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บทที ่6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
บทสรุป 
 งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของรัฐสภาไทยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 5 ประการดวยกัน คือ 
 1.   เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิผลในการออกกฎหมายของรัฐสภา 
 2.   เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิผลในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร 
 3.   เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิผลในการพิจารณาเลือก ใหคําแนะนํา และแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคกรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 4. เพื่อศึกษาถึงการเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทยวารัฐสภาไทยในสายตาของประชาชน
สามารถทําหนาที่ในการเปนตัวแทนของประชาชนไดตามที่ประชาชนคาดหวังหรือไม อยางไร และ
ควรทําหนาที่ใดเพิ่มเติมบาง 
 5.  เพื่อศึกษาถึงทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยวามีความพอใจกับการทํางาน
ของรัฐสภาไทยนับตั้งแตมีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันหรือไม  และในความคิดเห็นของประชาชนนั้น  รัฐ
สภาไทยไดทําหนาที่สมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม อยางไร ปญหาและอุปสรรคของรัฐ
ธรรมนูญตอรัฐสภาในสายตาประชาชนเปนอยางไร  อะไรที่ควรไดรับการแกไขบาง 
 นอกจากนี้ในการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลของรัฐสภาไทยทางผูวิจัยไดศึกษาถึงบทบาทและ
หนาที่ของรัฐสภาไทย  ในฐานะที่รัฐสภาเปนองคกรสูงสุดที่ใชอํานาจนิติบัญญัติของประเทศ ซ่ึงในการ
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของรัฐสภาไทยดังกลาว ทางผูวิจัยศึกษาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540  ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544  ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2544  
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  โดยรฐัธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐสภาไวดังนี้ 
 1.  หนาที่ในการตรากฎหมาย 
 รัฐสภามีอํานาจในการตราพระราชบัญญัติทั่วไปและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชบัญญัติตางๆ  ท้ังนี้เพราะรัฐสภาเปนผูแสดงเจตนารมณแทน
ประชาชน  ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันการเสนอรางพระราชบัญญัติทั่วไปและรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ก็คือ  การเปดโอกาสใหประชาชนเปน
ผูเสนอรางพระราชบัญญัติได  โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50,000 คน สามารถเขา
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ช่ือรองขอตอประธานรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย เนื้อหาของกฎหมายที่ประชาชนจะเสนอ
ไดนั้นตองเปนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยหรือเปนเรื่องเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ 
 ในสวนของการพิจารณารางพระราชบัญญัติทั่วไปหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญ  จะตองเปนการพิจารณาโดยทั้งสองสภา  คือ  การพิจารณารางพระราชบัญญัติจะตองเริ่มท่ีสภาผู
แทนราษฎรเสียกอน  เมื่อผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรแลวจะตองใหวุฒิสภาเปนผูพิจารณา
รางพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบตอรางพระราชบัญญัติทั่วไปหรือรางพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว  นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ
ถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  แลวประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 
 ทั้งนี้เพื่อใหการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ค่ังคางอยูสามารถพิจารณาไดรวดเร็วข้ึนรัฐธรรม
