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บทคัดยอ 
 

โครงการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารและเสถียรภาพของ
รัฐบาล เปนหนึ่งในชุดโครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ   ซ่ึงมี         
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารวา    
ทําหนาที่สอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม   ศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพ
ของรัฐบาล ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญวามาตรการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว  มีประสิทธิภาพ
ในการสรางเสถียรภาพใหแกรัฐบาลหรือไม  เพื่อนําบทสรุปของการวิเคราะหมาใชในการปรับปรุง
แกไขรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย ขอบังคับ ในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับ
ฝายบริหาร และปญหาการมีเสถียรภาพของรัฐบาลตอไป  

ในการศึกษาวิจัย  คณะผูวิจัยใชวิธีดําเนินการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาคนควาจากรฐัธรรมนญู 
บทบัญญัติของกฎหมาย ตํารา บทความ ทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ  และดําเนินการวิจัย
ภาคสนาม โดยใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึกผูทรงคุณวุฒิ อาทิเชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  

จากการศึกษาวิจัยคณะนักวิจัยเห็นวายังไมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยในสวนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร
และเสถียรภาพของรัฐบาล  เพราะเครื่องมือหรือมาตรการตางๆ ที่สงเสริมฝายนิติบัญญัติและ     
ฝายบริหารใหมีความสัมพันธทั้งในดานการควบคุมและถวงดุลซ่ึงกันและกันไดรับการบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญอยางเหมาะสม ขณะที่ดานการเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาล  รัฐธรรมนูญไดวาง
มาตรการที่เปนการสงเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน อันเปนการ
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เหตุผลอีกประการหนึ่งคือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน      
เพิ่งใชบังคับ  ดวยเหตุนี้ มาตรการหรือกลไกตางๆ จึงเพิ่งเริ่มทําหนาที่หรือเริ่มนํามาใชและบางสวน
ก็เปนเรื่องใหม ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรู เพื่อใหกลไกตางๆ ทําหนาที่ของตนเองตามกรอบ
ของกฎหมายอยางครบถวนเสียกอน 

คณะนักวิจัยเห็นวาอุปสรรคสําคัญหรือขอบกพรองสวนใหญที่ทําใหมาตรการตางๆ 
ตามรัฐธรรมนูญไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ เกิดจาก     
ทัศนคติหรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติ ความไมครอบคลุมหรือไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลําดับรอง ตลอดจนการขาดแนวทางปฏิบัติในเรื่องใหมๆ ที่ยัง
ไมเคยปฏิบัติมากอน โดยที่มีขอเสนอแนะดังนี้ 

(1)  การตั้งกระทูถาม 
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-  กระทูถามทั่วไป  ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกรัฐสภาใหถามกระทูถามในเรื่อง
ปญหาระดับชาติมากกวาระดับทองถิ่น และควรถามประเด็นหลักหลักในเชิงนโยบายมากกวา     
การลงในรายละเอียด ควรมีการแกไขขอบังคับการประชุมสภากรณีการตั้งกระทูถามทั่วไป        
ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกวุฒิสภาใหถามกระทูในเรื่องปญหาระดับชาติมากกวาระดับ
ทองถิ่น และควรถามประเด็นหลักในเชิงนโยบายมากกวาการลงในรายละเอียด   

-  กระทูถามสด ควรแกไขขอบังคับการประชุมสภา มิใหมีการมอบหมายการตอบกระทู
ถามสด การตั้งกระทูถามสดไมควรมีลักษณะเปนการตั้งคําถามนํา และมิใหมีการตั้งกระทูถามสด
ลวงหนาอันจะทําใหรัฐมนตรีทราบและเตรียมคําตอบลวงหนา  อีกทั้งตองสรางความเขาใจและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับการตั้งกระทูถามสด กลาวคือ เรื่องที่ถาม
ควรเปนเรื่องปญหาระดับชาติหรือมีผลกระทบที่สงผลเสียหายตอสวนรวมอยางกวางขวาง และควร
เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

ทั้งนี้ เพื่อใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบตองมาตอบกระทูถามสดเอง จําตองมี
การแกไขขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2544 โดยเพิ่มหมวด 8 กระทูถาม สวนที่ 2 
กระทูถามสด ขอ 140/1 

(2)  การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ 
-  ควรสรางความเขาใจถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเปดอภิปรายไมไววางใจ        

รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี  เพื่อใหใชกลไกดังกลาวไดอยางถูกตองตรงตามเจตนารมณ 
(3)  การตั้งคณะกรรมาธิการ 
-  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาควรพิจารณาการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรร

มาธิการวิสามัญตามจํานวนที่จําเปน เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อมิใหเกิด
ความซ้ําซอนในหนาที่ โดยที่วัตถุประสงคในการตั้งคณะกรรมาธิการความคํานึงถึงหนาที่ดาน   
การพิจารณากฎหมายเปนสําคัญมากกวาการควบคุมตรวจสอบฝายบริหาร 

(4)  การควบคุมการใชจายเงินโดยรัฐสภาหรือการพิจารณาอนุมัติกฎหมายงบประมาณของ
ฝายนิติบัญญัติ 

- การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ  
ควรแตงตั้งเฉพาะบุคคลผูมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับงบประมาณและการบริหารราชการ
แผนดิน   อยางแทจริง  จํานวนไมมากนักเพื่อมิใหเกิดการทํางานที่ลาชา และควรพิจารณาใน     
ภาพรวมระดับนโยบาย  มิใชพิจารณาลงในรายละเอียด  

(5)  มาตรการสงเสริมเสถียรภาพของรัฐบาล 
-  พรรคการเมืองควรมุงมั่นพัฒนาพรรคใหไดรับความนิยมในทางนโยบาย ควรมุงตรวจ

สอบการทํางานของรัฐบาลวาโปรงใสหรือไม หากไมโปรงใสก็ดําเนินการใหมีการตรวจสอบตาม
โครงสรางและกลไกที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

เจตนารมณประการหน่ึงของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
คือ ตองการใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดมีการแยกอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารออกจากกัน  เพ่ือที่
จะแยกหนาที่ใหชัดเจนและเพื่อสรางความมีเสถียรภาพใหแกรัฐบาลในการที่จะบริหารประเทศให
เปนไปตามนโยบาย  ซ่ึงการแยกหนาที่ของแตละฝายออกจากกันนี้  ไดกําหนดหามบุคคลที่ดํารง
ตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน กลาวคือ นายกรัฐ
มนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเวลาเดียวกันไมได  หากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  บุคคลนั้นก็ตองพนจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

การที่รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณตองการแยกอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารออก
จากกันนั้นก็โดยมุงหวังวา  เพ่ือที่จะไดแยกหนาที่ของแตละฝายใหชัดเจน  โดยที่ตางฝายตางทํา
หนาที่ของตน  และเพื่อการมีเสถียรภาพของรัฐบาล  โดยไมตองประสบปญหาในการจัดตั้งรัฐบาลที่
แตเดิมการแตงตั้งรัฐมนตรีจะตองเปนไปตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละ
พรรคการเมือง  โดยไมไดพิจารณาจากความรู ความสามารถ ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี 

อยางไรก็ตาม  แมจะมีการแยกหนาที่ของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารออกจากกัน  
แตทั้งสองฝายตางก็ยังคงมีความสัมพันธตอกัน  ในสวนของฝายนิติบัญญัติน้ัน  นอกจากมีหนาที่
หลักในการตรากฎหมาย  โดยทําหนาที่ในการเสนอและพิจารณากฎหมายแลว ยังมีหนาที่รวมถึง
การควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร  โดยการยื่นกระทูถาม การเปดอภิปรายไมไว
วางใจ และการอนุมัติงบประมาณ  ในขณะเดียวกันฝายบริหารก็มีเครื่องมือในการถวงดุลฝายนิติ
บัญญัติ คือ การยุบสภา 

จากหลักเกณฑที่กลาวมานี้  จะเห็นไดวาทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารแมรัฐธรรม
นูญไดแยกหนาที่ออกจากกัน  แตในสวนการทํางานของทั้งสองฝายก็มีภาระหนาที่ที่มีสวนสัมพันธ
ตอกัน ซ่ึงเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไว เพ่ือใหมีการตรวจสอบควบคุม ถวงดุลซ่ึงกันและกัน



 ๒

ของทั้งสองฝาย  อันจะทําใหในสวนของฝายบริหาร การบริหารราชการแผนดินเปนไปโดยชอบธรรม
และมีประสิทธิภาพสอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

นับแตมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนตนมา  
การแยกหนาที่ของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารออกจากกันน้ัน  ทําใหเปนที่สงสัยวา แตละฝายทั้ง
ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารไดทําหนาที่สอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและไดสราง
ความมีเสถียรภาพใหแกรัฐบาลในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหา
กษัตริยเปนประมุขหรือไม 

เม่ือพิจารณาในสวนความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร  ขอสงสัยวาแต
ละฝายทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารไดทําหนาที่สอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือ
ไมน้ัน  ปรากฏขึ้นจากสภาพการณในหลายเรื่อง เชน  

(๑) การตั้งกระทูถาม  รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีกระทูถามสด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถใชเปนเครื่องมือในการซักถามการทํางานของรัฐบาลไดอยางเต็มที่
และรวดเร็วทันเหตุการณ  แตปรากฏวา  ในการตอบกระทูถามสดนั้น หากกระทูถามสดถามนายก
รัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรีมักไมยอมมาเปนผูตอบกระทูถามสดเอง แตมอบหมายใหรัฐมนตรีอ่ืนเปนผู
ตอบแทน  ทําใหในบางครั้งสิ่งที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซักถามนั้นรัฐมนตรีที่เปนผูแทนของนายก
รัฐมนตรีไมสามารถตอบคําถามนั้นได  นอกจากนั้น  กระทูถามสดที่มีการถามกันในสภา  ประชาชน
ก็หาไดทราบการซักถามดังกลาวอยางแพรหลายไม  เชนน้ีแลวกระทูถามสดจะเปนเคร่ืองมือที่มีประ
สิทธิภาพเพียงใดในการควบคุมการทํางานของรัฐบาล 

(๒) การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ  โดยในกรณีของการไม
ไววางใจนายกรัฐมนตรี  รัฐธรรมนูญกําหนดใหตองอาศัยการเขาชื่อของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวา ๒ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  โดยในสถานการณทางการเมือง  รัฐบาล
สามารถควบคุมเสียงในสภาผูแทนราษฎรไดเกินกวา ๓๐๐ เสียง  ฝายคานมีเสียงไมถึง ๒๐๐ เสียง  
ทําใหโดยสภาพฝายคานไมสามารถยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐ
มนตรีได      เชนนี้แลวจะทําใหนายกรัฐมนตรีหลุดพนการตรวจสอบการทํางานโดยสภาไปโดย
ปริยายหรือไม 

สวนเม่ือพิจารณาในเรื่องการสรางเสถียรภาพใหแกรัฐบาล ก็มีขอสงสัยวารัฐบาลมี
เสถียรภาพสอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไมน้ัน  โดยปรากฏขึ้นจากสภาพการณใน
หลายเรื่อง เชน  

(๑) การมีพรรคการเมืองนอยพรรค  การทําใหพรรคการเมืองที่มีบทบาทในสภามี
จํานวนนอยพรรค เปนเจตนารมณประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญ  ที่จะทําใหเกิดการแบงแยกแนว
นโยบายของพรรคการเมืองใหชัดเจน  และทําใหรัฐบาลมีความม่ันคงจากการที่มีพรรคนอยพรรค



 ๓

หรือพรรคเดียวเปนผูจัดตั้งรัฐบาล  แตการมีพรรคการเมืองนอยพรรคก็มีขอสังสัยวาจะทําใหเกิด
เผด็จการโดยรัฐสภาหรือไม  เพราะพรรคการเมืองพรรคเดียวสามารถควบคุมการทํางานของสภาได 

(๒) การกําหนดหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน  เพ่ือใหมี
การแยกหนาที่ระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารอยางชัดเจน  ไมใหมีการขัดกันในบทบาทหนา
ที่  มีขอสงสัยวา  ทําใหความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารไมราบรื่นหรือไม  เพราะ
รัฐมนตรีเม่ือไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ไมมีหนาที่ตองเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎร  
ทําใหรัฐมนตรีไมทราบความตองการของประชาชนผานทางสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูแทน
ของประชาชนในแตละเขตเลือกตั้ง 

จากขอสงสัยดังกลาวขางตน ทําใหสมควรที่จะไดมีการศึกษาถึงการทําหนาที่ของฝาย
นิติบัญญัติและฝายบริหาร โดยศึกษาวิเคราะหจากบทบัญญัติและหลักกฎหมายทั่วไป  ตลอดจนทาง
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นวา ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร  และการสรางเสริมเสถียร
ภาพของรัฐบาลนั้นเปนไปโดยสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม และหากไมสอด
คลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ควรที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงในแนวทางใด 
หรือสมควรที่จะตองมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ หรือไม 

 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

(๑) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารวาไดทําหนาที่สอด
คลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม โดยศึกษาจากกรณีการแยกหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหารออกจากกัน  

(๒) เพ่ือศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล ตามเจตนารมณของรัฐธรรม
นูญวามาตรการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว  มีประสิทธิภาพในการสรางเสถียรภาพใหแกรัฐบาลหรือไม 

(๓) เพ่ือนําบทสรุปของการวิเคราะหมาใชในการปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญ  

กฎหมาย ขอบังคับ ในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร และปญหา
การมีเสถียรภาพของรัฐบาล 

 

 

 



 ๔

๓. สมมติฐานของการวิจัย 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดแยกอํานาจนิติบัญญัติและ
อํานาจบริหารออกจากกัน โดยกําหนดความสัมพันธระหวางทั้งสองฝายไว เพ่ือใหการทํางานมีประ
สิทธิภาพ และยังไดกําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพใหแกรัฐบาล  แตเม่ือมีการใช
บังคับรัฐธรรมนูญ ผลปรากฏวาฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารไมไดทําหนาที่ใหสอดคลองกับที่รัฐ
ธรรมนูญกําหนดไวอยางครบถวน  สวนมาตรการเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาลก็ทําใหรัฐบาลมี
เสถียรภาพจนทําใหการถวงดุลอํานาจของรัฐบาลไมมีประสิทธิภาพ 

  

๔. ขอบเขตของการวิจัย 
 

ประเมินประสิทธิภาพของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ที่แยกหนาที่ของฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร และกําหนดความสัมพันธระหวางทั้งสองฝาย 
ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของมาตรการสงเสริมเสถียรภาพรัฐบาลที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
ดวย 

  

๕. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

(๑) ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารวาไดทําหนาที่
สอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม  

(๒) ทําใหทราบถึงปญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาล ตามเจตนารมณของรัฐธรรม
นูญวามาตรการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว  มีประสิทธิภาพในการสรางเสถียรภาพใหแกรัฐบาลหรือไม 
       (๓) ทําใหไดบทสรุปของการวิเคราะหมาใชในการปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย 
ขอบังคับ ในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร และปญหาการมี
เสถียรภาพของรัฐบาล 

  

 

 



 ๕

๖. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
  (๑) เปนการดําเนินการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควา
จากรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของกฎหมาย ตํารา บทความ ทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ โดย
เฉพาะประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ จะเปนการศึกษา
เชิงเปรียบเทียบ โดยคํานึงถึงสถานการณที่เปนจริง ภายใตสภาพของสังคมไทย และเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนสําคัญ อน่ึง หากผลของการศึกษาวิจัยจําเปนตองมีการ
แกไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยจะไดนําเสนอรางรัฐธรรมนูญ 
หรือรางกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของเสนอมาในรายงานการวิจัย 

 (๒) เปนการดําเนินการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยใชวิธีสัมภาษณผูทรง
คุณวุฒิ อาทิเชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ โดยเปน
การสัมภาษณแบบเจาะลึก และถามในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝาย
บริหาร และเสถียรภาพของรัฐบาล 



บทที่ ๒ 
เจตนารมณในการกําหนดความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติ 

กับฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 
 กอนที่จะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐๑  
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแลวทั้งหมด ๑๕ ฉบับ (นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  
จนถึงป ๒๕๔๐)  มีรัฐบาลถึง ๕๒ ชุด และนายกรัฐมนตรี ๒๒ คน  ระหวาง ๔ สิงหาคม ๒๕๓๑ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ มีการเลือกตั้งทั่วไป เฉพาะป ๒๕๓๔–๒๕๓๕ ประเทศไทยมีรัฐบาลถึง ๔ ชุด๒  
ซ่ึงปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงคอนขางบอยดังกลาวนี้ อยางนอยที่สุดไดสงผลกระทบตอการ
ทําหนาที่ของกลไกสําคัญของระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย ๒ ประการ คือ  

 ประการที่หนึ่ง คือ กลไกการทํางานของระบบรัฐสภา การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรัฐ
ธรรมนูญถึง ๑๖ ฉบับ ภายใน ๗๐ ป ทําใหระบบการทํางานของรัฐสภาขาดการพัฒนาที่ตอเน่ืองและ
กลายเปนกลไกการปกครองที่ออนแอไมสามารถสนองตอบความตองการของปญหาได และมีสวน
ทําใหอํานาจหรือระบอบ (regime) การปกครองอื่นเขามาแทรกแซงและลมลางระบอบการปกครอง
แบบรัฐสภาได   

 ประการที่สอง คือ กลไกการทํางานดานบริหารมีการเปลี่ยนรัฐบาลบอยคร้ัง ทําใหการ
บริหารงานของรัฐบาลขาดความเขมแข็งและความนาเชื่อถือทั้งจากภายในประเทศ และนอกประเทศ 
สงผลใหการทํางานของรัฐบาลขาดความมั่นคง ไมสามารถวางแผนพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิ
ภาพและตอเน่ือง 

                                                  
๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  ราช

กิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอน ๕๕ ก วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐. 
๒ ป ๒๕๓๔–๒๕๓๕ ประเทศไทยมีรัฐบาล ๔ ชุด ดังนี้  

(๑) รัฐบาลของนายอานันท  ปนยารชุน   (๒ มีนาคม ๒๕๓๔ - ๗ เมษายน ๒๕๓๕) 
(๒) รัฐบาลของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร (๗ เมษายน ๒๕๓๔ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๕) 
(๓) รัฐบาลของนายอานันท  ปนยารชุน   (๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕ - ๒๓ กันยายน ๒๕๓๕) 
(๔) รัฐบาลของนายชวน  หลีกภัย    (๒๓ กันยายน ๒๕๓๕ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘) 



 ๘

 จากรายงานการวิจัยเรื่อง “เสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบของรัฐบาล
จากการเลือกตั้ง ระหวางป ๒๕๓๑–๒๕๔๐ : วิเคราะหเชิงปริมาณ”  ไดชี้ใหเห็นชัดเจนถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในทํานองเดียวกันกับที่กลาวแลวขางตนวา สภาพการเมืองและการปกครองแบบเกาทีมี่การ
เปลี่ยนแปลงบอยน้ัน ทําใหระบบพรรคการเมืองขาดเสถียรภาพ มีการตั้งพรรค ยุบพรรค สมาชิกยัง
มีการยายพรรคตลอดเวลา ไมมีพรรคใดที่เจริญเติบโตและพัฒนาที่ตอเน่ือง รัฐบาลยังประกอบดวย
พรรคการเมืองแบบหลายพรรค จนยากที่จะควบคุมดูแลใหอยูในความเปนระเบียบเรียบรอยไดเทาที่
ควรจะเปน และมีการเรียกรองตําแหนงทางการเมืองอยูตลอดเวลา ทําใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ จน
ยากที่จะทําหนาที่ฝายบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ๓ ดวยเหตุผลดังกลาว ไดเปนสวนสําคัญสวน
หน่ึงที่นําไปสูการผลักดันใหเกิดการปฏิรูปการเมืองโดยการรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นในป 
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ทั้งน้ี เพ่ือสรางและกําหนดรูปแบบองคกรและกลไกตาง ๆ ในระบบการเมืองการปก
ครองแบบประชาธิปไตยใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในอันที่จะสนองตอบตอปญหา รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบและถวงดุลซ่ึงกันและกันไดอยางลงตัวและเหมาะสม  ซ่ึงกลไกและมาตรการตาง 
ๆ น้ีไดรวมถึงการกําหนดความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร เพ่ือเสริมสรางเสถียร
ภาพใหเกิดขึ้นกับรัฐบาล ดังปรากฏชัดในเอกสารเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในประเด็นปญหาที่
เกี่ยวกับสถาบันการเมือง และความสัมพันธระหวางสถาบันการเมือง ความตอนหนึ่งวา 

“...รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นหลังเลือกตั้งก็มีลักษณะเปนรัฐบาลผสมหลายพรรค สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรก็แขงขันเปนรัฐมนตรี มีระบบโควตาและกลุมในพรรค เปนเหตใุห
รัฐบาลขาดเสถียรภาพและนายกรัฐมนตรีในฐานะผูนํารัฐบาลก็ตกอยูภายใตความ
กดดันของพรรคตนเองและพรรครวมรัฐบาล จึงไมอาจแสดงภาวะความเปนผูนําใน
กาบริหารประเทศและแกไขปญหาของประชาชนได สภาวะเชนนี้ทําใหมีการเปลี่ยน
แปลงรัฐบาลบอยครั้ง ไมมีรัฐบาลใดอยูนานพอจะแกปญหาบานเมืองได แมเลือกตั้ง
ใหมบุคลากรทางการเมืองก็คงเปลี่ยนแปลงนอยมาก และรัฐบาลใหมก็อยูไดไมนาน 
ประสิทธิภาพในการบริหารบานเมืองจึงไมเกิดขึ้น...”๔ 

“๓. คณะรัฐมนตรี 

       ๓.๑ สภาพปญหาหลัก 

                                                  
๓ อมร  รักษาสัตย , ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, คูมือการเตรียมการสอนการเผย

แพรและการมีสวนรวมสําหรับครู อาจารย และผูนําชุมชน (กรงุเทพมหานคร : สมาคมรัฐธรรมนูญเพ่ือประชาชน, 
๒๕๔๓), หนา ๑๕๒–๑๕๓.  

๔ สภารางรัฐธรรมนูญ, กรอบเบื้องตนรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, เอกสารพื้นฐานประกอบ
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือการมีสวนรวมกําหนดรัฐธรรมนูญโดยประชาชน, ๒๕๔๐, หนา ๔๐.  



 ๙

 ๓.๑.๑ รัฐบาลเปนรัฐบาลผสม ออนแอและขาดเสถียรภาพ ไมมีพรรค
ใดกําหนดนโยบายเรื่องใดไดเอง พรรครวมรัฐบาลขัดแยงกันบอยครั้ง นายกรัฐ
มนตรีตกอยูภายใตความกดดันของพรรค ทําใหตองเปนผูประสานประโยชน
ระหวางพรรคอันเปนที่มาของการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

 ๓.๑.๒ นายกรัฐมนตรีมีอํานาจทางกฎหมาย แตไมอาจแสดงความเปน
ผูนําในการบริหารประเทศ เพราะตกอยูภายใตการครอบงํา และตอรองของพรรค
ตนเองและพรรครวมรัฐบาล ทําใหไมมีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน 

 ๓.๑.๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแขงขันกันเปนรัฐมนตรี เปนเหตุให
ไดรัฐมนตรีบางสวนที่ขาดคุณภาพ 

 ๓.๑.๔ การแตงตั้งรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีถูกกดดันจากคนใน
พรรคตนเอง พรรครวมรัฐบาล และนายทุนผูสนับสนุนพรรคการเมือง ทําใหไดคน
ซ่ึงประชาชนไมยอมรับ 

 ๓.๑.๕ รัฐมนตรีออกมาวิจารณรัฐบาลโดยไมเคารพหลักความรับผิด
ชอบรวมกัน”๕ 

 จากเจตนารมณดังกลาว แสดงใหเห็นวาสภารางรัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญและ
ตระหนักถึงปญหาการไรซ่ึงเสถียรภาพของรัฐบาลในอดีตที่ผานมาเปนหลัก จึงไดกําหนดเปน
ประเด็นสภาพปญหาดังกลาวไวอยางชัดเจน เพ่ือพิจารณาและวิเคราะหกรอบและแนวทางในการแก
ไขปญหาที่เกิดขึ้นใหเปนรูปธรรมและเปนระบบอยางเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสรางใหรัฐบาลตามรัฐ
ธรรมนูญฉบับใหมเปนรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและสามารถบริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีความตอเน่ือง ซ่ึงกลไกและกรอบแนวคิดตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดขึ้นนั้นก็โดยมี
เจตนารมณ เพ่ือเปนมาตรการเชื่อมโยงและสงเสริมใหฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเอ้ืออํานวยและ
ถวงดุลซ่ึงกันและกันอยางเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางใหรัฐบาลสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับอาณัติ
จากประชาชนอยางม่ันคงและมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ซ่ึงภายใตเจตนารมณความสัมพันธระหวาง
ฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารนั้น ประกอบดวยหลักการสําคัญ ๆ  ดังตอไปน้ี 

 

 

 

                                                  
๕ เรื่องเดียวกัน , หนา ๔๖–๔๗.  



 ๑๐

๑. การควบคุมฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัต ิ

 

 ตามแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ฝายบริหารจะถูกควบคุม 
ตรวจสอบ และถวงดุลจากฝายนิติบัญญัติ ทั้งนี้ เพ่ือปองกันมิใหฝายบริหารใชอํานาจในทางบริหาร
เปนไปเพ่ือประโยชนกับกลุมตนเองหรือใชอํานาจกลั่นแกลงคูตอสูทางการเมือง เพ่ือใหกลุมตนได
เปรียบ โดยการควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกําหนดกลไกและวิธีการควบคุมไวอยางรัดกุม ซ่ึงมากกวารัฐธรรม
นูญฉบับกอน ๆ ที่มีมาในอดีต พรอมทั้งไดมีการพิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนกลไกและวิธีการควบ
คุมบางประการที่มีอยูเดิมใหมีความเหมาะสมและยืดหยุนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ือใหฝายบริหาร
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางคลองตัว ซ่ึงจะทําใหฝายบริหารมีโอกาสไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประ
สิทธิภาพ การควบคุมฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติตามแนวคิดดังกลาวขางตน ปรากฏตามกลไก
และวิธีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

 

 ๑.๑ การตั้งกระทูถาม 

 

 การตั้งกระทูถามเปนการควบคุมฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติทางหนึ่งที่ตองการจะ
ถวงดุลอํานาจและตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารวาเปนไปตามนโยบายที่แถลงไวตอสภา
หรือไม การตั้งกระทูถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการงานในหนาที่ถือวาเปนกลไกและวิธีการควบคุม
การบริหารราชการแผนดินอยางออนที่สุดของสภา และเปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหารมีการติดตอและเชื่อมโยงกันอยูตลอดเวลาในฐานะผูถามและผูตอบ  ทั้งน้ีเพราะการ
ตั้งกระทูถามสมาชิกสภาสามารถกระทําไดตลอดระยะเวลาที่มีการเปดสมัยประชุมรัฐสภา ทําให
สามารถรูไดวาฝายบริหารไดบริหารราชการแผนดินไปในทิศทางใด มีความกาวหนาและเกิดผลดีตอ
ประเทศอยางไร และมีการบริหารราชการแผนดินไปในทางมิชอบกอใหเกิดประโยชนแกกลุมหรือ
พวกพองตนเองหรือไม อยางไร 

 ดังที่ไดกลาวแลววา การตั้งกระทูถามเปนกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐของฝายบริหารของสภาอยางออนที่สุดถือวาเปนวิธีการตรวจสอบและติดตามการทํางาน
ของฝายบริหารที่เปนปกติของฝายนิติบัญญัติ เพราะในการประชุมรัฐสภาแตละคร้ังไมวาจะเปนวุฒิ
สภาหรือสภาผูแทนราษฎรจะมีวาระการตั้งกระทูถามรัฐมนตรีอยูเสมอ อยางไรก็ตาม การควบคุม
การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร โดยผานกลไกการตั้งกระทูถามของฝายนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภาดังกลาวนี้ ไดรับความนิยมอยางกวางขวางในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐ



 ๑๑

สภา โดยเฉพาะประเทศไทยไดกําหนดหลักการตั้งกระทูถามไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕  ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๒ ดังปรากฏความใน
มาตรา ๔๐ วา “สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจควบคุมราชการแผนดิน ในที่ประชุมสมาชิกทุกคนมีสิทธิ
ตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมทรงไวซ่ึง
สิทธิที่จะไมตอบ  เม่ือเห็นวาขอความนั้น ๆ ยังไมสมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชนสําคัญของแผนดิน”๖  และบทบัญญัติซ่ึงเปนหลักการในลักษณะดังกลาวนี้ไดถูกบรรจุไวใน
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับจนถึงฉบับปจจุบัน แตดวยความที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีที่มาจากกระแสเรียกรองของประชาชนที่ตองการปฏิรูปการเมืองโดย
ตองการใหกลไกการทํางานของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเปนไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิ
ภาพ จึงไดมีการเพิ่มหลักการหรือสาระสําคัญเกี่ยวกับการตั้งกระทูถามขึ้นมาใหมที่เรียกวา  “กระทู
ถามสด”  ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
หลักการการตั้งกระทูถามไวรวม ๒ มาตรา คือ มาตรา ๑๘๓ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งกระทู
ถาม ซ่ึงเปนหลักการเดิมที่ใชมาตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ จน
ถึงปจจุบัน และมาตรา ๑๘๔ ซ่ึงเปนหลักการที่ไดรับการเพิ่มขึ้นใหมที่เรียกวา “กระทูสด”  ทั้งน้ี เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารโดยฝาย
นิติบัญญัติ กลาวคือ โดยสภาผูแทนราษฎร๗  การตั้งกระทูถามตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ 
สามารถวิเคราะหถึงที่มาและความแตกตางและประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผน
ดินโดยฝายนิติบัญญัติไดดังน้ี 

 
                                                  

๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (ตอมามีการเปล่ียนนามประเทศจากสยาม
เปนไทย หลังจากรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมวาดวยนามประเทศพุทธศักราช ๒๔๘๒   ประกาศใชเมื่อ ๖ ตุลาคม 
๒๔๘๒    ดังนั้นจึงมีรัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับ คือ ๑-๒ ใชนามประเทศวาสยาม) ไดกําหนดใหรูปแบบรัฐสภาของ
ประเทศไทยเปนสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร จึงไมปรากฏคําวาพฤฒิสภาหรือวุฒิสภา ในมาตรา ๔๐ แตหลัง
จากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๖ ไดกําหนดใหรูปแบบรัฐสภาของประเทศไทยเปน
สภาคูคือ พฤฒิสภา (ตอมาเปล่ียนเปนวุฒิสภา) และสภาผูแทนราษฎร จึงปรากฏขอความเกี่ยวกับวุฒิสภาทุกครั้ง
ในการตั้งกระทูถาม 

๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๔ “การบริหารราชการแผนดินเรื่อง
ใดที่เปนปญหาสําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน เปนเรื่องที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชา
ชน หรือที่เปนเรื่องเรงดวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎร
กอนเริ่มประชุมในวันนั้นวาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเรื่องนั้น
โดยไมตองระบุคําถาม และใหประธานสภาผูแทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกลาวไวในวาระการประชุมวันนั้น” 



 ๑๒

 ๑.๑.๑ การตั้งกระทูถามธรรมดา 

 

 ดังที่กลาวแลวขางตนวา มาตรการการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผน
ดินของฝายบริหารผานกระบวนการการตั้งกระทูถามไดถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย ฉบับที่ ๒  (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕)  และไดถูกใชมาจน
ถึงปจจุบัน ทั้งน้ี เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกสภาสามารถยื่นกระทูถามรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ได และในขณะเดียวกันก็จะเปนการเปดโอกาสใหฝายบริหารสามารถชี้แจงและใหรายละเอียด
และเหตุผลเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินซึ่งจะทําใหสมาชิกสภามีความเขาใจในวิธีการทํางาน
ของฝายบริหารมากขึ้น รวมทั้งเปนการลดความตึงเครียดหรือลดกระแสกดดันและตอตานจากฝาย
นิติบัญญัติที่มีตอฝายบริหารไดอีกทางหนึ่งดวย ซ่ึงจะทําใหฝายบริหารทํางานดวยความระมัดระวัง 
เพราะมีฝายนิติบัญญัติคอยควบคุมและตรวจสอบการทํางานอยูตลอดเวลา 

 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาวิเคราะหถึงผลลัพธการควบคุมและตรวจสอบการบริหาร
ราชการแผนดินของฝายบริหารผานกระบวนการการตั้งกระทูถามในลักษณะดังกลาวนี้  โดยเฉพาะ
ชวงในอดีตที่ผานมาแลว  จะพบวากลไกควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารของสภาในสวนนี้ยังทํา
หนาที่ไดผลไมสมบูรณนัก  ทั้งน้ี เพราะยังไมสามารถควบคุมและตรวจสอบการทําหนาที่ของฝาย
บริหารไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 กระทูถามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๓ สามารถจําแนกตาม
ลักษณะการตอบได ๒ ประเภท คือ 

 (๑) กระทูถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

 (๒) กระทูถามที่ตอบในที่ประชุมสภา ซ่ึงแบงเปน  

  ๑) กระทูถามทั่วไป 

  ๒) กระทูถามดวน  (เพ่ิมเติมจากกระทูถามทั่วไป) 

 สําหรับกรณีกระทูถามดวนนี้ คําถามจะตองเปนไปตามขอบังคับการประชุมของแตละ
สภา คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เชน ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๓๔ ได
กําหนดลักษณะของกระทูถามดวนจะตองมีเน้ือหาสาระที่เกี่ยวของกับประโยชนสําคัญของแผนดิน 
หรือมีเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมหรือเสรีภาพของประชาชนอยางราย



 ๑๓

แรง และที่กระทบตอสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ โดยเรื่องดังกลาวขอบังคับการประชุมวุฒิสภา
กําหนดใหเปนเรื่องเรงดวนที่รัฐมนตรีควรจะตองชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที๘   

 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาวิเคราะหถึงผลลัพธการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ผานกระบวนการการตั้งกระทูถามในลักษณะดังกลาวนี้แลว พบวายังขาดซึ่งประสิทธิภาพและประ
สิทธิผล ทั้งน้ีเพราะกลไกการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินสวนนี้ยังไมสามารถ
ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งการกระทําใด ๆ ที่ขัดหรือ
ไมสอดคลองกับนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาของฝายบริหารไดเทาที่ควร ตลอดระยะเวลา ๗๐ ป ใน
การทําหนาที่ของกลไกดังกลาวของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ผานมา ดังจะพิจารณา
เห็นไดจากการทํางานของฝายบริหารยังเต็มไปดวยปญหาการโกงกินและปญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ตาง ๆ จนนําไปสูการปฏิวัติรัฐประหาร  การยึดอํานาจการปกครอง โดยการยกเลิกรัฐธรรมนูญหลาย
ฉบับจนกลายเปนวัฏจักรทางการเมืองหรือที่เรียกวาวงจรอุบาทว๙  และสุดทายนําไปสูกระบวนการ
ศึกษาและยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมดังที่ประกาศใชอยูทุกวันน้ี 

 

 

 

 

 

 

                                                  
๘  สําหรับในกรณีของสภาผูแทนราษฎรนั้น ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔ ได

กําหนดหลักการเกี่ยวกับการตั้งกระทูถามดวนไวในสวนที่ ๒ วาดวย “กระทูถามสด”  ขอ ๑๓๘  ดังนี้ 
    “ขอ ๑๓๘  การตั้งกระทูถามสด สมาชิกแตละคนมีสิทธิต้ังกระทูถามไดครั้งละหนึ่งกระทู โดยใหทําเปน

หนังสือย่ืนตอประธานสภาในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทูถามกอนเริ่มประชุมตามเวลาที่ประธานสภากําหนด 
โดยระบุชื่อเรื่องที่จะถาม พรอมระบุวัตถุประสงควาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใด และตองมีลักษณะอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

     (๑)   เปนเรื่องสําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน 
     (๒)  เปนเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน 
     (๓)  เปนเรื่องเรงดวน 
     ใหเปนอํานาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยวากระทูถามใดเปนกระทูถามสดหรือไม”. 
๙ต้ังแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ จนถึงปจจุบัน (๒๕๔๕) นั้น ประเทศไทยมีการปฏิวัติรัฐประหาร 
จํานวน ๑๖ ครั้ง มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๖ ฉบับ และมีรัฐบาลถึง ๕๔ ชุด 



 ๑๔

วงจรอุบาทวของการเมืองไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ๑.๑.๒ การตั้งกระทูถามสด  

 

 กระทูถามสด ตามมาตรา ๑๘๔ เปนหลักการใหมที่ไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรม-นูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และไดกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้นที่มี
สิทธิ์ในการตั้งกระทูถามสดตอนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดิน
ในเรื่องนั้น ๆ 

 โดยเจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาวนี้ ก็เพ่ือตองการใหกระบวนการควบคุมการ
บริหารราชการแผนดินผานการตั้งกระทูถามของสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสภาที่เลือกผูนําฝาย
บริหารใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะทําใหนายกรัฐมนตรีและรัฐ
มนตรีเตรียมความพรอมอยูตลอดเวลาที่จะตอบขอซักถามหรือปญหาใด ๆ ที่เกี่ยวของกับงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบ เพราะลักษณะของการยื่นกระทูถามสดตามมาตรา ๑๘๔ น้ี เปนกระทูถามที่
รัฐมนตรีผูถูกตั้งกระทูถามจะตองตอบในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรดวยวาจาในทันทีในวันเดียวกัน
กับที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎร จึงไมสามารถจะมอบหมายใหรัฐ
มนตรีอ่ืนมาตอบกระทูถามสดแทนไดทัน 

 อยางไรก็ตาม เม่ือวิเคราะหถึงเจตนารมณของการกําหนดหลักการใหมีการตั้งกระทู
ถามสด (ซ่ึงเปนหลักการใหม) อยางละเอียดแลวพบวามีปจจัยและเหตุผลสําคัญ ๒ ประการ คือ 

รัฐประหาร 

รัฐสภา 

รัฐธรรมนูญ วิกฤตการณ 

การเลือกตั้ง รัฐบาล 



 ๑๕

 ประการที่ ๑ เพ่ือเพ่ิมการควบคุมการบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น เพราะกลไกการตั้งกระทูถามตามมาตรา ๑๘๓ ซ่ึงใชมาเปนระยะเวลาอันยาวนั้น ไดแสดงใหเห็น
วาไมคอยไดผลเปนรูปธรรมมากนัก และรัฐบาลเองก็ไมคอยใหความสําคัญตอการตอบกระทูถามเชน
เดียวกัน เพราะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทูถามนั้นมีทางเลือกที่จะตอบกระทูถาม ไมวา
จะเปนการมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรีชวยวาการตอบกระทูถามแทน การใชสิทธิ 
(ตามมาตรา ๑๘๓) ไมตอบกระทูถาม โดยอางวาเรื่องที่ถามนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน หรือการตอบกระทูถามในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตน  ซ่ึงทางเลือกหรือเง่ือนไขดังกลาวมานี้ทําใหกระบวนการตั้งกระทูถามอันเกี่ยวของกับการ
บริหารราชการแผนดินของฝายบริหารเปนไปอยางอึดอาด ลาชา หรือไมมีประสิทธิภาพ การตั้ง
กระทูถามบางเรื่องกวาที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจะมาตอบในสภา
ตองใชเวลานานหลายเดือน จนทําใหกระทูที่ถามไปน้ันลดความสําคัญลงและไมทันกับเหตุการณ
หรือสภาพปญหา เปนตน 

 ประการที่ ๒ เพ่ือใหสอดคลองกับที่มาของรัฐมนตรีที่กําหนดใหมีคุณวุฒิทางการ
ศึกษาอยางต่ําปริญญาตรี และเงื่อนไขที่กําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได๑๐  ซ่ึงในอดีตที่ผานมานั้น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐ
มนตรีสามารถใชขออางในการบริหารราชการแผนดินวาไมมีความถนัดหรือประสบการณในตําแหนง
ที่รับผิดชอบ ตองใชเวลาในการศึกษาหรือเรียนรูงานที่รับผิดชอบพอสมควรจึงจะสามารถตอบกระทู
ถามของสมาชิกสภาได การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐมนตรีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา และไมสามารถดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใน
ขณะเดียวกันไดน้ัน ก็เพราะตองการใหบุคลากรที่จะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีจะตองเปนผูที่มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาในเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งมีความรู ความสามารถและมีเวลาที่จะอุทิศใหกับการ
ทํางานในตําแหนงที่รับผิดชอบไดอยางเต็มที่ พรอมที่จะไดรับการตรวจสอบจากสภาตลอดเวลา ซ่ึง
รวมทั้งการตอบกระทูถามสดจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 

 

 

 

                                                  
๑๐ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา  ๒๐๔ กําหนดวา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได และมาตรา ๒๐๖ (๓) 
กําหนดใหรัฐมนตรีตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 



 ๑๖

 ๑.๒. การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ 

 

 การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจฝายบริหารนั้นถือเปนกลไก
หรือมาตรการควบคุมและตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติที่รุนแรงและเขมขนที่สุดในกระบวนการควบ
คุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร และเปนวิธีการควบคุมและตรวจสอบที่
ฝายบริหารทุกยุคทุกสมัยคอนขางจะใหความสําคัญ ทั้งน้ี เพราะกลไกการควบคุมและตรวจสอบการ
ใชอํานาจของฝายบริหารสวนนี้สามารถสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลได ในอดีต ผูนําฝาย
บริหารบางทานถึงกับยุบสภาเพื่อหนีการเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ เชนกรณีของ พล
เอก เปรม  ติณสูลานนท เม่ือครั้งเปนนายกรัฐมนตรี ไดประกาศยุบสภาเพื่อหนีการเปดอภิปรายไม
ไววางใจ ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรก เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๖  ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๒๙ และครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑ หรือผูนําฝายบริหารบางทาน หลังจากผานการ
อภิปรายไมไววางใจไปแลว ไมสามารถตอบขอสงสัยของฝายคานไดอยางชัดเจนก็จะถูกกดดันจาก
พรรคการเมืองรวมรัฐบาลและสาธารณชนใหยุบสภาหรือลาออกจากตําแหนงก็มีเชนกรณีของนาย
บรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ไดถูกกดดันจากพรรครวมรัฐบาลจนเลือกทางออกดวยการยุบ
สภา แทนการลาออก๑๑  และกรณีของ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเผชิญกับปญหา
วิกฤตการณลดคาเงินบาท ไดเลือกใชวิธีการลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการควบคุมฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติโดยอาศัยกลไกการ
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจจะเปนวิธีการควบคุมและตรวจสอบที่มีประ
สิทธิภาพจนสามารถสงผลกระทบตอเสถียรภาพการทํางานของฝายบริหารได ดังที่กลาวแลวก็ตาม 
แตหากพิจารณาศึกษาและวิเคราะหกระบวนการและผลของการเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไว
วางใจโดยภาพรวมทั้งหมดแลว จะพบวานับแตประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เม่ือ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ น้ัน และนับถึง กอนประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประเทศไทยมีรัฐบาลมาแลวรวมจํานวน ๕๔ ชุด นายกรัฐมนตรี ๒๓ คน มีการ
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรวมจํานวน ๒๕ ครั้ง มีการยุบสภารวมจํานวน 

                                                  
๑๑ หลังจากการอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจผานไปแลว และกําลังรอการลงมติไมไววางใจของสภาผู

แทนราษฎร นายบรรหาร  ศิลปอาชา นายกรฐัมนตรี ไดถูกกดดันอยางหนักจากพรรครวมรัฐบาล ซึ่งนําโดย พล
เอก ชวลิต  ยงใจยุทธ (หัวหนาพรรคความหวังใหม) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม จน
นายบรรหาร  ยอมแถลงขาวกอนลงมติไมไววางใจวาจะลาออกจากตําแหนงภายในระยะเวลาอันส้ัน หากพรรครวม
รัฐบาลทั้งหมดลงมติไววางใจ อยางไรก็ตาม หลังผานมติไววางใจไปแลว นายบรรหาร  กลับเลือกการยุบสภาแทน
การลาออกตามที่กลาวไว 



 ๑๗

๑๐ ครั้ง และมีผูนําฝายบริหารลาออกจากผลกระทบของการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไว
วางใจ ๑ คน คือ พลเรือตรี ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์๑๒  จากขอมูลและสถิติดังกลาวทําใหพิจารณา
เห็นไดวาการเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจหรือผลของการเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไว
วางใจฝายบริหารหรือรัฐบาลนั้น มิไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้ง ๑๕ ฉบับ๑๓  แตกลับใชเปนเครื่องมือประหัตประหารและโคน
ลมทางการเมืองระหวางกัน หรือไมก็เปนการสรางกิจกรรมหรือชื่อเสียงทางการเมือง โดยที่มิได
ตระหนักถึงเจตนารมณที่แทจริงที่ตองการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร และควบคุมฝาย
บริหารใหบริหารราชการแผนดินดวยความซื่อสัตยสุจริต ในขณะที่ฝายบริหารก็มุงที่จะเกาะกลุมหรือ
รวบรวมฐานคะแนนเสียงพรรคการเมืองรวมรัฐบาลเพื่อหวังใหผานการลงมติไววางใจ โดยไมไดให
ความสําคัญหรือตระหนักถึงประเด็นและเนื้อหาสาระของการอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจวามี
ความเปนจริงมากนอยเพียงใดจนกลายเปนวัฏจักรทางการเมืองที่ขาดการพัฒนาในดานคุณภาพ
การตรวจสอบโดยอาศัยกลไกในดานตาง ๆ ของสภาของนักการเมือง และระบบการเมือง จนเปนที่
เบื่อหนายของประชาชน ซ่ึงประเด็นดังกลาวนี้สามารถพิจารณาดูไดจากประวัติศาสตรการเมืองการ
ปกครองไทยในชวงระยะเวลา ๗๐ ป ที่ผานมา โดยในชวงระยะเวลาดังกลาว มีการทําปฏิวัติรัฐ
ประหารถึง ๑๖ ครั้ง   ซ่ึงครั้งลาสุดเกิดขึ้นในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ ซ่ึงเปนปที่ระบบการเมือง
การปกครองของประเทศกําลังเบงบานไปดวยประชาธิปไตย และระบบเผด็จการหรือการปฏิวัติรัฐ
ประหารกําลังจะสูญสิ้นหรือหมดไปจากระบบการเมืองการปกครองของนานาอารยประเทศ แตตรง
กันขามกลับเกิดขึ้นกับประเทศไทย ซ่ึงไดชื่อวาเปนประเทศกําลังพัฒนาในระดับตน ๆ ของภูมิภาค 
(ในขณะนั้น) และที่แปลกประหลาดไปกวานั้นคือ ไดมีประชาชนบางสวนออกมาสนับสนุน พรอมทั้ง
มอบดอกไมใหกําลังใจกับคณะผูกอการซึ่งเรียกตัวเองวาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 
(รสช.)  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยดังกลาวนี้ไดสะทอนใหเห็นวา ประชาชนยัง
ขาดศรัทธาตอระบบการเมืองการปกครอง และยังพรอมที่จะใหการสนับสนุนและยอมรับระบอบการ
เมืองการปกครองอื่นหรือการกระทําปฏิวัติรัฐประหารอยูเสมอ ซ่ึงลักษณะการขาดศรัทธาและความ
เชื่อม่ันในระบอบการเมืองการปกครองที่เรียกวาประชาธิปไตยระบบรัฐสภานั้นถือวาเปนอันตรายตอ
ระบบการเมืองการปกครองไทยอยางยิ่ง และยังจะเปนอุปสรรคอันสําคัญที่จะพัฒนาระบบการเมือง

                                                  
๑๒ พลเรือตรี ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์ ลาออกจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๐ อัน

เนื่องมาจากการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ๗ วัน ๗ คืน ถึงแมวาฝายรัฐบาลจะเปนผูชนะการลงคะแนนไววางใจก็
ตาม แตกระแสกดดันจากฝายคาน จึงทําใหนายกรัฐมนตรีลาออก  

๑๓ กอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อยางเปนทางการ เมื่อวัน
ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ประเทศไทยผานการบังคับใชรัฐธรรมนูญมาแลวทั้งหมด ๑๕ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแตฉบับที่ ๑ 
คือ ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ และฉบับที่ ๑๕ คือ รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๓๔ (มีการแกไขเพ่ิมเติม ๖ ครั้ง) 



 ๑๘

การปกครองใหมีความมั่นคงและเปนกลไกสําคัญในการบริหารและแกไขปญหาของประเทศอีกดวย  
อยางไรก็ตาม หากจะกลาววาความลมเหลวหรือการพัฒนาที่ไมยั่งยืนและตอเน่ืองของระบอบการ
เมืองการปกครองของประเทศไทยผานมานั้น สวนหนึ่งเกิดมาจากวัฏจักรทางการเมืองที่ไมพัฒนา
และเกิดซ้ําซาก และระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ลมเหลวคงไมผิดนัก ซ่ึงขอสรุปดังกลาวนี้ จะ
นําไปสูระบบการควบคุมฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ ที่เรียกวาการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายเพื่อ
ลงมติไมไววางใจ  ซ่ึงเปนหลักการใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ตอไป 

 

 การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไวใจวางใจฝายบริหาร ตามรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 

 การกําหนดใหมีหลักการใหมเพ่ิมเติมขึ้นจากเดิมบางประการในการเสนอญัตติเพ่ือขอ
เปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช ๒๕๔๐ ไดนําไปสูการกําหนดหลักการใหมของการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววาง
ใจฝายบริหาร ภายใตขอสมมติฐานที่วาถาหากการควบคุมหรือการตรวจสอบการบริหารราชการ
แผนดินของฝายบริหาร โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเปนไปอยางเปนระบบ มีการกําหนดรูปแบบและ
วิธีการยื่นญัตติและขอกลาวหาอยางชัดเจน รวมทั้งมีระเบียบและขั้นตอนการลงโทษที่เปนรูปธรรม
แลว จะเปนการเสริมสรางใหฝายบริหารมีเสถียรภาพในการปฏิบัติหนาที่มากขึ้น และยังจะเปนการ
เพ่ิมศักยภาพความเปนผูนําใหเกิดขึ้นกับผูนําฝายบริหารอีกดวย 

 ภายใตหลักการใหมน้ัน การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจฝาย
บริหารจะเปนไปดวยความยุงยาก ไมสะดวกหรืองายเหมือนเดิมแตสงผลใหฝายคานที่จะยื่นญัตติดัง
กลาว ตองใชเวลาในการพิจารณาวิเคราะหและไตรตรองขอมูลและหลักฐานมากขึ้น ไมสามารถ
ดําเนินการตัดสินใจโดยไมตองใชเวลาในการพิจารณาไตรตรองอยางละเอียดและรอบคอบเหมือนใน
อดีตที่คิดจะขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะก็ไมอาจที่จะกระทําไดอีก
ตอไป  

 ทั้งน้ี กระบวนการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจฝายบริหาร
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการไวอยางชัดเจน และมีการเชื่อมโยง
การลงโทษ (ตามขอกลาวหา) อยางเปนระบบ รวมทั้งมีการแบงแยกระดับความสําคัญของการเปด
อภิปรายไว ๒ ระดับ คือ ระดับที่จะทําไดโดยยาก คือ นายกรัฐมนตรี ซ่ึงจะตองใชเสียงสนับสนุนถึง
สองในหาของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร และระดับ
ธรรมดาทั่วไป คือ การขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ซ่ึงในกรณี



 ๑๙

หลังน้ีจะใชเสียงสนับสนุนเพียงหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎรเทานั้น 

 อยางไรก็ตาม จํานวนเสียงสนับสนุนที่มีความมากนอยแตกตางกันออกไปตามลําดับ
ความสําคัญของตําแหนงในฝายบริหารนั้นมิไดเปนเพียงปจจัยเดียวที่จะทําใหกระบวนการควบคุม
และตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารผานการเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไว
วางใจน้ีเปนไปดวยความยุงยากและมีขอจํากัด หากแตกระบวนการเสนอญัตติเพ่ือเปดอภิปรายทั่ว
ไปเพื่อลงมติไมไววางใจนี้ไดมีการเชื่อมโยงและสัมพันธกับกระบวนการถอดถอนและการดําเนินคดี
อาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 
๓๐๓–๓๑๑ ไวอยางเปนระบบ กลาวคือ ในขณะที่ฝายคานยื่นญัตติเพ่ือขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลง
มติไมไววางใจรัฐบาลหรือฝายบริหารไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎรนั้น หากขอกลาวหาเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ คือ มีพฤติ
การณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวา
กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ
ธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝายคานจะตองยื่นขอกลาวหาดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือดําเนินการไตสวนอีกทางหนึ่งดวย ซ่ึงผลการพิจารณาไตสวน
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไมวาจะออกมาในลักษณะมีมูลความ
จริงตามขอกลาวหาหรือไมก็ตาม ยอมสงผลกระทบโดยตรงทั้งแกผูยื่นขอกลาวหา (ฝายคาน) และผู
ถูกกลาวหา (ฝายบริหาร) 

 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาขอกลาวหา
แลว มีมติวาขอกลาวหาที่ฝายคานยื่นขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนั้น มีมูลความจริง 
จะสงผลกระทบถึงผูถูกกลาวหาทันที กลาวคือ ผูถูกกลาวหาจะตองพนจากตําแหนงทันที จะปฏิบัติ
หนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติ และกระบวนการพิจารณาสอบสวนตามขั้นตอนนี้จะดําเนิน
การตอไปจนกวาวุฒิสภาจะมีมติ นอกจากนี้ ยังจะตองดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอีกดวย และหากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไตสวนมูลความผิดแลวไมพบขอมูลความผิดตามที่กลาวหา ถึงแมวากระบวนการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะยุติลงโดยสิ้นเชิงก็ตาม แตผลกระทบในทางลบยอมเกิดขึ้นกับฝาย
คานอยางหลีกเลี่ยงไมพน ที่เห็นไดชัดเจนคือ ความนาเชื่อถือ ในการอภิปรายของฝายคานจะลดลง
ทันที และจะสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ของฝายคานในการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของฝาย
บริหารตอไปในอนาคตดวย ดังคํากลาวของนายสาทิตย  วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบเขตเลือกตั้ง จังหวัดตรัง    พรรคประชา-ธิปตย ไดกลาวกับผูสื่อขาวประจํารัฐสภา วา  

 “พรรคประชาธิปตยไมสามารถเปดเผยชื่อรัฐมนตรีทั้งหมดที่จะถูกยื่นขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจในขณะนี้ได เพราะจะตองแสวงหาขอมูลเพ่ือสนับสนุนญัตติการขอเปด



 ๒๐

อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจของพรรคฝายคาน การกลาวหารัฐมนตรีใด ๆ จะตองมีขอมูล
และหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน ไมสามารถดําเนินการแบบธรรมดาหรือสะดวกสบายเหมือนกับหลัก
การของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ในอดีตได เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนด
กรอบและเงื่อนไขการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจไวอยางเปนระบบ การยื่น
ญัตติใด ๆ ที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของรัฐธรรมนูญยอมสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของฝาย
คานในสภา” 
 

 ๑.๓ การตั้งคณะกรรมาธิการ 

  

 การตั้งคณะกรรมาธิการเปนภารกิจของสภาอีกประการหนึ่งที่มีเจตนารมณเพ่ือที่จะ
ตองการควบคุมและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารวาเปนไปตาม
นโยบายที่แถลงไวตอสภาหรือไม ซ่ึงสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ และ 
๒๑๒ ที่กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภากอนที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน
อยางเปนทางการ และในการบริหารราชการแผนดินนั้น คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการบริหารราชการ
แผนดินใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไว และตองรับผิด
ชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของ
คณะรัฐมนตรี๑๔ 

 อยางไรก็ตาม การควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยผานกลไกระบบคณะกรรมาธิ
การของสภาดังกลาวนี้ ถือวาเปนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยออม และผลของการ
ควบคุมไมไดสงผลกระทบตอเสถียรภาพของฝายบริหารหรือสรางความกังวลใจใหกับฝายบริหาร
มากนัก โดยหลักการแลวเปนการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาญัตติ หรือประเด็นปญหาใด ๆ เกี่ยว

                                                  
๑๔ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๑ และ ๒๑๒ ปรากฏดัง

นี้ 
“มาตรา ๒๑๑  คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาโดยไมมีการลง

มติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่ 
กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชา

ไปจะกระทบตอประโยชนที่สําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่เขารับหนาที่จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จํา
เปนก็ได 

มาตรา ๒๑๒ ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๒๑๑ และตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน 
รวมท้ังตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี”  



 ๒๑

กับฝายบริหารควบคูไปกับการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร เปนการสะทอนและเสนอแนวทางใน
การแกไขปญหา เชน คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร ไดพิจารณาศึกษากรณีการ
หลอกลวงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ รวมทั้งเสนอแนะหรือทางเลือกการพัฒนาประเทศใน
สาขาตาง ๆ ในรูปแบบของรายงานผลการพิจารณาศึกษาหรือผลการวิจัยโครงการตาง ๆ เชน การ
พิจารณาศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางโรงงานไฟฟาหินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ของ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน วุฒิสภา เปนตน โดยไมมีขอผูกพัน
วารัฐบาลจะตองนําไปปฏิบัติ เปนเพียงขอเสนอแนะซึ่งรัฐบาลหรือฝายบริหารจะนําไปปฏิบัติหรือไม
ก็ได 

 การตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อกระทํากิจการ   พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภานั้น เปนไปตามเจตนารมณของสภาที่ตองการจะใหพิจารณาศึกษาใน
รายละเอียดเพื่อใหเกิดความถูกตองและสมบูรณกอนที่จะนําผลการพิจารณาสรุปเปนรายงานการ
พิจารณาศึกษา โดยมติความเห็นชอบของสภาผานไปยังคณะรัฐมนตรีตอไป คณะกรรมาธิการถือวา
เปนกลไกหลักในการทํางานของระบบสภา และมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหประเด็นหรือผลการ
พิจารณาของสภาในแตละเรื่องเปนไปอยางสมบูรณและรอบคอบ ระบบคณะกรรมาธิการปจจุบันได
รับความนิยมและกลาวถึงอยางกวางขวาง   ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลก ทั้งประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ประธานาธิบดี หรือแมแตกึ่งประธานาธิบดี ในฐานะ
ที่เปนกลไกหรือเครื่องมือที่กระทัดรัดและคลองตัวในการยอยปญหาของสภา การทํางานของระบบรฐั
สภาในประเทศไทยก็เชนเดียวกัน มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นพิจารณารับผิดชอบติดตามประเด็น
ปญหาตาง ๆ อยางครอบคลุมและหลากหลาย ซ่ึงประเด็นการกระทํากิจการพิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารดังกลาวนี้ก็เปนอีกภารกิจหน่ึง
ของคณะกรรมาธิการ ในฐานะที่เปนกลไกหรือตัวแทนของสภาในการทําหนาที่ควบคุมและตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหาร 

 อยางไรก็ตาม บทบาทของคณะกรรมาธิการในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมไดมีความแตกตางไปจากระบบการ
ทํางานของคณะกรรมาธิการในอดีตที่ผานมา ไมมีบทบัญญัติใดตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ทําให
บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นหรือแตกตางไปจากคณะกรรมาธิการ ตามรัฐ
ธรรมนูญฉบับกอนทั้ง ๑๕ ฉบับ๑๕  จะมีความแตกตางบางก็คือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการจัด

                                                  
๑๕ ต้ังแตเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ต้ังแตวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(กอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐) ประเทศไทยไดมีการประกาศใชรัฐ
ธรรมนูญมาแลวจํานวน ๑๕ ฉบับ ฉบับปจจุบันเปนฉบับที่ ๑๖ ประกาศใชเมื่อ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 



 ๒๒

องคกรและโครงสรางการทํางานภายในของคณะกรรมาธิการผานขอบังคับการประชุมทั้งของสภาผู
แทนราษฎรและวุฒิสภาไมใหการทํางานซ้ําหรือซอนกันและมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สวนที่มาและบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญน้ันยังคงเปนไปตาม
หลักการเดิมเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ 

