลาว
ผูเสียหายโดยตรง คือ กระทรวงสาธารณสุข
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ทั้งนี้ ความผิดตามมาตรา 295 การแจงบัญชีทรัพยสินเปนเท็จ ปปช. จะสงเรื่องไปยัง
ศาลรัฐธรมนูญ แตกรณีความร่ํารวยผิดปกติ ปปช.สงเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง
3. ควรกําหนดโทษการแสดงทรัพยสินเท็จในกฎหมายของปปช. ไวในกฎหมายอาญา
ดวย โดยอาจเขียนกํากับไววา ใหมีความผิดตามกฎหมายอาญาในฐานความผิดการแสดง
ทรัพยสินเปนเท็จตอเจาพนักงาน นอกไปจากจะไมสามารถดํารงตําแหนงไดภายในระยะเวลา 5
ป
4. ควรใหบุคคลที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองทุกตําแหนงตองแสดงบัญชีทรัพยสินตอ
สาธารณะ นับตั้งแต วุฒิสมาชิก องคกรอิสระที่มีอํานาจมาก เชน ศาลรัฐธรรมนูญ ปปช. กกต.
คตง. เปนตน โดยหากพบความผิดควรใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองพิจารณา (ประสงค)
วุฒิสมาชิก ปปช. และองคกรอิสระอื่นๆ ที่มีอํานาจมาก ควรตองแสดงรายการทรัพยสิน
ตอสาธารณะ ใหประชาชนสามารถเขาคนขอมูลได เชนเดียวกับการยื่นขอคนขอมูลของ
กระทรวงพาณิชย ในปจจุบัน ปปช. ขาดความพรอมในการอํานวยความสะดวกสืบคนขอมูล
(ประสงค) เราควรมีการกําหนดใหมีรูปแบบการสืบคนขอมูลที่ประชาชนเขาถึงไดงาย เชน
เว็บไซต (คณะผูวิจัย)
เราควรเนนการตรวจสอบผูด ํารงตําแหนงในระดับชาติกอ น สวนผูดํารงตําแหนงทองถิ่น
ใหมีการตรวจสอบแยกออกมา ซึ่งอาจไมจําเปนตองแกไขรัฐธรรมนูญ สําหรับองคกรอิสระที่ควร
เปดเผยทรัพยสินควรเปนองคกรที่มีอํานาจใหคุณใหโทษแกนักการเมืองโดยตรง เชน คตง.
สตง. ปปช. กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ (คณะผูวิจัย)
รัฐธรรมนูญมาตรา 291-296 เชื่อมโยงกับ มาตรา 209 คือ รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือใหรัฐมนตรีโอนหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทดังกลาว
ใหนิติบคุ คล โดยหามมิใหรัฐมนตรีเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ
ปญหา
1. มาตรา 209 กําหนดใหรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนบริษัท แตไมครอบคลุมถึงคู
สมรสและบุตร อีกทั้งการโอนทรัพยสินใหกับบุตรไมมกี ารกําหนดใหเสียภาษี การโอนทรัพยสิน
ดังกลาวถือเปนการอุปการะโดยธรรมจรรยา ซึ่งสอดคลองตามแนวทางของศาลฎีกา
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ระบบโอนทรัพยสินโดยไมเสียภาษีเปนปญหาที่ทําใหมาตรา 209 ลมเหลวโดยปริยาย ระบบการ
โอนทรัพยสิน ไมมีกลไกกฎหมายอื่นๆ มารองรับ ที่ผานมา นาย อดิศัย โพธารามิก นาย ประชา
มาลีนนท โอนหุนใหบุตรโดยไมเสียภาษี
2. ในปจจุบัน
รัฐธรรมนูญกําหนดใหผูดํารงตําแหนงแสดงทรัพยสินในชวงเขาสู
ตําแหนงและพนตําแหนง ปญหาที่เกิดขึ้นคือ มีการโอนทรัพยสินเขา-ออกระหวางการดํารง
ตําแหนง เชน กรณี รักเกียรติ สุขธนะ
ขอเสนอ
1. ควรมีกลไกกําหนดใหการโอนทรัพยสินตองเสียภาษี เชนเดียวกับในตางประเทศ
(ประสงค) ในสหรัฐ มีแนวทางปฏิบัตวิ า เมื่อนักการเมืองเขาดํารงตําแหนง จะตองขายทรัพยสิน
ของตน หรือโอนหุนให trustee เขามาบริหาร สําหรับประเทศไทย ควรมี พ.ร.บ. วาดวยการ
จัดการทรัพยสินของรัฐมนตรีโดยเฉพาะ ซึ่งกําหนดขั้นตอนการจัดการทรัพยสินอยางละเอียด
(คณะผูวิจัย)
2. เราควรมีกลไกการตรวจสอบการโอนทรัพยสินระหวางเครือญาติของผูดํารง
ตําแหนง รวมทั้งควรกําหนดใหผูดํารงตําแหนงตองแสดงทรัพยสินทุกป (ประสงค)
องคกรอิสระ
ปญหาการเปดเผยขอมูลขององคกรอิสระ
1. ปปช. ไมมีระบบการเปดเผยขอมูลใหประชาชนเขาถึงไดงาย (ประสงค)
2. ปปช. และองคกรอิสระอื่นๆ ไมเปดเผยขอมูลตอคณะกรรมการวินิฉยั ขอมูลขาวสาร
(กวฉ.)
ขอเสนอ
1. ควรมีการกําหนดใหมีรูปแบบการสืบคนขอมูลที่ประชาชนเขาถึงไดงา ย
เชน
เว็บไซต (คณะผูวิจัย)
2. ควรกําหนดใหองคกรอิสระตองอยูภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
(คณะผูวิจัย) รวมทั้งควรแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 58 การเปดเผยขอมูลขาวสารใหครอบคุม
องคกรอิสระ (ประสงค) ควรยกฐานะคณะกรรมการขอมูลขาวสารขึ้น (คณะผูวิจัย)
3. ควรกําหนดให คณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสาร (กวฉ.) มีอํานาจสั่งใหองคกร
อิสระตองเปดเผยขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปปช. (ประสงค) รวมทัง้ ควรกําหนดบทลงโทษหาก
องคกรอิสระไมเปดเผยขอมูล เชน เปนเหตุใหถอดถอนหรือพนจากการดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระ (คณะผูวิจัย) ควรรางกฎหมายกํากับวาการเปดเผยขอมูลเปนหนาที่ขององคกรอิสระ
(ชูวัส)
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ปญหาที่มาขององคกรอิสระที่มีอคติตอเอกชน
รัฐธรรมนูญกําหนดคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระ
ตางๆ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยผูทเี่ คยดํารงตําแหนงขาราชการระดับสูง หรือตําแหนงผูบริหาร
มหาวิทยาลัย เปนตน (ประสงค)
ขอเสนอ
ที่มาขององคกรอิสระควรกําหนดสัดสวนผสมกันระหวางกลุมตางๆ
(คณะผูวิจัย)

ที่หลากหลายขึ้น

ในภาพรวม องคกรอิสระขาดความชัดเจนในเรื่องแดนอํานาจวา องคกรใดควรมีอาํ นาจ
เพียงใด การออกแบบองคกรอิสระไมสอดคลองและสอดรับกัน รวมทั้งรัฐธรรมนูญมีความลักลัน่
ในการกําหนดคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ เชน อายุ คุณสมบัติ เราควรจะ
กําหนดใหมีมาตรฐานเดียวกันในแตละองคกร (คณะผูวจิ ัย)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ปญหาของกกต.ในปจจุบันคือ กกต. ขาดการมีสวนรวมของประชาชน กกต. สวนกลาง
เปนผูสั่งการไปยังทองถิ่นเกือบทั้งหมด
ขอเสนอ
ควรสรางใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น เชนเดียวกับ กกต. ในสมัยแรก
เชนการสรางอาสาสมัครในตางจังหวัดใหมากขึ้น สรางความเปนอิสระใหกับ กกต. ทองถิ่น
(ชูวัส)
การปฏิรูปสื่อ
ในการปฏิรูปสื่อ ควรทําใหสื่อเปนสื่อสาธารณะมากขึ้น เชน วิทยุ โทรทัศน การปฏิรูป
โครงสรางความเปนเจาของสื่อมีความจําเปน แตเราตองปฏิรูปเนื้อหาของรายการใหมีมาตรฐาน
ที่สูงขึ้นดวย
ขอเสนอ
ควรปฏิรูปใหชุมชนเปนเจาของวิทยุชุมชนอยางแทจริง ปลอดจากผลประโยชนของกลุม
ธุรกิจ รวมทั้ง เนื้อหาของวิทยุชุมชนตองเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวทางในการปฏิรูป
คือ ตองกระจายอํานาจไปที่องคการบริหารสวนทองถิ่น ควรใหองคการบริหารสวนทองถิ่น เปน
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กลไกสําคัญในการผลักดันวิทยุชุมชนใหเกิดขึ้น ควรจัดสรรคลื่นความถี่ใหกบั องคการบริหาร
สวนทองถิ่น รวมทั้งรัฐบาลควรอุดหนุนงบประมาณในการดําเนินการ (ชูวัส)
สําหรับสื่อชุมชน เชน วิทยุ โทรทัศน ชุมชนควรตองนําเสนอแผนการดําเนินการ โดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) เปนผูพจิ ารณาแผนการ
ดําเนินการของแตละชุมชน ปญหาที่เกิดขึน้ คือ องคกรที่ยื่นขอดําเนินการวิทยุชุมชน จะตองเปน
นิติบุคคล (ประสงค)
รัฐธรรมนูญมาตรา 45 ระบุวา บุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกันเปน สมาคม
สหภาพ สหพันธสหกรณ กลุมเกษตรกร เปนตน ในขณะที่ราง พ.ร.บ. การประกอบกิจการวิทยุ
โทรทัศนระบุให ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนตองเปนนิติบุคคล (คณะผูวิจัย)
การคุมครองเสรีภาพของสื่อ
รัฐธรรมนูญมาตรา 41 พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ โทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวและการแสดงความ
คิดเห็น
การคุมครองเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 41 มีปญหาคือ หากนายจางเลิกจาง
พนักงาน เราจะบังคับนายจางไดอยางไร เนื่องจากการจางงานเปนความสัมพันธตามสัญญาจาง
แรงงาน นายจางสามารถเลิกจางไดเนื่องจากเปนกิจการของนายจาง
ประเด็นดังกลาวเปนปญหาแนวคิดทางกฎหมาย
หลักการของรัฐธรรมนูญคุมครอง
เสรีภาพของเอกชน จากการถูกลวงละเมิดโดยอํานาจในทางมหาชนคือรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 39 แตสําหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 41 ไมนาจะนํามาบังคับใชกับกรณีที่เปนความสัมพันธ
ระหวางเอกชนกับเอกชน
ขอเสนอ
1. ศาลควรพิจารณากรณีการเลิกจาง โดยนํารัฐธรรมนูญมาตรา 41 เปนเครือ่ ง
ประกอบในการพิจารณาขอพิพาทระหวางลูกจางกับนายจาง แตศาลมีอํานาจสั่งหามนายจางเลิก
จางพนักงานไดหรือไม เปนประเด็นที่ไมชดั เจน (คณะผูวิจัย)
2. นายจางกับลูกจางควรทําขอตกลงกัน
โดยนายจางตองประกาศตอสาธารณะถึง
สาระสําคัญของขอตกลงระหวางนายจางกับกองบรรณาธิการในการทําหนาที่นําเสนอขาว โดย
ขอตกลงควรจํากัดอํานาจนายจางไมใหกาวกายการนําเสนอขาว (ประสงค)
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ในทางปฏิบตั ิ องคกรสื่อจะแยกการดําเนินการเปน 2 สวนคือ กองบรรณาธิการ และ
ฝายบริหาร ซึง่ จะไมกาวกายกัน รวมทั้ง กองบรรณาธิการยังสามารถใชกลไกของคณะกรรมการ
ลูกจาง เพื่อเขาไปคานอํานาจการตัดสินใจของผูบริหารได กระบวนการเหลานี้ชวยปองกันการ
แทรกแซงสื่อได (ชูวัส)
3. ในการแสดงความคิดเห็นของสื่อ หากนายจางเลิกจางพนักงานดวยเหตุผลดังกลาว
ควรใหศาลแรงงานใชวิธีพิจารณาคดีเปนพิเศษที่แตกตางจากคดีแรงงานโดยทั่วไป รวมทั้งการ
จายชดเชยตองมากกวากรณีทั่วไป (ประสงค) ในกรณีที่ลูกจางไมพอใจตอผลการตัดสินของศาล
แรงงาน ลูกจางอาจจะอุทรณเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ (มาตรา 41) ไปยังศาล
รัฐธรรมนูญได (คณะผูวิจัย)
นอกจากนี้ ควรมี พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งกําหนดใหศาลแรงงานนําบทบัญญัติใน
มาตรา
41
มาพิจารณาประกอบกับขอพิพาทระหวางนายจางกับลูกจางในกิจการสื่อ
(คณะผูวิจัย)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 4
วันที่ 15 กันยายน 2549 (กอน “ปฏิรูปยึดอํานาจ” เพียง 4 วัน)
สถานที่ ศาลปกครอง
ผูใหสัมภาษณ ดร. วิษณุ วรัญู อดีตรองศาสตราจารยประจําคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เคยไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานยกรางรัฐธรรมนูญป 2540 หมวดสิทธิและ
เสรีภาพและหมวดสถาบันการเมือง
องคกรอิสระ
โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาลักษณะรูปแบบการดําเนินการของรัฐ จะเห็นวามี 2 รูปแบบหลัก
คือ 1) การจัดทําบริการสาธาณะ (Public service) และ 2) การควบคุมหรือการวางระเบียบ
(Regulation) ในกิจกรรมที่มีลักษณะเปนการควบคุมหรือการวางระเบียบนี้ ถาดําเนินการใน
รูปแบบราชการโดยมีลําดับชั้นการบังคับบัญชา จะทําใหการดําเนินการขององคกรเหลานี้ไมเปน
อิสระ เราจึงตองกําหนดใหองคกรดังกลาวมีสถานะพิเศษ กลาวคือ กําหนดใหองคกรดังกลาวมี
ความเปนอิสระ (autonomy) ทั้งที่อยูภายในฝายบริหาร ดังนั้นจึงอยูภายใตการตรวจสอบของ
ศาลปกครอง
สําหรับประเทศไทย แตเดิมไดนําเสนอแนวความคิดในเรื่ององคกรอิสระแบบนี้โดยใชชื่อ
วา องคกรของฝายปกครองที่เปนอิสระ คือถายทอดมาจากคําวา Autorité Administrative
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Indépendente ในภาษาฝรั่งเศส แตภายหลังมีผูเปลีย่ นไปใชคําวา “องคกรของรัฐที่เปนอิสระ”
ซึ่งทําใหความเขาใจในสาระสําคัญขององคกรแบบนี้ไขวเขวได ดังนั้น แนวคิดเรื่ององคกรของรัฐ
ที่เปนอิสระอยางที่เขาใจกันในประเทศไทย
จึงอาจไมตรงกับแนวความคิดองคกรของฝาย
ปกครองที่เปนอิสระของประเทศฝรั่งเศสอันเปนตนแบบที่อยากจะนํามาใช ในประเทศฝรั่งเศส
องคกรของฝายปกครองที่เปนอิสระ มีอิสระแตอยูภายในฝายปกครอง มิใชอิสระแบบเปนรัฐ
ภายในรัฐ (วิษณุ)
สภาพปญหา
1. การนําองคกรอิสระมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทําใหเขาใจไขวเขววาเปนองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ
จึงกลายเปนองคกรอิสระมีอํานาจที่ไมสามารถตรวจสอบโดยองคกรศาล
โดยเฉพาะศาลปกครองได (คณะผูวิจยั ) รวมทั้งเกิดปญหาที่องคกรอิสระที่อยูในรัฐธรรมนูญ
มักจะอางความเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิเสธไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง ซึ่งไม
นาจะถูกตอง (วิษณุ)
โดยหลักแลวศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของ
ฝายปกครอง
ซึ่งรวมถึงความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบรรดาพระราชกฤษฎีกา
หรือ
กฎกระทรวงดวย
มิใชวาถาเปนเรือ่ งความชอบดวยรัฐธรรมนูญแลวจะเปนเรื่องของศาล
รัฐธรรมนูญเสมอไป ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญเฉพาะพระราช
บัญญัติหรือกฎหมายที่มีคาบังคับเทียบเทาพระราชบัญญัติ นอกจากนั้น ศาลปกครองจะไมเขา
ไปตรวจสอบองคกรที่ใชอํานาจในระดับรัฐธรรมนูญ เชน การทําสนธิสัญญาของรัฐบาล การเรียก
ประชุมสมัยวิสามัญของรัฐบาล เปนตน (วิษณุ)
2. ความขัดกันของอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
(conflits
de
compétence) ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ ให
องคกรนั้นเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย (รัฐธรรมนูญมาตรา 266) ที่ผานมา
กรณี กกต. โตแยงอํานาจศาลปกครอง กกต. ไดยื่นเรือ่ งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญได
วินิฉัยวา กกต. ไมอยูภายใตอํานาจของศาลปกครอง ปญหาดังกลาวสะทอนถึงความไมชดั เจน
ในเขตอํานาจวา การตรวจสอบองคกรอิสระควรจะเปนอํานาจขององคกรใด (คณะผูวิจัย)
ขอเสนอ
1. องคกรอิสระควรจะอยูภายใตการตรวจสอบของศาลปกครอง แตมีการจัดโครงสราง
ใหไมอยูภายใตสายการบังคับบัญชาของฝายปกครอง คลายกับ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน
2. ควรเขียนกฎหมายแยกองคกรอิสระออกมาจากรัฐธรรมนูญ เชน คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริต
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แหงชาติ (ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
การแยกองคกรเหลานี้ออกมาจากรัฐธรรมนูญ จะทําใหมีองคกรอิสระมีสถานะทีถ่ ูกตอง (วิษณุ)
การสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ปญหาการกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัตขิ องผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระมีความไม
เหมาะสม อาทิ บางแหงกําหนดใหตองเคยเปนขาราชการระดับอธิบดี ซึ่งสะทอนถึงการมีอคติ
ใหแกราชการมาก
ในประเทศฝรัง่ เศส การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ไมไดกําหนดหลักเกณฑ
และคุณสมบัตมิ ากนัก รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนดุลยพินิจของผูแตงตั้ง หากแตงตั้งผูที่ไมมี
ความเหมาะสม ผูแตงตั้งตองรับผิดชอบทางการเมือง ระบบดังกลาวมีขอดีคอื ผูแตงตั้งจะ
พยายามสรรหาผูที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อแสดงผลงานของตนเอง
รัฐธรรมนูญของประเทศฝรัง่ เศสกําหนดให 3 องคกรอันประกอบดวย ประธานาธิบดี
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา เปนผูแตงตั้งผูที่เขามาเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมีจํานวน 9 คน (มีอํานาจแตงตั้งองคกรละ 3 คน ประธานาธิบดีมีอํานาจเหนือกวาองคกรอื่น
ตรงที่เปนผูแตงตั้งผูที่เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ)
การสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระจึงอาจทําไดจาก 2 แนวทาง คือ 1. กําหนด
กรอบคุณสมบัติผูที่จะเขามาดํารงตําแหนงอยางละเอียด 2. กําหนดคุณสมบัติไวกวางๆ โดยให
เปนดุลพินจิ ของผูที่มีอํานาจคัดเลือกหรือแตงตั้งผูเขามาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ของไทย
เราที่ผานมามีขอนาสังเกตวามักจะกําหนดรายละเอียดของคุณสมบัติไวและมักเปนคุณสมบัติ
ของขาราชการหรือผูที่เคยเปนขาราชการ (วิษณุ)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
สภาพปญหา
กกต. มีอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ซึ่งเปนไปตามเจตนาของสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ (สสร.) การกําหนดให กกต. มีอาํ นาจตุลาการ เนื่องมาจากที่ผานมา คดีการเลือก
ตั้งอยูที่การพิจารณาของศาลแพง ศาลแพงใชกระบวนวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งใชเวลานาน
ดังนั้น สสร. จึงใหอํานาจตุลาการแก กกต. เพื่อใหการตัดสินคดีเลือกตั้งมีความรวดเร็วขึ้น
(วิษณุ)
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การที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แกกกต. เปนสิ่งที่ไมถูกตอง
เนื่องจากอํานาจของ กกต. จะมีมากเกินไป และไมสอดรับกับโครงสรางของรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
รัฐธรรมนูญออกแบบอํานาจโดยใชหลักการแบงแยกอํานาจ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ
ออกจากกัน (รัฐธรรมนูญมาตรา 3) (คณะผูวิจัย)
กกต. เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ สถานะของกกต. จึงมีสถานะเดียวกับ คณะรัฐมนตรี
และศาล ซึ่งศาลปกครองไมมีอํานาจในการตรวจสอบ
กระบวนการการเลือกตั้งประกอบดวย 1. การจัดการเลือกตั้ง 2. การควบคุมการ
เลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมาย 3. การชี้ขาดขอโตแยงอันเกิดจาการเลือกตั้ง เชน คดีการ
เลือกตั้ง
ขอเสนอ
1. ควรให กกต. มีอํานาจในการควบคุมการเลือกตั้งเพียงอยางเดียว นับตั้งแตการ
ควบคุมกติกาการเลือกตั้ง กําหนดเขตเลือกตั้ง ควบคุมการแตงตั้งกรรมการประจําเขตเลือกตั้ง
ควบคุมหลักเกณฑการหาเสียงเลือกตั้ง ควบคุมหลักเกณฑการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ควบคุม
หลักเกณฑการปฏิบัติภายในหนวยเลือกตั้ง (วิษณุ)
2. ควรใหกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ในการจัดการเลือกตั้ง อาทิ การระดมคน
ประจําหนวยเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันควรมีคณะเฝาติดตามดูแล (watch dog) ใหการเลือกตั้ง
เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
กกต. ไมมีศักยภาพและความพรอมในการจัดการเลือกตั้ง กกต.ยังคงตองระดมคนมา
จากสวนราชการตางๆ เพื่อดําเนินการการจัดการเลือกตั้ง (วิษณุ) ซึง่ จะสรางอาณาจักรราชการ
ขึ้นมาใหมทั่วประเทศ (คณะผูวิจัย)
3. ควรจัดตั้งศาลเลือกตั้ง เพื่อทําหนาที่วินิจฉัยขอโตแยงที่เกี่ยวกับคดีการเลือกตั้ง ขอ
โตแยงที่เกี่ยวกับการใชอํานาจของกกต. และขอโตแยงเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง (วิษณุ)
ทั้งนี้ ศาลเลือกตั้งควรมีอํานาจในการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) และเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผูสมัคร (ใบแดง) สวน กกต. ทําหนาที่เพียงรวบรวมหลักฐานความผิดที่เกิดขึ้น
ในการเลือกตัง้ เพื่อสงฟองไปยังศาลเลือกตั้ง
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ศาลเลือกตั้งควรเปนศาลเฉพาะกิจ กลาวคือ ศาลเลือกตั้งทําหนาที่เฉพาะเมื่อมีการ
เลือกตั้งเทานัน้ ศาลเลือกตัง้ อาจจะมีองคคณะอันประกอบดวย ตัวแทนจากศาลปกครองครึ่งหนึ่ง
ศาลยุติธรรมอีกครึ่งหนึ่ง
4. กกต.มีอํานาจที่จะไมประกาศผลการเลือกตั้ง
เนื่องจากมีขอสงสัยวาผูสมัครรับ
เลือกตั้งกระทําความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง (คณะผูวิจัย) เราควรกําหนดให กกต. ตอง
ประกาศผลการเลือกตั้งเพือ่ รับรองสถานะของ ส.ส. หลังจากนั้น กกต. จึงสงเรื่องไปใหศาล
วินิจฉัยเพื่อเพิกถอนสถานะ ส.ส. ในภายหลัง (วิษณุ)
ทั้งนี้ คําสั่งของ กกต. ในการประกาศผลเลือกตั้ง ไมใชคําสั่งทางปกครอง เปนเพียงการ
ยืนยันขอเท็จจริงวา ผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนเสียงเทาไร (วิษณุ)
อยางไรก็ตาม ควรตองมีการวิจัยวา รูปแบบการโกงการเลือกตัง้ อยูในขั้นตอนใดของ
กระบวนการการเลือกตั้งบาง นับตั้งแตการเตรียมการจัดการเลือกตัง้ การลงคะแนนเสียงในวัน
เลือกตั้ง หรือการนับคะแนนเสียง ซึ่งเราตองมีขอมูลทีช่ ัดเจนมากกวาในปจจุบัน (วิษณุ)
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
ควรยกระดับ สตง. เปนศาลบัญชี ในประเทศฝรั่งเศสสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมี
สถานะเปนศาล มีหลักความเปนอิสระเชนเดียวกับศาล มีหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีของ
รัฐบาล ยกตัวอยางเชน การตรวจสอบโครงการของรัฐวามีความคุม คาหรือไม มีการคอรัปชั่น
หรือไม ศาลบัญชีจะจัดทํารายงานประจําปเพื่อรายงานตอรัฐสภา และเปดเผยตอสาธารณะ
การยกระดับ สตง. ใหมีสถานะเปนศาล จะทํา สตง. ใหมีความเปนอิสระมากขึ้น
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมควรอยูในรัฐธรรมนูญ ในตางประเทศ Ombudsman
เปนกลไกกลัน่ กรองการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐขั้นตอนสุดทาย หากเรามีกลไกการตรวจสอบ
อื่นๆ ที่ดี ผูตรวจการรัฐสภาอาจไมมีความจําเปน
อยางไรก็ตาม เราไมควรจะจํากัด Ombudsman ใหเปนเรื่องทางปกครองเพียงอยาง
เดียว ยกตัวอยางเชน ในประเทศฝรั่งเศส Ombudsman ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียนและไกลเกลีย่

157

ขอขดของในกิจการภาพยนตร เพื่อใหผูประกอบการลดการผูดขาดลง หากไกลเกลี่ยไมสําเร็จ
Ombudsman ก็จะรายงานใหรัฐสภาออกกฎหมาย
Ombudsman ไมจําเปนตองอยูกับรัฐสภา เนื่องจากรัฐสภาไมมีอํานาจในทางบริหาร
ในทางทฤษฎี หาก Ombudsman อยูกับฝายบริหารจะเปนองคกรอิสระ Ombudsman จะ
สามารถที่จะแกขอขัดของอันเกิดจากการบริหารงานของภาครัฐได (วิษณุ)
ตุลาการ
การตรวจสอบศาล
1. ความผิดการละเมิดอํานาจศาลและการหมิ่นศาล
ความผิดการละเมิดอํานาจศาลประกอบดวย 1) การออกความเห็นที่จะมีอิทธิพลตอคํา
พิพากษาของศาล 2) การวิพากษวิจารณคําพิพากษาของศาลที่ไมเปนไปตามหลักวิชาการหรือ
โดยสุจริตใจ ยกตัวอยางเชน ผูวิจารณไมมีความรูวิธีพิจารณาคดีปกครอง แตออกมาแสดง
ความเห็นวา ศาลปกครองตัดสินไมถูกตอง (วิษณุ)
ความผิดการดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาคดี
เปนความผิดทีก่ ําหนด
องคประกอบการกระทําความผิดไวกวางมาก มีการกําหนดโทษจําคุก 1 ป ถึง 7 ป มากกวา
โทษการดูหมิ่นเจาพนักงาน ความผิดเรือ่ งการดูหมิ่นศาลและผูพิพากษาเปนความผิดที่ก้ํากึ่งกับ
การวิจารณคําพิพากษาของศาล การกําหนดความผิดดังกลาวกระทบกับเสรีภาพในทางวิชาการ
(คณะผูวิจัย)
ขอเสนอ
ควรกําหนดองคประกอบความผิดในเรื่องการดูหมิ่นศาลใหชัดเจนมากขึ้น (คณะผูว ิจัย)
อยางไรก็ตาม การดูหมิ่นศาล อยางนอยยังมีหลักประกันอยูบาง เชน มีกระบวนการและ
ขั้นตอนการสอบสวน การสงฟองหรือไมสงฟองโดยอัยการ ในขณะที่การละเมิดอํานาจศาล ศาล
จะเปนผูเรียกจําเลย และเปนผูตัดสินเอง (วิษณุ)
ทั้งนี้ คําวาดูหมิ่น คือการพูดหยาบคาย เปนการกระทําตอตัวตุลาการ แตถาการ
วิพากษวิจารณ จะเปนเรื่องการละเมิดอํานาจศาล เปนการกระทําตอสถาบันศาล (วิษณุ)
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2. ปญหาการเขาถึงขอมูลคําพิพากษาของศาล
คําพิพากษาของศาลทุกคดี
บุคคลทั่วไปที่ไมใชคูความไมสามารถยื่นขอคัดลอกคํา
พิพากษาได คําพิพากษาทีเ่ ปดเผยในหนังสือรวมคําพิพากษาก็ไมไดเปดเผยทุกคดี
ขอเสนอ
1. ศาลควรเปดเผยคําพิพากษาทั้งหมดใหประชาชนสามารถเขาถึงได เนื่องจากคํา
พิพากษาก็คือ เจตนารมณของรัฐ เชนเดียวกับกฎหมาย หรือการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
เปนการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐ เปนสิง่ ที่ผูกพันกับรัฐ จึงตองเปดเผยตอประชาชน
2. ควรกําหนดใหศาลเปดเผยคําพิพากษาไวในวิธีการพิจารณาความแพง
วิธีการ
พิจารณาความอาญา และวิธีพิจารณาของศาลปกครอง เชนเดียวกับคําพิพากษาที่เพิกถอน
กฎหมายตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา เชน คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เพิกถอนพระ
ราชกฤษฎีกาจะมีผลก็ตอเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพการใหเหตุผลของคําพิพากษาของศาล
โดย
มหาวิทยาลัยควรนําคําวินิจฉัยของศาลมาศึกษา วิเคราะห ใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสังคมตอง
ติดตามคําพิพากษาคดีตางๆ วามีเหตุผลหรือไม มีความไมชอบมาพากลหรือไม (วิษณุ)
ศาลรัฐธรรมนูญ
สภาพปญหา
1. ศาลรัฐธรรมนูญไมเขาใจอํานาจหนาที่ของตัวเอง จึงวินิจฉัยกรณีทไี่ มอยูในอํานาจ
ของตน (วิษณุ)
2. ศาลรัฐธรรมนูญถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง (คณะผูวิจัย)
ขอเสนอ
ควรยกเลิกอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตัวอยางในหลายประเทศ
ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หากเปนเชนนี้ การแทรกแซงจากนักการเมืองจะหมดไป (วิษณุ)
ตอขอเสนอการใหอํานาจแกศาลฎีกาในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
แมวาศาลฎีกาจะถูกนักการเมืองแทรกแซงไดยากกวาศาลรัฐธรรมนูญ แตศาลฎีกาก็ไมควรมี
อํานาจหนาที่ในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาความผิด
ของนักการเมือง แตการถอดถอนควรเปนอํานาจขององคกรอื่น เนื่องจากการถอดถอนเปน
กระบวนการทางการเมือง จึงควรเปนอํานาจของวุฒิสภา หรือองคกรทางการเมืองอื่นๆ (วิษณุ)
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การปฏิรูปสื่อ
ปจจัยที่มีผลกับสิทธิเสรีภาพของสื่อประกอบดวย รัฐ นายทุน และผูปฏิบัติงานในสื่อ
ผูปฏิบัติงานในสื่อ หมายถึง กองบรรณาธิการและนักขาว ผูปฏิบตั ิงานในสือ่ ถูกกํากับโดย
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ปญหาการแทรกแซงสื่อเกิดขึ้นจาก รัฐแทรกแซงโดยใชอํานาจทั้งโดยตรงและโดยออม
สวนนายทุนก็แทรงแซงดวยวิธีการตางๆ เชน การเลิกจาง การโยกยายตําแหนงของ
ผูปฏิบัติงาน เปนตน
รัฐธรรมนูญมาตรา 41 ใหหลักประกันเสรีภาพในการนําเสนอขาวสารแกผูปฏิบัตงิ านใน
สื่อ ดังนั้น เราควรมีมาตรการคุมครองผูปฏิบัติงานในสื่อใหปลอดจากการแทรกแซงจากรัฐ และ
จากนายทุน
ขอเสนอ
1. ควรจัดตั้งองคกรที่เปนกันชนระหวางผูปฏิบัติงานในสือ่ กับรัฐ ในกรณีที่รัฐแทรกแซง
หรือปดกั้นการนําเสนอขาวสาร ผูปฏิบัติงานในสื่อสามารถรองเรียนไปยังองคกรดังกลาวได
2. ควรแยกสวนที่เปนของทุนกับการบริหารออกจากกัน กลาวคือ นายทุนไดรับผล
กําไร เงินปนผลจากการลงทุน แตไมมีสิทธิเขามาเปนผูบริหารสื่อ หรือเขาไปแทรกแซงกอง
บรรณาธิการ ไมมีสิทธิแตงตั้งกองบรรณาธิการ บรรณาธิการตองมาจากการเลือกตั้งโดย
ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งผูปฏิบตั ิงานเปนผูกําหนดหลักเกณฑการทํางานของกองบรรณาธิการ ทั้งนี้
กองบรรณาธิการควรจะมีจดุ ยึดที่ยึดโยงกับสภาการหนังสือพิมพ ซึ่งมีกฎหมายรองรับ
ในประเทศฝรัง่ เศส ผูบริหารสถานีวิทยุ โทรทัศนไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
กํากับดูแลสื่อ โดยที่เจาของสถานีของรัฐและเอกชน ไมสามารถเขาไปแทรกแซงการแตงตั้ง
ผูบริหารได
3. สัญญาจางของผูปฏิบัติงานสื่อควรเปนสัญญาจางตามสัญญาตามแบบที่กําหนด ซึ่ง
ผานความเห็นชอบจากสภาการหนังสือพิมพ นายจางและลูกจางไมสามารถตกลงสภาพการจาง
ที่แตกตางกับสัญญาดังกลาวได หากเกิดสัญญาการจางที่แตกตางถือวา เปนโมฆะ
4. ควรกําหนดความผิดทางอาญาในฐาน moral harassment ขึ้น กลาวคือ การบังคับ
ขืนใจใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใด โดยที่เจาตัวไมเต็มใจ ยกตัวอยางเชน บรรณาธิการ หรือ
นายทุน ขมขูใหนักขาวตองเขียนขาวในแบบทีต่ นตองการ หากนักขาวไมทําตามจะถูกเลิกจาง
เปนตน
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5. ควรมีการควบคุมการโฆษณาในสื่อใหมากยิ่งขึ้น เชน การกําหนดสัดสวนการ
โฆษณาตอเนือ้ หาของการนําเสนอขาว การกําหนดเพดานราคาขายโฆษณาของสื่อ เปนตน การ
โฆษณาจึงเปนปญหาสําคัญที่กระทบตอเสรีภาพของสื่อ
เทียบเคียงไดกับเงินอุดหนุนพรรค
การเมือง
นอกจากนี้ สื่อโดยเฉพาะหนังสือพิมพควรจัดสัดสวนรายไดใหสมดุลกันระหวางรายได
ที่มาจากคาสมาชิกกับเงินที่ไดมาจากการโฆษณา
นอกจากนี้
การลงโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมืองถือเปนการอุดหนุนทางการเมือง
อยางหนึ่ง ซึ่งทําใหผูบริโภคขาวสารไมไดรับประโยชน เปนปญหาที่ตองพิจารณาอีกประการ
หนึ่ง
การโฆษณาของหนวยงานรัฐ ควรมีการเปดเผยตอสาธารณะ ยกตัวอยางเชน กําหนด
วาหนวยงานรัฐที่มีงบโฆษณาเกินกวา 2 ลานบาทตอป ตองเปดเผยตอสาธารณะวาไดลง
โฆษณาในสื่อใดบาง (คณะผูวิจัย)
6. ควรจํากัดสัดสวนการถือหุน ในสื่อ เพื่อไมใหเกิดการผูกขาด รวมทัง้ ควรกําหนดให
เจาของสื่อไมสามารถออกสื่อใหมๆ ที่มีเนื้อหาคลายกันกับสื่อที่ตนเปนเจาของอยู ยกตัวอยาง
เชน ในประเทศฝรั่งเศสหามมิใหเจาของหนังสือพิมพระดับชาติออกหนังสือพิมพทองถิ่นขึ้นมา
ใหม
7. สัญญาจางงาน ควรกําหนดเงื่อนไขการจางงานไมใหเกิดการซื้อตัวผูปฏิบตั ิงานใน
ธุรกิจสื่อ ควรมีหลักเกณฑเพื่อใหการเลิกจางผูปฏิบัตงิ านทําไดยากขึ้น ยกตัวอยางเชน หาก
นายจางเลิกจางผูปฏิบัติงานจะตองจายเงินชดเชยมากกวาที่กําหนดไวในกฎหมายแรงงานทั่วไป
8. ควรหามมิใหรฐั ดําเนินการสือ่ หนังสือพิมพ
การตรวจสอบฝายบริหารโดยรัฐสภา
การตรวจสอบโดยรัฐสภาประกอบดวย 1. การตั้งกระทูปากเปลาและกระทูข อเขียน
ในทางปฏิบตั ถิ ือวาลมเหลว 2. การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี ซึ่งถือวาไมไดผล การอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรขึ้นอยูกับความสามารถเฉพาะตัว
ของนักการเมือง นักการเมืองใชกลไกนี้เพื่อหาความนิยมทางการเมือง การอภิปรายจึงไมเกิดผล
มากนัก หากรัฐบาลมีเสียงขางมากก็ไมนําไปสูการตรวจสอบที่เปนจริงได 3. การตรวจสอบโดย
กรรมาธิการของรัฐสภาซึ่งไมมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมแลว กลไกการตรวจสอบรัฐสภาทั้ง 3
กลไก ถือวาลมเหลว
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แนวทางหนึ่งในการแกปญหานี้คือ
ที่มาที่แยกจากกัน