นูญฉบับปจจุบันไดกําหนดใหปหนึ่งมีการประชุม 2 สมัย  คือ สมัยแรกเปนการประชุมสมัยสามัญทั่ว
ไป  ซึ่งจะพิจารณาเรื่องใดก็ได  และที่เพ่ิมเติมขึ้นมา คือ  สมัยที่สองเปนการประชุมสมัยสามัญนิติ
บัญญัติ  ซึ่งสภาจะพิจารณาไดแตเฉพาะกฎหมาย  กระทู  และถอดถอน 
 2.  หนาที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
 หนาที่อีกประการหนึ่งของรัฐสภา  คือ  การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยสอดสอง  ดู
แลการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว  โดยการควบคุมสามารถ
กระทําได  3 ประการ  คือ 
 2.1  การตั้งกระทูถาม   
 การต้ังกระทูถามเปนการถวงดุลอํานาจฝายบริหาร เพื่อใหฝายบริหารกระทําสิ่งใดๆที่เกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินจะตองกระทําไปดวยความรอบคอบ  เพราะมิฉะนั้นจะตองถูกองคกรฝายนิติ
บัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ี 
 กระทู คือ คําถามที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือวุฒิสภาตั้งขึ้นเพื่อใหรัฐมนตรีหรือนายกรัฐ
มนตรีตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของตน  กระทูมี 2 ประเภท คือ 
  (1)  กระทูถามทั่วไป 
  (2)  กระทูถามสด 
 2.2  การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ 
 การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลถือวา
เปนกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยฝายนิติบัญญัติข้ันรุนแรงที่สุด  ซ่ึงจะมีผลทําให
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตองลาออกจากตําแหนง  ในการเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลง
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มติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีจะตองเสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา  2 ใน 5  
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  และการเสนอญัตติดังกลาวจะตองเสนอชื่อผู
สมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปมาดวย  สําหรับการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคล  รัฐธรรมนูญกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอ 
 2.3  การขอเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ 
 นอกจากการควบคุมการบริหาราชการแผนดินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว  ในสวนของ
วุฒิสภาก็สามารถขอเปดอภิปรายทั่วไดเชนกัน  เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง  หรือช้ีแจงปญหา
สําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินได  โดยไมมีการลงมติ 
 2.4  การตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อทําการตรวจสอบการบริหารราชการของรัฐบาล   
 ในการดําเนินงานของรัฐสภา  ซึ่งประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  แตละสภามี
สมาชิกอยูเปนจํานวนมาก  และมีภารกิจ  อํานาจหนาที่  และขอบเขตการทํางานที่กวางขวาง  หากให
สมาชิกรัฐสภาทํางานเองทั้งหมดก็อาจจะทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพได  และงานบางอยางจํา
เปนตองอาศัยความรูและความเชี่ยวชาญ  จึงจําเปนตองใหแตละสภามีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําสภาขึ้นมาหลายคณะตามลักษณะของงาน  เพ่ือชวยงานของสมาชิกรัฐสภา 
 2.5 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  และตําแหนงอื่นๆ 
 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดเพิ่มบทบาทอํานาจหนาที่ใหแกฝายนิติบัญญัติในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและตําแหนงอื่นๆ  โดยกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อ
รองขอประธานวุฒิสภา  เพื่อใหมีมติถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและตําแหนงอืน่ๆได  โดยใน
คํารองจะตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกระทําความผิดไวอยางชัดเจน 
นอกจากนี้ยังกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของ
วุฒิสภา  มีสิทธิเขาชื่อรองขอประธานวุฒิสภา  เพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหนงได 
 3.  หนาที่ในการเลือก  ใหคําแนะนํา  หรือใหความเห็นชอบแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในองคกรท่ี
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  และการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กําหนดใหวุฒิสภามีบทบาทในการเลือก  แตงตั้ง  ใหคําแนะนํา  หรือ
ใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ  โดยในทางปฏิบัติวุฒิสภาไดแตง
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ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญคณะหนึ่ง  เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลท่ีได
รับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงนั้น   
 ข้ันตอนในการเลือก  แตงตั้ง  ใหคําแนะนํา  หรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใน
องคกรตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา มีดังนี้ คือ  เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯตามที่รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายกําหนดใหคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญไดทําการคัดเลือกแลว คณะ
กรรมการสรรหาฯจะเสนอชื่อผูท่ีมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงตอประธานวุฒิสภา  จากนั้น
ประธานวุฒิสภาจะจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อทําการพิจารณาคัดเลือก  แตงตั้ง  บุคคลตามรายชื่อที่
เสนอมา  เมื่อไดรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการดํารงตําแหนงมาแลว  ประธานวุฒิสภาจะเสนอชื่อผูที่
ไดรับการคัดเลือกตอพระมหากษัตริยเพ่ือที่จะทรงแตงตั้งตอไป 
 ในสวนของการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดใหวุฒิ
สภามีอํานาจในการพิจารณาและมีมติถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออกจากตําแหนง  ซึ่งหลัก
เกณฑหรือวิธีการที่ใชในการถอดถอนบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2541 
 เมื่อผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเอกสาร  ขอมูลจากแบบสอบถาม  และการสัมภาษณพบวา  ประสิทธิ
ผลของรัฐสภาไทยมีเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณกอนมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  
ในเรื่องดังตอไปนี้  
 1.  การทําหนาที่ตรากฎหมาย 
 ก.  การวิเคราะหและประเมินผลของรัฐสภาไทยในการทําหนาท่ีในการตรากฎหมาย 
 (1) รัฐสภาสามารถตรากฎหมายไดมากขึ้น 
 (2) การอภิปรายรางกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีคุณภาพมากขึ้น 

(3) ประชาชนสามารถเสนอรางกฎหมายเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาไดโดยตรงโดยไมตอง
ผานสมาชิกรัฐสภา 

ข. ความคิดเห็นของประชาชนตอการทําหนาที่ในการตรากฎหมาย 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการทําหนาที่ในการตรากฎหมายของรัฐสภาไทยนั้น แยกออกเปน 3 

ประเด็น คือ 
(1) เรื่องความรวดเร็วในการออกกฎหมาย   
(2) เรื่องความรอบคอบในการออกกฎหมาย   
(3) เรื่องความสอดคลองของกฎหมายที่ออกมากับความตองการของประชาชน 
ซึ่งท้ัง 3 ประเด็นดังกลาว ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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  ค. ปญหาที่ยังดํารงอยูและเกิดขึ้นใหมในเรื่องประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในดานการตรา
กฎหมาย  ดังนี้ 
 (1) ข้ันการริเริ่มและการนําเสนอกฎหมายยังมีปญหาหลายประการ เชน  รางพระราชบัญญัติที่
สมาชิกเสนอมักจะขาดความสมบูรณ และมักจะซ้ําซอนกับรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
เปนจํานวนมาก  การใชสิทธิในการเสนอกฎหมายโดยประชาชนยังทําไมไดเต็มที่  ปญหาในเรื่องการ
อภิปรายในสภาไมมีการจํากัดเวลาและจํานวนคนทําใหใชเวลานานเกินความจําเปน  ซึ่งในการพิจารณา