 ตามที่กลาวแลวขางตนวา การพิจารณาศึกษาหรือสอบสวนประเด็นปญหาหรือญัตติใด 
ๆ ของคณะกรรมาธิการตามที่สภามอบหมายนั้น เปนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินรูปแบบ
หน่ึง ผลการพิจารณาศึกษาก็เปนเพียงขอเสนอแนะที่สงผานสภาไปยังฝายบริหารเทานั้น มิไดสงผล
กระทบตอเสถียรภาพของฝายบริหารหรือมีเง่ือนไขกําหนดใหตองปฏิบัติตามแตอยางใด  อยางไรก็
ตาม หากพิจารณาวิเคราะหถึงเจตนารมณของการทํางานตรวจสอบฝายบริหารของระบบคณะกรร
มาธิการแลว ตองการที่จะใหการทํางานของฝายบริหารที่ผานไปในแตละวันนั้นมีความเชื่อมโยงและ
รับผิดชอบตอสภา ทั้งน้ี เพ่ือใหการบริหารงานของฝายบริหารเปนไปอยางระมัดระวังและรอบคอบ  

 ดวยเหตุที่ผลการกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของสภาของคณะกรรมาธิการนั้นเปนเพียงการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของฝาย
บริหารทางออมมิไดสงผลกระทบตอความมั่นคงในการทํางานของรัฐบาล จึงทําใหรัฐบาลคอนขางจะ
ไมใหความสําคัญตอการทํางานของคณะกรรมาธิการมากนัก ประกอบกับขอบังคับการประชุมทั้ง
ของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ที่กําหนดใหมีจํานวนคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาเพิ่มขึ้น
๑๖ จึงทําใหรัฐมนตรีตองมีภาระในการมาชี้แจงตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการประจําสภาเพิ่มขึ้น ซ่ึง
คณะกรรมาธิการเองก็มักจะเชิญรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในหนาที่มาชี้แจงมากกวาที่จะเชิญขาราชการ
ประจํา  นอกจากนี้ การที่สภานิยมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาศึกษาปญหาตาง ๆ เปน
การเฉพาะ ก็เปนการเพิ่มภาระในการชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการใหกับรัฐมนตรี เพราะตามรฐั
ธรรมนูญฉบับปจจุบัน รัฐมนตรีตองผูกพันกับการเดินทางมาตอบกระทูถามทั้งของสภาผูแทนราษฎร 
(ซ่ึงรวมทั้งกระทูถามสดที่เพ่ิมขึ้น) และวุฒิสภา ในทุกสัปดาหของสมัยประชุม จึงทําใหภารกิจในการ
รับผิดชอบตอสภาของฝายบริหารเพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณ ความรับผิดชอบตอสภาในเรื่องใดที่สงผล
กระทบตอการทํางานของรัฐมนตรีนอย ก็จะถูกลดความสําคัญลงไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงก็คือการทํางาน
ของคณะกรรมาธิการ อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงผลดีที่เกิดขึ้นจากระบบการทํางานของคณะกรร
มาธิการแลวพบวากอใหเกิดผลดีตอการทํางานแกฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารหลายประการ 

 

 
                                                  

๑๖ ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔ และขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๔๔ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาจํานวนเพิ่มขึ้น โดยสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นจากเดิม 
๒๓ คณะ เปน ๓๓ คณะ วุฒิสภา เพ่ิมขึ้นจากเดิม ๑๖ คณะ เปน ๒๑ คณะ  



 ๒๓

 ๑.๔ การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดิน 

  

 การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดินเปนอีกวิธีหน่ึงที่จะควบคุมและตรวจ
สอบการใชจายเงินงบประมาณของรัฐหรือฝายบริหาร ซ่ึงมาจากภาษีอากรของประชาชน ใหเปนไป
อยางถูกตองและโปรงใสสามารถตรวจสอบได เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาจํานวนนักการเมืองทีเ่ขา
มาดํารงตําแหนงในฝายบริหาร มีจํานวนไมนอยที่คาดหวังจะเขามาแสวงหาผลประโยชนจากงบ
ประมาณแผนดินทั้งโดยทางตรงและทางออม และมีสวนอยางยิ่งที่ทําใหการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนมัวหมองจนเปนเหตุใหประชาชนเบื่อหนาย และขาดศรัทธาในระบบอัน
เปนเหตุใหกลุมอํานาจอื่นฉวยโอกาสเขามายึดอํานาจยกเลิกรัฐธรรมนูญและโคนลมรัฐบาลอยูเนือง 
ๆ จนทําใหพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย ผานการบริหารประเทศชาติมา
แลว ๗๐ ป แตพัฒนาการของระบบการเมืองกลับเปนไปอยางงอนแงนและขาดเสาหลักที่เปนแกน
สาร แมวาโลกจะมีการพัฒนาทั้งระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม ไปสูระบบที่มีความ
เปนทันสมัยที่สลับซับซอนทั้งในดานเทคโนโลยีและความรูใหม ๆ แตในขณะเดียวกันประเทศไทย
กลับมีการทําปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจโคนลมรัฐบาลและลมลางรัฐธรรมนูญที่ใชมาถึง ๑๓ ป ใน
ชวงเวลาที่โลกกําลังกาวเขาสูศตวรรษที่ ๒๑ และแมโลกจะเขาสูศตวรรษที่ ๒๑ มาแลวเกือบสองป 
แตกลิ่นไอของการปฏิวัติรัฐประหาร หาไดจางไปจากระบบการเมืองการปกครองไทยไม ซ่ึงสภาพ
การณดังกลาวนี้เปนดัชนีชี้วัดไดดีวาระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย ถึงแมวาปจจุบัน
กระแสความตองการของการปฏิรูประบบการเมืองจะกระจายไปทั่วสังคมไทยจนทําใหเกิดรัฐธรรม
นูญฉบับประชาชน ในป ๒๕๔๐ ก็ตาม แตหากกระแสการทุจริตเงินงบประมาณของนักการเมืองยัง
ไมหมดไปหรือการปราบปรามยังเปนไปอยางไมไดผล และหมดไปแลว ระบบการเมืองการปกครอง
ของไทยก็ยากที่จะเขาสูเปาหมายของการปฏิรูประบบการเมืองที่แทจริงได 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือวาการควบคุมและตรวจสอบการใชจายเงินงบ
ประมาณของรัฐบาลเปนเรื่องที่คอนขางจะสําคัญมาก โดยเฉพาะระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยสมัยใหม เชนในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส จะเขมงวดไมใหผูปก
ครองหรือฝายบริหารนํางบประมาณซึ่งเก็บมาจากภาษีอากรของประชาชนไปใชในทางที่ไมถูกตอง 
ดังน้ัน จึงมีองคกรหรือกลไกตาง ๆ ที่เปนอิสระในการควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอน 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของฝายบริหารไวอยางเขมงวดทั้งการควบคุมโดยตรงที่ผาน
กลไกของรัฐสภา และผานการควบคุมตรวจสอบขององคกรอิสระ คือ สํานักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน (ส.ต.ง.) และการควบคุมโดยออมดวยการตรวจสอบจากประชาชนผานกระบวนการถอด
ถอน 



 ๒๔

 ๑.๔.๑ การควบคุมโดยสภา 

 

 การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดินผานกระบวนการพิจารณาของสภาที่
ใชมาเปนระยะเวลาอันยาวนานจนถึงปจจุบัน ก็คือการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจาย ซ่ึงหมายความวางบประมาณรายจายประจําปใด ๆ ของฝายบริหารกอนที่
จะนําออกไปใชบังคับน้ัน จะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากสภากอน อยางไรก็ตาม การควบคุมใน
ฐานะเปนผูพิจารณาอนุมัติของสภานี้ หากพิจารณาถึงผลของการควบคุมแลวคอนขางจะไดผลใน
ระดับหน่ึงและเปนการควบคุมโดยทางออม ทั้งน้ีเพราะสภามิไดลงไปควบคุมดูแลถึงในระดับปฏิบัติ 
จึงถือวากลไกการควบคุมการใชจายเงินในสวนนี้ยังไมเพียงพอที่จะทําใหการใชจายเงินเปนไปอยาง
ถูกตองและเปนประโยชนกับประชาชนเทาที่ควร  ดังเชน ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญของสภาผูแทนราษฎรในวาระที่สอง  มีความพยายามที่จะปรับลดงบประมาณรายจาย
บางรายการที่ไมจําเปนของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ลงใหมากที่สุด แลวนํายอดการปรับลดบาง
สวน มาปรับเพ่ิมเปนงบ ส.ส. หรือเปนงบพัฒนาจังหวัดใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดใน
สภา ซ่ึงถาคิดยอดรวมทั้งหมดแลวจะพบวาเปนงบประมาณจํานวนมหาศาล อีกทั้งการใชจายเงินงบ
ประมาณในสวนนี้ก็เปนไปอยางหละหลวม ขาดมาตรการควบคุมและตรวจสอบที่รัดกุมและชัดเจน 
กลายเปนวาสภารูเห็นเปนใจกับฝายบริหารในการอนุมัติใหนํางบประมาณสวนนี้มาใชเพ่ือประโยชน
ในลักษณะเปนงบหาเสียงในพื้นที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กระบวนการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปดังกลาวก็ยังคงปรากฏอยู แตไดมีการกําหนดเงื่อนไข
เพ่ิมเติมลงไปเพื่อปองกันมิใหคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปของสภาผูแทนราษฎร พิจารณาปรับลดหรือแปรญัตติ หรือกระทําการใด ๆ ที่มีผลให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรรมาธิการ รวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภาไดรับประโยชนไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมจากการใชจายเงินงบประมาณน้ัน  พรอมทั้งไดกําหนดวิธีการตรวจสอบการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติดังกลาววามีการกระทําในลักษณะที่เปนการฝาฝนตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม 
โดยกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของ
จํานนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภายื่นเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา
วินิจฉัย ซ่ึงหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนการกระทําฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวนี้ก็จะมีผลทําให
การเสนอการปรับลด การแปรญัตติ หรือการกระทําใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา และกรรมาธิการไดรับประโยชนจากการใชงบประมาณไมวาโดยตรงหรือโดยออมน้ันเปนอัน
สิ้นผลไป (รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๐) เปนที่นาสังเกตวาขอกําหนดในการควบคุมและปองกันการใช
งบประมาณในสวนนี้ รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดบทลงโทษประการอื่นไว ซ่ึงอาจจะสงผลใหผูที่จะ



 ๒๕

ตองการจะคิดหาหนทางใชงบประมาณของรัฐเพ่ือประโยชนตอกลุมและพรรคพวกของตน ไมเกรง
กลัวตอขอกําหนดดังกลาว และเงื่อนไขที่ใหยื่นเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย ก็ใหสิทธิไวแต
เฉพาะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเทานั้น ซ่ึงถาหากผลประโยชนจากการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงงบประมาณตกอยูกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ก็ยากที่สมาชิกดัง
กลาวจะตรวจสอบพวกเดียวกัน 

  

 ๑.๔.๒ การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดินโดยผานองคกรอิสระ 

 

 การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของฝายบริหารโดยผานองคกรอิสระตามรัฐธรรม
นูญ กลาวคือ โดยผานกลไกของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนั้นเปนหลักการใหมที่กําหนดขึ้นใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน แตเดิมสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ ส.ต.ง. เปนหนวยงานของรัฐที่
อยูในกํากับดูแลของฝายบริหาร จึงขาดความเปนอิสระในการทํางานเพื่อควบคุมการใชจายเงินงบ
ประมาณของแผนดิน รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงไดมีการปรับปรุงระบบการทํางานขององคกรนี้ใหม 
โดยยกฐานะใหเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยไมตองขึ้นตรงตอฝายบริหารเหมือนแตกอน 
อยางไรก็ตาม แมวาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะไดรับการยกระดับใหมีฐานะเปนองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญแลวก็ตาม แตถาพิจารณาตามหลักการแหงรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแลว 
พบวาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นใหมน้ียังมีอํานาจหนาที่นอยกวาคณะ
กรรมการตรวจสอบการใชเงินแผนดินของกลุมประเทศประชาธิปไตยที่มีความเจริญกาวหนาบาง
ประเทศ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งทบวงการตรวจสอบบัญชี ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ใน
การพิจารณาสอบสวน และจับกุมผูที่ทุจริตงบประมาณแผนดินมาลงโทษไดอยางกวางขวาง หรือใน
ฝรั่งเศสก็มีการจัดตั้งศาลการบัญชี เพ่ือควบคุมดูแลและตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณของ
แผนดินอยางเขมงวด  

 

 ๑.๔.๓ การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดินโดยผานกระบวนการถอด
ถอน 

 

 การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดินของฝายบริหาร โดยผานกระบวน
การถอดถอนนี้เปนกลไกการควบคุมและตรวจสอบการใชจายเงินของฝายบริหารอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึง
อาจจะไมใชเปนการควบคุมโดยตรงมากนัก แตก็ถือวาเปนอีกมาตรการหนึ่งที่จะสามารถควบคุมและ
ปองกันการใชจายเงินงบประมาณของแผนดินไดอีกสวนหนึ่ง 
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๒. การถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหาร 
 

 ในขณะที่ฝายบริหารถูกควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยฝายนิติบัญญัติผานกล
ไกการติดตามและตรวจสอบโดยการตั้งกระทูถาม การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม
ไววางใจ การตั้งคณะกรรมาธิการและการควบคุมการใชจายเงินหรือกลไกงบประมาณของแผนดิน  
ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่แถลงไวตอสภา 
และเพ่ือปองกันมิใหฝายบริหารใชอํานาจในการปกครองประเทศไปในทางที่ไมถูกตองหรือขัดตอ
กฎหมาย หรือแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบใหแกตนและพวกพอง ในทํานองเดียวกัน ฝายนิติ
บัญญัติก็จะถูกควบคุมหรือถวงดุลในการปฏิบัติหนาที่โดยฝายบริหารดวย โดยฝายบริหารจะมีเครื่อง
มือหรือกลไกสําคัญ คือ การยุบสภาผูแทนราษฎรเปนกลไกในการตอรองหรือถวงดุลกับฝายนิติ
บัญญัติ ซ่ึงเปนไปตามหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (parliamentary 
system) ที่สภาหรือหนาที่ของฝายนิติบัญญัติใหเปนไปอยางยุติธรรมและถูกตอง ฝายนิติบัญญัติกับ
ฝายบริหารจะตองมีความเชื่อมโยงและถวงดุลการใชอํานาจซึ่งกันและกัน เพ่ือกําหนดกรอบหรือ
เง่ือนไขใหแตละฝายใชอํานาจของตนไปในทางที่ถูกตองตามครรลองของกฎหมาย และระบอบการ
ปกครองเปนการควบคุมตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจซึ่งกันและกัน  ตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการบัญญัติใหการถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝาย
บริหารทั้งทางตรงและทางออม โดยการถวงดุลอํานาจโดยตรง คือ การยุบสภาผูแทนราษฎรไดมีการ
เพ่ิมหลักการใหม คือผูนําฝายบริหารหรือนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาไมได หากมีการเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีแลว ทั้งน้ี เพ่ือปองกันมิใหฝายบริหารยุบสภาเพื่อ
หนีการตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติ พรอมกันนี้ก็มีการกําหนดหลักการถวงดุลอํานาจฝายนิติ
บัญญัติโดยฝายบริหารทางออม คือ การถวงดุลโดยพรรคการเมืองอันเปนหลักการใหม ซ่ึงจะได
กลาวในรายละเอียดตอไป 

 

 ๒.๑ การถวงดุลโดยตรง  :  การยุบสภาผูแทนราษฎร 

 

 การถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหารดวยวิธีการยุบสภาผูแทนราษฎร เปน
หลักการถวงดุลอํานาจตามแนวคิดการแบงแยกอํานาจ (power separation) ของจอหน    ลอค ที่
เห็นวาบุคคลคนเดียวไมควรบัญญัติกฎหมายขึ้นใชบังคับเอง แตควรจะกําหนดใหองคกรหรอืบคุคลผู
ใชอํานาจแตละสาขาแยกออกจากกัน กลาวคือ องคกรฝายนิติบัญญัติเปนผูใชอํานาจฝายนิติบัญญัติ 
คณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารเปนผูใชอํานาจฝายบริหาร และศาลยุติธรรมหรือองคกรตุลาการเปนผู
ใชอํานาจฝายตุลาการ โดยอํานาจแตละฝายนั้นจะมีการตรวจสอบและถวงดุลซ่ึงกันและกันอยางเปน
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ระบบ   เพ่ือควบคุมและปองกันมิใหฝายใดฝายหนึ่งใชอํานาจของตนไปในทางมิชอบและเกิน
ขอบเขต๑๗   

 อยางไรก็ตาม ในหลักการแมวาการใชอํานาจทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารจะถูก
กําหนดใหมีการเชื่อมโยงเพื่อรับผิดชอบและถวงดุลการใชอํานาจซึ่งกันและกันอยางเปนระบบ แตใน
ทางปฏิบัติพบวาการถวงดุลดังกลาวยังไมเปนไปตามแนวคิดตองการจะควบคุมและปองกันมิใหฝาย
ใดฝายหนึ่งใชอํานาจเกินขอบเขต แตการยุบสภาที่ผานมากลับเปนไปในลักษณะที่ตรงกันขามกับ
แนวคิด การยุบสภามิไดเปนไปเพื่อที่จะตองการจะหนีญัตติการซักฟอกหรือการอภิปรายไมไววางใจ 
ซ่ึงเปนอาวุธสําคัญที่ฝายนิติบัญญัติใชถวงดุลฝายบริหาร หรือเปนไปในลักษณะที่ฝายบริหารหรือ
พรรครวมรัฐบาลแตกแยกหรือทะเลาะกันเอง จนไมสามารถควบคุมคะแนนเสียงในสภาได ในประวัติ
ศาสตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศไทยในอดีต ยังไมเคย
ปรากฏวาฝายบริหารยุบสภา เพราะพิจารณาเห็นวาฝายนิติบัญญัติใชอํานาจในการกลั่นแกลงและ
ทําลายฝายบริหารจนไมสามารถบริหารราชการแผนดินได แตกลับเปนวาสวนมากฝายบริหารจะมี
เสียงหรือควบคุมเสียงในสภาไดอยางเด็ดขาด เสียงขางนอยเทานั้นที่ทําหนาที่ถวงดุลหรือตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหาร การยุบสภาที่เกิดขึ้นนั้นกลับมีสาเหตุมาจากฝายบริหารเองที่แตกแยก
หรือทะเลาะกันเองอันเนื่องมาจากผลประโยชนไมลงตัว เชน การยุบสภาของนายบรรหาร  ศิลป
อาชา หรือการยุบสภาอันเนื่องมาจากการหนีอภิปรายไมไววางใจเพื่อตรวจสอบการทํางานของฝาย
บริหาร เชน การยุบสภาของพลเอก เปรม  ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี เปนตน  

 จากปญหาดังกลาวขางตน นําไปสูการกําหนดหลักการใหมเพ่ิมเติมในการถวงดุลฝาย
นิติบัญญัติโดยฝายบริหาร กลาวคือ ผูนําฝายบริหารจะยุบสภามิไดหากมีการยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๘๕ ไดกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไว
วางใจนายกรัฐมนตรี โดยญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป 
ซ่ึงเปนบุคคลตามมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ดวย และเมื่อไดมีการเสนอญัตติแลว จะมีการยุบสภาผู
แทนราษฎรมิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมติน้ันไมไดคะแนนเสียงตามวรรคสาม 

 ตามบทบัญญัติดังกลาว ผูนําฝายบริหารหรือนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาหนีการอภิปราย
ตรวจสอบเหมือนที่เคยมีในอดีตมิได เม่ือมีการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
ไปแลว ยิ่งไปกวานั้น มาตรา ๑๘๕ วรรคสอง ยังกําหนดใหญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม

                                                  
๑๗ จีระศักดิ์  ชวยชู, ปญหาการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการเสนอญัตติขอเปด

อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐. 
วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓, หนา ๑๐.  
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ไววางใจ ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปใน
ทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจฝาฝนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหรองขอตอ
ประธานวุฒิสภา เพ่ือใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ถอดถอนออกจากตําแหนงและยังขยายผลตอ
ไปถึงการดําเนินคดีอาญา ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอ
กลาวหาวามีมูลและสงเรื่องใหอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีในศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ 

 

 ๒.๒ การถวงดุลโดยทางออม : ผานระบบพรรคการเมือง 

 

 การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔)  ได
กําหนดใหบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ 
วัน น้ัน อาจถือไดวาเปนการเพิ่มอํานาจตอรองใหกับพรรคการเมืองในการที่จะควบคุมพฤติกรรม
ของสมาชิกพรรคการเมืองน้ัน ๆ ใหดําเนินกิจกรรมและปฏิบัติตามมติและนโยบายของพรรค ถือวา
เปนมาตรการหนึ่งที่จะเพ่ิมความเขมแข็งใหกับพรรคการเมือง และหากพรรคการเมืองใดพรรคการ
เมืองหน่ึงไดรับเลือกตั้ง และมีคะแนนเสียงเปนอันดับหน่ึงสามารถเปนผูนําในการจัดตั้งรัฐบาลได ก็
จะเปนการเสริมบทบาทความเปนพรรคแกนนํารัฐบาลใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ซ่ึงจะมีสวนทําใหรัฐ
บาลมีเสถียรภาพในการบริหารประเทศชาติเพ่ิมมากขึ้นดวยเปนลําดับ 

 นอกจากนี้ มาตรา ๑๑๘ (๘) ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยังไดกําหนดใหการสิ้นสุดลง
ของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความเชื่อมโยงเกี่ยวของกับการเปนสมาชิกพรรค
การเมือง กลาวคือ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะสิ้นสุดลงทันที หากพรรคการเมืองที่
ตนเปนสมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นมีมติใหพนจาก
การเปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกได บทบัญญัติดังกลาวนี้ไดมีสวนชวยสนับสนุน
ใหการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองมีความเปนเอกภาพมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะจะสามารถควบคุม
และกํากับดูแลใหสมาชิกพรรคการเมืองน้ัน ๆ ดําเนินกิจกรรมและแสดงบทบาททางการเมืองใหมี
ความสอดคลองและเปนไปตามมติและนโยบายของพรรค และหากพรรคการเมืองน้ันเปนแกนนําใน
การจัดตั้งรัฐบาลหรือเขารวมเปนพรรครวมรัฐบาล ก็จะมีสวนชวยเพ่ิมและเสริมใหการบริหารงาน
ของรัฐบาลมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมติพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนสมาชิก
พรรคจะตองปฏิบัติตามอยางนอยที่สุดจะเปนหลักประกันความมั่นใจในการลงมติเร่ืองใด ๆ ในสภา 
โดยเฉพาะเร่ืองที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐบาล ไมวาจะเปนเรื่องการพิจารณารางพระราช



 ๒๙

บัญญัติของรัฐบาล หรือแมแตเรื่องการลงมติไววางใจหรือไมไววางใจตามญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป
เพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนรายบุคคลของพรรคฝายคานตามมาตรา ๑๘๕–
๑๘๖ เปนตน 

 มติพรรคการเมืองที่สมาชิกพรรคจะตองผูกพันปฏิบัติตามดังกลาวขางตนนั้น ถือวาเปน
กลไกอีกประการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญกําหนดขึ้นเพ่ือฝายบริหารสามารถบริหารงานไดอยางเต็มที่ โดย
ไมตองคอยพะวงหรือกังวลกับจํานวนเสียงของรัฐบาลในสภาที่จะขาดหายไปหรือที่จะถูกดึงจาก
พรรคฝายคาน ซ่ึงจะทําใหการบริหารงานของรัฐบาลมีความมั่นคงและมีความตอเน่ือง ไมลมลุก
คลุกคลานเหมือนกับรัฐบาลผสมในอดีตที่ผานมา ซ่ึงสงผลใหนโยบายการบริหารและการวางแผน
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขาดความตอเน่ือง นักลงทุนจากตาง
ประเทศ ขาดความเชื่อม่ันในนโยบายและศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศก็ลดนอยถอยลง
ตามลําดับ  นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบทางออมคือทําใหประชาชนขาดความเชื่อม่ันและเบื่อหนาย
ตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงอาจจะเปนชองทางใหกับกลุมอํานาจเกาใชเปนขออางใน
การลมลางระบอบการปกครองซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้งในอดีต 



บทที่ ๓ 
ประสิทธิภาพของการกําหนดความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติ 

กับฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 

 ในการประเมินประสิทธิภาพของการกําหนดความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับ
ฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ น้ี จะวิเคราะหโดยอาศัย
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่ไดมาจากการสัมภาษณ  ความเห็นของประชาชนซึ่งไดมาจากการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน และขอมูลสถิติที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้  
การวิเคราะหจะคํานึงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญวา ในแตละเรื่องนั้นรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณเชน
ใด  เม่ือไดมีการใชรัฐธรรมนูญมาแลวเปนเวลา ๕ ป เจตนารมณดังกลาวของรัฐธรรมนูญน้ันบรรลุ
ผลอยางมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร 

 

๑. การควบคุมฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ 
 
 กลไกความสัมพันธที่รัฐธรรมนูญวางไวสําหรับควบคุมฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัตินั้น จําแนกได
เปน ๔ มาตรการ ดังนี้ 

 

 ๑.๑  การตั้งกระทูถาม 

 

การตั้งกระทูถามเปนมาตรการหนึ่งที่ฝายนิติบัญญัตินํามาใชในการควบคุมและตรวจ
สอบการใชอํานาจของฝายบริหารวาไดบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามที่ไดแถลงนโยบายไวตอ
รัฐสภาหรือไม นอกจากนี้ยังเปนกลไกที่ทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางฝายนิติบัญญัติและฝาย
บริหาร เน่ืองจากการตั้งกระทูถามสมาชิกสามารถกระทําไดตลอดระยะเวลาที่มีการเปดสมัยประชุม
รัฐสภา อันเปนการตรวจสอบ สอบถามและทําใหรูถึงทิศทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  

 จากการสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการตั้งกระทูถามมีผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นไวดังตอไปน้ี 
 



 ๓๒

๑.๑.๑ การตั้งกระทูถามโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 

มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผน ดินของฝ ายบริหาร                
ผานกระบวนการตั้งกระทูถาม ปรากฏตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๓ และ ๑๘๔ ซ่ึงสามารถจําแนกตามลักษณะการตอบได ๒ ลักษณะ คือ 
กระทูถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา และกระทูถามที่ตอบในที่ประชุมสภา ทั้งน้ี ตามขอบังคับการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๒๘ - ๑๓๗ ไดกําหนดลักษณะและวิธีการตั้งกระทูถาม 
ซ่ึงจากการสอบถามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร เกี่ยวกับกระบวนการ
ควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารผานกลไกการตั้งกระทูถาม พบวามีประเด็นปญหา อุปสรรคและขอ
จํากัดหลายประการที่ทําใหการนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการบริหารราชการแผนดินดังกลาว
น้ี ไปสูผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถแบงแยกประเด็นความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ไดดังตอไปน้ี 

 

ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

โดยที่ประเทศไทยใชหลักการแบงแยกอํานาจที่คอนขางเด็ดขาด โดยแบงแยกอํานาจ
ฝายบริหารออกจากอํานาจฝายนิติบัญญัติ เชนนี้การปฏิบัติงานของฝายบริหารยอมที่จะไมตองรับ
ผิดชอบตอฝายนิติบัญญัติ เน่ืองจากฝายบริหารปฏิบัติงานอยางไรยอมเปนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงก็หมายความวา นายกรัฐมนตรีน้ันเองจะเปนผูรับผิดชอบตอฝาย
บริหาร ซ่ึงรัฐธรรมนูญยังเปดโอกาสใหผูที่จะมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีอาจไมตองเปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรก็ได และเมื่อผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี มิไดมีฐานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ไมมี
ความจําเปนที่จะตองมาประชุมรัฐสภา ซ่ึงแตกตางจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเดิมที่ทั้งฝายนิติ
บัญญัติและฝายบริหารจะตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีก็ตอง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย อันจะนํามาซึ่งหนาที่ในการที่จะตองรับผิดชอบตอรัฐสภา๑ 

แมวาจะมีการตั้งกระทูถามสดจากฝายนิติบัญญัติ โดยฝายบริหารอาจไมตองมาตอบคํา
ถามก็ได หรือแมจะมีการตอบคําถามตามกระทูถามที่ตั้งไว ก็อาจไมไดขอเท็จจริงแตอยางใด เน่ือง
จากในทางปฏิบัติสวนใหญจะมีการมอบหมายใหตัวแทนมาตอบคําถามในที่ประชุมสภา ซ่ึงการถาม
กระทูถามสดเพื่อใหรัฐมนตรีตอบคําถาม หากรัฐมนตรีมีฐานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยก็
สามารถตอบคําถามไดทันที แตหากไมมีฐานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็อาจไมมีหนาที่ตองเขา
                                                 

๑ พนัส  ทัศนียานนท,  สัมภาษณเม่ือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๑๖-๓๑๗. 



 ๓๓

รวมในการประชุมรัฐสภา ซ่ึงทําใหเกิดระบบที่ขัดแยงกัน เน่ืองจากกระทูถามสดเปนระบบที่ใชใน 
Parliamentary System เต็มตัว จึงกอใหเกิดปญหาได๒  นอกจากนี้การตั้งกระทูถามไมอาจตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารไดอยางแทจริง รวมทั้งการที่ฝายบริหารตอบคําถามไมไดหรือไม
ยอมมาตอบคําถามก็มิไดมีสภาพบังคับแตอยางใดในทางกฎหมาย จะมีก็เพียงสภาพบังคับทางการ
เมืองที่เม่ือสื่อมวลชนเผยแพรขอมูลออกไปแลว ฝายบริหารจะมีการหยิบยกประเด็นปญหาที่ถูก
เสนอนั้นมาปรับปรุงแกไข ซ่ึงถือวาเปนเพียงมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานเทานั้นมิใชมาตรการ
การตรวจสอบ ซ่ึงฝายนิติบัญญัติไมมีอํานาจ ตลอดจนยังมีการกําหนดระยะเวลาอันจํากัดในการยื่น
เรื่องเพื่อตั้งกระทูถาม๓ ดังนั้น การตั้งกระทูถามในลักษณะดังกลาวจึงไมมีประสิทธิภาพในการควบ
คุมฝายบริหารแตอยางไรในทางปฏิบัติ 

สําหรับประเด็นปญหาอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงตอการตรวจสอบและควบ
คุมการบริหารราชการแผนดินคือประเด็นปญหาเกี่ยวกับจํานวนปริมาณกระทูถามสด ที่มีการยื่น
กระทูถามประเภทน้ีเปนจํานวนมาก สมควรใหมีมาตรการกลั่นกรองกระทูถามที่มีลักษณะไมเปนไป
ตามเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญออกไป เชน กระทูถามที่มีลักษณะเปนประเด็นปญหาทองถิ่น ซ่ึงมิ
ใชปญหาระดับชาติ ระดับนโยบาย หรือปญหาที่มุงตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายของฝาย
บริหาร ทั้งน้ี มีความเห็นวานาจะเปนอํานาจของประธานสภาผูแทนราษฎร ที่จะใชวิธีบริหารจัดการ
ในการกลั่นกรองกระทูถามสดใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีขอสังเกตวา สมควร
กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่อยูในพรรคฝายคานเปนผูดําเนินการถามกระทูกอนเปนหลัก 
เพ่ือใหเกิดความถวงดุลและระบบตรวจสอบซึ่งกันและกันระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ๔ 
นอกจากนี้  หากพิจารณาถึงลักษณะในการตั้งกระทูถามสดจะเห็นไดวาการตั้งกระทูถามสดในทาง
ปฏิบัติมิไดมีการตั้งกระทูถามในลักษณะที่เปนการตรวจสอบหรือควบคุมการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร แตกลับมีการตั้งกระทูถามในลักษณะที่มีการเมืองแอบแฝงอยูตลอดเวลา กลาวคือมีลักษณะ
การตั้งกระทูถาม  ในลักษณะเชนเดียวกับการอภิปรายไมไววางใจ ซ่ึงการตั้งกระทูถามแตละเร่ืองจะ
ใชระยะเวลานาน  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับการตั้งกระทูถามและการตอบคําถามในประเทศอังกฤษจะ
ใชระยะเวลาเพียง ๑ - ๒ นาที เทานั้น๕ และเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดิน  สมควรกําหนดใหมีการถายทอดสดการประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม เชน 
กรณีของประเทศอังกฤษ  ในการประชุมไมตองมีองคประชุม ไมตองเปนการประชุมเต็มรูปแบบ ใช

                                                 
๒ สุจิต บุญบงการ, สัมภาษณเม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๒๕๔.  
๓ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล, สัมภาษณเม่ือวันท่ี  ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๒๑-๒๒๒. 
๔ เดโช  สวนานนท, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๘๓. 
๕ อัษฎางค  ปาณิกบุตร, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๓๒๔. 



 ๓๔

ระยะเวลาการประชุมครั้งละไมเกิน ๓ ชั่วโมง อันเปนการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารกับรัฐ
มนตรีโดยตรง๖ 

หากกลาวโดยสรุปในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝาย
บริหาร โดยฝายนิติบัญญัติจะเห็นไดวาโดยเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญแลว การตั้งกระทูถามของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีเจตนารมณเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันมิใหฝายบริหารมีโอกาสใน
การเตรียมตัวในการตอบคําถาม เน่ืองจากหากใหมีการเตรียมตัวอาจไมไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหา
ที่ถาม นอกจากนี้การยื่นกระทูถามในปจจุบันมักจะใชการยื่นกระทูถามสดแทนการยื่นกระทูถาม
ธรรมดา หรือกระทูถามใหตอบในราชกิจจานุเบกษา เน่ืองจากขอบังคับของรัฐสภาเองเปดชองไว 
อยางไรก็ตามกระทูถามสดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารในระดับหน่ึงเทานั้น๗ 

 
 ข.  ขอมูลสถิติป พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ 

 

 จากการตั้งกระทูถามเปนกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและฝาย
บริหารของรัฐสภา เพ่ือตรวจสอบและติดตามการทํางานของฝายบริหาร โดยผานกลไกการตั้งกระทู
ถามของฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ดังมีขอพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลสถิติในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๕ (ขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามรวบรวมถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ อันเปนวันสิ้น
สุดสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไป ป ๒๕๔๕)  ดังตอไปน้ี 

 

 (๑) ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๐  

 

 ขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสภาผูแทนราษฎรมีขอพิจารณา  
ดังตอไปน้ี 
 

 

 
                                                 

๖ มีชัย  ฤชุพันธุ, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๐๗-๒๐๘. 
๗ เสรี  สุวรรณภานนท, สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๒๐๓. 
 



 ๓๕

ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร 

 

  การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูของสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนทั้งหมด 
๒๗๐ กระทู ดังตอไปน้ี   

 

  ๑) กระทูถามสมัยพลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี  

 

  (ก)  กระทูถามสด  มีจํานวนทั้งหมด           ๑๗  กระทู 

  (ข)  กระทูถามทั่วไป  มีจํานวนทั้งหมด                   ๒๓๕ กระทู 

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา  มีจํานวน        ๗๕ กระทู 

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวน ๑๖๐  กระทู 

 

  ๒) กระทูถามสมัยนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี 

 

  (ก)  กระทูถามสด มีจํานวนทั้งหมด              ๖  กระทู 

  (ข)  กระทูถามทั่วไป มีจํานวนทั้งหมด            ๑๒  กระทู 

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา  มีจํานวน          ๕  กระทู 

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา  มีจํานวน    ๗  กระทู 

 

 ๒) ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามใน ป พ.ศ. ๒๕๔๑   
 

  ขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ของสภาผูแทนราษฎรมีขอพิจารณา
ดังตอไปน้ี 

 

 



 ๓๖

  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร 

 

  การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนทั้งหมด 
๓๙๔ กระทู ดังตอไปน้ี 

    (ก)  กระทูถามสด  มีจํานวนทั้งหมด         ๘๘     กระทู 

  (ข)  กระทูถามทั่วไป มีจํานวนทั้งหมด        ๓๐๖    กระทู 

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุม มีจํานวน            ๘๐  กระทู 

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวน ๒๒๖ กระทู 

  

 ๓)  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามใน ป พ.ศ. ๒๕๔๒   
 

  ขอมูลสถิติ เกี่ยวกับกระทูถามในป พ .ศ . ๒๕๔๒ ของสภาผูแทนราษฎรมีขอ
พิจารณาดังตอไปน้ี 

   

ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร 

 

  การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนทั้งหมด 
๒๖๒ กระทู ดังตอไปน้ี 

  (ก)  กระทูถามสด  มีจํานวนทั้งหมด                     ๔๑ กระทู 

  (ข)  กระทูถามทั่วไป มีจํานวนทั้งหมด          ๒๒๑ กระทู 

   -กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา มีจํานวน          ๓๙ กระทู 

   -กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวน  ๑๘๒ กระทู 

 

 

 

 



 ๓๗

 ๔)  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

ขอมูลสถิติ เกี่ยวกับกระทูถามในป พ .ศ . ๒๕๔๓ ของสภาผูแทนราษฎรมีขอ
พิจารณาดังตอไปน้ี 

 

  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร 

 

  การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนทั้งหมด 
๑๐๓ กระทู ดังตอไปน้ี 

  (ก)  กระทูถามสด  มีจํานวนทั้งหมด          ๓๘ กระทู 

  (ข)  กระทูถามทั่วไป มีจํานวนทั้งหมด           ๖๕ กระทู 

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา มีจํานวน       ๒๑ กระทู 

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวน ๔๔ กระทู 

 

 ๕) ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

  ขอมูลสถิติ เกี่ยวกับกระทูถามในป พ .ศ . ๒๕๔๔ ของสภาผูแทนราษฎรมีขอ
พิจารณาดังตอไปน้ี 

 

  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร 

 

  การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนทั้งหมด 
๓๑๗ กระทู ดังตอไปน้ี 

  (ก)  กระทูถามสด  มีจํานวนทั้งหมด              ๗๗ กระทู 

  (ข)  กระทูถามทั่วไป มีจํานวนทั้งหมด                      ๒๔๐ กระทู 

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา มีจํานวน           ๖๘ กระทู 



 ๓๘

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวน   ๑๗๒ กระทู 
 

 ๖) ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

  ขอมูลสถิติ เกี่ยวกับกระทูถามในป พ .ศ . ๒๕๔๕ ของสภาผูแทนราษฎรมีขอ
พิจารณาดังตอไปน้ี 

 

  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร 

 

  การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนทั้งหมด 
๒๒๔ กระทู ดังตอไปน้ี 

  (ก)  กระทูถามสด  มีจํานวนทั้งหมด            ๓๕ กระทู 

  (ข)  กระทูถามทั่วไป มีจํานวนทั้งหมด                    ๑๘๙ กระทู 

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา มีจํานวน        ๓๔ กระทู 

   -  กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวน ๑๕๕ กระทู 

 

๑.๑.๒ การตั้งกระทูถามโดยสมาชิกวุฒิสภา 

 

มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารผานกระบวน
การการตั้งกระทูถามปรากฏตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๘๓ และ ๑๘๔ ซ่ึงสามารถจําแนกตามลักษณะการตอบได ๒ ประเภท คือ กระทูถามที่ตอบ
ในราชกิจจานุเบกษา และกระทูถามที่ตอบในที่ประชุมสภา ทั้งน้ี ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๓๐ - ๑๔๔ ไดกําหนดลักษณะและวิธีการตั้งกระทูถามซึ่งจากการสอบถามความ
เห็นของผูทรงคุณวุฒิทางดานนิติศาสตร และรัฐศาสตร เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมและตรวจสอบ
ฝายบริหาร ผานกลไกการตั้งกระทูถาม พบวามีประเด็นปญหา อุปสรรค และขอจํากัดหลายประการ
ที่ทําใหการนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการบริหารราชการแผนดินดังกลาวนี้ไปสูผลในทาง
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิสามารถแบงแยก
ประเด็นความเห็นของผูทรงคุณวุฒิไดดังตอไปน้ี 



 ๓๙

ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

ในประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผนดินมีประเด็น
ปญหาที่ทําใหฝายนิติบัญญัติไมสามารถตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝาย
บริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ ปญหาความไมเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคหรือเจตนารมณในการ
กําหนดใหมีการตั้งกระทูถามดวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนสับ
สน เกี่ยวกับเจตนารมณในเรื่องน้ีหากมีการทําความเขาใจเกี่ยวกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญใน
การบัญญัติใหมีการตั้งกระทูถาม จะไมกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ เน่ืองจากแทจริงแลวหาก
พิจารณาจากเจตนารมณในการถามกระทูถามดวนของสมาชิกวุฒิสภา จะเห็นไดวามีวัตถุประสงค
เพ่ือใหฝายนิติบัญญัติ สอบถามเรื่องที่มีความจําเปนและเรงดวนโดยจัดใหอยูในวาระการประชุมใน
ลําดับตนอันเปนการจัดวาระการถามที่แทรกกระทูถามอ่ืนที่ยังไมมีความจําเปนเรงดวน ซ่ึงลักษณะ
ดังกลาวมิใชลักษณะของกระทูถามสดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตอยางใด เปนคนละเจตนา
รมณคนละความหมายกัน แตอยางไรก็ตามการตั้งกระทูถามดวนของสมาชิกวุฒิสภา ยังถือวา
สามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารไดในระดับหน่ึง๘ 

 

 ข. ขอมูลสถิติป พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ 

 

 จากการตั้งกระทูถามเปนกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและฝาย
บริหารของรัฐสภา เพ่ือตรวจสอบและติดตามการทํางานของฝายบริหาร โดยผานกลไกการตั้งกระทู
ถามของฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ดังมีขอพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลสถิติในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๕ (ขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามรวบรวมถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ อันเปนวันสิ้น
สุดสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไป ป ๒๕๔๕) ดังตอไปน้ี 

 

 ๑) ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๐  

 

 ขอ มูลสถิติ เกี่ ยวกับกระทู ถามในป  พ .ศ . ๒๕๔๐ ของวุ ฒิ สภา  มีขอ พิ จารณ า              
ดังตอไปน้ี 

                                                 
๘  เสรี  สุวรรณภานนท, สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๐๒-๓๐๓. 



 ๔๐

ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของวุฒิสภา 

   

การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูของวุฒิสภา มีจํานวนทั้งหมด  ๘ กระทู ดังตอไป
น้ี  

(ก)  กระทูถามที่รับมาดําเนินการในระหวางสมัยที่พลเอก    ชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายก
รัฐมนตรี (จํานวน ๗ กระทู) 

 -  กระทูถามที่ตอบแลว มีจํานวน  ๓ กระทู  

 -  กระทูถามที่อยูในระหวางดําเนินการของสวนราชการที่เกี่ยวของ มีจํานวน ๔ 
กระทู 

 (ข)  กระทูถามที่รับมาดําเนินการ ในระหวางสมัยที่นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐ
มนตรี (จํานวน ๑ กระทู) 

 -  กระทูถามที่อยูในระหวางดําเนินการของสวนราชการที่เกี่ยวของ มีจํานวน ๑ 
กระทู 

 

 ๒) ขอมูลสถิติเก่ียวกับการกระทูถามใน ป พ.ศ. ๒๕๔๑   

 

  ขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ของวุฒิสภา มีขอพิจารณา ดังตอ
ไปน้ี 

 

  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของวุฒิสภา 

   

การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามของวุฒิสภา มีจํานวนทั้งหมด ๗ กระทู   
ดังตอไปน้ี 

(ก)  กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา มีจํานวนทั้งหมด ๕ กระทู 

 -  กระทูถามที่รัฐมนตรีตอบในที่ประชุมสภา มีจํานวน  ๓ กระทู  

 -  กระทูถามที่อยูในระหวางดําเนินการของสวนราชการที่เกี่ยวของมีจํานวน  ๒  
กระทู 



 ๔๑

 (ข)  กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวนทั้งหมด ๒ กระทู 

 -  กระทูถามที่รัฐมนตรีตอบในที่ประชุมสภา มีจํานวน  ๑ กระทู  

 - กระทูถามที่อยูในระหวางดําเนินการของสวนราชการที่เกี่ยวของมีจํานวน ๑ 
กระทู 

 

 ๓)  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามใน ป พ.ศ. ๒๕๔๒   

 

  ขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ของวุฒิสภา มีขอพิจารณา ดังตอ
ไปน้ี 

 

  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของวุฒิสภา 

 

  การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามของวุฒิสภา มีจํานวนทั้งหมด ๘ กระทู  
ดังตอไปน้ี 

  (ก)  กระทูถามที่ดําเนินการตอเน่ืองมาจากป ๒๕๔๑ มีจํานวนทั้งหมด ๔ กระทู  

 -  กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา มีจํานวน  ๓ กระทู  

 -  กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวน ๑ กระทู 

 (ข)  กระทูถามที่รับมาดําเนินการในป ๒๕๔๒ มีจํานวนทั้งหมด ๔ กระทู 

 -  กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา มีจํานวน  ๒ กระทู  

 -  กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวน ๒ กระทู 
  

 ๔)  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

  ขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ของวุฒิสภา มีขอพิจารณาดังตอไป
น้ี  

 



 ๔๒

   ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของวุฒิสภา 

 

  การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามของวุฒิสภา มีจํานวนทั้งหมด ๓๖ กระทู 
ดังตอไปน้ี 

  (ก)  กระทูถามสมัยสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง (เม่ือวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๓๙ - ๓ มีนาคม ๒๕๔๓) มีจํานวนทั้งหมด ๖ กระทู 

 (๑)  กระทูถามที่ดําเนินการตอเน่ืองมาจากป ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ มีจํานวน ๕ 
กระทู 

 - กระทูถามที่รัฐมนตรีตอบในที่ประชุมสภา มีจํานวน  ๓ กระทู  

- กระทูถามที่อยูในระหวางดําเนินการของสวนราชการที่เกี่ยวของ มี
จํานวน ๒ กระทู  

 (๒)  กระทูถามที่ดําเนินการตอเน่ืองมาจากป ๒๕๔๓ มีจํานวน ๑ กระทู 

 - กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวน  ๑ กระทู  

 (ข)  กระทูถามสมัยสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบัน (เม่ือวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ – ๓ 
มิถุนายน ๒๕๔๕) มีจํานวนทั้งหมด ๓๐ กระทู 

 (๑)  กระทูถามที่ดําเนินการในป ๒๕๔๓ มีจํานวน ๓๐ กระทู 

 -  กระทูถามที่รัฐมนตรีตอบในที่ประชุมสภา มีจํานวน  ๒๗ กระทู  

 -  กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวน ๓ กระทู  

   

 ๕) ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

  ขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ของวุฒิสภา มีขอพิจารณาดังตอไป
น้ี 

 

 

 



 ๔๓

  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของวุฒิสภา 

 

  การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามของวุฒิสภา มีจํานวนทั้งหมด ๑๖๑ 
กระทู ดังตอไปน้ี 

   (ก)  กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา  มีจํานวนทั้งหมด ๑๔๖ กระทู 

   -  กระทูถามที่ตอบแลว มีจํานวน                  ๑๐๘ กระทู  

   -  กระทูถามที่คางตอบ มีจํานวน                 ๑๘ กระทู 

   -  กระทูถามที่ไมอนุญาตใหถาม มีจํานวน                  ๓ กระทู  

   -  กระทูถามที่ขอถอน  มีจํานวน                        ๑๖ กระทู 

   -  กระทูถามที่ระงับไปเน่ืองจากสมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลงมี
จํานวน  ๑ กระทู 

    (ข)  กระทูที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวนทั้งหมด   ๑๕ กระทู 

           -  กระทูถามที่ตอบแลว มีจํานวน              ๖ กระทู  

           -  กระทูถามที่คางตอบ มีจํานวน               ๙ กระทู 

 

 ๖) ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

  ขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ของวุฒิสภา มีขอพิจารณา ดังตอ
ไปน้ี 

 

  ขอมูลสถิติเก่ียวกับกระทูถามของวุฒิสภา 

 

  การพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับกระทูถามของวุฒิสภา มีจํานวนทั้งหมด ๔๖ กระทู 
ดังตอไปน้ี 

  (ก)  กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา  มีจํานวนทั้งหมด ๓๔ กระทู 

   -  กระทูถามที่ตอบแลว มีจํานวน                 ๒๐ กระทู  



 ๔๔

   -  กระทูถามที่คางตอบ มีจํานวน                ๘ กระทู 

   -  กระทูถามที่อยูในระหวางดําเนินการ มีจํานวน             ๑ กระทู  

   -  กระทูถามที่ขอถอน  มีจํานวน              ๕ กระทู 

  (ข)  กระทูที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา มีจํานวนทั้งหมด      ๑๒ กระทู 

   -  กระทูถามที่ตอบแลว มีจํานวน                   ๓ กระทู  

   -  กระทูถามที่คางตอบ มีจํานวน                ๙ กระทู 

 

เม่ือพิจารณาทั้งจากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิและขอมูลสถิติแลวสามารถแยก
พิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมฝายบริหารโดยการตั้งกระทูถามวามีประสิทธิภาพตามที่รัฐธรรมนูญ
ประสงคหรือไมไดใน ๒ ประเด็นสําคัญ ตามสภาพของกระทู คือ กระทูถามธรรมดาที่ถามไดทั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และกระทูถามสดซึ่งถามไดเฉพาะสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเทานั้น 

 

  (๑) กระทูถามธรรมดา 

 

 จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะหในรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมและ
ตรวจสอบฝายบริหารผานกลไกการตั้งกระทูถามนั้น ยังไดพบวามีปญหาอุปสรรคและขอจํากัดหลาย
ประการที่ทําใหการนําหลักการที่เกี่ยวของกับการควบคุมการบริหารราชการแผนดินดังกลาวนี้ไปสู
ผลในทางปฏิบัติใหไดผลอยางไมเต็มที่มากนัก ซ่ึงสามารถแยกเปนประเด็น ไดดังน้ี 

 

 ๑) ฝายบริหารไมเห็นความสําคัญ 

 

 ดวยเหตุที่การตั้งกระทูถามฝายบริหารเปนกิจกรรมหนึ่งในสภาที่ไมมีผลกระทบตอ
เสถียรภาพของฝายบริหาร เปนเพียงการตั้งคําถามเกี่ยวกับปญหาหรือขอสังสัยในการทํางานของ
ฝายบริหารในบางเรื่องบางประเด็น และเม่ือประเด็นคําถามดังกลาวไดรับการตอบจากรัฐมนตรีแลว 
ไมวาเรื่องน้ันจะไดรับคําตอบที่ชัดเจนหรือไมก็ตาม กระทูถามนั้นยอมเปนอันยุติ นอกจากนี้ บาง
กระทูถามมีลักษณะการถามเปนทํานองการเมืองหรือถามตามกระแสที่ไดรับความสนใจจากสาธารณ
ชนและส่ือมวลชน เพ่ือโจมตีหรือลดความนาเชื่อถือของฝายบริหาร จึงทําใหฝายบริหารมักจะไมคอย



 ๔๕

ที่จะใหความสนใจหรือใหความสําคัญตอกระทูถามในลักษณะดังกลาวเทาใดนัก และหากฝายบริหาร
จะใหความสนใจหรือรับที่จะนําคําถามไปดําเนินการแกไข ก็จะมีลักษณะการดําเนินการในลักษณะ
แบบขอไปที พอเรื่องที่ถามลดกระแสความสนใจหรือความสําคัญลง เร่ืองหรือประเด็นที่ตั้งถามเปน
กระทูน้ันก็จะจางหายไป ประหน่ึงวาทั้งผูถามและผูตอบไดบรรลุวัตถุประสงคแหงการถามและการ
ตอบนั้นแลว ดังน้ัน จึงมีขอสังเกตวาความเชื่อมโยงระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติผาน
กระบวนการตั้งกระทูถามดังกลาวนี้ สามารถสงเสริมและสนับสนุนใหรัฐบาลตระหนักถึงความ
ระมัดระวังในการบริหารราชการแผนดินอันจะนําไปสูการเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม 
เพียงใด 

 

 ๒) ระเบียบและขั้นตอนการยื่นกระทูถาม 

 

 โดยปกติแลว ประเด็นหรือเร่ืองที่ถูกหยิบยกขึ้นเปนกระทูถามฝายบริหารนั้นสวนมาก
จะเปนเรื่องที่กําลังไดรับความสนใจจากสาธารณชนหรือสื่อมวลชนตามที่ปรากฏเปนขาวหรือเร่ืองที่
ไดรับการวิพากษวิจารณอยูในขณะนั้น ๆ โดยชวงเวลาที่ประเด็นหรือเรื่องราวตาง ๆ ที่ไดรับความ
สนใจจากสาธารณชนขณะนั้น สวนมากจะอยูในระยะเวลา ๒ ถึง ๓ สัปดาห หากประเด็นหรือปญหา
ที่ตกเปนขาวไมไดรับการยื่นหรือบรรจุเปนกระทูถามภายในชวงระยะเวลาดังกลาวแลว ความสําคัญ
และความสนใจของประเด็นคําถามก็จะลดลงทันทีโดยอัตโนมัติ 

 หากพิจารณาวิเคราะหถึงระเบียบและขั้นตอนการยื่นกระทูถามแลว จะประกอบดวย
หลักเกณฑและขั้นตอน ดังน้ี 

 ๑) สมาชิกสภาจะตองยื่นกระทูถามลวงหนาเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภาที่ตน
สังกัด เพ่ือใหประธานสภานั้น ๆ วินิจฉัยวากระทูถามนั้นมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

 ๑.๑) เปนกระทูถามหรือไม 

 ๑.๒) มีลักษณะตองหามของกระทูตามขอบังคับการประชุมของสภานั้น ๆ หรือไม 

 ๑.๓) เปนกระทูถามดวนหรือไม 

 ๒) ประธานสภานั้น ๆ จะตองวินิจฉัยกระทูถามนั้นภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับ
กระทูถามนั้น ผลการวินิจฉัยเปนประการใด ใหเลขาธิการสภานั้น ๆ แจงใหสมาชิกสภาทราบภายใน 
๕ วัน นับแตวันที่ประธานสภาวินิจฉัย 



 ๔๖

 ๓) เม่ือประธานสภาวินิจฉัยแลวมีผลวาเปนกระทูถามหรือเปนกระทูถามดวนให
ประธานสภาจัดสงกระทูถามนั้นไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอบกระทูถาม๙ 

 กรณีที่กระทูถามนั้นเปนกระทูที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา ใหรัฐมนตรีตอบภายใน 
๓๐ วัน นับแตวันที่รัฐมนตรีไดรับกระทูถามนั้น หากเปนกรณีกระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมสภา 
(ในที่น้ีขอยกตัวอยางกรณีของการประชุมวุฒิสภา ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ 
๑๓๖  ขอ ๑๓๙ และขอ ๑๔๐)  จะตองดําเนินการ ดังน้ี 

 ๑) ถาเปนกระทูถามทั่วไป  

 ใหประธานวุฒิสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่สง
กระทูถามนั้นไปยังรัฐมนตรี 

 ๒) ถาเปนกระทูถามดวน  

 ใหประธานวุฒิสภาแจงไปยังรัฐมนตรีดวยวาไดกําหนดใหผูตั้งกระทูถาม ถามเรื่อง
น้ันในการประชุมครั้งใด โดยตองคํานึงถึงความสําคัญของเหตุการณและความสนใจของประชาชน 
ซ่ึงควรจะไดทราบโดยปจจุบันนั้นเปนหลักพิจารณา และ 

 ๓) หากประธานวุฒิสภาไมอาจบรรจุกระทูถามเขาระเบียบวาระการประชุมไดภาย
ในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหแจงเหตุขัดของใหที่ประชุมวุฒิสภาทราบ และผูตั้งกระทูถามทราบ 

 จากระเบียบและขั้นตอนของการยื่นกระทูถามดังกลาวขางตนนั้น ทางปฏิบัติโดยปกติ
จะใชระยะเวลาอยางเร็วที่สุดประมาณ ๓ สัปดาห โดยเริ่มจากขั้นตอนการยื่นกระทูถามเปนหนังสือ
ตอประธานสภา จนถึงขั้นตอนการบรรจุกระทูถามเขาระเบียบวาระการประชุม และรัฐมนตรีมาตอบ
กระทูถามในสภา ซ่ึงระยะเวลาประมาณ ๓ สัปดาหในการยื่นกระทูถามเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผนดินน้ัน ก็พอที่จะทําใหทั้งสมาชิกผูถามและรัฐมนตรีผูตอบมีความกระตือรือลน
หรือมีความตั้งใจที่จะถามและตอบคําถามนั้น  

 แตในสภาพความเปนจริงในปจจุบันแลว รัฐสภาประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวน ๕๐๐ คน และสมาชิกวุฒิสภาอีกจํานวน ๒๐๐ คน ซ่ึงทั้งจํานวน ๗๐๐ คน น้ี มีที่มาโดยมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และชองทางที่จะนําปญหาของประชาชนเขาสูการพิจารณา
ของฝายบริหาร หรือชองทางที่จะทําใหตนเองมีสวนรวมในกิจกรรมของสภา หรือมีโอกาสไดแสดง
บทบาทในฐานะสมาชิกไดงายที่สุดก็คือ การตั้งกระทูถามรัฐบาล  ดังนั้น จึงทําใหจํานวนกระทูถาม

                                                 
๙ตัวอยางหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวนี้ไดกําหนดเปนหลักการไวในขอ

บังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๑๓๕ และขอ ๑๓๖ สวนขั้นตอนและวิธีการดําเนินการในสวนของสภาผู
แทนราษฎรนั้น เปนไปการตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๔๕ ขอ ๑๔๖ และขอ 
๑๔๗  ซึ่งหลักการของทั้งสองสภามีลักษณะทํานองเดียวกัน 



 ๔๗

รัฐบาลของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณจนแตละสภาไม
สามารถนํากระทูถามแตละกระทูบรรจุวาระการประชุมตามขอกําหนดเวลาที่กลาวขางตนได  

 นอกจากนั้น ระยะเวลาของระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณากระทูถามของแตละ
สภาก็มีระยะเวลาจํากัด โดยปจจุบันทั้งสองสภากําหนดใหมีการถามและตอบกระทูถามไดวันละไม
เกิน ๕ กระทู จึงทําใหกระทูถามของสมาชิกบางคนใชระยะเวลาคอนขางนานกวาที่จะถึงลําดับการ
บรรจุระเบียบวาระถามรัฐมนตรี สมาชิกบางคนตองใชเวลาในการดําเนินการตั้งแตเริ่มตนยื่นกระทู
ถามจนถึงวันที่รัฐมนตรีไดมาตอบกระทูในสภานานเปนเวลาหลายเดือน ซ่ึงทําใหความสําคัญของ
กระทูถามหรือความสําคัญของปญหาที่จะถามนั้นลดลง จนผูถามก็ไมอยากถาม หรือผูตอบก็ไม
อยากตอบ หรือยิ่งไปกวานั้นการนําปญหาเพื่อเสนอรัฐบาลเพื่อหาทางแกไขนั้นอาจไมทันกับสภาพ
ปญหาบางปญหาที่ตองการใหทันกับเวลาในการแกไขปญหาในลักษณะอยางทันทวงที เปนตน 

 

 ๓) การดําเนินการของเจาหนาที่ไมมีความยืดหยุน 

 

 ดังที่กลาวแลวในหัวขอเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการยื่นกระทูถามวา กระทูถามสวน
มากจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้นหรือไดรับความสนใจอยูในระยะเวลาขณะนั้น ๆ 
กระบวนการยื่นหรือตอบกระทูถามในชวงเวลาที่เร่ืองหรือปญหานั้นยังคงอยูในความสนใจของสา
ธารณชนอยู จะทําใหกลไกการทําหนาที่สวนนี้ของสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
และทันตอสภาพปญหาหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น และจะทําใหทั้งผูถามและผูตอบกระทูถามมีความ
กระตือรือลนที่จะทําหนาที่ดังกลาวแตหากมีลักษณะตรงกันขาม กลาวคือ ถากระบวนการยื่นกระทู
ถามและตอบกระทูถามตองใชระยะเวลาในการดําเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของสภาเปนระยะ
เวลานาน จนลวงเลยความสนใจของสาธารณชนหรือจนไมสามารถที่จะนําประเด็นปญหาดังกลาวมา
ดําเนินแกไขไดทันทวงที ก็จะทําใหคุณคาและความสําคัญของกระทูถามลดลง ซ่ึงก็จะสงผลใหประ
สิทธิภาพและคุณภาพของการควบคุมการบริหารราชการแผนดินผานกระบวนการตั้งกระทูถามลด
ลงตามลําดับไปดวย 