อาจจะกําหนดใหหัวหนาฝายบริหารและรัฐสภามี

สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 5
วันที่ 28 กันยายน 2549
สถานที่ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูใหสัมภาษณ รศ.ดร. ชัยวัฒน สถาอานันท และ รศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ
สภาพปญหา
1. ปญหาสัมพันธภาพทางอํานาจระหวางสถาบันตางๆ ในสังคม
1.1 ปญหาสัมพันธภาพทางอํานาจที่ไมลงตัวระหวางชนชัน้ นํากับประชาชน ซึ่ง
เปนปญหาที่ดาํ รงอยูอยางยาวนาน แตไมไดเปนความขัดแยงหลักของการเมืองไทย
1.2 สัมพันธภาพทางอํานาจระหวางพระราชอํานาจ (royal prerogative) กับ
สถาบันอื่นๆ ในสังคมการเมือง (political society) ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา มีผูที่อยากให
พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจมาก เชน ในกรณีการขอมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ก็ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งวา ไมสามารถกระทําได
ในขณะเดียวกัน บางฝายยังเชื่ออยูวาเปนอํานาจที่พระองคควรจะมี เพื่อการแกไข
ปญหาในอนาคต รวมทั้งในประเด็นตุลาการภิวัตน บางคนกลาววา ตุลาการภิวัตนคือการที่
พระองคทรงใชอํานาจตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
สัมพันธภาพทางอํานาจที่ควรจะเปนก็คอื โดยหลักการ ระบอบพระมหากษัตริยภ ายใต
รัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) ปองกันสถาบันกษัตริยไวจากความขัดแยงทางการเมือง
ดวยการจํากัดอํานาจสัมบูรณาญาสิทธิ์แตดั้งเดิมของสถาบันลงไวภายใตกฎหมาย ยึดถือหลัก
อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน และการออกกฎหมายเปนสิ่งแสดงออกซึ่งอํานาจดังกลาวนั้น
สถาบันกษัตริยไดรับการยกยองเทิดทูนและปกปองคุมครองในฐานะประมุขรัฐ เปรียบประดุจ
เทพารักษปกปกรักษาชาติบานเมือง
ทวาลักษณะพิเศษของพระมหากษัตริยใ นรัชกาลปจจุบัน คือทรงไวซึ่งพระบารมีที่เพียร
บําเพ็ญสั่งสมจากพระราชกรณียกิจดานการพัฒนา ศาสนา วัฒนธรรม ความมั่นคงและอื่น ๆ มา
ตลอด 60 ป ทําใหสังคมไทยเชื่อถือศรัทธาพระองคมากไปกวาเทพารักษ คือทั้งยึดมั่นและ
คาดหวังพระราชอํานาจนํา (royal hegemony) ของพระองคในกิจการดานตาง ๆ ของบานเมือง
บอยครั้งเมื่อสังคมไทยประสบปญหาใหญที่แกไมตก
ก็รูสึกวาตองกราบบังคมทูลอัญเชิญ
พระองคมาทรงแกไขปญหา
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รูปธรรมก็คือ การขอพระราชทานพระราชอํานาจนําในลักษณะสัมบูรณาญาสิทธิเ์ ฉพาะ
กิจ (ad hoc absolutism) มาสะสางปญหาใหลุลว งเรียบรอย ทุกวันนี้ประชาชนยังคาดหวังจะให
พระองคมีอํานาจสมบูรณาญาสิทธิ์โดยตลอด เพราะเชื่อมั่นศรัทธาในความเปนธรรมราชาของ
พระองคอยางชนิดที่ไมเชื่อในผูนําอื่นใด
วัฒนธรรมการเมืองกระแสหลักของไทยที่ใหความสําคัญกับ อํานาจสัมบูรณฯ ของธรรม
ราชาและ/หรือผูปกครองบานเมืองที่เปน “คนดี” เหนือกวา สิทธิเสรีภาพของประชาชน ยัง
สะทอนออกในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวป 2549 ที่เขียนวา จะใหสิทธิเสรีภาพแก
ประชาชนตามประเพณี การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมี พระมหากษั ต ริยทรงเปน
ประมุข
1.3 สัมพันธภาพทางอํานาจ (relationship of power) ที่ไมลงตัวในหมูชนชั้นนํา
(elite) ประเด็นรูปธรรมของสัมพันธภาพทางอํานาจที่ไมลงตัวในหมูชนชั้นนําคือ อํานาจของทุน
ใหญระดับชาติที่เชื่อมโยงกับทุนโลกาภิวตั นแลวเขาสูการเมือง
ที่ผานมา รัฐธรรมนูญไมมีมาตรการปองกันกลุมทุนใหญที่เขาไปผูกมิตรกับทุนขามชาติ
เชน ในกรณีการตกลงขายบริษัทชินคอรปใหกับกลุมเทมาเส็ก
ลําพังรัฐธรรมนูญอาจไมสามารถแกปญหานี้ได ซึ่งถือเปนขอจํากัดของรัฐธรรมนูญ การ
แกไขปญหาทุนโลกาภิวัตนอาจจะตองการการรวมกลุมพลังภายในชาติ (national power block)
ก็เปนได
ขอเสนอ
เราจะจัดวางตําแหนงแหงที่ (position) ทางอํานาจอยางไรใหกับกลุมทุนเหลานี้ เมื่อ
กลุมทุนเหลานี้สามารถรวมศูนยอํานาจอยางไมมีขอบเขต
ถามีการเลือกตั้งใหมภายใต
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กลุมทุนพวกนีก้ ็มีโอกาสเขามารวบอํานาจอีก (เกษียร)
2. ปญหาความสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณอักษรกับรัฐธรรมนูญฉบับ
วัฒนธรรม
หากเราคิดวาการปฏิรูปการเมืองมีศูนยกลางอยูที่รัฐธรรมนูญ
เราอาจไมสามารถ
แกปญหาสําคัญได กลาวคือ ปญหาสําคัญบางประการอยูนอกเหนือรัฐธรรมนูญ (ชัยวัฒน) หรือ
เรียกวา รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม (คณะผูวิจัย)
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ความขัดแยงทางการเมืองอาจจะเปนความขัดแยงระหวางรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณ
อักษรกับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม เนื่องจากรัฐธรรมนูญทั้งสองรูปแบบ มีหนาที่ในการจัด
ความสัมพันธทางอํานาจในสังคม ซึ่งรัฐธรรมนูญทั้ง 2 รูปแบบ ไดจดั ความสัมพันธทางอํานาจที่
ไมตรงกัน ดังนั้น ปญหาความขัดแยงทางการเมืองอาจไมสามารถแกไขไดดวยกฎหมาย รวมทั้ง
รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณอักษรอาจจะไมสะทอนความเปนจริงทีเ่ กิดขึ้นมาจากธรรมนูญฉบับ
วัฒนธรรม (ชัยวัฒน)
เมื่อสังคมไทยผานเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ผานเหตุการณพฤษภาประชาธรรม
2535 รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยมีเพิ่มอีกมาตราหนึ่งคือ รัฐบาลไมสามารถใชความรุนแรง
สังหารหมูคนชั้นกลางในเมืองได ตราบใดที่รฐั บาลสังหารหมูชนชั้นกลาง รัฐบาลยอมหมด
ความชอบธรรมที่จะอยูในอํานาจ ถือเปนการวิวัฒน (evolve) และมีประสิทธิภาพ (effective)
ของรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม
ในขณะเดียวกัน หากการใชความรุนแรงของรัฐเกิดขึ้นกับคนชนบท วัฒนธรรมไทยกลับ
ยอมรับได การใชความรุนแรงหลายครัง้ ในรัฐบาลทักษิณเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตคน
ไทยสวนใหญเห็นดวย เชน การฆาตัดตอนผูคายาเสพติด การปราบปรามผูกอความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ เปนการปะทะกัน
ระหวางรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรกับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม
เมื่อเปนเชนนี้ การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย คือการเปลี่ยนใจคนทั้งประเทศ ความนิยม
ในหมูประชาชน (popularity) เปนประเด็นที่สําคัญ หากคนสวนใหญเห็นดวยกับการใชความ
รุนแรงของรัฐบาลในบางกรณี รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจะนากลัว เพราะภายใตเงื่อนไข
แบบนี้ ประชาธิปไตยจะกลายเปนทรราชยเสียงขางมาก (Tyranny of the Majority) ไดงาย
ขอเสนอ
ในเงื่อนไขความเปนจริงทางการเมืองวัฒนธรรมของสังคมไทย
เราจะทําอยางไรให
เงื่อนไขดังกลาวนี้เปนคุณแกการปกปองสาธารณสมบัติทางการเมือง (political commons) หรือ
เปนสิ่งทรงคุณคาสําคัญทางการเมืองรวมกันของสาธารณชนคนไทยขึ้นมา การปกปองสิ่งนี้ควร
ไปไกลกวาในรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร
ซึ่งควรอยูในรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมดวย
กลาวคือ สถาบันตางๆ ทีส่ ังคมไทยไมยอมใหแตะตองในรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย หาก
สามารถเปลี่ยนสาธารณสมบัติทางการเมืองใหขยายกวางขึ้น
โดยรวมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การไมใชความรุนแรงตอคนอื่น รวมถึงความเปนธรรมทางสังคมเขาไปดวย โดยจัด
ดุลยภาพและความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ของสาธารณสมบัติทางการเมืองเหลานี้
ใหสะทอนปญหาและพลวัตของสังคมที่คลี่คลายเปลี่ยนแปลงไป สามารถเชื่อมโยงพลังตางๆ ใน
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สังคมการเมืองไทยมาปกปองสาธารณสมบัติทางการเมืองเหลานี้รวมกัน จะมีประโยชนมหาศาล
กลาวคือ ไมวารัฐบาลใดแตะตองเรื่องดังกลาว พลังสังคมการเมืองทั้งปวงจะลุกขึ้นมาหยุดยั้ง
(เกษียร)
ปฏิสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณอักษรกับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมมี
ความซับซอนมาก ในบางแงมุมรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไปขางหนารัฐธรรมนูญฉบับลาย
ลั ก ษณ อั ก ษร ในบางแง มุ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ลายลั ก ษณ อั ก ษรเป ด ช อ งให รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
วัฒนธรรม ในบางแงมุมรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมอางอิงรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณอักษร
(เกษียร)
ในบางแงมุมรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณอักษรไดไปกั้นขวางรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม
ยกตัวอยางเชน พ.ร.บ. รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งรางโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ร.บ. ดังกลาวไดกําหนดวิธีการใหประชาชนจะมีสวนรวมทางการเมืองได 12 วิธี ในความเปน
จริง ประชาชนสามารถคิดวิธีการมีสวนรวมทางการเมืองไดอีกมากมายหลายวิธี ขอกําหนด
เชนนี้ จึงเปนการปดกั้นรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม (ชัยวัฒน)
ฝายบริหาร
สภาพปญหา
สังคมไทยตองการรัฐบาลภายใตเงื่อนไข 2 ประการ กลาวคือ ถารัฐบาลที่ไดมาอยาง
ชอบธรรม รัฐบาลจะตองไมเขมแข็ง แตถารัฐบาลเขมแข็งก็จะตองไมชอบธรรม หากรัฐบาล
เขมแข็งและชอบธรรมจะรบกวนอํานาจประเพณีที่ดํารงอยู ในสภาวะเชนนี้ รัฐธรรมนูญที่จะ
ปรากฏขึ้นในอนาคต คงจะเปนรัฐธรรมนูญที่รับประกันวา อํานาจของรัฐบาลควรจะเปนอํานาจที่
ออนแอ
รัฐธรรมนูญป 2540 ไดสรางเงื่อนไขตางๆ เพื่อคานอํานาจฝายบริหาร เชน องคกร
กํากับตรวจสอบ (Monitoring Agencies) แตที่ผานมา รัฐบาลเขมแข็งเกินกวาที่องคกร
ตรวจสอบจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการคานอํานาจฝายบริหารจึงลมเหลว
(ชัยวัฒน)
ขอเสนอ
1. ควรจัดความสัมพันธทางอํานาจของสถาบันตางๆ เสียใหม ทั้งนี้อาจไมสามารถทํา
ไดดวยรัฐธรรมนูญ
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2. ในทางวัฒนธรรม การปฏิรูปการเมืองคือ การที่สังคมไทยตองตั้งคําถามวา อะไรคือ
สิ่งที่ถูกและผิด อะไรคือสิ่งซึ่งรับไดหรือไมได เพราะฉะนั้น การปฏิรูปการเมืองอาจจะเปนการ
ปฏิรูปทางคุณคา (value) (ชัยวัฒน)
ตอปญหาฝายบริหารเขมแข็ง
เราควรสรางกลไกการคานอํานาจฝายบริหาร
นอกเหนือจากองคกรอิสระ เชน ในสหรัฐฯ มีรัฐบาลที่เขมแข็ง แตก็มีการคานอํานาจโดยศาล
ศาลมีอํานาจตีความกฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบญ
ั ญัติและฝายบริหารวา บังคับใชไดหรือไม
ฝายบริหารจึงไมสามารถออกกฎหมายเพื่อรองรับการใชอํานาจของตนเองไดอยางสมบูรณ
ในประเทศสวิตเซอรแลนด
กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลไดโดยงาย

ประชาชนและองคกรภาคประชาชนทําประชามติตอ

การทําประชามติเปนตัวอยางของการหาจุดสมดุลระหวางรัฐบาลที่เขมแข็ง
มี
ประสิทธิภาพ กับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยประชาชน และแสดงวาอํานาจการตรวจสอบ
ไมไดอยูกับองคกรอิสระเพียงอยางเดียว (คณะผูวิจัย)
สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย
ที่ผานมา
สํานึกตอสิทธิเสรีภาพและวัฒนธรรมการตระหนักในสิทธิของประชาชน
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ประชาชนตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนมากขึ้น รัฐธรรมนูญป 2540 มีมาตราที่
เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ เปนอาวุธของชาวบานในการใชปองกันการถูกเจาหนาที่รัฐละเมิดสิทธิ
เชน ชาวบานที่ถูกละเมิดสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ (ชัยวัฒน) รวมทั้งศาลอาญาเริ่มตัดสินโดย
อางอิงรัฐธรรมนูญมาตราทีเ่ กี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้น ทัง้ ยังมีการอางอิง
รัฐธรรมนูญในคําตัดสินของผูพิพากษา (เกษียร) หมายความวา มาตราสิทธิเสรีภาพใน
รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไดถูกตราขึ้นแลว (ชัยวัฒน)
ปญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนสวนหนึ่ง เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่รัฐมี
อํานาจมากเกินไป รัฐมีกลไกที่กอใหเกิดความรุนแรงในสังคมไดมากมาย ที่ผานมารัฐบาล
ทักษิณไดใชความรุนแรงกระทํากับประชาชนในหลายกรณี ในทางทฤษฎีกค็ ือ รัฐบาลทักษิณได
ฝาฝน (violate) รากฐานของความเปนรัฐ (ชัยวัฒน)
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ขอเสนอ
1. ควรหาหนทางที่สังคมไมตอ งใชกําลัง (force) ในการจัดการกับปญหาทางการเมือง
ไมวากําลังนั้นจะเปนกําลังทีม่ ีความชอบธรรมหรือไมก็ตาม ซึ่งหนทางดังกลาวคือการสรางระบบ
คุณคาของสังคม
2. สิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญป 2540 ถือวาเพียงพอ อยางไรก็ตาม ควร
ใหความสําคัญกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นมากขึ้น (ชัยวัฒน)
การปฏิรูปสื่อ
หลักการสําคัญในการปฏิรปู สื่อคือ สิทธิในการคัดคานรัฐบาล ซึ่งเปนสิทธิที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ และควรกําหนดไวในกระบวนการการปฏิรูปสื่อดวย
ขอเสนอ
ควรตั้งโทรทัศนหนึ่งชอง สําหรับฝายคานและภาคประชาชนที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาลได
แสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เพื่อใหประชาชนจะไดรับฟงทัศนะที่แตกตางจากรัฐบาล รวมทั้ง
ประชาชนจะไดรับฟงทางเลือกดานนโยบายของพรรคฝายคานดวย (ชัยวัฒน) โทรทัศนชอ ง
ดังกลาวเปนเสียงของตัวแทนของคนกลุม นอย (คณะผูวิจัย) ซึ่งมักจะถูกกลบโดยเสียงหลัก
(ชัยวัฒน)
ทั้งนี้ ประชาชนมีสิทธิที่จะรับรูขอมูลขาวสารซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ประชาชนไม
จําเปนตองรับฟงเฉพาะสิ่งทีร่ ัฐบาลเสนอเพียงอยางเดียว หากเกิดการเปลี่ยนรัฐบาล พรรค
การเมืองรัฐบาลที่เปลี่ยนสถานะมาเปนพรรคฝายคานก็สามารถใชโทรทัศนชองนี้ได
ทั้งนี้ ผูที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาลมีความชอบธรรมที่จะใชสื่อ เนื่องจากสื่อเปนทรัพยากร
ของทุกคน รัฐบาลตองจัดแบงใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร สิทธิของประชาชนตองถูก
รับประกันโดยรัฐธรรมนูญ (ชัยวัฒน)
ในสหรัฐฯ หากมีการกลาวหาพาดพิงถึงบุคคลใด ตองเสนอสิทธิใหบุคคลผูนั้นแสดง
ความคิดเห็นผานสื่อตางๆ ได (คณะผูวิจยั )
การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
1. สังคมการเมืองไทยอาจตองการการ reset ระบบการเมืองซึ่งควรกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ (ชัยวัฒน) เชน การจํากัดวาระผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไมใหดํารงตําแหนง

167

ติดตอกันเกิน 2 สมัย เปนตน อยางไรก็ตาม สังคมไทยอาจตองการมากกวานั้น การ reset
อาจหมายถึง ขอกําหนดหามพรรคการเมืองควบคุมอํานาจรัฐติดตอกันเกิน 2 สมัย เปนตน
อาจมีการกําหนดใหเรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยในระยะเวลา 9 ป แบงเปน 3
วาระ วาระละ 3 ป พอถึงปที่ 10 เปนปทตี่ อง reset โดยคนกลาง (ชัยวัฒน)
สังคมไทยตองการการประเมิน หรือการตรวจสอบ หรือการถูกปกครองโดยคนที่ไมได
เปนนักการเมืองที่อาศัยนโยบายเปนใบเบิกทางเขามาสูอํานาจทางการเมือง กลาวคือ คนกลาง
ที่เขามาในปที่ 10 อาจจะเปนบุคคลอีกประเภทหนึง่ เปนบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับนักการเมือง
ไมมีผลประโยชนแอบแฝง และรัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหขึ้นมาในปที่ 10 คนกลางมีหนาที่เขามา
ดูวาปญหาที่ผา นมาทั้งหมดมีอะไรบาง หลังจากนั้นจึงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง (ชัยวัฒน)
ในทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญป 2540 ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางสถาบันทางการเมืองไป
มาก แตไมไดพิจารณาถึงกระบวนการทบทวนรัฐธรรมนูญ
ในรัฐธรรมนูญมาตรา 336
กําหนดใหอํานาจ คณะกรรมการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทํารายงานเสนอความเห็นตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น เมื่อครบ 5 ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ถือวาลมเหลว เนื่องมาจากผูรางรัฐธรรมนูญไมไดคาดคิดถึงพฤติกรรมของบุคคลที่อยูในอํานาจ
ในองคกรอิสระ วา บุคคลเหลานี้ไมตองการแกไขรัฐธรรมนูญ
ในทางนิตศิ าสตร รัฐธรรมนูญจะตองมีกระบวนการทบทวนหลังจากที่ประกาศใชมาใน
ระยะเวลาหนึง่ หากมีกระบวนการทบทวนก็คงไมเกิดการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยคณะรัฐประหาร
ขึ้น (คณะผูวจิ ัย)
2. การปฏิรูปการเมืองอาจหมายถึงการมีรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ฉบับที่หนึ่งเปนฉบับหลัก
ใชในระยะเวลา 9 ป เมื่อถึงปที่ 10 เราใชอีกฉบับหนึ่งซึ่งมีอายุ 1 ป เนื่องจากในสังคมมี
โครงสรางทางการเมืองและวัฒนธรรมหลายประการทีอ่ าจไมสอดคลองกัน โดยรัฐธรรมนูญอาจ
ไมสามารถแกไขไดโดยสมบูรณ (ชัยวัฒน)
ปญหาสําคัญคือ ในสังคมไทยเมื่อเราปลอยใหระบบการเมืองทํางาน แตเกิดปญหา
ขัดแยงกันในตัวระบบโดยที่ไมมีทางออก เรามักจะตองการอํานาจจากนอกระบบเขามาจัดการ
ทุกครั้ง ระบบการเมืองจึงถอยหลัง เราจึงควรกําหนดไวในระบบการเมืองถึงกระบวนการ
ทบทวนรัฐธรรมนูญ (คณะผูวิจัย)
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เงื่อนไขในการทบทวนรัฐธรรมนูญมี 2 เงื่อนไข คือ 1. โดยเงื่อนไขเวลา เชน ทุก 10 ป
หรือ 2. โดยเงื่อนไขของเหตุการณ (event) เชน เมื่อเกิดวิกฤติ มีการถวายฎีกาแลวก็ตัดสินวา
ตองทบทวนรัฐธรรมนูญกันใหม หรือควรรางรัฐธรรมนูญกันใหม แตวธิ ีหลังอาจเรงใหเกิดวิกฤติ
เร็วขึ้น (คณะผูวิจัย)
สาระสําคัญของการปฏิรูปการเมือง คือความพยายามที่จะออกแบบการเมืองที่จะทําใหมี
สถาบันทางการเมืองที่ทํางานไดดีขึ้น ถาเปนเชนนั้น เราควรกําหนดเงื่อนไขเวลาแทนที่จะเปน
การกําหนดวาควรทบทวนรัฐธรรมนูญตามเงื่อนไขของสถานการณ
นอกจากนี้ การปฏิรูปการเมืองที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ จินตนาการเกี่ยวกับเวลาของ
คนในสังคมไทย ความอดทนตอการอยูในอํานาจทางการเมืองของนักการเมืองในระยะเวลา 4 ป
อาจจะยาวนานเกินไป ดังนั้นอาจกําหนดวาระของรัฐบาลใหสั้นลงเหลือ 3 ปซึ่งอาจจะเหมาะสม
กับสังคมไทย เปนตน (ชัยวัฒน)
3. ปฏิรูปเชิงมิตขิ องสถานที่
กลาวคือควรสงวนบางพื้นที่ของอํานาจไวใหหลุดพน
ออกไปจากอํานาจของประชาธิปไตยแบบตัวแทน พื้นที่ของอํานาจเหลานี้สําคัญเสียจนกระทั่งไม
ควรจะขึ้นอยูก ับหรือถูกเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของนักการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้ง
ในอนาคต ถาระบบใหมเขมแข็งพอก็ตอ งสามารถรับมือกับนักการเมืองอยางทักษิณได
หากนักการเมืองในลักษณะนี้เขามามีอํานาจอีก ก็ไมสามารถแตะตองพื้นที่ของอํานาจที่สังคม
ตองการสงวนไวได (เกษียร)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 6
วันที่ 6 ตุลาคม 2549
สถานที่ มูลนิธิ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ผูใหสัมภาษณ คุณการุณ ใสงาม (อดีต ส.ว. จังหวัดบุรีรัมย) คุณปรีดี หิรัญพฤกษ (อดีต ส.ว.
จังหวัดปทุมธานี) คุณมาลีรัตน แกวกา (อดีต ส.ว. จังหวัดสกลนคร) คุณวิญู อุฬารกุล (อดีต ส.ว.
จังหวัดสกลนคร) คุณสมบูรณ ทองบุราณ (อดีต ส.ว. จังหวัดยโสธร) คุณวงศพันธ ณ ตะกั่วทุง
(อดีต ส.ว. จังหวัดพังงา) พ.ญ. มาลินี สุขเวชชวรกิจ (อดีต ส.ว. จังหวัดนครสวรรค)
สภาพปญหา
1. กลไกการตรวจสอบฝายบริหาร ไมมีประสิทธิภาพ (วงศพันธ)
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2. ปญหาของระบอบประชาธิปไตยตัวแทน
กลาวคือผูลงสมัครรับเลือกตั้งมีความ
ไดเปรียบหรือเสียเปรียบ ดวยสถานภาพทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันมาก การแขงขันในการ
เลือกตั้ง จึงไมมีความเปนธรรม (การุณ)
3. ปญหาการซื้อ-ขายเสียง ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่ชี้ขาดถึงผลแพ-ชนะ มักจะเปน
ผูลงคะแนนเลือกตั้งที่ไมสุจริต ดังนั้น ผูแทนที่ไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นจึงขาดความชอบธรรม (การุณ)
การแกไขกติกาการเลือกตัง้ ใหเปนธรรม อาจไมแกปญหาการซื้อ-ขายเสียง และปญหา
ระบบอุปถัมภในทองถิ่นได ยกตัวอยางเชน ในจังหวัดบุรีรัมย ไมวาจะแกไขกติกาการเลือกตัง้
อยางไร ผูแทนจากการเลือกตั้ง เชน ส.ส. ส.ว. และ ส.จ. จะยังคงเปนผูที่มีความสัมพันธกับ
นักการเมืองกลุมเดียวกันแทบทั้งสิ้น (การุณ)
ขอเสนอ
ประชาชนไมควรพึ่งพาระบบตัวแทนเพียงอยางเดียว ประชาชนควรควบคุมตรวจสอบ
ฝายบริหาร รวมทั้งมีสวนรวมในประชาธิปไตยทางตรงใหมากยิ่งขึ้น (การุณ)
การตรวจสอบฝายบริหารโดยประชาชน
1. กําหนดใหประชาชนมีสิทธิฟองรองผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอศาลไดโดยตรง
ในคดีทุจริต โดยการแกไขกฎหมายใหประชาชนเปนผูเ สียหายได ทั้งนี้ ใหศาลเปนผูกลั่นกรอง
เองวาจะรับคดีเขาสูการพิจารณาหรือไม (การุณ/ วงศพันธ)
2. ควรกําหนดใหมีกระบวนการสอบสวนสาธารณะผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
เชนเดียวกับในสหรัฐฯ (มาลีรัตน/ คณะผูว ิจัย)
ประชาธิปไตยทางตรง
ขอเสนอ
1. ใหปจเจกบุคคลมีสิทธิในการเสนอรางกฎหมาย โดยรัฐสภาควรอํานวยความสะดวก
แกประชาชนที่ตองการเสนอรางกฎหมาย เชน มีการจัดเตรียมสถานที่รวบรวมขอเสนอราง
กฎหมาย เผยแพรขอเสนอรางกฎหมาย เพื่อใหผูอื่นที่มีความตองการเหมือนกัน สามารถสง
รายชื่อของตนมารวมสมทบได โดยหลักการคือ การเปดชองทางใหประชาชนสามารถเสนอ และ
ยับยั้งรางกฎหมายไดโดยงาย (การุณ)
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2. ควรใหสทิ ธิแกประชาชน
ในการยับยั้งรางกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน หรือรางกฎหมายที่เปนขอถกเถียงในวงกวางของสังคม โดยใหนํารางกฎหมายที่มีผู
เขาชื่อคัดคานจํานวนมาก เชน หาหมื่นรายชื่อ ตองเขาสูกระบวนการประชามติ (การุณ)
3. ควรใหสิทธิประชาชนยับยั้งรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน เนื่องจากเปน
กฎหมายที่กระทบตอประชาชนอยางมาก และรัฐธรรมนูญกําหนดใหวุฒิสภาพิจารณาพระราช
บัญญัติดังกลาว ภายในระยะเวลาที่สั้นกวาพระราชบัญญัติทั่วไป คือภายใน 30 วัน (มาตรา
174) (วงศพันธ/ คณะผูวิจัย)
ขอเสนอดังกลาว อาจยังไมมีความเหมาะสม เนื่องจากในวัฒนธรรมการเมืองไทย
ประชาชนยังไมตระหนักถึงการใชสิทธิ เทาที่ควร (วิญู) นอกจากนี้ ประชาธิปไตยทางตรง เชน
การทําประชามติอาจมีการซื้อเสียงจากประชาชนได (ปรีดี)
รัฐสภา
สภาพปญหา
1. สมาชิกรัฐสภาไมใหความสําคัญในการเขารวมประชุมรัฐสภา
2. ปญหาการปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภา มักไมไดรับความ
รวมมือจากผูที่ตองเขามาชีแ้ จง เชน ปลัดกระทรวงมักมอบหมายใหขาราชการผูนอยมาชี้แจง
แทน หรือรัฐมนตรีไมยอมมาชี้แจง ทําใหคณะกรรมาธิการไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ไดอยางเต็ม
ศักยภาพ (สมบูรณ)
ขอเสนอ
1. หามสมาชิกรัฐสภาเดินทางออกนอกประเทศในสมัยประชุม นอกจากไดรับอนุญาต
ในการณีที่มีเหตุจําเปน รวมทั้งจํากัดใหสมาชิกรัฐสภาอยูในอาคารรัฐสภาในวันที่มีการประชุม
(มาลินี)
2. เพิ่มจํานวนองคประชุมจากเดิมกึ่งหนึ่ง (มาลินี)
3. กําหนดใหการมาชี้แจงตอรัฐสภาเปนหนาที่ หากไดรับคําเชิญจากคณะกรรมาธิการ
ตองปฏิบัตติ ามเสมือนไดรับหมายศาล ผูไ มใหความรวมมือโดยไมมีเหตุผลสมควรจะมีความผิด
(สมบูรณ)
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สภาผูแทนราษฎร
สภาพปญหา
1. การเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ลมเหลว
เนื่องจากในชวงที่ผานมา พรรครัฐบาลคุมเสียงขางมากอยางเด็ดขาด
2. สภานิติบัญญัติไมพิถีพิถันในพิจารณารางกฎหมาย โดยเฉพาะรางกฎหมายที่เสนอ
โดยรัฐบาล เนื่องมาจากพรรครัฐบาลควบคุม ส.ส. เสียงขางมาก การพิจารณารางกฎหมาย
ตางๆ จึงไมมีความเปนอิสระ (ปรีดี/ วิญู)
นอกจากนี้ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ก็ไมชวยใหการพิจารณารางกฎหมายมี
ความรอบคอบมากขึ้น เนื่องจาก ส.ส. บัญชีรายชื่อสวนใหญ ไมใชผทู รงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ
ตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญป 2540 แตเปนนายทุนของพรรคการเมือง หรือนักการเมืองที่มี
ส.ส. ในสังกัด (วิญู)
3. ส.ส. สวนใหญลงมติในสภาผูแทนราษฎร ตามมติของพรรคการเมือง โดยไม
พิจารณาถึงเนื้อหาของรางกฎหมาย หรือเนื้อหาของอภิปราย (มาลีรัตน/ วิญู)
4. ปญหา ส.ส. ไมมีจุดยืนทางการเมือง มีการยายพรรคการเมืองบอยครั้ง มีการ
รวมกลุมกันตัง้ พรรคการเมืองเฉพาะกิจ เมื่อเกิดปญหาทางการเมืองขึ้น (การุณ)
ขอเสนอ
1. ควรคงไวซึ่งอํานาจวุฒิสภาในการกลั่นกรองกฎหมาย เพื่อใหการออกกฎหมายมี
ความรอบคอบมากขึ้น ในชวงรัฐบาลทักษิณ วุฒิสภาไดกลั่นกรองกฎหมายหลายฉบับใหดขี ึ้น
(ปรีดี/ การุณ/ สมบูรณ) แตก็ยังมีกฎหมายบางฉบับที่ถกู วิพากษวิจารณ (ปรีดี)
2. ไมควรบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง แตควรหาวิธีปองกันการขายเสียงของ
ส.ส. อิสระ (มาลีรัตน)
3. ควรแกไขกฎระเบียบการหาม ส.ส. ยายพรรคการเมือง ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยอาจจํากัดสิทธิทางการเมืองของ ส.ส. ที่มีพฤติกรรมการยายพรรคการเมือง เพื่อ
ผลประโยชนของตนบอยครั้ง (การุณ)
4. ควรกําหนดใหเขตเลือกตั้ง ส.ส. มีขนาดใหญขึ้น เพื่อบรรเทาการซือ้ เสียง ซึ่งกระทํา
ไดโดยงายในเขตเลือกตั้งขนาดเล็ก (สมบูรณ)
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วุฒิสภา
วุฒิสภาในฐานะองคกรทีท่ ําหนาที่ในระบบตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ
สภาพปญหา
1. วุฒิสภาถูกแทรกแซงจากฝายบริหาร
2. ส.ว. เปนบุคคลที่ใกลชิดกับนักการเมือง เพราะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
3. ระบบการเลือกตั้ง ส.ว. แบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยใหผูลงคะแนนสามารถเลือกผูรับ
สมัครเลือกตั้งไดเพียงหนึ่งคน (มาตรา 122 และมาตรา 123) เปนกติกาที่เอื้อตอการซื้อเสียง
(วงศพันธ/ การุณ/ มาลีรัตน)
4. วุฒิสภามีอํานาจในการคัดเลือก การใหความเห็นชอบ และการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระ หากวุฒิสมาชิกมีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมือง องคกรอิสระก็จะ
ไมสามารถทําหนาที่ตรวจสอบนักการเมืองได (ปรีดี)
ขอเสนอ
1. ควรกําหนดบทลงโทษไวในรัฐธรรมนูญแกบุคคลที่แทรกแซง
วุฒิสภา
สภา
ผูแทนราษฎร องคกรอิสระ กระบวนการยุติธรรม (วิญู/ วงศพันธ)
2. ควรทบทวนอํานาจวุฒิสภา ในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา
303) เพื่อลดการถูกแทรกแซงจากนักการเมือง (ปรีดี)
3. ควรใหอํานาจแกวุฒิสภาในการตรวจสอบ ส.ส. ฝายคาน เพื่อปองกันการสมยอมกัน
ระหวางรัฐบาล และฝายคาน (วงศพันธ)
4. ควรใหการเขาชื่อของ ส.ว. ในการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะ
รัฐมนตรีชี้แจง ทําไดงายขึ้น กลาวคือลดสัดสวนจาก 3 ใน 5 ของ ส.ว.ทั้งหมดเปน 2 ใน 5 หรือ
ต่ํากวานั้น (มาตรา 187) (วงศพันธ)
5. ควรกําหนดใหมี ส.ว. 2 ประเภท คือ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและ ส.ว.
ที่มาจากการแตงตั้ง (วงศพนั ธ) อยางไรก็ตาม ในระบอบประชาธิปไตย ส.ว. ไมควรมาจากการ
แตงตั้ง หากใชระบบผสม ระบบดังกลาวควรประกอบดวย ส.ว. ที่มาจากเลือกตั้งโดยตรง และ
ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งทางออม (ปรีดี)
6. ควรตั้งคณะกรรมการคัดสรรผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
และกลั่นกรองผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ในชั้นแรกกอน (วงศพันธ) หรืออาจกําหนดใหผูลง
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ตองเปนบุคคลที่ไมมีสายสัมพันธใกลชิดกับ ส.ส. เชน ญาติ พี่นอง สามี
ภรรยา เปนตน (ปรีดี)