วาระท่ีหน่ึงนั้นส่ิงที่ควรจะกําหนดก็คือกรอบในการอภิปรายท่ีควรจะอภิปรายเฉพาะสวนที่เปนหลัก
การสําคัญของรางพระราชบัญญัตินั้นๆเทานั้น 
 (2) การตรวจพิจารณารางกฎหมายในขั้นกรรมาธิการ  สภาพปญหาที่เกิดขึ้น เชน ปญหาใน
เรื่องฝายบริหารโดยเฉพาะรัฐมนตรีหรือขาราชการระดับสูง มักจะไมมาชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมา
ธิการโดยไมมีการแจงเหตุผลอันสมควรหรือนิ่งเฉยไมใหความรวมมือในการสงเอกสารประกอบการ
พิจารณาตอคณะกรรมาธิการ  และการนําเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน
หาหมื่นคนนั้น ยังไมมีความชัดเจนวาผูใดจะเปนผูนําเสนอในการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิ
การและในที่ประชุมสภา 
 (3) การตรวจพิจารณารางกฎหมายในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร  เชน  มักประสบปญหาความ
ลาชา  ไมมีกําหนดเวลาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  และการประชุมมีเพียง 2 วัน ตอ 1 สัปดาห  
ปญหาการอภิปรายในที่ประชุมสภา เยิ่นเยอ  ซ้ําซาก  ไมตรงประเด็น 
 (4) การตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติในท่ีประชุมวุฒิสภา ปญหาท่ีพบ เชน การพิจารณา
รางกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันท่ีมาจากการเลือกตั้งนั้น ไดรับการตั้งวาเปนไปอยางลาชา
และรางกฎหมายหลายฉบับมักจะไดรับการแกไขเพิ่มเติมมากเกินไป แตในมุมมองของสมาชิกวุฒิสภา
เองแลว การพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดรอบคอบยอมทําใหกฎหมายออกมาดีและเปนประโยชนตอ
ประชาชนมากที่สุด   การขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการในบางครั้ง
เกินความจําเปน  และมีปญหาในเรื่องการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเจาหนาที่ไป
รวมประชุมชี้แจง  
 2.  การทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร  
 ก. การวิเคราะหและประเมินผลของรัฐสภาไทยในการทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝาย
บริหาร  
 (1) กระทูถามสดทําใหรัฐสภาสามารถสะทอนปญหาใหรัฐบาลนําไปดําเนินการไดอยางทัน
ทวงที  การสรางกระทูถามสดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถ
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ใชกลไกนี้ในการตรวจสอบรัฐบาลไดอยางดี  ในขณะเดียวกันประชาชนก็สนใจการตั้งกระทูถามสด
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการตอบของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ 
 (2) การอภิปรายไมไววางใจมีเหตุมีผลมากขึ้น รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหญัตติขอเปดอภิปราย
ท่ัวไปที่เกี่ยวกับพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ  สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ีราชการหรือจงใจฝาฝนบท
บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแลว  ผูเสนอญัตติจะตองยื่นเรื่องตอประธานวุฒิสภาเพื่อสงให
คณะกรรมการ ปปช. ทําการตรวจสอบดวย  การอภิปรายไมไววางใจตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมาจึงดี
ข้ึน เพราะไมไดเปนการกลาวหาฝายบริหารอยางลอยๆ แตตองมีหลักฐานประกอบการอภิปรายที่หนัก
แนนและเชื่อถือได 
 ข. ความคิดเห็นของประชาชนตอการทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร 

ในเรื่องการอภิปรายไมไววางใจ และการตั้งกระทูถาม มีคําถามเกี่ยวกับการอภิปรายท้ังหมด 8 
ขอ ดังนี้ 

(1) ประเด็นที่นํามาใชในการอภิปรายไมไววางใจ 
(2) รูปแบบและวิธีการในการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคาน 
(3) รูปแบบและวิธีการในการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาล 
(4) เหตุผลท่ีนํามาใชในการสนับสนุนการอภิปราย 
(5) หลักฐานที่นํามาใชยืนยัน 
(6) คุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนผูอภิปราย 
(7) การทําหนาที่ของประธานในการอภิปรายไมไววางใจ 
(8) การลงคะแนนเสียง  