 อยางไรก็ตามปญหาที่ทําใหการยื่นกระทูถามลาชา และไมทันกับสภาพปญหานั้นไมได
เกิดจากระเบียบและขั้นตอนของการยื่นกระทูถามเทานั้น แตมีปญหาที่เกิดจากการดําเนินการของ
ทางเจาหนาที่สภาเพิ่มเติมดวย ที่พบวาเปนประเด็นปญหามากที่สุดคือ การดําเนินการในขั้นตอน
ของเจาหนาที่ขาดความยืดหยุนหรือพิจารณาสลับหรือปรับเปลี่ยนลําดับเวลาและขั้นตอนของแตละ
กระทูถามตามเวลาใหมีความเหมาะสมกับสภาพปญหาของกระทูถาม ซ่ึงในความเปนจริงกระทูถาม
หน่ึงยอมมีความเหมาะสมที่จะตองตอบในเวลาหนึ่งหรือสถานการณหน่ึง ๆ เทานั้น หากผานพน
หรือลวงเลยเวลานั้นไปแลว สภาพปญหาของกระทูถามนั้นจะลดความสําคัญลง  



 ๔๘

 แตทางปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ เจาหนาที่สภาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการ
หรือระเบียบการยื่นกระทูถามนั้นจะตั้งเรื่องเสนอกระทูถามตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงขั้น
การบรรจุระเบียบวาระใหรัฐมนตรีมาตอบในสภา กลาวคือ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจะยึดถือและปฏิบัติ
ตามกฎและระเบียบ โดยเครงครัดและไมอาจใชดุลพินิจในการพิจารณาใหความสําคัญวากระทูถาม
ใดเปนกระทูถามดวนที่ตองไดรับการตอบจากรัฐมนตรีในชวงเวลาที่เรงดวน หรือกระทูถามใดควรจะ
ไดรับการบรรจุระเบียบวาระในชวงเวลาใดถึงจะมีความเหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนตอการแก
ไขปญหามากที่สุด กลาวคือ เจาหนาที่จะตองดําเนินการตามกฎและระเบียบโดยเครงครัดวากระทู
ถามใดยื่นมาในชวงเวลาใดตามลําดับกอน-หลัง (ถึงแมวาจะเปนกระทูถามดวนที่จะตองไดรับการ
ตอบจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบอยางเรงดวนเพียงใดก็ตาม)  ก็ใหเรียงลําดับตามระยะเวลาหรือขั้น
ตอนที่ยื่น ตัวอยางเชน หากขณะนั้นมีกระทูถามอยูในขั้นตอนการพิจารณาของสภาอยู ๕๐๐ กระทู 
กระทูที่ยื่นใหมก็จะตองไปเรียงลําดับอยูที่อันดับ ๕๐๑ ซ่ึงยากที่กระทูถามลําดับที่ ๕๐๑ จะดําเนิน
การผานระเบียบและขั้นตอนของสภาผาน ๒ หรือ ๓ สัปดาห 

 จากกรณีปญหาดังกลาว บางครั้งพบวาทําใหเกิดกระบวนการลัดคิวขึ้น ทั้งนี้เพราะ
สมาชิกที่ยื่นกระทูถามรูดีวาหากกระทูถามของตนดําเนินไปตามชองทางของสภา ยอมทําใหคุณคา
และความสําคัญของกระทูถามของตนลดลง จึงมีการลอบบี้เจาหนาที่ระดับสูงที่มีอํานาจในการตัดสิน
ใจทั้งระดับขาราชการประจําและขาราชการการเมือง เพ่ือใหกระทูถามของตนสามารถลัดคิวจาก
ลําดับทาย ๆ มาอยูในลําดับตน ๆ ที่สามารถจะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมไดทันที เปนตน  

 อยางไรก็ตาม สําหรับประเด็นการดําเนินการที่ขาดความยืดหยุนหรือไมอาจใชดุลพินิจ
วิจารณญาณของเจาหนาที่ของสภาไดน้ี เปนการดําเนินการที่นาเห็นใจอยางยิ่ง ทั้งน้ีเพราะระเบียบ
หรือขอปฏิบัติไมเปดชองใหเจาหนาที่สามารถใชดุลพินิจไดโดยลําพังตนเอง หรือถาหากเจาหนาที่
หาญกลาปฏิบัติหรือใชดุลพินิจตัดสินวากระทูถามใหมที่เพ่ิงไดรับในวันนั้น ๆ มีความสําคัญที่ควรจะ
ตองไดรับการจัดระเบียบวาระเปนการเรงดวน จึงดําเนินการลัดคิวเลื่อนลําดับการพิจารณาเปนกรณี
พิเศษ ก็ไมมีหลักประกันใด ๆ วา เจาหนาที่ที่ดําเนินการดังกลาวจะไมถูกรองเรียนกลาวโทษ ดังน้ัน 
ในการแกไขปญหาการยื่นกระทูถามดวนลาชา ผานกระบวนการหรือแนวคิดการดําเนินการที่ยืด
หยุนหรือสามารถใชดุลพินิจเพ่ือประกอบการพิจารณาและในการตัดสินใจของประธานสภาในการ
บรรจุกระทูถามเขาระเบียบวาระการประชุมน้ันจะตองไดรับการสนับสนุนและอนุมัติจากประธานสภา 
(ซ่ึงมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดตามขอบังคับการประชุมของสภา) น้ัน ๆ และพรอมกันนี้ เจาหนาที่ที่รับ
ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวจะตองเปนผูที่มีความรู มีความสามารถ มีประสบการณและมีความทัน
ตอเหตุการณของบานเมืองพอสมควร 

 

 



 ๔๙

 ๔) รัฐมนตรีที่ถูกถามไมยอมมาตอบกระทูถามดวยตนเอง 

  

 รัฐมนตรีที่ถูกถามปญหา ซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินใจหรือสั่งการไดโดยตรง ไมยอมมา
ตอบกระทูถามของสมาชิกดวยตนเอง ก็เปนอีกประเด็นปญหาหนึ่งที่ทําใหกระบวนการนําเสนอ
ปญหาตอฝายบริหารผานกระบวนการยื่นกระทูถามของสภาเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ และมี
สวนทําใหกลไกการตรวจสอบฝายบริหารสวนนี้ลมเหลว ทั้งนี้เพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น ๆ 
หรือรัฐมนตรีชวยวาการที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรัฐมนตรีใหมาตอบกระทูถาม
แทนน้ันไมมีอํานาจในการตัดสินใจที่แทจริง โดยเฉพาะอํานาจในการตัดสินใจในระดับนโยบายที่จะ
กําหนดแนวนโยบายหรือทิศทางในการดําเนินการแกไขปญหาในระดับปฏิบัติ 

 จากสถิติการยื่นกระทูถามของสมาชิกสภา ไมวาจะเปนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
พบวากระทูถามเหลานั้นจะไดรับการตอบจากรัฐมนตรีชวยวาการเปนสวนใหญ   ทั้ง  ๆ ที่กระทูถาม
ของสมาชิกสภาที่ยื่นถามไปนั้นจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงโดยตรงก็ตามแต
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะอางอยูเสมอวาเรื่องที่ถูกถามนั้นตนเองไมไดรับผิด
ชอบ ซ่ึงในทางการบริหารราชการแผนดินแลว นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะตอง
เปนผูรับผิดชอบเรื่องหรือหนวยงานที่อยูในขอบเขตของอํานาจทั้งในระดับนโยบายและในระดับ
ปฏิบัติ ซ่ึงในทางปฏิบัติ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการจะแบงหรือมอบหมายใหรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูกํากับดูแลและสั่งการแทนตนก็ตาม แต
ในทางนิตินัยแลวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการจะตองเปนผูรับผิดชอบสูงสุดในเรื่องนั้น ๆ 

 นอกจากนี้ ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติการดําเนินการของเจาหนาที่สภา ในการ
เสนอเรื่องใหเลขาธิการสภาลงนามหนังสือเพ่ือแจงไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมาตอบกระทูถามน้ัน จะมีการระบุชื่อเพียงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการเทานั้นที่
เชิญมาตอบกระทูถาม ที่เปนเชนนี้ เพราะตองการใหผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจสูงสุดทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติมาตอบกระทูถามเพื่อนําปญหาและขอเสนอแนะไปดําเนินการแกไขและ
ปฏิบัติใหเกิดผล การที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไมใหความสําคัญและละเลยในการตอบกระทูถาม
ดวยตนเอง ยอมทําใหความสําคัญและการมีประสิทธิภาพในการตอบกระทูถามลดลงอยางหลีกเลี่ยง
ไมได และมีสวนทําใหกลไกในการควบคุมตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารไมเปนไปตามเจตนา
รมณของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะตองมีการวิเคราะหปญหาเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขใหกลไกการควบคุม
ฝายบริหารสวนนี้ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
 
 



 ๕๐

(๒) กระทูถามสด 

 

 จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีผลบังคับใชอยาง
ครบถวนสมบูรณหรือเต็มรูปแบบในยุครัฐบาลของ พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีซ่ึง
มีอายุการทํางานผานมาแลวปเศษนั้น พบวากระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ผานกล
ไกการตั้งกระทูถามสดตามมาตรา ๑๘๔ น้ียังไมเปนไปตามเจตนารมณตามที่มีการคาดหวังมากนัก 
และผลที่ไดรับจากการยื่นกระทูถามสดก็ไมไดมีผลแตกตางชัดเจนไปจากการยื่นกระทูถามรัฐมนตรี 
ตามมาตรา ๑๘๓ แตประการใด ซ่ึงอาจสรุปไดวา กระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
ผานการตั้งกระทูถามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๓ และ ๑๘๔ น้ี มิไดสงผล
กระทบตอการบริหารงานของฝายบริหาร และในขณะเดียวกันการบัญญัติใหมีการตั้งกระทูถามสด 
(เปนหลักการใหม) ก็มิไดเปนปจจัยสนับสนุนหรือสงเสริมใหการทํางานของรัฐบาลมีเสถียรภาพมาก
ยิ่งขึ้นแตอยางใดเชนเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะกระบวนการตั้งกระทูถามหรือการตอบกระทูถามในสภาถือ
วาเปนกิจกรรมธรรมดาหนึ่งที่กระทําอยูเปนประจํา เม่ือนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมายตอบกระทูถามไปแลวไมวากระทูถามนั้นจะเปนกระทูถามที่มีลักษณะเปนการเมืองหรือไม
ก็ตาม หรือไดรับคําตอบที่ชัดแจงหรือสรางความพอใจใหกับผูถามหรือไมก็ตาม กระทูถามนั้นเปน
อันจบไป โดยไมมีการลงมติหรือมีกลไกติดตามหรือตรวจสอบผลการตอบคําถามของรัฐมนตรีแต
อยางใด  

 ประเด็นพิจารณาคือ ทําอยางไรถึงจะทําใหกระบวนการตั้งกระทูถามในสภาเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางแทจริง กลาวคือ ผูตั้งกระทูถามควรจะไดทําหนาที่เปนผูแทนของ
ประชาชนในการสะทอนปญหาความตองการของประชาชน และปญหาที่เกิดจากความผิดพลาดใน
การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารในขณะเดียวกัน ฝายบริหารก็มีความตระหนักหรือให
ความสําคัญกับกระบวนการตั้งกระทูถาม พรอมทั้งใชโอกาสหรือชองทางดังกลาวนี้เปนกลไกที่จะ
อธิบายและใหขอมูลการบริหารราชการแผนดินที่ถูกตองและเปนจริงตอสภา เพ่ือสะทอนใหสาธารณ
ชนไดรับทราบวาฝายบริหารไดบริหารราชการไปในทิศทางใดบาง กอใหเกิดผลดีและผลเสียอยางไร 
และจะดําเนินการบริหารจัดการหรือแกปญหาของประเทศในอนาคตตอไปในทิศทางใด ซ่ึงถาเปนไป
ในลักษณะดังกลาวนี้ ก็จะสงผลใหการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารเปนไปอยางโปรงใส รู
จักเลือกใชกลไกของสภาเปนชองทางในการประชาสัมพันธการทํางานของรัฐบาล และลดความกด
ดันจากฝายคานและฝายตอตานรัฐบาล ทั้งจากฝายการเมืองและประชาชนสอดคลองกับหลักการที่
ควรจะเปน ซ่ึงทายที่สุดก็จะสงผลใหการทํางานของฝายบริหารมีเสถียรภาพมั่นคง สามารถจะ
บริหารราชการแผนดินและแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเน่ือง 

 



 ๕๑

 ๑.๒   การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ 

 

 ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีการกําหนดหลักเกณฑ
ขึ้นใหม เกี่ยวกับการเสนอญัตตขิอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจฝายบริหาร ภายใตขอ
สมมุติฐานทีว่า หากการควบคุมหรือการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารเปนไป
อยางมีระบบ  มีการกําหนดกระบวนการในการเสนอญัตติและขอกลาวหาอยางชัดเจน ตลอดจนมี
กระบวนการที่จะนําไปสูสภาพบังคับหรอืการลงโทษที่เปนรูปธรรมแลว ยอมกอใหเกิดการเสรมิสราง
เสถียรภาพและศักยภาพของฝายบริหารโดยเฉพาะผูนําฝายบริหาร 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัการเสนอญตัตขิอเปดอภิปราย
ทั่วไปไมไววางใจรัฐบาล มีผูทรงคุณวุฒิไดแสดงความคิดเห็นไวหลายแนวทางดังตอไปน้ี  
 
 (๑)  การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ 

 

  หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอญัตติเพ่ือขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ
ฝายบริหาร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกําหนด
หลักเกณฑภายใตขอสันนิษฐานวา หากการควบคุมหรือตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน เปน
ไปอยางมีระบบ มีการกําหนดหลักเกณฑในการยื่นญัตติหรือการกําหนดความชัดเจนของขอ    กลา
วหา รวมทั้งการวางระเบียบและกําหนดขั้นตอนในการลงโทษที่เปนรูปธรรมแลวยอมเปนแนวทาง
หน่ึงที่สําคัญในอันที่จะสามารถเสริมสรางเสถียรภาพของฝายบริหาร ตลอดจนเปนการคงไวซ่ึงภาวะ
ความเปนผูนํา ของผูนําฝายบริหารคือนายกรัฐมนตรี 

 หากพิจารณาถึงประเด็นปญหาเกี่ยวกับการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติ
ไมไววางใจรัฐบาล ในประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน จากการ
สอบถามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับวงงานรัฐสภา สามารถแบงแยกประเด็น
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิไดดังตอไปน้ี 

 

 ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

 การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๕ ไดกําหนด
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูในสภา



 ๕๒

ผูแทนราษฎร จึงจะมีสิทธิเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีน้ัน 
ในทางปฏิบัติเสถียรภาพของการดํารงตําแหนงผูนําฝายบริหารหรือนายกรัฐมนตรี มิใชอยูที่การ
กําหนดจํานวนสมาชิกวาการเสนอญัตติเพ่ือเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
จะตองมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒ ใน ๕ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน หรือตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ 
ใน ๔ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากไมวารัฐธรรมนูญจะกําหนดมาตรการเชนไรก็ตาม 
หากพิจารณาถึงความเปนจริงในทางปฏิบัติแลว การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไว
วางใจนายกรัฐมนตรีไมอาจเกิดขึ้นไดเลยในสถานการณการเติบโตของพรรคการเมืองที่ผิดปกติดัง
เชนในกรณีของพรรคไทยรักไทยซึ่งเปนพรรครัฐบาลที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินกึ่งหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเชนนี้ เง่ือนไขตอมา คือการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคน
ใหม ก็ยอมไมมีความหมายอยางใดเลยในแงความเปนจริงในทางปฏิบัติ เน่ืองจากเมื่อการเติบโตของ
ระบบพรรคการเมืองมิไดเปนไปอยางปกติ จึงเกิดการรวมตัวกันเพ่ือผลประโยชนบางประการในทาง
การเมือง ซ่ึงโดยธรรมชาติหรือจิตวิทยาทางการเมืองคงไมมีพรรคใดที่ตองการที่จะเปนพรรคฝาย
คาน ไมวาจะโดยผลประโยชนทางการเมือง หรือผลประโยชนในแงการที่สามารถนํานโยบายของ
พรรคมาใชบริหารประเทศก็ตาม เชนน้ี  เม่ือพรรคการเมืองที่คุมเสียงขางมากเกินกึ่งหน่ึง ซ่ึงเปน
เสียงขางมากในสภาเชนนี้ การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญคือจํานวน ๒ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด จึง
ทําใหในทางปฏิบัติพรรคฝายคานที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาเหลืออยูไมถึงจํานวน 
๒ ใน ๕ ไมอาจทําหนาที่ในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารไดอยางแทจริง 
อันเปนการขัดตอเจตนารมณในการกําหนดหลักเกณฑเรื่องการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือ
ลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี๑๐  

 แตหากพิจารณาถึงขอดี การกําหนดสัดสวนจํานวนสมาชิกและหลักเกณฑดังกลาวเปน
การสรางความมั่นคงใหกับภาวะผูนําของฝายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี อันมีผลโดยตรงตอเสถียร
ภาพของรัฐบาล๑๑ 

 สวนกรณีปญหาอีกประการหนึ่งของการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไว
วางใจนายกรัฐมนตรี คือกรณีการยุบรวมพรรคซึ่งปญหาดังกลาวจะเกิดขึ้นหลังจากที่การเลือกตั้งได
เสร็จสิ้นลงแลว และมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมา หลังจากนั้นเพ่ือผลประโยชนทางการเมือง จึงมีการยุบ
รวมพรรคเกิดขึ้น ซ่ึงแมวารัฐธรรมนูญจะมิไดกําหนดหามไว แตโดยมารยาททางการเมืองและผล
ประโยชนของประชาชนไมนาจะถูกตองเหมาะสม เน่ืองจากการที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองหรือ

                                                 
๑๐ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล, สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๒๕-๒๒๖. 
๑๑ ชวน หลีกภัย,  สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๓๗. 



 ๕๓

ผูสมัครรับเลือกตั้งคนใด ก็เปนการเลือกเพราะมีความศรัทธาและเห็นชอบกับแนวนโยบายของพรรค 
หรือความนิยมในพรรค รวมทั้งความนิยมในตัวผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค แตเม่ือยุบพรรคมารวม
เปนพรรคเดียวกัน ประชาชนที่อาจไมนิยมหรือไมเห็นดวยกับแนวนโยบายของพรรคหรือผูสมัครรับ
เลือกตั้งของพรรค ทําใหเกิดปรากฏการณที่ทําใหประชาชนอาจไดพรรคการเมืองที่ตนอาจไมนิยม
หรือไมศรัทธามาเปนรัฐบาลหรือผูบริหารประเทศ ในประเด็นนี้ เม่ือรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดหามไว
แตอยางใด แตกลับไปกําหนดไวในกฎหมายเลือกตั้ง หรือในกฎหมายพรรคการเมือง เชนน้ีหากจะมี
การแกไขสมควรไปแกไขในกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งนี้หากพิจารณาจากรูปแบบการเลือกตั้งของ
ประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศเยอรมันแลว จะเห็นไดวากอนการเลือกตั้งจะมีการทาบทามพรรคที่นา
จะไดรับคะแนนเสียงนอย จากพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญวา ถาพรรคตนไมไดเสียงขางมากในสภา 
จึงจะขอใหมีการรวมพรรค เชนนี้  เปนนัยทางการเมืองที่จะทําใหประชาชนทราบลวงหนาวา จะมี
ปรากฏการณรวมพรรคเกิดขึ้น เพ่ือใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ โดยอยูบนขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตนของ
พรรคที่จะยุบรวมกันในอนาคต๑๒ 

 สําหรับประเด็นปญหาเกี่ยวกับการเสนอญัตติขออภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรี และเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม พรอมกับดําเนินกระบวนขบวนการถอดถอนดวย
น้ัน จากการสอบถามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิสามารถแบงแยกประเด็นความเห็นของผูทรงคุณ
วุฒิไดดังตอไปน้ี 

 หากพิจารณาถึงประเด็นปญหาดังกลาว เทาที่ผานมาในทางปฏิบัติมีความเห็นวาสมควร
จะใหมีการทดลองใชไปกอน เน่ืองจากยังไมสามารถพิจารณาถึงขอผิดพลาด บกพรอง หรือความไม
เหมาะสมของกฎหมายไดจากการอภิปรายเพียงครั้งเดียว๑๓ สําหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีลักษณะ
การกระทําที่เขาขายทุจริตตอหนาที่หรือมีการกระทําความผิดใดก็ตาม ยังมีกลไกอื่นอีกที่จะดําเนิน
การเพื่อถอดถอนหรือลงโทษได เชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
เรื่องการถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๐๓ และ ๓๐๔ เชนนี้ จึงมีความเห็นวาระบบที่ใชอยูใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังใชไดอยู๑๔ ซ่ึงหากพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายในตางประเทศคือ
ประเทศเยอรมัน เปรียบเทียบกับประเทศไทยนั้น ในประเทศเยอรมันฝายคานจะอภิปรายรฐัมนตรไีม
ได แตอภิปรายนายกรัฐมนตรีได แตสําหรับประเทศไทยฝายคานอภิปรายนายกรัฐมนตรีได เชนนี้จึง
มีกลไกในการควบคุมและตรวจสอบนายกรัฐมนตรีทางออม กลาวคือหากนายกรัฐมนตรีกําหนด
นโยบาย หรือบริหารราชการแผนดินผิดพลาด แมวาจะไมอภิปรายนายกรัฐมนตรีก็ตาม แตอาจใชวิธี
อภิปรายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแทน ซ่ึงยอมมีผลกระทบตอนายกรัฐมนตรี หากมีการ
                                                 

๑๒ อมร  รักษาสัตย, สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๖๓-๒๖๔.  
๑๓ อมร  รักษาสัตย, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๖๓-๒๖๔.  
๑๔ อมร  รักษาสัตย, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๖๔. และพงศเทพ  เทพ

กาญจนา, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๔๓. 



 ๕๔

บริหารราชการที่ผิดพลาดจริง เชนนี้ยอมเปนมาตรการที่ใชในการตรวจสอบและควบคุมการทํางาน
ของฝายบริหารได๑๕ 

นอกจากนี้มีผูทรงคุณวุฒิบางทานมีความคิดเห็นวา ในประเด็นการยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีน้ัน โดยธรรมชาติของระบบการปกครองแบบรัฐ
สภานั้น หากมีพรรคใดที่มีจํานวนสมาชิกในสภาเกินกึ่งหนึ่ง เปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะมีการยื่น
ญัตติเพ่ือขอเปดอภิปรายทั่วไปไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ซ่ึงโดยทางทฤษฎีแลวเปนสิ่งที่ไมถูกตอง
เหมาะสม เน่ืองจากหากเกิดกรณีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเปนแบบรัฐบาลรวม แลวทําใหมีจํานวนสมาชิก
มากจนเหลือจํานวนสมาชิกฝายคานนอยมาก เชน กรณีมีจํานวนสมาชิกพรรครวมรัฐบาลจํานวน 
๔๐๐ เสียง ในขณะที่จํานวนสมาชิกพรรคฝายคาน จํานวน ๑๐๐ เสียง เชนนี้ยอมทําใหการควบคุม
และตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารไมอาจเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ แตทําใหรัฐบาลมีเสถียร
ภาพอยางไมเปนไปตามธรรมชาติทางการเมือง ทั้งน้ี มีความเห็นวาสมควรจะกําหนดจํานวนสมาชิก
โดยกําหนดหลักเกณฑพิจารณาจากตัวเลขของสมาชิกพรรคฝายคานวามีสัดสวนจํานวนเทาใด จึง
จะสามารถจะสามารถยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีไดซ่ึงจะทาํ
ใหเกิดระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบ และสามารถจะควบคุมการทํางานของฝายบริหาร โดย
เฉพาะการควบคุมและตรวจสอบ  ผูนําฝายบริหาร คือนายกรัฐมนตรี๑๖ 

 ในกรณีที่มีการกําหนดหลักเกณฑในการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไว
วางใจนายกรัฐมนตรี พรอมทั้งเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีมาดวยนั้น ในทางปฏิบัติจากที่ไดกลาวมา
แลววา นอกจากปญหาเรื่องการกําหนดจํานวนผูขอยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไว
วางใจแลว ยังมีอีกประเด็นปญหาหนึ่ง กลาวคือ เม่ือมีการยื่นรายชื่อเพ่ือขอเปดอภิปรายไมไววางใจ
แลว จะตองมีการเสนอชื่อผูที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงจุดนี้เองที่ทําใหการอภิปรายไมไววางใจ ไม
เกิดประโยชนอันใดเลย เน่ืองจากในการอภิปราย เม่ือที่ประชุมสภามีจํานวนสมาชิกตามที่รัฐธรรม
นูญกําหนดยอมหมายความโดยนัยวาที่ประชุมสภาไมใหการยอมรับหรือไววางใจนายกรัฐมนตรีที่ถูก
เสนอชื่อเพ่ือขอเปดอภิปรายแลว และเม่ือมีการเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหมเขามา ในการยื่น
ญัตติเพ่ือขออภิปรายทั่วไปยอมเปนนัยทางการเมืองที่ทําใหเห็นไดวาที่ประชุมสภามีความประสงคที่
ใหการยอมรับนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอชื่อมาใหม ซ่ึงเม่ือกรณีเปนเชนนี้หากนายกรัฐมนตรีที่ถูก
อภิปรายใชวิธีลาออกจากตําแหนงกอน ที่ประชุมสภายอมไมมีโอกาสนี้จะอภิปรายตอไปได จึงเปน
กรณีที่ไมอาจจะใชการลงมติเพ่ือไมไววางใจนายกรัฐมนตรี เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการทํางาน
ของฝายบริหารได จึงมีความเห็นวาไมสมควรที่จะนํามาตรการการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม 
พรอมกับการยื่นญัตติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี๑๗ 
                                                 

๑๕ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล, สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๒๗-๒๒๘. 
๑๖ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล, สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๒๗-๒๒๘. 
๑๗ สุจิต บุญบงการ, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๒๕๘-๒๕๙. 



 ๕๕

สําหรับกรณีการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาลหรือฝาย
บริหารมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับกระบวนการถอดถอนและการดําเนินคดีอาญากับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐๓ - 
๓๑๑ กลาวคือ ในกรณีที่มีการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาลหรือฝาย
บริหาร ไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตอประธานสภาผูแทนราษฎรนั้น หาก
ขอกลาวหาที่ยื่นญัตติเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ คือมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกตหิรือมีพฤติ
การณสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ หรือการกระทําความผิดตอหนาที่ราชการหรือมีพฤติการณสอวา
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมหรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่อันขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย  ผูยื่นญัตติเพ่ือขอเปดอภิปรายดังกลาวจะตองยื่นญัตติและขอกลาว
หาดังกลาวไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) เพ่ือที่จะดําเนิน
การพิจารณาไตสวน ซ่ึงอันที่จริงเปนเรื่องของวิวัฒนาการทางการเมือง ที่ตองการใหนักการเมืองมี
ความรับผิดชอบ หากไปกระทําการหรือมีพฤติกรรมดังกลาว๑๘ แตทั้งน้ีหากเปนการยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่ไมเปนไปตาม
นโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภา โดยไมมีการยื่นขอกลาวหาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ แลว จะทําให
ผูอภิปรายไมอาจที่จะไปอภิปรายพาดพิงถึงประเด็นอ่ืนๆ นอกจากการบริหารราชการแผนดินที่ไม
เปนไปตามนโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภาเทานั้น๑๙ ซ่ึงประเด็นดังกลาวผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาสม
ควรใหคงไวในประเด็นยื่นญัตติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ  รวมกับเรื่องการถอดถอน
บุคคลออกจากตําแหนง๒๐ เน่ืองจากในการพิจารณาเพื่อถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงกับการยื่น
ญัตติเพ่ือขออภิปรายไมไววางนั้นเนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมที่ยังดอยพัฒนามีการทุจริตคอรรัป
ชั่นทั่วประเทศ สมควรใหมีการกําหนดกรอบหรือหลักเกณฑที่เปนธรรมในการกําหนดใหผูที่เปนผูนํา
ประเทศ หรือผูนําฝายบริหารตองยอมเสียสละในอันที่จะตองถูกตรวจสอบจากกฎเกณฑหรือกติกาที่
กําหนดขึ้น เชนนี้กระบวนการเรื่องการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงจึงสมควรที่จะมีอยูตอไป 
เพ่ือใหการปฏิรูปทางการเมืองเกิดขึ้นจริง และเพื่อเปนการปองกันและปราบปรามผูทุจริตใหออกจาก
วงจรทางการเมืองตอไป๒๑  กลาวคือ หากมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองรายใดมีพฤติ
การณรํ่ารวยผิดปกติ หรือมีพฤติการณความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใช
อํานาจหนาที่อันขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ แมวาหากผูถูกอภิปรายจะไดรับเสียงสนับสนุน
จากที่ประชุมสภาก็ตามการดําเนินการหรือกระบวนการถอดถอนโดยคณะกรรมการปองกันและ

                                                 
๑๘ ชวน  หลีกภัย,  สัมภาษณเมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๓๗. 
๑๙ มีชัย  ฤชุพันธุ,  สัมภาษณเมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๑๒-๒๑๓. 
๒๐ อัษฎางค  ปาณิกบุตร, สัมภาษณเมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๓๒๙. และพลตรีมนูญกฤต  รูป

ขจร,  สัมภาษณเมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๑๙๘. 
๒๑ พลตรีมนูญกฤต  รูปขจร,  สัมภาษณเมื่อ  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๑๙๘. 



 ๕๖

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  ก็ยังคงดําเนินการตอไป เพราะเปนคนละกระบวนการกัน 
ซ่ึงระบบการตรวจสอบดังกลาวเปนกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารที่เหมาะสม
กับสภาพทางการเมืองปจจุบันเปนอยางยิ่ง๒๒ 

 

 ข.  ขอมูลสถิติป พ.ศ. ๒๕๔๐  - ๒๕๔๕ 

 

 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา 
๑๕๙ วรรคทาย บัญญัติวา “ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติใหรัฐสภาดําเนินการประชุมไดเฉพาะ
กรณีที่บัญญัติไวในหมวด ๒ หรือการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การใหความ
เห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง การถอดถอน
บุคคลออกจากตําแหนง การตั้งกระทูถาม และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติ
ใหพิจารณาเรื่องอ่ืนใดดวยคะแนนเสียงกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา” 
ดังนั้น ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติจึงไมสามารถเสนอญัตติได การนําเสนอขอมูลสถิติเกี่ยวกับ
ญัตติในป ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ จึงเปนขอมูลเฉพาะในการประชุมสมัยสามัญทั่วไปเทานั้น ดังมีราย
ละเอียดตอไปน้ี 

 

 (๑) ขอมูลสถิติเก่ียวกับการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววาง
ใจรัฐมนตรี ป พ.ศ. ๒๕๔๐  

 

เน่ืองจากชวงระยะเวลาป พ.ศ. ๒๕๔๐  ประเทศไทยประสบกับภาวะความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองจากกระแสความตองการปฏิรูปการเมืองของประชาชน  เกิดเปนชวงรอยตอระหวาง
การบริหารประเทศโดยรัฐธรรมนูญฉบับเดิม คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๓๔  กับ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
อีกทั้งเปนชวงเวลาที่มีการบริหารประเทศโดยคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  เปนนายก
รัฐมนตรี  และชวงเวลาที่มีการบริหารประเทศโดยคณะรัฐมนตรีที่มีนายชวน  หลีกภัย  เปนนายกรัฐ
มนตรี  ในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ ไดมีการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ  
จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก 

                                                 
๒๒ อุทัย  พิมพใจชน,  สัมภาษณเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๑๘๓-๑๘๔. 



 ๕๗

(๑.๑)  การประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง 

 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๓๓ กําหนดให
ในปหน่ึงมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย  และมาตรา ๑๕๖ กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  มี
สิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้ง
คณะได  ดังนั้น ในการประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป ครั้งที่สอง (วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐  ถึง วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๐) สมัยที่พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี จึงมี
การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑ เร่ือง คือ ญัตติ 
เรื่อง ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจพลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี  

สาระ  ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ นายกรัฐ
มนตรี ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๕๖ โดยใหเหตุผล
วา การบริหารราชการแผนดินของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีไดกอใหเกิดความเสีย
หายอยางรายแรงตอประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเสียหายทางดานเศรษฐกิจของประเทศ 
ถึงขั้นลมละลายเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนทุกระดับชั้นอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน
ในประวัติศาสตรของประเทศ สงผลกระทบตอความเชื่อถือ ความเชื่อม่ัน เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของ
ประเทศชาติโดยรวม จนเกิดภาวะวิกฤตศรัทธาตอผูนําของรัฐบาล รัฐบาลและระบบการเมืองที่มี
พฤติกรรมการบริหารที่สับสนขาดความรับผิดชอบทั้งคําพูด การแสดงออก และการตัดสินใจ สะทอน
ใหเห็นถึงความไรความสามารถ ไรประสิทธิภาพ ปราศจากภาวะความเปนผูนํา ดอยวิจารณญาณ 
ขาดวิสัยทัศน ปดความรับผิดชอบใหพนตัว ทั้งยังมีพฤติกรรมฉอฉล เห็นแกประโยชนสวนตัวและ
พรรคพวก เลือกปฏิบัติปลอยปละละเลยใหมีการฉอราษฎรบังหลวง แสวงหาผลประโยชนทามกลาง
ความเดือดรอนของประชาชน ไมใหความเปนธรรมตอขาราชการประจํา เจตนาหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย จงใจปดบัง  บิดเบือนขอมูล  ขอเท็จจริงอันสาธารณชนพึงรับรู ปลอยใหมีการคุกคาม
การเสนอขาวสารของสื่อมวลชน ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยมี
เจตนาปกปดความลมเหลวในการบริหารราชการแผนดินของตน 

ผลการดําเนินการ  ที่ประชุมไดลงมติดวยคะแนนเสียงไววางใจ ๒๑๒ เสียง และไมไว
วางใจ ๑๗๐ เสียง ซ่ึงมติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทา
ที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร จึงถือวา พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ไดรับความไววางใจ
จากสภาผูแทนราษฎร 



 ๕๘

ผูเสนอญัตติ  นายชวน  หลีกภัย  กับคณะ  จํานวน ๘๕ คน 

 

(๑.๒)  การประชุมสมัยสามัญทั่วไป 

 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  ในการประชุมสมัยสามัญ
ทั่วไป (วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑) สมัยที่นายชวน  
หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี มีการเสนอญัตติเพ่ือขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี
ทั้งคณะ จํานวน ๑ เรื่อง คือ ญัตติ เรื่อง ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

สาระ  ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ เน่ืองจากการบริหาร
ราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีที่มีนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ชวงเวลาเพียง ๓ เดือน
เศษ  แตมีพฤติกรรมและพฤติการณที่สอไปในทางทุจริตคิดมิชอบ  การไรประสิทธิภาพ ปลอยปละ
ละเลยใหมีการฉอราษฎรบังหลวง เพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกตนเองและ หรือพวกพอง การละเลยไม
เอาใจใสที่จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา ไมสามารถดูแลพ่ีนองประชา
ชนใหมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มิหนําซ้ํายังใชความรุนแรงและกระทําการ
อันโหดรายทารุณตอประชาชน ขมขู คุกคามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคฝายคาน บิดเบือน และ
ขาดไรซ่ึงการยึดม่ันในหลักการ คุณธรรม จริยธรรม ที่ตนกลาวอาง มุงแตสรางภาพและขาดความรับ
ผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ  ที่ประชุมไดลงมติดวยคะแนนเสียงไววางใจ ๒๐๘ เสียง และไมไว
วางใจ ๑๗๗ เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง ซ่ึงมติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร จึงถือวารัฐมนตรีทั้งคณะไดรับความไววางใจ
จากสภาผูแทนราษฎร  

ผูเสนอญัตติ  พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ กับคณะ จํานวน ๑๕๔ คน 

 

 (๒) ขอมูลสถิติเก่ียวกับการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววาง
ใจรัฐบาล ป  พ.ศ. ๒๕๔๑  

 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ในระหวางมีการประชุมสมัยวิสามัญ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑  
ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ซ่ึงมีการประชุมรวม ๕ ครั้ง และสมัยสามัญนิติบัญญัติ วันที่ ๒๔ 



 ๕๙

มิถุนายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงมีการประชุมรวม ๓๔ ครั้ง และมีการประชุม
รวมกันของรัฐสภาอีก ๑ ครั้ง 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม
ไววางใจ ป พ.ศ. ๒๕๔๑ มีขอพิจารณาดังตอไปน้ี 

   

 (๒.๑) การประชุมสมัยวิสามัญและสมัยสามัญนิติบัญญัติ 

 

 เน่ืองจากเปนสมัยวิสามัญ (วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๑) และในสมัยสามัญนิติบัญญัติ (วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑) ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕๙ วรรคทาย ไมไดใหสิทธิในการ
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ 

 

 (๒.๒) การประชุมสมัยสามัญทั่วไป   

 

  มีการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ใน
สมัยสามัญทั่วไป (วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒) จํานวน 
๑ เรื่อง คือญัตติเรื่อง ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล 

 สาระ ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล คือ 

 ๑.  นายธารินทร  นิมมานเหมินท  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 ๒.  นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

 ๓.  พลตรี สนั่น ขจรประศาสน  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา 

      การกระทรวงมหาดไทย 

 เน่ืองจากรัฐมนตรีดังกลาวไดบริหารราชการแผนดินโดยไรประสิทธิภาพ ไมเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงไวตอรัฐสภา ขาดความรูความสามารถ ขาดวิจารณญาณ ไมมีจริยธรรม
และความชอบธรรม ขมเหงรังแกขาราชการประจํา ทั้งยังมีการกระทําที่ผิดกฎหมาย มีความ
ประพฤติฉอฉลสอไปในทางไมสุจริต ยึดผลประโยชนของตนและพวกพองมากกวาประชาชน ไมสม
ควรที่จะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตอไป พฤติกรรมดังกลาวไดสรางความเสียหายตอประเทศชาติอยาง
รุนแรง และกระทบกระเทือนความเปนอยูของประชาชน 



 ๖๐

 ผลการดําเนินการ  ที่ประชุมอภิปรายระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒ และลง
มติในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ดวยคะแนนเสียงไมไววางใจ ๑๒๕ เสียง ไววางใจ ๒๕๑ เสียง และ
งดออกเสียง ๒ เสียง เทากันทั้ง ๓ คน โดยมติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร จึงถือวารัฐมนตรีทั้ง ๓ คน ไดรับความไววาง
ใจจากสภาผูแทนราษฎร 

  ผูเสนอญัตติ   พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ จํานวน ๑๒๗ คน  

 

 (๓) ขอมูลสถิติเก่ียวกับการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววาง
ใจรัฐบาล ป พ.ศ. ๒๕๔๒  

   

 เม่ือพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววาง
ใจ ป พ.ศ. ๒๕๔๒ มีขอพิจารณาดังตอไปน้ี 

 

 (๓.๑)  การประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติ     

  

 เน่ืองจากสมัยสามัญนิติบัญญัติ (วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๒) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๔๐) มาตรา 
๑๕๙ วรรคทาย ไมไดใหสิทธิในการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ  

 

 (๓.๒)  การประชุมสมัยสามัญทั่วไป 

  

 มีการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะในสมัย
สามัญทั่วไป (วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓) จํานวน ๑ 
เรื่อง คือ ญัตติ เรื่อง ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ (เปนการเสนอตาม
กติกาที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  ซ่ึงเปนไปตามบทเฉพาะ
กาลในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๑๗) 

 สาระ ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ เน่ืองจากรัฐบาลนี้
บริหารประเทศโดยไมเอาใจใสดูแลทุกขสุขของอาณาประชาราษฎร โดยเฉพาะเกษตรกรคนยากจน 



 ๖๑

ซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ ปลอยใหราคาพืชผลทางการเกษตรเกือบทุกชนิดตกต่ําอยางไมเคย
มีมากอน ใชอํานาจรัฐขมเหงรังแกทํารายราษฎรที่มารองขอความเปนธรรมอยางโหดราย เจตนาใช
กําลังเขาคุกคามสื่อมวลชนยิ่งกวารัฐบาลเผด็จการในอดีต ประพฤติตนเปนซองโจร เกื้อกูลตออํานาจ
เถื่อนทุกชนิดใหดํารงอยู ทําใหนักธุรกิจไทยทั่วประเทศตองลมละลายและเสียหายมากที่สุดเปน
ประวัติการณ ทุจริตและรูเห็นปกปองคุมครองใหมีการทุจริตในหนวยงานราชการมากที่สุด ไมรับผิด
ชอบในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในบานเมือง บริหารประเทศโดยไรจริยธรรม ลมละลายในการดําเนิน
นโยบายดานตางประเทศ ผูนํารัฐบาลไรวิสัยทัศน ไรความสามารถ และไรประสิทธิภาพในการ
บริหารประเทศ ขาดความเปนผูนําที่กอใหเกิดความมีเอกภาพในการบริหารงานดานเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดลมเหลวทําใหเกิดผลเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศชาติ
อยางรายแรง ซ่ึงหากปลอยใหบริหารประเทศตอไปจะกอใหเกิดความทุกขยาก ระส่ําระสายในหมู
ประชาชนมากยิ่งขึ้น และนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงทางสังคมอยางไมสิ้นสุดนับเปนอันตรายอยาง
ยิ่งตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ผลการดําเนินการ  ที่ประชุมอภิปรายระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และลงมติในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวยคะแนนเสียงไมไววางใจ ๑๒๕ เสียง ไววางใจ 
๒๒๙ เสียง และงดออกเสียง ๑๓ เสียง เทากันทั้ง ๓ คน โดยมติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมาก
กวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร (สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
จํานวน ๓๗๗ คน) จึงถือวารัฐมนตรีทั้งคณะไดรับความไววางใจจากสภาผูแทนราษฎร 

 ผูเสนอญัตติ  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับคณะ จํานวน ๑๒๘ คน  

 

 (๔) ขอมูลสถิติเก่ียวกับการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววาง
ใจรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ในระหวางสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีการประชุมสภาผูแทนราษฎร รวม ๓๔ ครั้ง และมีการ
ประชุมรวมกันของรัฐสภา ๒ ครั้ง และตอมาในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร หลังจากนั้นได
จัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ขึ้นเปนครั้ง
แรก ในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ การเลือกตั้งครั้งนี้เปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จํานวน ๕๐๐ คน โดยแบงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต จํานวน 
๔๐๐ คน และแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๑๐๐ คน 



 ๖๒

 เม่ือยุบสภาแลวทําใหไมมีการประชุมสมัยสามัญทั่วไป จึงไมมีการยื่นขอเปดอภิปรายทั่ว
ไป เพ่ือลงมติไมไววางใจแตอยางใด  

 

 (๕) ขอมูลสถิติเก่ียวกับการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมตอไมไววาง
ใจรัฐบาลป พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

 ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ในระหวางสมัยประชุมสมัยวิสามัญ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงมีการประชุมรวม ๓ ครั้ง และสมัยสามัญนิติบัญญัติ วันที่ ๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ รวม ๓๕ ครั้ง 

 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาขอมูลสถิติเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญทั่วไป วันที่ ๔ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ไมปรากฏวามีการยื่นขอเปดอภิปรายทั่วไปไมไว
วางใจรัฐบาลแตอยางใด   

 

 (๖) ขอมูลสถิติเก่ียวกับการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววาง
ใจรัฐบาลป พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

 ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ในสมัยประชุมสมัยสามัญทั่วไป ตั้งแตวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในระหวางสมัยประชุมฯ มีการประชุมรวม ๓๑ ครั้ง การ
ประชุมของสภาผูแทนราษฎรในสมัยประชุมน้ี มีการพิจารณาญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติ
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ๑ ครั้ง ดังตอไปน้ี 

 

 (๖.๑) การประชุมสมัยสามัญทั่วไป 

 

 มีการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ใน
สมัยสามัญทั่วไป (วันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ.  ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕) จํานวน ๑ 
เรื่อง คือ ญัตติ เรื่อง ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล  

 



 ๖๓

   สาระ รัฐบาลภายใตการนําของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธุ ๒๕๔๔ สัญญาวาจะบริหารประเทศดวยความซื่อสัตย
สุจริต “คิดใหม ทําใหม” เพ่ือไทยทุกคน แตตลอดระยะเวลา ๑ ป ๒ เดือนเศษที่ผานมา รัฐบาลกลบั
มีพฤติกรรมการบริหารราชการแผนดินในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ รัฐบาลมิไดปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยเสมอหนาจริงจัง นโยบายประกาศสงครามกับคอรรัปชั่นเปนเพียงการสราง
ภาพและเครื่องมือจัดการทางการเมืองกับฝายอ่ืนที่ไมยอมเขาพวก หรือศิโรราบตอรัฐบาล แตหาก
เปนพวกพองของรัฐบาลก็จะไดรับการปกปองละเวนเปนการเลือกปฏิบัติทั้งรัฐบาลยังปลอยปละละ
เลยใหรัฐมนตรีและพวกพองแสวงหาประโยชนจากการละเวนการปฏิบัติหนาที่ การใชนโยบาย ใช
ตําแหนงหนาที่ราชการทั้งเพ่ือประโยชนสวนตนและเพื่อเปนการตางตอบแทนผลประโยชนตอตัว
บุคคลในคณะรัฐบาล การบริหารราชการแผนดินยุคนี้จึงเปนการสมคบกันเอาอํานาจบริหารมาใช
บริหาร “ธุรกิจการเมือง” ที่มีขุมขายโยงใยกับตัวบุคคลที่มีตําแหนงหลายระดับในฝายรัฐบาล อันมี
ลักษณะเปน “เครือขายธุรกิจการเมือง” ทั้งยังมีการใชนโยบายเปนเคร่ืองมือแสวงหาผลประโยชน 
โดยวิธีการแยบยล หากดูผิวเผินเสมือนสนองประโยชนสวนรวม แตเบื้องลึกที่แทจริงคือประโยชน
สวนตัวและพวกพอง จึงกลาวไดวา ยุค “คิดใหม ทําใหม” คือยุคของการ “ทุจริตแบบใหม” หรือ
การ “ทุจริตเชิงนโยบาย” โดยที่รัฐบาลไมไดเขาไปปองปดขัดขวางการหาประโยชนดังกลาวใด ๆ 
ทั้งน้ี เพราะตางก็เปนผูหน่ึงที่ไดรับผลประโยชนจากการ “ทุจริตเชิงนโยบาย” ดังกลาว  

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังใชอํานาจโดยมิชอบ คุกคามสิทธิเสรีภาพ ปดหู ปดตา ปดปาก 
เพ่ือสกัดกั้นการแสดงความคิดเห็นและการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน บีบบังคับ แทรกแซงสื่อ
มวลชนดวยวิธีการสกปรก เพ่ือหวังผลในการเสนอขาวสารดานเดียวเฉพาะที่เปนประโยชนตอรัฐ
บาล ทั้งยังมีพฤติกรรมชอบใชอํานาจบาตรใหญขมเหงรังแกขาราชการ ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติกรรมการบริหารแผนดินบกพรอง ผิดพลาดปราศจากความรับผิดชอบ ไรประสิทธิภาพในหลาย
กรณี กอใหเกิดความเสียหายใหญหลวงตอผลประโยชนของประเทศและประชาชน มีพฤติกรรมสอ
ทุจริต กระทําผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป  

 แตโดยเหตุที่รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๘ บัญญัติวา การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป 
เพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนไมนอยกวาสองในหา
ของจํานวนสมาชิกสภาทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อเสนอญัตติ ซ่ึงฝายคานมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกันไมถึงจํานวนดังกลาว และโดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ บัญญัติ
ใหมีการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตองใชเสียง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร ฝายคานจึงขอเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ตาม
มาตรา ๑๘๖ ของรัฐธรรมนูญ โดยมีรัฐมนตรีที่ถูกขอเปดอภิปรายไมไววางใจตามรายนามดังตอไปน้ี 



 ๖๔

 ๑.  นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ       รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 

                                                                 กระทรวงการคลัง 

 ๒. รอยเอก สุชาติ  เชาววิศิษฐ                  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 

 ๓.  รอยตํารวจเอก ปุระชัย เปยมสมบูรณ      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 ๔.  นายสมบัติ  อุทัยสาง       รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

 ๕.  นายอดิศัย  โพธารามิก      รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 ๖.  นายสุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ      รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ๗.  พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ                    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 

                                                                 กระทรวงกลาโหม 

 ๘.  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา      รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 

 ๙.  นายพิทักษ  อินทรวิทยนันท      รองนายกรัฐมนตรี 

 ๑๐. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน       รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ๑๑. นายเดช  บุญ-หลง                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ 

                                                                  สวัสดิการสังคม 

 ๑๒. นางลดาวัลย วงศศรีวงศ                    รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแรงงานและ 

                                                                  สวัสดิการสังคม 

 ๑๓. นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ             รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ 

                                                                  สหกรณ 

 ๑๔. นายประชา  มาลีนนท       รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 

 ๑๕.  นายสุวิทย  คุณกิตติ        รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ผลการดําเนินการ  ที่ประชุมอภิปรายระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และ
ลงมติในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ดังน้ี  

 ๑. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
คะแนนเสียงไววางใจ ๓๕๗ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 



 ๖๕

 ๒. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (รอยเอก สุชาติ  เชาววิศิษฐ) คะแนนเสียงไว
วางใจ ๓๕๙ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๒ เสียง  

 ๓. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (รอยตํารวจเอก ปุระชัย เปยมสมบูรณ) คะแนน
เสียงไววางใจ ๓๕๙ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๒ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 

 ๔. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายสมบัติ  อุทัยสาง) คะแนนเสียงไววาง
ใจ ๓๕๙ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๒ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 

 ๕. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายอดิศัย  โพธารามิก) คะแนนเสียงไววางใจ 
๓๕๙ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๓ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 

 ๖. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ) คะแนนเสียงไววาง
ใจ ๓๕๙ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๒ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 

 ๗. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ)
คะแนนเสียงไววางใจ ๓๕๘ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๐ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง 

 ๘. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) คะแนนเสียงไว
วางใจ ๓๕๕ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๒ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง 

 ๙. รองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ  อินทรวิทยนันท) คะแนนเสียงไววางใจ ๓๕๙ เสียง       
ไมไววางใจ ๑๓๒ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 

 ๑๐. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) คะแนนเสียงไววางใจ 
๓๕๕ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๓ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง  

 ๑๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายเดช  บุญ-หลง) คะแนน
เสียงไววางใจ ๓๕๘ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๑ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง 

 ๑๒. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลย  วงศศรี
วงศ)คะแนนเสียงไววางใจ ๓๕๗ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๒ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง 

 ๑๓. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ)
คะแนนเสียงไววางใจ ๓๕๗ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๒ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง 

 ๑๔. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม (นายประชา  มาลีนนท) คะแนนเสียงไววาง
ใจ ๓๕๗ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๒ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 

 ๑๕. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุวิทย  คุณกิตติ) คะแนนเสียงไววางใจ 
๓๕๗ เสียง ไมไววางใจ ๑๓๑ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง 



 ๖๖

 

 โดยที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงถือวารัฐมนตรีทั้ง ๑๕ คน ไดรับความไววางใจจากสภาผูแทน
ราษฎร 

  

 ผูเสนอญัตติ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๓๒ คน  

 

 เม่ือพิจารณาความเห็นของผูทรงคุณวุฒิประกอบกับขอมูลที่ไดแสดงมาขางตนเกี่ยวกับ
การควบคุมฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติดวยวิธีการอภิปรายไมไววางใจ พบวาแมวารัฐธรรมนญูจะ
กําหนดเงื่อนไขการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจฝายบริหารไวอยางเปนขั้นตอนและมี
การเชื่อมโยงและสัมพันธกับกระบวนการถอดถอนจากตําแหนงและการดําเนินคดีอาญาไวอยางเปน
ระบบก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลวเปนเรื่องคอนขางยากที่จะนําแนวคิดหรือขอกําหนดในเชิงทฤษฎีที่
ผานกระบวนการคิดและการวางแผนอยางเปนระบบไปสูผลในทางปฏิบัติไดอยางสมบูรณ นอกจาก
น้ี เง่ือนไขดังกลาวเปนแนวคิดที่ไดรับการกําหนดขึ้นเปนหลักการใหม และเพ่ิงใชบังคับกับรัฐบาล
ของพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนครั้งแรก ดังนั้น ในระยะเริ่มตนนี้จึงยังไม
สามารถที่จะตัดสินหรือชี้ชัดลงไปไดวาหลักการใหมดังกลาวนี้ เม่ือนําไปใชในทางปฏิบัติแลว จะ
สามารถขับเคล่ือนไปสูเปาหมายตามแนวคิดและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหกระบวน
การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีสวนชวยเสริมสรางใหการปฏิบัติงานของฝายบริหารเกิด
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้นหรือไม และสามารถทําใหกระบวนการควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารโดย
ผานกระบวนการขอเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจของสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีประ
สิทธิผลหรือไม เพียงใด 

 อยางไรก็ตามจากการไดศึกษาวิเคราะหและติดตามการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน  กับรัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีอายุการทํางานหนึ่งปที่
ผานมา โดยเฉพาะประเด็นการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารโดยผานกระบวน
การขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ พบวาการบังคับใชรัฐธรรมนูญในสวนที่วาดวยการ
ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจฝายบริหารที่ไดรับการกําหนดขึ้นเปนหลักการใหมยังไม
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มีปญหาและความยุงยากหลายประการที่สงสัญญาณวาแนว
คิดการตรวจสอบรัฐบาลที่ผานการคิดและวางแผนกันอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบนั้น ไมสามารถ
นําไปสูผลในทางปฏิบัติไดอยางตามที่คาดการณไว ซ่ึงอาจจะทําใหขอกําหนดและเงื่อนไขซึ่งเปน
หลักการใหมเกิดความลมเหลว ไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ สําหรับประเด็นปญหา
และความยุงยากที่เปนอุปสรรคดังกลาวขางตน คือ การกําหนดญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
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ลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตองใชเสียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึงจํานวนสองในหา
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๕ ญัตติที่ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไว
วางใจนายกรัฐมนตรี ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงชื่อสนับสนุนจํานวนไมนอยกวาสองในหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร จํานวนตัวเลขสองในหาของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรทั้งหมด ๕๐๐ คน ในปจจุบันก็คือ ๒๐๐ คน หลักการกําหนดจํานวนตัวเลขสองในหาดัง
กลาวเมื่อพิจารณาแลว ไมนาจะสงผลกระทบหรือกอใหเกิดความยุงยากใด ๆ ตอการทํางานตรวจ
สอบการทํางานของฝายบริหารโดยพรรคฝายคาน เพราะตัวเลขสองในหาของจํานวนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรทั้งหมดมีเพียง ๒๐๐ คน ไมถึงกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หากพรรค
รัฐบาลหรือพรรครวมรัฐบาลประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนกึ่งหน่ึงคือ ๒๕๐ คน หรือ
เกินกึ่งหนึ่งแตไมเกิน ๓๐๐ คน พรรคฝายคานก็ยังมีสิทธิ์หรือมีเสียงเพียงพอตอการที่จะยื่นญัตติขอ
เปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได นอกจากนี้ การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๑ 
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จํานวน ๓๖ คน (รวมนายกรัฐ
มนตรี) ก็มีสวนบีบบังคับใหพรรครวมรัฐบาลมีจํานวนนอยพรรค เพ่ือมิใหเกิดปญหาการแบงโควตา
ตําแหนงรัฐมนตรี ซ่ึงเปนปญหาหลักทุกครั้งที่มีการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล 

 อยางไรก็ตามเมื่อนําขอสมมติฐานดังกลาว มาเปรียบเทียบกับเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น
แลว กลับเปนไปในทางตรงกันขาม กลาวคือ ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่แลว  เม่ือวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๔๔ พรรคไทยรักไทย ซ่ึงนําโดย พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งแบบถลมทลาย
เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะการเลือกตั้งของประเทศไทย โดยได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้งทั้งหมดก็สามารถจัดตั้งรัฐ
บาลได โดยไมตองดึงพรรคการเมืองอ่ืนเขารวม ยิ่งเปนการเมืองพรรคเดียวแลว ยอมกอใหเกิดผลดี
หลายประการ เชน การนํานโยบายพรรคไปสูผลในทางปฏิบัติ โดยไมตองผสมผสานหรือปรับ
นโยบายใหตรงกับพรรครวมรัฐบาลอ่ืน ๆ ความเปนเอกภาพในการบริหารงานของรัฐบาล และการ
จัดสรรคนลงในตําแหนงรัฐมนตรี เปนตน  

 ในตางประเทศก็เคยมีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสียงขางมากเกินกึ่งหน่ึงไปเพียงหน่ึงเสียงมา
แลว คือประเทศอิสราเอล เม่ือครั้งพรรคลิคุดของนายเมนาเฮม เบกิน ชนะการเลือกตั้งไดสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจํานวน ๖๑ คน จากจํานวนทั้งหมด ๑๒๐ คน ซ่ึงการบริหารงานของรัฐบาลนายเบ
กินก็เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ ไมมีปญหาอะไรมากนัก ทั้งที่ตองปกครองประเทศในสถาน
การณที่มีศัตรูอยูรอบขาง 

 สําหรับกรณีของประเทศไทยแลวหาเปนเชนนั้นไม ถึงแมวาประเทศไทยจะมีพัฒนาการ
ทางการเมืองการปกครองมาแลวถึง ๗๐ ปเศษ ผานการปฏิวัติรัฐประหารถึง ๑๖ ครั้ง ผานการเสีย
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เลือดเสียเนื้อและชีวิตของพี่นองประชาชนเพื่อเรียกรองประชาธิปไตยถึง ๓ ครั้ง๒๓  ผานการเลือกตั้ง
ทั่วไป ๒๐ ครั้ง และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวถึง ๑๕ ฉบับ จนนําไปสูกระบวนการจัดทํารัฐ
ธรรมนูญฉบับประชาชน ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๑๖ โดยมีเจตนารมณ
สําคัญมุงหวังที่จะปฏิรูปการเมืองสามารถพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาสูระบบการเมืองไดอยางมี
ประสิทธิภาพปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียงหรืออํานาจในทางมิชอบใด ๆ รวมทั้งจัดใหมีกระบวน
การควบคุมการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพ่ิมขึ้นก็ตาม แตเม่ือพิจารณาถึงสภาพความเปนจริงทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นและเปนอยูในปจจุบันแลว หาไดแตกตางไปจากอดีตที่ผานมาไม กลาวคือ นักการ
เมืองที่อยูในสภาเกินรอยละหาสิบยังเปนนักการเมืองรุนเกาที่คลุกคลีและสัมผัสอยูในวัฏจักรการ
เมืองมาไมนอยกวาสิบป เปนนักการเมืองอาชีพที่ผานการเปนรัฐบาลและฝายคานมาเปนระยะเวลา
อันยาวนาน มีความรอบรูและความชํานาญในกลวิธีที่จะใชอํานาจรัฐในการแสวงหาผลประโยชน 
รวมทั้งมีความรูและชํานาญในวิธีการหลบหลีกการตรวจสอบจากกลไกของรัฐอยางจับตัวไดยาก เม่ือ
สภาพการณเปนเชนน้ี จึงเปนเรื่องคอนขางยากที่ระบบการเมืองไทยจะเปนไปตามขอสมมติฐานที่รัฐ
ธรรมนูญคาดหวังไวอยางรวดเร็ว  แตก็คงจะพอเปนไปไดโดยตองใชเวลาอีกสักพักใหญ ๆ 

 กรณีของการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยก็มีแนวโนมเปนไปเชนเดียวกับวัฏจักร
การเมืองไทยแบบเดิม ๆ ดังที่ไดกลาวแลวขางตน แมวาพรรคไทยรักไทยจะไดที่น่ังสูงสุดในสภาผู
แทนราษฎร แตการเริ่มตนจัดตั้งรัฐบาลก็แสดงออกใหเห็นวาผูนําพรรคไทยรักไทย ซ่ึงจะตองเปนผู
นําฝายบริหารนั้นไดใชความไดเปรียบทางการเมืองทั้งในดานการชนะการเลือกตั้งและชองวางของ
รัฐธรรมนูญ ดวยการจัดตั้งรัฐบาลประกอบดวย พรรครวมรัฐบาลถึง ๓ พรรคการเมือง คือ พรรคไทย
รักไทย พรรความหวังใหม และพรรคชาติไทย ซ่ึงมีเสียงรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร ซ่ึงเทากับเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาพรรคฝายคานแมรวมกันทั้งหมดก็ไมสามารถขอยื่น
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได  

 ตอมาพรรคเสรีธรรมซึ่งมีนายประจวบ  ไชยสานต เปนหัวหนาพรรคไมไดรับเลือกตั้ง 
เพราะคะแนนแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมกันไมถึงรอยละ ๕ ไดประกาศยุบพรรคเขาไปรวมกับพรรค

                                                 
๒๓การเดินขบวนประทวงรัฐบาลเผด็จการของนิสิตนักศึกษาและประชาชนเพื่อเรียกรองประชาธิปไตยใน

ประวัติศาสตรการเมืองไทยท่ีนําไปสูการเสียเลือดเนื้อและชีวิตของประชาชนเปนจํานวน  ๓ ครั้ง คือครั้งแรก วันที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นิสิตนักศึกษาเดินขบวนประทวงรัฐบาลเผด็จการของจอมพลถนอม  กิตติขจร ครั้งที่ ๒ วันที่ 
๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ นิสิตนักศึกษาและประชาชนประทวงการลักลอบเดินทางเขามาในประเทศไทยของสามเณร จอม
พ ล  ถน อม   กิ ต ติ ข จ ร  ทั้ งส อ งค รั้ ง เป น ข อ อ า งข อ งพ วกฝ าย ข วา ใน ก ารป ราบ ป รามนั ก ศึ ก ษ าที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และครั้งสุดทาย เหตุการณพฤษภาคมทมิฬ ในป ๒๕๓๔ ประชาชนนําโดย พลตรี 
จําลอง  ศรีเมือง ประทวงรัฐบาลของพลเอก สุจินดา  คราประยูร ผูนําสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ หรือ 
รสช.  คนสําคัญอันนําไปสูการปราบปรามผูประทวง และมีผูเสียชีวิตและสูญหาย (ที่ยังไมสามารถหาคําตอบได) 
เปนจํานวนมาก 
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ไทยรักไทย๒๔  และหลังจากพรรครวมรัฐบาลไดบริหารประเทศมาไดระยะเวลาหนึ่ง พรรคความหวัง
ใหมนําโดย    พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  อดีตนายกรัฐมนตรีก็ไดประกาศยุบพรรค และเขาไปรวม
กับพรรคไทยรักไทย แตมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๓ คน ที่ไมเขาไปรวมกับพรรคไทยรัก
ไทยคือ นายชิงชัย  มงคลธรรม  รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง  และพันโท (หญิง) ฐิติยา  รังสิตพล   

 การประกาศยุบพรรคของพรรคเสรีธรรมกับพรรคความหวังใหมไปรวมกับพรรคไทยรัก
ไทยนั้นไดสงผลใหพรรคไทยรักไทยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้น และเม่ือรวมกับพรรครวมรัฐ
บาลคือพรรคชาติไทยแลวจะมีเสียงสนับสนุนรัฐบาลถึงกวา ๓๐๐ เสียง สงผลใหรัฐบาลซึ่งนําโดย
พรรคไทยรักไทยสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในสภาไดมีนํ้าหนักมากขึ้น สามารถที่จะ
กําหนดหรือชี้นํามติใด ๆ ในสภาไดอยางสะดวกงายดาย ยิ่งไปกวานั้น ปจจุบันพรรคชาติพัฒนาได
เขารวมรัฐบาลเปนพรรคที่ ๕ (หรือเปนพรรคที่ ๓ ภายหลังเม่ือพรรคเสรีธรรมกับพรรคความหวัง
ใหมไดยุบรวมกับพรรคไทยรักไทยแลว)    ทั้งที่ไดตําแหนงรัฐมนตรีมาเพียง ๓ ตําแหนง๒๕  จึงเทา
กับวาขณะนี้รัฐบาลมีเสียงสนับสนุนในสภาทั้งหมดกวา ๓๐๐ เสียง อยางไรก็ตาม การกระทําดัง
กลาวของพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลถึงแมวาจะเปนการกระทําที่ไมผิดหลักการของการปก
ครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาก็ตาม แตถาพิจารณาวิเคราะหในเชิงลึกใหถึงเจตนาแหง
การกระทําแลวจะพบวาผูนําพรรคไทยรักไทยซึ่งเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลกําลังใชความได
เปรียบทางการเมืองและชองวางจากรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหพรรคฝายคานที่จะขอยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตองมีเสียงสนับสนุนถึงสองในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ดวยการพยายามดึงพรรคการเมืองอ่ืน ๆ เขารวมรัฐ
บาล เพ่ือใหรัฐบาลมีเสียงสนับสนุนเกิน ๓๐๑ เสียง เพ่ือจะไดเปนหลักประกันวาฝายคานจะไม
สามารถยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได ซ่ึงขอวิเคราะหดัง
กลาวกําลังเกิดขึ้นเปนจริงใหเห็นอยูในขณะนี้ 

                                                 
๒๔ พรรคเสรีธรรมประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้งทั้งหมด ๑๒ คน สวนสมาชิก

แบบบัญชีรายชื่อไมไดรับการเลือกตั้ง ซึ่งรวมทั้งนายประจวบ  ไชยสานต หัวหนาพรรค ทั้งนี้เพราะไดคะแนนเสียง
แบบบัญชีรายชื่อพรรคไมถึงรอยละ ๕ หลังจากยุบรวมกับพรรคไทยรักไทยแลว นายประจวบ  ไชยสานต ได
ตําแหนงผูแทนทางการคา ซึ่งรัฐบาลตั้งขึ้นใหมเลียนแบบจากสหรัฐอเมริกา ปจจุบันรัฐบาลของ พันตํารวจโท  
ทักษิณ  ชินวัตร มีผูแทนทางการคา รวม ๓ คน คือ นายประจวบ  ไชยสานต  นายทนง  พิทยะ และนายกันตธีร  
ศุภมงคล  

๒๕ พรรคชาติพัฒนาไดโควตาตําแหนงรัฐมนตรี ๓ ตําแหนง แตมีจํานวนคนที่ดํารงตําแหนง ๒ คน ทั้งนี้ 
เพ่ือไมใหจํานวนรัฐมนตรีเกิน ๓๖ คน ตามขอกําหนดของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๑ สําหรับผูดํารงตําแหนงรัฐ
มนตรีของพรรคชาติพัฒนาคือ นายกร  ทัพพะรังสี หัวหนาพรรค เปนรองนายกรัฐมนตรี และนายสุวัจน  ลิปต
พัลลภ เลขาธิการพรรคเปนรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ควบรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนเรื่องคอน
ขางแแปลกที่เลขาธิการนั่งควบรัฐมนตรีแทนที่จะเปนหัวหนาพรรคเหมือนพรรคอื่น ๆ 
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 อน่ึง เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา วิธีการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลที่
รุนแรงและสรางความเกรงกลัวและสรางความเสื่อมเสียชื่อเสียงใหกับรัฐมนตรีที่ถูกตรวจสอบมากที่
สุดนั้นก็คือการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ ซ่ึงในอดีตการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมีการอภิปรายคอนขางรุนแรง บางครั้งถึงขั้นนําชื่อเสียง
บรรพบุรุษและวงศตระกูลมาอภิปรายโจมตีและแฉในสภา รวมทั้งมีการกลาวอางและนําหลักฐานตาง 
ๆ มาประกอบและสนับสนุนการอภิปรายไมไววางใจอยูเสมอ ซ่ึงหลักฐานและขออางเหลานั้นเม่ือมี
การพิสูจนและโตกลับจากผูถูกอภิปรายแลว พบวามีมูลความจริงบาง ไมมีความจริงบาง สลับกัน
เปนอยูอยางนี้จนกลายเปนวัฏจักรการเมืองในทางลบสรางความเสื่อมเสียและเอือมระอาตอระบบ
การเมืองไปทั่ว  

 นอกจากนี้ผูนํารัฐบาลบางคนไมตองการใหชื่อเสียงวงศตระกูลถูกนํามาอภิปรายใหดาง
พรอยในสภา จึงพยายามอยางยิ่งเพ่ือมิใหตนถูกอภิปรายไมไววางใจในสภาถึงกับตัดสินใจใหมีการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือฝายคานยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ หรือบางครั้ง
บางสมัยมีการเจรจากันในทางลับกับพรรคฝายคานบางพรรค เพ่ือยื่นเง่ือนไขไมใหมีการอภิปรายไม
ไววางใจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีคนสําคัญในรัฐบาล (ซ่ึงมีอํานาจในการจัดตั้งรัฐบาลหรือปรับ
ปรุงคณะรัฐมนตรี) แลกกับการไดเขารวมรัฐบาล ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวานักการเมืองที่เขามาเปน
รัฐบาลคอนขางจะใหความสําคัญและเกรงกลัวตอการอภิปรายไมไววางใจของพรรคฝายคาน และถา
หากการเมืองหรือผูที่ถูกอภิปรายนั้นมีโอกาสหรือความไดเปรียบที่จะกําหนดเงื่อนไขมิใหตนถูก
อภิปรายไมไววางใจแลวจะกระทําทันที ยกเวนในกรณีที่ผูถูกอภิปรายไมมีเง่ือนไขหรือความได
เปรียบอยูในมือ จึงตองจํายอมรับชะตากรรมนั่งฟงพรรคฝายคานอภิปรายโจมตีในสภา 

 เง่ือนไขหรือเหตุการณที่ไดยกมาเปนกรณีศึกษาดังตัวอยางที่ไดกลาวมาโดยลําดับน้ีเปน
สภาพการณความเปนจริงที่เกิดขึ้นเปนวัฏจักรกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนยุคปฏิรูปการเมอืงทีมี่การ
กําหนดเงื่อนไขการเขาสูตําแหนงของนักการเมือง และวิธีการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ของนักการเมืองไวอยางเขมงวด โดยเฉพาะประเด็นการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของ
ฝายบริหารผานการอภิปรายไมไววางใจที่จะตองมีการเชื่อมโยง หรือดําเนินการถอดถอนจาก
ตําแหนงและการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองควบคูไปดวยกัน ยิ่งทําใหนักการ
เมืองที่อยูในตําแหนงหนาที่ฝายบริหารมีความเกรงกลัวและมีความวิตกกังวลที่จะถูกอภิปรายไมไว
วางใจเปนทวีคูณ กลาวคือ หากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใดถูกยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติ
ไมไววางใจในสภา หากขอกลาวหาเปนไปตามหรือสอดคลองกับขอกลาวที่กําหนดในบทบัญญัติรัฐ
ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓  กลาวคือ มีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวา
กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจง
ใจใชอํานาจที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวขอกลาวหาของ



 ๗๑

พรรคฝายคานที่จะอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีผูใดนั้นจะอยูในกรอบ ๔ ประเด็นนี้เปนหลัก) ผูถูก
อภิปรายไมไววางใจทานนั้นจะตองถูกยื่นรายชื่อตอวุฒิสภาเพื่อเร่ิมกระบวนการถอดถอนออกจาก
ตําแหนง และกระบวนการดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองควบคูไปกับการขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนั้นดวย ซ่ึงเม่ือพิจารณาดูบทลงโทษในลักษณะดังกลาวแลวเปน
เรื่องคอนขางหนัก และถาขอกลาวหานั้นถูกพิสูจนวามีมูลความจริง ผลที่ตามมานอกจากจะถูกออก
จากตําแหนงและถูกตัดสิทธิในทางการเมืองเปนระยะเวลา ๕ ปแลว ยังจะตองรับโทษทางอาญาที่ถูก
พิจารณาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอีกดวย นักการเมืองใดถาถูก
ลงโทษดังกลาวนี้แทบจะกลาวไดวาสูญสิ้นทุกอยางในชีวิต ไมวาจะเปนชื่อเสียงเกียรติคุณ สิทธิทาง
การเมือง รวมทั้งอิสรภาพของชีวิต ซ่ึงตัวอยางการลงโทษถอดถอนออกจากตําแหนงและการดําเนิน
คดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองดังกลาวไดเกิดขึ้นแลว ถึงแมวาจะไมไดมีที่มาจากฐานเริ่มตนของการอภิปรายไมไววางใจก็
ตาม คือ  กรณีของนายจิรายุ   จรัสเสถียร ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข  นาย
วีรวัฒน  ที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตัดสินวามีความผิดในกรณีที่
ชักจูงใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยอมซื้อยากับบริษัทพรรคพวกของตนเองในราคาแพงเพื่อ
ทุจริตหรือเก็บคานายหนาจากงบประมาณของรัฐที่อนุมัติใหโรงพยาบาลจัดซื้อยาเปนเวลา ๖ ป 

 ดังน้ันจึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ ที่ไดกําหนด
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาสองในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี
น้ัน เปนไปไดคอนขางยาก หรือบทบัญญัติในมาตรานี้จะไมสามารถเปนจริงขึ้นมาได ตราบใดที่ผูนํา
ฝายบริหารยังมีขอไดเปรียบทางการเมือง และมีเง่ือนไขในการเขาชื่อของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาสองในหาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว  ดังน้ัน การขอเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไว
วางใจนายกรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นไดคอนขางยากหรืออาจจะไมมีการเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐ
มนตรีเกิดขึ้นอีกเลยก็เปนได โดยปกติแลว การอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล (ตามวัฒนธรรมและ
ประเพณีทางการเมืองของประเทศไทย) น้ัน เปาหมายที่จริงจะอยูที่การโคนลมรัฐบาล เพ่ือใหพรรค
การเมืองของตนเขาไปเปนรัฐบาลแทน เชน กรณีของการเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ
คณะรัฐมนตรี (ซ่ึงรวมทั้งนายกรัฐมนตรี) พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ ในป ๒๕๔๐ ของพรรคฝายคาน 
(นําโดยพรรคประชาธิปตย) จนกระทั่งนําไปสูการลาออกของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตร ี
และพรรคประชาธิปตยไดเปนพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในเวลาตอมา เปนตน ดังนั้น เปา
หมายหรือรัฐมนตรียกเวนนายกรัฐมนตรีจะมีเง่ือนไขหรือถือไพทางการเมืองที่เหนือกวาดวยการบีบ
ใหพรรคฝายคานบางพรรคไมยอมเห็นชอบในการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววาง
ใจนายกรัฐมนตรี เพ่ือหวังเขารวมรัฐบาล เม่ือเปนเชนนี้ การจัดตั้งรัฐบาลครั้งตอไป คงไมมีวิธีการ
และปจจัยที่แตกตางไปจากวิธีการและแผนการจัดตั้งรัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร ที่
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พยายามรวมเสียงสนับสนุนรัฐบาลใหไดมากที่สุด หรืออยางนอยที่สุดก็จะตองใหมากกวา ๓๐๑ เสียง 
เพ่ือเปนหลักประกันวาผูนํารัฐบาลจะไมถูกยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ 

 นอกจากนี้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวยังเปนชองวางใหนักการเมืองถือโอกาสในการ
หลบหลีกการอภิปรายไมไววางใจแลว ประเด็นวัฒนธรรมและประเพณีทางการเมืองของประเทศไทย
ที่ยังไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ก็คือพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมานั้นเปาหมายสูงสุดมิใชเปนการนํา
นโยบายของพรรคเปนทางเลือกใหประชาชนเลือกเขามาบริหารประเทศ แตกลับเปนการเขารวม
หรือการไดเปนพรรครัฐบาล นักการเมืองยังมีทัศนคติวาการไดเปนรัฐมนตรีหรือการมีตําแหนงทาง
การเมืองในรัฐบาลนั้นจะเปนชองทางใหไดมาซึ่งโอกาสในการเขาไปประกอบธุรกิจสวนตัวของตน 
(นักการเมือง) หรือของเครือญาติและคนใกลชิด รวมทั้งอาจเปนชองทางหรือโอกาสเอื้ออํานวยใน
การทุจริตงบประมาณ ตลอดจนการไดมาซึ่งชื่อเสียง วงศตระกูลของตนและครอบครัว ในทางตรงกนั
ขามการเปนฝายคานในสภากลับไมมีอํานาจบารมี และไมมีชื่อเสียง รวมไปถึงไมมีโอกาสที่จะเขาไป
แสวงหาผลประโยชนใด ๆ การที่พรรคการเมืองของประเทศไทยสวนใหญ โดยเฉพาะพรรคการเมือง
เฉพาะกิจ คิดเชนนี้จะทําใหการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในสภาขาดซึ่งอุดมการณและทิศทาง
การเมืองที่แนนอน แตกลับมุงที่จะเขารวมรัฐบาลเปนหลัก ถึงแมวาบางครั้งจะอยูในซีกพรรคฝาย
คาน แตกลับทําตัวเปนกลาง ๆ ไมดําเนินการใด ๆ ที่จะมีผลกระทบตอรัฐบาล ซ่ึงพรรคการเมือง
เหลานี้ไดกลายเปนโอกาสและเครื่องมือตอรองทางการเมืองของผูนํารัฐบาลที่จะดึงเขามารวมรัฐบาล
ไดทุกขณะเพื่อใหไดเสียงเกินจํานวน ๓๐๑ เสียง ถึงแมจะแลกดวยตําแหนงอันนอยนิดที่ไมสามารถ
ผลักดันใหนโยบายของพรรคตนเองไดมีสวนนําไปปฏิบัติตามที่ไดรณรงคหาเสียงไวก็ตาม ดังน้ัน จึง
มีขอพิจารณาวาการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ ไดบัญญัติวาการที่พรรคฝายคานจะยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตองใชเสียงสนับสนุนสองในหานั้นจะเปนการ
สนับสนุนและเปดชองวางใหหัวหนาพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดในการจัดตั้งรัฐบาล
พยายามขวนขวายจัดตั้งรัฐบาลใหไดเสียงเกิน ๓๐๑ เสียง ทั้งที่ตําแหนงรัฐมนตรีมีเพียง ๓๖ 
ตําแหนง (รวมนายกรัฐมนตรี) เพ่ือหลบหลีกการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ จน
กลายเปนเผด็จการทางรัฐสภาที่พรรคฝายคานไมสามารถควบคุมและตรวจสอบการทํางานของ
นายกรัฐมนตรีไดเชนกัน  

 มีขอสังเกตในประการสุดทายวาจากเงื่อนไขของเสียงสนับสนุนการยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจฝายบริหารและความเชื่อมโยงการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลง
มติไมไววางใจกับการถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๐๓–๓๑๑  อยางนอยไดกอใหเกิดใหเกิด
ผลดีเปนรูปธรรมตอระบบการเมืองไทยรวม ๒ ประการ คือ 

 ประการแรก ฝายคานจะพิจารณาดําเนินการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติ
ไมไววางใจฝายบริหารดวยความละเอียดและรอบคอบมากขึ้น ไมสามารถดําเนินการบนพื้นฐานของ
ขอกลาวหาในลักษณะลอย ๆ โดยไมมีมูลความจริงไมได ดังที่พรรคฝายคานกําลังดําเนินการอยูใน
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สภาขณะนี้ เพราะหากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตัดสินวาขอกลาวหา
ของฝายคานนั้นไมมีมูล หมายความวาฝายคานจะสูญเสียความนาเชื่อถือไปไมมากก็นอย 

 นอกจากนี้ เง่ือนไขเก่ียวกับเสียงสนับสนุนที่กําหนดไวถึงสองในหาสําหรับเปดอภิปราย
ผูนําฝายบริหารก็จะเปนขอจํากัดอีกประการหนึ่งที่ทําใหฝายคานตรวจสอบการทํางานของผูนําฝาย
บริหารไดยากยิ่งขึ้น ที่จะหาเสียงสนับสนุนญัตติถึงสองในหา ซ่ึงปจจุบันคือ ๒๐๐ เสียง จากจํานวน
สมาชิกทั้งหมด ๕๐๐ คน  หรือถาตองการจะหาเสียงสนับสนุนญัตติใหไดสองในหาตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนด พรรคฝายคาน (ซ่ึงปจจุบันมีเสียงรวมกันไมถึง ๒๐๐ เสียง) จะตองแสดงหลักฐานใหพรรค
รวมรัฐบาลเห็นชัดเจนวาผูนําฝายบริหารมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอ
วากระทําผิดตําแหนงราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใช
อํานาจที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สมควรที่จะถูกตรวจสอบโดยการอภิปราย
ไมไววางใจ ซ่ึงถาหากพรรคฝายคานมีขอมูลและหลักฐานการกลาวหาที่เปนรูปธรรมชัดเจน อาจได
เสียงสนับสนุนจากพรรครวมรัฐบาล (กรณีที่พรรคฝายคานมีเสียงไมถึงสองในหา)  ในการขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  

 แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาตามประเพณีและวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศ
ไทยที่ผานมาแลว คอนขางเปนเรื่องยากที่พรรคฝายคานจะสามารถจูงใจใหสมาชิกพรรครวมรัฐบาล
หันมาสนับสนุนญัตติของพรรคฝายคาน พรรคฝายคานจึงไมอาจที่จะยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป
เพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตลอดสมัยอายุของสภาผูแทนราษฎร ๔ ปในกรณีที่มีจํานวน
เสียงไมถึงสองในหาของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 

 ประการที่สอง ภายหลังการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีแลว ไมวาผลการลงมติจะเปนประการใดก็ตาม กระบวนการถอดถอนออกจากตําแหนง 
(ในกรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติชี้มูลวาขอกลาวหาที่ฝายคานยื่น
ญัตติขอเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจนั้นมีมูล) จะดําเนินการไตสวนตอไป ทั้งในสวนการลงมติ
ถอดถอนของวุฒิสภา๒๖ และในสวนของการดําเนินการของอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟองคดีตอ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไมสามารถที่จะปลอยใหผานพนไปโดยไม
มีการดําเนินมาตรการใด ๆ เหมือนที่ผานมาในอดีตไมได ซ่ึงประเด็นการเชื่อมโยงการอภิปรายไมไว
วางใจกับมาตรการการถอดถอนจากตําแหนงดังกลาวนี้จะทําใหกระบวนการควบคุมและตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหารเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ฝายคานไมสามารถจะใชกลไก
ทางสภาผานการอภิปรายไมไววางใจที่จะโจมตีหรือกลาวหาฝายบริหารในลักษณะลอย ๆ โดย

                                                 
๒๖ ตามมาตรา ๓๐๗ มติวุฒิสภาที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงนั้นจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา ซึ่งปจจุบันก็คือ ๑๒๐ เสียง จากสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 
๒๐๐ คน  
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ปราศจากหลักฐานยืนยันไมได หรือในทางกลับกันหากฝายคานมีหลักฐานยืนยันและสนับสนุนขอ
กลาวหาชัดเจน และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาขอกลาวหานั้น
มีมูล ผูถูกกลาวหานั้นจะตองหยุดการปฏิบัติหนาที่ทันที กระบวนการถอดถอนและการดําเนินคดี
อาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองก็จะเริ่มตนดําเนินการไตสวนทันที ไมวารัฐบาลจะมีเสียง
สนับสนุนในสภามากนอยเพียงใดก็ตาม 

 

 ๑.๓  การตั้งคณะกรรมาธิการ 

 

 การควบคุมการบริหารราชการแผนดินผานกลไกการตรวจสอบจากคณะกรรมาธิการถือ
วาเปนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยทางออม โดยผลของการควบคุมตรวจสอบไมไดสง
ผลกระทบโดยตรงตอเสถียรภาพของฝายบริหารมากนัก โดยหลักการแลวเปนการพิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาญัตติหรือประเด็นปญหาใดๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินควบคูไปกับการปฏิบัติ
หนาที่ของฝายบริหาร ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณของรัฐสภาที่ตองการจะใหพิจารณาศึกษาในราย
ละเอียดเพื่อใหเกิดความถูกตองและสมบูรณกอนที่จะนําผลการพิจารณาสรุปเปนรายงานการ
พิจารณาศึกษาของรัฐสภาผานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป โดยไมมีขอผูกพันวารัฐบาลจะตอง
นําไปปฏิบัติเปนเพียงขอเสนอแนะ ซ่ึงรัฐบาลหรือฝายบริหารจะนําไปปฏิบัติหรือไมก็ได 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมาธิการมีผูทรง
คุณวุฒิแสดงความคิดเห็นไวดังตอไปน้ี 

 

 (๑) การตั้งคณะกรรมาธิการในสภาผูแทนราษฎร 

 

มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารผานกระบวน
การปฏิบัติงานของกรรมาธิการ เน่ืองจากเมื่อสภาผูแทนราษฎรไดเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนคณะกรรมาธิการสามัญ หรือเลือกบุคคลที่เปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกเพื่อแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญแลว คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ  ซ่ึงมีบทบาท
อํานาจและหนาที่ในการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาผูแทน
ราษฎรแลวรายงานผลการปฏิบัติงานตอสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงประเด็นปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการในเร่ืองการควบคุมและตรวจสอบการ
บริหารราชการแผนดิน จากการสอบถามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิทางสาขานิติศาสตร และรัฐ



 ๗๕

ศาสตรซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับวงงานรัฐสภา สามารถแบงแยกประเด็นความเห็นของผูทรงคุณวุฒิได
ดังตอไปน้ี 

 

ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

 หากพิจารณาถึงบทบาท อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรจะ
เห็นไดวายังไมมีความเหมาะสม เน่ืองจากคณะกรรมาธิการมีเพียงอํานาจในการตรวจสอบขอเท็จ
จริง แตยังไมมีอํานาจในการเสนอรางกฎหมายตางๆ อันสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
กรรมาธิการ กลาวคือ หากคณะกรรมาธิการมีการพิจารณากฎหมายในประเด็นใดแลว โดยเฉพาะ
รางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน หากตองการที่จะขยายผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการไปสู
กระบวนการพิจารณาในการรางหรือตรากฎหมาย จะตองดําเนินการสงผลการศึกษาของคณะกรรมา
ธิการดังกลาวไปใหฝายบริหารเปนผูดําเนินการเนื่องจากเปนอํานาจของฝายบริหารที่จะเสนอราง
กฎหมาย แตอยางไรก็ตามฝายบริหารหากพิจารณาแลวไมเห็นดวยกับผลการศึกษาดังกลาว ฝาย
บริหารก็อาจไมนําผลการศึกษาที่สงมานั้นเสนอเปนรางกฎหมายก็เปนได เชนนี้หากตองการที่จะให
กรรมาธิการมีบทบาทในการตรวจสอบขอเท็จจริงตามผลการศึกษาที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแลว 
จะตองสงเสริมใหมีการกําหนดบทบัญญัติที่เพ่ิมอํานาจของคณะกรรมาธิการและสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหชัดเจน เปนรูปธรรม โดยเฉพาะสิทธิในการเสนอรางกฎหมาย๒๗ นอกจากนี้หลักการ
ประการหน่ึงของกรรมาธิการ คือแทนที่การพิจารณารางกฎหมายจะตองดําเนินการโดยที่ประชุม
ใหญรวมกันทั้งสภา ก็อาจกําหนดมอบหมายใหกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวของกับกฎหมายนั้นไป
พิจารณา แตในทางปฏิบัติกรรมาธิการสามัญกลับมิไดทําหนาที่ในการพิจารณารางกฎหมายเลย แต
ไปตั้งเปนกรรมาธิการวิสามัญซ่ึงผิดกับหลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมาธิการ๒๘ 

 สําหรับประเด็นปญหาเกี่ยวกับระบบกรรมาธิการ ระหวางสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา 
ปญหาที่สงผลกระทบตอการควบคุมและตรวจสอบการทํางานฝายบริหาร คือ ในทางปฏิบัติการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมาธิการของทั้งสองสภา มีการปฏิบัติหนาที่ที่ซํ้าซอนกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กําหนดไวอยางชัดเจนวา วุฒิสภา ตองปฏิบัติหนาที่ในเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบาย สวนสภาผูแทนราษฎรตองปฏิบัติหนาที่ในเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดโดยรับผิดชอบตอ
ประชาชนโดยตรง  นอกจากนี้ ยังกําหนดใหรัฐมนตรีตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของตนเกี่ยว
กับการบริหารราชการแผนดินตอสภาผูแทนราษฎร และตองรับผิดชอบในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐ
มนตรีตอรัฐสภา ดังน้ัน รัฐมนตรีแตละทานจะตองรับผิดชอบตอวุฒิสภาในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายทั่ว
                                                 

๒๗ สุจิต บุญบงการ, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๒๖๑. 
๒๘ เดโช  สวนานนท, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๘๙-๒๙๐.  



 ๗๖

ไปของคณะรัฐมนตรีเทานั้น เชนนี้การที่วุฒิสภาหากจะพิจารณาตรวจสอบเรื่องใด สมควรจะเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารในระดับนโยบาย มิใชไปพิจารณาตรวจ
สอบปญหาที่เปนเรื่องของรายละเอียดในระดับทองถิ่น เชนน้ีในบางกรณีซ่ึงเกิดปญหาขึ้นน้ัน จึงมิใช
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาที่จะไปเรียกใหฝายบริหารมาชี้แจง แตเปนอํานาจของสภาผูแทนราษฎร 
เพราะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารจะตองรับผิดชอบโดยตรงตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เน่ืองจากสภา
ผูแทนราษฎรมีอํานาจยื่นญัตติไมไววางใจฝายบริหารหรือรัฐมนตรีได๒๙ 

เกี่ยวกบัประเด็นปญหาในเรื่องของจํานวนคณะกรรมาธิการ ปจจุบันคณะกรรมาธกิารมี
จํานวนมากเกนิไป มีความเห็นวาสมควรที่จะกําหนดใหผูที่อยูในกรรมาธิการแตละคณะอยูไดเฉพาะ
คณะกรรมาธกิารที่ตนมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเทานั้น๓๐ 

สําหรับประเด็นของการกําหนดใหกรรมาธิการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาจากการสอบถามความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิไดแสดงความคิดเห็นไวหลายแนวทาง สามารถ
แบงแยกไดเปน ๓ แนวทาง ดังตอไปน้ีคือ 
 

 แนวทางที่หนึ่ง 

 

 สมควรใหมีการกําหนดใหกรรมาธิการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพ่ือใหมีผลตอการเรียกบุคคลใดมาใหปากคําในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือเพ่ือใหผูครอบครอง
เอกสาร หรือพยาน ดังกลาวมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ ซ่ึงหากไมมาตามที่คณะกรรมาธิการเรียก
มาจะตองมีมาตรการในการลงโทษทางอาญา๓๑ ซ่ึงถาไมกําหนดใหอํานาจกรรมาธิการในฐานะเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาไวเชนนี้ หากอาศัยแตการขอความรวมมือยอมแสดงวาผูที่ถูก
เรียกใหมาชี้แจงจะมาหรือไมมาก็ได เพราะหากไมมาชี้แจงก็ไมไดมีบทลงโทษหรือสภาพบังคับแต
อยางใด หากตราบใดที่กรรมาธิการยังไมมีฐานะเปนเจาพนักงานตามกฎหมายอาญา๓๒ 

 

 

 

                                                 
๒๙ ชุมพล  ศิลปอาชา, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๐๔. 
๓๐ อัษฎางค  ปาณิกบุตร, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๓๓๐. 
๓๑ ชุมพล  ศิลปอาชา, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๐๓. 
๓๒ อมร  รักษาสัตย, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๖๗. 



 ๗๗

แนวทางที่สอง 

 

ในสวนนี้ผูทรงคุณวุฒิไมเห็นดวยกับการกําหนดใหกรรมาธิการเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา เน่ืองจากถาใหกรรมาธิการมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาแลว จะตองมีการสอบสวนผูกระทําความผิดเพื่อที่จะลงโทษ แตการปฏิบัติหนาที่ของกรรมาธิ
การ  มีเจตนารมณเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงในประเด็นปญหา และเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย 
ทั้งน้ี  เห็นวาสมควรมีบทบังคับเพ่ือที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย โดยเห็นวาสมควรกําหนดใหมี
บทบังคับอ่ืนที่มิใชบทบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา๓๓ เชนหากพระภิกษุในศาสนาพุทธมีการ
ทุจริตเงินวัด จะถือวาเปนกรณีเจาพนักงานทุจริตตอหนาที่หรือไม ซ่ึงการจะไปกําหนดใหบุคคลหรือ
องคกรใดเปนเจาพนักงานจะตองศึกษาผลกระทบใหรัดกุมกอน๓๔ นอกจากนี้ในการปฏิบัติหนาของ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก็มีเอกสิทธิ์ในการปฏิบัติหนาที่คุมครองอยูแลว กลาว
คือ สามารถที่จะวิจารณหรือกลาวพาดพิงถึงบุคคลอ่ืนไดหรือสามารถเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจง
ขอเท็จจริงได แตมิใชการสอบสวนซึ่งเปนคนละเรื่องกัน๓๕ หรืออาจกลาวไดวากระบวนการตรวจ
สอบการปฏิบัติงานกับกระบวนการในการสอบสวนเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงน้ันมีลักษณะและความ
หมายที่แตกตางกัน๓๖ 

 

แนวทางที่สาม 

 

สมควรกําหนดใหกรรมาธิการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะใน
บางกรณี ซ่ึงตองอยูภายใตบทบาทอํานาจหนาที่ที่กําหนดขึ้น ตัวอยางเชน ในกรณีที่มีความจําเปนที่
จะตองเรียกหรือมีคําสั่งใหบุคคลใดมาใหปากคํา หรือใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารหรือการรับ
ฟงการใหปากคํา หรือกรณีที่เชิญบุคคลมาชี้แจงขอเท็จจริง กรณีตัวอยางเชนนี้สมควรจะกําหนดให
กรรมาธิการมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะจะทําใหการแสวงหาขอเท็จ
จริงและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารมีประสิทธิภาพ๓๗ ซ่ึงหากกรรมาธิการไปปฏิบัติ

                                                 
๓๓ สุจิต บุญบงการ, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๒๖๐. 
๓๔ มีชัย  ฤชุพันธุ, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๑๖. 
๓๕ อมร  รักษาสัตย, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๖๗-๒๖๘.  
๓๖ เดโช  สวนานนท, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๙๑. 
๓๗ อมร  รักษาสัตย, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๖๗. และเสรี  สุวรรณภานนท, 

สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๐๖. 



 ๗๘

หนาที่แลวไปออกคําสั่งเรียกใหบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในแตละกระทรวงมาชี้แจงแลว บุคคลผูอ่ืนนั้น
ไมปฏิบัติตามจะถือวาเปนการขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเชนนี้ไมสมควร
กําหนดเชนนั้น  แตสมควรกําหนดเฉพาะบางเรื่องบางประเด็นมิใชทุกกรณีเพ่ือใหเกิดความเหมาะ
สม๓๘ 

นอกจากนี้ หากพิจารณาใหถึงรากเหงาของปญหา อันที่จริงการที่จะกําหนดใหกรรมาธิ
การเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม คงมิใชประเด็นสําคัญ แตที่สําคัญ คือการ
กําหนดขอบเขตภาระหนาที่รวมทั้งจิตสํานึกที่ดีของกรรมาธิการในแตละคณะ๓๙ เน่ืองจากหากกรรมา
ธิการไดมีการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาไมนําการเมืองเขามาแอบแฝงในการปฏิบัติหนาที่ การ
ที่กรรมาธิการจะเปนเจาพนักงานตามกฎหมายอาญาหรือไมคงมิใชประเด็นสําคัญอีกตอไป๔๐ 

 

(๒) การตั้งคณะกรรมาธิการในวุฒิสภา 

 

มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารผานกระบวน
การปฏิบัติงานของระบบกรรมาธิการ เม่ือวุฒิสภาไดเลือกสมาชิกวุฒิสภาคนใดเปนคณะกรรมาธิการ
สามัญ หรือตองเลือกบุคคลที่เปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือแตงตั้งใหเปนคณะกรรมา
ธิการวิสามัญแลว คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซ่ึงมีบทบาท อํานาจและ
หนาที่ในการกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา 
แลวรายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมวุฒิสภา ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราช
การแผนดิน จากการสอบถามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิทางสาขานิติศาสตรและรัฐศาสตร  ซ่ึงเกี่ยว
ของโดยตรงกับวงงานรัฐสภา สามารถแบงแยกประเด็นความเห็นของผูทรงคุณวุฒิไดดังตอไปน้ี 

 

ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

การพิจารณาถึงบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ในเรื่องจํานวนของ
คณะกรรมาธิการเมื่อพิจารณาตามบทบาทอํานาจหนาที่แลวจะเห็นไดวาในประเด็นเรื่องจํานวนคณะ

                                                 
๓๘ เสรี  สุวรรณภานนท,  สัมภาษณเม่ือวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๐๖. 
๓๙ ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๐ สุจิต บ ุญบงการ, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๒๖๐. 



 ๗๙

กรรมาธิการ ไมใชประเด็นปญหาสําคัญแตอยางใด เน่ืองจากจํานวนของคณะกรรมาธิการที่กําหนด
ขึ้นจะพิจารณาจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน หากเกิด
ปญหาขึ้นโดยหลักก็เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ แตหากเปนปญหาเฉพาะเรื่องที่
ตองพิจารณาเปนพิเศษ ก็อาจตั้งเปนกรรมาธิการวิสามัญ แตปญหาที่ตองพิจารณาเกิดขึ้นจากความ
ซํ้าซอนของการปฏิบัติหนาที่ของกรรมาธิการที่ตั้งขึ้น  ซ่ึงกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติเปนอยาง
มาก๔๑ นอกจากนี้  ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการใหชัดเจน เชน ถาเปนปญหาเรื่องเศรษฐกิจและพาณิชย 
ซ่ึงเปนประเด็นปญหาที่มีความใกลเคียงกัน เร่ืองก็อาจเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่
พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  หรือกรณีปญหาเกี่ยวกับการเงินการคลัง เร่ืองก็อาจจะเขาสูการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชนกัน อันสงผลกระทบตอขอบเขต
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมาธิการในทางปฏิบัติ๔๒ 

นอกจากนี้ ในประเด็นปญหาเกี่ยวกับจํานวนคณะกรรมาธิการปจจุบันมีจํานวนมากเกิน
ไป ซ่ึงอันที่จริงผูที่อยูในคณะกรรมาธิการแตละคณะ สมควรจะอยูในคณะกรรมาธิการที่ตนมีความรู
ความชํานาญเฉพาะดานเทานั้น๔๓ หากพิจารณาถึงหลักการเกี่ยวกับกรรมาธิการของประเทศสหรัฐ
อเมริกา จะเห็นวารัฐบาลหรือฝายบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบาทอํานาจและหนาที่ในการ
พิจารณารางกฎหมาย หรือศึกษาขอเท็จจริง เพ่ือที่จะใชประกอบในการรางกฎหมายหรือพิจารณา
แกไขกฎหมาย แตตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และขอบังคับการ
ประชุม กลับเปนการกําหนดบทบาทอํานาจและหนาที่อยางกวางขวาง โดยกําหนดใหทําการศึกษา
พิจารณาเรื่องใดๆ ก็ได แตทั้งน้ีกลับมิไดกําหนดใหอํานาจในเรื่องการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไว เพียง
แตใหเปนผูตรวจสอบการดําเนินการของฝายบริหารวาไดบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามที่รัฐ
บาลไดแถลงนโยบายไวตอรัฐสภาหรือไม มิใชการซักถามการบริหารราชการแผนดินหรือการยื่น
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลหรือฝายบริหารซึ่งไมถูกตอง๔๔ ทั้งน้ี ในประเด็นตางๆ เหลานี้ 
สามารถแกไขไดโดยกําหนดอํานาจหนาที่ หรือขอบเขต และการปฏิบัติหนาที่แตละประเด็นแตละ
เรื่องใหชัดเจน๔๕ 
 

 

                                                 
๔๑ เสรี  สุวรรณภานนท,  สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๐๙. 
๔๒ มีชัย  ฤชุพันธุ, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๑๗. 
๔๓ อัษฎางค  ปาณิกบุตร, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๓๓๑. 
๔๔ อมร  รักษาสัตย, สัมภาษณเม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๖๗. 
๔๕ พลตรี มนูญกฤต  รูปขจร,  สัมภาษณเม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๐๒. 



 ๘๐

 ๑.๔ การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดิน 

 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกําหนดใหมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของฝายบริหารไวอยางเขมงวด โดยมีมาตรการควบ
คุมโดยตรงผานกลไกของรัฐสภา และการควบคุมผานองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการตรวจเงินแผน
ดิน รวมทั้งการควบคุมโดยทางออมผานกลไกการตรวจสอบจากประชาชนโดยกระบวนการถอดถอน 

 

 ๑.๔.๑ การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดินโดยสภาผูแทนราษฎร 

 

  มาตรการควบคุมการใชเงินโดยผานกลไกของสภาผูแทนราษฎร มีขอพิจารณาดัง
ตอไปน้ี 

 

 ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

 มาตรการควบคุมการใชจายเงินโดยผานกระบวนการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร มี
ประเด็นที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพการควบคุมการใชจายเงิน ซ่ึงจากการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิมีขอพิจารณา ดังน้ี 

 การควบคุมการใชจายเงินโดยผานกระบวนการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรใน
ประเด็นของการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จะมีการพิจารณาโดยใชระยะ
เวลาพิจารณาเพียง ๑๒๐ วัน ซ่ึงไมนาจะเพียงพอตอการพิจารณา จึงสมควรที่จะตั้งคณะกรรมาธิ
การสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น เพ่ือใหมีกระบวนการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ ไม
ถูกจํากัดดวยระยะเวลา ทั้งน้ี รวมถึงระยะเวลาการเสนอญัตติเพ่ือใหมีการพิจารณางบประมาณราย
จาย จึงมีความเห็นวาสมควรกําหนดใหมีระยะเวลายาวนานขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณดังกลาวขางตน๔๖ 

 นอกจากนี้ ในประเด็นของกรณีที่รัฐบาลชุดปจจุบันไดมีการกําหนดเปาหมายเรื่องการ
กลับคืนสูระบบงบประมาณที่เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความเห็นวาเปนแนวทางที่ไมถูกตองเหมาะ

                                                 
๔๖ เดโช  สวนานนท, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๙๑. และชุมพล  ศิลปอาชา, 

สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕, หนา ๒๙๕. 



 ๘๑

สมเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากกอใหเกิดปญหาความไมสอดคลองกันในการะบวนการพิจารณาและติด
ตามตรวจสอบงบประมาณ กลาวคือ รัฐบาลไดมีการปรับระบบการพิจารณางบประมาณเปนระบบที่
เนนผลของงาน ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงลักษณะของการตรวจสอบงบประมาณแลว จะเห็นไดวาจะ
ตองมีคณะกรรมาธิการที่สามารถติดตามตรวจสอบงบประมาณไดอยางจริงจัง ซ่ึงหากจะพิจารณาถึง
ตัวอยางในปจจุบันจะมีคณะกรรมาธิการอยูคณะหนึ่ง ในจํานวน ๓๑ คณะกรรมาธิการ จะเห็นไดวา
เปนจํานวนที่นอยมากในการทําหนาที่ตรวจสอบและติดตามการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิ
ภาพ  

 สวนในประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณที่เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน อันกอใหเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติเปนอยางยิ่ง กลาวคือ รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณกลางขึ้นเพ่ือใชในภารกิจตาม
ที่รัฐบาลหรือฝายบริหารกําหนดขึ้น จึงกอใหเกิดปญหาในการตรวจสอบเปนอยางยิ่ง เพราะฝายนิติ
บัญญัติไมอาจที่จะกาวลวงเขาไปพิจารณาการใชจายงบประมาณในลักษณะดังกลาว อันเปนการขัด
กับหลักการตรวจสอบและถวงดุล ระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร๔๗ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับ
การกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณแผนดิน ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นวาไมสมควรที่จะมากําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ เน่ืองจากจะทําใหการตรวจสอบไม
สามารถกระทําดวยความรอบคอบถี่ถวน  

 นอกจากนี้ เม่ือวุฒิสภาก็เปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งและเปนตัวแทนของประชาชนเชน
เดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงสมควรใหมีการกําหนดระยะเวลาและกําหนดใหวุฒิสภามี
อํานาจในการพิจารณาเพื่อปรับลด หรือปรับเพ่ิมงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใหสอดรับกับระยะ
เวลาและกระบวนการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณรายจายตอไป 

 สําหรับประเด็นของการพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา เกี่ยวกับการพิจารณางบ
ประมาณแผนดิน จากการสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา ใน
ทางปฏิบัติผูที่มีอํานาจโดยตรงในการใชจายงบประมาณคือ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และ
อธิบดี ซ่ึงเปนผูที่อยูในระบบราชการการใชจายเงินมิไดถูกควบคุมโดยตรงจากองคกรนิติบัญญัติ จึง
มีความเห็นวาสมควรกําหนดใหนักการเมืองที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภามาดํารงตําแหนง
บริหารในหนวยราชการตางๆ   ซ่ึงจะทําใหสามารถควบคุมการใชจายเงินงบประมาณไดในระดับ
หน่ึง๔๘ 

 

                                                 
๔๗ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๔๕, หนา ๒๘๒. 
๔๘ พลตรี มนูญกฤต  รูปขจร, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๐๑. 



 ๘๒

 ๑.๔.๒ การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดินโดยวุฒิสภา 

 

 มาตรการควบคุมการใชจายเงินโดยผานกลไกของวุฒิสภา มีประเด็นที่เกี่ยวของกับประ
สิทธิภาพการควบคุมการใชจายเงิน ซ่ึงจากการสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิมีขอพิจารณา
ดังน้ี 

 

 ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

 มาตรการควบคุมการใชเงินโดยผานกระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา มีประเด็นขอ
พิจารณาที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพการควบคุมการใชจายเงิน ซ่ึงจากการสอบถามความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิ มีขอพิจารณาดังตอไปน้ี 

 การควบคุมการใชจายเงินโดยผานกระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา ในประเด็นของ
การพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ในสวนที่เกี่ยวกับวุฒิสภานั้น โดยอํานาจหนาที่
ของวุฒิสภาแลว วุฒิสภามีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบกับราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเทานั้น โดยไมมีอํานาจพิจารณาปรับลดหรือเพ่ิมงบประมาณแต
อยางใด นอกจากนี้ ผูทรงคุณวุฒิบางทานยังมีความเห็นวา หากพิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติในความ
เปนจริงแลว การใชงบประมาณรายจายของแผนดิน ผูที่มีอํานาจในการใชงบประมาณคือ ปลัด
กระทรวง และอธิบดีตางๆ ซ่ึงอาจมีการใชจายเงินงบประมาณแผนดินโดยไมยึดผลประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก ซ่ึงในประเด็นปญหานี้ มีความเห็นวาสมควรกําหนดใหขาราชการประจํา ตั้งแต
ระดับ ๑๐ ขึ้นไป ไมตองมีฐานะเปนขาราชการประจํา โดยขาราชการประจําใหมีตําแหนงสูงสุดเพียง
ระดับ ๙ เชนนี้ผูที่จะมาดํารงตําแหนงบริหารในระดับกระทรวง หรือกรม เชน ปลัดกระทรวง รอง
ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี จะตองเปนผูที่เปนนักการเมืองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาใหดํารง
ตําแหนงบริหาร โดยกําหนดใหมีหนาที่ปฏิบัติราชการตามระเบียบบริหารราชการแผนดินเทานั้น๔๙ 

 

  เม่ือพิจารณาความเห็นของผูทรงคุณวุฒิประกอบกับการพิจารณาสภาพขอเท็จจริงที่
เปนอยูเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน พบวา ในขณะที่ประเทศไทยถึงแมวารัฐธรรมนูญจะประกาศใช
มาแลวเกือบ ๕ ป แตบทบาทและอํานาจหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ
ของแผนดิน ซ่ึงพบวายังมีปญหาการทุจริตและการใชงบประมาณไปในทางที่ไมถูกมีอยูคอนขางมาก 

                                                 
๔๙ พลตรี  มนูญกฤต  รูปขจร, สัมภาษณเมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๐๑. 
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แตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินโดยภาพรวมยังไมสามารถตรวจสอบการใช
จายเงินแผนดินไดอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จนสามารถนําผูทุจริตมาลงโทษได ซ่ึง
ถาเปรียบเทียบกับการแสดงบทบาทหรือการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญอ่ืน ๆ 
แลว ถือวาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (โดยหลักการแลวถือวาองคกรนี้มีความสําคัญอยางยิ่งที่
จะมีสวนรวมในอันที่จะปฏิรูปการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ)     อยูในลําดับ
ทาย ๆ ของความเชื่อม่ัน และความนาเชื่อถือจากประชาชน ขาดผลงานการตรวจสอบการใชจายงบ
ประมาณแผนดินที่เปนรูปธรรม จึงมีขอสังเกตวาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะสามารถดําเนิน
การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของแผนดินใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่
ตองการใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางสุจริต โปรงใส และเปนประโยชนตอประเทศชาติ
โดยรวมไดหรือไม 

 

๒.  การถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหาร 

 

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและจากแบบสอบถามประชาชนทั่วไปของคณะผูวิจัย  
สามารถชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหารไดดังน้ี 

 

๒.๑ การถวงดุลโดยตรง  :  การยุบสภาผูแทนราษฎร 

  

แมวาวัตถุประสงคสําคัญของการยุบสภาผูแทนราษฎร คือ  การหาทางออกสําหรับการ
แกไขขอขัดแยงระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร  ที่เม่ือใดก็ตามที่ฝายบริหารเห็นวา กลไกของ
ฝายนิติบัญญัติกําลังกาวลวงภารกิจของฝายบริหารเขามามากกวาที่ควรจะจํากัดอยูแตเพียงการควบ
คุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  จนอาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอกลไกการบริหารราชการแผนดินทั้งระบบ  จึงมีความจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหประชา
ชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดเลือกที่จะตัดสินใจในขั้นสุดทายวา จะเห็นชอบดวยกับฝายบริหาร 
คือ ฝายรัฐบาล  หรือจะเห็นชอบดวยกับฝายนิติบัญญัติ  คือ  สภาผูแทนราษฎร  กระบวนการคืน
อํานาจการตัดสินใจใหกับประชาชนกอนถึงระยะเวลาที่กําหนดนั้นก็คือ  การยุบสภาผูแทนราษฎร
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และกําหนดใหมีการเลือกตั้งใหมเปนการทั่วไปนั่นเอง  ซ่ึงผลของการเลือกตั้งจะเปนเคร่ืองชี้ถึงมติ
มหาชนวา เลือกที่จะยอมรับในกิจกรรมของฝายใด เปนสําคัญ๕๐ 

ตามมาตรา  ๑๑๖  ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  บัญญัติวา   

“มาตรา ๑๑๖ พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อ
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม 

การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน  และวันเลือกตั้งน้ันตองกาํหนด
เปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน” 

บทบัญญัติดังกลาวเปนที่เขาใจและยอมรับกันโดยทั่วไปวา  การที่พระมหากษัตริยจะ
ทรงตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรในคราวใดนั้น  ยอมเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรถีวาย
ความเห็นในฐานะผูรับสนองพระบรมราชโองการฯ และในขณะเดียวกัน การถวายความเห็นตอพระ
มหากษัตริยเพ่ือทรงตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรนี้  เปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีแต
เพียงผูเดียว  โดยไมตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  เน่ืองจาก การยุบสภาผูแทนราษฎร 
ไมใชการบริหารราชการแผนดินที่จะตองใหคณะรัฐมนตรีรวมพิจารณาหรือใหความเห็นชอบ แตจัด
เปนมาตรการหรือเครื่องมือทางการเมืองที่สําคัญของฝายบริหารที่จะใชถวงดุลกับฝายนิติบัญญัติได
อยางทรงประสิทธิภาพมาโดยตลอด  และเปนมาตรการที่มีขีดขั้นความรุนแรงเทาเทียมกับการเปด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลโดยสภาผูแทนราษฎร
น้ันเอง   ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา  ความรับผิดชอบในการยุบสภาผูแทนราษฎร ยังควรเปนของ
นายกรัฐมนตรีแตเพียงผูเดียว  กลาวคือ 

 

ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ   

 

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณในทางการเมืองหลายทานแลว พบวา 
การคงหลักการใหนายกรัฐมนตรีเปนผูถวายความเห็นตอพระมหากษัตริย ในกรณีที่ยุบสภาผูแทน
ราษฎรนั้น เปนหลักการที่ถูกตองและเหมาะสมแลว๕๑ เน่ืองจากตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันถือวา

                                                 
๕๐ ตวงรัตน  เลาหัตถพงษภูริ  ปญหาทางกฎหมายของการยุบสภาผูแทนราษฎรในประเทศไทย, 

วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, พ.ศ. ๒๕๔๓, หนา ๓๙. 
๕๑ พงศเทพ  เทพกาญจนา,  สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๔๕,  หนา ๒๕๔. 
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นายกรัฐมนตรี เปนผูรับผิดชอบทางการเมืองแตผูเดียว  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไมจําเปนตองมีความรับผิด
ชอบตอกรณีดังกลาวนี้แตอยางใด  รัฐมนตรีเปนเพียงผูปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาไวเทา
น้ัน ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเอง ในมาตรา ๒๑๒ ที่บัญญัติวา “ในการบริหารราช
การแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได
แถลงไว ตามมาตรา  ๒๑๑  และตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับ
ผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี” 

การเปดโอกาสใหคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเหตุผลและความจําเปนของการยุบสภาผู
แทนราษฎรกอนน้ัน  ยอมทําใหกลไกการยุบสภาผูแทนราษฎรมีความยุงยาก และจะไมสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของมาตรการถวงดุลของฝายบริหารที่มีตอฝายนิติบัญญัติได  เพราะเปนที่เชื่อได
วา  ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใดประสงคใหมีการยุบสภาผูแทนราษฎรบอยครั้ง  เน่ืองจาก
การยุบสภาผูแทนราษฎรแตละครั้ง ยอมหมายถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเหลานั้น ก็จะตองออกไปทําการหาเสียงเลือกตั้งกันใหม   
ซ่ึงตองใชเงินและสรรพกําลังในการหาเสียงครั้งหนึ่ง ๆ  เปนจํานวนไมนอย  ดังน้ัน  หากเปดโอกาส
ใหมีการลวงรูถึงเหตุผลและความจําเปนกอนการยุบสภาแตละครั้ง จะทําใหการยุบสภานั้นไมอาจ
กระทําไดเลย  เพราะจะตองถูกโตแยง คัดคาน จากฝายนิติบัญญัติ รวมทั้งจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในฝายรัฐบาลดวยกันเอง  

อยางไรก็ตาม ผูทรงคุณวุฒิบางทานมีความเห็นในทางตรงกันขาม กลาวคือ เห็นวา การ
ใหนายกรัฐมนตรี เปนผูถวายความเห็น เพ่ือพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู
แทนราษฎรแตผูเดียวนั้นนาจะไมถูกตอง เพราะเทากับเปนการสรางอํานาจใหนายกรัฐมนตรีอยู
เหนือฝายนิติบัญญัติ  ในความเปนจริง นายกรัฐมนตรี คือ ผูที่กุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร
อยูแลว  ฉะนั้นถาจะตองยุบสภาก็นาจะไดถามความเห็นจากสภาผูแทนราษฎรเสียกอน๕๒ 

กรณีการยุบสภาผูแทนราษฎรนี้  มีผูทรงคุณวุฒิบางทาน๕๓ เสนอแนวทางการแกไข
ประเด็นเรื่องอํานาจการยุบสภาผูแทนราษฎรไวดวยการเสนอใหลดระยะอายุของสภาผูแทนราษฎร
ใหสั้นลงเหลือเพียง  ๒  ป ซ่ึงจะมีผลเทากับทําใหฝายรัฐบาลและฝายสภาผูแทนราษฎร ตองเริ่มตน
การทํางานใหเร็วขึ้น เพราะวาระการดํารงตําแหนงสั้นลง จะลาชาอยูอีกตอไปไมได  ซ่ึงหากเปนดัง
น้ันการยุบสภาผูแทนราษฎรโดยฝายรัฐบาลก็จะไมมีความจําเปนอีกตอไป 

 

                                                 
๕๒ พลตรี มนูญกฤต  รูปขจร,  สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๔๕, หนา ๑๙๔. 
๕๓ พนัส  ทัศนียานนท,  สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๕, หนา ๓๒๓. 



 ๘๖

ข. ขอมูลสถิติ ป  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ 
 

นับแตเม่ือไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เม่ือวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๐  
เปนตนมา พบวา  มีการยุบสภาผูแทนราษฎรเพียงคร้ังเดียวเทานั้น คือ  การยุบสภาผูแทนราษฎร
ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซ่ึงในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  มีใจ
ความสําคัญวา 

“ตามที่ประธานสภาผูแทนราษฎรไดกราบบังคมทูลฯ  เม่ือวันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๔๐  ขอใหทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง นายกรัฐมนตรี  และในเวลาตอมาไดมีการจัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีขึ้นบริหารราชการแผนดินนั้น  เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา  คณะรัฐมนตรีที่จัดตัง้ขึน้ใน
ขณะนั้นมีภารกิจสําคัญคือ  การเรงดําเนินการทั้งหลายใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดและเรงแกไขปญหาภาวะวิกฤตของประเทศ  บัดนี้  การดําเนินการเพื่อตรากฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงรัฐธรรมนูญบัญญัติวาตองใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
ไดสําเร็จลงแลว …ฯลฯ…  จึงสมควรคืนอํานาจการตัดสินใจทางการเมืองกลับไปใหประชาชนดวย
การยุบสภาผูแทนราษฎร เพ่ือจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยตอไป…ฯลฯ…”๕๔ 

การยุบสภาดังกลาวขางตนนับเปนการยุบสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน  และเปนการยุบสภาผูแทนราษฎรที่มีเหตุผลพิเศษ ที่มิใชเปนความขัดแยงทางการ
เมืองระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติดังเชนในอดีต 

 

๒.๒  การถวงดุลโดยออม  :  ระบบพรรคการเมือง 

 

การกําหนดใหตั้งพรรคการเมืองไดงาย  ในขณะที่ก็มีการสงเสริมใหมีพรรคการเมืองใน
สภาผูแทนราษฎรนอยพรรค ทําใหฝายบริหารสามารถถวงดุลกับฝายนิติบัญญัติโดยผานระบบพรรค
การเมืองไดดวย  โดยจะเห็นไดวา  กลไกของพรรคการเมืองที่มีความเขมแข็งทั้งในแนวนโยบายและ
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สามารถควบคุมและกําหนดทิศทางการดําเนินการของสมาชิกพรรคที่
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได  โดยเฉพาะผูที่ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงในฝายบริหาร ก็ยังมี
ความจําเปนตองรับผิดชอบตอสมาชิกพรรคการเมืองน้ัน ๆ  แมวารัฐธรรมนูญจะไดแยกบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของทั้งสองออกจากกันอยางคอนขางเด็ดขาดแลวก็ตาม  แตในสภาพความเปนจริง 
                                                 

๕๔ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๔๓, ราชกิจจานุเบกษา เลม  ๑๑๗  ตอนที่  
๑๐๒ ก  วันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓,  หนา  ๑-๒. 