173

7. ที่มาของคณะกรรมการคัดสรรผูสมัคร ส.ว. อาจมาจากขาราชการประจําสวนหนึ่ง
และจากประชาชนอีกสวนหนึ่ง โดยขาราชการประจําประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลปกครอง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน (วงศพันธ)
8. ยกเลิกขอกําหนดใหผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรี (มาตรา 125) เพื่อบุคคลในทองถิ่นมีโอกาสเขามาเปน ส.ว. ไดมากขึ้น (วงศพันธ/
สมบูรณ/ การุณ)
9. ควรเปลี่ยนวิธกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ว. จากการลงคะแนนเลือกไดเพียงคน
เดียว เปนการลงคะแนนไดเลือกไดหลายคน ยกตัวอยางเชน หากเขตเลือกตัง้ ใดกําหนดใหมี
ส.ว. เกินกวา 3 คน ควรใหประชาชนเลือกได 3 คน หากเขตเลือกตั้งใดกําหนดใหมี ส.ว. 3 คน
ใหประชาชนเลือกได 2 คน เปนตน นอกจากนั้น ควรกําหนดไววา บัตรเลือกตั้งที่ประชาชน
เลือกไมครบตามจํานวนที่กําหนด ถือเปนบัตรเลือกตั้งเสีย (การุณ/ วงศพันธ)
10. ควรหาม ส.ว. และ ส.ส บริจาคเงิน ยกตัวอยางเชน ในประเทศญี่ปนุ การบริจาคเงิน
ของ ส.ส. จะนับรวมอยูในงบประมาณการหาเสียงเลือกตั้ง
11. ควรควบคุมการโฆษณาแนะนําตัวผูส มัคร ส.ว. และการหาเสียงของ ส.ส. โดย
รัฐบาลควรเปนผูจัดแบงพื้นที่ในการติดปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ใหแกพรรคการเมือง และผู
ลงสมัครรับเลือกตั้ง เชนเดียวกับการหาเสียงเลือกตั้งในประเทศญี่ปนุ (วงศพันธ/ ปรีดี/ สมบูรณ)
12. ควรผอนปรนใหผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. สามารถใชเครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก
ในการแนะนําตัวตอประชาชนในพื้นที่ (มาลีรัตน)
13. ยกเลิกขอกําหนดหามผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. เปนสมาชิกพรรคการเมือง
(มาตรา 126) แตควรมีขอกําหนดวา ส.ว. ไมจําเปนตองปฏิบัตติ ามมติพรรคการเมือง (ปรีดี)
ขอโตแยงก็คอื หากบังคับให ส.ว. สังกัดพรรคการเมือง ก็ควรยกเลิกวุฒิสภา เนื่องจาก
ทั้งสมาชิกของทั้งสองสภา จะตกอยูภายใตอาณัติพรรคการเมือง การตรวจสอบฝายบริหารก็จะ
ไมเกิดขึ้น (วิญู/ การุณ/ มาลีรัตน)
14. ควรใหสทิ ธิประชาชนในการเขาชื่อถอดถอน ส.ว. เนื่องจากในชวงทีผ่ านมา วุฒิสภา
มีความบกพรองในการทําหนาที่การตรวจสอบฝายบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การคัดเลือกผู
ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ (ปรีดี)
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วุฒิสภาในฐานะองคกรทีท่ ําหนาที่ดานนิติบัญญัติ
สภาพปญหา
1. ในชวงที่ผานมา ส.ว. ไมสามารถทําหนาที่ดานนิติบญ
ั ญัติไดอยางเต็มที่ ส.ว. ทํา
หนาที่ไดเพียงทวงติงการออกกฎหมาย แตไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของราง
กฎหมายไดมากนัก (วิญู)
2. ส.ว. ที่ทํางานอยางจริงจังในรัฐสภา มีอยูนอยมาก (วิญู)
ขอเสนอ
1. ควรเพิ่มอํานาจใหวุฒิสภาในการเสนอรางกฎหมาย (วิญู)
2. ควรใหวุฒิสภาสามารถตรวจสอบกระบวนการนําเสนองบประมาณของรัฐบาล
ตั้งแตขั้นตอนการริเริ่มโครงการ (วิญู/ ปรีดี)
3. ควรปรับปรุงใหวุฒิสภาและรัฐบาล มีความสัมพันธใกลชิดกัน ในกระบวนการจัดทํา
งบประมาณมากกวาที่ผานมา (ปรีดี)
4. ควรใหอํานาจวุฒิสภาในการปรับลดงบประมาณที่ริเริ่มโดยฝายบริหาร (วิญู)
กลไกการสนับสนุนการทํางานของวุฒสิ ภา
สภาพปญหา
กลไกและทรัพยากรในการสนับสนุนการทํางานของรัฐสภามีความออนแอ ทําใหรัฐสภา
ไมสามารถตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร
และการพิจารณารางกฎหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอเสนอ
1. จัดสถานที่ใหสมาชิกรัฐสภาแตละคน และคณะกรรมาธิการแตละชุด มีหองทํางาน
เปนของตนเอง
2. ยกระดับหองสมุดของรัฐสภา ใหสามารถสนับสนุนการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายตางๆ เชน กฎหมายลักษณะเดียวกันในตางประเทศ เชนเดียวกับ Library of
Congress ของสหรัฐ (มาลีรัตน/ ปรีดี/คณะผูวิจัย) และอาจเชื่อมโยงขอมูลกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (มาลีรัตน/ ปรีดี)
3. เชื่อมโยงรัฐสภาเขากับกลไกสนับสนุนภายนอก เชน สถาบันพระปกเกลา หรือ
จัดตั้งหนวยวิจัยของรัฐสภา ซึ่งมีอัตรากําลังและงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจใน
การพิจารณากฎหมาย และการพิจารณางบประมาณ เชนเดียวกับ Office of Budget
Management ของสหรัฐ (มาลีรัตน/ ปรีดี/ คณะผูวิจัย)
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4. ยกระดับคาตอบแทนเจาหนาที่วิชาการประจํากรรมาธิการตางๆ ของรัฐสภา ให
สามารถดึงดูดผูมีความสามารถได และ/หรือ ปรับโครงสรางคาตอบแทนผูชวยสมาชิกรัฐสภาให
มีคาตอบแทนตอรายสูงขึ้น พรอมกับลดจํานวนลง (ปรีดี)
5. ควรกําหนดใหงบประมาณของวุฒิสภา เปนอิสระจากรัฐบาล เพื่อปองกันการ
ครอบงําจากฝายบริหาร (วิญู) ควรใหรฐั สภา เปนผูตงั้ งบประมาณเอง (ปรีดี)
6. ควรมีระบบการใหบําเหน็จบํานาญ ส.ว. และ ส.ส. เพื่อลดแรงจูงใจในการทุจริต
(ปรีดี/ มาลินี/ มาลีรัตน)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 7
วันที่ 12 ตุลาคม 2549
สถานที่ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูใหสัมภาษณ คุณคณิน บุญสุวรรณ อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญป 2540
สภาพปญหา
การปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 ควร 1. ปฏิรูปกระบวนการเขาสูอ ํานาจรัฐ 2. ปฏิรูป
กระบวนการใชอํานาจรัฐ 3. ปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยแกไขปรับปรุง
จากรัฐธรรมนูญป 2540 พรอมทั้ง ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นมารองรับ
หลังจากที่มีการบังคับใชรัฐธรรมนูญป 2540 เปนตนมา การใชอํานาจของฝายบริหาร
เปนปญหามาก กลไกการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจรัฐลมเหลว
เนื่องจากถูก
แทรกแซงถูกครอบงําโดยฝายบริหาร
ขอเสนอ
1. ควรปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ดวยการตัดมาตราที่ไมจําเปนออกจาก 336 มาตรา อาจจะ
เหลือประมาณ 300 มาตรา
2. ควรยกเลิกบทบัญญัติที่ขัดตอหลักการประชาธิปไตย เชน การบังคับให ส.ส. สังกัด
พรรคการเมือง การกําหนดใหการใชสทิ ธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของประชาชน การกําหนดใหรัฐ
ตองใหเงินอุดหนุนพรรคการเมือง
3. องคกรบางองคกรไมมีประโยชน และไมมีประสิทธิภาพ เชน สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ควรยกเลิกไป
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รัฐสภา และฝายบริหาร
งานวิจัยหลายชิ้นระบุวา รัฐบาลออนแอเปนปญหา กอนป 2540 รัฐบาลมีปญหา
เสถียรภาพมาก รัฐบาลถูกอภิปรายไมไววางใจบอยครั้ง เกิดวงจรทางการเมืองที่ไมพึงประสงค
ขึ้น
ขอเสนอ
1. ควรจะคงไวใหฝายบริหารเขมแข็งเอาไว ในขณะเดียวกันควรปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบควบคุมการใชอํานาจรัฐใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะองคกรอิสระตองไมถูกแทรกแซง
2. ไมควรลดสัดสวนของ ส.ส. ในการยื่นขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีจาก
2 ใน 5 ใหเปน 1 ใน 5 เนื่องจากจะทําใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ( ส.ส.)
ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ
สภาพปญหา
1. เจตนารมยของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตองการให ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ เปน
บุคคลมีชื่อเสียงระดับประเทศ เปนผูมคี วามรูความสามารถ หรือเปนนักวิชาการ แตที่ผานมา
ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อถูกบิดเบือนจนกลายเปนบุคคลที่มี ส.ส. ในอาณัติจํานวนมาก
2. ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อโดยสวนใหญ เปนนายทุนของพรรคการเมือง นักธุรกิจ
การเมือง และนักวิชาการทีอ่ ยูในอาณัติของพรรคการเมือง
ขอเสนอ
1. ควรยกเลิก ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ และคงระบบการเลือกตั้งแบบเดิมไว (เขตเดียว
เลือก ส.ส. ไดคนเดียว) (คณิน) อยางไรก็ตาม การยกเลิก ส.ส. ระบบบัญชีรายชือ่ แตคงระบบ
การเลือกตั้ง ส.ส. แบบเขตละคนไว อาจจะทําใหเกิดพรรคการเมืองใหญขึ้นมา (คณะผูวิจัย)
2. ควรยกเลิกการบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง เพื่อไมใหเกิดการผูกขาด ใน
ปจจุบันหลายประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง ก็ไมมีการกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรค
(คณิน)
3. ควรยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติผูสมัคร ส.ส. วาตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. หากจะคง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อเอาไว ก็ควรยกเลิกขอกําหนดวา พรรคการเมือง
ตองมี ส.ส. 5% จึงจะมีสิทธิได ส.ส. ระบบบัญชีรายชือ่ ยกตัวอยางเชน หากพรรคการเมืองใด
ได ส.ส. เพียง 1% พรรคการเมืองนั้นควรจะได ส.ส.ระบบบัญชีรายชือ่ 1 คน (คณิน)
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นอกจากนี้ ปญหาผลประโยชนทับซอนของ ส.ส. ในรัฐธรรมนูญมาตรา 110 ระบุวา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ แตไมได
หามการคงสัมปทานที่ไดรับแลวกอนหนานั้น เชนเดียวกับบทบัญญัติสําหรับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองอื่นๆ
ขอเสนอคือ
นั้นไวดวย (คณิน)

ควรมีบทบัญญัตคิ รอบคลุมการหามการคงสัมปทานที่ไดรับแลวกอนหนา

สมาชิกวุฒิสภา ( ส.ว.)
สภาพปญหา
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญป 2540 (สสร.) เคยเสนอวาที่มาของ ส.ว. ควรมาจากการ
เลือกตั้งทางออม มาจากกลุมสาขาวิชาชีพตางๆ โดยใหตัวแทนกลุมสาขาวิชาชีพตางๆ เลือกผู
ที่จะมาดํารงตําแหนง ส.ว. แตขอเสนอนี้ไมผานการลงมติเห็นชอบในขั้นตอนสุดทายของสภาราง
รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญป 2540 กําหนดให ส.ว. ตองมาจากการเลือกตั้ง พรอมทั้งใหอํานาจกับ
ส.ว. มากเกินไป ดวยเหตุนี้ ส.ว. เปนเปาหมายที่นักการเมืองตองการเขามาแทรกแซง ผลที่
เกิดขึ้นก็คือ ส.ว. สวนใหญเปนบุคคลที่มคี วามใกลชิดกับ ส.ส. (คณิน)
ขอเสนอ
1. ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้ง เนื่องจากที่ผานมาประชาชนมีความเขาใจตอการ
เลือกตั้ง ส.ว. หากแกไขรัฐธรรมนูญให ส.ว. มาจากการแตงตั้ง ประชาชนจะไมเห็นดวย
2. ควรเปลี่ยนวิธกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ว. จากการลงคะแนนเสียงเลือกไดเพียง
คนเดียว เปนการลงคะแนนไดเลือกไดหลายคน ขึ้นอยูกับจํานวนประชากรของแตละจังหวัด
การลงคะแนนในลักษณะนี้จะทําใหผูใชสิทธิเลือกตั้งไมถกู จํากัดตัวเลือก
3. ควรกําหนดคุณสมบัติของผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. วา ตองไมมีความสัมพันธกับ
นักการเมือง รัฐมนตรี ขาราชการประจํา เปนตน อยางไรก็ตาม การกําหนดดังกลาวอาจถือเปน
การจํากัดสิทธิผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.
4. หากไมสามารถกําหนดคุณสมบัติ ส.ว. ใหไมมีความสัมพันธกับ ส.ส.ได ก็ควร
ยกเลิก ส.ว. ใหเหลือเพียงสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว ทั้งนี้ ในปจจุบันหนาที่ของ ส.ว. ใน
การกลั่นกรองกฎหมายไมมีความจําเปนมากนัก
5. ควรใหผลู งสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. สามารถแนะนําตัวตอประชาชนได ระเบียบการ
หามไมให ส.ว. หาเสียง หรือออกโทรทัศน ทําใหนักการเมืองในพื้นที่มีความไดเปรียบตอผูลง

178

สมัครที่ไมมีสายสัมพันธกับนักการเมือง ดังนั้น ควรแกไข พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งในประเด็นนี้
การเลือกตั้ง
สภาพปญหา
1. การกําหนดใหมีการเลือกตัง้ ลวงหนาเปดโอกาสใหมีการซื้อเสียงไดงายขึ้น
2. การกําหนดใหการนับคะแนนตองดําเนินการรวมกันในเขตเลือกตั้งตามมาตรา 104
วรรค 4 ไมไดชวยแกปญหา แตกลับทําใหการโกงการเลือกตั้งทําไดงายขึ้น และในขอบเขตที่
มากขึ้น เชน เปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งระหวางขนยาย และการนับคะแนนในเวลาที่ดึกมากทําให
ยากตอการตรวจสอบจากประชาชน
ขอเสนอ
1. ควรยกเลิกการเลือกตั้งลวงหนา
เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหมีการโกงการ
เลือกตั้ง และควรกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) มีหนาที่อํานวยความสะดวกแก
บุคคลที่อยูนอกภูมิลําเนาในการใชสิทธิเลือกตั้งได นอกจากนี้ การนับคะแนนเลือกตั้งไม
จําเปนตองใหแลวเสร็จในวันเดียว
2. ใหการนับคะแนนทําในหนวยเลือกตั้ง(อาจรวมหลายหนวยเขาดวยกัน
การนับ
คะแนนจะทําไดโดยเร็วหลังปดหีบ
ทั้งนี้จะเปนการสงเสริมการมีสวนรวมจากประชาชนที่
สามารถเฝาติดตามการนับคะแนนอีกดวย (คณิน)
3. ควรยกเลิกขอกําหนดใหบุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68
องคกรอิสระ
ปญหาขององคกรอิสระถูกแทรกแซงจากนักการเมือง
ขอเสนอ
1. ควรตัดตัวแทนพรรคการเมือง
อธิการบดี
และขาราชการประจําออกจาก
คณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ เนื่องจากที่ผานมา อธิการบดีและอดีต
ขาราชการบางสวน มีความสัมพันธกับนักการเมือง
2. ควรใหทปี่ ระชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
สรรหาองคกรอิสระ
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3. ควรกําหนดใหตัวแทนองคกรภาคประชาชนอยูในคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระ
อยางไรก็ตาม
องคกรภาคประชาชนยังไมมีความชัดเจนวาเปนตัวแทนภาคประชาชนอยาง
แทจริง
4. ลดจํานวนองคกรอิสระลงใหเหลือเพียง ศาลรัฐธรรมนูญ ปปช. กกต. คตง.
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
ปปช. มีอํานาจเพียงการตรวจสอบการทุจริตงบประมาณแผนดิน แตที่ผานมาการทุจริต
เงินนอกงบประมาณเกิดขึ้นมาก ซึ่ง ปปช. ไมมีอํานาจในการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)
คตง. มีความสําคัญ เนื่องจากภายใต คตง. ผูวาการ สตง. สามารถตรวจสอบใบสําคัญ
ในการจายเงินของรัฐบาลได รวมทัง้ คตง. สามารถตรวจสอบการทุจริตเงินนอกงบประมาณได
ศาลรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในศาลรัฐธรมนูญควรประกอบดวย 1. ตัวแทนจาก
ที่ประชุมใหญศาลฎีกา 2. ตัวแทนจากภาคประชาชน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
สภาพปญหา
1. กกต. มีอํานาจเบ็ดเสร็จทั้งนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ การใหอํานาจดังกลาว
แก กกต. เปนความผิดพลาด โดยเฉพาะ การที่ กกต. มีอํานาจในการตัดสินคดีเลือกตั้ง (การ
พิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง-ใบแดง ใบเหลือง)
2. กกต.ไมมีความเปนอิสระจากการแทรกแซงของนักการเมือง
3. ผูดํารงตําแหนงใน กกต. สวนใหญเปนอดีตขาราชการซึ่งมีแนวคิดอํานาจนิยมสูง
4. ผูดํารงตําแหนงใน กกต. มีการแสวงหาผลประโยชน
ขอเสนอ
จํากัดหนาที่ของ กกต. ใหลดลง และกําหนดแนวทางในการดําเนินการดังนี้
1. เตรียมการเลือกตั้ง การเผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธ
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2. หากมีการทุจริตการเลือกตัง้ เกิดขึ้น กกต. ตองตั้งตัวเปนโจทกเพือ่ ฟองตอศาลใน
พื้นที่โดยเร็ว
3. ตั้งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเขามาทําหนาที่พิจารณาคดีเลือกตั้ง เหตุทตี่ องเปน
ศาลฎีกาเนื่องจาก ศาลฎีกามีความนาเชื่อถือมากกวาศาลยุตธิ รรมในจังหวัด
4. กกต. ตองทําหนาที่ลวงหนากอนวันเลือกตั้ง นับตั้งแตเริ่มประกาศรับสมัคร ส.ส.
หรือนับตั้งแตวันที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้ง เมือ่ กกต. พบวามีการกระทํา
ความผิด กกต. ตองดําเนินการสงฟองศาลทันที หาก กกต. ไมสงหลักฐานการกระทําความผิด
โดยเร็ว กกต. ก็จะตกเปนเปาหมายของนักการเมืองในเวลาตอมา
5. ควรตั้งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเขามาทําหนาที่ในการพิจารณาและตัดสินการ
กระทําความผิดกฏหมายเลือกตั้ง โดยอาจกําหนดให กกต. จังหวัดหรือ กกต. กลาง เปนผูสง
ฟองไปยังผูพิพาษาคดีเลือกตั้งในศาลจังหวัด
6. ผูพิพากษาคดีเลือกตั้งในแตละจังหวัดควรมาจากการแตงตั้งของศาลฎีกาแผนกคดี
เลือกตั้ง โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกจะเปนผูแตงตั้งผูพ ิพากษาในแตละจังหวัด ผูพิพากษาคดี
เลือกตั้งทําหนาที่ในการไตสวน สวนศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทําหนาที่ในการตัดสิน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีกระบวนการที่นาเชื่อถือ
ทํางานไดผล แตที่ผานมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ จะรับพิจารณาคดีไดก็ตอเมื่อ ปปช.
พิจารณาไตสวนแลวเห็นวา คดีมีมูลความผิด แตหาก ปปช. ไมดําเนินการ ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาฯ ก็ไมสามารถดําเนินการได
ขอเสนอคือ ควรกําหนดใหประชาชนในฐานะปจเจกบุคคล สามารถฟองรองโดยตรงได
ทั้งการฟองรองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมือง การฟองรองตอศาลรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งการฟองรองตอ ปปช. ในคดีที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง การกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญของผูดํารงตําแหนงการเมือง และคดีเลือกตั้ง เปนตน
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
การใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนประสบปญหา เนื่องจาก 1. ประชาชนอยูภายใต
ความกลัว เชน กลัวถูกคุกคาม กลัวเจาหนาที่ตํารวจ เปนตน ประชาชนจึงไมกลาใชสิทธิ
เสรีภาพ 2. การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไมมีกฎหมาย
คุมครองผูใชสทิ ธิเสรีภาพ
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ขอเสนอ
1. ควรกําหนดมาตรการปกปองประชาชนในฐานะปจเจกบุคคลที่ใชสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรองเรียน การรองทุกข การกลาวหาเจาหนาทีข่ องรัฐ โดย
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญวา หามมิใหเจาหนาที่รัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฟองรองทั้ง
ทางแพงและทางอาญาตอบุคคลที่ไดใชสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (คณิน)
2. ควรกําหนดมาตราการคุมครองสื่อมวลชนในการใชสิทธิเสรีภาพ (คณิน)
3. ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐฟองรองประชาชน ควรยกระดับองคประกอบการกระทํา
ความผิดเพื่อใหเจาหนาที่รัฐฟองรองไดยากขึ้น ซึ่งอาจไมจําเปนตองหามเจาหนาที่รัฐฟองรอง
ประชาชนโดยสิ้นเชิง แตอาจสรางอุปสรรคในการฟองใหสูงขึ้น โดยกําหนดใหเจาหนาที่รัฐมี
ภาระการพิสูจนมากขึ้น (คณะผูวิจัย)
ทั้งนี้ ในประเทศไทยเจาหนาที่ของรัฐมีภาระตองพิสูจนเชนเดียวกับในตางประเทศ แต
ศาลมักจะรับฟองคดีที่ฟองรองโดยผูมีอํานาจ มากกวาที่จะรับฟองคดีที่ฟองรองโดยประชาชน
(คณิน)
ประชาธิปไตยทางตรง
สภาพปญหา
1. ปญหาการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ในปจจุบันรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไวในหมวดที่ 3
แตไมมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นมา
รองรับ กฎหมายที่มีความสําคัญตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงไมเกิดขึ้น
2. อํานาจในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตกอยูกับนักการเมือง นักการเมือง
จึงไมออกกฎหมายเพื่อรับรองการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3. การเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง การเขาชื่อเสนอรางกฎหมายโดย
ประชาชน ถือวาลมเหลว
ขอเสนอ
1. ควรแกไขกฎหมายที่ไมเปนธรรม กฎหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ทั้งหมดใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ เชน วิธีพิจารณาความอาญาบางสวน เปนตน
2. กําหนดใหองคกรภาคประชาชนมีสิทธิทางการเมืองและมีสวนรวมทางการเมืองมาก
ขึ้นในประชาธิปไตยทางตรง กลาวคือ ควรตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดใหชัดเจนวา
องคกรภาคประชาชนมีสิทธิเขาชื่อเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา
สิทธิในการเขาชื่อรองขอตอ
ประธานวุฒิสภาใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงทางการเมืองได (คณิน)
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พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการควรเปนกฎหมายที่ออกมาบังคับใหเจาหนาทีข่ องรัฐ
ทุกหนวยงานตองเปดเผยขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารของราชการถือเปนขอมูลสาธารณะ
รัฐธรรมนูญมาตรา 58 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแต
การเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนได
เสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ
ในทางปฏิบตั ิ หนวยราชการและเจาหนาที่รัฐยึดตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ทําใหการเปดเผยขอมูลขาวสารมีขอจํากัดเนื่องจาก 1. การเปดเผยขอมูลขาวสาร
ถูกควบคุมโดยระบบราชการ 2. เกิดปญหาการตีความกฎหมายวา รัฐธรรมนูญมาตรา 58
ครอบคลุมหนวยงานใดบาง ยกตัวอยางเชน มีการตีความวา กกต. ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ จึง
ไมตองเปดเผยขอมูลขาวสาร ในความเปนจริง มาตรา 58 ไมไดจํากัดวาเปนหนวยงานใด ทุก
หนวยงานจึงตองเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งสิ้น
ขอเสนอ
1. ควรยกเลิก พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และจัดทํา พ.ร.บ. ขึ้นมา
ใหม
โดยกําหนดใหมีองคกรอิสระทําหนาที่ดานการเปดเผยขอมูลขาวสารตอประชาชนโดย
เฉพาะ (คณิน)
ทั้งนี้ ขอมูลขาวสารของราชการแบงเปน 2 ประเภท คือ 1. ขอมูลที่ตองเปดเผยอยู
แลว 2. ขอมูลที่ตองมีการไปยื่นคํารองใหเจาหนาที่รัฐเปดเผย (คณะผูวิจัย)
2. ควรเปดเผยขอมูลขาวสารทุกประเภท เพื่อใหภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ หากหนวยงานราชการเลือกที่จะเปดเผยเฉพาะขอมูลบาง
ประเภท หนวยราชการก็มกั จะเปดเผยขอมูลที่ไมมีผลเสียตอหนวยราชการเอง การเปดเผย
ขอมูลขาวสารทุกประเภทจะทําใหประชาชนสามารถใชสทิ ธิในการฟองรองเจาหนาที่รัฐโดยตรง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (คณิน)
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การคุมครองผูบริโภค
สภาพปญหา
1. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) อยูภายใต พ.ร.บ. คุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งเปน พ.ร.บ. ที่ลาสมัย 2. นักการเมืองจํานวนมากเกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจซึ่งผลิตสินคาทีม่ ีผลกระทบตอผูบริโภคในดานตางๆ
ขอเสนอ
1. รัฐธรรมนูญมาตรา 57 บัญญัตวิ า สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคตองไดรับการ
คุมครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตราดังกลาวใชถอยคําที่ออ นเกินไป จึงควรปรับปรุง
แกไขถอยคําใหมีความชัดเจนมากขึ้น
2. จัดตั้งองคกรอิสระองคกรคุมครองผูบริโภคตามมาตรา 57 โดยองคกรอิสระดังกลาว
ควรมีอํานาจมากกวาการเสนอความเห็น ควรใหอาํ นาจองคกรอิสระในการทัดทานอํานาจของ
นักธุรกิจได
นอกจากนี้ ในการดําเนินนโยบายของรัฐ อาทิ นโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลตอง
ชี้แจงตอประชาชนวา นโยบายดังกลาวจะผานขั้นตอนการคุมครองผูบริโภคอยางไร รวมทั้ง
ควรตั้งคณะกรรมการเขามากํากับดูแลโดยใชหลักการ ดังนี้ 1. ตองคุมครองผูบริโภค 2. ตอง
ปองกันการทุจริต 3. ตองใหประชาชนมีสวนรวมทุกขัน้ ตอนการดําเนินนโยบาย 4. ตองมีความ
โปรงใส (คณิน)
สรุปการสัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 8
วันที่ 18 ตุลาคม 2549
สถานที่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผูใหสัมภาษณ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปต ย คุณจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง
หัวหนาพรรคพรรคประชาธิปตย คุณสาทิตย วงศหนองเตย กรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย
คุณกษิต ภิรมย อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงวอชิงตัน
สภาพปญหา
รัฐธรรมนูญป 2540 มีหลักการสําคัญคือ 1. การคุมครองสิทธิเสรีภาพและการมีสว นรวม
ของประชาชน 2. การตรวจสอบฝายบริหารโดยองคกรอิสระ 3. ฝายบริหารมีความแขมแข็งและ
มีความตอเนือ่ ง
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การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และการมีสว นรวมของประชาชน
สภาพปญหา
1. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญป 2540 หมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ไมสามารถบังคับใชไดจริง เนื่องจากกฎหมายหลายฉบับทีต่ องออกตามความของรัฐธรรมนูญยัง
ไมออกมา
ขอเสนอ
ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ อาทิ กฎหมายคุมครองวิชาชีพสื่อ กฎหมายวาดวย
องคกรอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภค กฎหมายประชาพิจารณ เปนตน พรอมทั้งแกไขรัฐธรรมนูญ
ใหการเขาชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนทําไดงายขึ้น (อภิสิทธิ์)
องคกรอิสระ
การตรวจสอบฝายบริหารโดยองคกรอิสระลมเหลว เนื่องมาจาก
1. องคกรอิสระถูกแทรกแซงจากนักการเมือง
2. วุฒิสภามีอํานาจในการคัดเลือก การใหความเห็นชอบ และการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระ หากวุฒิสมาชิกมีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมือง องคกรอิสระก็จะ
ไมสามารถทําหนาที่ตรวจสอบนักการเมืองได (อภิสิทธิ์)
ขอเสนอ
1. ควรกําหนดใหการดํารงตําแหนงในองคกรอิสระมีวาระที่สั้นลง พรอมทั้งหมุนเวียนผู
ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระทุก 2 ป เพื่อปองกันการครอบงําจากนักการเมืองในระยะยาว
(จุรินทร)
2. ควรตัดตัวแทนพรรคการเมืองออกจากคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระ (อภิสิทธิ์/ จุรินทร) อยางไรก็ตาม หากตัดตัวแทนพรรคการเมืองออกจาก
คณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ อาจทําใหที่มาขององคกรอิสระขาดความ
เชื่อมโยงกับประชาชน (คณะผูวิจัย)
ขอโตแยงก็คอื องคกรอิสระ อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปน
องคกรที่ใชอํานาจตุลาการ อีกทั้งเปนองคกรที่ใหคณ
ุ ใหโทษแกนกั การเมืองโดยตรง องคกร
เหลานี้อาจไมจําเปนตองมีความเชื่อมโยงกับประชาชน (อภิสิทธิ์)
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ศาลรัฐธรรมนูญ
สภาพปญหา
รัฐธรรมนูญป 2540 กําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี
ระยะเวลา 9 ป หากฝายบริหารครอบงําตุลาการ จะเกิดผลเสียในระยะยาว
ขอเสนอ
1. ตั้งองคคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาและตัดสินคดีเฉพาะคดี
ทางการเมืองที่สําคัญเทานัน้ (อภิสิทธิ์) สวนการพิจารณาวากฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม
ควรเปนอํานาจขององคคณะตุลาการอีกองคคณะหนึ่ง (คณะผูวิจัย)
2. ที่มาขององคคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ควรมาจากการสรรหาของศาลปกครอง
สวนหนึ่ง และจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา อีกสวนหนึ่ง (อภิสิทธิ์)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ปญหาคือ กกต. มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยเฉพาะอํานาจในการตัดสินคดีเลือกตั้ง
การยกเลิกสิทธิเลือกตั้งของผูสมัคร ส.ส. (ใบเหลือง ใบแดง)
ขอเสนอคือ ควรจัดตั้งศาลเลือกตั้ง เพือ่ พิจารณาและตัดสินคดีเลือกตั้ง พรอมทั้งตรา
กฎหมายวิธีพจิ ารณาคดีเลือกตั้ง สวน กกต. มีอํานาจในการจัดการเลือกตั้งเทานัน้ (อภิสิทธิ์)
การปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
สภาพปญหา
1. ปญหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ไม
ดําเนินการเอาผิดอยางจริงจังกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในคดีทุจริต แมวามีการรองเรียน
ตอ ปปช. แลวก็ตาม (อภิสิทธิ์)
2. ปญหาขาราชการไมยอมเปนเจาทุกขในการฟองรองผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใน
คดีทุจริต
เนื่องจากขาราชการตกอยูภายใตอํานาจของผูบังคับบัญชา
ในชวงที่ผานมา
ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไมตั้งตัวเปนโจทกรองเรียนตอ
ปปช. ในคดีทจุ ริตของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (จุรินทร)

186

ขอเสนอ
1. กําหนดใหประชาชนมีสิทธิฟองรองผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดโดยตรง (อภิสิทธิ์) รวมทั้งกําหนดใหประชาชนเปน
ผูเสียหายในประเด็นที่กวางขึ้น (จุรินทร)
2. ควรสรางกลไกอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการฟองรองคดีตอศาล เชน การ
รวบรวมเอกสารหลักฐานในการฟองรอง เปนตน (อภิสิทธิ์)
3. ควรสรางมาตรการคุมครองขาราชการทีฟ่ องรองผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในคดี
ทุจริต
รวมทั้งมาตรการคุมครองผูเปดเผยขอมูลการทุจริตของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(อภิสิทธิ์/ จุรินทร/กษิต)
4. สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ควรมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบการ
ทุจริตของขาราชการ และนักการเมือง (กษิต)
5. ขยายขอบเขตอํานาจศาลปกครองใหสามารถหยิบยกคดีการทุจริตของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองมาพิจารณาไดเอง (กษิต) อยางไรก็ตาม ขอเสนอนี้ขัดตอหลักการของศาล
กลาวคือ ศาลไมสามารถหยิบยกคดีขึ้นมาพิจารณาจนกวาจะมีผูเสียหาย (คณะผูวจิ ัย)
ระบบราชการ
สภาพปญหา
1. ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกาวกายแทรกแซงขาราชการประจํา
โยกยายขาราชการโดยอางวาเปนการบริหารงานภายในองคกร (อภิสิทธิ์)