 ประชาชนผูตอบนั้นมีความพึงพอใจปานกลางในเรื่องการอภิปรายในขอที่ (1) ถึง ขอที่ (7) 
แตในเรื่องการลงคะแนนเสียงไมไววางใจในขอที่ (8) น้ัน ประชาชนใหคําตอบถึงความพอใจนอยกวา
คําถามขออ่ืน แตก็ยังถือวาเปนความพึงพอใจปานกลางอยู ในสวนของสมาชิกวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลโดยการตั้งกระทูนั้น ประชาชนก็มีความพึงพอใจปานกลาง  
 ค.  ปญหาประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในดานการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจของฝายบริหาร  
มีดังนี้ 
 (1) ปญหาการทํางานของคณะกรรมาธิการ  เชน  ไมมีการระบุอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิ
การไวใหชัดแจง  คณะกรรมาธิการไมมีอํานาจชัดเจนที่จะบังคับใหบุคคลใดสงเอกสารหรือมาใหถอย
คํากับคณะกรรมาธิการ  ในการคัดเลือกคณะกรรมาธิการสามัญแตละคณะมิไดคํานึงถึงความรูความ
สามารถและประสบการณในเรื่องภารกิจของคณะกรรมาธิการเปนหลัก 
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 (2) ปญหาของกระบวนการถามและตอบกระทูถาม  เชน  นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม
ใหความสําคัญตอการตอบกระทูถาม  การตอบกระทูถามดวยวาจาในที่ประชุมสภาใหข้ึนอยูกับดุลพินิจ
ของประธานสภา 
 (3) ปญหาของการอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจ  เชน  การเปดอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเยิ่นเยอ  ไมตรงประเด็น  และบางครั้งมุงโจมตีเรื่องสวนตัวมากกวาการบริหารงานของรัฐมนตรี
ผูถูกอภิปราย  การขอเปดอภิปรายนายกรัฐมนตรีเปนไปไดยาก 
 3. การทําหนาที่เลือก  ใหคําแนะนํา และแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรม
นูญ 
 ก. การวิเคราะหและประเมินผลของรัฐสภาไทยในการเลือก ใหคําแนะนําและแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ   
  การเลือก ใหคําแนะนําและแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญท้ังหลาย 
โดยสวนใหญวุฒิสภาไดดําเนินการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
 ข.  ความคิดเห็นของประชาชนตอการทําหนาท่ีเลือก  ใหคําแนะนํา และแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 โดยรวมคําตอบในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาเลือก ใหคําแนะนํา และแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคกรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น ในความเห็นของประชาชนคอนขางพอใจกับการ
ทําหนาท่ีดังกลาวของสมาชิกวุฒิสภา 
 ค. ปญหาประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในการเลือก ใหคําแนะนําและแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ มีดังนี้ 
 (1) ยังไมมีหนวยงานภายในของรัฐสภาที่มีความพรอมในการทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติและ
พฤติกรรมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ  ตองขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก  ทําใหดําเนินการ
ตรวจสอบไดอยางลาชา 
 (2) ในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในบางองคกรถูกตั้งถามโดยสาธารณชนถึงความ
เหมาะสมของบุคคลนั้นๆ  เชน  ในกรณีการแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีปญหาในกระบวนการสรร
หากอนที่จะเขาสูกระบวนการคัดเลือกของวุฒิสภา วุฒิสภาจึงตองทําหนาที่ตรวจสอบกระบวนการสรร
หาวาชอบดวยกฎหมายหรือไมอีกทางหนึ่งดวย 
 4.  ประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
 แมวากรณีของการถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะยังไมเขาสูวุฒิสภาในขั้นของ
การลงมติถอดถอน  แตก็มีปญหาในขั้นการตรวจสอบรายชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 รายช่ือที่ย่ืน
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เสนอเรื่องถอดถอนตอประธานวุฒิสภา  เพราะสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังไมมีหนวยงานที่สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อเหลานั้นไดเอง  ตองขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก  ซึ่งทําใหกระบวนการ