 ๘๗

ความสัมพันธระหวางสมาชิกพรรคการเมืองที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูดวยกับรัฐมนตรีที่แม
ไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติใหตองพนจากสมาชิกภาพ  แตก็
ยังมีฐานะเปนสมาชิกพรรคการเมือง พรรคเดียวกันกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู  ฉะน้ัน  ความ
สัมพันธระหวางทั้งสองฝายจึงยังมีอยูตอไป 

จากการศึกษาวิจัย  พบวา  โดยทั่วไป แกนนําสําคัญในพรรคการเมืองที่เปนเสียงขาง
มากในสภาผูแทนราษฎร มักเปนผูที่ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงสําคัญในฝายบริหารเสมอ เชน หัว
หนาพรรคการเมืองใหญที่มีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรก็คือ บุคคลคนเดียวกับนายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี  หรือเลขาธิการพรรคการเมือง ก็มักไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีในกระทรวง
สําคัญ ๆ  เปนตน  และรวมถึงแนวนโยบายของพรรค ก็คือ สวนหนึ่งของแนวนโยบายของคณะรัฐ
มนตรีที่แถลงตอรัฐสภานั้นเอง  ซ่ึงบทบาทและความสําคัญของพรรคการเมืองก็ดี  นโยบายพรรคก็ดี  
หัวหนาพรรคการเมือง  หรือเลขาธิการพรรคก็ดี ที่มีตอพรรคการเมืองนั้นอยางไร  ยอมสงผลตอการ
ดําเนินบทบาททางการเมืองของสมาชิกพรรคในสภาผูแทนราษฎรได  เชน  สมาชิกพรรคการเมือง
ยอมตองเคารพและเชื่อม่ันในแนวนโยบายของพรรคการเมืองฉันใด  ก็ตองเคารพและเชื่อม่ัน รวมทัง้
ใหการสนับสนุนในนโยบายของรัฐบาลดวยเชนกัน  ในฐานะที่เปนสมาชิกพรรคการเมืองฝายรัฐบาล 

ในทํานองเดียวกัน  สมาชิกพรรคการเมืองฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ก็เชนเดียวกัน  
แกนนําสําคัญในพรรคการเมืองนั้น  ก็คือแกนนําสําคัญในฝายคานในสภาผูแทนราษฎรดวย  เชน  ผู
นําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ก็คือบุคคลคนเดียวกันกับหัวหนาพรรคการเมืองใหญมิไดรวมรัฐ
บาลน้ันเอง  การดําเนินบทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคาน ก็ยอมดําเนินไป
ตามแนวนโยบายของพรรคการเมืองของตนเปนสําคัญ 

เกี่ยวกับกระบวนการถวงดุลระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ โดยผานระบบพรรค
การเมืองน้ี  ผูวิจัยพบวา  ผูทรงคุณวุฒิหลายฝาย มีความเห็นที่สอดคลองกันวา  เปนกระบวนการที่
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการเสริมสรางระบบพรรคการเมืองใหเขมแข็งได
ประการหนึ่ง ซ่ึงความเขมแข็งของระบบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ทําใหเกิดการ
รวมตัวกันของพรรคการเมืองตาง ๆ  เปนพรรคการเมืองขนาดใหญ  ที่มีแนวโนมวาจะเปนระบบสอง
พรรคใหญตอไปในอนาคต  ดังจะเห็นไดจากกรณีการรวมพรรคเสรีธรรม  และพรรคความหวังใหม 
เขากับพรรคไทยรักไทย แมวาเหตุผลของการรวมพรรคการเมืองทั้งสองจะมีเหตุปจจัยอยางอ่ืน
ประกอบดวย แตการรวมพรรคก็ทําใหพรรครัฐบาลมีที่น่ังในสภาผูแทนราษฎรมากขึ้น  อันสงผลให
รัฐบาลมีเสถียรภาพที่ม่ันคง  และสามารถขับเคลื่อนนโยบายหลักของพรรคผานสภาผูแทนราษฎรได
งายขึ้น๕๕  ดังกรณีการผลักดันนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาก็ดี  นโยบายการฟนฟู
เศรษฐกิจ  หรือการปฏิรูประบบราชการก็ดี  ลวนแตมีผลพวงมาจากการที่พรรครัฐบาลมีเสียงขาง

                                                 
๕๕ พงศเทพ  เทพกาญจนา,  สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๔๕,  หนา ๒๕๕.  



 ๘๘

มากอยางทวมทนในสภาผูแทนราษฎรนั้นเอง  ซ่ึงกรณีดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้นไดในระบบการเมือง
แบบเกา ที่ฝายรัฐบาลมักมาจากการรวมตัวกันของหลาย ๆ  พรรคการเมือง  เพราะในระบบรัฐบาล
ผสมแบบเกานั้น แตละพรรคการเมืองตางก็บริหารงานโดยยึดถือแนวนโยบายของพรรคการเมือง
ของตนเองเปนสําคัญ  และดวยเหตุที่พรรคการเมือง เปนพรรคที่มีขนาดใหญขึ้น  ยอมสามารถคัด
สรรสมาชิกพรรคที่มีคุณภาพเขามาทําหนาที่บริหารราชการแผนดินในฐานะรัฐมนตรีไดงาย  และไม
จําเปนตองคํานึงถึงอิทธิพลของกลุมการเมืองภายในพรรคดังเชนในอดีตอีกตอไป 

อยางไรก็ตาม โดยลักษณะของสังคมไทยในปจจุบัน  มีผูทรงคุณวุฒิบางทานมีความ
เห็นวา  การมีพรรคการเมืองที่เปนอยูในปจจุบัน  ยังไมใชรูปแบบของพรรคการเมืองใหญอยางแท
จริง๕๖  แตเปนการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยมีเหตุปจจัยอยางอ่ืนที่นอกเหนือจากเจตคติทางการเมือง  
แนวนโยบาย  และวัตถุประสงคในแนวทางเดียวกัน  อันจะเรียกไดวาเปนพรรคการเมืองขนาดใหญ
อยางแทจริง 

 อน่ึง การถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหาร ผานกระบวนการพรรคการเมือง
ดังกลาวขางตนนั้น โดยหลักการแลวถือวาเปนผลดีทั้งในดานการสรางเสถียรภาพใหเกิดขึ้นกับฝาย
บริหารและในดานการสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับพรรคการเมือง แตในทางปฏิบัติแลวยังมีขอ
จํากัดและชองวางหลายประการที่ทําใหการบังคับใชบทบัญญัติดังกลาวไมเปนไปตามหลักการและ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญเทาที่ควร กลาวคือ รัฐธรรมนูญไดกําหนดกรอบและมาตรการในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
สังกัดพรรคการเมืองน้ัน ในการขับสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ทั้งที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไมได
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหพนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้น โดยการกําหนดใหสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรที่ถูกขับออกจากพรรคการเมือง และจะตองสิ้นสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๑๘ (๘) 
สามารถอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญไดตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม และวรรคสี่ และหากศาลรัฐธรรม
นูญวินิจฉัยวามติของพรรคการเมืองที่ขับสมาชิกออกจากพรรคมีความขัดแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็มีผลทําใหมติน้ัน
เปนอันยกเลิกไป และสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกขับออกจากพรรคมีสิทธิที่จะสมัครเขาเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองอ่ืนไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

 ขอกําหนดดังกลาวถึงแมวาโดยหลักการแลวจะเปนเรื่องที่ดี เพราะจะทําใหการใช
อํานาจของพรรคการเมืองในการขับสมาชิกออกจากพรรคเปนไปดวยความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น แต
ในทางปฏิบัติแลว การจะพิจารณาวามติของพรรคในกรณีใดหรือเร่ืองใดเปนการขัดแยงกับหลักการ
พ้ืนฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไมน้ัน เปนประเด็นคอนขางมีความหมายกวาง

                                                 
๕๖ พลตรี มนูญกฤต  รูปขจร,  สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๔๕,  หนา ๑๙๗. และ เดโช 

สวนานนท, สัมภาษณเมื่อวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๔๕,  หนา ๒๘๖. 



 ๘๙

มาก ยากจะทําใหนิยามความหมายที่แนนอนและมีความชัดเจนได และหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวา
มติของพรรคการเมืองมีความขัดแยงกับหลักการดังกลาว ก็จะสงผลทําใหบทบาทและความเขมแข็ง
ของพรรคการเมืองลดความสําคัญลง และสงผลใหการถวงดุลโดยพรรคการเมืองของฝายบริหารตอ
ฝายนิติบัญญัติลดความสําคัญดวย เชน กรณีของกลุมงูเหาในพรรคประชากรไทย ซ่ึงนําโดยนาย
วัฒนา  อัศวเหม ฝาฝนมติพรรคโดยการนําสมาชิกจํานวนทั้งหมด ๑๒  คน  ลงชื่อสนับสนุนเลือก
นายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตอมาคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคประชากรไทยจํานวนสามในสี่ ไดลงมติใหสมาชิกพรรคที่ลงมติสนับสนุนพรรค
ประชาธิปตยจัดตั้งรัฐบาลทั้ง ๑๒ คน (ซ่ึงตอมารูจักกันในนามวากลุมงูเหา)  พนจากการเปนสมาชิก
พรรคประชากรไทย เพ่ือตองการใหสมาชิกกลุมงูเหาสิ้นสุดสมาชิกภาพ อยางไรก็ตาม สมาชิกพรรค
ที่ถูกขับออกจากพรรคประชากรไทยทั้ง ๑๒ คน  ไดยื่นคํารองตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ขอใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติของพรรคประชากรไทยที่ลงมติขับพวกตนใหพนจากการเปนสมาชิกภาพ
น้ันมีความขัดแยงกับหลักการพื้นฐานของการปฏิบัติหนาที่ของพวกตนในฐานะที่เปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรหรือไม  เพราะวาการที่กลุมของพวกตนทั้ง ๑๒ คน ที่ลงชื่อสนับสนุนเลือกนายชวน  
หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย เปนนายกรัฐมนตรี น้ัน เปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมของ
ประเทศและประชาชนที่ตองการเลือกผูนําที่มีความรู ความสามารถและประสบการณขึ้นมากอบกู
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้น ซ่ึงในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็มีคําวินิจฉัยวามติของ
พรรคประชากรไทยที่ใหขับสมาชิกพรรคจํานวน ๑๒ คน ออกจากพรรคในขอหาฝาฝนมติพรรคไป
สนับสนุนพรรคประชาธิปตยน้ัน เปนการขัดแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 กรณีตัวอยางดังกลาวนี้ ไดกอใหเกิดผลกระทบตอศักยภาพการดําเนินกิจการของพรรค
การเมืองขึ้นอยางนอย ๒ ประการ กลาวคือ ประการแรก มีผลทําใหความศักดิ์สิทธิ์ของมติพรรคการ
เมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๘ (๘) ซ่ึงวาดวยการขับสมาชิกพรรคที่ฝาฝนมติของพรรคออกจาก
การเปนสมาชิกลดความสําคัญลง และประการที่สองคือ สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง
ในสภาจะไมเกรงกลัว หรือใหความสําคัญตอมติพรรคการเมืองที่จะขับตนออกจากพรรคอีกตอไป 
เพราะตนสามารถปฏิบัติหนาที่ในสภาภายใตขอกลาวอางโดยอาศัยหลักการพื้นฐานแหงการปก
ครองในระบอบประชาธิปไตย (ซ่ึงยากที่จะใหคํานิยามหรือจํากัดความวาหลักการพื้นฐานแหงการปก
ครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นครอบคลุมถึงเรื่องใดบาง)  ไดอยางอิสระ โดยอาศัยคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กลุมงูเหา) ของพรรคประชากรไทยเปนบรรทัดฐาน 
ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหพรรคการเมืองมีกลไกและ
มาตรการในการบังคับสมาชิกพรรคการเมืองใหปฏิบัติตามวินัย กฎระเบียบ และขอบังคับของพรรค
การเมือง ทั้งน้ีเพราะถาหากพรรคการเมืองโดยรวมสามารถควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแลว 
ก็จะสงผลใหรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยพรรคการเมืองมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นดวย 



 ๙๐

 การไมปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองดังกลาวขางตน สามารถยกตัวอยางประกอบให
เห็นเปนกรณีตัวอยางไดอีกกรณีหน่ึง คือ ในกรณีของการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติ
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตามมาตรา ๑๘๖ รัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
จํานวน ๑๕ คน ระหวางวันที่ ๒๒-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงภายหลังจากการอภิปรายไมไววางใจ
สิ้นสุดลงแลว พรรครวมรัฐบาลมีมติชัดเจนวาใหสมาชิกพรรค ซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงมติ
ไววางใจรัฐมนตรีทั้ง ๑๕ คน แตขอเท็จจริงที่ปรากฏคือคะแนนไววางใจของรัฐมนตรีแตละคนที่ไดรับ
น้ัน แตกตางกันออกไป ไมเปนไปตามมติของพรรครวมรัฐบาลที่ใหสมาชิกพรรคลงมติไววางใจรัฐ
มนตรีที่ถูกอภิปรายไมไววางใจทั้งหมด ซ่ึงรายละเอียดความแตกตางคะแนนไววางใจของรัฐมนตรี
ทั้งหมดแสดงใหเห็นโดยตารางดังน้ี 
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ตาราง 

การลงคะแนนเสียงไววางใจและไมไววางใจในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ 

รัฐมนตรีเปนรายบุคคล 

วันอังคารที่   ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๕ 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล รัฐมนตรี ไววางใจ ไมไววาง
ใจ 

งดออก
เสียง 

ไมรวม 

ลง
คะแนน
เสียง 

 

จํานวน 
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ท่ีเขารวม
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 จากตารางแสดงความแตกตางของคะแนนความไววางใจรัฐมนตรีแตละทานไดแสดงให
เห็นวายังมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝาฝนมติของพรรคตนเอง โดยไมยอมยกมือใหความไววางใจ 
ซ่ึงอาจจะมีเหตุผลมาจากการอภิปรายของพรรคฝายคาน หรือความไมชอบหรือมีอคติเปนการสวน
ตัว แตประเด็นที่ควรพิจารณาประเด็นแรกคือ พรรคการเมืองที่สมาชิกพรรคไมปฏิบัติตามมติพรรคที่
ประกาศไปลวงหนาแลวน้ัน ทั้งหมดในขณะนี้มิไดดําเนินการลงโทษใด ๆ ปลอยใหเหตุการณผานไป
โดยราวกับวามติพรรคการเมืองน้ันเปนเพียงขอตกลงธรรมดา โดยไมมีกฎหมายรองรับ แนนอน
กรณีน้ียอมเปนการบอนทําลายความศักดิ์สิทธิ์และศักยภาพของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมืองอยางหลีกเลี่ยงไมพน ประเด็นที่สอง คือ การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมปฏิบัติตามมติ
พรรค และไมมีผลกระทบใด ๆ เกิดขึ้นกับตนนั้น  จะเปนการเปดชองวางใหสมาชิกพรรคการเมือง
อ่ืน ๆ ปฏิบัติตาม โดยไมเกรงกลัวตอการลงโทษของพรรคการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวหรือ
ไม  และการที่สมาชิกพรรคการเมืองซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูตรารางพระราช
บัญญัติขึ้นใชบังคับเปน กลับไมปฏิบัติตามวินัย กฎ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตามบทบญัญัติ
รัฐธรรมนูญ การกระทําดังกลาวนี้นอกจากจะไมเปนการสนับสนุนและสงเสริมความเขมแข็งและ
ความมีศักยภาพของพรรคการเมืองแลว เปนการปฏิบัติหนาที่อันเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันที่ตองการปฏิรูปการเมืองหรือไม 

 



บทที่ ๔ 
เจตนารมณในการกําหนดมาตรการสงเสริมเสถียรภาพรัฐบาล 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 

 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายลายลักษณอักษรนั้นสามารถคนหาไดโดย
การพิจารณาจากตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประกอบกับเจตนาของผูรางรัฐธรรมนูญ  ดวยเหตุที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยกรางโดยสภารางรัฐธรรมนูญตั้งแตเร่ิมตน
จนเสร็จสิ้นและรัฐสภาไมมีอํานาจในการแกไขรางรัฐธรรมนูญดังกลาว  แตตองลงมติเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ดังน้ันในการคนหาเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญจึงตองพิจารณา
จากเจตนาของสภารางรัฐธรรมนูญซ่ึงแสดงออกในขึ้นตอนตาง ๆ ในการยกรางรัฐธรรมนูญ๑ 

 เม่ือจะพิจารณาวารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณประการใดเกี่ยวกับการวางมาตรการในการ
เสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาล  ตองพิจารณาจากตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประกอบกับเจตนา
รมณของผูรางรัฐธรรมนูญ คือ สภารางรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงเม่ือพิจารณาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตาม
หลักการขางตนแลว พบวาในกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญน้ันปรากฏชัดเจนในกรอบเบื้องตนที่ใช
ในการยกรางรัฐธรรมนูญวา  สภารางรัฐธรรมนูญเห็นความสําคัญของปญหาการที่รัฐบาลขาดเสถียร
ภาพ  และพยายามที่จะแกไขปญหาดังกลาว  ดังปรากฏชัดในเอกสารดังกลาวในหัวขอประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธระหวางสถาบันการเมือง ความตอนหนึ่งวา 

 

 “…รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นหลังเลือกตั้งก็มีลักษณะเปนรัฐบาลผสมหลายพรรค สมาชิกสภาผู
แทนราษฎรก็แขงขันกันเปนรัฐมนตรี มีระบบโควตาและกลุมในพรรค เปนเหตุใหรัฐ
บาลขาดเสถียรภาพ และนายกรัฐมนตรีในฐานะผูนํารัฐบาลก็ตกอยูภายใตความกดดัน
ของพรรคตนเองและพรรครวมรัฐบาล จึงไมอาจแสดงภาวะผูนําในการบริหารประเทศ
และแกปญหาของประชาชนได สภาวะเชนน้ีทําใหมีการเปลี่ยนรัฐบาลบอยครั้ง ไมมีรัฐ
บาลใดอยูนานพอจะแกปญหาบานเมืองไดแมเลือกตั้งใหม บุคลากรทางการเมืองก็คง

                                          
๑ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, เจตนารมณรฐัธรรมนูญ, เอกสารประกอบงาน “๔ ปรัฐธรรมนูญ : ปญหาและ

อุปสรรคตอการปฏิรูปการเมือง” ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔, หนา ๒๖. 



 ๙๔

เปลี่ยนแปลงนอยมาก และรัฐบาลใหมก็อยูไดไมนาน ประสิทธิภาพในการบริหารบาน
เมืองจึงไมเกิดขึ้น”๒ 

 “๓.คณะรัฐมนตรี 

  ๓.๑ สภาพปญหาหลัก 

   ๓.๑.๑ รัฐบาลเปนรัฐบาลผสม ออนแอและขาดเสถียรภาพ ไมมี
พรรคใดกําหนดนโยบายเรื่องใดไดเอง พรรครวมรัฐบาลขัดแยงกันบอยครั้ง นายกรัฐ
มนตรีตกอยูภายใตความกดดันของพรรค ทําใหตองเปนผูประสานประโยชนระหวาง
พรรคอันเปนที่มาของการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

   ๓.๑.๒ นายกรัฐมนตรีมีอํานาจตามกฎหมาย แตไมอาจแสดงความ
เปนผูนําในการบริหารประเทศ เพราะตกอยูภายใตการครอบงําและตอรองของพรรค
ตนเองและพรรครวมรัฐบาล ทําใหไมมีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน 

   ๓.๑.๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแขงขันเปนรัฐมนตรี เปนเหตุให
ไดรัฐมนตรีบางสวนที่ขาดคุณภาพ 

   ๓.๑.๔ การแตงตั้งรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีถูกกดดันจากคนใน
พรรค พรรครวมรัฐบาลและนายทุนผูสนับสนุนพรรคการเมืองทําใหไดคนซึ่งประชาชน
ไมยอมรับ 

   ๓.๑.๕ รัฐมนตรีออกมาวิจารณรัฐบาลโดยไมเคารพหลักความรับ
ผิดชอบรวมกัน”๓  

 

 จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นเจตนาของสภารางรัฐธรรมนูญที่ตระหนักถึงปญหา
การขาดเสถียรภาพของรัฐบาลไทยในอดีตที่ผานมา  จึงไดตั้งเปนสภาพปญหาเพื่อหาหนทางสราง
มาตรการเสริมสรางเสถียรภาพรัฐบาลตอไป 

 ตอมาก็ปรากฏวาสภารางรัฐธรรมนูญไดพยายามลดความไรเสถียรภาพของรัฐบาล การ
ขาดความเปนผูนําของนายกรัฐมนตรีเพราะเปนรัฐบาลผสม โดยมีมาตรการตาง ๆ เพ่ือประกอบการ
ทําประชาพิจารณรางรัฐธรรมนูญ ดังน้ี 

                                          
๒ สภารางรัฐธรรมนูญ, กรอบเบ้ืองตนรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. เอกสารพื้นฐานประกอบ

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพื่อการมีสวนรวมกําหนดรัฐธรรมนูญโดยประชาชน มีนาคม ๒๕๔๐, หนา ๔๐. 
๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๖–๔๗. 



 ๙๕

  “๑. เพ่ิมความเขมแข็งใหพรรคโดยระบบบัญชีรายชื่อ ส.ส. บัญชีพรรคและพรรค
ที่ไดต่ํากวา ๕ % ไมมีสิทธิได ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ มาตรการกําหนด ๕ % น้ีเพ่ือ
สกัดพรรคเล็กพรรคนอยที่เขามาในสภาและไมอาจมีบทบาทไดเต็มที่ แตอาจสราง
ความไรเสถียรภาพใหรัฐบาลได และปญหารุนแรงจากรัฐบาลผสมก็จะยิ่งเกิดขึ้น 

  ๒. การกําหนดใหการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายก
รัฐมนตรีทํายากกวารัฐมนตรีอ่ืน (มาตรา ๑๘๖) และจะตองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีใหม
มาดวย เพ่ือใหนายกรัฐมนตรีอยูเหนือรัฐมนตรีอ่ืนของรัฐบาลผสม และกันการหักหลัง
กันเองของพรรครวมรัฐบาลผสม 

  ๓. การไมใหรัฐมนตรีเปน ส.ส. ในขณะเดียวกัน เพ่ือแยกหนาที่นิติบัญญัติกับ
บริหาร (มาตรา ๑๑๗ (๗) และวรรคทาย และมาตรา ๒๐๕) เพ่ือใหผูควบคุม (ส.ส.) 
กับผูถูกควบคุม (รัฐมนตรี) เปนคนละฝาย แตละฝายทําหนาที่ไดเต็มที่ และที่สําคัญที่
สุดก็เพ่ือใหรัฐมนตรีในรัฐบาลผสมตองประพฤติตนใหอยูในวินัยและความรับผิดชอบ
รวมกันของคณะรัฐมนตรี และเคารพความเปนผูนําของนายกรัฐมนตรี เพราะหากถูก
นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนําใหพนตําแหนงก็จะตองหมดอํานาจหนาที่ทางการเมือง
ทันที จะกลับไปเปน ส.ส. ในสภาตอไปไมได ระบบนี้ใชอยูในหลายประเทศที่มีการปก
ครองระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เชน เนเธอรแลนด ลักเซม
เบอรก และนอรเวย 

  ๔. ใหรัฐบาลตั้งกระทรวง ทบวงกรม หรือโอนหรือยุบกระทรวง ทบวง กรม ได
โดยพระราชกฤษฎีกา เพ่ือแกปญหาของบานเมืองไดทันการณ และขาราชการตองตื่น
ตัวกับงานใหม ๆ อยูเสมอ”๔ 

 

 ทายที่สุดเม่ือกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ  พรอมเสนอตอรัฐสภาเพื่อให
ความเห็นชอบ  สภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารายงานของสภารางรัฐธรรมนูญเสนอไปพรอมกับรางรัฐ
ธรรมนูญเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยความตอนหนึ่งของรายงานดังกลาวในหัวขอ
หลักการและสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญที่เพ่ิมเติมขึ้นใหม ไดแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณในการ
สรางมาตรการเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาล ดังน้ี 

 

                                          
๔ สภารางรัฐธรรมนูญ, รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหอะไรกับประชาชนบาง? คูมือประกอบการทํา

ประชาพิจารณรางรัฐธรรมนญูฉบับประชาชน. ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐, หนา ๑๑–๑๒. 



 ๙๖

 “๕.๓.๑ มาตรการที่ทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ และนายกรัฐมนตรีมีภาวะความเปนผูนํา 
ดังน้ี 

   (๑) การสงเสริมความเขมแข็งของพรรคการเมือง โดยใหมีการ
เลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือ (ปารตี้ลิสต) ใหพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงต่ํากวารอย
ละ ๕ ในระบบบัญชีรายชื่อไมไดรับที่น่ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

   (๒) การกําหนดใหการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม
ไววางใจนายกรัฐมนตรีกระทําไดยากกวารัฐมนตรี คือ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในหาของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู และจะตองเสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรีใหมดวย 

   (๓) การหามรัฐมนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียว
กัน เปนการแยกหนาที่นิติบัญญัติกับบริหารใหแตละฝายทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ 

   (๔) การกําหนดใหการเลือกนายกรัฐมนตรีตองกระทําโดยเปดเผย
ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร 

   (๕) การใหสิทธิคณะรัฐมนตรีนํารางกฎหมายที่ไมผานสภาผูแทน
ราษฎร เสนอใหที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาพิจารณาอีกครั้ง เฉพาะในกรณีที่สภาผู
แทนราษฎรไมผานความเห็นชอบในรางกฎหมายนั้น ดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่ง
หน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราฏรทั้งหมดเทาที่มีอยูและรัฐบาลไดแถลงไวใน
นโยบายที่แถลงตอรัฐสภาแลววาเปนกฎหมายที่จําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน 

   (๖) การใหฝายบริหารตั้งกระทรวง ทบวง กรม หรือโอน หรือยุบ
กระทรวง ทบวง กรม ไดโดยพระราชกฤษฎีกา”๕ 

 

 เม่ือพิจารณาจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและเจตนาของผู
รางรัฐธรรมนูญแลว สามารถจําแนกมาตรการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ กําหนดขึ้นเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาลได ดังน้ี 

 

                                          
๕ สํานักงานเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ, รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. 

พรอมดวยรายงานของสภารางรัฐธรรมนูญ, ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐, หนา ๒๗. 



 ๙๗

๑. การเสริมสรางพรรคการเมืองใหเขมแข็งและใหมีพรรคการเมืองนอยพรรคใน
สภา 
 

 สภาพการณในอดีตของประเทศไทยในยุคประชาธิปไตย  การจัดตั้งรัฐบาลไทยไมเคยมี
พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวจัดตั้งรัฐบาลได  รัฐบาลที่ผานมาเปนการจัดตั้งเปนรัฐบาลผสม คือ 
รัฐบาลประกอบไปดวยหลายพรรคการเมืองเขามารวมกันจัดตั้งรัฐบาล  รัฐบาลผสมที่ผานมาเกิด
ความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลบอยครั้ง เกิดการตอรองระหวางพรรครวมรัฐบาลเพื่อผล
ประโยชนตาง ๆ  จนเม่ือผลประโยชนไมอาจประสานกันไดอีกตอไป ความขัดแยงก็ถึงจุดสิ้นสุด  
เปนเหตุใหนายกรัฐมนตรีตองลาออกจากตําแหนงหรือไมก็ยุบสภา  รัฐบาลจึงเปนรัฐบาลที่ไมมี
เสถียรภาพ 

 นอกจากความขัดแยงจะเกิดระหวางพรรครวมรัฐบาลแลว  ในแตละพรรคการเมืองเองก็
มีการแบงพรรคแบงพวก  แบงกก แบงเหลา เปนมุงตาง ๆ พรรคการเมืองไมไดเปนตัวแทนผล
ประโยชนของประชาชนอยางแทจริง  แตกลับเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนที่เขามาสูพรรคการ
เมือง  เม่ือความไมเปนประชาธิปไตยเกิดขึ้นตั้งแตในพรรคการเมือง  ยอมมีผลกระทบโดยตรงตอ
พรรคการเมือง  เม่ือพรรคการเมืองนั้นเขารวมรัฐบาล  กลุมผลประโยชนในพรรคการเมืองยอมเรียก
รองใหหัวหนาพรรคตอรองกับนายกรัฐมนตรี  ทายสุดรัฐบาลก็ไมอาจอยูไดอีกตอไป 

 จะสังเกตเห็นไดวาสาเหตุสําคัญที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่มีผลกระทบตอเสถียรภาพ
ของรัฐบาลนั้นมีอยู ๒ ประการสําคัญ คือ 

 ประการแรก  พรรคการเมืองในประเทศไทยมีจํานวนหลายพรรค  โดยไมมีพรรคใด
พรรคหน่ึงสามารถมีเสียงขางมากในสภาพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลไดเพียงพรรคเดียว ทําใหรัฐบาลไทยที่
ผานมาเปนรัฐบาลผสม 

 ประการที่สอง  พรรคการเมืองในประเทศไทย โครงสรางภายในพรรคยังไมเปน
ประชาธิปไตย  ทําใหกลุมผลประโยชนในพรรคการเมืองเรียกรองสิ่งตาง ๆ ตอนายกรัฐมนตรี ผาน
ทางหัวหนาพรรคการเมือง เม่ือพรรคการเมืองน้ันเขารวมรัฐบาล  ทําใหเกิดความขัดแยงในรัฐบาล
ในที่สุด 

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนนี้เอง  รัฐธรรมนูญจึงไดสรางมาตรการตาง ๆ เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งใหพรรคการเมืองและสงเสริมใหพรรคการเมืองมีจํานวนนอยพรรคที่มีบท
บาทในสภา 

 



 ๙๘

 ๑.๑ การเสริมสรางพรรคการเมืองใหเขมแข็งโดยการกําหนดใหสมาชิกภาพของ
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูกพันกับการเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

 

 เม่ือใดที่พรรคการเมืองเขมแข็ง มีประชาธิปไตยในพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการ
เมืองมีวินัย  พรรคการเมืองก็จะสามารถควบคุมสมาชิกพรรคการเมืองได  และเม่ือพรรคการเมือง
น้ันเปนรัฐบาล  รัฐบาลนั้นก็ยอมเปนรัฐบาลที่ไมมีความแตกแยก และมีเสถียรภาพ  โดยมาตรการที่
รัฐธรรมนูญสรางขึ้นเพ่ือเสริมสรางพรรคการเมืองใหเขมแข็ง โดยการกําหนดใหสมาชิกภาพของ
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูกพันกับการเปนสมาชิกพรรคการเมือง พรรคการเมืองจะ
สามารถควบคุมสมาชิกพรรคการเมืองที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ก็ตอเม่ือรัฐธรรมนูญใหบท
บาทพรรคการเมืองในการคัดเลือกและสงผูสมัครลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และเมื่อเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว พรรคการเมืองก็ยังสามารถควบคุมได โดยมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี 

 

 (๑) การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรคการเมือง (มาตรา ๑๐๗ (๔)) 

 

 การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรคการเมือง  เทากับเปนการใหอํานาจพรรคการเมืองแตเพียงผูเดียวในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยเหตุผลที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเชนนี้ก็เพ่ือปองกันปญหาความไร
เสถียรภาพของรัฐบาล หรือแมกระทั่งของสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเคยเกิดขึ้นในอดีตและอาจเกิดขึ้นได
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระที่สามารถดําเนินการหรือตัดสินใจไปในทางใด ๆ ไดตาม
อําเภอใจโดยปราศจากกลไกหรือกฎเกณฑใด ๆ ควบคุม๖ 

 อยางไรก็ดีการที่กําหนดใหการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
อํานาจของพรรคการเมืองเชนนี้  อาจมีผูมองวากีดกั้นสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล  แต
หากพิจารณารัฐธรรมนูญในภาพรวมจะพบวา  แมรัฐธรรมนูญประสงคใหพรรคการเมืองมีความเขม
แข็ง  จนทําใหมองไดวากีดกั้นสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง  แตถาพิจารณาใหถองแทจะพบวา  
ประเด็นขอกังวลดังกลาว  รัฐธรรมนูญไดกําหนดทางออกไวแลว  โดยกําหนดใหการจัดตั้งพรรคการ

                                          
๖ พงศเทพ  เทพกาญจนา, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๐ วันอังคารที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๑๔๐. 



 ๙๙

เมืองสามารถกระทําไดงายกวาในอดีต๗  และพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นแลว  แมไมสงสมาชิกลงสมัคร
รับเลือกตั้งหรือสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งแลวไมไดรับเลือกตั้ง  พรรคการเมืองน้ันก็ไมถูกยุบ
เหมือนเชนในอดีต  ดังน้ัน  สมาชิกพรรคการเมืองใดที่พรรคการเมืองไมสงลงสมัครรับเลือกตั้ง  ก็
สามารถลาออกจากพรรคการเมืองแลวจัดตั้งพรรคการเมืองใหมเพ่ือสงตนเองลงสมัครรับเลือกตั้งได 

 

 (๒) การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติด
ตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน (มาตรา ๑๐๗ (๔)) 

 

 การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวา ๙๐ วัน  ก็เพราะมีวัตถุประสงคที่จะทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนตองพิจารณาและ
ศึกษาอุดมการณของพรรคการเมืองซ่ึงตนประสงคจะเขาเปนสมาชิกและลงสมัครรับเลือกตั้งในนาม
ของพรรคการเมืองน้ัน  ไมใชเพียงแตเขาสังกัดพรรคการเมืองเพ่ือผลประโยชนหรือเพ่ือโอกาสใน
การไดรับเลือกตั้งเทานั้น  และมาตรการนี้จะทําใหการยายพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทุกครั้งที่มี
ขึ้นไมอาจจะกระทําไดอีกตอไป๘ 

 หากพิจารณาถึงมาตรการนี้จะพบวา  เปนการปองกันการซื้อตัวผูสมัครรับเลือกตั้งใน
ชวงที่มีการเปดรับสมัครเลือกตั้ง  และเปนการปองกันการขายตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งดวยในขณะ
เดียวกัน   เพราะพฤติกรรมการซื้ อขายเชนนี้ ไมสรางสรรคประชาธิปไตย   หากแตทํ าให
ประชาธิปไตยเสื่อมลง  ทั้งน้ีก็ดวยเหตุที่วาตามอุดมการณแลวพรรคการเมืองคือการรวมตัวของ
บุคคลที่มีความเห็นทางการเมืองรวมกัน  พรรคการเมืองไมใชการรวมตัวเพ่ือประโยชนของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง  การที่รัฐธรรมนูญกําหนดมาตรการกีดกั้นการยายพรรคในชวงเปดรับสมัครรับเลือกตั้ง

                                          
๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๘ บัญญัติวา “ผูมีสัญชาติ

ไทยโดยการเกิดซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณและไมมีลักษณะที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมี
จํานวนตั้งแตสิบหาคนขึ้นไปสามารถรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเจตนารมณทางการ
เมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 

๘ พงศเทพ  เทพกาญจนา, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๐ วันอังคารที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๑๙๗. 
 



 ๑๐๐

น้ันจะชวยสงเสริมใหบุคคลที่รวมตัวเปนพรรคการเมืองเปนการรวมตัวเพ่ืออุดมการณทางการเมืองที่
สอดคลองตองกันอยางแทจริง 

  

(๓) การกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพนจาก
การเปนสมาชิกพรรคการเมือง (มาตรา ๑๑๘ (๘)) 

   

การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพน
จากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง  ก็เพ่ือสรางมาตรการบังคับใหกับพรรคการเมืองในการใชควบ
คุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนสมาชิกของพรรคใหอยูในวินัย กฎ ขอบังคับของพรรคการเมือง  
เพราะเมื่อพรรคการเมืองสามารถควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได  รัฐบาลก็มีเสถียรภาพ 

โดยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะสิ้นสุดลงเม่ือพนจากการเปนสมาชิก
พรรคการเมืองอาจเกิดขึ้นไดใน ๒ กรณี คือ 

 กรณีแรก  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกพรรคการเมืองลาออกจากการเปน
สมาชิกพรรคการเมือง 

 กรณีที่สอง  พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนสมาชิกอยูมีมติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง 

 แตอยางไรก็ดีในกรณีที่สองนั้น  รัฐธรรมนูญไดสรางมาตรการในการตรวจสอบใหการ
ขับสมาชิกของพรรคการเมืองออกจากพรรคการเมืองมีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยการกําหนด
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูกขับออกจากพรรคสามารถอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญได (มาตรา 
๔๗ วรรคสาม) 

  

 ๑.๒ การสงเสริมใหมีพรรคการเมืองนอยพรรค 

 

 การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบผสม ๒ 
แบบ คือ การเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น ๑๐๐ คน และการเลือกตั้งใน
ระบบแบงเขตเลือกตั้งเขตเดียวคนเดียว ๔๐๐ คน  ในระบบบัญชีรายช่ือน้ันโดยหลักใชวิธีการคิด
คะแนนตามสัดสวนที่พรรคการเมืองน้ันไดรับในการเลือกนั้น  ซ่ึงทุกพรรคการเมืองจะไดที่น่ังใน
ระบบบัญชีรายชื่อ  ยอมจะสงผลใหมีจํานวนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรจํานวน



 ๑๐๑

มาก  เพ่ือลดจํานวนพรรคการเมืองที่จะมีที่น่ังในสภาผูแทนราษฎร  รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดวา
บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใดไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๕ บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นจะ
ไมมีสิทธิไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ 

 ผลของการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องรอยละ ๕ ในกรณีของบัญชีรายชื่อน้ัน ทําให
พรรคการเมืองที่ไดรับเสียงสนับสนุนเล็กนอยไมสามารถมีที่น่ังในสภา  เปนการสกัดพรรคเล็กพรรค
นอยไมใหเขามามีบทบาทในสภา  ดังน้ัน  พรรคการเมืองที่จะมีบทบาทในสภาไดตองไดรับการ
สนับสนุนจากประชาชนมากพอสมควร 

 นอกจากนี้ การกําหนดหลักเกณฑในเรื่องรอยละ ๕ ในกรณีของบัญชีรายชื่อน้ัน  ยัง
อาจจะทําใหเกิดแนวโนมการรวมพรรคเล็กพรรคนอยเพ่ือใหเกิดเปนพรรคที่มีขนาดใหญขึ้น  และทํา
ใหมีพรรคการเมืองนอยลง 

 อยางไรก็ดีมีขอสังเกตวา  แมพรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนในระบบบัญชีรายช่ือไมถึง
รอยละ ๕ จะไมมีที่น่ังในสภาในกรณีน้ีก็ตาม  แตพรรคการเมืองน้ันอาจมีที่น่ังในสภาหากไดรับเลือก
ตั้งในระบบแบบแบงเขตเลือกตั้ง  แมพรรคการเมืองน้ันไดรับเลือกตั้งเพียง ๑ คนก็ตาม  นอกจาก
น้ัน  พรรคการเมืองที่ไมมีสมาชิกไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคการเมืองน้ันยัง
คงมีสถานะเปนพรรคการเมืองอยูตอไป ไมถูกยุบพรรคเหมือนในอดีตที่ผานมา  เพียงแตการดําเนิน
บทบาทของพรรคการเมืองที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเปนการดําเนินบทบาทภายนอกสภา 

 ดังน้ันหากพิจารณาหลักเกณฑในเรื่องรอยละ ๕ ในกรณีของบัญชีรายชื่อน้ัน  จะเห็นวา
รัฐธรรมนูญมีความประสงคเพ่ือปองกันปญหาความไรเสถียรภาพและประสิทธิภาพของรัฐบาล ซ่ึงจะ
เกิดขึ้นภายใตรัฐบาลผสม หรือสภาผูแทนราษฎรที่ประกอบไปดวยพรรคการเมืองหลายพรรคการ
เมือง๙ 

 ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เพ่ือสงเสริมใหมีพรรคการเมืองนอยพรรค อันจะ
เปนการแกไขปญหาสภาพการณที่มีพรรคการเมืองเปนจํานวนมาก  รัฐธรรมนูญเยอรมันจึงไดมีการ
ใชระบบการเลือกตั้งระบบผสมระหวางการเลือกตั้งแบบเสียงขางมากรอบเดียว กับการเลือกตั้งแบบ
สัดสวน  โดยมีการกําหนดใหในการเลือกตั้งแบบสัดสวน  พรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงคิดเปน
อัตราตั้งแตรอยละ ๕ ขึ้นไปเทานั้นจึงจะมีที่น่ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไมก็ตองชนะการ

                                          
๙ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๐ วันอังคารที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๗๙–๘๒. 



 ๑๐๒

เลือกตั้งอยางนอยที่สุด ๓ เขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบเสียงขางมากรอบเดียวจึงจะมีที่น่ังของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด๑๐ 

 

๒. การเพิ่มภาวะความเปนผูนําใหแกนายกรัฐมนตรี 
 

 ในชวงที่ประเทศไทยบริหารประเทศโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  ปรากฏอยูเสมอ
วานายกรัฐมนตรีไทยไมอาจเปนผูนําที่แทจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถึงแมนายกรัฐมนตรีไดชื่อวา
เปนประมุขฝายบริหารซึ่งยอมจะตองมีอํานาจมาก  แตสืบเน่ืองมาจากการที่รัฐบาลไทยเปนรัฐบาล
ผสมหลายพรรคการเมือง  ในความเปนจริงนายกรัฐมนตรีไทยจึงไมอาจควบคุมรัฐบาลของตนได
อยางเต็มที่และกอใหเกิดระบบเจากระทรวง โดยพรรคการเมืองรวมรัฐบาลรับผิดชอบกระทรวงใดก็
หวงกันไมใหรัฐมนตรีรวมรัฐบาลที่อยูตางพรรคการเมืองเขามายุงเกี่ยว  แมกระทั่งนายกรัฐมนตรีเอง
ก็ไมอาจเขาไปยุงเกี่ยวได  เม่ือใดนายกรัฐมนตรีเขาไปยุงเกี่ยวก็จะถูกกลาวหาวากาวกายและทาย
สุดยอมนําไปสูความขัดแยง  รัฐบาลเกิดความแตกแยก  สิ้นสุดรัฐบาลชุดนั้นแตเพียงเทานั้น  สภาพ
การณเชนนี้แสดงใหเห็นวานายกรัฐมนตรีไทยขาดภาวะความเปนผูนําที่จะสามารถเปนผูนํารัฐบาล  
ควบคุมรัฐมนตรี  เพ่ือใหมีการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงไดสรางมาตรการขึ้นมาเพื่อเพ่ิมภาวะความเปนผู
นําใหกับนายกรัฐมนตรี  เพ่ือนายกรัฐมนตรีจะไดใชภาวะความเปนผูนํานั้นควบคุมรัฐบาล และผลัก
ดันใหมีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมาตรการดังกลาวไดแก  การ
กําหนดใหการเลือกนายกรัฐมนตรีตองกระทําในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร  และการกําหนดใหมี
การเปดอภิปายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีในเชิงสรางสรรค 

 

 ๒.๑ การกําหนดใหการเลือกนายกรัฐมนตรีตองกระทําในที่ประชุมสภาผูแทน
ราษฎร 

 

                                          
๑๐ กมลชัย  รัตนสกาววงศ, “รัฐธรรมนูญประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน : ๔ ประเด็นสําคัญ” ใน

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทเรียนจากรฐัธรรมนูญตางประเทศตอการปฏิรูปการ
เมืองไทย” จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขานิติศาสตรรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๐ ณ โรงแรมอมารีวอเตอรเกต 
กรุงเทพฯ, หนา ๒. 



 ๑๐๓

 กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในอดีตไดมีการมอบอํานาจในการใชดุลพินิจใน
การตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรีไวกับหัวหนาพรรคการเมืองและประธานสภาผูแทนราษฎร  โดย
เม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวเสร็จ  บรรดาหัวหนาพรรคการเมืองก็ดําเนินการเปด
เจรจาเพื่อกําหนดตัวบุคคลขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี  แตละพรรคการเมืองที่มารวมเจรจาก็จะมีรายชื่อ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคตนเองอยูในมือ  เม่ือเจรจาไดผลสรุปอยางไร  พรรคการ
เมืองที่รวมกันจัดตั้งรัฐบาลก็จะสงรายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคของตนใหแกประธานสภาผู
แทนราษฎร  หลังจากนั้นประธานสภาผูแทนราษฎรก็จะนําชื่อผูที่จะเปนนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกลาฯ
เพ่ือใหพระมหากษัติรยทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 

 กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีดังกลาวมานั้น  ทําใหนายกรัฐมนตรีตองตกอยูภายใต
อิทธิพลของหัวหนาพรรคที่รวมกันจัดตั้งรัฐบาล  และนายกรัฐมนตรีก็มิไดมาจากความเห็นชอบของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสียงขางมาก   เพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ลงชื่อใหหัวหนาพรรค
การเมืองน้ันก็ไมรูวาหัวหนาพรรคการเมืองจะพิจารณาเห็นชอบใหใครเปนนายกรัฐมนตรี 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดปรับเปลี่ยนวิธีการในการ
เลือกนายกรัฐมนตรี  โดยเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนไดมีโอกาสตัดสินใจรวมกัน
ในการลงมติเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งเปนนายกรัฐมนตรี  กลาวคือ ภายใน ๓๐ วันนับ
แตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จ โดยมติใหความเห็นชอบดังกลาวจะตอง
มีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร และการลง
มติน้ีตองกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย (มาตรา ๒๐๒)   

แตอยางไรก็ดีในกรณีที่พนกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปน
ครั้งแรกแลว  ไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบใหไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี  
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่พนกําหนดดังกลาว ประธานสภาผูแทนราษฎรจะตองเสนอชื่อบุคคลซึ่งได
รับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรีขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้ง
บุคคลดังกลาวตอไป  

 การที่รัฐธรรมนูญยอมใหมีการเสนอชื่อผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดแมไมไดรับคะแนนเสียง
เกินกึ่งหน่ึงเปนนายกรัฐมนตรีน้ี  จะเห็นไดวาคงเพราะตองการปองกันภาวะยืดเยื้อจากการใชอํานาจ
ตอรองในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพ่ือหวังผลประโยชนทางการเมืองในระหวางพรรคการเมืองที่มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงหากปลอยใหมีการตอรองเชนนี้โดยไมกําหนดเวลาไว  ประเทศก็จะ
วางเวนจากนายกรัฐมนตรีทําใหอาจเกิดความเสียหายตอการบริหารราชการแผนดินได 

 การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหการเลือกนายกรัฐมนตรีตองกระทําโดยเปดเผย  สงผลตาม
มาที่สําคัญวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคนจะตองมีดุลพินิจโดยอิสระในการลงมติดังกลาว  ทั้ง



 ๑๐๔

น้ีดังที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕๖ วรรคสี่วา “การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบให
บุคคลดํารงตําแหนงใด… สมาชิกยอมมีอิสระและไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติ
อ่ืนใด” ซ่ึงทําใหผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสามารถเขาสูตําแหนงและดํารงตําแหนงไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ  นอกจากนั้นยังสามารถปองกันการซื้อเสียงระหวางพรรคการเมืองที่เปนแกนนําในการจัด
ตั้งรัฐบาลกับสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนที่อาจมีขึ้นไดเพราะความอิสระและไมถูกผูกมัดโดยมติพรรค
การเมืองในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคน  เน่ืองจากสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจะลงมติไปในทางใด สามารถถูกตรวจสอบไดทั้งจากพรรคการเมือง สื่อมวลชน 
และประชาชนได  แตอยางไรก็ตามการที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการลงคะแนนโดยเปดเผยก็อาจ
เปนการเปดโอกาสใหพรรคการเมืองสามารถเขาไปมีบทบาทและมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคน  อันจะเปนผลใหบทบัญญัติรับรองความเปนอิสระ และไมถูกผูก
มัดโดยมติของพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคนไมอาจบังคับใชเปนจริงได๑๑ 

 จากการที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการเลือกนายกรัฐมนตรีตองกระทําในที่ประชุมสภาผู
แทนราษฎร ดวยเสียงขางมากของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  การลงมติกระทําโดยเปดเผย  ยอม
เปนผลทําใหนายกรัฐมนตรีไดรับเลือกเขาสูตําแหนงอยางมีเกียรติและสมภาคภูมิ  การเลือกนายกรัฐ
มนตรีดวยวิธีการเชนนี้ทําใหนายกรัฐมนตรีสามารถกลาวอางความชอบธรรมในการเขาสูตําแหนงวา
ไดรับการเลือกมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสียงเกินกวากึ่งหน่ึงเพ่ือบริหารประเทศได  ไมใชได
รับเลือกมาจากคนเพียงไมกี่คนเหมือนเชนในอดีต  นายกรัฐมนตรีจึงไมตองบริหารประเทศโดยเกรง
ใจใครบางคนที่ใหความเห็นชอบใหตนเองกาวขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรี  หากแตนายกรัฐมนตรี
ตองบริหารประเทศโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวม  เพราะการที่ตนไดรับการเลือกเขา
สูตําแหนงโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ก็เทากับวาประชาชนสวนใหญของประเทศเลือกตนเขาสู
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

 

 ๒.๒ การกําหนดใหมีการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีในเชิงสรางสรรค 

 

 การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีภายใตกติกาของรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผานมา
เปนการเปดอภิปรายเพื่อมุงหวังผลประโยชนในทางการเมืองเพื่อใหไดเขารวมเปนพรรครวมรัฐบาล  
มิใชเปนการอภิปรายเพื่อควบคุมการบริหารงานนายกรัฐมนตรี  จึงไมเคยปรากฏมากอนในประวัติ
ศาสตรการเมืองไทยที่มีการเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรรัฐมนตรีแลวสามารถลงมติไมไววางใจ
                                          

๑๑ เดโช  สวนานนท, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๐ วันอังคารที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๔๘–๔๙. 



 ๑๐๕

นายกรัฐมนตรีได  หากแตปรากฏอยูเสมอวาภายหลังการอภิปรายไมไววางใจแลวมีการปรับคณะรัฐ
มนตรีโดยเปลี่ยนแปลงพรรครวมรัฐบาล  การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีจึงถูกใชเปนเครื่อง
มือในการตอรองกับนายกรัฐมนตรีอันสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาล 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดสรางหลักเกณฑใหมใน
การยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีใหยากกวากรณีการขอเปด
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี เพ่ือวัตถุประสงคในการสรางภาวะผูนําใหแกนายกรัฐมนตรีโดยให
นายกรัฐมนตรีมีฐานะเหนือกวารัฐมนตรีอ่ืน  ภายใตหลักเกณฑใหมน้ีจะทําใหการขอเปดอภิปรายไม
ไววางใจนายกรัฐมนตรีเปนไปอยางสรางสรรค  โปรงใส และชัดเจน มิใชดําเนินไปเพียงเพื่อหวังผล
ประโยชนทางการเมืองในการเขารวมรัฐบาล หรือเพ่ือลมรัฐบาลแตในความเปนจริงกลับไมอาจจัดตั้ง
รัฐบาลหรือไมอาจเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหมได๑๒ 

 หลักเกณฑใหมในการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐ
มนตรีน้ัน  มีดังน้ี 

 

(๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี (มาตรา ๑๘๕) 

 

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาที่จะยื่นเสนอขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีน้ี  เปน
จํานวนที่มากกวาการยื่นขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีรายบุคคล ซ่ึงใชจํานวนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรเพียง ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา  ความ
แตกตางดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นวารัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญในสถานะของนายกรัฐมนตรีมาก
กวารัฐมนตรี  และเปนการยกสถานะของนายกรัฐมนตรีใหอยูเหนือรัฐมนตรี เพ่ือเปนการสรางภาวะ
ความเปนผูนําใหแกนายกรัฐมนตรี 

การที่รัฐธรรมนูญกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒ ใน ๕ 
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู สามารถยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได  จะเห็นไดวา  จํานวน ๒ ใน ๕ น้ี  เม่ือจํานวนสมาชิกทั้งหมดของ

                                          
๑๒ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๐ (เปนพิเศษ) วัน

ศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๑๓๙–๑๔๑. 



 ๑๐๖

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอยู ๕๐๐ คน จํานวน ๒ ใน ๕  ก็เทากับ ๒๐๐ คน  ในขณะที่มติที่จะลง
เพ่ือไมไววางใจนายกรัฐมนตรีน้ันตองมีเสียงมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงก็เทากับวาตองมีเสียงลงมติไมไววางใจจํานวน ๒๕๑ เสียง  เม่ือเปรียบ
เทียบกับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อมีการยื่นญัตติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีกับจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีการลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  จะพบวามีจํานวนเสียงที่ตองการ
เพ่ือไมไววางใจนายกรัฐมนตรีอีกเพียง ๕๑ เสียง  ซ่ึงหากมีการเปดอภิปรายไมไววางใจกัน  จํานวน
อีกเพียง ๕๑ เสียงไมไดเปนจํานวนที่มากนั้นที่จะสามารถไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได   

ดังน้ันจึงเห็นไดวาการกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเขาชื่อเสนอญัตติ
ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีไวเชนนี้  เปนไปเพื่อใหการอภิปรายไมไว
วางใจนั้นดําเนินไปอยางสรางสรรค คือ มีเปาหมายที่แนชัดและมีความเปนไปไดที่จะลมรัฐบาล เพ่ือ
ใหมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมได ไมใชการอภิปรายเพื่อเปาหมายเพียงการสั่นคลอนรัฐบาลเหมือนใน
อดีตที่ผานมา๑๓  

มีขอสังเกตวาในอดีตน้ันรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไว
วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะดวย นอกเหนือจากการขอยื่นญัตติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐ
มนตรีรายบุคคล  แตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดยกเลิกบทบัญญัติในการขอเปดอภิปรายไมไววางใจ
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะ  โดยกรณีที่จะใหมีผลเสมือนหน่ึงไมไววางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ  ตอง
กระทําโดยการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  ในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเปนหัว
หนาของคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงนายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอการบริหารราชการแผนดินหรือการ
ดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐมนตรีทั้งคณะ๑๔  โดยผลหากสามารถลงมติไมไววางใจนายกรัฐ
มนตรีสําเร็จ  คณะรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนงไป 

 

(๒) การยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีนั้น
ตองมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปมาดวย (มาตรา ๑๘๕) 

 

เม่ือมีการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  นอก
จากจํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขาชื่อขอย่ืนญัตติจะตองมีจํานวนไมนอยกวา ๒ ใน ๕ 
                                          

๑๓ มนตรี  รูปสุวรรณ และแกวสรร  อติโพธิ, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๐ 
(เปนพิเศษ) วันศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๑๔๓–๑๔๕. 

๑๔ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๐ (เปนพิเศษ) วัน
ศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๑๓๙–๑๔๑. 



 ๑๐๗

ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาแลว  ญัตติดังกลาวตองมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีคนตอไปมาดวย และในระหวางที่มีการยื่นญัตติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  เพ่ือให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถพิสูจนและตรวจสอบการทํางานของนายกรัฐมนตรีไดอยางเต็มที่
และไมเปลาประโยชน  นายกรัฐมนตรีจะยุบสภาไมได 

นอกจากนี้ หากปรากฏวาการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีน้ัน  ญัตติน้ันเปนเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณรํ่ารวยผิด
ปกติสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหจะตองมีการสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติ เพ่ือพิสูจนความถูกผิดทางกฎหมาย กอนการเสนอญัตติดังกลาว และหลังจากนั้นจึงจะเสนอ
ญัตติและดําเนินการตอไปได  โดยไมตองรอผลการไตสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ 

การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหตองมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคน
ตอไปดวยในการเสนอญัตติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีน้ัน  มีผลทําใหในการอภิปรายไมไววางใจ
สามารถเปรียบเทียบระหวางนายกรัฐมนตรีและผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อใหเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป  
ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองใชดุลพินิจตัดสินใจจากขอมูลภายหลังการอภิปรายไมไววางใจ
วา จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไมไววางใจตอไปหรือไม  โดยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ  
ความรูความสามารถ และความเหมาะสมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป  
นอกจากนั้นประชาชนก็จะเกิดการเปรียบเทียบเชนเดียวกัน  ดังนั้นหากผูที่ถูกเสนอชื่อใหสมควร
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป  เม่ือเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรีซ่ึงถูกอภิปรายไมไววางใจ
แลว  ประชาชนและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเห็นวานายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไมไววางใจสมควร
ดํารงตําแหนงตอไป  ก็จะเปนการเสริมสรางภาวะผูนําใหแกนายกรัฐมนตรี  สภาวการณเชนนี้จะตาง
จากในอดีตเม่ือมีการเปดอภิปรายไมไววางใจ  ประชาชนก็จะมีความเชื่อวานายกรัฐมนตรีไมเหมาะ
สมที่จะอยูในตําแหนงอีกตอไป  เกิดความตองการใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง  โดยไมรูวา
แลวเม่ือนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนงไปแลว  ใครจะมาเปนนายกรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรีที่มา
ใหมอาจไมเหมาะสมเทากับคนเกาก็ได  

 จากหลักเกณฑการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีที่
คอนขางจะเขมงวดและขอเปดอภิปรายไมไววางใจไดยากนี้  สงผลใหนายกรัฐมนตรีสามารถบริหาร
ราชการแผนดินไดอยางม่ันคงไมตองกังวลใจกับการถูกอภิปรายไมไววางใจบอย ๆ  สามารถผลัก
ดันนโยบายของรัฐบาลใหเกิดผลจริงขึ้นในทางปฏิบัติ  ไมตองเสียเวลากับการถูกอภิปรายไมไววาง
ใจจนไมมีเวลาในการบริหารบานเมือง 



 ๑๐๘

 ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  เพ่ือเปนการสรางดุลยภาพระหวางฝายนิติ
บัญญัติกับฝายบริหาร รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๑๙๔๙ จึงไดกําหนดมาตรการการเปดอภิปรายไมไว
วางใจนายกรัฐมนตรีเชิงสรางสรรค โดยกําหนดใหการเสนอญัตติเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐ
มนตรีตองมีการเสนอรายชื่อบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมจะเปนนายกรัฐมนตรีขึ้นมาดวย เพ่ือปอง
กันไมใหมีการเปดอภิปรายไมไววางใจบอยครั้งและปองกันไมใหฝายคานลมรัฐบาลโดยกลาวหารัฐ
บาลทํางานไมดีโดยที่ไมมีขอเสนอที่ดีกวา๑๕  โดยกําหนดไวในมาตรา ๖๗ วา 

 “มาตรา ๖๗ (๑) สภาผูแทนราษฎรอาจแสดงความไมไววางใจนายกรัฐมนตรีไดก็แต
โดยการเลือกผูสืบตอตําแหนงนายกรัฐมนตรีดวยคะแนนเสียงขางมากของสมาชิกทั้งหมดของสภา 
และโดยการรองขอใหประธานาธิบดีสหพันธใหถอดถอนนายกรัฐมนตรีเทานั้นประธานาธิบดีตอง
ปฏิบัติตามคํารองขอ และแตงตั้งผูที่ไดรับเลือก 

  (๒) ระยะเวลาระหวางการเสนอญัตติใหมีการเลือกตั้งผูสืบตําแหนงกับการ
เลือกนั้นจะตองมีระยะอยางนอยสี่สิบแปดชั่วโมง” 
  

๓. การแยกอํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหารโดยการหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐ
มนตรีในขณะเดียวกัน 

 

 รัฐธรรมนูญไทยในอดีตไมไดหามไมใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนรัฐมนตรีในขณะ
เดียวกัน  ทําใหรัฐมนตรียังคงสถานภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในขณะเดียวกัน  สงผลใหใน
การปฏิบัติหนาที่รัฐมนตรี  เม่ือใดรัฐมนตรีมีความขัดแยงกับนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีไมเชื่อฟงนายก
รัฐมนตรี  หรือหากรัฐมนตรีตองการสิ่งใดก็ใชตําแหนงรัฐมนตรีในการตอรองกับนายกรัฐมนตรี  โดย
ไมเกรงวานายกรัฐมนตรีจะปลดออกจากตําแหนงรัฐมนตรี  เพราะแมจะพนจากตําแหนงรัฐมนตรีก็
ยังคงสถานภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สามารถมีบทบาททางการเมืองไดอยู นอกจากนั้น 
บอยคร้ังรัฐมนตรีไมเคารพวินัยของการรวมคณะรัฐมนตรี และไมเคารพหลักความรับผิดชอบรวมกัน
ของคณะรัฐมนตรี  โดยปรากฏอยูเสมอวารัฐมนตรีกลาววิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาลตนเอง
ตอสาธารณะ  ซ่ึงโดยวินัยและหลักความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรีแลว  รัฐมนตรีไมอาจ
กลาววิพากษวิจารณเชนนั้นได กลาวไดวา การคงใหรัฐมนตรีมีสถานภาพเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในขณะเดียวกันทําใหเกิดสภาพที่รัฐมนตรีขี่คอนายกรัฐมนตรีไดซ่ึงสงผลกระทบตอเสถียร
ภาพของรัฐบาล 

                                          
๑๕ กมลชัย  รัตนสกาววงศ, “รัฐธรรมนูญประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน : ๔ ประเด็นสําคัญ”, หนา ๕. 