รวมทั้งมีการ

ขอเสนอ
1. สรางมาตรการปกปองขาราชการที่ไมยอมทําตามคําสัง่ ที่ไมชอบดวยกฏหมายของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง รวมทั้งสรางมาตรการลงโทษขาราชการที่ทําตามคําสั่งที่ไมชอบดวย
กฎหมาย (อภิสิทธิ์)
2. ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) คุมครองขาราชการที่ไมยอมทําตาม
คําสั่งที่มิชอบ รวมทั้ง เปดชองทางใหขาราชการที่ถูกกลั่นแกลงสามารถถวายฎีกาได (กษิต)
3. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (กตร.)
และ สภากลาโหม ควรปลอดจากนักการเมือง (กษิต)
4. จํากัดอํานาจของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่มตี อขาราชการ โดยใหเหลือ
อํานาจในการแตงตั้งบุคคลในตําแหนงปลัดกระทรวงเทานั้น สวนอํานาจในการดําเนินงานอื่นๆ
ควรเปนของคณะกรรมการของแตละกระทรวง ทบวง กรม ทั้งนี้ ในประเทศมาเลเซีย
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีอํานาจในการโยกยายขาราชการ
โดยจะหมุนเวียน
ขาราชการระดับบริหารไปประจําในแตละกระทรวง ทบวง กรม (กษิต)
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วุฒิสภา
สภาพปญหา
1. วุฒิสภามีอํานาจในการคัดเลือก ใหความเห็นชอบ และถอดถอนบุคคลผูเขามาดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระ ที่ผานมาวุฒิสภาถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง ทําใหระบบตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐลมเหลว
2. วุฒิสภาไมเปนกลางทางการเมือง เนื่องจากวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จึงมีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมือง
ขอเสนอ
1. ควรใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่กลั่นกรองกฏหมาย แตไมมีอํานาจในการคัดเลือก ให
ความเห็นชอบ และถอดถอน บุคคลผูเขามาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ (อภิสิทธิ์)
2. อาจใหวุฒิสภามีอํานาจในการเสนอกฏหมาย
สวนสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่
กลั่นกรองและแกไขกฎหมายที่วุฒิสภาเสนอ สลับกัน (คณะผูวิจัย)
3. วุฒิสภาอาจมาจากการเลือกตั้งทางออม หรือมาจากการสรรหาในรูปแบบของสภาที่
ปรึกษา (อภิสิทธิ์)
รัฐสภา
ปญหาการตรวจสอบฝายบริหารโดยสภาผูแทนราษฎร
1. การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ลมเหลว
เนื่องจากในชวงที่ผานมา รัฐบาลมีเสียงขางมากคอนขางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
2. การตั้งกระทูปากเปลาและกระทูขอเขียน ไมมีประสิทธิภาพ
3. การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร มักจะไมไดรับความ
รวมมือจากผูที่ตองเขามาชีแ้ จง เชน รัฐมนตรีมักจะมอบหมายใหผูอื่นมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิ
การ (อภิสิทธิ์)
4. ขอกําหนดให ส.ส. ที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ส.ส. (มาตรา 204)
ทําใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจมากเกินไป
สรางโครงสรางสิ่งจูงใจใหรัฐมนตรีรับผิดตอ
นายกรัฐมนตรี แทนที่จะรับผิดตอประชาชน เนื่องจากหากนายกรัฐมนตรีปรับรัฐมนตรีออกจาก
ครม. รัฐมนตรีจะไมมีตําแหนงทางการเมืองใดๆ (จุรินทร)
นอกจากนี้ ขอบังคับนี้ทําใหความสัมพันธระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเจือจาง
ลง ยกตัวอยางเชน รัฐมนตรีไมผูกพันกับการลงมติในสภาผูแทนราษฎร (อภิสิทธิ์)
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ทั้งนี้ เมื่อ ส.ส. ที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ส.ส. จะมีการเลื่อน ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อของพรรครัฐบาลขึ้นมาแทนที่
พรรครัฐบาลก็จะมีตําแหนงรัฐมนตรีรวมกับ
ส.ส. ในจํานวนที่มากยิ่งขึ้น (อภิสิทธิ์)
ขอเสนอ
1. ยกเลิกขอกําหนดใหการเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีตองใชเสียง 2 ใน 5 ของจํานวน ส.ส. เพื่อใหการเปดอภิปรายทั่วไปกระทําไดโดย
อิสระ ปละ 1 ครั้ง
2. ควรมีขอบังคับใหรัฐมนตรีตองมาชี้แจงตอกรรมาธิการ พรอมกําหนดบทลงโทษตอผู
ที่ไมมาชี้แจง (คณะผูวิจัย) อยางไรก็ตาม การกําหนดบทลงโทษตอเรื่องดังกลาว ถือเปนดาบ
สองคม กลาวคือ คณะกรรมาธิการอาจกลั่นแกลง หรือตอรองผลประโยชนกับรัฐมนตรี ดวยการ
เรียกใหรัฐมนตรีมาชี้แจงในประเด็นที่ไมมีความจําเปนบอยครั้ง (อภิสิทธิ์)
3. ควรยกเลิกขอกําหนดให ส.ส. ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ส.ส.
(อภิสิทธิ์)
ทั้งนี้ ขอกําหนดดังกลาว มีวตั ถุประสงคเพื่อแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางฝายนิติ
บัญญัติกบั ฝายบริหารใหชดั เจน เพื่อให ส.ส. และรัฐมนตรี เปนคนละฝายกัน
อยางไรก็ตาม ขอกําหนดนี้ไมชวยใหเกิดการแบงแยกอํานาจ ทั้งไมชวยใหการถวงดุล
อํานาจระหวางทั้งสองฝายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะฝายบริหารก็ยังครอบงําฝายนิติบัญญัติ
ไดเต็มที่(นายกรัฐมนตรียังเปนหัวหนาพรรค และผูนําเสียงขางมากในสภา) (คณะผูวิจัย)
พรรคการเมือง
สภาพปญหา
รัฐธรรมนูญป 2540 กําหนดใหผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
90 วัน (มาตรา 107 (4) )
กอนการบังคับใชรฐั ธรรมนูญป 2540 เกิดปญหาวา ส.ส. มักตอรองผลประโยชนกับ
หัวหนาพรรคการเมือง เกิดการยายพรรคการเมืองกันมาก อีกทั้ง ส.ส. อิสระมักจะขายเสียงของ
ตน ในชวงกอนการจัดตั้งรัฐบาล เปนตน (จุรินทร/ อภิสิทธิ์/ สาทิตย)
ในขณะเดียวกัน ในชวงรัฐบาลทักษิณ พรรคการเมืองเขมแข็งมาก ผูนําพรรคการเมืองมีอํานาจ
ควบคุมรัฐมนตรีและ ส.ส. มากเกินไป (จุรินทร)
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ขอเสนอ
1. ควรคงขอกําหนดใหผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
90 วัน
2. เปดโอกาสให ส.ส. สามารถยายพรรค แตตองมีการเลือกตั้งซอม
3. ไมบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคกอนการเลือกตั้ง 90 วันกับบุคคลทีเ่ พิ่งเขาสูตลาด
การเมือง และบุคคลที่ไมไดเปน ส.ส. อยูกอนแลว
4. หากพรรคการเมืองเดิมไมสงลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สามารถยายพรรคได
(อภิสิทธิ์)
ทั้งนี้ หากยกเลิกขอบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคกอนการเลือกตั้ง 90 วัน จะทําใหพรรค
การเมืองสราง ส.ส. ของตนเองขึ้นมาไดยากยิ่งขึ้น (อภิสิทธิ์)
ระบบการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญป 2540 เปลี่ยนระบบเลือกตั้งที่เรียกกันวา “แบงเขตเรียงเบอร” หรือแบบ
กําหนดเขตเลือกตั้งขนาดเล็กใหญแตกตางกัน เปนระบบเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ กําหนดให
เขตเลือกตั้งขนาดเล็กลง โดยประชาชนมีสิทธิเทากันในการออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ได 1 คน
(single member constituency) กับ ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ตามสัดสวนของ
คะแนนเสียงที่ประชาชนทัง้ ประเทศลงใหกับพรรคการเมืองตางๆ ที่เสนอชื่อผูสมัครของตนไวใน
บัญชีของพรรค
ปญหา
เขตเลือกตั้งขนาดเล็กลงทําให
1. ส.ส. สนใจเฉพาะประเด็นทองถิ่น
2. การตอสูในการเลือกตั้งรุนแรงขึ้น มีการซื้อเสียงกันมากขึ้น (อภิสิทธิ์/ จุรินทร/ สาทิตย)
ขอเสนอ
1. กําหนดเขตเลือกตั้งใหใหญขึ้น หรือเปลี่ยนกลับมาใชระบบ “แบงเขตเรียงเบอร”
เพื่อลดความรุนแรงของการแขงขัน และลดการซื้อเสียงลง (อภิสิทธิ์)
2. ควรเปลี่ยนกลับมานับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง (จุรินทร)
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บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
ปญหาของ ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง คือ 1. ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองไมผูกพันกับประชาชน และไมเคยลงพื้นที่หาเสียงกับกับประชาชน 2. ส.ส. บัญชี
รายชื่ออันดับตน มักเปนนายทุนที่มีธุรกิจขนาดใหญ
ขอเสนอ
หากตองการคง ส.ส. บัญชีรายชื่อเอาไว ควรเปลี่ยนเปน ส.ส. บัญชีรายชื่อแบงตามภาค
ตางๆ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับทองถิ่น ยกตัวอยางเชน ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
ในภาคใต อาจประกอบดวยชาวมุสลิมมากขึ้น เปนตน (กษิต/ คณะผูวิจัย)
ในประเทศเยอรมัน ส.ส. บัญชีรายชื่อแบงตามมลรัฐ สวนในประเทศญี่ปุน ส.ส. บัญชี
รายชื่อแบงตามเขต นอกจากนี้ การไดมาซึ่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ ควรเปนการลงคะแนน ส.ส. เขต
เพียงครั้งเดียว แลวนํามาคํานวณจํานวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ (กษิต/ คณะผูวิจัย)
ทั้งนี้ ขอดีของ ส.ส. บัญชีรายชื่อคือ บุคคลที่อยูใ นบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง อาจ
สะทอนถึงอุดมการณ และนโยบายของพรรคการเมือง (คณะผูวิจัย)
สภาผูแทนราฎร
ปญหาคือ ในปจจุบัน สภาผูแทนราษฎรมี ส.ส. จํานวนมากเกินไป
ขอเสนอคือ กําหนดใหเขตเลือกตั้งใหญขนึ้ อาจลดจํานวน ส.ส. ลงเหลือ 300 - 400 คน
หากคง ส.ส. บัญชีรายชื่อเอาไว ก็ควรลด ส.ส. เขตลงเหลือ 300 คน รวมกับ ส.ส. บัญชีรายชื่อ
อีก 100 คน โดยแบงเขตเลือกตั้งออกเปน 100 เขต แตละเขตมี ส.ส. จํานวน 3 คน (อภิสิทธิ์)
นายกรัฐมนตรีตองมาจาก ส.ส.
รัฐธรรมนูญป 2540 ระบุวา นายกรัฐมนตรีตองมาจาก ส.ส. (มาตรา 201) เพื่อปองกัน
พรรคการเมืองนําบุคคลที่ไมไดเปน ส.ส. แตมีกองทัพสนับสนุนขึน้ มาเปนนายกรัฐมนตรีดังเชน
ในอดีต (จุรินทร/ คณะผูวิจยั )
ขอเสนอคือ ควรระบุไวในรัฐธรรมนูญวา นายกรัฐมนตรีตองมาจาก ส.ส. (จุรินทร)
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อยางไรก็ตาม หากพรรคการเมืองใหญเพียงพรรคเดียวจัดตั้งรัฐบาล โอกาสทีพ่ รรค
การเมืองนั้นจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเปนนายกรัฐมนตรี คงเปนไปไดยาก (คณะผูวิจัย)
คาใชจายของ ส.ส. และเงินอุดหนุนพรรคการเมือง
สภาพปญหา
1. คาใชจายทางสังคมในเขตเลือกตั้งของ ส.ส. สูงกวาเงินเดือนของ ส.ส. มาก เมื่อ
คาใชจายทางสังคมสูงเชนนี้ ส.ส. จึงตองการใหนายทุนที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจขนาดใหญ เขามา
เปนหัวหนาพรรคการเมือง
2. ในทางปฏิบตั ิ คาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. มักจะเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวคือ 1.5 ลานบาท อีกทั้ง ผูลงสมัคร ส.ส. ก็ไมปฏิบัตติ ามกฎหมายอยางเครงครัด
(อภิสิทธิ์)
ขอเสนอ
1. ควรมีระเบียบควบคุมการใชจายของ ส.ส. ที่ชัดเจนขึ้น (จุรินทร) สรางระบบการ
ตรวจสอบการใชจายของ ส.ส. ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทํานองเดียวกับการควบคุมการ
โฆษณาแนะนําตัวผูสมัคร ส.ว. (อภิสิทธิ์)
2. ควรหาม ส.ส บริจาคเงิน หรือลดแรงจูงใจในการบริจาคเงินของ ส.ส. ยกตัวอยาง
เชน ในประเทศญี่ปุน การบริจาคเงินของ ส.ส. จะนับรวมอยูในงบประมาณการหาเสียงเลือกตั้ง
(คณะผูวิจัย)
3. รั ฐ ควรให เ งิ น อุ ด หนุ น พรรคการเมื อ งดั ง เช น ที่ เ ป น อยู ใ นป จ จุ บั น เพื่ อ ให พ รรค
การเมืองสามารถพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองที่เขมแข็งได (อภิสิทธิ์)
จริยธรรมนักการเมือง
ปญหาความผิดทางจริยธรรมของนักการเมือง ที่อาจไมผิดตอกฎหมาย (จุรินทร)
ขอเสนอ
1. ควรสรางกลไกจัดการกับความผิดทางจริยธรรมของนักการเมือง
โดยตัง้
คณะกรรมการดานจริยธรรม (Ethics Committee) ทําหนาที่ตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมือง
(จุรินทร/ กษิต) และสรางวัฒนธรรมความรับผิดของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เชน การ
ลาออกจากตําแหนงทางการเมือง เมื่อเกิดปญหาจริยธรรม (กษิต/ อภิสิทธิ์)
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ในปจจุบัน ประมวลจริยธรรมของ ส.ส. ของรัฐสภา ใชไมไดผล เนือ่ งจากคณะกรรมการ
พิจารณาขอรองเรียนความผิดทางจริยธรรมของ ส.ส. ตั้งขึ้นตามสัดสวนของ ส.ส. ในสภา
ผูแทนราษฎร ฝายที่คุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร จึงจะมีความไดเปรียบ และอาจใช
ความผิดนี้ เพื่อทําลายฝายตรงขาม (อภิสิทธิ์/ จุรินทร)
2. ปญหาผลประโยชนทับซอนของนักการเมือง ถือเปนปญหาจริยธรรม ควรกําหนดให
ส.ส. เปดเผยธุกิจของตนเอง ภรรยา และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ ตอสาธารณะ (อภิสิทธิ์)
นโยบายการคลัง
ปญหา
1. การใชจายของรัฐบาลไมถกู การตรวจสอบจากรัฐสภา อาทิ การเบิกจายงบกลาง
การเบิกจายเงินนอกงบประมาณ
ในชวงรัฐบาลทักษิณ รัฐบาลตั้งงบกลางไวสูงมากคือราว 50,000 – 60,000 ลานบาทตอ
ป จากเดิมประมาณ 10,000 ลานบาทตอป (อภิสิทธ) การใชจายงบกลางเหลานี้ ไมผานการ
พิจารณาของรัฐสภา โดยรัฐบาลมักอางวา การพิจารณาของรัฐสภาทําใหเกิดความลาชา
(อภิสิทธิ์) อีกทั้งรัฐบาลมักจะโยกยายงบกลางไปใชในโครงการประเภทตางๆ โดยอิสระ (กษิต)
2. รัฐบาลโยกยายรายไดจากหนวยงานตางๆ เพื่อนํามาใชจาย เชน รายไดจาก
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
SME และธนาคารออมสิน (อภิสิทธิ์/ กษิต)
3. กระบวนการนําเสนองบประมาณของรัฐบาล ไมมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน
ตอคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร การจัดทํางบประมาณของหนวยงานรัฐขาดความโปรงใส
รวมทั้ง รายไดจากหนวยงานของรัฐบางหนวยงาน ไมตองชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ เชน รายได
จากสถานีวิทยุ และโทรทัศนของกองทัพบก (สาทิตย)
ขอเสนอ
1. เสริมสรางธรรมาภิบาล และความเปนอิสระในหนวยงานของรัฐ (อภิสิทธ)
2. สรางความโปรงใสในกระบวนการนําเสนองบประมาณของรัฐบาล โดยกําหนดให
รัฐบาลตองเปดเผยรายละเอียดของแผนงานโครงการ ตอคณะกรรมาธิการโดยละเอียด ตั้งแต
ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ เชน รายงานคําของบประมาณของแตละกระทรวง ทบวง กรม
เปนตน (อภิสิทธิ์/ สาทิตย)
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นโยบายตางประเทศ
ปญหาคือ รัฐสภาไมมีบทบาทในการตรวจสอบ และรับรูข อตกลงวาดวยการเจรจา
การคาระหวางประเทศที่ฝายบริหารดําเนินการ ทั้งที่ขอ ตกลงเหลานัน้ สงผลกระทบตอประชาชน
ในวงกวาง
ขอเสนอ
1. ควรแกไขมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหการทําหนังสือสัญญากับ
ตางประเทศทีม่ ีลักษณะตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนด ตองไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภา
2. บัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยในสวนของความตกลงการคาระหวาง
ประเทศ สามารถใชตนแบบของ Trade Act ของสหรัฐ (กษิต)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 9
วันที่ 19 ตุลาคม 2549
สถานที่ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูใหสัมภาษณ ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน
สภาพปญหา
ปญหาทางการเมืองในชวงที่ผานมา อยูนอกเหนือความคาดหมายของผูรางรัฐธรรมนูญ
ป 2540 เชน วุฒิสภาถูกแทรกแซง องคกรอิสระถูกแทรกแซง ปญหาขอบเขตอํานาจของศาล
รัฐธรรมนูญ เปนตน
แมวาผูรางรัฐธรรมนูญป 2540 ไดสรางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญขึ้นมา เปนจํานวน
มาก เชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
แตในทางปฏิบัติ
การทําหนาที่ขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญบางองคกร ถูกบิดเบือนไปจากเจตนารมยของผูรางรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
สภาพปญหา
1. ศาลรัฐธรรมนูญ ควรมีอํานาจหนาที่เพียงการควบคุมและวินิจฉัยกฎหมาย มิให
ละเมิดตอรัฐธรรมนูญ แตในชวงที่ผานมา ศาลรัฐธรรมนูญขยายเขตอํานาจของตน อาศัยการ
ตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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2. ศาลรัฐธรรมนูญ มีขอบเขตการใชดุลยพินิจที่กวางมาก ในการรับหรือไมรับคําฟอง
ขอเสนอ
1. ควรปรับปรุงวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
และกําหนดขอบเขตอํานาจให
ชัดเจนขึ้น
2. องคประกอบของผูดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ควรมาจากศาลฎีกาสวน
หนึ่ง และศาลปกครองอีกสวนหนึ่ง และอาจกําหนดใหรัฐสภา เปนผูใหความเห็นชอบผูดํารง
ตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหเกิดความยึดโยงกับประชาชน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
สภาพปญหา
1. กกต. มีอํานาจหนาที่มากเกินไป เชน การกํากับดูแลการเลือกตั้ง การบริหารจัดการ
การเลือกตั้ง
2. กกต. มีขอบเขตความรับผิดชอบกวางเกินไป โดยครอบคลุมการเลือกตั้งทุกระดับ
ขอเสนอ
1. ควรให กกต. มีอํานาจหนาที่ควบคุมการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมาย สวนการ
บริหารจัดการการเลือกตั้ง ควรเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี กกต. เปนผูควบคุมให
กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑตามกฎหมายเลือกตั้ง
2. ควรให กกต. มีหนาที่กํากับดูแลการเลือกตั้งระดับชาติเทานั้น
3. ควรให กกต. เปนองคกรเฉพาะกิจ จัดตั้งขึ้นกอนการเลือกตั้ง มีการสรรหาผูดํารง
ตําแหนง กกต.จากผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในสวนกลางและในแตละจังหวัด สวนสํานักงาน กกต. ควร
เปนองคกรถาวร ทําหนาที่จดั เก็บขอมูล มีเจาหนาที่จํานวนไมมากนัก
4. คงอํานาจ กกต. ในการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผูส มัคร (ใบแดง) ตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญป 2540
วุฒิสภา
สภาพปญหา
1. เขตเลือกตั้ง ส.ว. ใหญเกินไป
2. ปญหาการหามมิใหผูสมัคร ส.ว. หาเสียงเลือกตั้ง และหามนําเสนอนโยบาย
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ขอเสนอ
1. วุฒิสภาควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
2. ควรทําใหเขตเลือกตั้ง ส.ว. เล็กลง แตไมควรเปนเขตเดียวกับ ส.ส.
3. ควรลดขอจํากัดในการหาเสียงของผูสมัคร ส.ว.
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 10
วันที่ 21ตุลาคม 2549
สถานที่ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จ. เชียงใหม
ผูใหสัมภาษณ รศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ รศ. สายชล สัตยานุรกั ษ ผศ. เกรียงศักดิ์
เชษฐพัฒนะวนิช รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม อาจารย ชัชวาลย ปุญปน คุณชํานาญ จันทรเรือง
สภาพปญหา
1. ปญหาการแยงชิงทรัพยากรชุมชน โดยรัฐและนายทุน (เกรียงศักดิ์)
2. ชุมชนแตกแยกและขัดแยง (สายชล)
3. ปญหาความเปลี่ยนแปลงของชุมชนชนบท (เกรียงศักดิ์/ อรรถจักร)
วิเคราะหสภาพปญหา
1. การแตกกันของชาวบานในชุมชน มิไดเปลี่ยนความคิดชาวบานใหเปนแบบเดียวกับ
รัฐและนายทุน แตชาวชุมชนไดปรับตัวและสรางตนเองขึ้นมาใหม เพื่ออยูรวมกับความทันสมัย
ทั้งนี้ ชุมชนมีประสบการณ และวิถชี ีวติ ดั้งเดิมมายาวนาน เปนรากฐานในการผสมผสาน
(hybrid) กับวัฒนธรรมสมัยใหม (เกรียงศักดิ์)
2. วิถีการผลิต (mode of production) ของชุมชนเปลี่ยนแปลงจากวิถีการผลิต
เกษตรกรรมดั้งเดิม ในปจจุบันรายไดของครัวเรือนในภาคเกษตรกรสวนใหญ มาจากการผลิต
นอกภาคเกษตร เชน รายไดจากการทํางานรับจางในเมือง
3. เกษตรกรสูญเสียปจจัยการผลิต เชน ที่ดนิ เกษตรกรจึงมีวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไป
มาก และปรับตัวเขาสูว ิถีชวี ติ แบบชนชั้นกลางมากขึ้น (อรรถจักร/ สายชล)
4. องคกรทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ประกอบดวยคนรุนใหมมาก
ขึ้น บางสวนเปนผูประกอบการในทองถิ่น และใชเครือขายระบบอุปถัมภ ดึงชาวชุมชนเขารวม
การบริหารทองถิ่น
5. องคกรทองถิ่นสวนใหญ ใชแนวคิดการทําใหทรัพยากรชุมชนกลายเปนสินคา เพื่อ
การพาณิชย (commoditization)
6. ระบอบทรัพยสินสวนบุคคล (private property) อันเปนรากฐานระบบทุนนิยม ได
ขยายเขาไปในในชุมชนชนบท
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ขอเสนอ
1. ในการปฏิรูปการเมือง ควรขยายขอบเขตขอเสนอของเครือขายองคกรชาวบานให
กวางขึ้น จากสิทธิชุมชนครอบคลุมถึงสิทธิพลเมือง (อรรถจักร)
2. ควรเปดโอกาสใหประชาชน มีสิทธิในการจัดการทรัพยากรทองถิ่นดวยตนเอง และ
ควรจํากัดอํานาจรัฐในการควบคุม และจัดการชุมชนในดานตางๆ เชน การสะสมทุนของ
ชาวบาน (เกรียงศักดิ์)
3. ควรกําหนดใหมีตัวแทนชุมชนอยูในคณะกรรมการดานนโยบายและโครงการของรัฐ
เชน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เปนตน (ชัชวาลย)
4. ควรสงเสริมใหเกิดองคกรประชาสังคมในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชน สภาการ
หนังสือพิมพ สภานักพัฒนาเอกชน (สายชล) สภาชาวบาน (เกรียงศักดิ์) เปนตน
รัฐธรรมนูญ
สภาพปญหา
ชนชั้นนําผูกขาดการรางรัฐธรรมนูญ (สมเกียรติ)
ขอเสนอ
1. ควรใหความสําคัญกับประชาชนในการรางรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ควรรวบรวมความ
ตองการของประชาชนอยางกวางขวาง และสรางกระบวนการใหประชาชนเกิดฉันทามติรวมกัน
อยางแทจริง สวนนักกฎหมาย เปนเพียงนักเทคนิคผูอ อกแบบรัฐธรรมนูญ (สมเกียรติ)
2. ในการปฏิรูปการเมือง ควรสรางพื้นที่สาธารณะ (public sphere) ในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนใหมากยิ่งขึ้น (สมเกียรติ/ อรรถจักร) เปนกระบวนการเรียนรู และ
ปรึกษาหารือรวมกันของประชาชน
3. โครงสรางทางการเมืองและรัฐธรรมนูญ ควรพัฒนาขึน้ มาจากรากฐานความตองการ
ของประชาชน (สมเกียรติ) รัฐธรรมนูญ ก็ควรพัฒนาไปตามความตองการของสังคม (ชัชวาลย)
ฝายบริหาร
ขอเสนอ
ควรสรางความเขมแข็งใหแกภาคประชาชน (อรรถจักร/ เกรียงศักดิ์) เพื่อควบคุม
นักการเมือง และถวงดุลฝายบริหาร ทั้งนี้ หากฝายบริหารออนแอ ประชาชนจะสามารถกดดัน
ฝายบริหารไดงาย (อรรถจักร/ สมเกียรติ)
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พรรคการเมือง และ ส.ส.
สภาพปญหา
รั ฐ ธรรมนู ญ ป 2540 เอื้ อ ต อ พรรคการเมื อ ง ซึ่ ง มี เ งิ น ทุ น มากเข า สู ร ะบบการเมื อ ง
(สมเกียรติ)
ขอเสนอ
1. ควรใหประชาชนสามารถเขามาสูระบบการเมืองไดงายขึ้น เชน ยกเลิกขอกําหนด
วุฒิการศึกษาของผูลงสมัคร ส.ส. ยกเลิกขอบังคับใหผูลงสมัคร ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง
(สมเกียรติ)
2. ในการเลือกตัง้ ชาวบานควรตอรองผลประโยชนของชุมชนตอผูสมัคร ส.ส. แตมิ
ควรตอรองผลประโยชนในฐานะปจเจกบุคคล (เกรียงศักดิ์)
ประชาธิปไตยทางตรง
ขอเสนอ
1. ควรใหสทิ ธิประชาชนในการถอดถอน ส.ส. และนักการเมืองทองถิ่น โดยตรง
กลาวคือ ผูใชสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้ จํานวนครึ่งหนึ่ง สามารถเรียกรองใหลงมติถอดถอน
ส.ส. ของตนได (อรรถจักร)
2. ควรกําหนดใหการริเริ่มเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนกระทําไดงา ยขึ้น (อรรถจักร)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 11
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
ผูใหสัมภาษณ รศ. ดร. จุรี วิจิตรวาทการ ผศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
ดร. กนกกาญจน อนุแกนทราย ผศ. ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร คุณศุทธนา วิจิตรานนท
คุณภมรรัตน ตันสงวนพงษ
หลักการ
การเมืองอยูบนพื้นฐานของสัญญาประชาคม กลาวคือ การกําหนดกติการวมกันของ
สังคมในการแบงสรรผลประโยชนใหแกภาคสวนตางๆ อาทิ การกําหนดกติกาในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ การจัดสรรสินคาสาธารณะ (public good) และการจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาล
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การเมืองอยูในขอบเขตของความเปนสาธารณะโดยมีประชาชนรวมกลุมกัน เพื่อผลักดัน
ใหเกิดการจัดสรรผลประโยชนที่เหมาะสม (จุรี) สวนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง จะเปน
ผูดําเนินการจัดสรรผลประโยชนสาธารณะตางๆ
ในกระบวนการจัดสรรผลประโยชนของสังคม ควรตองมีการเปดเผยอยางชัดเจนวา ใคร
ได ใครเสีย มีความโปรงใส มีการเจรจาตอรองของภาคสวนตางๆ อยางกวางขวาง และมีความ
เปนธรรม (จุรี)
การเมืองจึงมีความหมายกวางกวา การเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนเขาไปทําหนาที่ใน
สภาผูแทนราษฎร การเมืองมีความหมายกวางขวางถึง การมีสวนรวมทางการเมือง การ
ติดตามและตรวจสอบผูมีอํานาจ
ทั้งนี้
การเลือกตั้งเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของระบอบ
ประชาธิปไตย (จุรี/ จิรวรรณ/ กนกกาญจน/ ณัฐฐา)
เมื่ อ สั ง คมเข า ใจถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการเมื อ งแล ว จึ ง กํ า หนดวิ ธี ก ารในการปฏิ รู ป
การเมือง อาทิ กระบวนการเขาสูอํานาจของนักการเมือง การดํารงในตําแหนงทางการเมือง
เปนตน (จุรี)
เปาหมายที่สําคัญของการปฏิรูปการเมือง คือ 1. การเมืองตองไมกระจุกตัวอยูกบั กลุม
การเมืองเพียงไมกี่กลุม 2. ประชาชนตองสามารถตรวจสอบผูมีอํานาจได 3. ประชาชนตองไม
ตกอยูภายใตอิทธิพลของผูม ีอํานาจ 4. ประชาชนตองมีความเสมอภาค (จุรี/ กนกกาญจน)
สภาพปญหา
ในชวงที่ผานมากอนป 2540 โจทยของการปฏิรูปการเมืองคือ 1. การสรางเสถียรภาพ
ของฝายบริหาร 2. การสรางกลไกการการตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหาร 3. การประกันสิทธิ
เสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
รัฐธรรมนูญป 2540 ประสบความสําเร็จในการทําใหรัฐบาลเขมแข็งและมีเสถียรภาพ
ในขณะที่การตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหารลมเหลว เนื่องมาจากองคกรอิสระถูกแทรกแซง
โดยนักการเมือง
สวนการประกันสิทธิเสรีภาพ และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ยังไม
เกิดผลในทางปฏิบัติมากนัก เนื่องมาจากไมมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นมารองรับ
(ทวีศักดิ์)
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ขอเสนอ
1. ควรกําหนดใหมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
พรอมทั้งกําหนดบทลงโทษไวในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ (จิรวรรณ) หรืออาจกําหนดให
การรางรัฐธรรมนูญ และการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ อยูในกระบวนการที่ตองจัดทําให
แลวเสร็จพรอมกัน (จุรี) หรืออาจจัดตั้งองคกร เพื่อพิจารณาแกไขกฎหมายที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
และรางกฎหมายประกอบรัฐธรมนูญ (คณะผูวิจัย)
2. ควรลดขั้นตอนที่ยุงยากในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน
และการ
เขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ยกตัวอยางเชน ภาระของผูเขาชื่อฯ ในการนําบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานมาแสดง
กระทรวงมหาดไทยควรอํานวยความสะดวกใหแกผูรวบรวมรายชื่อ โดยใชฐานขอมูล
จากระบบขอมูลออนไลนของกระทรวงมหาดไทย (จุรี/ จิรวรรณ/ กนกกาญจน)
3. ควรมีกลไกคุม ครองขาราชการที่ถูกนักการเมืองกลั่นแกลง (กนกกาญจน/ จุรี/ จิรวรรณ)
รวมทั้งมีมาตรการคุมครองขาราชการที่แจงเบาะแส หรือใหขอมูลการทุจริตของนักการเมือง (จุรี)
อยางไรก็ตาม ปญหาการเมืองในชวงรัฐบาลทักษิณ เปนบทเรียนทีท่ ําใหเรามองเห็นวา
การแกไขปญหาการเมือง มีขอบเขตที่กวางกวาการออกแบบรัฐธรรมนูญ และการรางกฎหมาย
กลาวคือ หากตองการแกไขปญหาการเมืองในระยะยาว ควรเนนที่วฒ
ั นธรรมการเมือง (จุรี)
ปญหาวัฒนธรรมการเมือง
1. พัฒนาการของประชาธิปไตยไทยตั้งแตป 2475 เปนตนมา เปนเพียงการพัฒนา
รูปแบบของประชาธิปไตย เชน การเลือกตั้ง เปนตน แตประชาชนยังขาดความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตยที่แทจริง (จุรี)
2. ปญหาวัฒนธรรมที่ไมเปนประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทยคือการที่ประชาชนไม
ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ และมักจะไมใชสิทธิเสรีภาพของตน (ณัฐฐา/ ภมรรัตน) รวมทั้ง
ประชาชนมักถูกครอบงําจากรัฐบาล (ภมรรัตน)
3. ปญหาวัฒนธรรมนิยมผูมีอํานาจ ทําใหประชาชนไมกลาตั้งคําถามตอผูมีอํานาจ เคย
ชินกับการถูกสั่งสอนจากผูมีอํานาจ และมักจะตองการใหผูมีอํานาจเขามาแกปญหาใหกับตนเอง
เสมอ (จิรวรรณ/ กนกกาญจน) ในวัฒนธรรมอุปถัมภ การตรวจสอบผูใชอํานาจไมสามารถ
เกิดขึ้นได เนื่องจากประชาชนมักจะคํานึงถึงพวกพองของตน (จุรี)
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4. ปญหาจิตสํานึกประชาธิปไตย
เนื่องจากประชาชนไมไดใชประชาธิปไตยใน
ชีวติ ประจําวัน เมื่อประชาธิปไตยไมไดอยูในวิถชี ีวติ ของตน ประชาชนจึงขาดจิตสํานึกและจิต
วิญญาณประชาธิปไตย (จุรี)
5. ปญหาประชาชนไมเชื่อในเรื่องของความเสมอภาค (จุรี)
6. ปญหาผูมีอํานาจปดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ภายใตวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่ประชาชนมักจะถูกบังคับ (จิรวรรณ/ จุรี)
7. ในชวงที่ผานมา รัฐบาลครอบงําประชาชนในชนบทโดยการใชนโยบายประชานิยม
(จิรวรรณ)
8. ปญหาองคกรชุมชนไมเขมแข็งดวยรากฐานแหงสิทธิ กลาวคือ องคกรชุมชนมัก
คํานึงถึงผลประโยชนระยะสั้น (ภมรรัตน)
9. ในชวงที่ผานมา ชนชั้นกลางมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง แตความตื่นตัวที่เกิดขึ้น
นั้น สวนใหญมาจากความไมพอใจตอตัวผูนํารัฐบาลที่มีการแสวงหาผลประโยชน มากกวา
ปญหาในเชิงหลักการประชาธิปไตย เชน ปญหานักการเมืองแทรกแซงองคกรอิสระ เปนตน (จุรี/
จิรวรรณ)
ขอเสนอ
1. ควรสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย (กนกกาญจน) และแกไขวัฒนธรรมที่ไมเอื้อตอ
ประชาธิปไตย โดยปลูกฝงใหประชาชนมีสํานึกในสิทธิเสรีภาพ (ณัฐฐา/ จุรี/ จิรวรรณ) มีหลักการ
ประชาธิปไตย มีความเชื่อในเรื่องความเสมอภาค ความโปรงใส และวัฒนธรรมการตรวจสอบผูม ี
อํานาจ (จุรี)
2. ควรสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยระดับทองถิ่น เนื่องจากในปจจุบัน ประชาชนมี
สวนรวมในการเมืองทองถิ่นมากกวาการเมืองระดับชาติ (จุรี/ ทวีศักดิ์) จึงควรทําใหประชาชน
ในทองถิ่นเขาใจถึงประชาธิปไตยมากขึ้น (ณัฐฐา)
3. สรางศักยภาพขององคกรทองถิ่นตางๆ นับตั้งแตองคกรบริหารสวนจังหวัด องคกร
บริหารสวนตําบล (ณัฐฐา/ ภมรรัตน) และควรใหองคกรทองถิ่น มีการบริหารจัดการงบประมาณ
ที่เปนอิสระมากขึ้น (จุรี/ ทวีศักดิ์)
4. เปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น (ณัฐฐา)
5. ใหความเขาใจแกประชาชนถึงผลดีและผลเสียจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาล
ทักษิณ และควรปรับเปลีย่ นนโยบายประชานิยมเปนนโยบายรัฐสวัสดิการ ดวยการจัดการที่ดี
และโปรงใส พรอมทั้งควรแสดงใหประชาชนเห็นวา นโยบายรัฐบาลเปนสิทธิที่ประชาชนควรจะ
ไดรับ โดยไมขึ้นอยูกับตัวผูน ํารัฐบาล หรือพรรคการเมืองที่จะเขามาบริหารประเทศ (ภมรรัตน)
6. รณรงคประชาธิปไตยกับประชาชนในชนบทในประเด็นจริยธรรม การมีสวนรวม
ทางการเมือง และธรรมาภิบาล (ณัฐฐา/ จุรี) สรางการเรียนรูรวมกันระหวางประชาชนในเมือง
รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยกับประชาชนในชนบท (จุรี/ จิรวรรณ) อาจจัดเวทีแลกเปลีย่ นความ
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คิดเห็นของประชาชน (จุรี) โดยมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานวิทยุชุมชน เปนตน (จุร/ี
ทวีศักดิ์)
7. สรางการเคลือ่ นไหวทางสังคมในวงกวาง โดยนําเสนอเนื้อหาในประเด็น จริยธรรม
ธรรมาภิบาล การมีสวนรวมทางการเมือง (กนกกาญจน) การนําเสนอควรมีรูปแบบที่นาติดตาม
และเขาใจงาย โดยอาจนําเสนอในรูปแบบดังนี้
- ละครโทรทัศนจําลองสถานการณ
โดยมีเนื้อหาในเรื่องของธรรมาภิบาล
ผลประโยชนทับซอน จริยธรรมของนักการเมือง เพื่อใหผูชมหาทางออก เปนตน (จุรี/ จิรวรรณ/
กนกกาญจน/ ทวี)
- รายการพูดคุยสาระ (จุรี)
- คอลัมนในหนังสือพิมพ (จุรี)
- รณรงคกับนักเรียนตามโรงเรียนตางๆ อาจจัดการประกวดเรียงความ สราง
บทเรียนเสริมในหลักสูตรของโรงเรียน รวมทั้งสงเสริมชมรมตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น (จุรี)
8. รัฐควรสนับสนุนเงินทุนใหแกผูผลิตรายการโทรทัศน ในการรณรงคในเรื่องธรรมาภิ
บาล ผลประโยชนทับซอน และจริยธรรมของนักการเมือง รวมทั้งสนับสนุนเวลาออกอากาศ
เชนเดียวกับรัฐบาลในหลายประเทศที่ใหการสนับสนุนรายการสาระความรู เชน รัฐบาลแคนาดา
เปนตน (จุรี)
9. เพื่อใหการรณงคประสบความสําเร็จ ควรสรางบุคคลตัวแบบ (champion) ในการ
รณรงคประชาธิปไตย เชนเดียวกับการรณรงคที่ประสบความสําเร็จที่ผานมา เชน ศ.น.พ.
ประกิจ วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพือ่ การไมสูบบุหรี่ เปนตน (กนกกาญจน/
จิรวรรณ/ ทวี/ จุรี)
10. สรางความโปรงใสใหแกหนวยงานราชการ
ใหมีการเปดเผยขอมูลขั้นตอนการ
ดําเนินการโครงการตางๆ รวมทั้งจัดทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสและตรวจสอบได (public integrity
index) ของหนวยงานราชการ อาจรณรงคโดยการจัดอันดับหนวยงานที่โปรงใสมากที่สุดและ
นอยที่สุด ในแตละป (จุรี/ กนกกาญจน)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 12
(เสวนาปฏิรปู การเมืองครั้งที่ 1)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูเขารวมการเสวนา รศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย
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สภาพปญหา
1. ระบบราชการมีขนาดใหญเกินไป เชน องคกรตํารวจมีเจาหนาที่ประมาณ 270,000
คน ในขณะที่ประเทศยุโรป องคกรของรัฐขนาดเล็ก มีเจาหนาที่องคกรละไมเกิน 50,000 คน
(นครินทร)
2. ผูนําทองถิ่นเขามาเปนนักการเมืองระดับชาติ
3. การรวมกลุมของพลเมืองในประชาสังคม (civil society) ออนแอ เชน การรวมกลุม
จัดตั้งสมาคม เพื่อผลประโยชนสาธารณะ
4. สื่อสารมวลชน ขาดความเปนอิสระ
5. กลุมคนในสังคมไดรับขอมูลขาวสารไมเทาเทียมกัน
6. ปญหาธุรกิจเกี่ยวโยงกับการเมือง เชน ความไมโปรงใสในที่มาของเงินทุนและการ
ใชจายของพรรคการเมือง นักการเมืองเกี่ยวโยงกับธุรกิจขนาดใหญ เปนตน
7. ทัศนคติของประชาชนทีต่ องการพึ่งรัฐบาลในการจัดการปญหาทุกเรือ่ ง
8. ปญหาจริยธรรมและความรับผิดทางการเมืองของนักการเมือง
9. ปญหา ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อนักการเมือง โดยใชประเทศเปนเขต ถือเปนการ
เปลี่ยนระบอบการปกครอง (regime change) จากระบอบรัฐสภา ไปเปนระบอบคลายกับ
ประธานาธิบดี
ขอเสนอ
1. ในการเขาสูอาํ นาจของนักการเมือง ควรสรางกติกาในการแขงขันใหเกิดความเทา
เทียมแกผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ไมใหมีความไดเปรียบเสียเปรียบเรื่องเงินทุน
2. การใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี ควรตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรมากขึ้น
เชน นายกรัฐมนตรีตองเขาประชุมสภาผูแ ทนราษฎร เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรซักถาม เปนตน
3. ควรปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบผูดาํ รงตําแหนงทางการเมือง ใหมีประสิทธิภาพ
อาทิ การลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีโดยสภาผูแทนราษฎร การฟองรองตอศาล
อาญาแผนกคดีอาญาของนักการเมือง การลงมติขับหัวหนาพรรคการเมือง การถอดถอน
นักการเมืองโดยการเขาชื่อของประชาชน เปนตน
4. ควรปฏิรูประบบราชการ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน
5. ควรปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมทางการเมือง
มากขึ้น (นครินทร)
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
การปฏิรูปการเมือง ควรเปนการพัฒนาการเมืองแบบองครวม อันประกอบดวย 1.
การเมืองเชิงพื้นที่ หรือพื้นที่ทางจิตสํานึกของคนในสังคม 2. การเมืองเชิงสถานที่ เชน
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รัฐธรรมนูญ สถาบันการเมือง 3. การเมืองแหงการเลาเรื่อง (narrative) เปนการสรางความรูสกึ
รวมกันของคนในสังคม และสรางพลังทางการเมือง เชน การสรางความรูสึกถึงความเปน “พวก
เรา” (สุวินัย)
ขอเสนอ
1. ควรสรางการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
โดยไมเขาไปเกี่ยวของกับ
สถาบันทางการเมือง เชน การเมืองของพลังเครือขายประชาชน
2. สรางกลไกการเรียนรู เพื่อยกระดับระดับจิตสํานึกของกลุมคนในสังคม ใหสัมพันธ
กับการออกแบบรัฐธรรมนูญ และระบอบประชาธิปไตย เพื่อลดความขัดแยงของแตละกลุม
3. สรางการเมืองในเชิงวิพากษ ใหเกิดพลังสรางสรรคในการคิดอยางเสรี
4. ควรสงเสริมสือ่ ทุกประเภท ใหเปนองคกรของการเมืองเชิงพื้นที่ และไมใหเกิดการ
ครอบงําโดยสื่อ (สุวินัย)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 13
วันที่ 14 ธันวาคม 2549
สถานที่ คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูใหสัมภาษณ ศ.น.พ. ประเวศ วะสี
สภาพปญหา
1. ปญหาระบบการเมืองแบบ “กินรวบ” กลาวคือ ผูชนะการเลือกตั้ง ใชอาํ นาจครอบงํา
ระบบการเมือง นับตั้งแต รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร องคกรอิสระ และระบบราชการ
2. ในชวงรัฐบาลที่ผานมา ระบอบประชาธิปไตยถูกลดทอนความหมาย ใหเหลือเพียง
การเลือกตั้ง เทานั้น
3. ปญหาการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ทําใหรัฐสภาเต็มไปดวยนักการเมืองที่ขาดความ
สุจริต และขาดคุณภาพ สวนใหญจะเปนนักการเมืองกลุมเดิม สลับสับเปลี่ยนเขามาบริหาร
ประเทศ
ขอเสนอ
1. ควรตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการสรรหาแหงชาติ
เพื่อทําหนาที่สรางคุณภาพ
ใหแกอํานาจทางการเมือง โดยคณะกรรมการดังกลาว จะเปนผูสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนง
สําคัญ เชน ผูด ํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวา ราชการจังหวัด เปนตน
คณะกรรมการอิสระเพื่อการสรรหาแหงชาติ ควรประกอบดวยบุคคลที่นาเชื่อถือ โดย
ไดมาจากการเสนอชื่อขององคกรที่เปนอิสระ เชน ศาล มหาวิทยาลัย องคกรวิชาชีพสื่อ เปนตน
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การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาว ควรมีจํานวนสองเทา
ของจํานวนทีต่ องการ และใหวุฒิสภาหรือรัฐสภาลงคะแนนเสียงคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมใน
ขั้นตอนสุดทาย
2. ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการประเมินแหงชาติ ทําหนาที่ประเมินองคกรของรัฐทุก
องคกร เพื่อปองกันฝายบริหารครอบงําและแทรกแซงการทํางานขององคกรของรัฐ คณะกรรม
การอิสระเพื่อการประเมินแหงชาติ อาจมีที่มาเชนเดียวกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการสรรหา
แหงชาติ
ระบบราชการ
ปญหาอํานาจทางการเมืองครอบงําระบบราชการ
นักการเมือง