ตรวจสอบรายชื่อเปนไปอยางลาชา 
 5. ประสิทธิผลของรัฐสภาในการเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย และการทําหนาที่ของรัฐสภา
ไทยตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน การทําหนาที่เปนตัวแทนของปวงชนชาวไทยนั้น
สมาชิกรัฐสภายังทําไดนอย สวนการทําหนาที่ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท้ังในเรื่องการตรา
กฎหมายและการอภิปรายไมไววางใจ พบวาอยูในระดับปานกลาง 
 6. ทัศนะของประชาชนเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการทําหนาที่
ของรัฐสภา 
 ประชาชนเห็นวายังมีปญหาและอุปสรรคหลายประการอันเกิดจากรัฐธรรมนูญท่ีมีผลตอการทํา
หนาท่ีของรัฐสภาไดแก การเสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองใหพรรคใหความยินยอม 
การอภิปรายนายกรัฐมนตรีตองใชเสียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาสองในหา การตัง้กระทูถาม
ท่ัวไปที่รัฐมนตรีจะตอบหรือไมก็ได 
 
 
ขอเสนอแนะ 
 
1. ขอเสนอแนะเพื่อใหรัฐสภามีประสิทธิผลเพิ่มข้ึนในการทําหนาที่ตรากฎหมาย 
 1.1 รัฐสภาควรมีหนวยงานดานการรางกฎหมายที่มีคุณภาพเพื่อชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาโดย
ตรง 
 แมในปจจุบันรัฐสภาจะมีหนวยงานที่ชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาในการจัดทํารางกฎหมายก็ตาม 
แตหนวยงาน ดังกลาวก็ยังมีขนาดเล็กและไมมีคุณภาพเพียงพอที่จะชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาไดอยางมี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติท่ีผานมา สมาชิกรัฐสภาจึงมักนํารางกฎหมายของรัฐบาลมา “ตบแตง” และ
เสนอเขาไปในสภามากกวาที่จะเปนการริเริ่มเสนอรางกฎหมายของตนเอง ขอเสนอแนะของคณะผูวิจัย
ก็คือ รัฐสภาจะตองมีหนวยงานดานการรางกฎหมายที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาของรัฐบาล เพื่อชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาในการจัดทํารางกฎหมาย ในทางปฏิบัติสมาชิกรัฐสภา
ก็เพียงแตใหแนวความคิดวาตองการจัดทํารางกฎหมายโดยมีสาระอยางไร หลังจากนั้นก็จะเปนหนาที่
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ของหนวยงานนี้ในการดําเนินการให หากสามารถมีหนวยงานเชนนี้ไดประสิทธิผลในการตรากฎหมาย
ของรัฐสภาก็จะเพิ่มขึ้นอยางแนนอน 
 1.2 รัฐสภาควรกําหนดระยะเวลาในการอภิปรายรางกฎหมายตางๆอยางชัดเจน 
 ในปจจุบันรางกฎหมายที่เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรจะไมมีการกําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรแตอยางใด ซึ่งตางจากกรณีของวุฒิสภาท่ีมีกําหนดระยะเวลาไว
อยางชัดเจน (รางพระราชบัญญัติทั่วไป 60 วัน และรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 30 วัน) ทําให
รางพระราชบัญญัติคางอยูในสภาผูแทนราษฎรจํานวนมาก จึงสมควรกําหนดระยะเวลาการพิจารณาราง
กฎหมายในชั้นของสภาผูแทนราษฎรใหชัดเจน เชน อาจกําหนดไว 120 วัน เปนตน 
 ในสวนของการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาแตละคนนั้น ในปจจุบันก็ยังมีปญหาการอภิปรายที่
ยืดเยื้อไมเขาประเด็นคอนขางมาก การแกไขปญหาควรดําเนินการใน 2 ทางดวยกัน ทางแรก คือการ
กําหนดระยะเวลาในการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาใหชัดเจนซึ่งจะมีประโยชนในแงที่ทําใหการ
พิจารณารางกฎหมายใชเวลานอยลง ในขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาสมาชิกรัฐสภาใหมีคุณภาพในการ
อภิปรายเพิ่มมากขึ้น ทางท่ีสอง คือการจัดใหมีการอบรมหรือดูงานดานการอภิปรายอยางมีคุณภาพเพื่อ
ใหสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะสมาชิกรัฐสภาใหมๆไดเรียนรูวิธีการอภิปรายอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.3 รางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินจะตองมีการกําหนดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะใหหรือไม
ใหคํารับรองอยางชัดเจน 
 เนื่องจากในปจจุบันไมมีการกําหนดระยะเวลาดังกลาวไว ในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีจึงใช
เวลานานมาก เพราะรัฐบาลจะใชเวลาดังกลาวจัดทํารางกฎหมายของตน เพ่ือใหรัฐบาลมีรางกฎหมายดัง
กลาวเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาเชนกัน จึงสมควรกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาใหคํารับรองของ
นายกรัฐมนตรีอยางชัดเจน อยางไรก็ตามเพื่อใหมีการตรวจสอบการดําเนินการของนายกรัฐมนตรี โดย
เฉพาะอยางยิ่งกรณีที่รางกฎหมายฉบับดังกลาวเปนกฎหมายที่ดีแตนายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรองก็สม
ควรใหมีการตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาถึงการไมรับรองดังกลาวไวดวย 
 1.4 คณะกรรมาธิการท่ีทําหนาที่ในการพิจารณารางกฎหมายจะตองมีอํานาจในการสั่งใหบุคคล
ตางๆมาชี้แจงได 
 ในการปกครองระบบรัฐสภา คณะกรรมาธิการของสภาจะตองมีบทบาทสําคัญในการพิจารณา
กฎหมาย มิใชการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร ในปจจุบันเนื่องจากระบบกฎหมายของไทยมิได
แยกกรรมาธิการที่ทําหนาที่ในการพิจารณารางกฎหมายออกจากคณะกรรมาธิการที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
ฝายบริหารออกจากกัน ดังนั้นจึงเกรงวาคณะกรรมาธิการของสภาอาจทําหนาท่ีตรวจสอบฝายบริหารจน
ฝายบริหารไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะบริหารราชการแผนดินได อํานาจของฝายกรรมาธิการจึงจํากัดอยูแต
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เพียงการเรียกบุคคลหรือเอกสาร แตฝายบริหารหรือขาราชการทั้งหลายก็อาจจะไมมาปรากฏตัวตอคณะ
กรรมาธิการไดเชนกัน อยางไรก็ตามหากนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชกับคณะกรรมาธิการที่ทําหนาท่ีใน
การพิจารณารางกฎหมายซึ่งสวนใหญเปนรางกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลหรือกระทรวง ทบวง กรม ก็
อาจจะไมเหมาะสม เพราะหากคณะกรรมาธิการของรัฐสภาดําเนินการพิจารณาไปโดยไมมีฝายบริหาร
มาชี้แจงก็อาจทําใหรางกฎหมายดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปจากเจตนารมณท่ีฝายบริหารตองการได 
 1.5 ควรเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทําหนาที่ในการใหความเห็นตอรางกฎหมาย
อยางเต็มท่ี 
 เนื่องจากในปจจุบันการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาไมสามารถทําไดอยาง
เต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาและขอจํากัดที่พรรคการเมืองจะกําหนดตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรผูทําหนาที่อภิปราย จึงควรกําหนดมาตรการดวยการใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคน
สามารถใหความเห็นตอรางกฎหมายเปนลายลักษณอักษรได และจะตองมีการเผยแพรความเห็นดัง
กลาวไปยังสมาชิกสภาคนอื่นๆ รวมถึงประชาชนและสื่อมวลชนดวย 
 1.6 ควรเพิ่มคาตอบแทนใหผูชวย ส.ส. และ ส.ว.  
 ดังไดกลาวในตอนตนวา คาตอบแทนของผูชวย ส.ส. และ ส.ว. น้ันต่ําเกินไป ทําให ส.ส. และ 
ส.ว. ไมสามารถหาผูชวยที่มีคุณภาพได จึงควรเพิ่มคาตอบแทนใหผูชวย ส.ส. และ ส.ว. มากขึ้น โดย
อาจลดจํานวนคนลงบางก็ได 
 
2. ขอเสนอแนะเพื่อใหรัฐสภามีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในการทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร  
 2.1 ควรมีการเพิ่มจํานวนสําหรับกระทูถามสดใหมากขึ้น 
 ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2544  ในเรื่องการถามและการตอบกระทูถาม
สดในการประชุมครั้งหนึ่งๆ มีกําหนดเวลาไมเกิน 60 นาที  โดยการตอบกระทูสดแตละกระทูนั้นตอง
ตอบใหเสร็จภายในกําหนดเวลา 20 นาที  คณะผูวิจัยเห็นวาเปนระยะเวลาที่นานเกินไป ควรเปลี่ยน
กําหนดระยะเวลาในการถามและการตอบกระทูใหสั้นลงเพื่อเพิ่มจํานวนกระทูถามใหมากขึ้น ซึ่งนาจะ
สงผลใหสามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดินไดรอบดานมากขึ้น 
 2.2 ควรมีการเผยแพรรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาลใหประชาชนทราบ 
 โดยปกติเมื่อคณะกรรมาธิการไดกระทํากิจการพิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเรื่องใดๆตามที่ได
รับมอบหมายเสร็จแลวก็จะรายงานตอสภา  จากนั้นสภาจะนําเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมสภา  เพื่อทําการ
พิจารณาผลรายงานการศึกษาของกรรมาธิการที่เสนอเขามา  ซึ่งในการประชุมสภาแตละครั้งจะมีการจด
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บันทึกรายงานการประชุม  และมติของที่ประชุมเอาไว  โดยที่รายงานการประชุมดังกลาวจะไมเปนที่
เผยแพรใหแกบุคคลทั่วไปไดรับทราบ  ดังนั้นจึงเห็นควรวาเพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานของรัฐ
บาล  ควรจัดใหมีการเผยแพรรายงานการศึกษาของกรรมาธิการที่ทําหนาที่ตรวจการทํางานของรัฐบาล
ใหประชาชนไดรับทราบดวย 
 
3. ขอเสนอแนะเพื่อใหรัฐสภามีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในดานการพิจารณาเลือก  ใหคําแนะนํา  และแตงตั้ง
ใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
  วุฒิสภาควรมีหนวยงานท่ีมีเจาหนาที่และมีคุณภาพเพียงพอในการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล
ตางๆที่จะมาดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ และควรกําหนดบทบาทของคณะกรรมาธิการและที่ประชุม
วุฒิสภาในการตรวจสอบประวัติไมใหมีความซ้ําซอนกัน โดยในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญในชั้นของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ  ความ
ประพฤติของบุคคลและที่ประชุมวุฒิสภาเปนการพิจารณาอยางละเอียดแลว  เมื่อนําเรื่องดังกลาวเขาสูที่
ประชุมสภาใหพิจารณา  การพิจารณาในชั้นนี้ยังมีการอภิปรายในสวนท่ีเปนรายละเอียดอีก  ทั้งๆที่ใน
ช้ันวุฒิสภาไดพิจารณาในรายละเอียดมาแลว  ซึ่งเปนการทํางานที่ซ้ําซอนกัน  ทําใหสิ้นเปลืองเวลาใน
การพิจารณา  จึงเห็นวาควรมีการกําหนดบทบาทของกรรมาธิการและที่ประชุมวุฒิสภาไมใหมีการ
ทํางานที่ซ้ําซอนกัน 
 
4. ขอเสนอแนะเพื่อใหรัฐสภามีประสิทธิผลในการทําหนาที่ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 ควรมีการกําหนดกระบวนการและวิธีการเพื่อพิจารณาเรื่องการถอดถอนในชั้นของการ
พิจารณาของวุฒิสภาใหชัดเจน ดวยการออกเปนระเบียบของวุฒิสภา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานธุรการของวุฒิสภาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในเรื่องนี้ 
 
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของรัฐสภาในการเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย และการทําหนา
ท่ีของรัฐสภาไทยตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
 5.1 รัฐสภาควรมีสถานที่ทํางานใหแกสมาชิกรัฐสภาแตละคน 
 ความจริงขอเสนอแนะนี้มิใชเรื่องใหม เนื่องจากในปจจุบันสมาชิกรัฐสภาและผูชวยของ
สมาชิกรัฐสภาไมมีสถานที่ทํางานในอาคารรัฐสภาแตประการใด ทุกวันนี้จึงใชบานหรือสํานักงานสวน
ตัวของตนเปนที่ติดตอกับประชาชน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมถูกตอง จึงควรท่ีรัฐสภาจะดําเนินการจัดหาสถานที่
ทํางานซึ่งมีอุปกรณอํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกรัฐสภาแตละคน ทั้งนี้รวมทั้งการปรับปรุงหอง
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สมุดรัฐสภาใหเหมาะสมจะเปนแหลงขอมูลสําหรับคนควาหาความรูแกสมาชิกรัฐสภาและผูชวยให
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.2 ควรมีการจัดอบรมความรูเฉพาะเรื่องใหกับสมาชิกรัฐสภาอยางตอเน่ือง 
 แมสมาชิกรัฐสภาจํานวนมากจะเขาใจบทบาทอํานาจหนาที่ของตนและมีความรูความสามารถ
ในเรื่องการตรากฎหมาย การควบคุมฝายบริหาร และการทําหนาที่ในการแตงตั้งถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงตางๆก็ตาม แตก็ยังมีความจําเปนที่จะตองมีการอบรมสมาชิกรัฐสภาใหมที่เพิ่งจะรับตําแหนง
เปนครั้งแรก รวมทั้งการอบรมในเชิงลึกใหแกสมาชิกรัฐสภาดวย 