 ๑๐๙

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดกําหนดหามสมาชิกรัฐ
สภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน  สมาชิกสภาผูใดเปนรัฐมนตรีตองพนจากตําแหนงสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร (มาตรา ๒๐๔) การที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเชนน้ีทําใหบุคคลที่เปนรัฐมนตรีจะตอง
พยายามประพฤติตนใหอยูในวินัย และเคารพหลักความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรีเพราะ
หากยังคงประพฤติตนเหมือนรัฐมนตรีในอดีตโดยการออกมาวิพากษวิจารณการทํางานของคณะรัฐ
มนตรี หรือกระทําตามที่พรรคการเมืองของตนตองการ  โดยไมทําตามนโยบายของรัฐบาล  รัฐ
มนตรีดังกลาวก็อาจถูกนายกรัฐมนตรีปลดออกจากตําแหนงได  ผลของการถูกปลดออกจาก
ตําแหนงรัฐมนตรี คือ รัฐมนตรีตองสิ้นสุดการเปนรัฐมนตรี กลายเปนประชาชนธรรมดา  ไมอาจคง
สถานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเหมือนดังเชนในอดีต 

การที่รัฐธรรมนูญหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน  เพ่ือสรางเสถียร
ภาพและประสิทธิภาพใหแกรัฐบาล  โดยปรากฏชัดดังน้ี๑๖   

 (๑) การที่รัฐธรรมนูญหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกันนั้น เปนการสราง
ภาวะความเปนผูนําใหแกนายกรัฐมนตรี และเสริมสรางเสถียรภาพ และประสิทธิภาพในทางบริหาร
ใหกับรัฐบาล  โดยมาตรการนี้จะทําใหผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตองดําเนินการตามแนวทางของคณะ
รัฐมนตรี ภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีซ่ึงตนหรือพรรคการเมืองที่ตนสมัครใจเขารวมดวย 
เพราะหากนายกรัฐมนตรีตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรีหรือใหรัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนง บุคคลดัง
กลาวก็ไมอาจกลับไปดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเหมือนเชนในอดีต 

 (๒) ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตองตั้งใจในการทํางาน  ตั้งใจในการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพ และสุจริต เพราะมิฉะน้ัน  หากถูกมาตรการตรวจการใช
อํานาจตรวจสอบ  ไมวาจะเปนการตรวจสอบทางการเมือง โดยการยื่นญัตติไมไววางใจ หรือการ
ตรวจสอบโดยการถอดถอนออกจากตําแหนง  รัฐมนตรีก็ตองพนจากตําแหนง  ไมอาจกลับไปดํารง
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอีก  

 (๓) การหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน  เปนการแยกหนาที่ระหวาง
ฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารออกจากกัน  ผูที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีไมตองกังวลใจตอการทําหนาที่
ในทางนิติบัญญัติ  และสามารถทุมเทเวลาในการทํางานทั้งหมดใหหนาที่ในทางบริหารได  อันจะทํา
ใหการบริหารบานเมืองเกิดประสิทธิภาพ 

 อยางไรก็ดีในขณะรางรัฐธรรมนูญมีความเห็นที่ไมเห็นดวยกับหลักการหามสมาชิกรัฐ
สภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน โดยเห็นวาการเสริมสรางความเปนผูนําใหกับนายกรัฐมนตรีดวย

                                          
๑๖ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๐ วันอังคารที่ ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๑๑๐–๑๑๗. 



 ๑๑๐

วิธีการเชนนี้ อาจเปนผลใหนายกรัฐมนตรีใชอํานาจที่มีอยูไปในทางมิชอบหรือใชอํานาจเผด็จการ 
โดยที่รัฐมนตรีไมอาจโตแยงหรือแสดงความเห็นไปในทางใด ๆ เพราะเกรงกลัวที่จะถูกปลด และทํา
ใหไมอาจมีสถานะใด ๆ ในทางการเมือง๑๗ แตก็มีการชี้แจงวา หากไดพิจารณาควบคูหลักการหาม
สมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกันไปกับระบบตรวจสอบการใชอํานาจ โดยเฉพาะระบบ
ตรวจสอบผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดสรางขึ้นไวโดยเฉพาะประกอบกับระบบ
คณะรัฐมนตรีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงไมอาจมีการใชอํานาจเผด็จการได ภาวการณ
ดังกลาวจึงไมอาจเกิดขึ้นได๑๘ 

 ในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญ ฉบับ ค.ศ. ๑๙๕๘ ไดกําหนดหามไมใหรัฐ
มนตรีเปนสมาชิกรัฐสภาในขณะเดียวกัน เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาลเชนเดียวกัน โดยให
รัฐมนตรีตองพยามใหรัฐบาลอยูรอดโดยไมใชการลาออกจากตําแหนงเพ่ือใหรัฐบาลลม   ทั้งนี้ 
มาตรา ๒๓ บัญญัติวา 

 “มาตรา ๒๓ รัฐมนตรีไมอาจดํารงตําแหนงสมาชิกรัฐสภาในขณะเดียวกันได สมาชิกรัฐ
สภาผูใดไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรี ตองพนจากตําแหนงสมาชิกรัฐสภาเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือน 
โดยจะไดเปนสมาชิกรัฐสภาอีกตอเม่ือไดรับการเลือกตั้งใหมในการเลือกตั้งครั้งตอไป” 

 

๔. การเพิ่มอํานาจใหแกรัฐบาลดวยวิธีการอ่ืน ๆ 
 

 นอกเหนือจากมาตรการเสริมสรางเสถียรภาพและสรางภาวะความเปนผูนําใหแกนายก
รัฐมนตรีที่เดนชัด ๓ ประการที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีมาตรการ และกลไกอื่นอีกที่รัฐธรรมนูญได
สรางขึ้นเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพและเพิ่มภาวะความเปนผูนําใหแกนายกรัฐมนตรี ดังน้ี 

 

 ๔.๑ คณะรัฐมนตรีสามารถนํารางกฎหมายที่สําคัญซ่ึงไมผานสภาผูแทนราษฎร 
เสนอใหรัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

                                          
๑๗ พิณทิพย  ลีลาภรณ, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๐ วันอังคารที่ ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๑๐๑–๑๐๓. 
๑๘ เกษม  ศิริสัมพันธ, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๐ วันอังคารที่ ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๑๒๗–๑๒๘. 



 ๑๑๑

 แมตามหลักการแบงแยกอํานาจ  รัฐสภาในฐานะฝายนิติบัญญัติจะเปนผูมีหนาที่ในการ
ใหความเห็นชอบรางกฎหมายตาง ๆ  แตผูที่มีสวนในการเสนอรางกฎหมายเขาสูการพิจารณาของ
รัฐสภาที่สําคัญก็คือคณะรัฐมนตรี  เพราะคณะรัฐมนตรีเปนผูนํากฎหมายไปปฏิบัติโดยใชในการ
บริหารราชการแผนดิน  เม่ือคณะรัฐมนตรีใชกฎหมายแลวมีขอขดของในกฎหมายยอมตองแกราง
กฎหมายเพื่อใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ  เพ่ือจะไดบริหารราชการแผนดินไดอยางราบรื่น
ไมมีอุปสรรค 

 ในอดีตเม่ือคณะรัฐมนตรีตองอาศัยรัฐสภาในการใหความเห็นชอบรางกฎหมาย  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงมักตอรองกับนายกรัฐมนตรีเพ่ือผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยหากนายกรัฐมนตรีไมยอมตามขอตอรอง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ก็จะไมผานรางกฎหมายของคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงยอมจะทําใหคณะรัฐมนตรีไมอาจบริหารประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ  เพราะกฎหมายที่มีอยูไมเอ้ือตอการบริหารประเทศ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรี
สามารถนํารางกฎหมายสําคัญที่ไมผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร  เสนอใหที่ประชุมรวม
กันของรัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหน่ึง  ทั้งน้ีภายใตเง่ือนไขที่กําหนดไวในมาตรา ๑๗๓ ดังน้ี 

 (๑) รางพระราชบัญญัติที่ไมผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรนั้น เปนรางพระ
ราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาวาจําเปนตอการบริหารราชการแผน
ดินหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  และ  

 (๒) คะแนนเสียงของสภาผูแทนราษฎรที่ไมใหความเห็นชอบนั้นไมถึงกึ่งหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 มาตรการที่ใหคณะรัฐมนตรีสามารถเสนอรางกฎหมายใหรัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหน่ึง
แมสภาผูแทนราษฎรไมใหความเห็นชอบนี้  เปนมาตรการหนึ่งที่จะเสริมสรางเสถียรภาพและประ
สิทธิภาพใหแกรัฐบาล  โดยรัฐบาลมีทางเลือกมากขึ้นในกรณีที่รางพระราชบัญญัติสําคัญซ่ึงคณะรัฐ
มนตรีไดระบุไวในนโยบายที่ไดแถลงไวกับรัฐสภาเมื่อครั้งเขาบริหารประเทศ หรือรางพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ไมผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรโดยคะแนนเสียงไมถึงกึ่ง
หน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู  ทางเลือกของนายกรัฐมนตรีในชวง
เวลาดังกลาว คือ นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนง เพราะการที่สภาไมผานรางกฎหมายสําคัญ
ของคณะรัฐมนตรีเทากับวาไมไววางใจคณะรัฐมนตรีอีกตอไป หรือนายกรัฐมนตรียุบสภา เพราะถือ
วาไดเกิดความขัดแยงระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี หรือจะใชมาตรการพิเศษเพื่อรักษาไวซ่ึงราง
กฎหมายที่สําคัญ  โดยการเสนอรางกฎหมายนั้นใหรัฐสภาซึ่งเปนการประชุมรวมระหวางสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาอีกครั้ง  โดยมาตรการพิเศษนี้เปนการปองกันไมใหรางกฎหมายที่สําคัญ
อันจําเปนของคณะรัฐมนตรีตองตกไปเพราะภาวะความไรเสถียรภาพและประสิทธิภาพของรัฐบาล 



 ๑๑๒

อันเปนผลมาจากขอกําหนดหามรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเวลาเดียวกัน  
ซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองรวมรัฐบาลอาจใชสถานะของความเปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรเรียกรองผลประโยชน และตอรองกับรัฐบาล เพ่ือแลกกับการใหความเห็นชอบในการ
ผานรางกฎหมายแตละครั้ง๑๙ 

 หากนายกรัฐมนตรีเลือกใชมาตรการพิเศษเสนอรางกฎหมายใหรัฐสภาพิจารณา  แลว
รัฐสภามีมติใหความเห็นชอบรางกฎหมายนั้น  ก็จะมีการตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกของแต
ละสภามีจํานวนเทากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภา
เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการ
รวมกันของรัฐสภาตองรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญที่ไดพิจารณาแลวตอรัฐสภา  ถารัฐสภามีมติเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีก็จะนํารางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อใหพระมหากษตริย
ทรงลงประปรมาภิไธย  แตถารัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเปนอันตกไป 

 สังเกตเห็นไดวาเม่ือคณะรัฐมนตรีเลือกใชมาตรการพิเศษดังกลาวขางตน  สมาชิกวุฒิ
สภาจะเปนผูเขามาคานเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กระบวนการนิติบัญญัติในกรณีน้ีก็จะใช
ขั้นตอนที่สั้นและกระชับกวากระบวนการนิติบัญญัติปกติทั่วไป 

 

 ๔.๒ การหามยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจในสมัยประชุม
สมัยนิติบัญญัติ 

 

 ในอดีตที่ผานมารัฐธรรมนูญไดเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถยื่นญัตติ
ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไดในทุกสมัยประชุม  ทําให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมุงม่ันที่จะขอเปดอภิปรายไมไววางใจเพื่อที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐ
บาลและเพื่อที่จะไดมีโอกาสเขารวมรัฐบาลหากมีการปรับคณะรัฐมนตรี  ทําใหไมมีเวลาเหลือมากพอ
ที่จะทําหนาที่หลักของสภา คือ การตรากฎหมาย  อีกทั้งเม่ือมีการเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐ
มนตรีหรือรัฐมนตรี  ยอมจะทําใหคณะรัฐมนตรีตองเสียเวลาไปกับการเปดอภิปรายไมไววางใจ  
แทนที่จะไดใชเวลาเหลานั้นไปกับการบริหารราชการแผนดิน  ซ่ึงนาจะเกิดประโยชนกับประเทศชาติ
มากกวา 
                                          

๑๙ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และอานันท  ปนยารชุน, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๖/
๒๕๔๐ (เปนพิเศษ) วันศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๘๘–๙๒ และ ๑๐๐–๑๐๓. 



 ๑๑๓

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดกําหนดหลักการใหม
เกี่ยวกับสมัยประชุม โดยกําหนดใหปหน่ึงมีสองสมัยประชุม คือ สมัยประชุมสามัญทั่วไป  และสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติ  หลักกการใหมดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องที่นําเขาสูการ
พิจารณาในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ  วาในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติจะดําเนินการประชุมได
เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติในหมวด ๒ วาดวยพระมหากษัตริย หรือการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระราชกําหนด การใหความ
เห็นชอบในการประกาศสงคราม การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการใหความเห็น
ชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง การตั้งกระทูถาม และการแกไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 จากเงื่อนไขของเร่ืองที่จะพิจารณาในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติขางตน  สงผลทําให
ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติไมอาจมีการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจได หรืออาจกลาวได
วารัฐธรรมนูญหามไมใหมีการยื่นญัตติไมไววางใจในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ การยื่นญัตติขอ
เปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจจึงกระทําไดเฉพาะในสมัยประชุมสามัญทั่วไปหรือสมัย
ประชุมวิสามัญเทานั้น  แตอยางไรก็ดีในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติน้ัน  แมโดยหลักการไมอาจมี
การยื่นญัตติไมไววางใจ  แตหากรัฐสภาไดมีมติดวยเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดให
พิจารณาเรื่องอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญก็อาจมีการพิจารณาเรื่องน้ันได  ซ่ึงในที่น้ี
เรื่องอ่ืนนั้นก็ยอมหมายรวมถึงการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจดวย 

 การที่รัฐธรรมนูญหามไมใหมีการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจใน
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติยอมทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น  เพราะไมตองคอยพะวักพะวง
กับการถูกเปดอภิปรายไมไววางใจบอย ๆ  

 

 ๔.๓ การลดจํานวนคณะรัฐมนตรีใหมีจํานวนนอยลง 

 

 ในอดีตที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไทยมีจํานวนมาก  เชน ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ กําหนดใหมีนายกรัฐมนตรี
หน่ึงคน และรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน ๔๘ คน  รวมแลวคณะรัฐมนตรีมีจํานวนมากถึง ๔๙ คน ทําให
บางครั้งไมมีความคลองตัวในการบริหารราชการ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ จึงไดลดจํานวนคณะรัฐมนตรีลง โดยใหมีนายกรัฐมนตรีหน่ึงคน และรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน 
๓๕ คน รวมแลวคณะรัฐมนตรีมีจํานวนเพียง ๓๖ คน เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีมีขนาดเล็กลง  สามารถ
ดําเนินการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีเอกภาพ  และสามารถตัดสินใจในปญหาสําคัญ ๆ  ของ



 ๑๑๔

ประเทศไดอยางฉับไวและมีความคลองตัว อันเปนผลสําคัญที่จะทําใหคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล
สามารถบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๒๐ 

  

 ๔.๔ การใหรัฐบาลสามารถจัดตั้ง โอน หรือยุบกระทรวง ทบวง กรม ไดงายขึ้น 

 

 หลักปกติทั่วไปกระทรวง ทบวง กรม ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายในรูปแบบพระราช
บัญญัติ  ดังน้ันตามหลักศักดิ์ของกฎหมายการจัดตั้ง โอน หรือยุบกระทรวง ทบวง กรม ก็ตองกระทาํ
โดยกฎหมายในระดับศักดิ์เดียวกัน  ซ่ึงปกติก็ตองตราเปนพระราชบัญญัติอันทําใหตองเขาสูการ
พิจารณาของรัฐสภา  และใชระยะเวลาในการพิจารณายาวนาน  ดังน้ันหากรัฐบาลมีความจําเปนเรง
ดวนในการปรับกระทรวง ทบวง กรม ก็ไมอาจกระทําไดรวดเร็วทําใหเปนอุปสรรคในการบริหารราช
การแผนดิน 

 ดังน้ันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดกําหนดใหรัฐบาล
สามารถจัดตั้ง โอน หรือยุบกระทรวง ทบวง กรม ไดโดยพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงรัฐบาลสามารถตรา
ไดงายและรวดเร็วกวาพระราชบัญญัติ  มาตรการนี้เปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในทางบริหารให
กับรัฐบาล  แตอยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญไดวางเงื่อนไขในกรณีที่จะสามารถตราพระราชกฤษฎีกาจัด
ตั้ง โอน หรือยุบกระทรวง ทบวง กรม ไวดังตอไปน้ี คือ การรวม หรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม 
ที่มีผลเปนการจัดตั้งเปนกระทรวง ทวง กรม ขึ้นใหม หรือการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม 
ที่มิไดมีการจัดตั้งเปนกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม ทั้งน้ี โดยไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของ
ขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
(มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง)  

 การที่รัฐธรรมนูญไดวางเงื่อนไขในการตราพระราชกฤษฎีกาไวเชนนี้  สงผลใหคณะรัฐ
มนตรีไมอาจตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม โดยมีการกําหนดตําแหนง
หรืออัตราของขาราชการ หรือลูกจางเพิ่มขึ้น  หากคณะรัฐมนตรีประสงคเชนนั้นก็ตองตราเปนพระ
ราชบัญญัติ  ทั้งนี้ เพ่ือเปนการปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบของคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้ง

                                          
๒๐ คณิน  บุญสุวรรณ และอมร  รักษาสัตย, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๐  

วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๒๔–๒๕ และ ๒๙–๓๐. 



 ๑๑๕

กระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหมเพ่ือขยายหรือเพ่ิมฐานอํานาจใหกับตนเอง และเพื่อปองกันไมใหมีการ
การใชอํานาจดังกลาวอยางพร่ําเพรื่อ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติโดยรวมได๒๑ 

 ตัวอยางของการอาศัยพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเพื่อประโยชนในการบริหารราชการ
แผนดินของคณะรัฐมนตรี เชน กรณีอาจเปนไปไดวาในอนาคตอาจมีการโอนกรมโยธาธิการ และการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรมทางหลวง สังกัดกระทรวงคมนาคม 
มาสังกัดกระทรวงซึ่งอาจมีการจัดตั้งขึ้นมาใหมเพ่ือแกไขปญหาการจราจรโดยเฉพาะ หรือการรวม
กระทรวงอุตสาหกรรมเขากับกระทรวงพาณิชย เพ่ือใหเหมาะสมกับภาวการณในปจจุบัน ซ่ึงประเทศ
ไทยไดมีสินคาอุตสาหกรรมเปนสินคาหลักในการสงออก เปนตน และดวยมาตรการดังกลาว จึงยอม
เปนผลใหคณะรัฐมนตรี สามารถดําเนินการบริหารราชการแผนดินดวยความคลองตัว มีประสิทธิ
ภาพและสามารถแกไขปญหาไดทันกับสถานการณ ซ่ึงจําเปนตองไดรับการแกไขอยางทันทวงที 
รวมทั้งเปนเครื่องมือสําคัญในการทําใหคณะรัฐมนตรี  โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะรัฐมนตรีที่เปนรัฐบาล
ผสมสามารถดําเนินนโยบายไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยไมตองประสบกับปญหา
ความลาชา อันมีสาเหตุสําคัญมาจากกระบวนการตราพระราชบัญญัติเหมือนเชนในอดีตที่ผานมา๒๒ 

                                          
๒๑ สมคิด  เลิศไพฑูรย, บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และอานันท  ปนยารชุน, รายงานการประชุมสภารางรัฐ

ธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๐  วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๒๓๔–๒๓๘, ๒๔๑–๒๔๔ และ ๒๔๘–
๒๔๙. 

๒๒ สมคิด  เลิศไพฑูรย, บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และอานันท  ปนยารชุน, รายงานการประชุมสภารางรัฐ
ธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๐  วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐, หนา ๒๓๔–๒๓๘, ๒๔๑–๒๔๔ และ ๒๔๘–
๒๔๙. 



บทที่ ๕ 
ประสิทธิภาพของมาตรการสงเสริมเสถียรภาพรัฐบาล 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

 ในการประเมนิประสิทธิภาพของมาตรการสงเสริมเสถยีรภาพรัฐบาล ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ น้ี จะวิเคราะหโดยอาศัยความเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่ได
มาจากการสัมภาษณ  ความเห็นของประชาชนซึ่งไดมาจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
และขอมูลจากสถิตทิี่เกิดขึน้ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕  ทั้งน้ี  การวิเคราะหจะคํานึงถึง
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญวา  ในแตละเร่ืองนั้นรฐัธรรมนูญมีเจตนารมณเชนใดเมื่อไดมีการใชรัฐ
ธรรมนูญมาแลวเปนเวลา ๕ ป  เจตนารมณดังกลาวของรัฐธรรมนูญน้ันบรรลผุลอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม อยางไร 
 

๑. การเสริมสรางพรรคการเมืองใหเขมแข็งและใหมีพรรคการเมืองนอยพรรคใน
สภา 
 

 ๑.๑ การเสริมสรางพรรคการเมืองใหเขมแข็งโดยการกําหนดใหสมาชิกภาพของ
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูกพันกับการเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

 

 (๑) การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรคการเมือง 

   

ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรคการเมืองน้ัน  แมจะทําใหพรรคการเมืองเขมแข็ง  แตก็ปรากฏวามีบางความเห็น  เห็นวา  การ
กําหนดไวเชนน้ีเปนการลิดรอนสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  
เพราะเทากับเปนการปดโอกาสคนที่ไมสังกัดพรรคการเมืองไมมีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้ง  บุคคล
ทั่วไปจึงไมอาจมีสวนรวมในทางการเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้งได  เชนนี้เทากับวาการกําหนดให



 ๑๑๘

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง  ขัดกับสิทธิของบุคคลใน
การเขามีสวนรวมกับรัฐในกิจกรรมทางการเมือง 

 

ข. ขอมูลจากสถิติป พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๕ 

 

ในการเลือกตั้งแตละคร้ังมักจะมีปญหากรณีที่พรรคการเมืองจะพิจารณาสงผูสมัครรับ
เลือกตั้ง เพราะเมื่อกฎหมายกําหนดใหการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนอํานาจของหัวหนาพรรคการ
เมืองที่จะใหความเห็นชอบ บอยครั้งที่เกิดปญหาวาในเขตเลือกตั้งเดียวกันใครจะเปนตัวแทนของ
พรรคการเมืองนั้นลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยในการสมัครรับเลือกตั้งในระบบแบงเขตน้ันผูสมัครจะตอง
มีหนังสือรับรองจากหัวหนาพรรคจึงจะมีสิทธิลงสมัครได และผูสมัครนั้นเม่ือสมัครแลวจะถอนการ
สมัครไมได โดยกฎหมายใหอํานาจผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเปนผูมีอํานาจตรวจ
สอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งภายหลังปดรับสมัคร ๗ วัน หากพบวาเอกสารการสมัครไมถูก
ตอง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งน้ันจะไมประกาศชื่อใหผูน้ันเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ตัวอยางเชน กรณีการสมัครรับเลือกตั้งของนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม ผูสมัคร 
ส.ส.ลพบุรี เขต ๓ พรรคความหวังใหม  ในตอนแรกหัวหนาพรรคความหวังใหมไดทําหนังสือรับรอง
ใหนายอุบลศักดิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคความหวังใหม แตตอมาหลังจากนายอุบลศักดิ์ได
ยื่นใบสมัครแลว หัวหนาพรรคความหวังใหมไดมีหนังสือไปยัง ก.ก.ต.จังหวัดลพบุรีเพ่ือแจงใหทราบ
วา พรรคความหวังใหมไมไดสงผูสมัครในเขต ๓ และทางผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตก็
วินิจฉัยตัดสิทธิในการสมัครของนายอุบลศักดิ์  นายอุบลศักดิ์จึงไดนําเรื่องน้ีขึ้นสูศาลฎีกา และศาล
ฎีกาไดมีคําวินิจฉัยวาหัวหนาพรรคการเมืองสามารถขอยกเลิกหนังสือรับรองการสมัครรับเลือกตั้งได   
ในที่น้ีขอนํารายละเอียดของคําสั่งศาลฎีกาที่ ๗๕๒/๒๕๔๕  มาพิจารณาเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการสังกัดพรรคการเมือง และความขัดแยงเม่ือหัวหนาพรรคการเมืองไมสงผูสมัครลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 

 

คําสั่งศาลฎีกาที่ ๗๕๒/๒๕๔๕ (นายอุบลศักดิ์  บังหลวงงาม โจทก  ผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดลพบุรี ผูคัดคาน)  

 “ผูรองยื่นคํารองวา ผูรองเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย และไดสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดลพบุรี ตอมาผู
คัดคานแจงผูรองวา ผูรองไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการ
เมืองที่นํามาประกอบการสมัครถูกหัวหนาพรรคแจงขอยกเลิก ซ่ึงมีผลเทากับขาดหนังสือรับรองของ



 ๑๑๙

หัวหนาพรรคการเมือง คําวินิจฉัยของผูคัดคานขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาตรา ๙, ๑๐, ๑๒, ๒๐ และขอบังคับพรรคความหวังใหม ขอ ๕๐ (๓), (๑๓) และวรรคทาย หนังสือ
ขอยกเลิกการรับรองของหัวหนาพรรคความหวังใหมเปนหนังสือที่ไมชอบดวยกฎหมายและขอบังคับ
พรรคความหวังใหม จึงไมมีผลในการยกเลิกหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคที่ผูรองนําไปประกอบ
การสมัครรับเลือกตั้ง ขอใหศาลฎีกามีคําสั่งใหผูคัดคานรับสมัครผูรองและประกาศชื่อผูรองเปนผู
สมัครรับเลือกตั้งในเขตที่ ๓ จังหวัดลพบุรีตอไป 

 ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา แมผูรองจะยื่นหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง
พรอมกับการยื่นใบสมัคร แตขั้นตอนการรับสมัครยังไมเสร็จสิ้น โดยผูคัดคานจะตองสอบสวนวาผู
สมัครมีสิทธิจะสมัครหรือไม ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน นับแตวันเปดรับสมัคร ในระหวางเวลาดัง
กลาวหัวหนาพรรคมีหนังสือขอยกเลิกหนังสือรับรองที่ใหผูรองลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค 
อันมีผลใหผูรองไมมีหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง การยื่นใบสมัครของผูรองจึงขาดหลัก
ฐานหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง สวนที่อางวามติที่ประชุมพรรคมีการบิดเบือนความ
จริงเปนการทํารายงานเท็จยังไมมีการรับรองรายงานการประชุ ม และสงรายงานใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่องดังกลาวไมมีความจําเปนที่จะตองนํามาพิจารณาในการตรวจสอบคุณสมบัติแต
อยางใด ขอใหยกคํารอง 

 ในวันนัดพิจารณา คูความแถลงรับขอเท็จจริงตามคํารองและคําคัดคาน ศาลฎีกาจึงมี
คําสั่งใหงดการสืบพยานของคูความ 

 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา “ขอเท็จจริงที่คูความแถลงรับและไมโตแยงกันฟงเปนยุติวา เม่ือวัน
ที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ผูรองยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดลพบุรี พรอมหลักฐานตาง ๆ ครบถวนรวมทั้งหนังสือรับรองของหัวหนา
พรรคความหวังใหมที่ผูรองเปนสมาชิกอยูตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ๓ 
จังหวัดลพบุรีผูคัดคาน ตอมาวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ หัวหนาพรรคความหวังใหมมีหนังสือถึงผู
คัดคานขอยกเลิกหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคที่สงผูรองลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตที่ ๓ จังหวัดลพบุรี และทําหนังสือฉบับลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๔๕ ยืนยันการยกเลิกอีกครั้งหนึ่ งเม่ือได รับการสอบสวนจากผูคัดคาน  ตอมาวันที่  ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ผูคัดคานมีหนังสือแจงไปยังผูรองวา ผูรองไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มีปญหา
ตองวินิจฉัยวา  การที่ผูคัดคานไมรับสมัครผูรองและไมประกาศชื่อผูรองเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตที่ ๓ จังหวัดลพบุรี ชอบหรือไม 

 เห็นวาผูที่จะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หน่ึงเพียงพรรคเดียวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) และ



 ๑๒๐

ผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองยื่นหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองวาสงผูสมัครสมาชิกผูน้ันเขา
สมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๑ วรรคสอง อีกดวย เม่ือไดรับใบสมัครแลว ผู
อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตองตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติของผูสมัคร
และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม ใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวัน นับแตวันปดการ
รับสมัครตามความในมาตรา ๓๒ วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ดังน้ัน 
แมผูรองจะยื่นใบสมัครพรอมกับหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคความหวังใหมครบถวนแลวก็ตาม 
แตในระหวางระยะเวลาการตรวจสอบหลักฐานการสมัคร ปรากฏวาหัวหนาพรรคความหวังใหมยืน
ยันขอยกเลิกหนังสือรับรองดังกลาว ตองถือวา การสมัครรับเลือกตั้งของผูรองขาดหลักฐานหนังสือ
รับรองของหัวหนาพรรคการเมืองวา สงผูรองเขาสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงมีผลเทากับผูรองไมอาจสมัคร
ในนามของพรรคความหวังใหมได การที่ผูคัดคานไมรับสมัครและไมประกาศชื่อผูรองเปนผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนการชอบดวยกฎหมายแลว ที่ผูรองอางวาหนังสือขอยกเลิกการรับรองของหัวหนาพรรค
ความหวังใหม เปนหนังสือที่ไมชอบดวยกฎหมายและขัดตอขอบังคับของพรรคจึงไมมีผลเปนการยก
เลิกหนังสือรับรองดังกลาวนั้น เห็นวา หัวหนาพรรคการเมืองเปนผูแทนของพรรคการเมืองในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 
๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ วรรคสอง ดังนั้น หัวหนาพรรคความหวังใหมยอมมีอํานาจที่จะออกหนังสือและ
ยืนยันการขอยกเลิกหนังสือรับรองดังกลาวที่ผูรองไดยื่นไวพรอมกับใบสมัครได สวนที่ผูรองอางวา
หนังสือดังกลาวไมชอบดวยขอบังคับพรรค ก็ไมปรากฏวาผูรองในฐานะสมาชิกของพรรคการเมืองได
ดําเนินการขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ วรรคสาม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการ
เมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตประการใด คํารองของผูรองฟงไมขึ้น 

 อน่ึง  คดีน้ีผูรองไมตองเสียคาธรรมเนียม ตองคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดใหแกผูรอง 

 จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง และใหคืนคาธรรมเนียมศาลทั้งหมดแกผูรอง” 
 

 นอกจากนั้น กอนหนาคําสั่งของศาลฎีกาขางตน ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็เคยเกิดกรณีดัง
กลาวเกิดขึ้นแตไมเปนที่ทราบกันมากนัก  ซ่ึงไดแก กรณีนายพิทักษ  รังษีธรรม ถูกระงับหนังสือรับ
รองจากหัวหนาพรรคถิ่นไทย  และไดมีการรองตอศาลฎีกา  และศาลฎีกาไดมีคําสั่งที่ ๘๒๑๐/๒๕๔๓  
ซ่ึงมีขอเท็จจริง ดังน้ี 

 คําสั่งศาลฎีกาที่ ๘๒๑๐/๒๕๔๓ (ระหวางนายพิทักษ  รังษีธรรม ผูรอง และผูอํานวย
การการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดตรัง ผูคัดคาน เร่ือง ขอใหวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือก
ตั้ง) 



 ๑๒๑

 “ผูรองยื่นคํารองวา ผูรองเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย และไดสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดตรัง ตอมาผูคัด
คานแจงผูรองวา ผูรองไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เน่ืองจากมีการระงับหนังสือรับรองของหัวหนา
พรรคการเมือง ขอใหศาลฎีกามีคําสั่งใหผูคัดคานรับสมัครผูรองและประกาศชื่อผูรองเปนผูสมัครรับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดตรังตอไป 

 ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา แมผูรองจะยื่นหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง
พรอมกับการยื่นใบสมัคร แตขั้นตอนการรับสมัครยังไมเสร็จสิ้น โดยผูคัดคานจะตองสอบสวนวา ผู
สมัครมีสิทธิจะสมัครหรือไมใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน นับแตวันเปดรับสมัคร ในระหวางเวลาดัง
กลาว หัวหนาพรรคมีหนังสือระงับหนังสือรับรองที่ใหผูรองลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค  อัน
มีผลใหผูรองไมมีหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง การยื่นใบสมัครของผูรองจึงขาดเอกสาร
สําคัญ ขอใหยกคํารอง 

 ในวันนัดพิจารณาคํารอง คูความแถลงขอเท็จจริงวา ผูรองไดสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต ๔ จังหวัดตรัง โดยมีหลักฐานพรอมและจายคาสมัครเรียบรอยเม่ือวนัที ่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผูคัดคานออกใบรับใหตอมาในวันเดียวกันนั้น ผูคัดคานไดรับโทรสารจาก
หัวหนาพรรคถิ่นไทยวา ทางพรรคระงับหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคที่ออกใหผูรอง และตอมาวัน
ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ พรรคถิ่นไทยแจงยืนยันหนังสือดังกลาว 

 ศาลฎีกาตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีปญหาตองวินิจฉัยวา การที่ผูคัดคานไมรับ
สมัครผูรองและไมประกาศชื่อผูรองเปนผูสมัครรับเลือกตั้งชอบหรือไม  ปญหาน้ีขอเท็จจริงรับฟงเปน
ยุติตามคําแถลงรับของคูความวา  ผูรองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานตาง ๆ  ครบถวนในวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ รวมทั้งหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคถิ่นไทยที่ผูรองเปนสมาชิกอยู  ในวัน
เดียวกันน้ันหัวหนาพรรคถิ่นไทยมีหนังสือถึงผูคัดคานขอระงับหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคถิ่น
ไทยดังกลาว และทําหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ยืนยันหนังสือขอระงับหนังสือรับ
รองดังกลาว เห็นวา ผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) และการสมัครตอง
สมัครในนามของพรรคการเมือง การยื่นใบสมัครตองมีหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองวา 
สงสมาชิกผูน้ันเขาสมัครรับเลือกตั้งตามความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๔๑ เม่ือยื่นใบสมัครแลว ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตองตรวจสอบหลักฐานการ
สมัคร คุณสมบัติของผูสมัคร และสอบสวนวา ผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไมใหเสร็จสิ้น
ภายใน ๗ วัน นับแตวันปดการรับสมัคร ตามความในมาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ดังน้ัน แมจะฟงไดวาผูรองยื่นใบสมัครพรอมหนังสือรับรองของหัวหนา
พรรคถิ่นไทยสงผูรองเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดตรัง  ในระหวางระยะเวลา



 ๑๒๒

การตรวจสอบหลักฐานของผูคัดคาน ตองถือวาการรับสมัครรับเลือกตั้งของผูรองขาดหลักฐาน
หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองวา สงผูรองเขาสมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงมีผลเทากับผูรองไม
อาจสมัครในนามพรรคถิ่นไทยได ที่ผูคัดคานไมรับสมัครและไมประกาสชื่อผูรองเปนผูสมัครรับเลือก
ตั้ง เปนการชอบดวยกฎหมายแลว 

 จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง” 
 

เม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง เทียบกับขอขัดของที่ทําใหบุคคลทั่วไปไมอาจสมัครรับ
เลือกตั้งได จะเห็นวาเจตนารมณที่ตองการปองกันปญหาความไรเสถียรภาพของรัฐบาลนั้น มีนํ้า
หนักนารับฟงกวาการใหเสรีภาพในการสมัครรับเลือกตั้งโดยไมสังกัดพรรคการเมือง  นอกจากนั้น  
ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้ง แตไมมีพรรคการเมืองใดรับบุคคลนั้นเขาเปนสมาชิก
พรรคการเมือง  บุคคลดังกลาวก็มีทางออกเพื่อแกไขปญหาไดโดยการดําเนินการจัดตั้งพรรคการ
เมืองขึ้นใหม  ทั้งน้ี กฎหมายก็ไดเปดโอกาสใหสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองไดโดยงายอยูแลว 

 

(๒) การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติด
ตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน 

 

ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ 
วัน  มีการแสดงความเห็นหลากหลายวา  บทกําหนดเชนนี้เปนการลิดรอนเสรีภาพในการยายพรรค
การเมือง  และทําใหพรรคการเมืองมีอํานาจเหนือสมาชิกพรรคการเมือง 

เหตุผลที่มีผูเสนอใหยกเลิกหลักเกณฑในเรื่อง ๙๐ วันนี้ ก็เพราะทําใหสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรไมอาจยายพรรคการเมืองไดเม่ือมีการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมมีอิสระ  
หากยกเลิกบทบัญญัติดังกลาวจะทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถูกผูกติดและกลายเปนทาสทาง
การเมืองของหัวหนาพรรค  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถขัดขืนหรือวิพากษวิจารณหัวหนา
พรรคที่มีพฤติการณเปนเผด็จการได  การคงบทบัญญัติดังกลาวไวทําใหหัวหนาพรรคสามารถขู



 ๑๒๓

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูที่วิพากษวิจารณหัวหนาพรรคดวยการไมสงลงสมัครรับเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งครั้งตอไป  หากมีการยกเลิกเกณฑเร่ือง ๙๐ วัน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูที่จะถูกตัดสิทธิ
มิใหลงสมัครรับเลือกตั้งก็ยังสามารถยายไปสังกัดพรรคการเมืองอ่ืนและลงสมัครรับเลือกตั้งได 

 

ข. ขอมูลจากสถิติป พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๕ 

 

จากรายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี : ประชาชนคิด
อยางไร ? กับรัฐธรรมนูญที่ใชมาครบ ๕ ป ในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑในเรื่อง ๙๐ วันนี้  มีความ
เห็นของประชาชนจําแนกไดดังน้ี๑ 

(๑) ประชาชนที่เห็นดวยกับการที่ผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถยายพรรคการเมืองได 
๙๐ วันกอนการเลือกตั้ง มีจํานวนรอยละ ๘๖.๔๐  ไมเห็นดวยรอยละ ๑๒.๔ 

สําหรับผูที่เห็นดวยนั้น มีเหตุผลตามลําดับ ดังน้ี 

๑) เพราะปองกันการซื้อตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รอยละ ๔๒.๒๙ 

๒) เพราะปองกันการซื้อเสียง รอยละ ๒๓.๖๐ 

๓) เพราะเพื่อใหพรรคการเมืองมีเสถียรภาพ รอยละ ๑๔.๙๐ 

สวนผูที่ไมเห็นดวยนั้น  มีเหตุผลตามลําดับ ดังน้ี 

๑) เพราะทําใหพรรคการเมืองมีอํานาจมากเกินไป รอยละ ๔.๘๑ 

๒) เพราะผูสมัครรับเลือกตั้งขาดอิสระและเสียโอกาสลงสมัครไดงาย รอยละ ๓.๙๓ 

๓) เพราะไมควรใหสังกัดพรรคการเมืองเลย  รอยละ ๑.๙๑ 

(๒) ในกรณีที่ประชาชนไมเห็นดวยกับการกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถยาย
พรรคการเมืองได ๙๐ วันกอนการเลือกตั้ง ประชาชนคิดวาควรมีการแกไขอยางไร จําแนกไดดังน้ี 

๑) ไมควรกําหนดวันเลย รอยละ ๓๔.๘๙ 

๒) ควรกําหนด ๓๐ วัน รอยละ ๒๔.๓๔ 

                                          
๑ สวนดุสิตโพล  คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผล

กระทบของการใชรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา และกรมประชาสัมพันธ, รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน กรณี : ประชาชนคิดอยางไร ? กับรัฐธรรมนูญท่ีใชมาครบ ๕ ป, ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕, หนา 
๔.  



 ๑๒๔

๓) ควรกําหนด ๖๐ วัน รอยละ ๑๖.๗๕ 

๔) ควรกําหนดจํานวนวัน รอยละ ๑๕.๔๒ 

 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน ไวก็เพ่ือปองกันการซื้อตัวผูสมัครและสง
เสริมใหการเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนการเขาเปนสมาชิกดวยเหตุผลในดานอุดมการณไมใช
ดานผลประโยชนอยางอ่ืน  จะเห็นวามีความหนักแนนมากกวาการเสนอใหยกเลิกบทบัญญัติดัง
กลาว  ทั้งน้ี  สําหรับสมาชิกพรรคการเมืองใดที่เร่ิมมีความขัดแยงกับพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก  
และเริ่มเห็นวาอาจไมไดรับการสงเสริมใหสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งตอไป  ก็ยอมมีสิทธิที่
จะลาออกจากพรรคการเมืองน้ัน  แลวไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนลวงหนาใหมีเวลามากกวา 
๙๐ วัน กอนวันเลือกตั้ง  การยอมใหยายพรรคการเมืองไดในชวงใกลเลือกตั้ง  ไมอาจหนีพนขอ
ครหาในเรื่องการซื้อขายตัวของผูสมัครได  แตก็ไมอาจพิสูจนหลักฐานไดชัดเจน  เพราะกรณีเชนนี้
คงไมมีใครออกมายอมรับตอสาธารณชนวา  ถูกพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งเสนอผลประโยชนที่ดี
กวา  ดังนั้นมาตรการปองกันที่ไมใหยายพรรคในชวงใกลเลือกตั้งจึงเปนมาตรการที่สําคัญที่ไมควร
ยกเลิก 

 

(๓) การกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพนจาก
การเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

 

ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

การกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพนจากการเปน
สมาชิกพรรคการเมือง  ถูกมองวาเปนการทําใหพรรคการเมืองมีอํานาจเหนือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมมีอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  ตองตกอยูภายใต
การควบคุมของพรรคการเมือง  ทําใหพรรคการเมืองไมเปนประชาธิปไตย  เม่ือพรรคการเมืองไม
เปนประชาธิปไตยเชนน้ีเสียแลว  ประเทศชาติจะเปนประชาธิปไตยไดอยางไร 

 

 



 ๑๒๕

ข. ขอมูลจากสถิติป พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๕ 

 

การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดเม่ือพนจากการเปน
สมาชิกพรรคการเมือง ขอพิพาทที่สะทอนใหเห็นวา  ระหวางความเปนหนึ่งเดียวในการดําเนินการ
ของพรรคการเมือง  กับความเปนอิสระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น สิ่งใดมีความสําคัญมากกวา
กัน กรณีที่พิพาท คือ กรณีที่พรรคประชากรไทยลบชื่อ ๑๒ ส.ส. ออกจากพรรค ในชวง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตอเน่ืองมาถึง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงขอพิพาทนี้ทายสุดก็มีการเสนอเขาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรม
นูญ  ในที่น้ีขอยกลําดับเหตุการณอันนําไปสูขอพิพาท ตลอดจนขอยุติของขอพิพาทดังกลาว 

ขอเท็จจริงตามลําดับเหตุการณของการเคลื่อนไหวลบชื่อ ๑๒ ส.ส. ของพรรคประชากร
ไทย มีดังน้ี๒ 

 - ๕ พ.ย. ๒๕๔๐ พรรคประชากรไทยมีมติใหสนับสนุน พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ เปน
นายกรัฐมนตรี แทน พล.อ. ชวลิต  ยงใจยุทธ (ซ่ึงไดลาออกจากตําแหนง) ตามขอตกลงของ ๖ พรรค
รวมรัฐบาลเดิม 

 - ๖ พ.ย. ๒๕๔๐ พรรคเสรีธรรมและพรรคกิจสังคม (ซ่ึงเปน ๒ พรรคใน ๖ พรรครวมรัฐ
บาลเดิม) หันไปสนับสนุนนายชวน  หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรี ทําใหเสียสนับสนุน พล.อ. ชาติชาย  
ชุณหะวัณ เหลือเพียง ๔ พรรค (๑๙๗ คน) สวนเสียสนับสนุนนายชวน  หลีกภัย เพ่ิมเปน ๖ พรรค 
(๑๙๖ คน) และ ส.ส. ของพรรคประชากรไทย (และกรรมการบริหารพรรคบางสวน) ประชุมและมีมติ
ดวยเสียสวนใหญใหสนับสนุน นายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี โดยมี ส.ส. ลงชื่อสนับสนุนมติ
ดังกลาว ๑๔ คน (จาก ส.ส. ๑๘ คน) 

 - ๗ พ.ย. ๒๕๔๐ ส.ส. ๑๔ คน ทําหนังสือแสดงเจตจํานองขอถอนการสนับสนุน พล.อ. 
ชาติชาย  ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี 

 - ๘ พ .ย . ๒๕๔๐ ส .ส . ๑๔ คน ทําหนังสือเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎรขอ
สนับสนุนนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี (อางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ และมาตรา 
๒๐๑ วรรคสาม) 

                                          
๒ สถาบันพระปกเกลา, รายงานการสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปพรรคการเมืองใหสอดคลองกับรัฐธรรม

นูญ หลังคําวินิจฉัยสถานภาพ ๑๒ ส.ส.พรรคประชากรไทย” วันที่ ๑๘ กมุภาพันธ ๒๕๔๒ ณ หองประชุม
สถาบันพระปกเกลา อาคารธนาคารทหารไทย พญาไท กรุงเทพฯ  (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๒), 
หนา ๓๓–๓๘. 



 ๑๒๖

 - ๙ พ.ย. ๒๕๔๐ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายชวน  หลีกภัย  เปน
นายกรัฐมนตรี 

 - ๑๔ พ.ย. ๒๕๔๐ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งรัฐมนตรี 

 - ๑๕ พ.ย. ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีไดเขาเฝาถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 

 - ๒๐ พ.ย. ๒๕๔๐ พรรคประชากรไทย มีมติไมเขารวมรัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย 
(ภายหลังจากที่ ส.ส. ๑๒ คน ไดเขารวมรัฐบาลไปแลว) 

 - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ พรรคประชากรไทย จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ  ครั้งที่ ๑/
๒๕๔๐ (ส.ส. ๑๒ คน โตแยงวา มิใชเปนการประชุมใหญของพรรค แตเปนเพียงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารพรรค ๓๘ คน เทานั้น เพราะการประชุมใหญตองเปนการประชุมที่ปฏิบัติตามขอ
บังคับพรรค ขอ ๒๑ (แกไข พ.ศ. ๒๕๔๐) และแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมอีก ๑๑ คน 
(ส.ส. ๑๒ คน โตแยงวาการแตงตั้งกรรมการบริหารพรรค มิไดกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค จึง
ไมชอบดวยขอบังคับพรรค นอกจากนี้ การเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการบริหารพรรคยังผิดขอ
บังคับพรรค ขอ ๑๒ (แกไข พ.ศ.๒๕๔๐) อีกดวย) 

 - ๑๕ ม.ค. ๒๕๔๑ หัวหนาพรรคประชากรไทยแจงการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร
พรคไปยังนายทะเบียนพรรคการเมือง 

 - ๓ ก.พ. ๒๕๔๑ ส.ส. ๑๒ คน ทําหนังสือเสนอตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให
ระงับการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 

 - ๒๔ ก.พ. ๒๕๔๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริหารพรรค (ซ่ึงตอมา ส.ส. ๑๒ คน ไดฟองขอความเปนธรรมตอศาลแพง และศาลแพงไดประทับ
รับฟองเปนคดีปกครอง) 

 - ๑๘–๒๑ มี.ค. ๒๕๔๑ มีการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ 

 - ๒๐ มี.ค. ๒๕๔๑ พรรคประชากรไทย จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค 
และมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ (ส.ส. ๑๒ คน โต
แยงวาคณะกรรมการบริหารพรรคไมมีสิทธิลงมติดังกลาว เพราะเปนสิทธิของที่ประชุมสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรของพรรคตามขอบังคับพรรค ขอ ๓๖ (แกไข พ.ศ. ๒๕๔๐) และเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ด
ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๗ วรรคแรก) 

 - ๒๑ มี.ค. ๒๕๔๑ ส.ส. ๑๒ คน ลงมติไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะตามมติของเสียงสวน
ใหญของที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค 



 ๑๒๗

 - ๑ มิ.ย. ๒๕๔๑ พรรคประชากรไทย  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค 
และมีมติใหขับ ส.ส. ๑๒ คน ออกจากตําแหนงกรรมการบริหารพรรคตามขอกลาวหาของสมาชิก
พรรค (ส.ส. ๑๒ คน โตแยงวามติดังกลาวไมชอบดวยขอบังคับพรรค ขอ ๔๓ และขอ ๔๕ (แกไข 
พ.ศ. ๒๕๔๐) และในวันเดียวกันพรรคประชากรไทยไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ เพ่ือแตงตั้ง
กรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมอีก ๒๑ คน เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคแทน (ส.ส. ๑๒ 
คน โตแยงวา มิใชเปนการประชุมใหญของพรรค แตเปนเพียงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรคไมกี่คนเทานั้น เพราะการประชุมใหญตองเปนการประชุมที่ปฏิบัติตามของคับพรรค ขอ ๒๑ 
(แกไข พ.ศ. ๒๕๔๐) การแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคจึงไมชอบดวยขอบังคับพรรค นอกจากนี้ การ
เสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการบริหารพรรคยังผิดขอบังคับพรรค ขอ ๑๓ (แกไข พ.ศ. ๒๕๔๐) อีก
ดวย) 

 - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ ส.ส. ๑๒ คน ทําหนังสือเสนอตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให
ระงับการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค 

 - ๒๕ ก.ย. ๒๕๔๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริหารพรรค 

 - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ พรรคประชากรไทย จัดใหมีการประชุมรวมของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค เพ่ือพิจารณาลงโทษ ส.ส ๑๒ คน ตามขอกลา
วหาของสมาชิกพรรค ผลปรากฏวาที่ประชุมไดมีมติใหลบชื่อ ส.ส. ๑๒ คน ออกจากทะเบียนสมาชิก
พรรคดวยคะแนนเสียง ๕๔ คะแนน อันเปนเหตุให ส.ส. ๑๒ คนสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๘ (๘) (ส.ส. ๑๒ คน โตแยงวา มติดังกลาวไมชอบดวยพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๒ วรรคสอง) 

 - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ ส.ส. ๑๒ คน ยื่นคํารองอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญ ขอใหวินิจฉัย
ใหมติของพรรคประชากรไทยเปนมติที่มิชอบ ตองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ วรรคสาม และวรรค
สี่ 

 - ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติของพรรคประชากรไทยที่ลบ
ชื่อ ส.ส. ๑๒ คน ออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคมีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ วรรคสาม 

 โดยคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๒ เรื่อง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิบสอง
คนไดยื่นคํารองอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญคัดคานวามติของพรรคประชากรไทยมีลักษณะตาม
มาตรา ๔๗ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ มีคําวินิจฉัยอันเปนเหตุผลที่สําคัญดังน้ี 

 “ตามขอเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏวา สาเหตุสําคัญที่พรรคประชากรไทยมีมติลบชื่อผูรอง
ออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทยนั้น เปนเพราะผูรองฝาฝนมติพรรคไปรวมรัฐบาลกับ



 ๑๒๘

พรรคประชาธิปตยและผูรองไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคในการลงมติในสภาผู
แทนราษฎร 

 ทางพิจารณาไดความวา ผูรองซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคประชากร
ไทยไดสนับสนุนนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ วันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐ
มนตรี วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีผู
รองที่  ๑ ผู รองที่  ๒ ผู รองที่  ๓ และผู รองที่  ๔ ได รับแตงตั้ งเปนรัฐมนตรีดวย  และวันที่  ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีไดเขาเฝาถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยกอนเขารับหนา
ที่แลว จนกระทั่งวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ พรรคประชากรไทยจึงไดอางวา ไดมีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๐ วาไมเขารวมรัฐบาลของนายชวน  หลีกภัย ซ่ึงเปนเวลาภายหลังจากที่ผูรอง
ไดเขารวมรัฐบาลไปแลว  แสดงวาขณะที่ผูรองเขารวมรัฐบาลนั้นพรรคประชากรไทยยังมิไดมีมติวา
ไมเขารวมรัฐบาล และขอบังคับพรรคที่ใชอยูในขณะนั้น หมวด ๙ การตั้งรัฐบาล ขอ ๓๔ กําหนด
เพียงวา ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารในการกําหนดตัวบุคคลเขาดํารงตําแหนงในคณะรัฐ
มนตรีในกรณีที่พรรคจัดตั้งรัฐบาล หรือรวมกับพรรคการเมืองอ่ืนจัดตั้งรัฐบาล จึงแสดงวาตามขอ
บังคับที่ใชอยูในขณะน้ัน การจัดตั้งรัฐบาลไมใชอํานาจของคณะกรรมการบริหารพรรค จึงถือไมไดวา
ผูรองฝาฝนขอบังคับพรรคหรือมติของคณะกรรมการบริหารพรรค 

 กรณีการไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคเรื่องการลงมติในสภาผูแทน
ราษฎร ขอบังคับพรรคประชากรไทยขอ ๓๖ กําหนดวา การลงมติในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรให
เปนไปตามมติซ่ึงที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดลงมติไว คณะกรรมการบริหาร
พรรคจึงไมมีอํานาจลงมติวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองลงมติไววางใจหรือไมไววางใจรัฐบาล 
เพราะเปนการปฏิบัติหนาที่ในสภาผูแทนราษฎรโดยตรง ซ่ึงขอบังคับพรรคเองก็กําหนดใหเปนไป
ตามมติของที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค จึงถือไมไดเชนกันวาผูรองไมปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริหารพรรคในกรณีน้ี 

 ขอพิจารณาที่วามติของพรรคประชากรไทยที่ลบชื่อผูรองออกจากทะเบียนสมาชิกพรรค
ประชากรไทย มีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสามของรัฐธรรมนูญหรือไมน้ัน ประการแรก มติหรือ
ขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ีหรือไม พิจารณาแลวเห็นวารัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๙ บัญญัติใหสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูแทนปวงชนชาวไทย และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชน
สวนรวมของปวงชนชาวไทย ดังน้ัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญจึงมีสถานะเปนผูแทน
ปวงชนชาวไทย มีหนาที่ตองปฏิบัติเพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย เชน การพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ฯลฯ การที่พรรคประชากรไทยมีมติลบชื่อผู
รองออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทย ผลที่เกิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๑๘ (๘) คือ 



 ๑๒๙

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสิ้นสุดลงนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ ซ่ึงเทากับ
ความเปนผูแทนปวงชนชาวไทยสิ้นสุดลงดวย และไมอาจปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนสวนรวมของ
ปวงชนชาวไทยได มติเชนนี้จึงขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดย
ชัดแจง 

 ประการที่สอง กรณีที่วามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก
อยูขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขหรือไม พิจารณาแลวเห็นวาการที่ผูรองถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามมติพรรค กรณีลง
ชื่อสนับสนุนนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีและเขารวมรัฐบาลนั้น ขอเท็จจริงปรากฏวา มติที่
ใหสนับสนุนพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีน้ัน เหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไปเม่ือ
พรรคการเมืองสองพรรคในหกพรรคซึ่งเคยมีมติรวมกันจะจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพลเอก ชาติชาย  ชุณ
หะวัณเปนนายกรัฐมนตรี ไดประกาศถอนตัวและกลับไปสนับสนุนนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐ
มนตรี จึงเปนผลใหขอตกลงของหกพรรคเดิมที่รวมจัดตั้งรัฐบาลโดยสนับสนุนพลเอก ชาติชาย  ชุณ
หะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ถือเปนมติที่ไมจําตองปฏิบัติตามตอไป และเม่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สวนใหญของพรรคประชากรไทยจํานวน ๑๔ คน จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๑๘ คน ซ่ึง
เปนผูแทนของปวงชนชาวไทยเห็นวามีความจําเปนรีบดวนตองสนับสนุนใหนายชวน  หลีกภัย เปน
นายกรัฐมนตรี เพ่ือแกไขวิกฤตการณของบานเมือง จึงเปนเรื่องที่พรรคการเมืองจะพึงรับฟงตาม
หลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย มติที่ใหลบชื่อผูรองออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชา
กรไทยดวยเหตุดังกลาว จึงขัดหรือแยังกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 โดยเหตุผลดังกลาวมาศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา มติของพรรคประชากรไทยที่ลบชื่อ
ผูรองออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทย มีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสามของรัฐธรรม
นูญ คําขออื่นนอกจากนี้ไมจําตองวินิจฉัย” 

 

เม่ือพิจารณาสภาพปญหาระหวางความเปนหนึ่งเดียวในการดําเนินการของพรรคการ
เมือง  กับความเปนอิสระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น สิ่งใดมีความสําคัญมากกวากัน จากกรณี
ของพรรคประชากรไทยขางตนแลว  เห็นวา  รัฐธรรมนูญไดกําหนดจุดดุลยภาพไวอยางเหมาะสม
แลว  โดยกําหนดใหในหลักการสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองตองดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองตามนโยบายของพรรคการเมือง  แตในการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรบางอยางที่จําเปนตองอาศัยความอิสระในการดําเนินการ  รัฐธรรมนูญก็ไดรับรองความเปน
อิสระปลอดจากการแทรกแซงโดยพรรคการเมืองไว เชน กรณีที่จะมีการลงมติเลือกหรือใหความเห็น
ชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ ก็ใหกระทําเปนการลับ และสมาชิก



 ๑๓๐

สภาผูแทนราษฎรยอมมีอิสระและไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอ่ืนใด  และหาก
พรรคการเมืองใดไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ น้ี  รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ วรรค
สาม ก็เปดทางใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถนําเรื่องเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได  โดย
หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นวามติหรือขอบังคับพรรคการเมืองดังกลาวขัดกับหลักการพื้นฐานแหงการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับน้ันเปนอัน
ยกเลิกไป  ตัวอยางที่เดนชัดของการรักษาดุลยภาพก็คือ กรณีพิพาทของพรรคประชากรไทยขางตน
น่ันเอง 

ดังน้ันเม่ือพิจารณาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง ที่ประสงคจะสรางมาตรการบังคับ
ใหกับพรรคการเมืองในการใชควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนสมาชิกของพรรคใหอยูในวินัย 
กฎ ขอบังคับของพรรคการเมือง เพราะเมื่อพรรคการเมืองสามารถควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ได  รัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพ  เปรียบเทียบกับความเปนอิสระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการ
ปฏิบัติหนาที่แลวจะเห็นวา  ในการทํางานรวมกันที่มีคนจํานวนมาก  หากปลอยใหตางคนตางคิด  
โดยไมมีขอยุติ  การทํางานนั้นก็คงไมอาจบรรลุผลได  หรือหากทายที่สุดจะบรรลุผลก็อาจไมเกิดประ
สิทธิภาพสูงสุด  เพราะตองใชเวลานาน  การใหมีพรรคการเมืองที่ควบคุมการทํางานของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรได  จะทําใหมีการคิดและตัดสินใจในระดับพรรค  เม่ือระดับพรรคการเมืองมีมติ
เชนใด  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแมไมเห็นดวยก็ตองดําเนินการตามมติของพรรคการเมือง  เปรียบ
เหมือนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูสื่อความประสงคของพรรคการเมืองใหปรากฏตอรัฐสภาใน
การปฏิบัติหนาที่  แตอยางไรก็ตาม  ในบางเรื่องที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจําเปนตองมีอิสระในการ
ตัดสินใจ  รัฐธรรมนูญก็ไดวางขอยกเวนใหในกรณีดังกลาวนั้น  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมอยูภาย
ใตอาณัติของพรรคการเมือง  เชน กรณีที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๖ วรรคสาม  เชนนี้  
จึงยังไมสมควรยกเลิกหลักการที่ใหการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดเม่ือพนจากการเปน
สมาชิกพรรคการเมือง 

 

๑.๒ การสงเสริมใหมีพรรคการเมืองนอยพรรค 

 

ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

ภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป  ผลการเลือกตั้งปรากฏวามีการพรรคขนาดใหญ



 ๑๓๑

และขนาดกลางเพียงไมกี่พรรคที่ไดรับการเลือกตั้ง  สวนพรรคขนาดเล็กแมจะสงสมาชิกพรรคลงรับ
เลือกตั้งแตก็ไมไดรับการเลือกตั้ง  พรรคการเมืองเล็ก ๆ   จึงคอย ๆ หายไป๓  ดังน้ันในเบื้องตนทํา
ใหเห็นไดวา  ในการเลือกตั้งไดมีพรรคการเมืองขนาดใหญเกินกวาที่คาดคิดเม่ือมีการรางรัฐธรรม
นูญ  ซ่ึงนับไดวาเปนครั้งแรกของประวัติการเมืองไทยที่ปรากฏวามีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว
ไดเสียงในสภาผูแทนราษฎรเกินกวากึ่งหน่ึง  และพรรคการเมืองพรรคเดียวที่มีเสียงเกินกวากึ่งหน่ึง
น้ีก็ไดจัดตั้งรัฐบาลผสม  ซ่ึงถือไดวาเปนรัฐบาลผสมอันเปนประวัติศาสตรของโลก  เพราะเมื่อกลาว
ถึงรัฐบาลผสม  คือ  แตละพรรคการเมืองไมมีเสียงเกินกวากึ่งหน่ึงของสภา  แตของประเทศไทยรัฐ
บาลผสมมีพรรคการเมืองพรรคหน่ึงมีเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล  เชนนี้
แลวจึงเห็นไดวาเปนผลิตผลของรัฐธรรมนูญที่ไดผลเกินคาด๔ 

 การที่รัฐธรรมนูญไดพยายามที่จะทําใหพรรคการเมืองมีนอยพรรค ผลที่ตามมาปรากฏ
วา  เกิดพรรคการเมืองนอยพรรคที่มีสมาชิกไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สภาพ
การณที่มีพรรคการเมืองนอยพรรคนี้เกิดขึ้นเร็วกวาที่คาดคิด๕ 

 การกําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อต่ํากวารอยละ ๕ บญัชี
รายชื่อของพรรคการเมืองน้ันจะไมมีสิทธิไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ  เปนกล
ไกอันหนึ่งที่จะทําใหระบบพรรคการเมืองเขมแข็งขึ้น  พรรคการเมืองใดดําเนินนโยบายไมดี ไมมี
นโยบายที่ชัดเจน ไมมีตัวบุคคลที่จะมาลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อที่ดี  พรรคการเมืองน้ันก็ไมควร
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ  เพราะหากใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได  ก็จะ
ทําใหมีพรรคการเมืองมีหลายพรรคในสภา  หลักเกณฑเร่ืองรอยละ ๕ น้ีจึงเปนหลักเกณฑที่สราง
ความเขมแข็งใหกับพรรคการเมือง๖  แตอยางไรก็ดีหลักเกณฑดังกลาวนี้ก็ทําใหพรรคขนาดเล็กที่ไม
ไดรับคะแนนถึงรอยละ ๕  ไมมีที่น่ังในสภาในระบบบัญชีรายชื่อ  ทายที่สุดอาจนําไปสูการสิ้นสุดของ
พรรคการเมืองขนาดเล็ก  ดังน้ันการใหตั้งพรรคงายแตทายที่สุดก็ลมไปไดงายดูเหมือนจะไมสอด
คลองกันในเรื่องนี้๗ 

 พรรคการเมืองที่มีขนาดใหญหลังมีการเลือกตั้งนั้นมีผูเห็นวา  ขนาดที่ใหญน้ันไมได
ใหญขึ้นมาเพราะการเลือกตั้ง  ไมไดเกิดตามธรรมชาติ๘  แตใหญขึ้นมาจากการรวมพรรค  ซ่ึงไมนา
จะถูกตอง  รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณจะใหเกิดพรรคการเมืองขนาดใหญโดยธรรมชาติ  ซ่ึงอาจตอง

                                          
๓ พงศเทพ  เทพกาญจนา, สัมภาษณ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๔๓. 
๔ ชุมพล  ศิลปอาชา, สัมภาษณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕, หนา ๒๙๕. 
๕ พงศเทพ  เทพกาญจนา, สัมภาษณ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๔๔. 
๖ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล, สัมภาษณ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๓๒. 
๗ พนัส  ทัศนียานนท, สัมภาษณ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๑๘.  
๘ มนูญกฤต  รูปขจร, สัมภาษณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๑๙๖. 