เอื้อตอการทุจริตคอรัปชั่นของ

ขอเสนอ
1. กําหนดใหขาราชการระดับสูงที่มาจากการสรรหาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการ
สรรหาแหงชาติ มีวาระในการดํารงตําแหนงที่แนนอน เชน 4-5 ป เพื่อปองกันนักการเมืองปลด
ออกและโยกยายขาราชการ กอนเวลาอันสมควร
2. แยกความสัมพันธระหวางรัฐมนตรี และขาราชการใหชดั เจน โดยรัฐมนตรีจะตองไม
กาวกายการปฏิบัติงานของขาราชการ มากจนเกินไป
3. การปลดออกหรือโยกยายปลัดกระทรวงโดยรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี จะตองผาน
การประเมินจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการประเมินแหงชาติ
ทั้งนี้ ระบบราชการที่มีอิสระและมีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได จะคานการใช
อํานาจโดยไมเปนธรรมของนักการเมือง การทุจริตคอรรัปชั่นก็จะทําไดยากขึ้น
พรรคการเมือง
สภาพปญหา
1. พรรคการเมืองขาดความเปนประชาธิปไตยภายในพรรค และมีนายทุนเปนเจาของ
พรรค
2. ปญหาการตรวจสอบการเงินของพรรคการเมืองขาดประสิทธิภาพ เชน การ
ตรวจสอบเสนทางของเงินบริจาค การตรวจสอบรายรับและรายจายพรรคการเมือง เปนตน
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3. พรรคการเมืองที่มีฐานะทางการเงินเขมแข็งมาก มักจะครองเสียงขางมากในสภา
ผูแทนราษฎรอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด การตรวจสอบฝายบริหารโดยสภาผูแทนราษฎรจึงลมเหลว
4. ขอบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง ทําให ส.ส. ตกอยูใตอาณัติของพรรค
การเมือง และปดกั้นโอกาสของผูสมัคร ส.ส. อิสระ
5. พรรคการเมืองขาดฐานความรูในการสรางนโยบายพรรค ในชวงทีผ่ านมานโยบาย
ของพรรคการเมืองที่ไดรับความนิยม เปนนโยบายที่มุงเนนการตลาด และการโฆษณา เทานั้น
ขอเสนอ
1. พรรคการเมืองตองถูกตรวจสอบความเปนประชาธิปไตยภายในพรรค
โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการอิสระเพื่อการประเมินแหงชาติ
2. ควรกําหนดเพดานเงินบริจาคใหแกพรรคการเมือง เพื่อปองกันการครอบงําพรรค
การเมืองโดยนักธุรกิจรายใหญ
3. ควรสรางกลไกการตรวจสอบเสนทางการเงินของพรรคการเมือง เชน การตรวจสอบ
ที่มาของรายรับ และรายจาย เปนตน
4. ควบคุมการประชาสัมพันธ และการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยรัฐควรเปนผู
กําหนดพื้นที่ในการติดโปสเตอรหาเสียงอยางเสมอภาคกัน
5. ยกเลิกขอบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง
6. พรรคการเมืองควรสรางหนวยงานวิจัยของตนเอง
เปนฐานความรูในการสราง
นโยบายพรรค
ประชาธิปไตยทองถิ่น
สภาพปญหา
1. รัฐบาลและนักการเมืองครอบงําองคกรปกครองทองถิ่น
ทําใหองคกรปกครอง
ทองถิ่นขาดความเปนอิสระ
2. องคกรปกครองทองถิ่นมีขนาดเล็กเกินไป ขาดพลังทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ
และทางสังคม
ขอเสนอ
1. กระจายอํานาจแกองคกรปกครองทองถิ่นใหสามารถตัดสินใจ และการดําเนินการ
ดวยตนเองมากที่สุด
2. ควรใหจังหวัดที่มีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน
รวมตัวกันเปนองคกรปกครองทองถิ่น
ขนาดใหญ อาจเรียกวา เทศาภิบาล หรือมณฑล ยกตัวอยางเชน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อาจรวมกันเปน เทศาภิบาล หรือมณฑลลานนา เปนตน
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3. ควรใหเทศาภิบาลหรือมณฑล
มีระบบบริหารจัดการทองถิ่นที่สอดคลองกับ
วัฒนธรรม และความตองการของตนเอง
4. ควรสรางระบบการศึกษาใหสอดคลองกับทองถิ่น
5. จัดใหทองถิ่นมีสื่อสารมวลชนเปนของตนเอง เชน โทรทัศนและวิทยุชุมชน เพื่อ
สรางการเรียนรูรวมกันของประชาชนในทองถิ่น
อันเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนา
ประชาธิปไตย
การปฏิรูปสื่อ
สภาพปญหา
สื่อถูกครอบงําจากอํานาจรัฐ และอํานาจของธุรกิจ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ สื่อสวนใหญขาด
ความเปนอิสระในการนําเสนอขาวสาร
ขอเสนอ
1. ควรตั้งองคการสื่อสาธารณะขึ้น โดยมีงบประมาณที่แนนอนและมั่นคง เชน จาก
กองทุน หรือจากภาษีของธุรกรรมบางประเภท องคการสื่อสาธารณะจะอยูภายใตการกํากับของ
คณะกรรมการ ที่ไดรับการสรรหาจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการสรรหาแหงชาติ
2. องคการสื่อสาธารณะ ควรมีสถานีโทรทัศนและวิทยุ เปนของตนเอง เพื่อนําเสนอ
ขาวสาร รายการสาระบันเทิง และรายการที่เปนประโยชน รวมทั้งควรมีความเปนกลางทางการ
เมือง
3. องคการสื่อสาธารณะ ควรมีเครือขายวิทยุชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ เพื่อให
ประชาชนไดสื่อสารถึงกัน และสามารถนําเสนอปญหาของตน ผานเครือขายวิทยุชุมชน
วัฒนธรรมการเมือง
สภาพปญหา
1. ระบบประชาธิปไตยของสังคมไทย ไมเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และการ
ไมตระหนักถึงความเสมอภาค
2. ระบบการศึกษาเปนสวนหนึ่งที่ทําลายศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เชน ผูมี
การศึกษามักจะไมเคารพศักดิ์ศรีของผูดอยโอกาส
3. ระบบการศึกษาแยกขาดออกจากสังคม
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ขอเสนอ
1. ควรพัฒนาระบบคุณคาของสังคม ควบคูก ับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยสรางวิธี
คิดใหมวาประชาธิปไตยตองอยูบนพื้นฐานของศีลธรรม และการเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาของ
ความเปนมนุษย
2. สรางระบบการศึกษา ระบบความรู และระบบคุณคา ที่ใหความสําคัญกับคนใน
ทองถิ่นมากขึ้น
3. สรางเครือขายความดีทั่วประเทศ
สมรรถนะของชาติ
สภาพปญหา
สมรรถนะของชาติอยูในระดับต่ํา เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน บุคลากรขาด
ประสิทธิภาพ ระบบการศึกษา การการวิจัยและพัฒนา ระบบการสื่อสาร และการพัฒนาคน ตาม
ไมทันกับความการเปลี่ยนแปลงของโลก
ขอเสนอ
1. รั ฐ ควรมี น โยบายพั ฒ นาบุ ค ลากรในหน ว ยงานรั ฐ บริ ษั ท เอกชนอย า งจริ ง จั ง
ยกตัวอยางเชน ในประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายบังคับใหหนวยงานรัฐและบริษัทเอกชนตองนํา
รายไดสวนหนึ่งมาใชเพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกร
2. ควรสรางมาตรฐานที่ดีในภาคการผลิตทีไ่ มเปนทางการ เชน พอคารายยอย รานคา
ปลีก รานคาขนาดเล็ก เปนตน
3. รัฐควรลงทุนดานความรูมากขึ้น เชน สนับสนุนหนังสือที่มีคุณภาพ สนับสนุน
นักเขียนและนักแปล สรางหองสมุดสาธารณะ หองสมุดชุมชน เปนตน
4. สรางวัฒนธรรมการอานใหแกเยาวชนในรูปแบบตางๆ เชน รายการโทรทัศน
ประกวดการอาน สรางชมรมรักการอานทั่วประเทศ เปนตน
การปฏิรูประบบยุติธรรม
สภาพปญหา
1. ตัวบทกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และบทลงโทษ ไมสอดคลองกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป อยางรวดเร็ว
2. การศึกษากฎหมายจํากัดอยูเฉพาะเทคนิคกฎหมาย และการสรางผูเชี่ยวชาญดาน
กฎหมาย
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ขอเสนอ
1. ควรปฏิรูปกฎหมาย ใหสอดคลองกับสังคมที่ซับซอน โดยตั้งสถาบันวิจัยอิสระเพื่อ
ทําการศึกษาวิจัย
2. จัดตั้งคลีนิคความยุตธิ รรมเพื่อใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกประชาชน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
กลุมอํานาจในสังคมไทยอาจแบงออกได 3 กลุม คือ 1. ธนานุภาพ หรือกลุมอํานาจเงิน
2. กลุมอํานาจสถาบันประเพณี กองทัพ และระบบราชการ 3. กลุมอํานาจชุมชนและอํานาจ
ความรู
การปฏิรูปการเมืองอยางยั่งยืน
ควรสรางอํานาจชุมชนและอํานาจความรูใหมีความ
เขมแข็ง ตัวอยางรูปธรรม เชน การจัดตั้งกองทุนที่เปนอิสระ เพื่อสนับสนุนการสรางกระบวนการ
ทางปญญาของสังคม เปนตน
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 14
วันที่ 21 ธันวาคม 2549
สถานที่ สํานักงานธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม ชั้น 27
ผูใหสัมภาษณ ศ. ดร. อมร จันทรสมบูรณ
สภาพปญหา
1. ปญหาการใชอํานาจของฝายบริหาร ขาดการตรวจสอบถวงดุลจากฝายนิติบญ
ั ญัติ
เนื่องมาจาก ส.ส. เสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน ในชวงที่
ผานมาพรรคการเมืองรวบอํานาจในฝายบริหาร และรวบอํานาจในสภาผูแทนราษฎร
2. ส.ส. ตกอยูใตอาณัติของพรรคการเมือง เนื่องจากหลายสาเหตุ เชน ขอกําหนดให
ส.ส. ตองปฏิบัตติ ามมติพรรคการเมือง ขอกําหนดให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง เปนตน
3. ปญหานายทุนรายใหญเขามาเปนหัวหนาพรรคการเมือง เพื่อแสวงผลประโยชน
จากการควบคุมอํานาจในฝายบริหารและสภาผูแทนราษฎร
4. ส.ว. สวนใหญ เปนบุคคลผูม ีสายสัมพันธกับ ส.ส.
5. องคกรอิสระถูกแทรกแซง เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน
6. การปกครองสวนทองถิ่นไมเขมแข็ง และองคกรปกครองทองถิ่นเปนเครื่องมือของ
นักการการเมืองระดับชาติ
7. ชนชั้นนํา (elite) ของไทย อาทิ นักวิชาการ นักการเมือง คุณภาพไมดีพอ
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แนวทางการแกไขปญหา
1. ระบบกึ่งรัฐสภา (semi parliamentary system) ยกตัวยางเชน ในประเทศเยอรมัน
ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐธรรมนูญเพิ่มอํานาจบริหารใหแกนายกรัฐมนตรีมากขึ้น แต
นายกรัฐมนตรีก็ตองรับผิดชอบ (accountable) ตอสภาผูแทนราษฎรมากขึ้นเชนกัน อาทิ การ
กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการเปดอภิปราย เพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี
แตไมมีอํานาจในการเปดอภิปราย เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี เปนตน
2. ระบบกึ่งประธานาธิบดี (semi presidential system) ในชวงของประธานาธิบดี
ชารล เดอโกลล ประเทศฝรั่งเศสใชระบบการเมืองแบบผสม กลาวคือ ประธานาธิบดีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป สวนนายกรัฐมนตรีมาจากสภาผูแทนราษฏรมี
วาระการดํารงตําแหนงคือ 4 ป เชนเดียวกับ ส.ส.
ขอเสนอ
1. รัฐธรรมนูญประกอบดวย 4 สวนสําคัญ คือ 1. สถาบันพระมหากษัตริย 2. สถาบัน
ทางการเมือง 3. สิทธิและหนาที่ของประชาชน 4. องคกรศาล องคกรอิสระ และองคกรปกครอง
ทองถิ่น
ในการปฏิรูปการเมือง ควรแกไขรัฐธรรมนูญในสวนของสถาบันการเมือง เปนอันดับแรก
เนื่องจากสถาบันการเมือง มีอํานาจในการแกไขปญหาระบบการเมืองทั้งระบบ สวนการปฏิรูป
องคกรอิสระ เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศาลรัฐธรรมนูญ เปนปญหาอันดับรอง
2. ควรสรางระบบรัฐสภาใหมนี ายกรัฐมนตรีที่เขมแข็ง (strong Prime Minister ) แตไม
สามารถควบคุมสภาผูแทนราษฎรได
2.1 ควรสรางระบบรัฐสภาใหนายกรัฐมนตรีเขมแข็งเพียงคนเดียว
กลาวคือ
นายกรัฐมนตรีอาจมีอํานาจบริหารมากขึ้น แตตองอยูภายใตกรอบของผลประโยชนสาธารณะ
(public interest) โดยมีรัฐสภาเปนผูถวงดุลอํานาจ
ทั้งนี้ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี ใชอํานาจนอกกรอบประโยชนสาธารณะ ควรกําหนดให
องคกรที่เหมาะสมเปนผูวินจิ ฉัยชี้ขาด
2.2 ไมควรกําหนดใหนายกรัฐมนตรีตองมาจาก ส.ส. เนื่องจากขอกําหนดดังกลาว
สรางแรงจูงใจใหแกนายทุนเขามาดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคการเมือง เพื่อที่จะดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ในหลายประเทศ รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติใหนายกรัฐมนตรีตองมาจาก ส.ส.
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2.3 นายกรัฐมนตรี ไมควรมาจากการเลือกตัง้ โดยตรง เชนเดียวกับประธานาธิบดี
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 15
(เสวนาปฏิรปู การเมือง ครั้งที่ 2 “ระบบการเลือกตั้ง 2550”)
วันที่ 25 ธันวาคม 2549
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูเขารวมการเสวนา คุณนิกร จํานง คุณวิทยา แกวภราดัย คุณจําลอง ครุฑขุนทด ศ.ดร. สมบัติ
จันทรวงศ รศ.ดร. เจิมศักดิ์ ปนทอง รศ.ดร. มนตรี รูปสุวรรณ ศ. รังสรรค ธนะพรพันธุ
ดร. อัมมาร สยามวาลา ผศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย
ระบบการเลือกตั้ง
หลักการ
รัฐธรรมนูญป 2540 เปลี่ยนระบบเลือกตั้งที่เรียกกันวา “แบงเขตเรียงเบอร” หรือแบบ
กําหนดเขตเลือกตั้งขนาดเล็กใหญแตกตางกัน เปนระบบเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ กําหนดให
เขตเลือกตั้งมีขนาดเล็กลง ประชาชนมีสิทธิเทากันในการออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ได 1 คน
(single member constituency) กับ ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
รัฐธรรมนูญป 2540 ใชระบบเลือกตั้งแบบผสม เพื่อสนับสนุนเปาหมายในการสรางฝาย
บริหารเขมแข็ง รัฐบาลจากพรรคการเมืองพรรคเดียว และระบบรัฐสภาสองพรรคการเมือง
(อัมมาร/ สมบัติ)
สภาพปญหา
ระบบการเลือกตั้งแบบ “เขตเดียวคนเดียว” (Single Member District) เอื้อตอการซื้อ
เสียง เนื่องจากเขตเลือกตัง้ มีขนาดเล็กลง การแขงขันในการเลือกตั้งรุนแรงขึ้น มีการซื้อเสียง
มากขึ้น (วิทยา/ เจิมศักดิ์)
ขอเสนอ
กําหนดใหเขตเลือกตั้งมีขนาดใหญขึ้น
เลือกตั้งแบบ “แบงเขตเรียงเบอร” (วิทยา)

(เจิมศักดิ์)

หรือเปลี่ยนกลับมาใชระบบการ

ขอโตแยง
1. ระบบการเลือกตั้งแบบ “แบงเขตเรียงเบอร” สนับสนุนใหเกิดการขยายเขตอิทธิพล
ของ ส.ส. และมีการซื้อเสียงดวยเงินจํานวนมาก การซื้อเสียงโดยสวนใหญจะเปนการซื้อเสียง
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โดยผูนําเครือขายอุปถัมภทอ งถิ่น และนักการเมืองที่มีธุรกิจขนาดใหญ เพื่อใหตนรวมทั้งผูล ง
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในสังกัดของตนไดรับการเลือกตัง้ ในเขตนั้น (นิกร/ จําลอง)
2. ระบบการเลือกตั้งแบบ ”แบงเขตเรียงเบอร” เสนอตัวเลือกแกผูใชสทิ ธิเลือกตั้งมาก
เกินไป อาจสรางแรงจูงใจในการขายเสียงของผูใชสิทธิเลือกตั้ง กลาวคือ ผูใชสทิ ธิเลือกตั้งอาจ
ขายเสียงของตน ใหแกผูสมัครที่ตนไมตอ งการเลือก
ยกตัวอยางเชน ในเขตเลือกตั้งที่ประชาชนมีสิทธิเลือกผูสมัคร ส.ส. ได 3 คน ผูใชสิทธิ
เลือกตั้งบางสวน อาจตองการเลือกผูสมัคร ส.ส. เพียงคนเดียวเทานั้น แตเนื่องจากผูใชสิทธิ
เลื อ กตั้ ง มี สิ ท ธิ เ ลื อ กผู ส มั ค รรายอื่ น ได อี ก โอกาสในการขายสิ ท ธิ ดั ง กล า วจึ ง เกิ ด ขึ้ น ได ง า ย
(อัมมาร)
อยางไรก็ตาม ปญหาการซื้อ-ขายเสียง เปนปญหาวัฒนธรรมการเมืองไทยภายใตระบบ
อุปถัมภ (สมบัติ/ อภิชาติ) การออกแบบระบบการเลือกตั้ง เพื่อปองกันการซื้อ-ขายเสียง จึง
เปนไปไดยาก (คณะผูวิจัย)
3. ระบบการเลือกตั้ง “เขตเดียวคนเดียว” เปดโอกาสใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จาก
พรรคการเมืองขนาดเล็ก มีโอกาสไดเปน ส.ส. มากขึ้น (จําลอง/ นิกร/ มนตรี)
4. ระบบการเลือกตั้ง “เขตเดียวคนเดียว” ทําให ส.ส. สามารถดูแลพื้นที่ของตนได
อยางทั่วถึง (จําลอง)
5. อาจกําหนดให ส.ส. เขต ตองไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผานเกณฑขั้นต่ํา 50 %
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขตนั้น เพื่อใหระบบการเลือกตั้งสะทอนถึงคะแนนเสียง
สวนใหญ (majority vote) อยางแทจริง (รังสรรค)
6. ยกเลิกขอกําหนดใหบุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญมาตรา 68)
(สมบัติ)
7. ควรเปลี่ยนกลับมานับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง (นิกร)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
สภาพปญหา
รัฐธรรมนูญป 2540 กําหนดใหผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรค
การเมืองเพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตัง้ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน
(มาตรา 107 (4) ) ทําให ส.ส. ขาดความเปนอิสระ และตกอยูใ ตอาณัติของพรรคการเมือง
(จําลอง)
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ขอเสนอ
1. ควรคงขอกําหนดให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองไมนอยกวา 90 วัน ในกรณีที่สภา
ผูแทนราษฎรอยูครบวาระ แตในกรณีทมี่ ีการยุบสภา ควรให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองไมนอย
กวา 30 วัน (นิกร)
2. หากยกเลิกขอกําหนด 90 วัน ควรหาม ส.ส. ยายพรรคการเมืองระหวางสมัยของ
สภาผูแทนราษฎร (จําลอง)
3. ควรเปดโอกาสให ส.ส. สามารถยายพรรคการเมืองได ในเงื่อนไขทีพ่ รรคการเมืองมี
การกระทําอันเปนที่เสื่อมเสีย แตตองจัดใหมีการเลือกตัง้ ซอม (เจิมศักดิ์)
ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง
ขอดีที่คาดหวังจากการมี ส.ส. บัญชีรายชื่อ
1. ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ควรเปนบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติแตกตางจาก ส.ส. เขต
อาทิ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ (จําลอง)
2. ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ชวยใหประชาชนเลือก ส.ส. โดยพิจารณาถึง
นโยบายพรรคการเมืองมากขึ้น (นิกร/ จําลอง) อีกทั้ง ส.ส. จะใหความสําคัญกับนโยบาย
ระดับชาติ (จําลอง)
3. ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ชวยใหผูใชสิทธิเลือกตั้ง คาดการณได
บางสวนวาบุคคลใดจะเขามาดํารงตําแหนงในฝายบริหาร (เจิมศักดิ์)
4. พรรคการเมืองขนาดเล็ก มีโอกาสไดตัวแทนเขามาทําหนาที่ในสภาผูแทนราษฎร
ผาน ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง (จําลอง)
5. คะแนนเสียงที่สูญเปลา จะถูกนํามาคํานวณชดเชยไวใน ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรค
การเมือง (อัมมาร/ คณะผูวิจัย)
สภาพปญหา
1. ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อสวนใหญ เปนนายทุนของพรรคการเมือง (วิทยา/ เจิมศักดิ์)
2. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกําหนดเกณฑขั้นต่ําของ ส.ส. การไดมาซึ่งระบบบัญชี
รายชื่อวา บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงนอยกวา 5% ของจํานวนคะแนนเสียง
รวมกันทั้งประเทศ ใหถอื วาไมมีผูใดในบัญชีนั้นไดรบั การเลือกตั้ง และมิใหนําคะแนนเสียง
ดังกลาวมาคํานวณเพื่อหาสัดสวน ส.ส. (รัฐธรรมนูญป 2540 มาตรา 100)
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การกําหนดเกณฑขั้นต่ําดังกลาว เปนการกีดกันพรรคการเมืองขนาดเล็ก (จําลอง/ นิกร/
มนตรี) สงผลใหพรรคการเมืองขนาดใหญไดจํานวน ส.ส. เพิ่มขึ้น มากกวาสัดสวนของคะแนน
เสียงที่เปนจริง (อัมมาร)
ขอเสนอ
1. ควรลดเกณฑขั้นต่ํา 5% ลงเหลือ 2-3% (นิกร/ จําลอง/ มนตรี) หรือต่ําลงกวานัน้
(รังสรรค)
อยางไรก็ตาม ในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา ประชาชนสวนใหญเลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อ
พรรคการเมือง พรอมกับ ส.ส. เขต จากพรรคการเมืองเดียวกัน พฤติกรรมการเลือกตั้งดังกลาว
มีแนวโนมสนับสนุนพรรคการเมืองขนาดใหญ เมื่อเปนเชนนั้น ส.ส. บัญชีรายชื่อจากพรรค
การเมืองขนาดเล็ก จึงมีโอกาสนอยมาก (วิทยา)
2. หามพรรคการเมืองยุบรวมพรรคในชวงสมัยของสภาผูแทนราษฎร
หรือในชวง
ระหวางการจัดตั้งรัฐบาล (เจิมศักดิ์) เนื่องจากการยุบรวมพรรคการเมือง จะสงผลใหการคํานวณ
ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง บิดเบือนเจตนารมณของผูใชสิทธิเลือกตั้ง (คณะผูวิจัย)
3. ควรเพิ่มสัดสวนของ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ตอจํานวน ส.ส. ทั้งหมด
เพื่ อ ให ก ารเลื อ กตั้ ง ส.ส. เป น การสะท อ นถึ ง การเลื อ กนโยบายพรรคการเมื อ งมากขึ้ น
(คณะผูวิจัย)
รัฐสภา
ความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับสภาผูแทนราษฎร
สภาพปญหา
1. การตรวจสอบฝายบริหารโดยสภาผูแทนราษฎร ไมมีประสิทธิภาพ
2. ในชวง 5 ปของรัฐบาลทักษิณ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ไมใหความสําคัญกับการ
ประชุมสภาผูแ ทนราษฎร (วิทยา/ เจิมศักดิ์)
3. รัฐมนตรีมักจะมอบหมายใหผูอื่นมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการของรัฐสภา (วิทยา)
4. ขอกําหนดให ส.ส. ที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ส.ส. (มาตรา 204)
ทําใหความสัมพันธระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ เจือจางลง ยกตัวอยางเชน รัฐมนตรี
ไมผูกพันกับการลงมติในสภาผูแทนราษฎร (วิทยา)
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ขอเสนอ
1. ยกเลิกขอกําหนดใหรัฐมนตรีพนจากสมาชิกภาพของ ส.ส. (นิกร/ วิทยา/ เจิมศักดิ์)
2. อนุญาตให ส.ส. เขต สามารถดํารงตําแหนงรัฐมนตรี โดยไมตองพนจากสมาชิก
ภาพของ ส.ส. (นิกร)
3. อนุญาตให ส.ส. เขตดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตตองพนจากสมาชิกภาพของ ส.ส.
และจัดใหมีการเลือกตั้งซอม โดยพรรคการเมืองที่ ส.ส. ผูนั้นสังกัด จะตองเปนผูออกคาใชจายใน
การจัดการเลือกตั้งซอม (คณะผูวิจัย)
4. ลดสัดสวนของ ส.ส. ในการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปไมไววางใจนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี เปนรายบุคคล จาก 2 ใน 5 ใหเปน 1 ใน 5 (นิกร)
นายกรัฐมนตรี
สภาพปญหา
1. นายกรัฐมนตรีมีอํานาจมากเกินไป เชน อํานาจในการยุบสภา อํานาจในการปรับ
คณะรัฐมนตรี เปนตน (สมบัติ)
2. การตรวจสอบการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีโดยสภาผูแทนราษฎรลมเหลว (สมบัติ)
ขอเสนอ
1. นายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เพื่อใหที่มาของฝายนิติบัญญัติและ
ฝายบริหาร แยกออกจากกันอยางชัดเจน รวมทั้งผูลงสมัครรับเลือกตัง้ ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี
จะถูกตรวจสอบจากสังคมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ควรจํากัดวาระการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไม
เกิน 2 สมัย และควรจํากัดอํานาจของนายกรัฐมนตรีในการยุบสภา โดยกําหนดเงื่อนไขของการ
ยุบสภาไวในรัฐธรรมนูญ อยางชัดเจน (สมบัติ) หรือ
2. นายกรัฐมนตรีควรมาจาก ส.ส. (เจิมศักดิ์/ นิกร/ วิทยา/ จําลอง) และควรจํากัดวาระ
การดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีไมเกิน 2 สมัย (นิกร)
วุฒิสภา
สภาพปญหา
1. วุฒิสภามีอํานาจในการคัดเลือก ใหความเห็นชอบ และถอดถอน บุคคลผูเ ขามา
ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ในปจจุบันวุฒิสภาถูกแทรกแซงจากฝายบริหาร วุฒิสมาชิก
บางสวนเปนผูที่มีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมืองและพรรคการเมือง ทําใหระบบตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐลมเหลว (วิทยา)
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2. ในอดีต วุฒิสภาทําหนาที่เปนสภาพี่เลี้ยงของสภาผูแทนราษฎรในการทําหนาที่ดาน
นิติบัญญัติ แตในปจจุบันสภาผูแทนราษฎรมีศักยภาพเพียงพอ ในการทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ
วุฒิสภาจึงไมมีความจําเปน (สมบัติ)
ขอเสนอ
1. ควรยกเลิกวุฒิสภา (สมบัติ)
2. หากคงวุฒิสภาไว ควรกําหนดเขตเลือกตัง้ ส.ว. ใหใหญขึ้น อาจแบงเปนภาค หรือ
แบงเปนกลุมจังหวัด เพื่อใหระบบอุปถัมภในทองถิ่นเจือจางลง (จําลอง)
3. ยกเลิกอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา ในการคัดเลือก ใหความเห็นชอบ และถอดถอน
บุคคลผูเขามาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ โดยใหวฒ
ุ ิสภามีอํานาจในการกลั่นกรองกฎหมาย
(เจิมศักดิ์/ วิทยา/ มนตรี) สวนที่มาของ ส.ว. ควรใชระบบผสม กลาวคือ สวนหนึ่งมาจากการสรร
หาจากกลุมวิชาชีพที่หลากหลาย และอีกสวนหนึ่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจังหวัดละ 1 คน
(เจิมศักดิ์/ วิทยา)
4. ลดจํานวน ส.ว. ใหเหลือนอยลง เชน 100 คน เปนตน (เจิมศักดิ์)
5. อาจกําหนดให ส.ว. มีวาระการดํารงตําแหนงที่เหลื่อมกัน เพื่อชวยใหเกิดการ
หมุนเวียนของบุคคลที่จะเขามาทําหนาที่ในวุฒิสภา
สรางความตอเนื่องในการทําหนาที่ของ
วุฒิสภา (อัมมาร) และชวยปองกันการครอบงําจากฝายบริหาร (คณะผูวิจัย)
องคกรอิสระ
ขอเสนอ
1. ควรตัดตัวแทนพรรคการเมือง
ออกจากคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระ (นิกร)
2. ยกเลิกอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการตัดสินคดีเลือกตั้ง การ
ยกเลิกสิทธิเลือกตั้งของผูสมัคร ส.ส. (เจิมศักดิ์/ วิทยา/ นิกร) รวมทัง้ ควรจัดตั้งศาลฎีกาแผนก
คดีเลือกตั้ง หรือศาลเลือกตัง้ เขามาทําหนาที่วินิจฉัย และตัดสินคดีเลือกตั้ง (นิกร/ เจิมศักดิ์)
3. ลดวาระการดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ใหสั้นลง เพื่อปองกันการถูกครอบงําจากนักการเมืองใน
ระยะยาว (เจิมศักดิ์)
4. ตั้งองคคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาและตัดสินคดีเฉพาะคดี
ทางการเมืองที่สําคัญ (เจิมศักดิ์)
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การปกครองสวนทองถิ่น
สภาพปญหา
1. การซื้อเสียงไดขยายตัวไปจนถึงการเลือกตั้งในระดับทองถิ่น (วิทยา)
2. ระบบอุปถัมภทองถิ่น เปนฐานสนับสนุนการซื้อเสียงของผูสมัคร ส.ส. (นิกร)
ขอเสนอ
ควรใหความสําคัญกับการกํากับดูแลเลือกตั้งทองถิ่นใหมากขึ้น
รวมทั้งควรให
ความสําคัญกับการตรวจสอบการใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (นิกร)
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ปญหาการซื้อ-ขายเสียงในระบบการเมืองไทย แบงออกเปน 3 ตลาด คือ 1. การซื้อขายเสียงของผูลงสมัครรับเลือกตั้งกับผูใชสิทธิเลือกตั้ง 2. การซื้อ-ขายเสียงของส.ส. ในสภา
ผูแทนราษฎร เชน ในการลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เปนตน 3. การซื้อ-ขาย
ส.ส. เพื่อให ส.ส. เขาสังกัดพรรคการเมือง ในชวงกอนการเลือกตั้งทัว่ ไป
การซื้อ-ขายเสียง ในสภาผูแทนราษฎร และการซื้อ-ขาย ส.ส. เพื่อใหเขาสังกัดพรรค
การเมือง เปนปญหาสําคัญที่นําไปสูการรวบอํานาจของฝายบริหาร เมื่อฝายบริหารรวบอํานาจ
การทุริตคอรัปชั่น ก็จะเกิดขึ้นโดยไมมีการตรวจสอบ (อัมมาร)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 16
วันที่ 26 ธันวาคม 2549
สถานที่ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ผูใหสัมภาษณ ศ.ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช
สภาพปญหา
โดยภาพรวม รัฐธรรมนูญป 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน แตปญหาอยูที่ตวั ผูใชรฐั ธรรมนูญ กลาวคือ นักการเมืองเขาสูอํานาจ
เพื่อแสวงหาผลประโยชน และนักการเมืองสวนใหญชนะการเลือกตัง้ ดวยการซื้อเสียง
แนวทางการปฏิรูปการเมือง
ควรเนนการสรางความเขมแข็งใหแกกระบวนการทาง
สังคมนอกภาคการเมือง เพื่อกํากับและตรวจสอบนักการเมือง
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ขอเสนอ
1. ควรปฏิรูปสื่อใหมีความเปนอิสระมากขึ้น
เนื่องจากสื่อมีบทบาทสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน รวมทั้งสื่อมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการทุจริต และ
การใชอํานาจของนักการเมือง
1.1 ควรเปดโอกาสใหบริษทั เอกชนขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถเขามาเปน
ผูผลิตรายการ หรือเปนเจาของสถานีวทิ ยุและโทรทัศนไดงายขึ้น รวมทั้งควรกําหนดสัดสวน
รายการสาระตอรายการบันเทิงอยางเหมาะสม
1.2 ควรปฏิรูปกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอความเปนอิสระของสื่อ
1.3 ควรเปดโอกาสใหภาคประชาชน เขามามีสวนรวมในสื่อสาธารณะมากขึ้น
2. กองทัพควรเขามามีบทบาทในการเหนี่ยวรั้งการใชอํานาจอันมิชอบของนักการเมือง
ยกตัวอยางเชน เมื่อนักการเมืองใชอํานาจเกินขอบเขต หรือมีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึน้
กองทัพควรเขาแทรกแซงนักการเมือง เปนตน
3. ภาคประชาชนควรรวมมือกับกองทัพ
เพื่อเฝาระวังและการกดดันนักการเมืองที่
ทุจริตคอรัปชัน่
4. ศาลควรมีบทบาทในการตรวจสอบนักการเมือง เนื่องจากศาลเปนองคกรที่นาเชือ่
ถือ และมีระบบการตรวจสอบภายในองคกรที่ดี
5. ควรมุงเนนการกระจายอํานาจ และการกระจายงบประมาณไปยังทองถิ่น เพื่อให
ทองถิ่นมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น
เนื่องจากการเรียนรูทางการเมืองของประชาชนใน
ทองถิ่น เปนสวนสําคัญในการพัฒนาการเมืองระดับชาติ
6. นโยบายการคลัง มีผลตอจิตสํานึกทางการเมืองของคนกลุมตางๆ กลาวคือ หากรัฐ
จัดเก็บภาษีทางตรงกับคนกลุมใดมาก คนกลุมนั้นก็จะมีความสนใจการเมืองมากขึ้น
การแกไขรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปสถาบันการเมือง
ขอเสนอ
1. ควรกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงกับนักการเมืองทุจริต เพื่อใหกระบวนการตรวจสอบ
นักการเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. อาจใหประชาชนเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมา (future cabinet) เพื่อใหพรรคการเมือง
แสดงความจํานงวาบุคคลใดอยูในขายที่พรรคการเมืองจะเลือกเขามาเปนคณะรัฐมนตรี
3. ควรลดสัดสวนขั้นต่ําของ ส.ส. ในการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรี
4. ควรยกเลิกขอกําหนดใหผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
5. ควรยกเลิ ก ข อ กํ า หนดให ผู ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ส.ส. ต อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี
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สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 17
วันที่ 10 มกราคม 2550
สถานที่ โรงแรมอามารี เอเทรี่ยม
ผูใหสัมภาษณ ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน
สภาพปญหา
1. ประเทศไทยประกอบดวยเกษตรกรจํานวนมาก ซึ่งมีรายไดต่ํา ไมสามารถพึ่งตนเอง
ได และตกอยูภ ายใตระบบอุปถัมภ จิตสํานึกประชาธิปไตยในสังคมไทย จึงเกิดขึ้นไดยาก
2. ชนชั้นกลางเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย แตในปจจุบัน ประเทศไทย
มีชนชั้นกลางเพียงรอยละ 20-30
ทั้งนี้ ชนชั้นกลางนิยามจากความคิดที่เปน ”อิสระชน” ซึ่งมิไดขึ้นอยูกับระดับรายได
เพียงอยางเดียว ยกตัวอยางเชน ในอดีตประชาชนในภาคอีสานมีรายไดต่ํากวาในปจจุบัน แตมี
ความคิดที่เปน “อิสระชน” มากกวาในปจจุบัน เนื่องจากในอดีตประชาชนในภาคอีสานบางสวน
ถูกปลูกฝงอุดมการณประชาธิปไตย บางสวนมีอุดมการณสังคมนิยม และบางสวนมีอุดมการณ
ภูมิภาคนิยม เปนตน
นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐเอมริกาในยุคบุกเบิก แมวาประชากรมากกวาครึ่งเปน
เกษตรกรรายไดต่ํา แตเกษตรกรเหลานั้นตระหนักในศักดิ์ศรีของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับระบอบ
ประชาธิปไตย
3. ประชาชนสวนใหญ ไมรูสึกวาตนเองเปนเจาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และรูสึกแปลกแยกกับการเมือง
4. สังคมไทยขาดความเขาใจประชาธิปไตยทองถิ่น (local democracy) ในชวงที่ผา น
มา การกระจายอํานาจสูทองถิ่น เนนการบริหารงานทองถิ่น (local administration) ตามกรอบ
ของระบบราชการ
5. การปกครองสวนทองถิ่น ยึดระบบราชการเปนตนแบบมากเกินไป ยกตัวอยางเชน
องคกรปกครองทองถิ่น มักจะนําระเบียบของราชการมาปรับใชกับการบริหารงานของทองถิ่น
6. ประชาชนรักทองถิ่นของตนนอยลง
7. เจาหนาที่ในทองถิ่นสวนใหญ ขาดความรูและความเขาใจตอชุมชน ทั้งทางดาน
สังคมและวัฒนธรรม โดยเจาหนาที่สวนใหญ เปนเพียงผูมีความรูเฉพาะดานเทานั้น
8. ทองถิ่นขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ เนื่องจากทองถิ่นไดรับงบประมาณในระดับ
ต่ํา
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9. นโยบายการพัฒนาประเทศ ใหความสําคัญกับการพัฒนาโดยทองถิ่นนอยมาก สวน
ใหญเนนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยทองถิน่ เปนผูที่รับผลกระทบจากการพัฒนานั้น
10. ในการปฏิรูประบบราชการ มักจะเพิ่มบทบาทของระบบราชการ ซึ่งไมสอดคลองกับ
การกระจายอํานาจสูทองถิ่น
ขอเสนอ
1. ในการพัฒนาประชาธิปไตย ควรสรางชนบทใหมีความเปนเมืองมากขึ้น เพิ่มจํานวน
ชนชั้นกลางใหมากขึ้น เนื่องจากชนชั้นกลางมีจิตสํานึกความเปน “อิสระชน” สอดคลองกับการ
พัฒนาประชาธิปไตย
2. ควรดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อใหชาวชนบทมีความสามารถในการพึ่งตนเอง
มากขึ้น เชน การถือครองทรัพยสินและปจจัยการผลิต ความสามารถในการพึ่งตนเอง จะ
กอใหเกิดจิตสํานึกความเปนชนชั้นกลางหรือ “อิสระชน” ขึ้น
3. ควรใหการศึกษาทางการเมืองครั้งใหญแกประชาชนชาวชนบท เพือ่ ใหเกิดจิตสํานึก
ของความเปน “อิสระชน” และหยิ่งในศักดิ์ศรีของตน เชนเดียวกับเกษตรกรในหลายประเทศ
เชน สหรัฐ นิวซีแลนด เปนตน
4. ควรสรางประชาธิปไตยทองถิ่น ใหทองถิ่นปกครองตนเองมากขึ้น โดยรูปแบบและ
เนื้อหาของประชาธิปไตยทองถิ่น ควรแตกตางจากประชาธิปไตยระดับชาติ และสอดคลองกับ
ลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ ประชาธิปไตยของทองถิ่น มิใช
เพียงสวนยอของประชาธิปไตยระดับชาติ
5. ควรปรับลดจํานวนขาราชการประจําของทองถิ่น และเพิ่มงบประมาณในการจาง
อาสาสมัครเพื่อทํางานในทองถิ่น ยกตัวอยางเชน พิพิธภัณฑในสหรัฐ รัฐบาลทองถิ่นเปนเจาของ
และวาจางอาสาสมัครจากทองถิ่นเปนพนักงาน
6. ควรเนนการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับชาติ
7. ควรจัดแบงการปกครองทองถิ่นเปนภูมิภาคขนาดใหญ
เพื่อใหทองถิ่นสามารถ
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได เชนเดียวกับ “มณฑล” ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยแตละภูมิภาค จะ
ประกอบดวยพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน
ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 รัฐบาลไดแบงเขตการปกครอง
ออกเปนจังหวัด โดยมีกรุงเทพเปนศูนยกลาง
8. ควรกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น โดยใหทองถิ่นมีความเปนอิสระในการปกครอง
ตนเองมากขึ้น มีการบริหารและการกําหนดนโยบายการพัฒนาของตนเอง มีสถาบันการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเปนของตนเอง มีการสรางอาชีพที่หลากหลายในทองถิ่น
9. ควรสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมของแตละภูมิภาคใหเดนชัด เชน วัฒนธรรม
ลานนาในภาคเหนือ เปนตน
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10. ควรปฏิรูปการระบบศึกษาใน 2 ระดับ กลาวคือ การศึกษาเพื่อการสรางทรัพยากร
บุคคลของทองถิ่น และการศึกษาเพื่อการสรางทรัพยากรบุคคลในระดับชาติ
11. ในแตละภูมิภาค ควรมีระบบการจัดเก็บภาษีของตนเอง และระบบภาษีดังกลาว
ควรสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจทองถิ่น เชน อาจมีการจัดเก็บภาษีการลงทุนกับธุรกิจของ
ทองถิ่น ในอัตราที่ต่ํากวาธุรกิจจากภายนอก เปนตน
การแกไขรัฐธรรมนูญ
สภาพปญหา
1. ในชวงที่ผานมา พรรคไทยรักไทย เปนพรรคการเมืองที่เขมแข็งมากเกินไป ส.ส.
สวนใหญตกอยูภายใตอาณัติของพรรคการเมือง เนื่องจากพรรคไทยรักไทย ใชเงินจํานวนมาก
เพื่อควบคุม ส.ส. ของตน
2. อดีตหัวหนาพรรคไทยรักไทย เปนนายทุนรายใหญ ซึ่งไดใชเงินทุนอุดหนุน ส.ส.
และสามารถควบคุม ส.ส. ของตนไดเกือบทั้งหมด แมวาจะมีกลุมยอยในพรรคก็ตาม
3. ในชวงรัฐบาลทักษิณ นายกรัฐมนตรีรวบอํานาจทางการเมืองในหลายทาง เชน การ
ยุบรวมพรรคการเมือง การแทรกแซงคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระ เปนตน สาเหตุหนึ่ง
เนื่องมาจากนายกรัฐมนตรีอยูในตําแหนงนานเกินไป
ขอเสนอ
1. ยกเลิกขอกําหนดใหผูสมัคร ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง แตควรหาม ส.ส. ยาย
พรรคการเมือง ในชวงสมัยของสภาผูแทนราษฎร หาก ส.ส. ยายพรรคการเมือง ควรพนจาก
ความเปน ส.ส.
2. ควรคง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองเอาไว โดยแบง ส.ส. ระบบบัญชี
รายชื่อเปนรายภาค
ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมา ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อจํานวนหนึ่ง เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิจาก
หลายวงการ ซึ่งเปนที่ยอมรับจากชนชั้นกลาง ในทางตรงขาม ส.ส. เขต ซึ่งชาวชนบทยอมรับ
มักจะเปน ส.ส. ที่ชนชั้นกลางไมใหการยอมรับ
3. ควรจํากัดวาระการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดไมเกิน 4 ป
4. วุฒิสภาควรมาจากระบบผสม กลาวคือ ส.ว. สวนหนึ่ง ควรมาจากการสรรหา อีก
สวนหนึ่ง ควรมาจากการเลือกตั้ง โดยกําหนดใหผูสมัคร ส.ว. มาจากกลุมบุคคลหลากหลาย เชน
ผูพิการ ผูหญิง เกษตรกร ผูใ ชแรงงาน เปนตน
5. ควรใชระบบการเลือกตั้งเขตเดียวคนเดียว เนื่องจากประชาชนมีความคุนเคย และมี
ความเขาใจ ทั้งนี้ ระบบเลือกตั้งไมควรเปลี่ยนแปลงบอยเกินไป
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6. ควรใหองคกรที่มีความนาเชื่อถือ เปนผูสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ อาทิ
ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ซึ่งถูกแทรกแซงไดยากกวาองคกรอื่น
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 18
วันที่ 11 มกราคม 2550
สถานที่ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง
ผูใหสัมภาษณ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หลักการ
1. สังคมไทยประกอบดวยพลังอํานาจ 4 สวน เรียกวา จัตวานุภาพ คือ 1. สถาบัน
พระมหากษัตริย 2. อํานาจของระบบราชการ และสถาบันทหาร 3. อํานาจของชนชั้นกลาง และ
4. อํานาจของประชาชนสวนใหญในชนบท รัฐธรรมนูญควรจัดความสัมพันธทางอํานาจของทั้ง 4
สวน อยางเหมาะสม
หากรัฐธรรมนูญมุงเนนเฉพาะการจัดวางอํานาจที่มาจากการเลือกตั้ง
เชน
การ
กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด ผล
ที่เกิดขึ้นก็คือ บุคคลเพียงกลุมเดียว หรือนักการเมืองซึ่งอาศัยฐานเสียงจากประชาชนในชนบท
จะเขามามีอํานาจในรัฐสภา
หากเปนเชนนั้น รัฐธรรมนูญจะละเลยการจัดวางความสัมพันธทางอํานาจของคนชั้น
กลาง และอํานาจของระบบขาราชการ ซึ่งถือเปนพลานุภาพที่สาํ คัญ 2 กลุมในสังคมไทย
(นอกเหนือไปจากการกลาวถึง การจัดวางอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย)
2. คติประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ เปนคติของตะวันตก สําหรับประเทศไทย การ
ดํารงอยูของรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในการรางรัฐธรรมนูญ จึง
ควรพิจารณาถึงรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม
หากผนวกรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม เขาไปเปนสวนหนึ่งในการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ลายลักษณอักษร ประเทศไทยอาจมีรัฐธรรมนูญสองฉบับ กลาวคือ รัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่ง วา
ดวยสถาบันพระมหากษัตริย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ควรกําหนดให
เปลี่ยนแปลงแกไขไดยาก สวนรัฐธรรมนูญฉบับที่สอง วาดวยสถาบันการเมือง ควรแกไขไดงาย
กวาฉบับที่หนึง่ (บวรศักดิ์)
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สภาพปญหา
ในการปฏิรูปการเมือง โจทยที่สําคัญคือ วัฒนธรรมการเมือง ไมใชตัวบทของ
รัฐธรรมนูญ การแกไขรัฐธรรมนูญ อาจไมสามารถแกปญหาสําคัญของการเมืองไทยได
ยกตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญป 2540 ไดออกแบบใหองคกรอิสระ มีความเปนอิสระมาก
จนอาจถึงขีดจํากัดของการออกแบบรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ปญหาวัฒนธรรมการเมืองในระบบ
อุปถัมภ อาทิ นักการเมืองแทรกแซงองคกรอิสระโดยใชสายสัมพันธสวนตัว สงผลใหองคกร
อิสระถูกครอบงํา การตรวจสอบฝายบริหารจึงลมเหลว
ขอเสนอ
ควรทําใหระบบอุปถัมภในโครงสรางการเมืองไทยเปดเผย (transparent) ตอสาธารณะ
อยางชัดแจง ยกตัวอยางเชน ควรกําหนดใหการสรรหา การคัดเลือก และการใหความเห็นชอบผู
ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ตองเปดเผยตอสาธารณะ นับตั้งแตการลงคะแนนเสียงของ
คณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระแตละคน รวมไปถึงการลงคะแนนเสียงของวุฒิสมาชิก
การเปดเผยขอมูลในกระบวนการสรรหาองคกรอิสระ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผทู ี่เลือกผู
ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ เปนผูรับผิดชอบทางการเมือง และเพื่อใหสังคมไดรับรูขอมูลของ
สายสัมพันธ ระหวางผูเลือกผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และตัวผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระ (บวรศักดิ์)
องคกรอิสระ
สภาพปญหา
ปญหาองคกรอิสระถูกครอบงํา ไมไดเกิดขึ้นจากผลของรัฐธรรมนูญ กลาวคือการ
ครอบงําองคกรอิสระเกิดขึ้นจากปญหาความสัมพันธสวนตัวของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
กับนักการเมือง ภายใตระบบอุปถัมภ หรือวัฒนธรรมอุปถัมภในสังคมไทย
ในรัฐธรรมนูญป 2540 องคกรอิสระอยูในโครงสรางความเปนอิสระทางกฎหมายอยาง
ครบถวน นับตั้งแตวาระการดํารงตําแหนงที่ยาวนาน การใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
การใหอิสระในการบริหารงานธุรการ รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระ ก็ประกอบดวย
ตัวแทนพรรคการเมืองในสัดสวนที่ต่ํามาก
เมื่อเทียบกับตัวแทนจากภาคสวนอื่นๆ
เชน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน
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ในประเทศเยอรมัน ศาลรัฐธรรมนูญมีความเปนอิสระมาก ทั้งที่ผูดํารงตําแหนงในศาล
รัฐธรรมนูญถูกเลือกโดยฝายการเมือง คือสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) และวุฒิสภา
(Bundesrat) เชนเดียวกันกับในประเทศฝรั่งเศส ตุลาการรัฐธรรมนูญ ถูกเลือกโดยประธานาธิบดี
ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผูแทนราษฎร
ขอเสนอ
1. คงตัวแทนพรรคการเมืองไวในคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระ
โดยตอง
กําหนดใหมีตัวแทนพรรคการเมืองฝายคาน อยูในคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระเสมอ
2. ในการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระทุกองคกร คณะกรรมการสรรหาองคกร
อิสระและวุฒสิ ภา ตองลงคะแนนอยางเปดเผย
3. หามมิใหผูที่เคยดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ทําหนาที่ในองคกรภาครัฐ
4. เพิ่มคาตอบแทนใหแกผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหนาทีด่ วยความสุจริต (บวรศักดิ์)
ฝายบริหาร
ปญหาในชวงรัฐบาลที่ผานมา ชนชั้นกลางจํานวนหนึ่ง ไมตองการรัฐบาลเขมแข็ง
เนื่องมาจากรัฐบาลทักษิณเปนรัฐบาลที่เขมแข็ง ดวยการดําเนินนโยบายที่เอื้อประโยชนตอคนใน
ชนบท มากกวาชนชั้นกลาง
ปรากฏการณนี้ จึงเปนความขัดแยงทางเศรษฐกิจ ในการเขาถึงทรัพยากรของคนกลุม
ตางๆ ในสังคม แตไมใชปญ
 หารัฐบาลเขมแข็ง
ขอเสนอ
รัฐธรรมนูญควรคงเปาหมายใหฝายบริหารเขมแข็ง หากฝายบริหารออนแอ โครงการ
สาธารณะขนาดใหญจะเกิดขึ้นไดยาก เชน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน รวมทั้งการ
บริหารราชการจะตกอยูภายใตระบบราชการ
ทั้งนี้ ปญหารัฐบาลออนแอ อาจทําใหเกิดสภาพอนาธิปไตยขึ้น กลาวคือ รัฐบาลอาจ
บริหารประเทศไดเพียงระยะสั้น หรืออยูไมครบสมัยสภาผูแทนราษฎร ในขณะทีโ่ ครงการขนาด
ใหญที่รัฐบาลที่ไดดําเนินการไปแลว
อาจไมสามารถหาผูรับผิดชอบตอปญหาที่ตามมาใน
ภายหลังได เชน ปญหาการทุจริตของนักการเมือง (บวรศักดิ์)
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รัฐสภา
การตรวจสอบถวงดุลโดยรัฐสภา
สภาพปญหา
ในทางทฤษฎี รัฐสภาเปนองคกรที่อยูเหนือฝายบริหาร แตในความเปนจริง รัฐสภาตก
อยูภายใตการกํากับของรัฐบาล ผานระบบพรรคการเมือง
ขอเสนอ
ควรเสริมสรางใหกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาโดยรวมมีความเขมแข็ง โดย
1. สรางระบบทีท่ ําใหเสียงขางนอยในรัฐสภาเขมแข็งขึ้น
2. เสริมสรางกระบวนการตรวจสอบฝายบริหาร โดยระบบกรรมาธิการของรัฐสภา เชน
กรรมาธิการการเงินสาธารณะ (public finance committee) ทําหนาที่ตรวจสอบการใชจายเงิน
ของรัฐบาล
3. ควรเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสํานักงานเลขาธิการของรัฐสภา เพื่อชวยเสริม
การตรวจสอบฝายบริหารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาของสํานักงานเลขาธิการ
ของรัฐสภา ควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวนตางๆ โดยไมกระจุกตัวอยูกับนักธุรกิจ
(บวรศักดิ์)
วุฒิสภา
รัฐธรรมนูญป 2540 ออกแบบใหวุฒิสภาเปนสภาพหุนิยม (pluralist chamber) จะเห็น
ไดวา บุคคลผูไ ดรับเลือกตั้งเขามาทําหนาที่ในวุฒิสภา มีความหลากหลายมากขึ้นกวาวุฒิสภาใน
อดีต อยางไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาสวนใหญ ก็ยังถูกครอบงําจากนักการเมือง ภายใตวัฒนธรรม
อุปถัมภ
ขอเสนอ
1. หากวุฒิสภามาจากการสรรหาหรือมาจากแตงตั้ง
ควรใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่
ทางดานนิติบญ
ั ญัติเทานั้น อาทิ การกลั่นกรองและยับยั้งรางกฏหมาย แตไมมีอํานาจในการ
คัดเลือก ใหความเห็นชอบ และถอดถอน บุคคลผูเขามาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
2. หากวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ก็ควรคงอํานาจวุฒิสภา ในการคัดเลือก ให
ความเห็นชอบ และถอดถอน บุคคลผูเขามาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมโยงกับอํานาจของประชาชน ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระโดย
วุฒิสภา ควรเปดเผยการลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาแตละคน ตอสาธารณชน (บวรศักดิ์)
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สภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญป 2540 กําหนดใหผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
90 วัน (มาตรา 107 (4) ) ในอุดมคติ รัฐธรรมนูญไมควรกําหนดให ส.ส. ตองสังกัดพรรค
การเมือง แตในสังคมไทย ส.ส. ควรสังกัดพรรคการเมือง เนื่องจากที่ผานมา ส.ส. ยายพรรค
การเมืองกันมากจนเปนปญหา
ขอเสนอ
1. ควรสรางแรงจูงใจเพื่อให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง โดยไมจําเปนตองกําหนดเปน
ขอบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองไวในรัฐธรรมนูญ เชน ใหเงินอุดหนุนแกผูสมัคร ส.ส. ที่
สังกัดพรรคการเมือง แตไมใหเงินอุดหนุนแกผูสมัคร ส.ส. อิสระ อาทิ รัฐอาจสนับสนุนคาใชจาย
ในการพิมพโปสเตอรโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครที่สังกัดพรรคการเมือง เทานั้น
2. ควรควบคุมการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยใหรัฐบาลจัดพื้นที่โฆษณาหาเสียงแก
ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคน อยางเสมอภาคกัน
3. หามมิใหผูสมัคร ส.ส. ซื้อเวลาออกอากาศโทรทัศน วิทยุ และซื้อพื้นที่โฆษณา
หนังสือพิมพ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมในการแขงขัน
4. ควรตรวจสอบและควบคุมคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. อยางเขมงวด ควร
ปรับปรุงระบบสมุหบัญชีเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยใหมีนักบัญชี เปน
ผูปฏิบัติงาน และเปนผูต รวจสอบคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้ง (บวรศักดิ์)
ระบบการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญป 2540 เปลี่ยนระบบเลือกตั้งที่เรียกกันวา “แบงเขตเรียงเบอร” หรือแบบ
กําหนดเขตเลือกตั้งขนาดเล็กใหญแตกตางกัน เปนระบบเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ กําหนดให
เขตเลือกตั้งขนาดเล็กลง โดยประชาชนมีสิทธิเทากันในการออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ได 1 คน
(single member constituency) หรือ “เขตละหนึ่งคน” กับ ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
ตามสัดสวนของคะแนนเสียงที่ประชาชนทั้งประเทศลงใหกับพรรคการเมืองตางๆ ที่เสนอชื่อ
ผูสมัครของตนไวในบัญชีของพรรค
ขอเสนอ
ควรคงระบบการเลือกตั้งแบบ “เขตเดียวคนเดียว” เนื่องจากเปนระบบการเลือกตัง้ ที่งาย
และประชาชนจะเลือก ส.ส. โดยคํานึงถึงนโยบายพรรคการเมืองมากขึ้น ประกอบกันกับผูลง
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สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จะนํานโยบายพรรคการเมืองมาหาเสียง มากกวาเพียงการนําสิ่งของไป
แจก
ในประเทศญีป่ ุน เมื่อเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งมาเปนระบบ “เขตเดียวคนเดียว”
ประชาชนมีแนวโนมที่จะเลือก ส.ส. โดยพิจารณาถึงนโยบายพรรคการเมืองมากขึ้น (บวรศักดิ)์
ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง
ปญหาอดีตนายกรัฐมนตรีกลาวอางถึงจํานวนเสียง 16 ลานเสียง ซึ่งพรรคไทยรักไทย
ไดรับเลือกตั้งจากระบบ ส.ส. บัญชีรายชือ่ พรรคการเมือง (คณะผูวิจยั ) จากปญหาดังกลาว เรา
ควรคํานึงถึงผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย อันเปนที่เคารพจากประชาชนทั้งประเทศ
ขอเสนอ
หากตองการคง ส.ส. บัญชีรายชื่อเอาไว ควรเปลี่ยนเปน ส.ส. บัญชีรายชื่อแบงตามภาค
หรือแบงเปนเขต อาจกําหนดใหพรรคการเมืองแตละพรรคมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ 10 บัญชี
รายชื่อ บัญชีรายชื่อละ 5 คน โดยคง ส.ส. เขตจํานวน 400 คนเอาไว (บวรศักดิ์)
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
สภาพปญหา
1. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของนักการเมือง กอนและหลังการ
เขารับตําแหนง ปรากฏตามขอเท็จจริงวา มีการโยกยายทรัพยสนิ ใหผูอื่นถือแทนเปนจํานวน
มาก (คณะผูวจิ ัย)
2. ปญหาผลประโยชนทับซอนจากการใชอํานาจของคณะรัฐมนตรี
ในการเสนอ
กฎหมายที่เอื้อตอธุรกิจของพวกพอง และเครือญาติ (คณะผูวิจัย)
ขอเสนอ
1. ควรแกไขกฎหมายใหการโอนทรัพยสินของนักการเมืองใหแกผูสืบสันดาน บุพการี
และคูสมรสตามความเปนจริง ยังคงถือเปนทรัพยสินของผูโอน (บวรศักดิ์)
2. ควรรางพระราชบัญญัติวาดวยคณะรัฐมนตรี (cabinet law) โดยกําหนดใหรัฐบาล
ตองเปดเผยถึงผลของการกําหนดนโยบายและการออกกฎหมายวา เอื้อประโยชนแกผูใดบาง
รวมถึง บิดา มารดา คูสมรส ญาติพี่นอง ทายาท ผูสบื สันดาน ของคณะรัฐมนตรี และกําหนด
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หามมิใหรัฐมนตรีผูที่มีความเกี่ยวโยงกับผลประโยชนเหลานั้น
เขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี
(บวรศักดิ์)
3. จัดตั้ง independent council เปนองคกรเฉพาะกิจขึ้น ในกรณีที่องคกรประจําไมทํา
หนาที่อยางเหมาะสม หรือไมไดรับความนาเชื่อถือ โดยเฉพาะองคกรอิสระ การริเริ่มรองขอใหมี
การจัดตั้ง independent council อาจมาจากประชาชน 50,000 รายชื่อ หรืออาจมาจากการ
เขาชื่อของ ส.ส. หรือ ส.ว.
นอกจากนี้ ขอบเขตของการดําเนินการของ independent council ควรเปดกวางให
ดําเนินการไดในทุกกรณีปญ
 หา อาทิ จริยธรรมนักการเมือง การทุจริตคอรัปชั่น ผลประโยชนทับ
ซอน เปนตน (บวรศักดิ์)
ควรใหทปี่ ระชุมใหญศาลฎีกา และศาลปกครองสูงสุด เปนผูเลือกผูดํารงตําแหนง
ประธาน independent council บุคคลผูด ํารงตําแหนงประธาน independent council ควรเปน
ผูทรงคุณวุฒิ อาทิ อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานศาลฎีกา หรือ
ผูทรงคุณวุฒซิ ึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง จํานวน 1 คน
ประธาน independent council จะใชอํานาจตามพระราชบัญญัตพิ ิเศษ โดยมีอํานาจ
เรียกขาราชการประจําเขามาชวยงานในองคกร มีอํานาจในการสั่งใหหนวยราชการดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนในเรื่องตางๆ
รวมทั้งมีระยะเวลาในการดําเนินการอยางไมจํากัด
เมื่อ
independent council วินิจฉัยแลวเสร็จ จึงสงฟองตามกระบวนการยุติธรรมตอไป
4. ควรออกพระราชบัญญัติจริยธรรมวาดวยผูดํารงตําแหนงสาธารณะ
ตําแหนงทางการเมืองกระทําผิดจริยธรรม ควรใหมีการถอดถอนได

หากผูดํารง

ทั้งนี้ จริยธรรมทางการเมืองควรเชื่อมโยงกับการถอดถอนในทางการเมือง แตไมควร
กําหนดใหเปนความผิดทางอาญา เนื่องจากการกระทําความผิดทางอาญาใชการตีความองค
ประกอบความผิดที่แคบกวาความผิดทางจริยธรรม (บวรศักดิ์)
การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และการมีสว นรวมของประชาชน
สภาพปญหา
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญป 2540 หมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ไม
สามารถบังคับใชไดจริง (คณะผูวิจัย)
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ขอเสนอ
1. รัฐธรรมนูญในหมวด 3 วาสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย ควรตัดวลี “ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัต”ิ ออกจากบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ เพื่อใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพเปนไป
ตามเงื่อนไขการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
2. ควรบัญญัตใิ หสิทธิพลเมืองในรัฐธรรมนูญหมวด 3 เปนสิทธิมนุษยชน ซึ่งคุมครอง
บุคคลทุกชาติทุกภาษา เชน สิทธิในเคหะสถาน เปนตน
ประชาธิปไตยทางตรง
ที่ผานมา การเขาชื่อเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนถือวา ประสบผลสําเร็จในระดับ
หนึ่ง รางกฎหมายหลายฉบับไดถูกนําเสนอเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา อยางไรก็ตาม การ
เขาชื่อเสนอรางกฎหมายมีวิธีการและขั้นตอนที่ยุงยาก สวนการเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองถือวาลมเหลว
ขอเสนอ
1. ในการเขาชื่อเสนอกฎหมาย และการเขาชื่อในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองโดยประชาชน ควรขยายบทบาทคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ใหเปนผูอํานวย
ความสะดวกในขั้นตอนการตรวจสอบและการรวบรวมรายชื่อ เชน การตรวจสอบบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน เนือ่ งจาก กกต. มีขอมูล และมีสํานักงานอยูทั่วประเทศ
2. ควรเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียจากนโยบายของรัฐบาล
สามารถแสดงประชามติในระดับพื้นที่ได โดยไมจําเปนตองเปนการแสดงประชามติในระดับชาติ
การกระจายอํานาจสูทองถิ่น
ขอเสนอ
1. ควรคงหลักการการกระจายอํานาจสูทองถิ่นไวตามรัฐธรรมนูญป 2540 และตัด
บทบัญญัติทไี่ มจําเปนออก อาทิ บทบัญญัตวิ าดวยการถอดถอนผูดํารงตําแหนงในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และบทบัญญัติวาดวยพนักงานสวนทองถิ่น
2. ในการเลือกตัง้ สวนทองถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรเปนเพียงผู
กํากับดูแลการเลือกตั้ง โดยไมควรเขาไปดําเนินการจัดการเลือกตั้งเอง (คณะผูวิจัย/ บวรศักดิ์)
3. ควรเพิ่มเติมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไวในบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัตขิ องทองถิ่น
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นโยบายตางประเทศ
สภาพปญหา
รัฐสภาไมมีบทบาทในการตรวจสอบ และรับรูข อตกลงวาดวยการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศที่ฝายบริหารดําเนินการ ทั้งที่ขอตกลงเหลานั้นสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง
ขอเสนอ
1. ควรแกไขมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหการทําหนังสือสัญญาหรือ
ขอตกลงระหวางประเทศที่มีผลเปนการทัว่ ไป ตองไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา (บวรศักดิ์)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 19
(สรุปการเสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 3)
วันที่ 24 มกราคม 2550
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูเขารวมการเสวนา ศ.ดร. อิสสระ นิติทณ
ั ฑประภาส คุณยุวรัตน กมลเวชช อาจารย แกวสรร อติ
โพธิ และ รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน
ภาพรวมองคกรอิสระ
ปญหาและสาเหตุ
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระถูกแทรกแซงไดงาย จนขาดความเปนกลางในการทํา
หนาที่ของตน เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงนั้นขาด
ความโปรงใสและไมมีความชัดเจนในหลายประเด็น เนื่องจากกฎหมายประกอบคัดลอกมาจาก
รัฐธรรมนูญโดยไมกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
การใหอํานาจหนาที่ในการดําเนินการที่มาก
เกินไป และการขาดกลไกการรับผิด (accountability) ที่สามารถนํามาใชไดอยางเปนรูปธรรม
เปนตน
แนวทางแกไขปญหา
เนื่องจากที่ผานมา
องคกรอิสระมีอํานาจหนาที่มากจนอาจเกิดความเสี่ยงที่ผดู ํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระนั้นจะใชอํานาจในทางที่ผิดหรือไมเหมาะสม การออกแบบองคกรอิสระ
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมจึงควรยึดหลักดังตอไปนี้ (แกวสรร)
• ควรใหเปนระบบที่มีโครงสรางอํานาจที่สามารถควบคุมได
และไมยึดติดกับตัว
บุคคล เพราะไมอาจคาดหวังไดวาจะไดคนดี
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• องคกรอิสระเปนของใหมสําหรับประเทศไทย ตองลองใชไปกอน โดยไมควรให
อํานาจหนาที่มากเกินไป และควรตองมีการกําหนดขอบเขตของอํานาจองคกรอิสระ
ใหมีความชัดเจนและรัดกุม เชน กกต.ไมควรมีอํานาจเด็ดขาดในการยกเลิกการ
เลือกตั้ง ที่เปนการทําลายเจตนารมณของประชาชน
• ควรใชหลักการ “เด็ดขาดแตไมใชยตุ ”ิ ในการออกแบบอํานาจใหองคกรอิสระ เชน
อนุญาตใหผูสมัครรับเลือกตัง้ ที่ กต.มีคาํ สั่งหามลงสมัครรับเลือกตัง้ เนื่องจากขาด
คุณสมบัติบางประการมีสิทธิอุทธรณได
• ควรมีการวางกลไกการรับผิด (accountability) ที่ไมยุงยากและซับซอนจนเกินไป
และพยายามใหประชาชนมีสวนรวมมากที่สุด
• อยาใหองคกรอิสระทําลายการตรวจสอบอืน่ ๆ โดยเหลือเฉพาะการตรวจสอบทาง
กฎหมาย ควรใหกระบวนการตรวจสอบทางการเมืองโดยฝายคานและประชาชน
และการตรวจสอบทางกฎหมายมีความสมดุลกัน (อยาทิ้ง “เกียรมือ” ไปใช “เกียร
อัตโนมัติ” หมด)
• ไมควรใหอํานาจและหนาทีก่ ระจุกตัวอยูเฉพาะที่สว นกลาง
นอกจากนี้
ควรมีการปรับเปลีย่ นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระตางๆ ดังนี้
• ในขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
ควรมีการกําหนดคุณสมบัตขิ อง
คณะกรรมการสรรหาอยางรอบคอบและชัดเจน เชน ตองตอบคําถามใหไดวา
ตองการผูแทนของอธิการบดีไปเพื่อทําอะไร หลังจากนั้น คณะกรรมการสรรหามี
หนาที่กําหนดคุณสมบัติ (specification) ของผูที่สมควรดํารงตําแหนงอยาง
รอบคอบและชัดเจนเชนกัน และใหผนู ั้นนําหลักฐานมาใหดูวาตรงกับคุณสมบัติที่
กําหนดนั้นอยางไร เพราะทีผ่ านมา วุฒิสภาซึ่งตองคัดเลือกผูดํารงตําแหนง ไมเคย
ทราบคุณสมบัติทตี่ องการ (แกวสรร)
• ในขั้นตอนการเสนอชื่อผูที่สมควรดํารงตําแหนง ควรใหองคกรหรือสถาบันที่มีความ
เกี่ยวของกับองคกรอิสระนั้นๆ เปนผูเสนอชื่อผูที่สมควรดํารงตําแหนง โดยอาจเลิก
ระบบรับสมัคร เพื่อใหองคกรหรือสถาบันนั้นมีสวนรวมในกลไกการรับผิด หากผูที่
ตนเสนอชื่อไดรับเลือกแลวใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ในทางที่ไมเหมาะสมใน
ระหวางการดํารงตําแหนง โดยไมตองใหวุฒิสภารับรองหากไมใชองคกรอิสระที่ใช
อํานาจอธิปไตย เชน กทช. (แกวสรร)
• ในขั้นตอนการคัดเลือกผูทสี่ มควรดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ควรมีการถก
อภิปราย พรอมใหเหตุผลประกอบในการตัดสินใจเลือกผูที่สมควรดํารงตําแหนง
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(แกวสรร) รวมทั้งควรมีการเปดเผยตอสาธารณะวาคณะกรรมการสรรหาแตละทาน
ตัดสินใจเลือกผูใดมาดํารงตําแหนง (วรเจตน)
• เมื่อไดผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระครบแลว องคกรหรือสถาบันทีท่ ําหนาที่เลือก
นั้นจะเปนผูทตี่ องรับผิดชอบตลอดจนมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระนั้น
หากผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่
ในทางที่ไมเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนง (วรเจตน)
ทั้งนี้
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระแตละแหงอาจ
แตกตางกันในรายละเอียด (วรเจตน)
นอกจากนี้ ควรมีการระบุกระบวนการดังกลาวลงในรัฐธรรมนูญ เพื่อปองกันไมให
เจตนารมณของกระบวนการสรรหาถูกบิดเบือนไปในระหวางการออกพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (ยุวรัตน)
อยางไรก็ตาม การระบุรายละเอียดขั้นตอนการสรรหามากเกินไป
กระบวนการในภาพรวมมีชองโหวมากขึ้น (อิสสระ ยุวรัตน และแกวสรร)

อาจจะยิ่งทําให

คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
ปญหาและสาเหตุ
กกต. มีอาํ นาจและหนาที่มากเกินไป จนในบางครั้งนําไปสูการใชอํานาจในทางที่ผิด
ตลอดจนที่ผานมา ยังขาดกลไกการรับผิดในการปองกันไมให กกต.ใชอํานาจในทางที่ผิด
แนวทางแกไขปญหา
ควรจํากัดอํานาจและหนาทีข่ อง กกต.ในการควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการเลือกตั้ง
ใหแคบลง เชน
• ควบคุมและตรวจสอบวากระบวนการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต ไมมีการกระทําที่ขดั
ตอกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กกต. มีอํานาจในการยกเลิกการเลือกตั้งนัน้
เฉพาะในกรณีที่จํากัดมาก เชน หากตรวจสอบพบวา จํานวนบัตรเลือกตั้งไมเทากับ
จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง หรือมีผูแอบอางมาใชสิทธิเลือกตั้งแทน ซึ่งเปนเสมือน
การกํากับดูแลความถูกตองในการทํานิตกิ รรม สวนในการควบคุมและตรวจสอบวา
ผลการเลือกตัง้ ที่ไดนั้น เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนที่มาใชสิทธิเลือกตั้ง
หรือไมนั้น กกต. ไมควรมีอํานาจตัดสินอยางเด็ดขาดในการถอดถอนสิทธิผูสมัครรับ
เลือกตั้งที่กกต.เห็นวาไดกระทําการที่ขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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เนื่องจากเปนการทําลายเจตนารมณของประชาชนที่มาใชสิทธิเลือกตั้ง เชน การซื้อ
เสียงไมกี่คน ไมควรเปนเหตุยกเลิกการเลือกตั้ง ถาจะมีการถอดถอนสิทธิผูสมัคร
รับเลือกตั้ง ตองเปนอํานาจของศาลเลือกตั้ง ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาที่รวดเร็ว
และไมตองเปนศาลถาวร อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวา จะไมมีกระบวนการ
เอาผิดผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดกระทําการขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(แกวสรรและวรเจตน)
• กกต. ไมควรสรางอาณาจักรของตน แตมีหนาที่สรางความเขมแข็งใหแกประชาชน
เชน รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําและสรุปกรอบนโยบายการพัฒนาประเทศของพรรค
การเมือง เพื่อใหประชาชนมีขอมูลในการลงคะแนนเสียง คลายกับที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งทีป่ ระเทศเยอรมนีดําเนินการอยู หรือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยหรือ
ทองถิ่นตางๆ จัดใหนักการเมืองมาอภิปราย (debate) กัน เชน ใหตอบวา พรรค
การเมืองจะจัดการปญหาการขาดน้ําในจังหวัดระยองอยางไร (แกวสรร)
• กกต. ควรมีสวนในการควบคุมความเสมอภาคในการแขงขันของพรรคการเมือง
เชน หามการออกโฆษณาของพรรคการเมือง จัดที่ติดโปสเตอรใหเปนที่เปนทาง
และเสมอภาค หามติดนอกบริเวณที่กําหนด
นอกจากนี้ ควรมีการกระจายอํานาจจาก กกต. กลางไปยัง กกต. ในสวนภูมิภาค เพื่อ
ชวยเสริมกลไกการรับผิดพรอม และทําใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (แกวสรร)
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
ปญหาและสาเหตุ
กระบวนการสอบสวนโดยการตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนของ ปปช. ไมสามารถเอาผิด
ผูที่ทุจริตคอรัปชั่นไดในหลายๆ คดี โดยมีสาเหตุหนึ่ง เนื่องมาจากการขาดพยานและหลักฐานที่
แนนหนาในการชี้มูลความผิด นอกจากนี้ การที่กฎหมายระบุหามเจาหนาที่ตํารวจรับเรื่องเกิน
กวา 30 วัน แลวตองสงเรื่องไปที่ ปปช. ทําให ปปช. มีคดีที่ตองสืบสวนสอบสวนมากเกินกวาที่
จะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ (แกวสรร)
แนวทางแกไขปญหา
ลดอํานาจหนาที่ของ ปปช. ใหเหลือเฉพาะคดีทุจริตของนักการเมือง และควรเปลี่ยน
กระบวนการสอบสวน โดยเนนใหเจาหนาที่ตํารวจและอัยการมีบทบาทในการดําเนินการสืบสวน
สอบสวนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการสอบปากคํา (แกวสรร)
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ศาลรัฐธรรมนูญ
ปญหาและสาเหตุ
มีปญหาที่กฎหมายจํานวนมากที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ประชาชนที่กาํ หนดในรัฐธรรมนูญไมไดรับการคุมครอง