 ๑๓๒

ใชเวลา ๑๐–๒๐ ป กวาจะเกิดพรรคการเมืองโดยธรรมชาติได๙ โดยมูลเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดพรรค
ขนาดใหญไมเปนไปตามธรรมชาติ  เพราะไมมีการกําหนดเพดานของเงินบริจาคใหพรรคการเมือง  
ดังน้ัน  พรรคการเมืองที่มีเงินทุนมากจึงสามารถขยายใหญไดโดยเวลาเพียงไมถึง ๒ ป ก็อาจได
สมาชิกพรรคมากถึง ๑๑ ลานคนได 

การรวมพรรคการเมืองหลังเลือกตั้งน้ี ไมนาจะสอดคลองกับเจตนาของประชาชนผูใช
สิทธิเลือกตั้ง  เพราะการที่ผูสมัครไดรับเลือกตั้งนั้นไมไดรับเลือกตั้งเพราะตัวผูสมัครเทานั้น  แตยัง
ไดรับเลือกตั้งเพราะผูสมัครสังกัดพรรคการเมืองนั้นดวย  การที่ประชาชนเลือกผูสมัครคนใดก็เทากับ
เลือกพรรคการเมืองของผูสมัครนั้นในตัว  โดยการเลือกพรรคนั้นก็เพราะชื่นชอบนโยบายของพรรค  
หากพรรคการเมืองมารวมกันหลังเลือกตั้งก็ไมตรงกับที่ประชาชนไดลงคะแนนเลือกตั้ง  ควรที่จะมี
การหามไมใหมีการรวมพรรคหลังเลือกตั้ง  แตหากไมมีพรรคใดไดคะแนนเพียงพอจัดตั้งรัฐบาลก็
สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได๑๐ 

 รัฐธรรมนูญตองการใหพรรคการเมืองมีขนาดใหญและมีความเปนปกแผน  เปนพรรค
ของประชาชน  แตสิ่งที่ปรากฏขึ้นแมจะมีพรรคการเมืองขนาดใหญจริง  แตเปนพรรคที่อยูกันอยาง
หลวม ๆ  เปนพรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือใหรวมตัวกันในทางการเมืองเพื่อทํางานทางการเมือง  แตขาดจุด
ยืนรวมกันที่เปนปกแผน  ดังน้ันในเรื่องนี้จึงไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ๑๑ 

 อยางไรก็ดีมีผูเห็นวาการที่พรรคการเมืองมีขนาดใหญที่มีเสียงในสภาเกินกวากึ่งหน่ึง
อยางเชนในปจจุบัน  อาจไมไดเกิดจากกลไกที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  แตอาจเกิดจากสภาพของ
พรรคการเมืองนั้นที่มีการกวานตอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาสูพรรคการเมือง๑๒ 

 

ข. ขอมูลจากสถิติป พ.ศ.๒๕๔๐–๒๕๔๕ 

 

กอนประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน พรรคการเมืองในประเทศไทยมีเหลืออยู
เพียง ๙ พรรคการเมืองเทานั้น คือ 

๑) พรรคชาติไทย 

๒) พรรคประชาธิปตย 

                                          
๙ เดโช  สวนานนท, สัมภาษณ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๘๕. 
๑๐ อมร  รักษาสัตย, สัมภาษณ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๖๓-๒๖๔. 
๑๑ เสรี  สุวรรณภานนท, สัมภาษณ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๐๕. 
๑๒ ชวน  หลีกภัย, สัมภาษณ ๓ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๓๕. 



 ๑๓๓

๓) พรรคชาติพัฒนา 

๔) พรรคประชากรไทย 

๕) พรรคกิจสังคม 

๖) พรรคพลังธรรม 

๗) พรรคไท 

๘) พรรคชาติประชาธิปไตย 

๙) พรรคราษฎร 

หลังจากนั้น นับตั้งแตใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถึง
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๕ ตามขอมูลพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีพรรคการ
เมืองที่ยังดําเนินการอยูจํานวน ๔๘ พรรคการเมือง  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจํานวนดังกลาวแลวเห็นวาเปน
จํานวนที่มากอยู  จึงยอมทําใหเกิดขอสงสัยวา  เจตนารมณของพรรคการเมืองที่ตองการใหเหลือ
พรรคการเมืองนอยพรรคนั้นจะบรรลุผลไดอยางไร  สําหรับประเด็นขอสงสัยน้ี   หากพิจารณาตาม
ลําดับของการกอตั้งพรรคการเมืองสืบเนื่องตั้งแตกอน พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปจจุบัน จะพบวามีพรรคการ
เมืองเกิดขึ้นใหมหลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ จํานวนมาก  เพราะกติกาพรรคการเมืองใหมน้ันปรับเปลี่ยนไป  
คือ ไมไดบังคับใหถูกพรรคการเมืองตองสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง  ไมมีเหตุใหตองยุบพรรคหาก
พรรคการเมืองไมมีสมาชิกไดรับการเลือกตั้ง  ทําใหจึงยังคงมีพรรคการเมืองที่มีสถานะพรรคการ
เมืองอยูจํานวนมากถึง ๔๘ พรรคการเมือง      แตอยางไรก็ดีหากยอนไปพิจารณาพรรคการเมือง
ตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นหลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ จะพบวามีพรรคการเมืองจํานวนมากที่ถูกยุบพรรค เพราะไม
ดําเนินการตามกฎหมายพรรคการเมือง  โดยตามสถิติในรอบ ๕ ปนับตั้งแตใชรัฐธรรมนูญมีพรรค
การเมืองถูกยุบดวยเหตุที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายจํานวนมาก  มีเพียงการยุบพรรค ๓ พรรค คือ 
พรรคมวลชน พรรคเสรีธรรม และพรรคความหวังใหมเทานั้นที่เปนการยุบพรรคเพื่อรวมกับพรรค
ไทยรักไทยใหมีขนาดใหญขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 



 ๑๓๔

พรรคการเมอืงที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค  

ตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

 

ท่ี ชื่อพรรคการเมือง วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง เหตุท่ีมีคําสั่ง 

๑ มวลชน ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ยุบพรรครวมกับพรรคความหวังใหมเปน
พรรคการเมืองหลัก ตามมาตรา ๗๓ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

ปฏิรูป 

มหาราษฎรธิปตย 

ชีวิตใหม 

ชาตินิยม 

๔ มีนาคม ๒๕๔๒ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

ชาติสามัคคี 

ไทยกาวหนา 

ธรรมรัฐ 

รักชาติ 

๒๗ มกราคม ๒๕๔๓ 

๒๗ มกราคม ๒๕๔๓ 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

 

๑๓ 

ประชาสังคม 

ไทยพัฒนา 

ประชารัฐ 

แนวรวมเกษตรกร 

พลังสามัคคี 

ไทยสามัคคี 

ชาติเกษตรกรไทย 

รักสามัคคี 

รามสยาม 

สังคมประชาชน 

พิทักษไทย 

เสรีธรรม 

 

ชาวไรชาวนาไทย 

๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ 

๑๑ มกราคม ๒๕๔๔ 

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 

๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

๖ กันยายน ๒๕๔๔ 

 

๖ กันยายน ๒๕๔๔ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕, ๖๒ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ยุบตามขอบังคับพรรค มาตรา ๖๕ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕ 

ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทยเปนพรรคการ
เมืองหลัก ตามมาตรา ๗๓ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 



 ๑๓๕

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

ศรัทธาประชาชน 

พลังเกษตรกร 

นิติมหาชน 

ประชาชน 

พัฒนาสังคม 

๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ 

๑๘ กันยายน ๒๕๔๔ 

๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

ยุบตามขอบังคับพรรค มาตรา ๖๕ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๖๒ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 
 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

ถ่ินไทย 

เอกภาพ 

สังคมไทย 

สังคมใหม 

พลังไทย 

ชาวนาพัฒนาประเทศ 

ความหวังใหม 
 

พลังใหม 

โบราณรักษ 

พัฒนาไทย 

สรางสรรคไทย 

ไทยรวมพลัง 

๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ 

๑๗ มกราคม ๒๕๔๕ 

๓๑ มกราคม ๒๕๔๕ 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ 

๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕ 

๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕ 
 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ 

๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕, ๖๒ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๓๕ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙, ๓๕ 

ยุบพรรครวมกับพรรคไทยรักไทยเปน
พรรคการเมืองหลัก มาตรา ๗๓ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๖ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙, ๓๕ 

ยุบพรรคตามขอบังคับ มาตรา ๖๕ 

ไมดําเนินการตามมาตรา ๒๙ 

 

เม่ือพิจารณาจากสถิติในการยุบพรรคการเมืองแลวจะเห็นไดวา  กฎหมายไดกําหนดให
พรรคการเมืองตั้งงาย แตก็กําหนดเงื่อนไขไวหลายประการเพื่อสงเสริมใหพรรคการเมืองเหลานั้น
ดําเนินการเพื่อใหเติบโตเปนพรรคการเมืองขนาดใหญ  โดยหากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขเหลานั้น  ก็
เปนเหตุใหตองถูกยุบพรรคการเมืองได  เง่ือนไขสําคัญที่พรรคการเมืองไมอาจปฏิบัติและเปนเหตุให
ตองถูกยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 
๒๕๔๑  คือ 

(๑) กรณีตามมาตรา ๒๙ คือ ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัด
ตั้งพรรคการเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแตหาพันคนขึ้นไป ซ่ึงอยางนอยตอง
ประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา 



 ๑๓๖

(๒) กรณีตามมาตรา ๓๕ คือ หัวหนาพรรคการเมืองตองจัดทํารายการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียน
กําหนดและแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปเพ่ือประกาศใหสาธารณชนทราบ 
เวนแตพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไมถึงเกาสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน 

นอกจากนั้น  ในบรรดาพรรคการเมืองที่มีอยูจํานวน ๔๘ พรรคการเมืองนั้น  คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําลังเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองนั้นอีก ๕ พรรคการเมือง 

เม่ือพิจารณาพรรคการเมืองจํานวน ๔๘ พรรคการเมืองที่มีอยูแลว จะพบวาประกอบไป
ดวยพรรคขนาดเล็กจํานวนมาก โดยพรรคการเมืองสวนใหญจะไมมีสมาชิกไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร  ดังนั้น  หากจะพิจารณาเฉพาะพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะพบวาประกอบไปดวยพรรคการเมืองเพียง ๘ พรรคการเมือง ดังตอไป
น้ีเทานั้น คือ 

 

ลําดับท่ี ชื่อพรรคการเมือง ส.ส. แบงเขต ส.ส. บัญชีรายชื่อ รวม 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปตย 

ชาติไทย 

ชาติพัฒนา 

พรรคราษฎร 

กิจสังคม 

มวลชน 

ความหวังใหม 

๒๔๑ 

๙๘ 

๓๓ 

๒๔ 

๒ 

๑ 

- 

- 

๕๓ 

๓๒ 

๖ 

๗ 

- 

- 

๑ 

๑ 

๒๙๔ 

๑๓๐ 

๓๙ 

๓๑ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

 

พรรคการเมืองทั้ง ๘ พรรคดังกลาว  หากจะพิจารณาขนาดของพรรคการเมือง  โดยใช
เกณฑจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกตั้งจะพบวามีพรรคการเมืองที่ไดที่น่ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวา ๑๐๐ ที่น่ังเพียง ๒ พรรคการเมืองเทานั้น คือ พรรคไทยรักไทย กับพรรค
ประชาธิปตย  ซ่ึงพอนับไดวาเปนพรรคขนาดใหญ  สวนพรรคขนาดกลางที่ไดที่น่ังเพียง ๓๐ กวาที่
น่ังมีอยูอีก ๒ พรรคการเมือง คือ พรรคชาติไทย กับพรรคชาติพัฒนา  สวนอีก ๔ พรรคที่เหลือจัดวา
เปนพรรคขนาดเล็ก 



 ๑๓๗

จากจํานวนของพรรคการเมืองที่แมจะมีจํานวนมาก  แตเม่ือพิจารณาจากจํานวนพรรค
การเมืองที่ไดรับการสนับสนุนจะพบวา  ประเทศไทยในปจจุบันเหลือพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 
๒ พรรคการเมือง  โดยอาจมีพรรคการเมืองขนาดกลางอีก ๒ พรรคการเมืองเปนตัวสอดแทรกใน
ทางการเมือง  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวา  ในดานการลดจํานวนพรรคการเมืองนั้น  เจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญไดบรรลุผลในดานจํานวนพรรคการเมือง  โดยใชเวลารวดเร็วกวาที่คาดคิด คือ ใชเวลา
เพียงการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญเทานั้น 

แมพรรคการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะมี
พรรคเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  แตพรรคที่มีบทบาทในทางการเมืองอยางแทจริง  คือ  มีสวนรวมใน
สภานั้น (มี ส.ส. อยูในสภา)  มีอยูเพียงไมกี่พรรค  และที่สําคัญในบรรดาพรรคที่มีบทบาททางการ
เมืองในสภานั้น  เม่ือผานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปครั้งแรกนับแตใชรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พรรคการเมืองมีการรวมพรรคเกิดขึ้นครั้งใหญ
ใน ๓ กรณี คือ 

กรณีแรก การรวมพรรคระหวาง พรรคมวลชน กับพรรคความหวังใหม 

กรณีที่สอง  การรวมพรรคระหวาง พรรคเสรีธรรม กับพรรคไทยรักไทย 

กรณีที่สาม  การรวมพรรคระหวาง  พรรคความหวังใหม  กับพรรคไทยรักไทย 

นอกจากสองกรณีขางตนแลว  ยังมีกระแสขาวที่ไมยืนยันชัดเจนถึงการรวมพรรคอีก
หลายพรรคเขาดวยกัน เชน พรรคชาติไทยอาจรวมพรรคกับพรรคชาติพัฒนา หรือพรรคชาติพัฒนา
อาจรวมพรรคกับพรรคไทยรักไทย  กระแสการรวมพรรคเชนนี้ทําใหเห็นไดวา  สงเสริมใหเหลือ
พรรคการเมืองขนาดใหญเทานั้นที่จะมีบทบาทในการตอสูในทางการเมือง จนอาจนําไปสูขั้วทางการ
เมืองเพียง ๒ ขั้ว เหมือนเชนประเทศอื่นที่พัฒนาประชาธิปไตยมาอยางยาวนาน  แตการมี ๒ ขั้ว
การเมืองดังกลาวก็หาไดหมายความวาจะไมมีขั้วการเมืองอ่ืน  เพียงแตขั้วการเมืองอ่ืนนั้นมีบทบาท
ในทางการเมืองนอยและตองตอสูเพ่ือใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชน 

แตอยางไรก็ดีการรวมพรรคที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นดูเหมือนจะมิไดมีการรวมพรรค
บนพ้ืนฐานของแนวคิดและนโยบายของพรรคการเมืองที่สอดคลองตองกันจึงมารวมกันดังที่ควรจะ
เปนในวิถีประชาธิปไตย  หากแตเหตุในการรวมพรรคนั้นเปนเหตุผลอ่ืน เชน การรวมพรรคเพราะ
เห็นวาหากไมรวมพรรคก็อาจไมมีโอกาสไดเขามาเปนรัฐบาล  และในอนาคตอาจตองสูญสิ้นที่น่ังใน
สนามเลือกตั้ง  หรือการรวมพรรคเพราะหัวหนาพรรคเดิมจะวางมือในทางการเมือง โดยในพรรคนั้น
ไมมีผูที่เหมาะสมเพียงพอที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงหัวหนาพรรคไดอีกตอไปจึงตองมีการรวมพรรค  
หรือการรวมพรรคเกิดขึ้นเพราะเงินทุนที่ใชในการดําเนินการของพรรคการเมืองน้ันเหลือนอยเกิน
กวาที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตอไป  จึงตองแสวงหาแหลงเงินทุนแหลงใหมดวยการรวม
พรรค 



 ๑๓๘

แตไมวาจะเปนการรวมพรรคดวยเหตุผลใดก็ตาม  ก็นับวาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ที่ตองการใหเหลือพรรคการเมืองนอยพรรคนั้นกําลังกาวไปสูจุดสําเร็จในอนาคตที่ไมไกลจนเกินไป  
โดยการมีพรรคการเมืองเหลือเพียงนอยพรรค  จะทําใหการเมืองไทยในอนาคตเปนการเมืองที่อาศัย
นโยบายของพรรคการเมืองเปนเครื่องชี้วัดความนิยมจากประชาชน  การเลือกตั้งจะเปนการเลือก
นโยบายพรรคการเมืองเพ่ือเปนนโยบายของรัฐบาล  แทนที่การเลือกตัวบุคคล  และการมีพรรคการ
เมืองพรรคเดียวในการบริหารประเทศยอมจะทําใหเกิดเสถียรภาพในทางการเมืองอยางแนชัด 

ในอนาคตอีกไมไกลเกินไปประเทศไทยจะตองมีการเลือกตั้งที่คํานึงถึงนโยบายของ
พรรคการเมืองมากไปกวาตัวบุคคลที่อยูในพรรคการเมือง  ซ่ึงเม่ือถึงวันน้ันระบบพรรคการเมืองไทย
ก็จะมีความเขมแข็งและสงผลตามมาที่สําคัญ คือ ทําใหการเมืองไทยเขมแข็งตามไปดวย 

 

๒. การเพิ่มภาวะความเปนผูนําใหแกนายกรัฐมนตร ี
 

 ๒.๑ การกําหนดใหการเลือกนายกรัฐมนตรีตองกระทําในที่ประชุมสภาผูแทน
ราษฎร 

 

 การเลือกนายกรัฐมนตรีซ่ึงตองกระทําในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรนี้ ในการเลือก
นายกรัฐมนตรีมีประเด็นปญหาวา  การประชุมเพ่ือเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับผูที่
จะไดรับเลือกเปนนายกรัฐมนตรีกอนที่จะมีการลงมติเลือกไดหรือไม  ทั้งน้ีเพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๐๒ ใชคําวา “ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรี” ปญหานี้เกิดในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๑ ครั้งที่ ๒ วันศุกรที่ ๙ เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีความเห็นแตกตางเปนสองฝาย 

 ความเห็นฝายแรกเห็นวา เม่ือรัฐธรรมนูญใชคําวา “พิจารณา” แสดงใหเห็นวากอนมี
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมสามารถอภิปรายประกอบการเลือก
บุคคลใหเปนรัฐมนตรีไดซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการพิจารณา  จะหามไมใหมีการอภิปรายไมได  โดย
ตองเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เห็นดวยสนับสนุนใครขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ไดแสดง
ความคิดเห็นรวมตลอดถึงขอดีขอเสียของคนที่เปนนายกรัฐมนตรี และใหอีกฝายที่ไมเห็นดวย
อภิปรายทวงติง  หากไมใหมีการอภิปรายก็ไมอาจเรียกไดวา “พิจารณา” 

 ความเห็นฝายที่สองเห็นวา การพิจารณาใหความเห็นชอบนั้นจะมีการอภิปรายไมได  
เพราะบุคคลที่จะเปนนายกรัฐมนตรียังไมไดดําเนินการใด ๆ  ที่จะเปนเหตุใหสมาชิกสภาผูแทน



 ๑๓๙

ราษฎรอภิปราย  ดังน้ันตองลงมติโดยไมมีการอภิปรายไมไววางใจ  นอกจากนั้น การที่รัฐธรรมนูญ
ใชคําวา “พิจารณา” ไมไดหมายความวาจะตองมีการอภิปรายเสมอไป  โดยสามารถเปรียบเทียบได
จากบทบัญญัติในมาตรา ๓๑๓ ของรัฐธรรมนูญที่ระบุในเรื่องการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ใน (๒) 
กําหนดให ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม และใหรัฐสภาผู
พิจารณาเปนสามวาระ โดยใน (๕) ของมาตรา ๓๑๓ น้ันไดกําหนดวา เม่ือการพิจารณาวาระที่สอง
เสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เม่ือพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป ใน (๖) 
กําหนดวา การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อ และในขอบังคับการ
ประชุมของรัฐสภาซึ่งเกี่ยวของกับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ขอ ๙๓ กําหนดวา การพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่สามไมมีการอภิปราย  ดังนั้น คําวา “พิจารณา” ในมาตรา ๒๐๒ 
ก็เปนเชนเดียวกันกับคําวา “พิจารณา” ในมาตรา ๓๑๓  ซ่ึงไมใชคําเดียวกับคําวา “อภิปราย” 
 ปญหานี้ในทางปฏิบัติประธานสภาผูแทนราษฎรไมอนุญาตใหมีการอภิปรายประกอบ
การเลือกนายกรัฐมนตรี  เพราะเห็นวาเปนการใหความเห็นชอบบุคคลเขาสูตําแหนง  มิใชอภิปราย
การกระทําของบุคคล ทั้งน้ีเปนไปตามมติของที่ประชุมสภาซึ่งเสียงสวนใหญเห็นวาไมตองมีการ
อภิปราย ๓๓๔ เสียง และอภิปราย ๕๖ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง  ไมลงคะแนน ๒๘ เสียง๑๓ 

 ตอมาเมื่อมีการรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงเปนการราง
หลังจากเกิดปญหาขางตน  ในหมวด ๙ การพิจารณาใหความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี ขอ ๑๕๐-
๑๕๓ ก็ไมไดกําหนดใหมีการอภิปรายในการเลือกนายกรัฐมนตรี 

 

๒.๒ การกําหนดใหการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีในเชิงสรางสรรค 

 

ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

ในการกําหนดใหเม่ือมีการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี หากเปนการกลาวหาวา
นายกรัฐมนตรีมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจฝาฝนบท
บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหเม่ือจะมีการยื่นญัตติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีดวยขอกลาวหาดังกลาว  จะตองมีการยื่นเรื่องใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตอ
ประธานวุฒิสภา แลวประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง

                                          
๑๓ สภาผูแทนราษฎร, รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๑ ปท่ี ๑ คร้ังท่ี ๒ (สมัยสามัญ

ท่ัวไป), วันศุกรที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔.  



 ๑๔๐

ชาติเพ่ือพิสูจนความผิดทางกฎหมายกอน จึงจะย่ืนญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี
ได  มีประเด็นปญหาวาการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเชนนี้เปนการนําระบบตรวจสอบทางการเมืองไป
ผูกโยงกับการถอดถอนออกจากตําแหนงเปนการเหมาะสมหรือไม 

ประเด็นปญหาขางตนมีความคิดเห็นแตกตางเปนสองฝาย คือ 

ความเห็นฝายแรก  เห็นวา  การกําหนดไวดังกลาวนั้นเปนการเหมาะสมดีแลว  
เพราะสมัยกอนเม่ือมีการอภิปรายไมไววางใจ  ผูอภิปรายจะใชวิธีการดาและสาดโคลนผูถูกอภิปราย 
มีการเลนการเมืองแกลงกัน๑๔ ทําใหนักการเมืองทุกคนเปลี่ยนจากสีขาวกลายเปนสีเทา  ไมรูวาดํา
หรือขาว เพราะเหตุใด เปนการเปดโอกาสใหทําลายศรัทธาที่ประชาชนมีตอผูดํารงตําแหนงทางการ
เมือง เม่ือมีการสาดโคลนเสร็จแลวก็แลวกันไป  ดังนั้นการที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหกรณีที่จะมีการ
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  เพราะวานายกรัฐมนตรีทํางานไมมีประสิทธิภาพ สามารถ
อภิปรายได โดยไมตองยื่นถอดถอนตอวุฒิสภา  แตหากเปนการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี
เพราะเหตุนายกรัฐมนตรีกระทําการที่ผิดตอกฎหมาย ก็ตองยื่นถอดถอนกอนยื่นขออภิปรายไมไว
วางใจ ก็เพ่ือใหมีการตรวจสอบวานายกรัฐมนตรีกระทําการเชนนั้นจริงหรือไม  ไมใชเม่ืออภิปรายไม
ไววางใจแลวเสร็จก็แลวกันไป  ไมมีความชัดเจนในขอกลาวหา๑๕ ดังนั้นการใหมีการยื่นถอดถอน
นายกรัฐมนตรีดวย  ทําใหเร่ืองการอภิปรายวามีการทุจริตประพฤติมิชอบไมไดจบที่สภาผูแทน
ราษฎร  แมสภาผูแทนราษฎรจะอุมนายกรัฐมนตรีแตกระบวนการถอดถอนนายกรัฐมนตรีก็จะ
ดําเนินการตอไป๑๖ นอกจากการผูกโยงการอภิปรายไมไววางใจกับการถอดถอนออกจากตําแหนงไว
เชนนี้แลว  หากมีหลักฐานวาทุจริตก็ถูกฟองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ได  ทําใหรัฐมนตรีตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง  รัฐบาลตองรับผิดชอบตอประชาชนมากยิ่ง
ขึ้น  และในขณะเดียวกันฝายคานก็ตองมีคุณภาพมากขึ้น  จะยื่นญัตติไมไววางใจก็ตองมีหลักฐานให
ครบถวน  ตองไมยื่นญัตติที่เปนเรื่องสวนตัว๑๗  

นอกจากนี้การกําหนดใหการเปดอภิปรายไมไววางใจผูกโยงกับการถอดถอนนี้ยังเปน
การเนนเรื่องการปองกันและปราบปรามขจัดและสกัดคนที่ยังไมมีอุดมการณแลวยังมาแสวงหา
ประโยชนจากการเมืองเชิงธุรกิจ  มาตรการผูกโยงเชนน้ีจึงเหมาะสมสําหรับสังคมไทย๑๘ 

                                          
๑๔ อัษฎางค  ปาณิกบุตร, สัมภาษณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๓๒๙. 
๑๕ พงศเทพ  เทพกาญจนา, สัมภาษณ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๔๖-๒๔๗. ; อุทัย พิมพใจชน, 

สัมภาษณ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๑๘๓-๑๘๔. 
๑๖ อุทัย  พิมพใจชน, สัมภาษณ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๑๘๔. 
๑๗ ชุมพล  ศิลปอาชา, สัมภาษณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕, หนา ๒๙๗. 
๑๘ มนูญกฤต  รูปขจร, สัมภาษณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๑๙๘. 



 ๑๔๑

ความเห็นฝายที่สอง การกําหนดใหมาตรการตรวจสอบทางการเมืองผูกโยงกับมาตร
การถอดถอนออกจากตําแหนงน้ันเปนการไมเหมาะสม เพราะกอใหเกิดความลาชา๑๙ 

อยางไรก็ดี  มีผูเห็นวากระบวนการอภิปรายไมไววางใจนี้ในทางปฏิบัติเทาที่ปรากฏใน
รัฐสภาไทย  เม่ือมีการอภิปรายไมไววางใจ  แมผูถูกอภิปรายจะชนะเมื่อมีการลงมติ  เพราะมีเสียง
ขางมากในสภา  แตทายที่สุดก็หนีการตัดสินของสังคมไปไมได  สังคมจะวิพากษวิจารณถาเรื่องที่นํา
มาอภิปรายนั้นมีหลักฐานชัดเจนและเรื่องน้ันมีขอมูลที่นาเชื่อถือวาผูถูกอภิปรายไมไววางใจเปนไป
อยางที่ถูกนํามาอภิปราย  ผูถูกอภิปรายไมไววางใจก็อยูในตําแหนงอีกตอไปไมได๒๐ 

นอกจากนั้น  ยังมีประเด็นปญหาในเรื่องจํานวนเสียงที่ใชในการยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายไมไววางใจ  ซ่ึงรัฐธรรมนูญกําหนดไว ๒ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ทําให
มีผูเห็นวาจํานวนดังกลาวมากเกินไป  ทําใหฝายคานไมอาจตรวจสอบนายกรัฐมนตรีโดยการ
อภิปรายไมไววางใจได   

ประเด็นขางตนมีความเห็นแตกตางกันเปนสองฝาย 

ความเห็นฝายแรก เห็นวา การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหใชเสียง ๒ ใน ๕ ในการยื่น
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนั้น เปนจํานวนที่สูงเกินไป  ทําใหไมอาจมีการเปด
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได๒๑ โดยเฉพาะในสภาวการณที่พรรคการเมืองมีการใชเงิน
จํานวนมากในการบริหาร  พรรคการเมืองที่มีทุนมากก็สามารถขยายตัวไดเร็ว  มีการรวมพรรคการ
เมืองเขาดวยกันเพ่ือรวมกันจัดตั้งรัฐบาล  จนทําใหฝายคานมีเสียงไมถึง ๒ ใน ๕ ไมอาจเปด
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได  สงผลใหพรรคการเมืองที่มีฐานะ  มีนายกรัฐมนตรีที่รอดพน
จากการตรวจสอบดวยการยื่นญัตติไมไววางใจ๒๒  นายกรัฐมนตรีที่มีเจตนาหนีการอภิปรายไมไววาง
ใจก็จะกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดเสียงในสภาผูแทนราษฎรเกินกวา ๓๐๐ เสียง เพ่ือจะใหไมสามารถ
เปดอภิปรายไมไววางใจ  นายกรัฐมนตรีก็สามารถจะกระทําการใด ๆ  ก็ได  ไมวาสิ่งนั้นจะถูกหรือ
ไมถูกก็ตาม  ความเสียหายที่เกิดจากการบริหารประเทศ  แมจะเกิดจากรัฐมนตรี  แตก็เปนสิ่งที่
นายกรัฐมนตรีจะตองรับผิด  ผูที่สมควรถูกอภิปรายไมไววางใจมากที่สุด คือ นายกรัฐมนตรี  ดังนั้น  
จึงไมควรกําหนดเงื่อนไขมากเกินสมควรในการเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี๒๓ 

                                          
๑๙ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล, สัมภาษณ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๒๘. 
๒๐ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล, สัมภาษณ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๒๘. 
๒๑ มนูญกฤต  รูปขจร, สัมภาษณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๑๙๗. 
๒๒ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล, สัมภาษณ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๒๖. 
๒๓ ชวน  หลีกภัย, สัมภาษณ ๓ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๓๖. 



 ๑๔๒

นอกจากรัฐธรรมนูญกําหนดสัดสวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการยื่นญัตติไมไววาง
ใจนายกรัฐมนตรีไดแลว  ยังไดกําหนดเงื่อนเวลาในการขอเปดอภิปรายไวดวย  โดยจะมีการ
อภิปรายไดปหน่ึงเพียงสมัยประชุมเดียว คือ สมัยประชุมสามัญทั่วไป  ไมอาจยื่นในสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติ  ซ่ึงมีขอดี คือ ทําใหไมมีการอภิปรายเปะปะเกินไป  แตมีขอสังเกตวา  วิธีการเชน
น้ีระหวางนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีมีความแตกตางกันอยางไรถาแตละคนประพฤติปฏิบัติใน
ลักษณะใกลเคียงกันเหมือนกัน แลวคนที่เปนรัฐมนตรีถูกเปดอภิปรายไมไววางใจได  แตนายกรัฐ
มนตรีเปดอภิปรายไมไววางใจไมได  ดังน้ันหากประสงคจะไมใหมีการเปดอภิปรายเปะปะบอยครั้งก็
ควรกําหนดเวลาไววา  ในปหน่ึงใหมีการเปดอภิปรายไดไมเกิน ๑ สมัยประชุม๒๔ 

การกําหนดเงื่อนไขในดานจํานวนไว ๒ ใน ๕ เม่ือจะมีการขอเปดอภิปรายไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีน้ันเหมาะสําหรับรัฐบาลผสมที่เสียงของรัฐบาลกับฝายคานใกลเคียงกัน  แตหากรัฐ
บาลแมเปนรัฐบาลผสมแตมีเสียงขางมากในสภาโดยมีพรรคการเมืองหนึ่งเปนแกนขนาดใหญ  หลัก
เกณฑที่กําหนดไวไมเหมาะสม๒๕ 

ความเห็นฝายที่สอง เห็นวา  แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดจํานวนเสียงในการยื่นญัตติไม
ไววางใจไวถึง ๒ ใน ๕ ทําใหยากที่จะมีการยื่นญัตติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  แตนายกรัฐมนตรีก็
ถูกกระบวนการอื่นตรวจสอบได  เชน การถอดถอนออกจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ 
นอกจากนั้นการที่รัฐธรรมนูญกําหนดเสียงในการยื่นญัตติไมไววางใจไวถึง ๒ ใน ๕ น้ันก็เพ่ือไมใหมี
การเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี เพ่ือดานายกรัฐมนตรีโดยไมมีผลตอการลงมติไมไววาง
ใจ  เพราะถากําหนดเสียงในการเปดอภิปรายไมไววางใจไวที่ ๑๐๐ เสียง  แมเปดอภิปรายไมไววาง
ใจได  แตก็ไมอาจกระทําการอยางใดกับนายกรัฐมนตรีได  เพราะนายกรัฐมนตรีมีเสียงสนับสนุนใน
สภาผูแทนราษฎรเกินกวากึ่งหน่ึงอยูจํานวนมาก๒๖ หรือจะกลาวใหชัดเจนก็คือ  โดยธรรมชาติของ
ระบบรัฐสภาเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีจะตองมีมากกวากึ่งหนึง่อยู
แลว 

อยางไรก็ดีเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่กําหนดเรื่อง ๒ ใน ๕ ในการยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีที่ตองการใหเกิดความมั่นคงก็ตรงตามเปาหมาย 
เพราะไมตองการใหกลั่นกรองรัฐบาลไดงาย มาตรการนี้เปนมาตรการเสริมที่ไมตองการใหนายกรัฐ
มนตรีถูกอภิปรายเชา อภิปรายเย็น  แตก็อาจเสียวัตถุประสงคอ่ืนหากรัฐบาลมีเสียงเกินกวา ๓ ใน ๕  

                                          
๒๔ ชวน  หลีกภัย, สัมภาษณ ๓ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๓๖. 
๒๕ เดโช  สวนานนท, สัมภาษณ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๘๖. 
๒๖ พงศเทพ  เทพกาญจนา, สัมภาษณ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๔๘. พนัส  ทัศนียานนท, 

สัมภาษณ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๑๙. 



 ๑๔๓

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร๒๗  อน่ึง  เทาที่ผานมารัฐธรรมนูญไดพิสูจนแลววาเปนไปตามเจตนา
รมณที่ตองการใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ  โดยรัฐบาลภายใตรัฐธรรมนูญมีเสถียรภาพแลว  โดยสามารถ
อยูไดเกินกวา ๒ ป  ไมใชเพียง ๘ เดือนหรือ ๑๐ เดือนเหมือนเชนในอดีต๒๘ 

การที่รัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขในการยื่นญัติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววาง
ใจนายกรัฐมนตรีไวแตกตางจากรัฐมนตรีน้ันก็เพราะประสงคจะแยกการทําหนาที่ของรัฐมนตรีกับ
นายกรัฐมนตรีไวตางหากจากกัน  เม่ือแยกหนาที่แลวการที่จะอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี
ตองเปนความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีโดยตรง  สวนรัฐมนตรีเม่ือแยกจากกันแลวก็ควรจะ
อภิปรายเฉพาะตัวรัฐมนตรี  ซ่ึงเปนเจตนารมณสําคัญของรัฐธรรมนูญที่ใชอยูในปจจุบันซึ่งจะแตก
ตางกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมซ่ึงไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะหมายความถึงนายกรัฐมนตรีดวย  เพราะ
ฉะน้ันเม่ือรัฐธรรมนูญใหมที่ใชอยูในปจจุบันแยกออกไดอยางชัดเจนแลวในสวนการอภิปรายไมไว
วางใจรัฐมนตรี  เทาที่ผานมาเห็นไดวาในสวนฝายคานเองก็พยายามที่จะใชกระบวนการเขาไป
อภิปรายถึงตัวนายกรัฐมนตรีดวย  แตในทางสังคมเองหรือในทางการเมืองเองก็มีการวิพากษวิจารณ
กันจนกระทั่งฝายคานนั้นก็ยอมรับที่จะพยายามไมเขาไปแตะตัวนายกรัฐมนตรีถาไมเกี่ยวของจริง ๆ  
ก็ถือไดวาเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญจึงไมนาที่จะแกไขปรับปรุงในสวนนี้๒๙ 

อยางไรก็ตามการที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหการยื่นญัตติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตอง
เสนอรายชื่อผูที่สมควรเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไปหากมีการลงมติไมไววางใจดวยนั้น  มีผูไมเห็น
ดวย  เพราะเห็นวาเปนจุดออนของรัฐธรรมนูญ  ควรยกเลิกหลักเกณฑในเรื่องน้ี  โดยประการแรก  
หากภายใน ๔๕ วันหาผูที่เหมาะสมเปนนายกรัฐมนตรีไมได  ก็ตองนําเอารายชื่อผูที่ไดรับการเสนอ
ชื่อในญัตติไมไววางใจทูลเกลาฯ  ดังน้ันรัฐบาลจะกลายเปนรัฐบาลเสียงขางนอยทันที  ประการที่
สอง  เม่ือยื่นญัตติไมไววางใจกติกาที่บังคับใหตองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหมมาดวยทําใหเกิดรัฐ
บาลเสียงขางนอย  โดยกรณีที่มีการลมนายกรัฐมนตรีเพราะมีความไมพอใจนายกรัฐมนตรี  แมจะ
ลมไดสําเร็จแตผูที่จะเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไปก็มาจากพรรคฝายคาน  ถาพรรคการเมืองอ่ืนไม
สนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนดังกลาว  รัฐบาลนั้นก็จะกลายเปนรัฐบาลเสียงขางนอย๓๐ 

 

                                          
๒๗ มีชัย  ถชุพันธุ,  สัมภาษณ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๑๓. 
๒๘ อมร  รักษาสัตย, สัมภาษณ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๖๔. 
๒๙ เสรี  สุวรรณภานนท, สัมภาษณ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๑๗-๓๑๘. 
๓๐ ชุมพล  ศิลปอาชา, สัมภาษณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕, หนา ๒๙๖-๒๙๗. 

 



 ๑๔๔

ข. ขอมูลจากสถิติป พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๕ 

 

หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังไมมีการยื่น
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  เพราะจํานวนเสียงของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรที่อยูในพรรคฝายคานนั้นมีจํานวนเสียงไมถึง ๒ ใน ๕  จึงทําไดมากสุดเพียงการขอ
เปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีรายบุคคลเทานั้น 

การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหผูกโยงการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีการ
กลาวหาวานายกรัฐมนตรีมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจ
ฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กับกระบวนการถอดถอนออกจากตําแหนงนั้น  แท
จริงไมไดเปนอุปสรรคตอการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีแต
อยางใด กลาวคือ   

ประการแรก  หากประสงคจะยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรี  โดยไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตองยื่นเรื่องถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจาก
ตําแหนงกับประธานวุฒิสภาดวย  ก็ตองยื่นขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีดวยเหตุอ่ืนที่
ไมใชเหตุที่กลาวหาวานายกรัฐมนตรีมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราช
การ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  เชน กลาวหาวานายกรัฐมนตรีบริหาร
ประเทศผิดพลาด ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน หากกลาวหาเชนนี้ก็ไมตองมีการยื่นถอดถอนนายกรัฐ
มนตรีตอวุฒิสภา 

ประการที่สอง หากจะยื่นญัตติไมไววางใจโดยกลาวหาวานายกรัฐมนตรีมีพฤติการณ
รํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย  ก็ตองยื่นถอดถอน  เพ่ือไมตองการใหการกลาวหานั้นยุติเม่ือการอภิปรายไมไววางใจ 
และไมตองการใหใชเวทีการอภิปรายไมไววางใจเปนเวทีที่ดานายกรัฐมนตรี  แตรัฐธรรมนูญตองการ
ใหมีการตรวจสอบอยางแทจริง  เพราะหากผูยื่นญัตติไมมีขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับการกลาวหานายก
รัฐมนตรีแลว  แมนายกรัฐมนตรีอาจไดรับการไววางใจจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพราะมีเสียง
ขางมาก  แตหากการถอดถอนก็ไมอาจดําเนินการไดสําเร็จเพราะขอกลาวอางไมมีนํ้าหนักมากพอที่
จะใหวุฒิสภาลงมติถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหนง  ผูที่จะไดรับความเสียหายยอมเปนผู
ยื่นขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีน้ันเองเพราะเทากับกลาวหาโดยไมมีพยานหลักฐาน
เพียงพอ 
 



 ๑๔๕

๓. การแยกอํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหารโดยการหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐ
มนตรีในขณะเดียวกนั 
 

ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

การหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกันมีประเด็นปญหาวา  ทําใหรัฐมนตรี
ไมสนใจงานของสภา  รัฐมนตรีมีความหางเหินกับสภา  ประเด็นนี้มีความเห็นแตกตางกันเปนสอง
ฝาย ดังน้ี 

ความเห็นฝายแรก เห็นวา  ความสัมพันธระหวางรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะหางเหินหรือไมขึ้นอยูกับแตละคน  การไมใหรัฐมนตรีเปนสมาชิกรัฐสภาในขณะเดียวกัน  
ทําใหรัฐมนตรีมีเวลาในการทํางานบริหารมากขึ้น แมจะมีขอเสียทําใหรัฐมนตรีไมตองถูกบังคับใหไป
รวมประชุมสภาผูแทนราษฎร๓๑ แตเม่ือเปรียบเทียบกันงานของรัฐมนตรีมีอยูทวมทน  การใหรัฐ
มนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียวกันยอมไมอาจปฏิบัติหนาที่ทั้งสองประการใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ความรูสึกที่หางเหินระหวางรัฐมนตรีกับสมาชิกรัฐสภานั้นอาจมาจากความเคย
ชินในอดีตที่รัฐมนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยตองมาประชุมสภาเพื่อใหครบองคประชุม  
แตเม่ือหามไมใหรัฐมนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียวกัน  รัฐมนตรีจึงไมจําเปนตองมา
ประชุมสภาซึ่งเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด  จึงทําใหรูสึกเหินหางกัน  รูสึกเหมือนรัฐมนตรีไมสน
ใจงานของสภาผูแทนราษฎร  แตแทจริงรัฐมนตรีสามารถทราบการประชุมสภาผูแทนราษฎรผาน
ทางเลขานุการของรัฐมนตรี (ซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร) อยูแลว๓๒  อยางไรก็ดีเม่ือเกิดความ
เคยชินในระบบใหมมากขึ้น  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็จะเรียกรองใหรัฐมนตรีมาประชุมสภามาก
ขึ้น  และเมื่อมีที่ทําการสภาใหมที่มีพ้ืนที่  สภาก็ควรจะสรางหองทํางานใหรัฐมนตรีเพ่ือใหรัฐมนตรี
ทํางานใกลกับสภา๓๓  นอกจากนี้ในการแกไขปญหาความหางเหินระหวางสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กับรัฐมนตรีน้ันอาจมีการใชกลไกของพรรคการเมืองเขามาประสานเสริมได๓๔ 

การที่รัฐมนตรีไมตองไปประชุมสภาทุกครั้งไมนาจะสรางความเสียหาย  เพราะในภาพ
รวมรัฐมนตรีตองทํางานในกระทรวงและทํางานในคณะรัฐมนตรีแลวยังตองทํางานในพรรคการเมือง
อีก หมดแรงไป ๓ แรง  เม่ือตองออกงานสังคมก็หมดแรงที่ ๔ อีก  ดังนั้นจึงไมควรนํางานดานนิติ

                                          
๓๑ พงศเทพ  เทพกาญจนา, สัมภาษณ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๔๙. 
๓๒ อุทัย  พิมพใจชน, สัมภาษณ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๑๘๗. 
๓๓ มีชัย  ถชุพันธุ,  สัมภาษณ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๒๑-๒๒๒. 
๓๔ พนัส  ทัศนียานนท, สัมภาษณ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๒๐. 



 ๑๔๖

บัญญัติไปใหรัฐมนตรี  หากจะมองในอีกแงมุมหน่ึงคณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณารางกฎหมายอยูแลว
กอนเสนอเขาสูการพิจารณาของสภา  รางกฎหมายสวนใหญเสนอโดยคณะรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี
ไดพิจารณารางกฎหมายดังกลาวหลายรอบนับตั้งแตกระทรวงเสนอรางกฎหมายเขาคณะรัฐมนตรี  
เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการก็จะสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจรางกฎหมาย  
เม่ือตรวจแลวเสร็จก็สงกลับมายังคณะรัฐมนตรีเพ่ือที่จะไดพิจารณาตอไปวาจะเสนอเขาสูการ
พิจารณาของสภาเมื่อใด  ลักษณะดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาคณะรัฐมนตรีไดพิจารณารางกฎหมายอยู
แลว  จึงไมจําเปนตองเขาไปน่ังฟงการพิจารณารางกฎหมายนั้นในสภาอีก  อีกทั้งการที่รัฐมนตรีไม
ไดเปนสมาชิกสภาดวย  การไมไปประชุมสภาก็จะไมกระทบตอองคประชุมของสภา๓๕ 

ความเห็นฝายที่สอง เห็นวา  เม่ือมีการหามสมาชิกรัฐสภาไมใหเปนรัฐมนตรีในขณะ
เดียวกันซึ่งเปนการแยกอํานาจ  รัฐมนตรีก็คิดวาไมใชหนาที่ที่จะตองมาประชุมสภา  รัฐมนตรีจะมา
ประชุมสภาก็ตอเม่ือพิจารณาแลวเห็นวามีเร่ืองที่เกี่ยวกับรัฐมนตรี  การประชุมวันใดไมมีเร่ืองที่เกี่ยว
ของก็จะไมมาประชุมทําใหเกิดปญหาในกรณีที่บางครั้งการประชุมสภาตามขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร ขอ ๑๙  กําหนดใหแมจะไมไดบรรจุเร่ืองไวในวาระการประชุม  แตที่ประชุมเห็นวา
อยากจะพิจารณาเรื่องใดก็สามารถดําเนินการได  ถาเปนความเห็นของสภาที่จะใหมีการหยิบยก
เรื่องใดขึ้นมาพิจารณา  โดยเม่ือมีการหยิบยกเรื่องใดที่เกี่ยวของกับรัฐมนตรีขึ้นพิจารณาแลวปรากฏ
วารัฐมนตรีไมอยูในที่ประชุมทําใหเกิดปญหาไมอาจพิจารณาเรื่องดังกลาวได  ดังน้ัน หากใหสมาชิก
รัฐสภาเปนรัฐมนตรีดวยในขณะเดียวกันจะทําใหเกิดความยึดโยง  จะทําใหการทํางานของระบบรัฐ
สภากับระบบของฝายบริหารสามารถที่จะเกี่ยวรอยไปกันได๓๖  สวนขอกังวลที่วาเม่ือใหรัฐมนตรีเปน
สมาชิกรัฐสภาในขณะเดียวกันแลวรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกรัฐสภาอาจลงมติใหกับตัวเองเม่ือมีการลง
มติไมไววางใจนั้นสามารถแกไขไดโดยการหามไมใหมีการลงมติในกรณีดังกลาว๓๗ 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นการหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน  ทําใหเม่ือ
มีการปรับคณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรีที่มาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็จะไมเหลือตําแหนงใดอีกตอ
ไป ทําใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจมากกวารัฐมนตรี เปนปญหาหรือไม  เรื่องน้ีมีความเห็นแตกตาง
เปนสองฝาย คือ 

ความเห็นฝายแรก เห็นวา การที่รัฐมนตรีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดในขณะ
เดียวกันอยางในอดีตที่ผานมานั้น  รัฐมนตรีอาจทํางานไมเปนทีมกับคณะรัฐมนตรี  เม่ือรัฐมนตรีไม
พอใจก็อาจออกมาแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ ทั้ง ๆ ที่เร่ืองดังกลาวควรหารือในท่ีประชุมคณะ
รัฐมนตรี  การออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากวิจารณรัฐบาลของตนเองนั้น  รัฐมนตรีกลาที่จะ

                                          
๓๕ อมร  รักษาสัตย, สัมภาษณ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๖๕. 
๓๖ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล, สัมภาษณ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๓๑-๒๓๒. 
๓๗ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล, สัมภาษณ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๓๒. 



 ๑๔๗

ออกความเห็นเพราะถือวามีตําแหนงอีกตําแหนงสํารองอยู คือ ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
แตเม่ือมีการหามรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียวกัน  ทําใหรัฐมนตรี
ตองทํางานหนักขึ้น  เพราะหากทํางานไมดี  ถูกปลดออก  ก็จะไมเหลือตําแหนงใด ๆ ในทางการ
เมืองอีก  สงผลใหรัฐมนตรีตองวางตัวใหทํางานดีขึ้น๓๘  นอกจากนั้นการที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจ
นายกรัฐมนตรีมากกวารัฐมนตรีน้ันเปนสิ่งที่เหมาะสม  เพราะนายกรัฐมนตรีมีตําแหนงสําคัญกวารัฐ
มนตรี  ในอดีตนายกรัฐมนตรีตองคอยหงอรัฐมนตรีรวมคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนภาพที่ไมเหมาะสม  แม
ปจจุบันรัฐมนตรีจะตองหงอนายกรัฐมนตรีแตก็ยังเหมาะสมกวาการใหนายกรัฐมนตรีหงอรัฐมนตรี๓๙ 

ความเห็นฝายที่สอง เห็นวาการที่กําหนดใหรัฐมนตรีไมมีสถานะเปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรอยูดวยในขณะเดียวกัน  ทําใหรัฐมนตรีไมอาจโตแยงความเห็นของนายกรัฐมนตรีได  
เม่ือมีความเห็นที่ขัดแยงกัน โดยเฉพาะหากกรณีที่เรื่องน้ันเปนประโยชนสําหรับประเทศชาติ  แตรัฐ
มนตรีตองยอมตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี  เพราะมิเชนนั้นก็จะถูกปรับออกจากการเปนรัฐ
มนตรีและไมมีตําแหนงทางการเมืองอีกตอไป  นายกรัฐมนตรีอาจเปนเผด็จการทางความคิดได 

นอกจากนั้นการหามรัฐมนตรีเปนสมาชิกรัฐสภาในขณะเดียวกันยังอาจทําใหการปรับ
คณะรัฐมนตรีกระทําไดยากเพราะรัฐมนตรีไมยอมออกจากตําแหนง  โดยหากออกจากตําแหนงแล
วจะไมเหลือตําแหนงทางการเมืองใด ๆ อีกตอไป เวนแตไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอ่ืนในภายหลัง  นายกรัฐมนตรีจึงมีความยากลําบากเมื่อตองปรับคณะรัฐมนตรีใหสอด
คลองกับสถานะการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 อยางไรก็ดการหามไมใหรัฐมนตรีเปนสมาชิกรัฐสภาในขณะเดียวกันเปนการแยกหนาที่  
โดยคนคนเดียวไมใหสวมหมวก ๒ ใบ เปนหลักการที่ดีและสามารถใชได  โดยการแบงฝายบริหาร
ออกจากฝายนิติบัญญัติเปนการหาทางออกทางการเมืองใหมซ่ึงยังไมทราบผลดีหรือผลรายในระยะ
ยาว แตเทาที่ผานมายังพอใชได  ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารนี้ไมนาหวง 
เพราะมีพรรคการเมืองเปนตัวเชื่อมโยงอยูแลว  แทจริงแลวถาใหสองฝายสัมพันธกันมากเกินไปก็
อาจเปนผลราย๔๐ 

การที่รัฐธรรมนูญกําหนดไมใหรัฐมนตรีเปนสมาชิกรัฐสภาในขณะเดียวกันนี้  บางครั้งก็
สงผลกระทบตอการกําหนดมาตรการตรวจสอบการทํางานของรัฐมนตรี  เชน  ในเรื่องกระทูถามสด  
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญประสงคใหรัฐมนตรีตอบคําถามสดในสภา  คือ  เม่ือมีการถามก็ตองตอบ
ทันที  แตขอบังคับการประชุมกําหนดใหยื่นกระทูถามสดในตอนเชาแลวใหตอบกระทูน้ันในตอนบาย  
ทําใหไมมีการถามและตอบแบบสด  ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อหามรัฐมนตรีเปนสมาชิกสภาในขณะเดียวกัน
                                          

๓๘ พงศเทพ  เทพกาญจนา, สัมภาษณ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๕๐. 
๓๙ อุทัย  พิมพใจชน, สัมภาษณ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๑๘๘. 
๔๐ อมร  รักษาสัตย, สัมภาษณ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๖๕. 



 ๑๔๘

เสียแลว  รัฐมนตรีซ่ึงไมไดมีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงไมจําเปนตองมาประชุมสภา  ดัง
น้ัน  จึงตองกําหนดหวงเวลาพอสมควรเพื่อใหรัฐมนตรีมาตอบกระทูถาม๔๑ 

การหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกันน้ันเปนหลักการของการแยก
อํานาจโดยเด็ดขาด โครงสรางเชนนี้เปนพ้ืนฐานรองรับการแยกอํานาจโดยเด็ดขาดกาวเกือบจะถึงจุด
สุดยอด ในอนาคตอาจนําไปสูการพัฒนาใหมีการเลือกตั้งผูบริหารประเทศโดยตรงเหมือนดังที่ใชอยู
ในกรุงเทพมหานครที่มีการเลือกตั้งผูวากรุงเทพมหานครโดยตรง สภากรุงเทพมหานครไมสามารถ
โคนผูวาได  ตางฝายตางทํางานในหนาที่รับผิดชอบของตน๔๒ 

 การหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกันเหมาะสมสําหรับประเทศพัฒนา
แลวเพราะมีการแยกกันเด็ดขาดระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร เพราะตางฝายตางก็มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แตประเทศไทยฝายบริหารมาจากความเห็นชอบของฝายนิติ
บัญญัติภายใตระบบรัฐสภาจึงแยกสองฝายออกจากกันไมได    ดังนั้นไมควรแยกสองฝายออกจาก
กัน๔๓ 

 

ข. ขอมูลจากสถิติป พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๕ 

 

รัฐบาลภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ทางการเมือง  แมบางครั้งจะมีความเห็นที่แตกตางกัน  แตเม่ือนายกรัฐมนตรีตัดสินความเห็นที่แตก
ตางกันนั้นอยางไร  ปญหาที่เห็นแตกตางกันก็ยุติ  ไมไดเปนประเด็นพิพาทในระหวางรัฐมนตรีดวยกัน  อีกทั้ง
ไมปรากฏวามีการใชการลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีเปนเครื่องมือตอรองกับนายกรัฐมนตรี 

รัฐบาลที่นําโดย พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร มีความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีที่รวมคณะ ดัง
น้ี 

 

 

 

 
                                          

๔๑ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล,  สัมภาษณ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๒๗. 
๔๒ ชุมพล  ศิลปอาชา, สัมภาษณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๐๐-๓๐๑. 
๔๓ มนูญกฤต  รูปขจร, สัมภาษณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๑๙๙. เดโช  สวนานนท, สัมภาษณ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๔๕, หนา ๒๘๘. 