และสิทธิตางๆ

ของ

แนวทางแกไขปญหา
ศาลรัฐธรรมนูญควรตรวจสอบวา มีกฎหมายใดที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ (แกวสรร)
ที่ผานมา ศาลรัฐธรรมนูญเคยตัดสินใหการคุมครองสิทธิในการทําเหลาพื้นบาน (แปงขาวหมัก)
โดยวินิจฉัยวา กฎหมายสุรา พ.ศ. 2493 บัญญัติขอหามไวเกินความจําเปน และขัดตอ
รัฐธรรมนูญ (อิสสระ)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 20
(เสวนาเรื่อง “องคกรทองถิ่น”)
วันที่ 29 มกราคม 2550
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูเขารวมการเสวนา ดร. อัมมาร สยามวาลา ศ.ดร. ดิเรก ปทมสิริวฒ
ั น รศ.ดร. สกนธ วรัญูวัฒนา
รศ.ดร. ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ ผศ.ดร. ชัยยนต ประดิษฐศลิ ป คุณอุดม ไกรวัตนุสสรณ
1. งบประมาณ
ปญหาและสาเหตุ
ที่ผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมักอางวามีงบประมาณไมเพียงพอในการปฏิบัติ
ภารกิจตางๆ และตองการใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหมากขึ้น (ดิเรก) นอกจากนี้ ยังพบวามีปญหา
การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมเปนธรรม ยกตัวอยางกรณี จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งไดรับ
งบประมาณมาในสัดสวนทีน่ อย เมื่อเทียบกับภารกิจและความตองการใชจายจริง เนื่องจาก
จังหวัดนี้มีประชากรแฝงมาก (จ.สมุทรสาครซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงานของ
โรงงานกลับไมไดเงินแบงจากภาษีมูลคาเพิ่ม เนื่องจากสํานักงานใหญซึ่งตั้งอยูใน กทม. เปนผู
ชําระภาษี) (อุดม)
แนวทางแกไขปญหา
ควรปรับสัดสวนการจัดสรรเงินใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับภารกิจ
และความตองการใชจายที่แทจริง และมีความเสมอภาคกันมากขึ้น เชน ปรับเพิ่มสัดสวนของ
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ภาษีมูลคาเพิม่ ที่เก็บไดไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น (จากเดิมสวนกลางเก็บไวรอย
ละ 90 และจัดสรรใหทองถิ่นรอยละ 10 ควรเพิ่มการจัดสรรใหทองถิ่นเปนรอยละ 30) ขยายฐาน
ภาษีที่ทองถิ่นสามารถเรียกเก็บเองได (ภาษีทรัพยสินและภาษีสิ่งแวดลอม) และใหเงินอุดหนุน
เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ (equalization grant)
(ดิเรก)
2. ศักยภาพ ความพรอม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ปญหาและสาเหตุ
ที่ผานมาเกิดปญหา “คนใหไมเต็มใจให คนรับยังไมไดเตรียมตัว” กลาวคือยังมีการ
โอนยายภารกิจจากหนวยงานรัฐสวนกลางไปยังสวนทองถิ่นไมมากนัก
ในขณะที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหลายองคกรเองก็ประสบปญหาขาดความพรอมดานตางๆ
เนื่องจากมี
ภารกิจตองทํามากขึ้น แมจะไดรับงบประมาณมากขึ้นก็ตาม เชน ขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ ตลอดจนไมรูวาจะตองปฏิบตั ภิ ารกิจใดบาง (สกนธ)
นอกจากนี้
ยังพบวามีปญหาความไมชัดเจนวาภารกิจใดควรจะเปนภารกิจของ
สวนกลางหรือสวนทองถิ่น ในหลายๆ ภารกิจ หนวยงานรัฐสวนกลางไมสามารถลงมาดูแล
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที ในขณะที่สวนทองถิ่นก็ไมสามารถแกไขปญหา
ไดเชนเดียวกัน เนื่องจากขาดงบประมาณในการดําเนินการ หรือถึงแมวาจะมีงบประมาณเหลือ
เพียงพอ แตสวนทองถิ่นก็ไมสามารถดําเนินการเองได เนื่องจากติดขัดกฎระเบียบขอบังคับบาง
ประการ ยกตัวอยางกรณีอาคารเรียนในจังหวัดสมุทรสาครหลายหลังมีสภาพทรุดโทรมและไม
เพียงพอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถนํางบประมาณของตนมาใชในการซอมแซม
อาคารเกา หรือสรางอาคารใหมไดโดยตรง เนื่องจากภารกิจดานการศึกษายังไมไดถูกโอนยาย
มา หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํางบประมาณมาใชในสวนนีถ้ ือเปนการใชงบประมาณผิด
วัตถุประสงค และอาจถูกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เอาผิดได (อุดม)
แนวทางแกไขปญหา
ควรมีการพิจารณาหลักเกณฑตางๆ
วาภารกิจใดควรจะถูกโอนยายไปใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ เชน ภารกิจเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานซึ่งจําเปนตองใหคนใน
ทองถิ่นดูแลอยางตอเนื่องควรจะถูกโอนยายมายังสวนทองถิ่น รวมทั้งภารกิจทั้งหมดเกี่ยวกับ
งานดานสาธารณสุขและดานการศึกษา เพื่อใหทอ งถิ่นมีแรงจูงใจในการรักษาสภาพทรัพยสิน
และทรัพยากรตางๆ ของตนไมใหเสื่อมโทรม (อัมมาร)
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นอกจากนี้ ในระหวางการโอนยายภารกิจใหทองถิ่นไดเขามาดูแลบริหารจัดการดวย
ตัวเอง สวนกลางควรคอยใหคําแนะนําและการชวยเหลือเทาที่จําเปน ไมใชเพียงแคมอบหมาย
ภารกิจและการจัดสรรงบประมาณใหแกทองถิ่นเทานั้น (สกนธ)
และในทายทีส่ ุด หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กสามารถทํางานรวมกันแบบ
“สหการ” ได นาจะทําใหเกิดการประหยัดตอขนาดในการดําเนินการโครงการบางโครงการได ซึ่ง
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดในที่สุด เชน
อบต. รวมมือกันในการจัดเก็บขยะ อบจ. รวมมือกันในการจัดการลุมน้ํา อยางไรก็ตาม การ
รวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับที่ใหญขึ้นขนาดเทศาภิบาล เพื่อวัตถุประสงค
ดานเศรษฐกิจและสังคมในภาพที่กวางขึน้ อาจจะยังไมสามารถเกิดขึ้นไดจริง (ดิเรก)
3. ความสามารถในการบริหารจัดการเงินงบประมาณและวินัยทางการเงินการคลัง
ปญหาและสาเหตุ
ในภาพรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวินัยทางการเงินการคลัง และสามารถบริหาร
จัดการการเงินไดคอนขางดี (ดิเรก) แตในบางทองถิน่ ฐานะการเงินการคลังยังมีปญหา และยัง
พบวามีปญหาวินัยทางการเงินการคลัง จากการอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการ
เบิกจายงบประมาณไดเลยโดยไมตองกันงบประมาณสํารองไว หรือที่เรียกวา “การจายขาด”
(สกนธ) นอกจากนี้ ยังพบวาในบางทองถิ่น มีการนํางบประมาณไปใชผิดวัตถุประสงค (สกนธ)
แนวทางแกไขปญหา
เพื่อแกไขปญหาฐานะทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได รัฐบาลควรอํานวยความสะดวก
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินที่จะไดรับ
จัดสรรจากสวนกลางในอนาคต มาใชในการค้ําประกันเงินกูขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
ได (อัมมาร) สวนปญหาวินัยการเงินการคลังนัน้
เนื่องจากภารกิจในการบริหารจัดการ
งบประมาณดวยตนเองยังเปนเรื่องใหมสําหรับทองถิ่น แตเมื่อเวลาผานไป ทองถิน่ นาจะสามารถ
แกไขปญหาไดจากการเรียนรูจากขอผิดพลาดของตน (สกนธ)
4. กลไกการตรวจสอบถวงดุล
ปญหาและสาเหตุ
แมวาระบบการเลือกตั้งทองถิ่นจะถูกออกแบบมาโดยจําลองมาจากระบบการเลือกตั้ง
แบบประธานาธิบดี เพื่อเอื้อใหฝายนิติบญ
ั ญัติและฝายบริหารสามารถตรวจสอบถวงดุลกันได แต
ในทางปฏิบตั ิ
ฝายนิติบัญญัติในบางทองถิ่นยังประสบปญหาในการตรวจสอบฝายบริหาร
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อยางไรก็ตาม
ในอีกมุมหนึ่ง
ฝายบริหารในบางทองถิ่นก็ไมสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพนัก เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากฝายนิติบญ
ั ญัติ เชน กรณีความขัดแยงใน
องคกรบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (สกนธ)
แนวทางแกไขปญหา
ยังไมไดขอสรุปในการแกไขปญหานี้
5. การทุจริตคอรัปชั่น
ปญหาและสาเหตุ
ที่ผานมา การกระจายอํานาจเปนเพียงการใหอํานาจแกผูนําทองถิ่น ไมไดใหอํานาจแก
ประชาชนทัว่ ไปอยางแทจริง ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะกลายเปนเสือตัวใหมได
หากกลไกการกระจายอํานาจ ยังเอื้อใหเกิดความสัมพันธเชิงผลประโยชนรวมระหวางอํานาจ
อิทธิพล (power) และอํานาจหนาที่ (authority) กลาวคือเครือขายนักการเมืองระดับทองถิ่นยัง
สามารถรวมมือกันทุจริตคอรัปชั่นกับชนชัน้ นําในแวดวงราชการ
ภายใตการสนับสนุนของ
นักการเมืองระดับชาติได (ชัยยนต)
แนวทางแกไขปญหา
ยังไมไดขอสรุปในการแกไขปญหานี้
6. การเลือกตั้งทองถิ่น
ปญหาและสาเหตุ
ระบบการเลือกตั้งแบบแยกเขตเลือกตั้งทําใหเกิดปญหาเบี้ยหัวแตก กลาวคือ นักการ
เมืองทองถิ่นมักจะขอแบงแยกงบประมาณไปปฏิบัตภิ ารกิจเฉพาะเขตเลือกตั้งของตน สงผลให
การปฏิบัติภารกิจในภาพรวมไมสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน สมาชิก
องคการบริหารสวนจังหวัดมักจะขอแบงแยกงบประมาณไป เพื่อพัฒนาเฉพาะพื้นที่ที่ตนไดรบั
เลือกตั้ง ทําใหการพัฒนาโครงการใหญระดับจังหวัดมีงบประมาณเหลือไมเพียงพอ (สกนธ)
แนวทางแกไขปญหา
เพื่อปองกันการเกิดปญหาเบี้ยหัวแตก
การเลือกตั้งทองถิ่นควรจะเปนแบบรวมเขต
(สกนธ, คุณอุดม) หรือเปนการลงคะแนนที่ผูมีสิทธิออกเสียงสามารถใหคะแนนสําหรับสวนรวม
หนึ่งคะแนนเสียงและสําหรับทองถิ่นอีกหนึ่งคะแนนเสียง (อัมมาร)
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ในการเลือกตัง้ ในระดับทองถิ่น ผูสมัครรับเลือกตั้งไมควรถูกบังคับใหตองสังกัดพรรค
การเมือง แตก็ไมควรถูกจํากัดใหตองเปนผูสมัครอิสระเทานั้น เพื่อใหนักการเมืองระดับทองถิ่นที่
มีความรูความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร และเกลี่ยผลประโยชนแกผูมีสวนไดเสียตางๆ ได
สามารถไตเตาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐมนตรีในที่สุดได (อัมมาร)
7. ทิศทางการกระจายอํานาจ
ปญหาและสาเหตุ
หากสวนกลางและสวนทองถิ่นยังไมเริ่มขยับตัวในการถายโอนภารกิจ จะมีกลไกใดที่จะ
ชวยทําใหการกระจายอํานาจยังคืบหนาตอไปได นอกจากนี้ การกระจายอํานาจอาจจะมีความ
คืบหนาไปไดนอย หากกลไกการเมืองระดับชาติไมเอื้ออํานวย เชน การเมืองไทยในอนาคตอาจ
กลายเปนระบอบอมาตยาธิปไตย ซึ่งมีความเปนไปไดที่จะไมตอ งการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
(สมเกียรติ)
แนวทางแกไขปญหา
ในกรณีที่เกิดปญหาดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจมีหนาที่ในการ
ขับเคลื่อนผลักดัน และคอยกํากับดูแลกลไกการกระจายอํานาจใหสามารถลุลว งตอไปได (สกนธ)
8. ความเขมแข็งของชุมชน
ปญหาและสาเหตุ
มีตัวอยางชุมชนและเครือขายชาวบานทีม่ ีความเขมแข็ง และสามารถเขาไปมีสวนรวม
อยางจริงจังในการขับเคลื่อนนโยบายตามที่ตนตองการไดอยูบาง ชุมชนและเครือขายชาวบาน
ที่ประสบความสําเร็จ สวนใหญเปนเครือขายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการเงินชุมชน
เชน เครือขายประชารัฐ และเครือขายเกษตรกรรมยัง่ ยืน เปนตน (ปทมาวดี) อยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบันเรายังไมมีขอมูลแนชัดวา
ตัวอยางชุมชนและเครือขายชาวบานที่มีความเขมแข็งนีม้ ี
สัดสวนอยูมากนอยเพียงใด (อัมมาร)
เปนที่นาสังเกตวา ความสําเร็จในการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนนโยบายขององคกร
จัดสรรทรัพยากรสวนหนึ่งเนื่องมาจากการที่รัฐธรรมนูญป 2540 ไดใหสิทธิและหนาที่ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติแกทองถิ่นโดยตรง ในขณะที่องคกรการเงินชุมชนเขมแข็งไดดวยตัวเอง แม
ไมไดรับการหนุนเสริมจากรัฐธรรมนูญ (ปทมาวดี)
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมคอยมีสวนชวยชุมชนและเครือขายชาวบานในการ
ผลักดันนโยบายที่ชุมชนและเครือขายชาวบานตองการเทาใดนัก การขับเคลื่อนที่ผานมาจึงมัก
ดําเนินการดวยตนเองตรงไปยังผูกําหนดนโยบายระดับบนผานการชวยเหลือทั้งทางตรงและ
ทางออมจากภาคีวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) และคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ เปนตน การที่ชุมชนและเครือขายชาวบานที่เขมแข็งมักจะมองขามองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจสะทอนความไมไววางใจตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรืออาจ
สะทอนวา อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํากัดเกินกวาที่จะแกปญ
 หาใหพวกเขา
ได (ปทมาวดี)
ในระดับชุมชนและเครือขายชาวบาน ยังมีทั้งผูที่สนับสนุนและผูที่คัดคานการกระจาย
อํานาจ
เนื่องจากยังมีความแตกตางของแนวคิดอุดมการณและการผันแปรของสถานการณ
นอกจากนี้ ยังมีตัวอยางของชุมชนและเครือขายชาวบานที่เปนเสรีชน ซึ่งสามารถตัดสินใจมีสวน
รวมและดําเนินการทางการเมืองดวยตนเองโดยปลอดจากสภาพอุปถัมภ เชน ชุมชนแมคํา และ
ชุมชนคีรีวง ดังนั้นจึงไมเห็นดวยกับแนวคิดการแกไขปญหาใหสงั คมพนจากสภาพอุปถัมภของ
เอนก เหลาธรรมทัศนที่เสนอใหเปลี่ยนชนบทใหเปนเมือง เพื่อเพิ่มจํานวนเสรีชนคนชั้นกลาง
(ปทมาวดี)
แนวทางแกไขปญหา
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น
และสนับสนุนแนวคิดที่จะใหชุมชนและ
เครือขายชาวบานสามารถปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนของตนได หาก
การดําเนินการนั้นไมไดไปสงผลกระทบตอชุมชนอื่น (ปทมาวดี)
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 21
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2550
สถานที่ หองประชุมอนุสรณสถาน 14 ตุลา ถนนราชดําเนิน
ผูใหสัมภาษณ คุณสุริยะใส กตะศิลา คุณพิภพ ธงไชย คุณนิติรฐั ทรัพยสมบูรณ คุณสมศักดิ์
โกศัยสุข และคุณรสนา โตสิตระกูล
สภาพปญหา
1. ภาพรวมของการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม มุงเนนการจัดการปญหาการเมืองของ
นักการเมือง เชน ปญหาจํานวน ส.ส.มากเกินไป ปญหาระบบการเลือกตัง้ แตมิไดให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมภาคประชาชนอยางแทจริง (พิภพ)
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2. ในชวงรัฐบาลทักษิณ การตรวจสอบฝายบริหารลมเหลว เนื่องจากหลายสาเหตุ เชน
องคกรอิสระ ถูกแทรกแซงจากนักการเมือง ส.ว. เปนบุคคลผูใกลชิดกับนักการเมือง เปนตน
(พิภพ/ สุริยะใส/ รสนา)
ขอเสนอ
1. ควรนํารัฐธรรมนูญป 2540 ใชเปนฐานในการรางรัฐธรรมนูญป 2550 โดยมุงเนนไป
ที่การสรางความเขมแข็งภาคประชาชน (พิภพ)
2. ทบทวนและกําหนดกลไกการสรรหาองคกรอิสระขึ้นใหม
เพื่อมิใหนักการเมือง
แทรกแซง (พิภพ)
3. ควรสนับสนุนใหอํานาจตุลาการ
เขามาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยมากขึ้น กลาวคือ องคกรศาล ควรมีบทบาททางการเมือง หรือ “ตุลาการภิวัตน”
(พิภพ)
ทั้งนี้ ในชวงทีผ่ านมา คดีการเมืองสําคัญ ไดเขาสูกระบวนการยุติธรรม และยุติโดยการ
ตัดสินของศาล เชน ปญหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในชวงรัฐบาลทักษิณ เปนตน
4. ควรปฏิรูประบบตุลาการทัง้ ระบบ นับตั้งแต ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา
กระบวนการพิจารณาตัดสินคดี ระบบการศึกษานิติศาสตร (พิภพ) หรือเรียกวา “ยุติธรรมภิวัตน”
(คณะผูวิจัย)
5. ควรปรับทัศนะคติของบุคคลากรในกระบวนการยุตธิ รรม ใหเปดกวางมากยิ่งขึ้น
และใหสอดคลองกับบทบัญญัติการคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (พิภพ)
ขอโตแยงก็คอื องคกรศาลไมมีฐานยึดโยงกับประชาชน จึงมิควรเพิม่ บทบาทศาลยุติธรรมในทาง
การเมือง (นิติรัฐ)
6. ศาลทองถิ่น
ควรมีความเขาใจตอปญหาความขัดแยงของชาวบานกับรัฐมากขึน้
เชน ปญหาทีด่ ินทํากินในเขตปาสงวน ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน (นิติรฐั )
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
สภาพปญหา
1. บทบัญญัติสทิ ธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญป 2540 ไมสามารถปฏิบัตไิ ดจริง เชน สิทธิ
ชุมชน เนื่องจากเจาหนาที่รัฐมักอางวายังไมมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรองรับ (พิภพ/
รสนา/ สมศักดิ์)
2. ปญหาการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมโดยสงบ มักถูกเจาหนาที่รัฐ
ขัดขวางหรือจับกุม (พิภพ)
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ขอเสนอ
1. ควรตัดวลี “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ ออก เพื่อใหบทบัญญัติการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน มีผลในทางปฏิบตั ิ (พิภพ)
2. การใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน ควรอางอิงรัฐธรรมนูญไดโดยตรง โดยมิตองรอ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สวนกฎหมายลําดับรองที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ก็มิควรเปน
อุปสรรคในการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด (รสนา/
สมศักดิ์)
3. ควรกําหนดใหประชาชน สามารถยื่นฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง เพื่อใหศาล
รัฐธรรมนูญตีความกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ (พิภพ)
4. องคกรศาล
ควรพิจารณาคดีความ
โดยอางอิงบทบัญญัติสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ เปนหลัก (รสนา)
5. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ (รสนา)
6. ควรสรางกลไกการประกัน สิทธิในที่อยูอาศัยของผูไรที่อยูอาศัย สิทธิในการใช
คลื่นวิทยุชุมชนของประชาชนในชุมชน (พิภพ) สิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานทุก
ประเภท รวมถึงแรงงานรับเหมาชวง (สมศักดิ์)
7. รัฐธรรมนูญตองประกันและคุมครองสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน มิใหนายจาง
เลิกจางผูกอตัง้ สหภาพแรงงานไดโดยงาย
8. รัฐควรสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรในชนบท ใน
รูปแบบตางๆ มากขึ้น (นิติรัฐ)
ประชาธิปไตยทางตรง
การเขาชื่อเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน
สภาพปญหา
1. รางกฎหมายที่ประชาชนเสนอ มักถูกแกไขเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญ เมื่อเขาสูการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
2. รางกฎหมายที่ประชาชนเสนอ มักถูกนํามาเรียงลําดับทายสุด หลังจากรางกฎหมาย
ที่เสนอโดยรัฐบาล (พิภพ/ สุริยะใส/ รสนา/ สมศักดิ์)
ขอเสนอ
1. ควรกําหนดใหรางกฎหมายที่ประชาชนเปนผูเสนอ
ผูแทนราษฎรองรับหลักการ และตองพิจารณาในวาระแรก (สมศักดิ์)
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เปนรางกฎหมายที่สภา

2. ในการแปรญัติรางกฎหมายที่ประชาชนเปนผูเสนอ ควรมีตวั แทนจากภาคประชาชน
ในชั้นกรรมาธิการ
เพื่อยืนยันหลักการอันเปนสาระสําคัญของรางกฎหมาย
มิใหแกไข
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (สมศักดิ์/ รสนา/ สุริยะใส)
3. หากรางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน ไมผานสภาผูแทนราษฎร
ควรใหสภา
ผูแทนราษฎร ชี้แจงเหตุผล และใหมีการทําประชามติทั่วประเทศ (สมศักดิ์)
การเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
สภาพปญหา
1. การเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีขั้นตอนและเงื่อนไขที่ยุงยาก มี
ตนทุนสูง สรางภาระแกภาคประชาชน เชน การถายสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
การตรวจสอบผูลงลายมือชือ่ ผูมีสิทธิถอดถอน เปนตน (รสนา)
2. ผูรวบรวมรายชื่อตองตรวจสอบแตละลายมือชื่อวาเปนผูมีสิทธิถอดถอนหรือไม หาก
เกิดความบกพรอง เชน บางรายชื่อเปนผูขาดคุณสมบัติ ผูรวบรวมรายชื่อจะมีความผิดตาม
กฎหมาย (รสนา)
ขอเสนอ
1. ควรกําหนดขัน้ ตอนการเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูง
และการเขาชือ่
เสนอรางกฎหมาย กระทําไดงายขึ้น (รสนา)
2. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรอํานวยความสะดวกในการถายสําเนาบัตร
ประชาชน การตรวจสอบรายชื่อผูมีคุณสมบัติ (รสนา)
3. ยกเลิกบทลงโทษตอผูรวบรวมรายชื่อ ในกรณีที่พบวา บางรายชื่อ เปนบุคคลผูขาด
คุณสมบัติ (รสนา)
4. การเขาชื่อถอดถอน ควรครอบคลุมถึงขาราชการระดับสูงที่เกี่ยวของกับการทุจริต
คอรัปชั่น เชน ปลัดกระทรวง (รสนา)
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ
1. ปญหาการจัดสรรงบประมาณในโครงการขนาดใหญของรัฐ ขาดความโปรงใส เอื้อ
ตอการทุจริต (สุริยะใส)
ขอเสนอ
1. ควรใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปของรัฐสภา ยกตัวอยางเชน การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในโครงการขนาด
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ใหญ ควรเปดรับฟงความเห็นของประชาชน กอนการแปรญัตติงบประมาณ และกําหนดใหมี
ตัวแทนจากภาคประชาชน เขารวมประชุมแปรญัติติงบประมาณ (สุริยะใส)
2. โครงการที่สวนราชการเสนอของบประมาณจากรัฐบาล ควรเปดเผยตอสาธารณะ
และใหประชาชนผูคาดวาจะไดรับผลกระทบ สามารถยืน่ หนังสือคัดคานได (สุริยะใส)
พรรคการเมือง
สภาพปญหา
1. รัฐธรรมนูญป 2540 ไมเอื้อตอพรรคการเมืองขนาดเล็ก เนื่องจากขอจํากัดหลาย
ประการ เชน ขอกําหนดเกณฑขั้นต่ํา 5% ในการไดมาซึ่ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง
ขอบังคับจํานวนสาขาพรรคการเมือง เปนตน (นิติรฐั )
2. รัฐธรรมนูญจํากัดสิทธิของผูสมัคร ส.ส. เชน ขอบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองสังกัด
พรรคการเมือง ขอกําหนดวุฒิการศึกษา เปนตน (นิติรฐั )
ขอเสนอ
1. ควรลดเกณฑขั้นต่ําในการไดมาซึ่ง ส.ส บัญชีรายชื่อพรรคการเมือง จาก 5% เปน
1% (นิติรัฐ)
2. ยกเลิกขอบังคับใหผูสมัคร ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง (พิภพ/ นิติรัฐ/ สุริยะใส)
3. ควรสนับสนุนใหเกิดพรรคการเมืองทางเลือกใหม ซึ่งมีนโยบายแตกตางจากพรรค
การเมืองในปจจุบัน เชน นโยบายปฏิรูปที่ดิน นโยบายรัฐสวัสดิการ เปนตน (นิตริ ัฐ/ พิภพ)
สิทธิในการเลือกตั้ง
สภาพปญหา
การบังคับใหใชสิทธิเลือกตั้งตามภูมิลําเนา กอใหเกิดภาระและตนทุน แกประชาชนบาง
กลุม เชน ผูใชแรงงาน (สมศักดิ์)
ขอเสนอ
ใหผูใชแรงงานสามารถใชสทิ ธิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งตามที่สถานประกอบการตั้งอยู
(สมศักดิ์)
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การหาเสียงเลือกตั้ง
ขอเสนอ
1. รัฐควรจัดสรรเวลาออกอากาศสื่อสาธารณะ และพื้นที่สําหรับโปสเตอร ใหแกพรรค
การเมือง ผูสมัคร ส.ส. และ ส.ว. เพื่อใชหาเสียง อยางเสมอภาคกัน (นิติรัฐ/ รสนา)
2. ควรใหรฐั สภาจัดทําประวัตแิ ละผลงาน (profile) ของ ส.ส. และ ส.ว. อยางครบถวน
โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปนผูเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ เชน การลงมติใน
การประชุมแตละครั้ง สายสัมพันธทางธุรกิจ รางกฎหมายที่ส.ส. และ ส.ว. เปนผูผลักดัน เปนตน
(รสนา)
สภาผูแทนราษฎร
สภาพปญหา
1. ฝายบริหารรวบอํานาจในสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากพรรครัฐบาลมีเสียงขางมาก
อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (สุริยะใส)
2. ปญหาการตรวจสอบโดยรัฐสภาลมเหลว (สุริยะใส)
3. รัฐธรรมนูญจํากัดสิทธิของผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. โดยกําหนดวุฒิ
การศึกษาขั้นต่ํา (สมศักดิ์)
ขอเสนอ
1. ในการเขาชื่อขอเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ควร
ทําไดงายขึ้น กลาวคือ ควรลดสัดสวนจํานวน ส.ส. จาก 2 ใน 5 เปน 1 ใน 5 หรือกําหนดใหมี
การเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีปล ะครั้ง (สุริยะใส)
2. ยกเลิกขอบังคับใหผูสมัคร ส.ส. และ ส.ว. ตองมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สมศักดิ์)
วุฒิสภา
สภาพปญหา
1. ปญหา ส.ว. สวนใหญเปนผูม ีสายสัมพันธกับ ส.ส. (สุริยะใส)
2. ปญหาอํานาจของ ส.ว. ในการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ (สุริยะใส)
ขอเสนอ
1. คงระบบเลือกตั้ง ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญป 2540 แตควรแบงอํานาจในคัดเลือกองคกร
อิสระใหภาคประชาชนมากขึ้น เชน เพิ่มสัดสวนภาคประชาชนในคณะกรรมการสรรหาองคกร
อิสระ (สุริยะใส)
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2. ยกเลิกขอกําหนดหาม ส.ว. หาเสียง แตควรจํากัดงบประมาณในการหาเสียง
(รสนา)
3. อนุญาตใหมีการแนะนําตัวผูล งสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ทางเว็บไซต (สุริยะใส)
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ขอเสนอ
1. ควรมีกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีในอัตรากาวหนา ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรา
83 วา รัฐตองมีการดําเนินการกระจายรายไดอยางเปนธรรม (สมศักดิ์)
2. ในการรางรัฐธรรมนูญป 2550 ควรดําเนินการไปพรอมกับการรางกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ และนําเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สมศักดิ์)
3. ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2550 ควรระบุใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (สุริยะใส)
4. ควรระบุในรัฐธรรมนูญวา ที่ดินเปนปจจัยทางสังคม ตองตอบสนองตอประชาชน
โดยในทางปฏิบัติ รัฐควรเวนคืนที่ดินทีม่ ิไดใชประโยชน นํามากระจายใหแกชาวบานผูไรที่ดินทํา
กิน (นิติรัฐ)
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการทุจริตคอรัปชั่น
สภาพปญหา
1. นักการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐ มักใชกฎหมายหมิ่นประมาทในการฟองรอง เพื่อ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากภาคประชาชน (รสนา)
2. การเปดเผยขอมูลขาวสารการใชงบประมาณของรัฐ ยังขาดความโปรงใส (รสนา)
ขอเสนอ
1. ในกรณีที่ประชาชนเปดเผยขอมูลการกระทําโดยมิชอบของนักการเมือง ควรยกเวน
ความผิดฐานหมิ่นประมาทแกผูรองเรียน (รสนา) หรือกําหนดเงื่อนไขใหนกั การเมือง ฟองรอง
ประชาชนไดยากขึ้น (พิภพ)
2. ควรกําหนดใหประชาชน เปนผูเสียหายโดยตรงในคดีการทุจริตของนักการเมือง
(รสนา)
3. ควรบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการป 2540 อยางจริงจัง
เชน การเปดเผย การทําแผนงบประมาณของหนวยราชการ แผนการจัดซื้อจัดจาง การเปดเผย
ขอมูลของผูประมูลโครงการของรัฐ เปนตน (รสนา)
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4. ในการตรวจรับงานโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ควรมีคณะกรรมการจากภายนอก
เขารวมตรวจรับงาน รวมทั้งควรสรางอาสาสมัครในทองถิ่น เพื่อรวมตรวจสอบการดําเนินการ
โครงการของรัฐ (รสนา)
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
สภาพปญหา
1. ปปช. มีขอบเขตการตรวจสอบความมีอยูจริงของทรัพยสินบุคคลผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง เปนจํานวนมากเกินกวาที่ ปปช. จะสามารถตรวจสอบไดจริง
2. กฎหมาย ปปช. กําหนดบทลงโทษตอผูเ ขาชื่อเพื่อถอดถอนบุคคลทีม่ ีการกระทําสอ
ไปในทางทุจริต กลาวคือ ในมาตรา 124 ระบุวา ผูใดเปนผูริเริ่มใหมีการเขาชื่อเพื่อถอดถอน
บุคคลออกจากตําแหนงหรือยื่นคํารองเพื่อดําเนินคดีอาญา หรือยื่นคํากลาวหา โดยรูวาไมมีเหตุ
ที่จะถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง หรือรูวาไมมีพฤติการณวาบุคคลร่ํารวยผิดปกติ หรือรูวา
ไมมีการกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
กระทําการกลาวหาเท็จหรือแสดงพยานหลักฐานเท็จตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ใบคํารองเพื่อถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กําหนดใหผูเขาชื่อเสนอ
ถอดถอน ตองระบุถึงการกระทําสอไปในทางทุจริตอยางชัดแจง ซึ่งเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหา
สามารถฟองรองผูเขาชื่อเสนอถอดถอนไดงาย เชน การฟองรองความผิดฐานการหมิ่นประมาท
โดยเอกสาร เปนตน
4. กฎหมาย ปปช. ไมครอบคลุมถึงการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย
5. ขอบเขตอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมือง
ครอบคลุมเฉพาะ
นักการเมือง แตไมครอบคลุมบริษทั เอกชนผูเกี่ยวของกับการทุจริต
ขอเสนอ
1. ควรมีการตรวจสอบทรัพยสนิ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในชวงระหวางการดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญป 2540 กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง แสดง
ทรัพยสินในชวงเขาสูต ําแหนงและพนจากตําแหนง
2. ปปช.
ควรมุงเนนการตรวจสอบผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่เกี่ยวของกับ
โครงการจัดซื้อจัดจางของรัฐ
3. ควรออกกฎหมายคุมครองผูแจงเบาะแสการทุจริตของนักการเมือง และ ปปช. ควร
ออกระเบียบใหรางวัลแกผูแจงเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น
4. ยกเลิกบทลงโทษตอผูเขาชือ่ ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามกฎหมาย
ปปช. มาตรา 124 และควรพิจารณายกเวนความผิดฐานหมิ่นประมาทของผูเขาชือ่ ถอดถอน
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5. ควรกําหนดใหประชาชนเปนผูเสียหายโดยตรง ในคดีการทุจริตของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง และสามารถฟองรองโดยตรงตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองได
6. ไมควรมีการจํากัดอายุความ ในการฟองรองคดีผูดํารงตําแหนงผูใดที่มีทรัพยสิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
7. ควรเปดชองทางใหประชาชน เขาถึงขอมูลของ ปปช. ไดงายขึ้น
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 22
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2550
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูใหสัมภาษณ ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล
สภาพปญหา
1. เปาหมายในการรางรัฐธรรมนูญป 2550 แคบเกินไป กลาวคือ ผูร างรัฐธรรมนูญ
ตั้งเปาหมาย เพื่อลดอํานาจพรรคการเมือง และนักการเมืองเทานั้น
2. ทิศทางการปฏิรูปการเมืองในปจจุบัน อาจนํามาซึ่งระบอบอํามาตยาธิปไตย เชน
การเพิ่มอํานาจและบทบาทแกระบบราชการและกองทัพ
3. ในชวงที่ผานมา พรรคการเมืองเขมแข็ง แตประชาชนไมสามารถกํากับพรรค
การเมืองได
4. พรรคการเมืองแยกขาดจากกลุมองคกรทางสังคม เชน สหภาพแรงงาน กลุม
เกษตรกร เปนตน
5. รัฐธรรมนูญป 2540 เปดโอกาสใหเกิดพรรคการเมืองขนาดเล็ก แตสรางขอจํากัดใน
การดําเนินการ เชน การกําหนดเงื่อนไขใหแตละพรรคการเมือง ตองจัดตั้งสาขาของพรรคทั่ว
ประเทศ เปนตน
6. ปญหาอํานาจนิยม กลาวคือ รัฐบาลมักแกไขปญหาดวยการใชควาามรุนแรง เชน
ปญหายาเสพติด ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในขณะเดียวกัน ประชาชนบางสวน
ยอมรับวัฒนธรรมอํานาจนิยมดังกลาวนี้
7. บทบัญญัติสทิ ธิเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญป 2540 ไมเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ สาเหตุสําคัญคือ วัฒนธรรมระบบราชการ ไมปรับเปลี่ยนตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
ยกตัวอยางเชน เจาหนาที่กรมปาไมมักจับกุมชาวบานผูทํากินในเขตปาชุมชน โดยอางกฎหมาย
ปาไม แตกลับไมพิจารณาบทบัญญัตวิ า ดวยสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญป 2540 ในบางกรณี
ศาลตัดสินคดีวาชาวบานบุกรุกปาสงวนกระทําความผิดตามกฎหมายปาไม เปนตน
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แนวทางแกไขปญหา
1. ในการปฏิรูปการเมือง ควรมีเปาหมายใหพรรคการเมืองเขมแข็ง ในขณะเดียวกัน
ประชาชนสามารถกํากับพรรคการเมืองได
2. นโยบายพรรคการเมือง ควรเกิดขึ้นมาจากความตองการของประชาชน โดย
ประชาชนสามารถผลักดันความตองการของตนเอง ผานพรรคการเมืองไดมากขึ้นกวาที่ผานมา
3. ควรสรางเงื่อนไขใหการรวมกลุมของประชาชน มีความเขมแข็งขึ้น เชน ยกเลิก
ขอกําหนดหามสหภาพแรงงาน ยุงเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง เปนตน
4. ในการริเริ่มเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน หากรัฐสภาเปลีย่ นแปลงในหลักการ
และเนื้อหาที่สาํ คัญของรางกฎหมาย ตองไดรับความยินยอมจากประชาชนผูเขาชื่อเสนอราง
เสนอกฎหมาย
องคกรอิสระ
สภาพปญหา
1. องคกรอิสระบางองคกร มีอํานาจหนาที่เหลื่อมซอนกัน เชน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ และผูต รวจการของรัฐสภา เปนตน
2. องคกรอิสระขาดความยึดโยงกับประชาชน
ขอเสนอ
1. ควรกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรอิสระใหชัดเจนขึ้น
2. ควรกําหนดใหองคกรอิสระ มีความรับผิดชอบตอประชาชนมากขึ้น เชน กําหนดให
ประชาชนสามารถเขาชื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ เปนตน
3. ควรกําหนดใหองคกรอิสระ
ตองเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนผูรองขอ
เชนเดียวกับ องคกรของรัฐตองอยูภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ เปนตน
วุฒิสภา
สภาพปญหา
ส.ว. สวนใหญ เปนบุคคลทีม่ าจากฐานเสียงเลือกตั้งเดียวกันกับ ส.ส.
ขอเสนอ
ควรกําหนดใหเขตเลือกตั้งวุฒิสภาเปนเขตประเทศ เพื่อให ส.ว. เปนตัวแทนทีม่ ีความ
หลากหลายและมีความแตกตางจาก ส.ส. นอกจากนี้ การกําหนดใหเขตเลือกตั้ง ส.ว. เปนเขต
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ประเทศ อาจเปดโอกาสใหแกผูนําชาวบานที่โดดเดน เชน ผูนําเกษตรกร ผูนําแรงงาน ไดรับการ
เลือกตั้ง เขามาทําหนาที่ในวุฒิสภาไดมากขึ้น
องคกรตุลาการ
สภาพปญหา
1. องคกรตุลาการไมมีความเชือ่ มโยงกับประชาชน
ขอเสนอ
1. การดํารงตําแหนงสําคัญในองคกรตุลาการ ควรไดรับการรับรองจากรัฐสภา
2. ควรคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นตอกระบวนการ
ยุติธรรมมากขึ้น เชน ความคิดเห็นตอการตัดสินคดีทเี่ กี่ยวของกับการเมือง
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 23
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2550
สถานที่ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
ผูใหสัมภาษณ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
สภาพปญหา
1. รัฐธรรมนูญป 2540 เปนรัฐธรมนูญที่ดี แตปญหาอยูที่ตวั ผูใชรฐั ธรรมนูญ กลาวคือ
ในชวงรัฐบาลทักษิณ นักการเมืองแทรกแซงองคกรอิสระ
2. วุฒิสมาชิกเปนผูมีความใกลชิดกับนักการเมือง
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)
รัฐธรรมนูญป 2540 กําหนดใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) มีอํานาจหนาที่
สําคัญหลายประการ เชน การพิจารณาคัดเลือกผูวาการตรวจเงินแผนดิน การวางนโยบายการ
ตรวจเงินแผนดิน เปนตน
สภาพปญหา
1. ในชวงรัฐบาลทักษิณ บุคคลผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)
เปนผูท่มี ีสายสัมพันธกับอดีตนายกรัฐมนตรี
2. กฎหมายกําหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลผูดาํ รงตําแหนง คตง. ไวกวางเกินไป
กลาวคือ คตง. ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกเกาคน คัดสรรจากผูมี
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ความชํานาญการและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน
การเงินการคลัง และดานอื่นๆ (มาตรา 312)
ในชวงที่ผานมา บทบัญญัติดังกลาวถูกตีความใหครอบคลุมคุณสมบัติของบุคคลกวาง
ขึ้น และไดเปดโอกาสใหผูที่ขาดความเชีย่ วชาญดานการตรวจเงินแผนดิน เขามาดํารงตําแหนง
ใน คตง. เชน อดีตขาราชการเกษียณอายุจากกระทรวงตางๆ
3. ในทางทางปฏิบัติ คตง. ขาดความเปนผูชํานาญการในการใหคําแนะนํา และ
คําปรึกษาดานการตรวจเงินแผนดิน
4. ในชวงรัฐบาลทักษิณ คตง. ขาดความเขาใจตอสถานะและอํานาจของตน และไม
เขาใจแนวคิดการคานอํานาจระหวางองคกรตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ทําหนาตรวจสอบทางการเงิน (financial audit)
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง (procurement audit) ตรวจสอบการดําเนินงาน (performance
audit) และตรวจสอบการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (compliance audit)
การตรวจสอบของ สตง. มีการวางแผนลวงหนา โดยมีเปาหมายเพื่อยับยั้งการทุจริต
คอรัปชั่น กอนที่ความเสียหายตอรัฐจะเกิดขึ้น ยกตัวอยางเชน ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ สตง.
จะตรวจสอบ ตั้งแตแผนการจัดซื้อจัดจาง การประกวดราคา การทําขอเสนอโครงการ (term of
reference) เปนตน
ในกรณีที่ สตง. พบการกระทํามิชอบดวยกฎหมาย และการทุจริต คอรัปชั่น สตง. จะสง
สํานวนคดีดังกลาว ไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
เพื่อให ปปช. เปนผูฟองคดีตอศาล
สภาพปญหา
1. ปปช. ไมสงฟองคดีจํานวนมากที่ สตง. ไดสงสํานวนไป
2. การทํางานของ สตง. ขึ้นอยูกับตัวบุคคลมาก อาทิ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
3. ขาราชการของ สตง. มีคาตอบแทนนอยเกินไป เมื่อเทียบกับความรับผิดชอบที่สงู
มาก
4. ปริมาณงานของ สตง. มีมากเกินไป ไมสอดคลองกับจํานวนบุคลากร กลาวคือ
ขาราชการ สตง. มีจํานวนประมาณ 2,000 คน ซึ่งไมเพียงพอ
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5. ปญหาการคอรัปชั่นขององคกรปกครองทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอ
1. สตง. ควรสรางบุคลากรมีคุณภาพขึ้นมาจากภายในองคกรเอง โดยไมควรโอนยาย
บุคลากรมาจากองคกรอื่น
2. ควรคุมครองขาราชการของ สตง. ในการปฏิบัติหนาทีต่ รวจสอบการกระทํามิชอบ ที่
อาจเกี่ยวโยงกับนักการเมือง เพื่อมิใหนักการเมืองกลั่นแกลง ดวยการลงโทษทางวินัย หรือการ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับขาราชการเหลานั้น
3. ควรพัฒนาการตรวจสอบภายใน (internal audit) ของหนวยงานของรัฐ ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของแตละหนวยงาน ควรมีอิสระจาก
ผูบังคับบัญชามากขึ้น หรืออาจกําหนดใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของหนวยงานตางๆ ขึน้
ตรงตอ สตง. เพื่อมิใหผูบังคับบัญชาหนวยงานนั้นๆ แทรกแซงการตรวจสอบ
4. ควรจัดการอบรมทางดานวิชาการ จัดทําหลักสูตร และสรางสถาบันพัฒนาบุคลากร
ดานการตรวจเงินแผนดิน
5. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน ควรเปนผูท ี่มคี วามรูความเชี่ยวชาญในดานการตรวจสอบ
ทางการเงินและดานการบัญชี เนื่องจากงานจํานวนมากเปนการตรวจสอบ เพื่อรับรองงบ
ทางการเงินของหนวยงาน
6. ควรจัดตั้งศาลตรวจเงินแผนดิน และกําหนดสิทธิในการฟองคดี และองคกรผูฟองคดี
ใหเหมาะสม เพื่อแกปญหา ปปช. ไมสงฟองคดี
7. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน ควรมาจากการคัดเลือกโดยองคกรที่มีความซื่อสัตยสุจริต
นอกภาคการเมือง อาทิ องคมนตรี
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 24
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2550
สถานที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ผูใหสัมภาษณ ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ
รัฐธรรมนูญ
สภาพปญหา
1. ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ผูรางรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงปญหาเชิงโครงสราง
ของสังคมไทยนอยมาก อาทิ ความไมเทาเทียมกันทางอํานาจของคนกลุมตางๆ ในดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความไมเทาเทียมกันทางโอกาส
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ในการรางรัฐธรรมนูญ ผูรางรัฐธรรมนูญ มักจะพิจารณาประเด็นปญหาเฉพาะของ
รัฐธรรมนูญ และเทคนิคทางกฎหมาย ซึ่งไมเชื่อมโยงกับการแกไขปญหาเชิงโครงสราง
ยกตัวอยางเชน ในการถกเถียงของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตอประเด็นวุฒิสภา เปน
การถกเถียงวาควรคงวุฒิสภาไวหรือไม ที่มาของวุฒิสภาควรเปนอยางไร แตไมไดพิจารณาวา
การคงไวซึ่งวุฒิสภา จะชวยแกปญหาเชิงโครงสรางไดหรือไม อยางไร เปนตน
2. ผูรางรัฐธรรมนูญมุงเนนการจัดการกับปญหารัฐบาลทักษิณ
โดยความเชื่อที่วา
ปญหารัฐบาลทักษิณ มีสาเหตุมาจากรัฐธรรมนูญป 2540 เชน ความพยายามแกปญหาฝาย
บริหารเขมแข็ง โดยมองขามปญหารัฐบาลออนแอในอดีต ซึ่งการกําหนดนโยบายของรัฐบาลอยู
ภายใตอํานาจของราชการ เปนตน
ขอเสนอ
1. ในการรางรัฐธรรมนูญ ควรมุงแกไขปญหาเชิงโครงสรางความไมเทาเทียมกันใน
สังคม อาทิ การกระจุกตัวของทรัพยากร เปนตน
2. รัฐธรรมนูญควรสรางเงื่อนไข บรรยากาศ และทิศทาง ที่เอื้อตอการแกไขปญหาเชิง
โครงสรางดังกลาว
3. รัฐธรรมนูญควรสรางเงื่อนไขใหสังคมสามารถปรับตัวเองไปได โดยไมเสียหลักการ
สิทธิเสรีภาพ โดยที่ประชาชน และสถาบันตางๆ ควรมีอาํ นาจใกลเคียงกัน
4. ควรใหภาคประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบถวงดุลฝายบริหาร นิติบัญญัติ และ
องคกรอิสระไดโดยตรง โดยประชาชนเปนผูดําเนินการการตรวจสอบจนสิ้นสุดกระบวนการ อาทิ
การถอดถอน ส.ส. ในเขตของตน เปนตน
5. ควรสรางกลไกการตรวจสอบความสัมพันธระหวางรัฐบาลและกลุมธุรกิจตางๆ ที่
เอื้อประโยชนตอกัน
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
ปญหาเจาหนาที่รัฐละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
วินิจฉัยแกเจาหนาที่รัฐในขอบเขตที่กวางเกินไป

เนื่องจากกฎหมายใหอํานาจ

ขอเสนอ
1. ควรมีขอกําหนดที่ชัดเจนในการลงโทษเจาหนาที่รัฐทีล่ ะเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน
2. ควรจํากัดอํานาจวินิฉัยของเจาหนาที่รัฐใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม
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3. ควรสรางกลไกประกันสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเรียกรองของประชาชน เชน
ควรใหอํานาจองคกรอิสระ ในตรวจสอบเจาหนาที่รัฐทีล่ ะเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในการ
ตรวจสอบดังกลาว ควรมีผลใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ รวมทั้งนายกรัฐมนตรี พนจากตําแหนง
4. รัฐธรรมนูญตองใหหลักประกันที่มั่นคงวา
ประชาชนมีสิทธิรวมกลุมเพื่อกิจการ
สาธารณะตางๆ เชน สหกรณ กลุมประทวง กลุมอนุรักษทรัพยากร กลุมจัดการศึกษาทางเลือก
กลุมตรวจสอบ ส.ส. เขต ฯลฯ การละเมิดสิทธิการรวมกลุมของประชาชนโดยรัฐ หากเกิดขึ้นจะ
เปนการผิดรัฐธรรมนูญโดยตรง
ประชาธิปไตยทางตรง
ปญหากระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
กฎหมายโดยประชาชน เปนกระบวนการที่ยุงยาก

และการริเริ่มเสนอราง

นอกจากนี้ ในกระบวนการดังกลาว หลังจากที่ประชาชนไดรวบรวมรายชื่อแลว อํานาจ
จะหลุดจากประชาชนไปอยูท ี่องคกรอื่นๆ เชน วุฒิสภา ในทางปฏิบัติ ประชาธิปไตยทางตรง
ของประชาชนจึงไมมีความหมาย
ขอเสนอ
ควรสรางกลไกและกระบวนการอันหลากหลายใหประชาชนสามารถริเริ่มเสนอกฎหมาย
ไดงายขึ้น รวมทั้งประชาชนสามารถควบคุม ส.ส. ไดโดยตรง
ยกตัวอยางเชน การใหสิทธิประชาชนในการถอดถอน ส.ส. โดยตรง กลาวคือ ประชาชน
ในเขตเลือกตัง้ จํานวนหนึ่ง มีสิทธิที่จะเรียกรองใหลงมติถอดถอน ส.ส. ของตนได หากในการลง
มติปรากฏวา ส.ส. ผูนั้นไดคะแนนเสียงไมถึงครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนัน้ ส.ส. ผูนั้น
จะตองพนจากตําแหนง
พรรคการเมือง
รัฐธรรมนูญป 2540 ใชการตรากฎหมาย เพื่อใหพรรคการเมืองเขมแข็ง เชน กําหนดให
ผูสมัคร ส.ส. ตองสังกัดพรรค รัฐใหเงินอุดหนุนพรรคการเมือง รัฐมนตรีตองพนจากการเปน
ส.ส. เปนตน
การตรากฎหมายเพื่อใหพรรคการเมืองเขมแข็งเปนไปไดยาก เนื่องจากพรรคการเมือง
เปนการรวมตัวกันโดยธรรมชาติของนักการเมือง คลายกับสมาคมของนักการเมือง หรือสหกรณ
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ของนักการเมือง ความเขมแข็งของสถาบันทางการเมือง จึงตองเปนพัฒนาการตามสภาพที่เปน
จริง
ในปจจุบันสถาบันพรรคการเมืองทั่วโลกอยูในภาวะเสือ่ มถอย เนื่องจากสาเหตุสําคัญคือ
ในสังคมสมัยใหม กลุมผลประโยชนมีความหลากหลายมากขึ้น เปนกลุมผลประโยชนที่มี
ลักษณะเฉพาะมากขึ้น
พรรคการเมืองจึงไมสามารถตอบสนองผลประโยชนแกกลุมผลประโยชนที่หลากหลาย
ได ในขณะเดียวกัน กลุมผลประโยชนก็ไมตองการผลักดันผานพรรคการเมือง นอกจากนี้ การ
กอตั้งพรรคการเมือง ยังมีตนทุนสูงเกินไปสําหรับกลุม ผลประโยชนขนาดเล็ก
สรุปการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิครัง้ ที่ 25
(เสวนาปฏิรปู การเมืองเรื่อง "ระบบยุติธรรม")
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2550
สถานที่ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูเขารวมการเสวนา ดร. คณิต ณ นคร รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค รศ.ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล
ระบบยุติธรรม
สภาพปญหา
1. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย มุงเนนการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
(litigation) มากกวาการบริหารงานยุติธรรม (criminal justice administration) ผลก็คือ คดีเขาสู
กระบวนการยุติธรรมเปนจํานวนมาก (คณิต)
2. การตรวจสอบความจริงในคดีอาญา ขาดประสิทธิภาพ กลาวคือ เจาหนาที่ตํารวจมี
อํานาจในกระบวนการสอบสวนโดยเอกเทศ ขาดการตรวจสอบ รวมทั้งการทํางานของเจาหนาที่
ตํารวจและอัยการขาดเอกภาพ (คณิต/ สุรศักดิ์)
ขอเสนอ
1. ควรมุงเนนการบริหารงานยุติธรรม เพื่อลดจํานวนคดีและลดจํานวนผูตองขัง ใน
กระบวนการดําเนินคดีในชัน้ เจาพนักงานอัยการ อัยการควรใชเครื่องมือตางๆ เพื่อลดจํานวน
คดีที่จะเขาสูการพิจารณาของศาลอยางเหมาะสม เชน การใชดุลยพินิจสั่งไมฟอง การชะลอการ
ฟอง เปนตน
ในกระบวนการยุติธรรมในชัน้ ศาล ศาลควรใชดลุ ยพินจิ ในการตัดสินรอลงอาญา การคุม
ประพฤติ การปลอยตัวชัว่ คราว เพื่อลดจํานวนผูตองขัง (คณิต)
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2. ควรมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจของอัยการที่มีแนวโนมสงฟองมาก
เกินไป สวนการชะลอการฟอง กลไกการตรวจสอบอาจอยูในรูปแบบของคณะกรรมการชะลอ
การฟอง อันประกอบดวยตัวแทนจากภาคสวนตางๆ (สุรศักดิ์)
3. ควรแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในบางมาตรา เพื่อใหอัยการเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ (คณิต/ สุรศักดิ์)
4. ควรทบทวนขอบเขตความเปนผูเสียหายในทางอาญา รวมถึงผูมีอํานาจฟองรองใน
คดีอาญาใหชัดเจน เนื่องจากที่ผานมา ในคดีอาญาบางคดี ผูมีอิทธิพลมักจะวาจางใหผูเสียหาย
บรรยายคําฟองไมถูกตอง เพื่อใหศาลยกฟอง และคดีก็จะยุติลง กลาวไดวา ผูเสียหายอาจเปน
ปญหาในกระบวนการยุติธรรมเองดวย (สุรศักดิ์)
ศาลยุติธรรม
สภาพปญหา
1. การไตสวนมูลฟองของศาลขาดประสิทธิภาพ เห็นไดจากจํานวนคดีที่ศาลยกฟองมี
สัดสวนสูงมาก กลาวคือ ประมาณรอยละ 50 ของคดีที่เขาสูการพิจารณาของศาล เปนคดีที่ศาล
ตัดสินยกฟอง (คณิต)
2. ปญหาทัศนะคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในประเด็นการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ไมปรับเปลีย่ นตามรัฐธรรมนูญป 2540
2.1 รัฐธรรมนูญป 2540 ไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิของผูถูกจับ ผูตองหา
และจําเลยในคดีอาญาไวหลายประการ เชน ในการจับกุมหรือคุมขังบุคคล และการตรวจคนในที่
รโหฐานของเจาหนาที่ตํารวจ จะกระทําไดโดยมีคําสั่งหรือหมายของศาลเทานั้น (มาตรา 238
และมาตรา 237)
ในทางปฏิบตั ิ ศาลออกหมายอาญาโดยขาดการกลั่นกรอง และการพิจารณาอยาง
ละเอียดรอบคอบ กลาวคือเมื่อตํารวจรองขอหมายอาญาจากศาล ศาลมักออกหมายอาญาโดย
ทันที การคุมครองสิทธิของผูตองหา จึงไมเปนไปตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญป 2540
2.2 รัฐธรรมนูญป 2540 บัญญัติใหมีการตรวจสอบภายในองคกรศาล เชน
กําหนดใหการพิจารณาคดีตองดําเนินการโดยครบองคคณะ เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดในการ
รับฟงพยานหลักฐาน และเพื่อใหผูพิพากษาในองคคณะ สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหนาทีข่ อง
ผูพิพากษารวมองคคณะได
ในทางปฏิบตั ิ การพิจารณาคดีสวนใหญ จะมีผูพิพากษาเปนผูพิจารณาตัดสินคดีเพียง
คนเดียว (สุรศักดิ์)
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3. คาใชจายของรัฐในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มสูงขึ้นมาก (คณิต) สาเหตุสําคัญคือ
การเพิ่มจํานวนของผูพิพากษา หลังจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญป 2540 (คณะผูวจิ ัย)
ยกตัวอยางเชน ในปจจุบันผูพิพากษาศาลฎีกา มีจํานวนประมาณ 100 คน ในขณะที่ผูพิพากษา
ของศาลสูงสุดในบางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน มีจํานวน 15 คน สหรัฐมีจํานวน 9 คน เปนตน
(คณิต)
ขอเสนอ
1. ควรเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการไตสวนมูลฟองของศาล หากการไตสวน
มูลฟองมีประสิทธิภาพ การยกฟองในชั้นศาลจะอยูในอัตราที่ต่ํา ยกตัวอยางเชน ในประเทศ
ญี่ปุน คดีที่เขาสูการพิจารณาของศาล มีการยกฟองเพียงรอยละ 10
2. ควรปรับภาระกิจของศาลอุทรณใหเปนศาลพิจารณา (trial court) เชนเดียวกับศาล
ชั้นตน เพื่อใหการพิจารณาคดีมีความรอบคอบมากขึ้น ทั้งนี้ ในปจจุบันศาลอุทรณทําหนาที่เพียง
การตรวจสอบสํานวนจากศาลชั้นตนเทานั้น
3. ศาลฎีกา ควรเปนศาลทบทวนการตัดสินตามขอกฎหมาย (review court) เพื่อเพิ่ม
หลักประกันความถูกตองของคําพิพากษา
4. ที่มาของตุลาการศาลฎีกา ควรมาจากผูพิพากษาของศาลยุติธรรมสวนหนึ่ง และ
ผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกอีกสวนหนึ่ง
5. ควรปรับปรุงการใหเหตุผลในคําพิพากษา
โดยใหความสําคัญกับการอธิบายถึง
เหตุผลของการตัดสินลงโทษผูกระทําผิด (คณิต)
ในทางปฎิบัติ ผูพิพากษาจะตัดสินลงโทษตามหลักเกณฑในการลงโทษ ซึ่งมีการวาง
เกณฑไวกอนแลว หรือเรียกวา “ยี่ตอก” การวางเกณฑในการลงโทษดังกลาว ทําใหผูพิพากษา
ขาดความเปนอิสระในการวินิจฉัย (คณิต) และยังขัดตอหลักการวาดวยผูกระทําความผิด
รายบุคคล (individualization) กลาวคือ ผูพิพากษาตองพิจารณาขอมูลของแตละบุคคลอยาง
ครบถวน (สุรศักดิ์/ คณิต)
6. ไมควรใหผูพพิ ากษาที่เปนผูไตสวนมูลฟองคดีเปนผูตดั สินคดีเดียวกัน เพื่อปองกัน
ปญหาความโนมเอียงการตัดสินคดี (สุรศักดิ์)
การเขาสูวิชาชีพนักกฎหมาย
ปญหาระบบการศึกษากฎหมายของไทย มุงเนนการทองจําคําพิพากษาฎีกาของศาล
และตัวบทของประมวลกฎหมาย เพื่อสอบเขาเปนพนักงานอัยการ หรือผูพิพากษา ทําให
บุคลากรในองคกรดานยุติธรรมขาดความเขาใจหลักการ และทฤษฎีทางกฎหมาย
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ขอเสนอ
1. ควรแยกการเรียนการสอนเนติบัณฑิต ออกจากการเรียนการสอนกฎหมายของคณะ
นิติศาสตร
2. ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผูเขาสูอาชีพผูพิพากษา ใหมีความเขมงวดมากขึ้น
เชน กําหนดใหผูเขารับการอบรมผูชวยผูพ ิพากษาตองสอบผานเกณฑ เปนตน (สุรศักดิ์)
การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ปญหาขาราชการไมยอมเปนผูเสียหายในคดีการทุจริตของนักการเมือง
ขาราชการเกรงวาตนจะถูกกลั่นแกลง (สุรศักดิ์)

เนื่องจาก

ขอเสนอ
1. ควรใหอัยการมีความเปนอิสระในการริเริม่ ดําเนินคคีอาญาของนักการเมือง พรอม
ทั้งสรางหลักประกันแกอัยการ เพื่อมิใหอัยการผูริเริ่มคดีถูกนักการเมืองกลั่นแกลง หรือถูก
โยกยาย (สุรศักดิ์)
2. ควรตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาทําหนาที่ฟองรองคดีการทุจริตของนักการเมือง (สังศิต)
การปฏิรูประบบตํารวจ
สภาพปญหา
1. องคกรตํารวจถูกนักการเมืองแทรกแซง
และเปนเครื่องมือของนักการเมือง
ยกตัวอยางเชน ในชวงรัฐบาลทักษิณ ตํารวจกลายเปนเครื่องมือของนักการเมืองอยางชัดเจน
(สังศิต)
2. องคกรตํารวจถูกดึงเขาไปเปนสวนหนึ่งของหนวยงานดานความมั่นคงของประเทศ
(สังศิต)
3. องคกรตํารวจ มีอํานาจในการสอบสวนโดยเอกเทศ แยกขาดจากอัยการ ทําใหการ
สอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ ขาดกลไกการตรวจสอบและถวงดุล (สุรศักดิ์)
4. ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจมากเกินไป โดยที่เจาหนาที่ตํารวจ
ทุกหนวยงานจะตองขึ้นตรงตอผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
5. ปญหาเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวของกับธุรกิจผิดกฎหมาย
6. ตํารวจชั้นประทวนไมไดรับความเปนธรรมภายใตระบบการบริหารงานตํารวจใน
ปจจุบัน เชน การเลื่อนยศของตํารวจชัน้ ประทวนไปสูชั้นสัญญาบัตรเปนไปไดยาก ตํารวจชัน้
ประทวนไดรับเงินเดือนในอัตราที่ต่ํามาก (สังศิต)
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ขอเสนอ
1. ควรปรับโครงสรางของตํารวจดังตอไปนี้
1.1 ควรกระจายอํานาจการบริหารงานของตํารวจไปสูระดับภาค ในรูปแบบของ
นิติบุคคล
1.2 ตั้งคณะกรรมการกํากับการบริหารงานของตํารวจในระดับชาติ และระดับภาค
โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ตํารวจใหเปนไปตามนโยบาย ทั้งนี้คณะกรรมการในระดับภาคจะมีอํานาจบริหารที่เปนอิสระจาก
สวนกลาง
1.3 ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และผูบัญชาการตํารวจภาค มีหนาที่รวมประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อรับนโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งมีหนาที่ชี้แจงและตอบขอซักถาม แตไม
สามารถออกเสียงในที่ประชุมได
1.4 คณะกรรมการฯ ควรประกอบดวยตัวแทนจากภาคสวนตางๆ อาทิ ตัวแทน
นักวิชาการ ตัวแทนภาคประชาชน และตัวแทนพรรคการเมือง เปนตน
1.5 ควรจํากัดอํานาจของผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการสัง่ การ และ
การแตงตั้งโยกยายเจาหนาตํารวจในหนวยงานตางๆ โดยอาจกําหนดใหผูบัญชาการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติมีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลดานนโยบาย และการบริหารงบประมาณ เทานั้น
1.6 ควรแยกงานสอบสวนออกจากงานสืบสวน กลาวคือ เจาหนาที่ตาํ รวจประจํา
สถานีตํารวจมีหนาที่เฉพาะงานสอบสวน เนื่องจากงานสอบสวนเปนงานที่เกี่ยวของกับประชาชน
มากกวางานดานอื่น สวนงานดานสืบสวน ควรมีหนวยงานสืบสวนสวนกลางขึ้น (สังศิต)
1.7 ควรมีการกลัน่ กรองการเขาสูตําแหนงของพนักงานสอบสวน
โดยพนักงาน
สอบสวนควรมาจากการพิจารณาแตงตั้ง โดยกระทรวงยุตธิ รรมและกระทรวงมหาดไทย (สุรศักดิ์)
1.8 ควรแยกตํารวจฝายนโยบาย กับฝายปฏิบัติการออกจากกัน (สังศิต) หรือแยก
ภาระหนาที่ของตํารวจในการบังคับใชกฎหมาย (judicial police) ออกจากภาระหนาที่การ
บริหาร (administrative police) (สุรศักดิ์)
2. ควรปฏิรูประบบการศึกษา และระบบการคัดเลือกบุคคลเขาเปนตํารวจ
2.1 ควรแยกระบบการศึกษาของตํารวจออกจากระบบการศึกษาของทหาร
เนื่องจากภารภิจของตํารวจเปนภารกิจที่แตกตางจากภารกิจของทหาร
2.2 การรับบุคคลเขาเปนตํารวจ อาจใชระบบการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่จบ
ปริญญาตรี เพื่อเขาศึกษาที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ
2.3 ใหสํานักงานตํารวจในแตละภาคเปนผูรบั สมัครและคัดเลือกบุคคลเขาเปน
ตํารวจ
2.4 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
ใหเปนหลักสูตร
วิชาการตํารวจสมัยใหม

258

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานตํารวจ
3.1 ควรปรับปรุงระบบการเลื่อนยศของตํารวจชั้นประทวนใหมีความเปนธรรม
มากขึ้น เชน กําหนดเงื่นไขในการสอบเลือ่ นยศของตํารวจชั้นประทวนเปนชั้นสัญญาบัตร
3.2 ปรับคาตอบแทนของตํารวจชั้นประทวนใหสูงขึ้น
4. สรางกลไกสอบสวนนักการเมืองที่แทรกแซงการทําหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ
พรอมกําหนดบทลงโทษที่ชดั เจน
5. จัดตั้งคณะกรรมการอิสระรับเรื่องราวรองทุกขจากการกระทําของตํารวจ
คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ในการรับเรื่องราวรองทุกข และมีอํานาจในการวินิจฉัย (สังศิต)
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ปญหาทะเบียนประวัติอาชญากรรมของผูกระทําความผิดทางอาญา มีผลกระทบตอ
ผูที่เคยกระทําความผิด ซึ่งพนโทษมาเปนระยะเวลานาน (คณะผูวิจยั )
ขอเสนอ
ควรมีการลบลางประวัติอาชญากรรมของบุคคลโดยอัตโนมัติ หากผูกระทําผิดไดพน
โทษ และไมมีการกระทําความผิดซ้ําในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม (สุรสิทธิ์) รวมทั้ง ควรมีกฎหมาย
ทะเบียนประวัติอาชญากรรม เพื่อใหเกิดความแนนอน และชัดเจนขึน้ (คณิต)
2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีอํานาจมากเกินไป กลาวคือ คณะกรรมการ
สอบสวนคดีพเิ ศษ สามารถลงมติเพื่อนําคดีเขามาอยูในอํานาจการสอบสวนของตน (สุรศักดิ)์
โดยเจาหนาที่ตํารวจตองสงมอบคดีเหลานั้น ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษภายใน 10 วัน (สังศิต)
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ภาคผนวกที่ 4
ตารางสรุปการเผยแพรขอ มูลตอสาธารณะ
ตารางที่ ผ.1 การจัดประชุมสัมมนา
วัน เดือน ป
กิจกรรม
ชองทางการเผยแพร
30 พฤศจิกายน 2549 เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ หนังสือพิมพ มติชน
1 “โจทยการปฏิรูปการเมือง
30 พฤศจิกายน 2549 เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ สํานักขาวประชาไท
1 “โจทยการปฏิรูปการเมือง” http://www.prachatai.com

1 ธันวาคม 2549

เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ สํานักขาวประชาไท
1 “โจทยการปฏิรูปการเมือง” http://www.prachatai.com

25 ธันวาคม 2549

เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่
2 “ระบบเลือกตั้ง 2550”
เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่
2 “ระบบเลือกตั้ง 2550”

26 ธันวาคม 2549

27 ธันวาคม 2549

24 มกราคม 2550

25 มกราคม 2550

25 มกราคม 2550

25 มกราคม 2550

หนังสือพิมพ มติชน
สถาบันขาวอิศรา สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
http://politic.tjanews.org
สถาบันขาวอิศรา สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
http://politic.tjanews.org

หัวขอ
นักวิชาการกระแสหลัก
มองปฏิรูปการเมือง 2550
5 นศ. ฉะ หัวขบวนภาค
ประชาชนดีแตวิพากษ
นักการเมืองแตหนีการ
ตรวจสอบ
โจทยปฏิรูปการเมือง การ
เมืองไทยยังไมบรรลุ
โจทยเดิม
ระดมกึ๋นปฏิรูปการเมือง

3 พรรคใหญ หนุน“ระบบ
เลือกตั้ง”ยืนพื้น
รัฐธรรมนูญป 2540
เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่
มองไปขางหนา : ระบบ
2 “ระบบเลือกตั้ง 2550”
เลือกตั้งใหม “เราตองการ
ฝายนิติบัญญัติที่เปน
อิสระหรือรัฐบาลที่
เขมแข็ง?”
บันทึกเสียงการเสวนาปฏิรูป เว็บไซตสัมมนา คณะเศรษฐศาตร เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้ง
การเมืองครั้งที่ 3 “องคกร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่ 3
อิสระ”
http://www.econ.tu.ac.th/seminar “องคกรอิสระ”
เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ หนังสือพิมพ โพสตทูเดย
ดึงองคกรอิสระมาอยูใน
3 “องคกรอิสระ”
พ.ร.บ. ทําลิสตหา
บุคลากร
เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ สถาบันขาวอิศรา สมาคมนักขาว ขอเสนอปฏิรูปองคกร
3 “องคกรอิสระ”
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย อิสระ: เขียนที่มาและ
อํานาจหนาที่ใหชัดใน
http://politic.tjanews.org
รัฐธรรมนูญ
เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ สํานักขาวประชาไท
ชวนฟง ‘วรเจตน ภาคี
3 “องคกรอิสระ”
http://www.prachatai.com
รัตน’ ชัดๆ อีกรอบเรื่อง
‘องคกรอิสระ’
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วัน เดือน ป
29 มกราคม 2550

30 มกราคม 2550

กิจกรรม
บันทึกเสียงเสวนาปฏิรูป
การเมืองครั้งที่ 4
“เศรษฐกิจการเมืองทองถิ่น
2550”
เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่
4 “เศรษฐกิจการเมือง
ทองถิ่น 2550”

26 กุมภาพันธ 2550 ประชุมสัมมนารับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชนครั้งที่
3 วันที่ 25 กุมภาพันธ
2550 จังหวัดสงขลา
26 กุมภาพันธ 2550 บันทึกเสียงเสวนาปฏิรูป
การเมืองครั้งที่ 5
“กระบวนการยุติธรรม 2550”
วาดวยการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมไทย
27 กุมภาพันธ 2550 เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่
5 “กระบวนการยุติธรรม
2550” วาดวยการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมไทย
11 มิถุนายน 2550 บันทึกเสียงการเสวนาเพื่อ
นําเสนอผลการวิจัย
“ขอเสนอวาดวยการปฏิรูป
การเมือง”
12 มิถุนายน 2550 นําเสนอผลการวิจัย ใน
เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่
6 “ขอเสนอในการปฏิรูป
การเมือง”
12 มิถุนายน 2550 นําเสนอผลการวิจัย ใน
เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่
6 “ขอเสนอในการปฏิรูป
การเมือง”
13 มิถุนายน 2550 นําเสนอผลการวิจัย ใน
เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่
6 “ขอเสนอในการปฏิรูป
การเมือง”
14 มิถุนายน 2550 นําเสนอผลการวิจัย ใน

ชองทางการเผยแพร
หัวขอ
เว็บไซตสัมมนา คณะเศรษฐศาตร เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้ง
ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
http://www.econ.tu.ac.th/seminar “เศรษฐกิจการเมือง
ทองถิ่น 2550”
สถาบันขาวอิศรา สมาคมนักขาว นักเศรษฐศาสตรสํานักทา
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย พระจันทรวิพากษการ
กระจายอํานาจทองถิ่น
http://politic.tjanews.org
“ยิ่งแกยิ่งถอยหลัง”
สํานักขาวประชาไท
เอ็นจีโอแนะใช ‘ธรรมนูญ
http://www.prachatai.com
เฉพาะถิ่น’ แกปญหา
ชุมชน
เว็บไซตสัมมนา คณะเศรษฐศาตร เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้ง
ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
http://www.econ.tu.ac.th/seminar “กระบวนการยุติธรรม
2550” วาดวยการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมไทย
สํานักขาวประชาไท
เมียงมองกระบวน
http://www.prachatai.com
ยุติธรรมไทยชวงปฏิรูป
เกียรวาง ไมไดมีแค
ตํารวจ
เว็บไซตสัมมนา คณะเศรษฐศาตร เสวนา “ขอเสนอวาดวย
การปฏิรูปการเมือง”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
http://www.econ.tu.ac.th/seminar
สํานักขาวประชาไท
http://www.prachatai.com

นักวิชาการแนะยังไมสาย
สําหรับการปฏิรูป
การเมือง

สํานักขาวชาวบาน
4 ปมการเมืองที่สังคมตอง
http://www.thaipeoplepress.com เรงปฏิรูป : ตอนที่ 1 ขอ
เสนอวาดวยระบบเลือกตั้ง
และสถาบันการเมือง
สํานักขาวชาวบาน
4 ปมการเมืองที่สังคม
http://www.thaipeoplepress.com ตองเรงปฏิรูป : ตอนที่ 2
ขอเสนอวาดวยองคกร
อิสระและศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักขาวชาวบาน
4 ปมการเมืองที่สังคม
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วัน เดือน ป

15 มิถุนายน 2550

กิจกรรม

นําเสนอผลการวิจัย ใน
เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่
6 “ขอเสนอในการปฏิรูป
การเมือง”

ชองทางการเผยแพร
http://www.thaipeoplepress.com

หัวขอ

สํานักขาวชาวบาน
4 ปมการเมืองที่สังคม
http://www.thaipeoplepress.com ตองเรงปฏิรูป: ตอนที่ 4
มาตรการหนุนเสริมการ
ปฏิรูปการเมือง

ตารางที่ ผ.2 บทความและบทสัมภาษณ
วัน เดือน ป
2 กันยายน 2549

กิจกรรม
บทความแนะนําโครงการ
“การสรางองคความรูเพื่อ
การปฏิรูปการเมือง”

14 กันยายน 2549

บทสัมภาษณนักวิจัย
http://www.onopen.com
(ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวา
นิชย)
หนังสือพิมพประชาชาติธรุ กิจ
บทความแนะนําโครงการ
การสรางองคความรูเพื่อการ คอลัมน มองซายมองขวา
ปฏิรูปการเมือง
โดย อ. ปกปอง จันวิทย
บทสัมภาษณนักวิจัย
http://www.onopen.com
( รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน)

18 กันยายน 2549

2 ตุลาคม 2549

13 ตุลาคม 2549

24 ตุลาคม 2549
3 มกราคม 2550

ชองทางการเผยแพร
http://www.onopen.com

บทสัมภาษณผูนําทาง
http://www.onopen.com
ความคิด สัมภาษณโดย
คณะผูวิจัย
บทความของนักวิจัย
http://www.onopen.com
โดย ผศ. สิริพรรณ นกสวน
บทสัมภาษณนักวิจัย
หนังสือพิมพไทยโพสต
( รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน)
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หัวขอ
Reforming Thailand
ทีมวิจัย ‘การสรางองค
ความรูเพื่อการปฏิรูป
การเมือง’ สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เปดใจหัวหนาทีม
Reforming Thailand:
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
สราง "องคความรู" เพื่อ
ปฏิรูปการเมือง

Reforming Thailand กับ
วรเจตน ภาคีรัตน: ถาคิด
วาการปฏิรูปสังคมทําได
โดยนักกฎหมายมหาชน
เพียงอยางเดียว แค
เริ่มตนก็ผิดแลว”
Reforming Thailand กับ
ชัยวัฒน สถาอานันท
และ เกษียร เตชะพีระ
พรรคการเมืองและตัว
แบบพรรคการเมืองไทย
“วรเจตน ภาคีรัตน”
รัฐธรรมนูญถอยหลัง

วัน เดือน ป
30 มีนาคม 2550

กิจกรรม
ชองทางการเผยแพร
บทสัมภาษณนักวิจัย
หนังสือพิมพ ไทยรัฐ
(รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน)
บทสัมภาษณนักวิจัย
หนังสือพิมพแนวหนา
( รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน)

หัวขอ
นายกฯ สนใจรัฐธรรมนูญ
เสร็จเมื่อไหร
30 มีนาคม 2550
ชง รธน. อุมกองทัพโยกยายผานมติสภา
กลาโหม ปดชองลวงลูก
โผทหาร
30 มีนาคม 2550
บทสัมภาษณนักวิจัย
ศูนยขาวแปซิฟค
นักวิชาการระบุรางแรก
(รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน) อางจาก
ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม
http://parcy.parliament.go.th/news ยังมีขอบกพรอง
11 เมษายน 2550 บทสัมภาษณนักวิจัย
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
ถกรัฐธรรมนูญ "หลาย
(รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน)
เรื่องอธิบายทางวิชาการ
ไมได"
30 เมษายน 2550 บทความของนักวิจัย
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
การเมืองภาคประชาชน
โดย อ. ปกปอง จันวิทย
คอลัมน มองซายมองขวา
ในรัฐธรรมนูญ (1)
7 พฤษภาคม 2550 บทความของนักวิจัย
หนังสือพิมพประชาชาติ
การเมืองภาคประชาชน
ธุรกิจ คอลัมน มองซายมองขวา
ในรัฐธรรมนูญ (2)
โดย อ. ปกปอง จันวิทย
7 พฤษภาคม 2550 บทสัมภาษณนักวิจัย
หนังสือพิมพมติชน
“วรเจตน
ภาคีรัตน"
(รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน)
อาสา "ถอดนั่งราน" รธน.
ฉบับอํามาตยาธิปไตย
3 มิถุนายน 2550
บทสัมภาษณนักวิจัย
หนังสือพิมพไทยโพสต
ประกาศคณะรัฐประหาร
ในรูปคําวินิจฉัย
( รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน)
2 มิถุนายน 2550
บทสัมภาษณนักวิจัย
สถานีโทรทัศนทีไอทีวี
วรเจตน ย้ํากฎหมาย
(รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน) อางจาก สํานักขาวประชาไท
ยอนหลังตัดสิทธิเลือกตั้ง
www.prachatai.com
ทําไมได
25 มิถุนายน 2550 บทความของนักวิจัย
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
ขอเสนอวาดวยการ
โดย อ. ปกปอง จันวิทย
คอลัมน มองซายมองขวา
ปฏิรูประบบเลือกตั้ง ส.ส.
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ตารางที่ ผ.3 วิทยากรเผยแพรความรู
วัน เดือน ป
5 มกราคม 2550

กิจกรรม
วิทยากรเผยแพรความรู
(ผศ. สิริพรรณ นกสวน)

15 กุมภาพันธ 2550 วิทยากรเผยแพรความรู
(ผศ. สิริพรรณ นกสวน)

7 มีนาคม 2550

วิทยากรเผยแพรความรู
(รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน)

28 เมษายน 2550

วิทยากรเผยแพรความรู
(ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย)

4 พฤษภาคม 2550 วิทยากรเผยแพรความรู
(รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน)

20 พฤษภาคม 2550 วิทยากรเผยแพรความรู
(ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย)

31 พฤษภาคม 2550 วิทยากรเผยแพรความรู
(ผศ. สิริพรรณ นกสวน)

ชองทางการเผยแพร
รวมเสวนา “รางรัฐธรรมมนูญใหม
ใครไดประโยชน?” จัดโดยสมัชชา
คนจนรวมกับภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
บรรยาย “การออกเสียงประชามติ
ครั้งแรกของไทย” จัดโดย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่
โรงแรมพริ้นซ พาเลซ
รวมเสวนา “วิกฤตกฎหมายไทย
หลังรัฐประหาร 19 กันยา”
จัดโดยคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่โรงแรมโนโวเทล
รวมเสวนา “ชําแหละรางรัฐธรรมนูญ
เดินหนาหรือถอยหลัง ?” จัดโดย
สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมกับ
หนังสือพิมพมติชน ที่มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย
บรรยายเรื่อง “วิพากษรัฐธรรมนูญ”
แกนักศึกษาหลักสูตรผูบริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส.) รุนที่ 11 ที่กระทรวง
ยุติธรรม
รวมเสวนารับฟงความคิดเห็น
ประชาชน “ รางรัฐธรรมนูญของ
ประชาชน” จัดโดยคณะประสานการ
มีสวนรวมและการประชามติ
สภารางรัฐธรรมนูญ
ที่โรงแรมเจริญ โฮเต็ล
จังหวัดอุดรธานี ถายทอดทาง
โทรทัศนชอง 11
บรรยาย “ทิศทาง ปญหา อุปสรรค
ในการทําประชามติ” จัดโดย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท
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หัวขอ
รางรัฐธรรมมนูญใหม
ใครไดประโยชน?

การออกเสียงประชามติ
ครั้งแรกของไทย

“วิกฤตกฎหมายไทย
หลังรัฐประหาร 19
กันยา”
ชําแหละรางรัฐธรรมนูญ
เดินหนาหรือถอยหลัง?

ถอยหลัง?

วิพากษรัฐธรรมนูญป
2550

รางรัฐธรรมนูญของ
ประชาชน

ทิศทาง ปญหา อุปสรรค
ในการทําประชามติ

วัน เดือน ป
2 มิถุนายน 2550

กิจกรรม
วิทยากรเผยแพรความรู
(รศ.ดร. วรเจตน ภาคีรัตน)

ชองทางการเผยแพร
หัวขอ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ
บรรยายในการอบรมหลักสูตร
“ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจและ
กฎหมายสําหรับสื่อมวลชน รุนที่ 1”
จัดโดยสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
และสถาบันพระปกเกลา ที่สมาคม
นักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศ
ไทย
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