 ๑๔๙

ความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีรวมคณะในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 

 
วันท่ี เหตุการณ 

๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 

๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ 
 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ 

 
๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

 

 

 

มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี 

มีพระบรมราชโองการแตงตั้งรัฐมนตรี จํานวน ๓๕ คน 

นายเกษม วัฒนชัย     ไดลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา
ธิการ 

มีพระบรมราชโองการแตงตั้ง พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ อีกตําแหนง และแตงตั้งนางสิริกร  มณีรินทร เปนรัฐ
มนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

-พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา
ธิการ 

-นายสุวิทย  คุณกิตติ พนจากตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี และไดรับแตงตั้งให
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  และมีการแตงตั้งใหนายสมคิด  จาตุ
ศรีพิทักษ เปนรองนายกรัฐมนตรีอีกตําแหนงหนึ่ง 

 

การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  ไม
ปรากฏขอขัดแยงที่เดนชัดพอที่จะทําใหเห็นวารัฐมนตรีใชสถานะตอรองกับนายกรัฐมนตรี  มีขอเท็จ
จริงเพียงกรณีเดียวที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเกษม  วัฒนชัย) ลาออกจากการเปน
รัฐมนตรี  ซ่ึงอาจจะเกิดจากการทํางานที่ไมอาจไปดวยกันได หรือเกิดจากความขัดแยง หรือเกิดจาก
เหตุผลอ่ืนใดก็ตาม  แตสิ่งที่ไมปรากฏ คือ การใชการลาออกจากตําแหนงเพ่ือตอรองกับนายกรัฐ
มนตรี  ซ่ึงยอมสะทอนใหเห็นไดในระดับหน่ึงวา  การตอรองของรัฐมนตรีโดยการลาออกจากการ
เปนรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีน้ันอาจใชไมไดภายใตกติกาของรัฐธรรมนูญที่หามรัฐมนตรีเปน
สมาชิกรัฐสภาในขณะเดียวกัน 

นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีของรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. 
ทักษิณ  ชินวัตร แตละคร้ังก็ไมปรากฏวามีความแตกแยกในคณะรัฐมนตรีแตประการใด  หากแต
เปนเรื่องที่อยูในการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงทําใหเห็นถึงภาวะความเปนผูนําของนายกรัฐ
มนตรีที่สามารถปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีใหสอดคลองกับสถานการณได โดยไมตองถูกอํานาจอื่นใดตอ
รองในการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีดังกลาว  ซ่ึงสถานการณเชนนี้ทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพในระดับ
หน่ึง 

 



 ๑๕๐

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว การหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน 
เพ่ือแยกบทบาทระหวางผูตรวจสอบกับผูถูกตรวจสอบ และเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาลนั้น   
แมจะมีปญหาบาง เชน ปญหาความหางเหินระหวางสมาชิกรัฐสภากับรัฐมนตรี  ก็มีทางแกไขโดยใช
ระบบพรรคการเมืองเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธ  หรือปญหาอํานาจของนายกรัฐ
มนตรีที่มีมากกวารัฐมนตรีก็เปนเรื่องปกติในวิถีทางของระบบรัฐสภา  เพราะสภาผูแทนราษฎรเปนผู
เลือกนายกรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรีเปนผูเลือกรัฐมนตรี  ดังน้ัน  นายกรัฐมนตรีจึงตองมีอํานาจมาก
กวารัฐมนตรี  เพราะหากใหรัฐมนตรีมีอํานาจเทากับนายกรัฐมนตรีเสียแลว การบริหารงานก็ไมอาจ
บรรลุผลไดและจะเปนเรื่องแปลกที่ใหผูถูกเลือกมีอํานาจเทากับผูเลือก  เปนตน  เม่ือเปรียบเทียบ
ปญหากับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกันนั้น จะ
พบวาการคงหลักการนี้ไวจะยังประโยชนใหการเมืองไทยมากกวาการยกเลิกหลักเกณฑดังกลาว 

 

๔. การเพิ่มอํานาจใหแกรัฐบาลดวยวิธีการอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๑ คณะรัฐมนตรีสามารถนํารางกฎหมายที่สําคัญซึ่งไมผานสภาผูแทนราษฎร
เสนอใหรัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะรัฐมนตรีสามารถนํารางกฎหมายสําคัญที่ไมผานความ
เห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร เสนอใหที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหน่ึงภายใตเง่ือน
ไขที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๓ น้ัน ในทางปฏิบัติไมมีทางเกิดขึ้น  เพราะตราบใดที่รัฐ
บาลมีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร  รัฐบาลจะผลักดันกฎหมายฉบับใดเขาสูสภา  รัฐบาลก็ตอง
วิปกอน  กฎหมายของรัฐบาลนั้นแมกระทั่งบางฉบับที่เปนกฎหมายฝนความรูสึกของประชาชนก็
สามารถผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรไดทุกครั้ง๔๔ 

 

 

 

                                          
๔๔ สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล, สัมภาษณ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕, หนา ๒๓๑. 



 ๑๕๑

ข. ขอมูลจากสถิติป พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๕ 

 

จากขอมูลของรัฐสภานับแตใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ยังไมปรากฏกรณีที่คณะรัฐมนตรีเสนอรางกฎหมายสําคัญแตไมผานสภาผูแทนราษฎรแลวเสนอให
รัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

เม่ือพิจารณามาตรการที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะรัฐมนตรีสามารถนํารางกฎหมายที่
สําคัญซ่ึงไมผานสภาผูแทนราษฎรเสนอใหรัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งไดน้ัน เพ่ือปองกันไมให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใชอํานาจในการผานรางกฎหมายตอรองรัฐบาล  จึงใหวุฒิสภาเขามาถวง
ดุล  แตในภาวะที่รัฐบาลมีเสียงขางมากในสภาและรัฐบาลมีเสถียรภาพดวยแลว  โอกาสที่คณะรัฐ
มนตรีจะอาศัยมาตรการดังกลาวนี้จึงไมเกิดขึ้น  เพราะเมื่อใดมีกฎหมายสําคัญของคณะรัฐมนตรีเขา
สูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร  ก็จะมีการประสานงานไปยังสมาชิกซึ่งเปนพวกของรัฐบาลให
ลงมติเห็นชอบกับรางกฎหมายดังกลาวของรัฐบาล 

อยางไรก็ตามแมมาตรการดังกลาวจะยังไมถูกใชในชวงที่ผานมา  แตดวยเจตนารมณ
ของมาตรการดังกลาวที่มุงปองกันการนําเรื่องการผานรางกฎหมายมาตอรองกับรัฐบาลแลว เห็นวา
ยังควรที่จะคงมาตรการนี้ไวตอไปในรัฐธรรมนูญ 

 

 ๔.๒ การหามยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจในสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติ 

 

เม่ือมีการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏวา มีการ
ยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีรายบุคคล และมีการลงมติเพียง ๑ ครั้ง 
คือ เม่ือวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนการประชุมสมัยสามัญทั่วไป  โดยเปนการยื่นญัตติ
ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ญัตติดังกลาวมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จํานวน ๑๓๒ คน เปนผูเสนอ โดยมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้งหมด ๑๕ คน 

การที่ไมอาจยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจในสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติไดน้ัน  ทําใหรัฐบาลสามารถบริหารประเทศไดอยางราบรื่นโดยไมตองคอยพะวงกับการ
ถูกอภิปรายไมไววางใจบอยจนเกินไป 



 ๑๕๒

ดังน้ัน บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหามยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววาง
ใจในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ จึงเปนบทบัญญัติที่เหมาะสมในการสรางเสริมเสถียรภาพใหแกรัฐ
บาล 

 

 ๔.๓ การลดจํานวนคณะรัฐมนตรีใหมีจํานวนนอยลง 

 

 การมีจํานวนรัฐมนตรีนอยทําใหการบริหารราชการมีความคลองตัวและมีเอกภาพ  การ
ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหมีคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น ๓๖ 
คนนั้นสะทอนใหเห็นถึงความคลองตัวและมีเอกภาพของคณะรัฐมนตรีซ่ึงมีอยูหลายประการ อาทิ
เชน คณะรัฐมนตรีสามารถนํานโยบายของรัฐบาลมาสานตอใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดอยางรวดเร็ว 
แมบางนโยบายอาจยังไมสําเร็จในทันทีที่มีการดําเนินการก็ตาม เชน นโยบายกองทุนหมูบาน  หรือ
นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค หรือนโยบายพักชําระหนี้เกษตรกร ๓ ป  หรือแมกระทั่งลาสุดการ
ดําเนินนโยบายปฏิรูประบบราชการของคณะรัฐมนตรีตางก็ไดรับการสนองตอบอยางรวดเร็วจาก
สวนราชการตาง ๆ  และจากรัฐมนตรีรวมคณะ  ไมปรากฏความขัดแยงทางความคิดของรัฐมนตรี
รวมคณะรัฐมนตรีอยางเดนชัด 

 ดังน้ันการคงจํานวนคณะรัฐมนตรีไวเพียง ๓๖ คน จึงนาจะมีความเหมาะสมสําหรับการ
บริหารประเทศไทยในภาวะปจจุบันและอนาคตอันใกลน้ี 

 

 ๔.๔ การใหรัฐบาลสามารถจัดตั้ง โอน หรือยุบกระทรวง ทบวง กรม ไดงายขึ้น 

 

ก. ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

 

การที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจคณะรัฐมนตรีที่จะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง โอน หรือยุบ
กระทรวง ทบวง กรม ไดตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๐ น้ัน  มีการแสดงความเห็นวา  
เปนการกําหนดใหกฎหมายที่มีศักดิ์ต่ํากวาแกไขหรือยกเลิกกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวาขัดตอหลัก
กฎหมายทั่วไปในเร่ืองลําดับศักดิ์ของกฎหมาย  นอกจากนั้นการที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะรัฐ
มนตรีตราพระราชกฤษฎีกาแกไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติซ่ึงรัฐสภาใหความเห็นชอบไปแลวน้ัน  
เทากับเปนการเปดโอกาสใหคณะรัฐมนตรีใชอํานาจโดยไมผานการตรวจสอบของรัฐสภา 



 ๑๕๓

อน่ึง การที่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๐ วรรคสาม วางขอจํากัดของการตราพระราช
กฤษฎีกาที่เปนการแกไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติวา ภายใน ๓ ป จะกําหนดตําแหนงหรืออัตรา
ของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือในกระทรวง ทบวง 
กรม ที่ถูกรวมหรือโอนไปมิได น้ัน  ทําใหการตราพระราชกฤษฎีกาโอนหนวยงานนั้นมีอุปสรรค
เพราะไมอาจเพิ่มอัตรากําลังไดภายใน ๓ ป 

 

ข. ขอมูลจากสถิติป พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๕ 

 

เม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คณะรัฐ
มนตรีไดใชการตราพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๒๓๐ เพียงครั้งเดียว คือ พระราชกฤษฎีกาโอน
กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยเดิมกรม
ตํารวจเปนกรมในกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๓๔ มาตรา ๒๐ (๖) แตไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาว โอนกรมตํารวจไปเปนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 

 

เม่ือพิจารณาถึงการที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะรัฐมนตรีสามารถจัดตั้ง โอน หรือยุบ
กระทรวง ทบวง กรม ไดโดยเพียงแตตราเปนพระราชกฤษฎีกาภายใตเง่ือนไขที่กําหนดไวในมาตรา 
๒๓๐ น้ัน เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินใหคลองตัว ไมตองเสียเวลาในการเสนอราง
พระราชบัญญัติเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา ซ่ึงตองใชเวลาในการพิจารณายาวนานจนบางครั้งอาจ
ทําใหไมทันตอความจําเปนในการบริหารราชการแผนดิน  แตอยางไรก็ดี  การโตแยงวาการตราพระ
ราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๓๐ น้ัน ขัดตอหลักเรื่องศักดิ์ของกฎหมาย หากพิจารณาโดยรอบดาน
แลวจะเห็นวาหาเปนเชนน้ันไม  ทั้งน้ีเพราะสิ่งที่แกไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติน้ันไมใชพระราช
กฤษฎีกาที่ตราโดยคณะรัฐมนตรีหากแตเปนรัฐธรรมนูญ  โดยรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหพระราช
กฤษฎีกาที่ตราขึ้นภายใตเง่ือนไขของมาตรา ๒๓๐ มีผลเปนการแกไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติ  
ดังน้ันจึงเทากับวาพระราชบัญญัติถูกแกไขหรือยกเลิกไวแลวโดยรัฐธรรมนูญ เพียงแตจะมีการแกไข
หรือยกเลิกเม่ือใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

อน่ึง  ขอโตแยงที่วาการใหอํานาจแกคณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 
๒๓๐ น้ัน เทากับเปนการเปดโอกาสใหคณะรัฐมนตรีใชอํานาจโดยไมมีการตรวจสอบจากรัฐสภาได  
เม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณในการบัญญัติมาตรา ๒๓๐ ที่ตองการใหความคลองตัวในการบริหารราช
การแผนดินแกคณะรัฐมนตรีแลว  การตรวจสอบโดยตองเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเขาสูสภานั้น



 ๑๕๔

นับวามีความสําคัญนอยกวา  แตอยางไรก็ดีการที่คณะรัฐมนตรีใชอํานาจตราพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๒๓๐ น้ี ก็หาใชวารัฐสภาจะไมอาจตรวจสอบได  ทั้งน้ี หากรัฐสภาเห็นวาการที่คณะรัฐมนตรี
ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๓๐ น้ันเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม  ก็สามารถใชกลไกการควบคุมผาน
ทางสภาได โดยการยื่นกระทูถามหรือยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ  นอกจาก
น้ันหากเห็นวาการตราพระราชกฤษฎีกาไมถูกตองตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๓๐ ก็สามารถเสนอเรื่องใหศาลปกครองเปนผูเพิกถอนพระราชกฤษฎีกานั้นได 

สวนกรณีเง่ือนไขที่มาตรา ๒๓๐ กําหนดใหกระทรวง ทบวง กรม ที่ดําเนินการโดย
อาศัยพระราชกฤษฎีกานั้นไมอาจกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้นได
ภายใน ๓ ป แมจะเปนอุปสรรคบาง  แตรัฐธรรมนูญก็ไมประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีใชชองทางนี้ใน
การจัดตั้งหนวยงานหรือขยายหนวยงาน  เพราะการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือ
ลูกจางหมายรวมเลยไปถึงคาใชจายในดานงบประมาณดวย  ซ่ึงงบประมาณนั้นก็ตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน  ดังน้ัน หากคณะรัฐมนตรีตองการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม หรือรวม
กระทรวง ทบวง กรม โดยประสงคจะกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มทันที
ที่มีการดําเนินการ ก็ตองเสนอเปนรางพระราชบัญญัติเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา  ไมสามารถ
ดําเนินการโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาได 

ดังน้ันจะเห็นไดวาการใหอํานาจแกคณะรัฐมนตรีสามารถตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
กระทรวง ทบวง กรม หรือรวมกระทรวง ทบวง กรม ไดภายใตเง่ือนไขในมาตรา ๒๓๐ ของรัฐธรรม
นูญเพ่ือใหเกิดความคลองตัวของการบริหารราชการ  แตก็หาใหเปนอําเภอใจของคณะรัฐมนตรีที่จะ
ดําเนินการไดไม  แตจะดําเนินการไดก็ตอเม่ือดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 
๒๓๐  และในขณะเดียวกันเง่ือนไขที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓๐ ก็เปนขอจํากัดการใชอํานาจของคณะ
รัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาในขณะเดียวกัน  บทบัญญัติน้ีจึงเหมาะสมดีแลวในการสราง
เสริมเสถียรภาพของรัฐบาล  โดยเปนมาตรการที่ทําใหการทํางานของรัฐบาลคลองตัวและทันตอ
สภาพการณที่เปลี่ยนไป 

 

โดยภาพรวมมาตรการตาง ๆ ที่รัฐธรรมนูญสรางขึ้นเพ่ือสงเสริมใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ
น้ันนับวาไดผลเปนที่พอใจในระดับหน่ึง แมจะไมอาจแสดงใหประจักษชัดเจนวามีเสถียรภาพม่ันคง
แนนอน  ทั้งนี้  เพราะตองอาศัยเวลาอีกสักระยะหนึ่งในการพิสูจนมาตรการที่รัฐธรรมนูญสรางขึ้น
เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาล  แตสิ่งที่พอจะใชเปนเครื่องพิสูจนที่ทําใหเห็นภาพของการมี
เสถียรภาพของรัฐบาลภายใตกติกาที่รัฐธรรมนูญสรางสรรคขึ้นที่คอนขางชัดเจนนอกเหนือจากกรณี
ตาง ๆ  ที่ไดยกมาแลวขางตนกอนหนานี้ คือ การมีเสถียรภาพของรัฐบาลที่แสดงผานการลงมติไม



 ๑๕๕

ไววางใจรัฐมนตรีจํานวน ๑๕ คน เม่ือวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยผลการลงมติปรากฏ
ดังน้ี 

 

ตาราง 

การลงคะแนนเสียงไววางใจและไมไววางใจในการอภิปรายทั่วไป 

เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล วันอังคารที่   ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๕ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล รัฐมนตรี ไววางใจ ไมไววาง
ใจ 

งดออก
เสียง 

ไมรวม 

ลง
คะแนน
เสียง 

 

จํานวน 
ส.ส.  

ท่ีเขารวม
ประชุม 
ท้ังหมด 
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๑๑ นายเดช  บุญ-หลง รมว. แรงงาน ๓๕๘ ๑๓๑ ๔ - ๔๙๓ 

๑๒ นางลัดดาวัลย  วงศศรีวงศ รมช. แรงงาน ๓๕๗ ๑๓๒ ๕ - ๔๙๔ 

๑๓ นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ รมช. เกษตร ๓๕๗ ๑๓๒ ๔ - ๔๙๓ 

๑๔ นายประชา  มาลีนนท รมช. คมนาคม ๓๕๗ ๑๓๒ ๓ - ๔๙๒ 

๑๕ นายสุวิทย  คุณกิตติ รมว. ศึกษา ๓๕๗ ๑๓๑ ๔ ๑ ๔๙๓ 



 ๑๕๖

ผลการลงมติขางตนแสดงใหเห็นถึงการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐบาลกับสมาชิกรัฐ
สภาในสวนที่สนับสนุนรัฐบาล  ที่สามารถรวมแรงรวมใจไววางใจการทํางานของรัฐมนตรีที่ถูก
อภิปรายทั้ง ๑๕ คนได  โดยไมปรากฏความแตกแยกที่รุนแรงในพรรคการเมืองและไมปรากฏความ
แตกแยกที่รุนแรงระหวางพรรคการเมืองรวมรัฐบาลดวยกัน 



บทที่ ๖ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

๑. บทสรุป 
 

 ๑.๑ ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร 

 

ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ การควบคุมฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ 
และการถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหาร  

 

ก. การควบคุมฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ 

 

การควบคุมฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ ไดแก การตั้งกระทูถาม การเสนอญัตติขอ
เปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ การตั้งคณะกรรมาธิการ และการควบคุมการใชจายเงิน 

(๑) การตั้งกระทูถาม แบงเปน ๒ ประเภท คือ  

ประเภทแรก การตั้งกระทูถามตามมาตรา ๑๘๓ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสให
สมาชิกรัฐสภาสามารถยื่นกระทูถามรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับงานในหนาที่ ซ่ึงจะทําใหฝายบริหาร
ทํางานดวยความระมัดระวัง เพราะมีฝายนิติบัญญัติคอยควบคุมและตรวจสอบการทํางานอยูตลอด
เวลา อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาวิเคราะหถึงผลลัพธการควบคุมการบริหารราชการแผนดินผาน
กระบวนการการตั้งกระทูถามจะพบวาเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ  

ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดหลายประการที่ทําใหการควบคุมการบริหารราชการแผน
ดินโดยกระทูถามไมมีผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพนั้นสามารถสรุปเปนประเด็น ดังน้ี 

๑) ฝายบริหารไมเห็นความสําคัญ ดวยเหตุที่การตั้งกระทูถามไมมีผลกระทบตอเสถียร
ภาพของฝายบริหารแตเปนเพียงการตั้งคําถามเกี่ยวกับปญหาหรือขอสงสัยในการทํางานของฝาย
บริหารในบางเรื่องบางประเด็น นอกจากนี้บางกระทูถามมีลักษณะการถามเปนแบบการเมืองหรือ



 ๑๕๘ 
 

ถามตามกระแสที่ไดรับความสนใจจากสาธารณชนและสื่อมวลชน เพ่ือลดความนาเชื่อถือของฝาย
บริหาร จึงทําใหฝายบริหารไมคอยที่จะใหความสนใจหรือความสําคัญตอกระทูถามเทาใดนัก  

๒) ระเบียบและขั้นตอนการยื่นกระทูถาม จะใชระยะเวลาอยางเร็วที่สุดประมาณ ๓ 
สัปดาห ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวพอที่จะทําใหทั้งสมาชิกผูถามและรัฐมนตรีผูตอบมีความกระตือรือลน
หรือมีความตั้งใจท่ีจะถามและตอบคําถามนั้น แตความเปนจริงในปจจุบันจํานวนกระทูถามรัฐบาล
จากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนของสมาชิกรัฐสภาจนแตละสภาไม
สามารถนํากระทูถามแตละกระทูบรรจุวาระการประชุมตามขอกําหนดเวลาที่กลาวขางตนได ยิ่งไป
กวานั้นระยะเวลาของระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณากระทูถามของแตละสภาก็มีจํากัด โดย
ปจจุบันทั้งสองสภากําหนดใหมีการพิจารณากระทูถามไดวันละไมเกิน ๕ กระทู จึงทําใหกระทูถาม
ของสมาชิกบางคนใชระยะเวลาคอนขางนานกวาที่จะถึงลําดับการบรรจุระเบียบวาระถามรัฐมนตรี 
ซ่ึงทําใหความสําคัญของกระทูถามหรือความสําคัญของปญหาที่จะถามนั้นลดลง ตลอดจนการนํา
ปญหาเพื่อเสนอรัฐบาลเพื่อแกไขนั้นอาจไมทันกับสภาพปญหาที่ตองการใชเวลาในการแกไขปญหา
อยางทันทวงที 

๓) การดําเนินการของเจาหนาที่ไมมีความยืดหยุน โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑและ
ระเบียบคอนขางเครงครัด กลาวคือ กระทูถามใดยื่นมาในชวงเวลาใดก็ใหเรียงลําดับตามระยะเวลา
หรือขั้นตอนที่ยื่น ปญหาดังกลาวทําใหเกิดกระบวนการลัดคิวขึ้นดวยการลอบบี้เจาหนาที่ระดับสูงที่มี
อํานาจในการตัดสินใจทั้งระดับขาราชการประจําและขาราชการการเมือง  เพ่ือใหกระทูถามของตน
สามารถลัดคิวมาอยูในลําดับตน ๆ เพ่ือที่จะไดรับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

๔) รัฐมนตรีที่ถูกถามไมมาตอบกระทูถามเอง แตจะมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยที่ไดรับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใหมาตอบกระทูถามแทนซึ่งไมมีอํานาจในการตัดสินใจที่
แทจริง โดยเฉพาะอํานาจในการตัดสินใจในระดับนโยบายที่จะกําหนดแนวนโยบายหรือทิศทางใน
การดําเนินการแกไขปญหาในระดับปฏิบัติ 

ประเภทที่สอง การตั้งกระทูถามสด ตามมาตรา ๑๘๔ เปนกระทูถามอีกประเภท
หน่ึงที่มีเจตนารมณเพ่ือตองการใหกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินผานการตั้งกระทู
ถามของสภาผูแทนราษฎรมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณมากยิ่งขึ้น เพราะเปนกระทู
ถามที่รัฐมนตรีผูถูกตั้งกระทูถามจะตองตอบในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรดวยวาจาในทันทีในวัน
เดียวกันกับที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎร จึงไมสามารถจะมอบ
หมายใหรัฐมนตรีอ่ืนมาตอบกระทูถามสดแทนไดทัน อยางไรก็ตามการตั้งกระทูถามสดตามมาตรา 
๑๘๔ น้ี ก็ยังไมเปนไปตามเจตนารมณที่คาดหวังมากนัก และผลที่ไดรับจากการยื่นกระทูถามสดก็
ไมไดมีผลแตกตางชัดเจนไปจากการยื่นกระทูถามรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๓ แตอยางใด  โดยกระทู
ถามสดนั้นตองการใหมีการถามและตอบใหสดเพื่อใหทันตอเหตุการณ  การตอบนั้นตองตอบโดยรัฐ



 ๑๕๙ 
 

มนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องที่ถามนั้นโดยตรง  แตในทางปฏิบัติกรณีที่ถามกระทูถามสดตอนายกรัฐ
มนตรี  นายกรัฐมนตรีมักไมมาตอบดวยตนเอง  แตจะมอบหมายใหรัฐมนตรีอ่ืนเปนผูตอบ  หรือ
กรณีที่ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงก็มักมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการ
เปนผูมาตอบแทน  เหตุที่มีการมอบหมายเชนนี้ก็เพราะขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรเปด
โอกาสใหมีการมอบหมายใหมาตอบกระทูถามได 

จึงอาจสรุปไดวา กระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินผานการตั้งกระทูถาม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๓ และ ๑๘๔ น้ี มิไดสงผล
กระทบตอการบริหารงานของฝายบริหาร และในขณะเดียวกัน การบัญญัติใหมีการตั้งกระทูถามสด
ซ่ึงเปนหลักการใหมก็มิไดเปนปจจัยสนับสนุนหรือสงเสริมใหการทํางานของรัฐบาลมีเสถียรภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพราะกระบวนการตั้งกระทูถามหรือการตอบกระทูถามในสภาถือวาเปนกิจกรรมธรรมดา
อยางหน่ึงที่กระทําอยูเปนประจํา เม่ือนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีชวยที่ไดรับมอบหมาย
ตอบกระทูถามไปแลวไมวากระทูถามนั้นจะเปนกระทูถามที่มีลักษณะเปนการเมืองหรือไมก็ตาม 
หรือไดรับคําตอบที่ชัดแจงหรือสรางความพอใจใหกับผูถามหรือไมก็ตาม กระทูถามนั้นเปนอันจบไป 
โดยไมมีการลงมติหรือมีกลไกติดตามหรือตรวจสอบผลการตอบคําถามของรัฐมนตรีแตอยางใด  

(๒) การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ เปนมาตรการควบ
คุมและตรวจสอบของฝายนิติบัญญัติที่รุนแรงและเขมขนที่สุด และเปนวิธีการควบคุมและตรวจสอบที่
ฝายบริหารทุกยุคทุกสมัยคอนขางจะใหความสําคัญ เพราะมีผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาล 
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาวิเคราะหและติดตามการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธ
ศักราช ๒๕๔๐ พบวามาตรการดังกลาวมีผูแสดงความเห็นวายังไมสามารถใชตรวจสอบการทํางาน
ของฝายบริหารไดอยางแทจริง  ประเด็นปญหาอุปสรรคดังกลาว ไดแก  

ประการแรก การกําหนดใหญัตติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายก
รัฐมนตรีตองใชเสียงสองในหาตามมาตรา ๑๘๕  บทบัญญัติในมาตรานี้จะไมสามารถเปนจรงิขึน้
มาได ตราบใดที่ผูนําฝายบริหารยังมีขอไดเปรียบทางการเมือง ทั้งเม่ือเร่ิมตั้งรัฐบาลและขณะดํารง
ตําแหนงโดยฝายบริหารจะพยายามรวมเสียงสนับสนุนรัฐบาลใหไดมากที่สุด หรืออยางนอยที่สุดก็จะ
ตองใหมากกวา ๓๐๑ เสียง เพ่ือเปนหลักประกันวาผูนํารัฐบาลจะไมถูกยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่ว
ไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ และ 

ประการที่สอง ประเด็นวัฒนธรรมและประเพณีทางการเมืองของประเทศไทยที่
ยังไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลาวคือ พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมานั้นเปาหมายสูงสุดมิใชเปนการ
นํานโยบายของพรรคเปนทางเลือกใหประชาชนเลือกเขามาบริหารประเทศ แตกลับเปนการเขารวม
หรือการไดเปนพรรครัฐบาล อันเปนชองทางใหไดมาซึ่งโอกาสในการเขาไปประกอบธุรกิจหรือเสริม
ธุรกิจหรือโอกาสในการทุจริตงบประมาณ รวมทั้งการไดมาซึ่งชื่อเสียงวงศตระกูลของครอบครัว ดัง



 ๑๖๐ 
 

น้ันจึงมีการตั้งขอพิจารณาวาการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ ไดบัญญัติวาการที่พรรคฝายคานจะยื่น
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตองใชเสียงสนับสนุนสองในหานั้นจะ
เปนการสนับสนุนและเปดชองวางใหหัวหนาพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดในการจัดตั้งรัฐ
บาลพยายามขวนขวายจัดตั้งรัฐบาลใหไดเสียงเกิน ๓๐๑ เสียง เพ่ือหลบหลีกการอภิปรายไมไววาง
ใจ จนกลายเปนเผด็จการรัฐสภาที่พรรคฝายคานไมสามารถควบคุมและตรวจสอบการทํางานของ
นายกรัฐมนตรีได 

แตอยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหการยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีกระทําไดยากกวาในอดีตเพ่ือสรางเสถียรภาพให
แกรัฐบาล  โดยไมตองถูกเสนอเปดอภิปรายไมไววางใจบอย  ๆ  ซ่ึงทุกครั้งที่เปดอภิปรายไมไววาง
ใจก็ไมสามารถลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได  เพราะนายกรัฐมนตรีคุมเสียงขางมากในสภาผู
แทนราษฎร  กลับแสดงใหเห็นวาการที่ฝายคานไมอาจเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีไดโดย
งายนั้น  สรางเสริมใหรัฐบาลมีเสถีรภาพซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  สวนความกังวล
ใจวานายกรัฐมนตรีจะเปนเผด็จการปราศจากการควบคุมน้ันก็ไมนากังวลใจ  เพราะแมนายกรัฐ
มนตรีจะไมถูกควบคุมโดยการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ  แตการตรวจ
สอบการใชอํานาจอื่นของนายกรัฐมนตรียังคงมีอยู  เชน การแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน  การ
ถอดถอนออกจากตําแหนง  เปนตน 

 (๓) การตั้งคณะกรรมาธิการ เปนเพียงการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของ
ฝายบริหารทางออมมิไดสงผลกระทบตอความม่ันคงในการทํางานของรัฐบาล จึงทําใหรัฐบาลคอน
ขางจะไมใหความสําคัญตอการทํางานของคณะกรรมาธิการมากนัก ประกอบกับขอบังคับการประชุม
ของทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ที่กําหนดใหมีจํานวนคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ิมขึ้นสงผลให
รัฐมนตรีตองมีภาระเพิ่มขึ้น คือ การมาชี้แจงตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ซ่ึงคณะกรรมาธิการเองก็
มักจะเชิญรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในหนาที่มาชี้แจงมากกวาที่จะเชิญขาราชการประจํา  นอกจากนี้การ
ที่รัฐสภานิยมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาปญหาตาง ๆ เปนการเฉพาะ ก็เปนการเพิ่ม
ภาระในการชี้แจงตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการใหกับรัฐมนตรี เพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันรัฐ
มนตรีตองผูกพันกับการเดินทางมาตอบกระทูถามทั้งของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในทุก
สัปดาหของสมัยประชุมอยูแลว จึงทําใหภารกิจในการรับผิดชอบตอรัฐสภาของฝายบริหารเพิ่มเปน
อยางมาก ดังนั้นความรับผิดชอบใดตอรัฐสภาที่สงผลกระทบตอการทํางานของรัฐมนตรีนอยก็จะถู
กลดความสําคัญโดยอัตโนมัติ ซ่ึงก็คือการทํางานของคณะกรรมาธิการ อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ถึงผลดีที่เกิดขึ้นจากระบบการทํางานของคณะกรรมาธิการแลวพบวากอใหเกิดผลดีตอการทํางาน
ของฝายบริหารหลายประการ 

(๔) การควบคุมการใชจายเงิน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของฝายบริหารไวอยางเขม
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งวดทั้งการควบคุมโดยตรงที่ผานกลไกของรัฐสภาและผานการควบคุมตรวจสอบขององคกรอิสระ 
คือ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และการควบคุมการใชจายเงินทางออมโดยผานการตรวจสอบ
จากประชาชนผานกระบวนการถอดถอน ซ่ึงอาจจะไมใชเปนการควบคุมโดยตรงมากนัก แตก็ถือวา
เปนอีกมาตรการหนึ่งที่จะสามารถควบคุมและปองกันการใชจายเงินงบประมาณแผนดินไดอีกสวน
หน่ึง 

การควบคุมโดยรัฐสภาก็คือ การพิจารณากฎหมายงบประมาณ ซ่ึงหมายความวางบ
ประมาณรายจายประจําปใด ๆ ของฝายบริหารกอนที่จะนําออกไปใชไดน้ันจะตองไดรับการพิจารณา
อนุมัติจากรัฐสภา อยางไรก็ตามการควบคุมในฐานะเปนผูพิจารณาอนุมัติของรัฐสภานี้ หากพิจารณา
ถึงผลของการควบคุมแลวคอนขางจะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเทาใดนัก เน่ืองจากมิไดลงไป
ควบคุมดูแลถึงในระดับปฏิบัติ จึงถือวากลไกการควบคุมการใชจายเงินในสวนนี้ยังไมเพียงพอที่จะ
ทําใหการใชจายเงินเปนไปอยางถูกตองและเปนประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง  

การควบคุมการใชจายผานองคกรอิสระ องคกรดังกลาวคือ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินซ่ึงเปนหลักการใหมที่กําหนดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน อยางไรก็ตามแมวาคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดินจะไดรับการยกระดับใหมีฐานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแลวก็ตาม 
แตถาพิจารณาตามหลักการแหงรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแลว พบวา คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นใหมน้ียังมีอํานาจหนาที่นอยกวาคณะกรรมการตรวจสอบการใชเงิน
แผนดินของกลุมประเทศประชาธิปไตยกาวหนา นอกจากนี้ในดานการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดินเองจะพบวา  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถตรวจสอบและนําผู
ทุจริตมาลงโทษไดนอยมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงบทบาทหรือปฏิบัติหนาที่ขององคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญอ่ืน ๆ แลว  ถือวาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยูในลําดับทาย ๆ ของความ
เชื่อม่ันและความนาเชื่อถือจากประชาชน ขาดผลงานการปราบปรามการทุจริตงบประมาณที่เปน
รูปธรรม จึงมีขอสังเกตและสงสัยวาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะสามารถดําเนินการควบคุม
และปองกันการใชจายเงินงบประมาณของแผนดินใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่
ตองการใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางสุจริต โปรงใส และเปนประโยชนตอประชาชนและ
ประเทศชาติอยางแทจริงไดอยางไร 

 

ข. การถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหาร  

 

การถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการบัญญัติใหการถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหารทั้ง
ทางตรงและทางออม  
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(๑) การถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหารทางตรง คือ การยุบสภา ซ่ึง
ไดมีการเพิ่มหลักการใหม คือ ผูนําฝายบริหารจะยุบสภาไมได ถามีการเสนอญัตติขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจแลว ทั้งน้ี เพ่ือปองกันมิใหฝายบริหารยุบสภาเพื่อหนีการตรวจสอบจาก
ฝายนิติบัญญัติ เน่ืองจากการยุบสภาของไทยที่ผานมามีสาเหตุมาจากฝายบริหารเองที่แตกแยกหรือ
ทะเลาะกันเองอันเนื่องมาจากผลประโยชนไมลงตัว หรือการยุบสภาอันเนื่องมาจากการหนีอภิปราย
ไมไววางใจเพื่อตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร จากปญหาดังกลาวที่มิไดเปนไปตามแนวคิดที่
จะควบคุมและปองกันมิใหฝายใดฝายหนึ่งใชอํานาจเกินขอบเขต จึงนําไปสูการกําหนดหลักการใหม
เพ่ิมเติมในการถวงดุลฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหารดังกลาว  

(๒) การถวงดุลอํานาจฝายนิติบัญญัติโดยฝายบริหารทางออม คือ การถวงดุล
โดยพรรคการเมือง ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๗ (๔) กําหนดใหบุคคลที่
จะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง
แตเพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน น้ัน เปนการ
เพ่ิมอํานาจตอรองใหกับพรรคการเมืองในการที่จะควบคุมสมาชิกใหดําเนินกิจกรรมและปฏิบัติตาม
มติและนโยบายของพรรค ถือวาเปนมาตรการหนึ่งที่จะเพ่ิมความเขมแข็งใหกับพรรคการเมือง และ
หากพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไดรับเลือกตั้งและมีคะแนนเสียงเปนอันดับหน่ึงสามารถจัด
ตั้งรัฐบาลไดก็จะเปนการเสริมบทบาทความเปนผูนํารัฐบาลใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยรัฐบาล
สามารถควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผานระบบพรรคการเมืองได ซ่ึงจะมีสวนทําใหรัฐบาลมี
เสถียรภาพในการบริหารประเทศชาติเพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกัน  

นอกจากนี้ มาตรา ๑๑๘ (๘) ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยังไดกําหนดใหการสิ้นสุดลง
ของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความเชื่อมโยงเกี่ยวของกับการเปนสมาชิกพรรค
การเมือง กลาวคือ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะสิ้นสุดลงทันที หากพรรคการเมืองที่
ตนเปนสมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองน้ันใหพนจากการเปน
สมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก บทบัญญัติดังกลาวนี้จะชวยสนับสนุนใหการดําเนินกิจ
กรรมของพรรคการเมืองมีความเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้น โดยไมตองกังวลกับจํานวนเสียงของรัฐบาล
ในสภาที่จะขาดหายไปหรือที่จะถูกดึงจากพรรคฝายคาน ซ่ึงจะทําใหการบริหารงานของรัฐบาลมี
ความมั่นคงและตอเน่ือง อันจะสงผลใหนโยบายการบริหารและการวางแผนพัฒนาประเทศ โดย
เฉพาะดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีความตอเน่ือง นักลงทุนจากตางประเทศมีความเชื่อม่ัน
ในนโยบายของประเทศ และศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศก็เพ่ิมขึ้นดวย   

อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติแลวยังมีขอจํากัดและชองวางบางประการที่ทําใหการบังคับ
ใชบทบัญญัติดังกลาวไมเปนไปตามหลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตั้งไว กลาวคือ รัฐ
ธรรมนูญไดกําหนดกรอบและมาตรการในการตรวจสอบการใชอํานาจพรรคการเมืองในการขับ
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สมาชิกคนใดคนหนึ่งใหพนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองน้ัน สมาชิกผูที่ถูกขับออกจากพรรค
การเมืองและจะตองสิ้นสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๑๘ (๘) สามารถอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญไดตาม
มาตรา ๔๗ วรรคสามและวรรคสี่ และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติของพรรคการเมืองที่ขับ
สมาชิกออกจากพรรคขัดแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมติน้ันเปนอันยกเลิกไป และสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกขับออกจาก
พรรคนั้นมีสิทธิที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขอกําหนดดังกลาวถึงแมวาในหลักการจะเปนเรื่องที่ดี เพราะจะทําใหการใช
อํานาจของพรรคการเมืองในการขับสมาชิกออกจากพรรคเปนไปดวยความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น แต
ในทางปฏิบัติแลวการจะพิจารณาวามติของพรรคเปนการขัดแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปก
ครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไมน้ัน เปนประเด็นคอนขางกวางขวางและยากจะทําใหคํานิยามที่
แนนอนได หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวามติของพรรคการเมืองขัดแยงกับหลักการดังกลาวก็จะมี
สวนทําใหบทบาทและความเขมแข็งของพรรคการเมืองลดความสําคัญลง และสงผลใหการถวงดุล
โดยพรรคการเมืองของฝายบริหารตอฝายนิติบัญญัติลดความสําคัญลงดวย    

 

 ๑.๒. เสถียรภาพของรัฐบาล 

 

ดานมาตรการสงเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยภาพรวมมาตรการตาง ๆ ยังคงมีประสิทธิภาพและสอดคลองตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงยังไมพบปญหาอุปสรรคอยางชัดเจนแตเปนเพียงขอขัดของของผูมี
สวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ มาตรการสงเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมี ดังน้ี 

มาตรการแรก การเสริมสรางพรรคการเมืองใหเขมแข็งและใหมีพรรคการเมืองนอย
พรรคในสภา 

การเสริมสรางพรรคการเมืองใหเขมแข็งโดยการกําหนดใหสมาชิกภาพของการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูกพันกับการเปนสมาชิกพรรคการเมืองมีสาระสําคัญ คือ  

(๑) การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการ
เมือง (มาตรา ๑๐๗ (๔)) เพ่ือปองกันปญหาความไรเสถียรภาพของรัฐบาล หรือแมกระทั่งของสภาผู
แทนราษฎรซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีตและอาจเกิดขึ้นไดจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระที่ไมสังกัด
พรรคการเมืองซ่ึงสามารถดําเนินการหรือตัดสินใจไปในทางใด ๆ ไดตามอําเภอใจโดยปราศจากกล
ไกหรือกฎเกณฑใด ๆ ควบคุม 
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แมมาตรการขางตนจะถูกมองวาเปนการบังคับผูสมัครรับเลือกตั้งใหตกอยูใตบังคับของ
พรรคการเมือง  แตเม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการปองกันปญหาความไร
เสถียรภาพของรัฐบาลนั้น  เสรีภาพในการสมัครรับเลือกตั้งโดยไมสังกัดพรรคการเมืองมีนํ้าหนัก
นอยกวาการแกไขปญหาความไรเสถียรภาพของรัฐบาล  ดังน้ันมาตรการนี้เทาที่ใชอยูยังคงมีประ
สิทธิภาพ 

 (๒) การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค
การเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวา ๙๐ วัน (มาตรา ๑๐๗ (๔)) มีวัตถุประสงคที่จะทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนตองพิจารณา
และศึกษาอุดมการณของพรรคการเมืองซ่ึงตนประสงคจะเขาเปนสมาชิกและลงสมัครรับเลือกตั้งใน
นามของพรรคการเมืองนั้น  อันเปนการรวมตัวเพ่ืออุดมการณทางการเมืองที่สอดคลองตองกันอยาง
แทจริง มิใชเพ่ือผลประโยชนหรือเพ่ือโอกาสในการไดรับเลือกตั้งเทานั้น  ซ่ึงมาตรการนี้จะทําใหการ
ยายพรรคการเมืองที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งทุกครั้งไมอาจกระทําไดอีกตอไป นอกจากนี้เปนการ
ปองกันการซื้อตัวผูสมัครรับเลือกตั้งในชวงที่มีการเปดรับสมัครเลือกตั้งและเปนการปองกันการขาย
ตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งดวยในขณะเดียวกัน  เพราะพฤติกรรมการซื้อขายเชนน้ีไมสรางสรรค
ประชาธิปไตยหากแตทําใหประชาธิปไตยเสื่อมลง  ดวยเหตุที่วาตามอุดมการณแลวพรรคการเมือง
คือการรวมตัวของบุคคลที่มีความเห็นทางการเมืองรวมกัน  พรรคการเมืองไมใชการรวมตัวเพ่ือ
ประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วันไวก็เพ่ือปองกันการซื้อตัวผูสมัครและสง
เสริมใหการเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนการเขาเปนสมาชิกดวยเหตุผลในดานอุดมการณไมใช
ดานผลประโยชนอยางอ่ืน แลวจะเห็นวามีความหนักแนนมากกวาการเสนอใหยกเลิกบทบัญญัติดัง
กลาว  ทั้งน้ี  สําหรับสมาชิกพรรคการเมืองใดที่เร่ิมมีความขัดแยงกับพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก  
และเริ่มเห็นวาอาจไมไดรับการสงเสริมใหสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งตอไป  ก็ยอมมีสิทธิที่
จะลาออกจากพรรคการเมืองน้ัน  แลวไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนลวงหนาใหมีเวลามากกวา 
๙๐ วัน กอนวันเลือกตั้ง  การยอมใหยายพรรคการเมืองไดในชวงใกลเลือกตั้งไมอาจหนีพนขอครหา
ในเร่ืองการซื้อขายตัวของผูสมัครได  แตก็ไมอาจพิสูจนหลักฐานไดชัดเจน  เพราะกรณีเชนน้ีคงไมมี
ใครออกมายอมรับตอสาธารณชนวา  ถูกพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งเสนอผลประโยชนที่ดีกวา  ดัง
น้ันมาตราการปองกันที่ไมใหยายพรรคในชวงใกลเลือกตั้งจึงเปนมาตรการที่สําคัญที่ไมควรยกเลิก 

(๓) การกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพนจากการ
เปนสมาชิกพรรคการเมือง (มาตรา ๑๑๘ (๘)) เปนการสรางมาตรการบังคับใหกับพรรคการเมืองใช
ควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนสมาชิกของพรรคใหอยูในวินัย กฎ ขอบังคับของพรรคการ
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เมือง  เพราะเมื่อพรรคการเมืองสามารถควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดก็สงผลใหรัฐบาลมี
เสถียรภาพ 

เม่ือพิจารณาสภาพปญหาระหวางความเปนหนึ่งเดียวในการดําเนินการของพรรคการ
เมืองกับความเปนอิสระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น สิ่งใดมีความสําคัญมากกวากัน จากกรณี
ของพรรคประชากรไทยแลว  เห็นวารัฐธรรมนูญไดกําหนดจุดดุลยภาพไวอยางเหมาะสมแลวโดย
กําหนดเปนหลักการที่วาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองตองดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองตามนโยบายของพรรคการเมือง  แตในการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรบาง
อยางที่จําเปนตองอาศัยความอิสระในการดําเนินการ  รัฐธรรมนูญก็ไดรับรองความเปนอิสระปลอด
จากการแทรกแซงโดยพรรคการเมืองไว เชน กรณีที่จะมีการลงมติเลือกหรือใหความเห็นชอบให
บุคคลดํารงตําแหนงใด รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ ก็ใหกระทําเปนการลับ และสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรยอมมีอิสระและไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอ่ืนใด  หากพรรคการ
เมืองใดไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๖ วรรคสี่น้ี  รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ วรรคสาม ก็เปด
ทางใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถนําเรื่องเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได  หากศาลรัฐ
ธรรมนูญเห็นวามติหรือขอบังคับพรรคการเมืองดังกลาวขัดกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับน้ันเปนอันยกเลิกไป  
ตัวอยางที่เดนชัดของการรักษาดุลภาพก็คือ กรณีพิพาทของพรรคประชากรไทยขางตนนั่นเอง 

ดังน้ันเม่ือพิจารณาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อพนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง ที่ประสงคจะสรางมาตรการบังคับ
ใหกับพรรคการเมืองใชควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนสมาชิกของพรรคใหอยูในวินัย กฎ ขอ
บังคับของพรรคการเมือง เพราะเมื่อพรรคการเมืองสามารถควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได  รัฐ
บาลก็จะมีเสถียรภาพ  เปรียบเทียบกับอิสระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการปฏิบัติหนาที่แลวจะ
เห็นวา  ในการทํางานรวมกันที่มีคนจํานวนมาก  หากปลอยใหตางคนตางคิดโดยไมมีขอยุติ  การ
ทํางานนั้นก็คงไมอาจบรรลุผลได  หรือหากทายที่สุดจะบรรลุผลก็อาจไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
เพราะตองใชเวลานาน  การใหมีพรรคการเมืองที่ควบคุมการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได  
จะทําใหมีการคิดและตัดสินใจในระดับพรรค  เม่ือระดับพรรคการเมืองมีมติเชนใด  สมาชิกสภาผู
แทนราษฎรแมไมเห็นดวยก็ตองดําเนินการตามมติของพรรคการเมือง  เปรียบเหมือนดังสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูสื่อความประสงคของพรรคการเมืองใหปรากฏตอรัฐสภาในการปฏิบัติหนาที่  แต
อยางไรก็ตามในบางเรื่องที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจําเปนตองมีอิสระในการตัดสินใจ  รัฐธรรมนูญก็
ไดวางขอยกเวนใหในกรณีดังกลาว  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมอยูภายใตอาณัติของพรรคการเมือง  
เชน กรณีที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๖ วรรคสาม  เชนน้ี  จึงยังไมสมควรยกเลิกหลักการ
ที่ใหการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดเม่ือพนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
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สวนการสงเสริมใหมีพรรคการเมืองนอยพรรค รัฐธรรมนูญไดกําหนดวาบัญชีรายช่ือ
ของพรรคการเมืองใดไดคะแนนต่ํากวารอยละหา บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองน้ันจะไมมีสิทธิได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายช่ือ ผลของการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องรอยละหาใน
กรณีของบัญชีรายชื่อน้ันทําใหพรรคการเมืองที่ไดรับเสียงสนับสนุนเล็กนอยไมสามารถมีที่น่ังในสภา  
เปนการสกัดพรรคเล็กพรรคนอยไมใหเขามามีบทบาทในสภา  ดังน้ันพรรคการเมืองที่จะมีบทบาท
ในสภาไดตองไดรับการสนับสนุนจากประชาชนมากพอสมควร นอกจากนี้การกําหนดหลักเกณฑใน
เรื่องรอยละหาในกรณีของบัญชีรายชื่อน้ัน  ยังอาจจะทําใหเกิดแนวโนมการรวมพรรคเล็กเพื่อใหเกิด
เปนพรรคที่มีขนาดใหญขึ้นอันจะทําใหมีพรรคการเมืองนอยลง 

เม่ือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการในการทําใหพรรคการเมืองนอยพรรค  โดย
เฉพาะการรวมพรรคการเมือง การรวมพรรคที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นดูเหมือนจะมิไดมีการรวม
พรรคบนพื้นฐานของแนวคิดและนโยบายของพรรคการเมืองที่สอดคลองตองกันดังที่ควรจะเปนใน
วิถีประชาธิปไตย  หากแตเหตุในการรวมพรรคนั้นเปนเหตุผลอ่ืน เชน การรวมพรรค  เพราะเห็นวา
หากไมรวมพรรคก็อาจไมมีโอกาสไดเขามาเปนรัฐบาล  และในอนาคตอาจตองสูญสิ้นที่น่ังในสนาม
เลือกตั้ง  หรือการรวมพรรคเพราะหัวหนาพรรคเดิมจะวางมือในทางการเมืองโดยในพรรคนั้นไมมีผู
ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงหัวหนาพรรคไดอีกตอไป จึงตองมีการรวมพรรค  หรือการ
รวมพรรคเกิดขึ้นเพราะเงินทุนที่ใชในการดําเนินการของพรรคการเมืองน้ันเหลือนอยเกินกวาที่จะ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตอไปจึงตองแสวงหาแหลงเงินทุนแหลงใหมดวยการรวมพรรค 

แตไมวาจะเปนการรวมพรรคดวยเหตุผลใดก็ตาม  ก็นับวาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ที่ตองการใหเหลือพรรคการเมืองนอยพรรคนั้นกําลังกาวไปสูจุดสําเร็จในอนาคตที่ไมไกลจนเกินไป  
การมีพรรคการเมืองเหลือเพียงนอยพรรค  จะทําใหการเมืองไทยในอนาคตเปนการเมืองที่อาศัย
นโยบายของพรรคกาเมืองเปนเครื่องชี้วัดความนิยมจากประชาชน  การเลือกตั้งจะเปนการเลือก
นโยบายพรรคการเมืองเพ่ือเปนนโยบายของรัฐบาลแทนที่การเลือกตัวบุคคล  และการมีพรรคการ
เมืองพรรคเดียวในการบริหารประเทศยอมจะทําใหเกิดเสถียรภาพในทางการเมืองอยางแนชัด 

มาตรการที่สอง การเพิ่มภาวะความเปนผูนําใหแกนายกรัฐมนตรี ประกอบดวยหลัก
เกณฑสองประการ คือ ประการแรก การเลือกนายกรัฐมนตรีตองกระทําในที่ประชุมสภาผู
แทนราษฎรและการลงมติตองกระทําโดยเปดเผย (มาตรา ๒๐๒) ยอมเปนผลทําใหนายกรัฐ
มนตรีไดรับเลือกเขาสูตําแหนงอยางมีเกียรติและสมภาคภูมิ  นายกรัฐมนตรีสามารถกลาวอางความ
ชอบธรรมในการเขาสูตําแหนงวาไดรับการเลือกมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยเสียงเกินกวา
กึ่งหน่ึงเพ่ือบริหารประเทศได  สงผลใหนายกรัฐมนตรีไมตองบริหารประเทศดวยความเกรงใจผูที่ให
ความเห็นชอบใหตนเองกาวขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนสําคัญ และประการที่สอง การ
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีในเชิงสรางสรรค เพ่ือวัตถุประสงคในการสรางภาวะผูนําให
แกนายกรัฐมนตรีโดยใหนายกรัฐมนตรีมีฐานะเหนือกวารัฐมนตรีอ่ืน ภายใตหลักเกณฑใหมน้ีจะทํา
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ใหการขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีเปนไปอยางสรางสรรค  โปรงใส และชัดเจน มิใช
ดําเนินไปเพียงเพ่ือหวังผลประโยชนทางการเมืองในการเขารวมรัฐบาลหรือเพ่ือลมรัฐบาล โดยรัฐ
ธรรมนูญไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีในเชิงสรางสรรคไว ๒ 
ประการ คือ  

หลักเกณฑประการแรก ตองมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาสองในหา
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรจึงจะย่ืนเสนอขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได ซ่ึงเปนจํานวนที่มากกวาการยื่นขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลที่ใชจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพียงหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร  ความ
แตกตางดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นวารัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญตอสถานะของนายกรัฐมนตรีมาก
กวารัฐมนตรี  และเปนการยกสถานะของนายกรัฐมนตรีใหอยูเหนือรัฐมนตรี เพ่ือเปนการสรางภาวะ
ความเปนผูนําใหแกนายกรัฐมนตรี และเพื่อใหการอภิปรายไมไววางใจนั้นดําเนินไปอยางสรางสรรค 
คือ มีเปาหมายที่แนชัดและมีความเปนไปไดที่จะลมรัฐบาลเพื่อใหมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมได ไมใช
การอภิปรายเพื่อเปาหมายเพียงการสั่นคลอนรัฐบาลเหมือนในอดีตที่ผานมา 

หลักเกณฑประการที่สอง การยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีน้ันตองมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปมาดวย (มาตรา 
๑๘๕)  มีผลทําใหการอภิปรายไมไววางใจสามารถเปรียบเทียบระหวางนายกรัฐมนตรีและผูซ่ึงไดรับ
การเสนอชื่อใหเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป  ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองใชดุลพินิจตัดสิน
ใจจากขอมูลภายหลังการอภิปรายไมไววางใจวา จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไมไววาง
ใจตอไปหรือไม  โดยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ  ความรูความสามารถ และความเหมาะสมของผูที่ได
รับการเสนอชื่อใหเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไป  รวมทั้งประชาชนก็จะเกิดการเปรียบเทียบเชนเดียว
กัน  ดังนั้นหากผูที่ถูกเสนอชื่อใหสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปเม่ือเปรียบเทียบกับ
นายกรัฐมนตรีซ่ึงถูกอภิปรายไมไววางใจแลว  ประชาชนและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเห็นวานายก
รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไมไววางใจสมควรดํารงตําแหนงตอไปก็จะเปนการเสริมสรางภาวะผูนําใหแก
นายกรัฐมนตรี   

จากหลักเกณฑการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีที่
คอนขางจะเขมงวดและขอเปดอภิปรายไมไววางใจไดยากนี้  สงผลใหนายกรัฐมนตรีสามารถบริหาร
ราชการแผนดินไดอยางมั่นคงไมตองกังวลใจกับการถูกอภิปรายไมไววางใจบอย ๆ  และสามารถ
ผลักดันนโยบายของรัฐบาลใหเกิดผลจริงขึ้นในทางปฏิบัติ  ไมตองเสียเวลากับการถูกอภิปรายไมไว
วางใจจนไมมีเวลาในการบริหารบานเมือง 
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นอกจากนั้นการที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหผูกโยงการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี
กรณีที่มีการกลาวหาวานายกรัฐมนตรีมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราช
การ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กับกระบวนการถอดถอนออกจาก
ตําแหนงน้ัน  แทจริงไมไดเปนอุปสรรคตอการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีแตอยางใด กลาวคือ   

ประการแรก  หากประสงคจะยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรี  โดยไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตองยื่นเรื่องถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจาก
ตําแหนงตอประธานวุฒิสภาดวย  ก็ตองยื่นญัตติขอเปดอภิปรายอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีดวยเหตุอ่ืนที่ไมใชเหตุที่กลาวหาวานายกรัฐมนตรีมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไป
ในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  เชน กลาว
หาวานายกรัฐมนตรีบริหารประเทศผิดพลาด ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน หากกลาวหาเชนนี้ก็ไมตอง
มีการยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีตอวุฒิสภา 

ประการที่สอง หากจะยื่นญัตติไมไววางใจโดยกลาวหาวานายกรัฐมนตรีมีพฤติการณ
รํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย  ก็ตองยื่นถอดถอน  เพ่ือไมตองการใหการกลาวหานั้นยุติเม่ือการอภิปรายไมไววางใจ
เสร็จสิ้นลง และไมตองการใหใชเวทีการอภิปรายไมไววางใจเปนเวทีที่ดานายกรัฐมนตรี  แตรัฐธรรม
นูญตองการใหมีการตรวจสอบอยางแทจริง  เพราะหากผูยื่นญัตติไมมีขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับการ
กลาวหานายกรัฐมนตรีแลว  แมนายกรัฐมนตรีอาจไดรับการไววางใจจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
เพราะมีเสียงขางมาก  แตหากการถอดถอนก็ไมอาจดําเนินการไดสําเร็จเพราะขอกลาวอางไมมีนํ้า
หนักมากพอที่จะใหวุฒิสภาลงมติถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหนง  ผูที่จะไดรับความเสีย
หายยอมเปนผูยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีน้ันเอง  เพราะเทา
กับกลาวหาโดยไมมีพยานหลักฐานเพียงพอ 

มาตรการที่สาม การแยกอํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหารโดยการหามสมาชิกรัฐสภา
เปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน มาตรการดังกลาวนี้เปนการสรางภาวะความเปนผูนําใหแกนายกรัฐ
มนตรี และเสริมสรางเสถียรภาพ และประสิทธิภาพในทางบริหารใหกับรัฐบาล  มาตรการนี้จะทําใหผู
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตองดําเนินการตามแนวทางของคณะรัฐมนตรีภายใตการกํากับดูแลของนายก
รัฐมนตรีซ่ึงตนหรือพรรคการเมืองที่ตนสังกัดตัดสินใจเขารวมดวย เพราะหากนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ
ปรับคณะรัฐมนตรีหรือใหรัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนง บุคคลดังกลาวก็ไมอาจกลับไปดํารง
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเหมือนเชนในอดีต อีกทั้งผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตองตั้งใจใน
การทํางานและดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพและสุจริต เพราะมิฉะน้ันจะถูก
มาตรการตรวจสอบการใชอํานาจ นอกจากนี้ การหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน
เปนการแยกหนาที่ระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารออกจากกัน  ซ่ึงจะทําใหผูที่ดํารงตําแหนง
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รัฐมนตรีไมตองกังวลใจตอการทําหนาที่ในทางนิติบัญญัติและสามารถทุมเทเวลาในการทํางานทั้ง
หมดในหนาที่ทางบริหารไดอันจะทําใหการบริหารบานเมืองเกิดประสิทธิภาพ  

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว การหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน 
เพ่ือแยกบทบาทระหวางผูตรวจสอบกับผูถูกตรวจสอบ และเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาลนั้น   
แมจะมีปญหาบาง เชน ปญหาความหางเหินระหวางสมาชิกสภากับรัฐมนตรี  ก็มีทางแกไขโดยใช
ระบบพรรคการเมืองเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธ  หรือปญหาอํานาจของนายกรัฐ
มนตรีที่มีมากกวารัฐมนตรี  ก็เปนเรื่องปกติในวิถีทางของระบบรัฐสภา  เพราะสภาผูแทนราษฎรเปน
ผูเลือกนายกรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรีเปนผูเลือกรัฐมนตรี  ดังน้ันนายกรัฐมนตรีจึงตองมีอํานาจมาก
กวารัฐมนตรี  เพราะหากใหรัฐมนตรีมีอํานาจเทากับนายกรัฐมนตรีเสียแลว การบริหารงานก็ไมอาจ
บรรลุผลได  และจะเปนเรื่องแปลกที่ใหผูถูกเลือกมีอํานาจเทากับผูเลือก  เปนตน  เม่ือเปรียบเทียบ
ปญหากับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการหามสมาชิกรัฐสภาเปนรัฐมนตรีในขณะเดียวกันนั้น จะ
พบวาการคงหลักการนี้ไวจะยังประโยชนใหการเมืองไทยมากกวาการยกเลิกหลักเกณฑดังกลาว 

มาตรการที่สี่ การเพิ่มอํานาจใหแกรัฐบาลดวยวิธีการอื่น ๆ ไดแก  

ประการแรก คณะรัฐมนตรีสามารถนํารางกฎหมายที่สําคัญซึ่งไมผานสภาผูแทน
ราษฎรเสนอใหรัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง (มาตรา ๑๗๓)  เปนมาตรการหนึ่งที่จะเสริมสราง
เสถียรภาพและประสิทธิภาพใหแกรัฐบาล  โดยรัฐบาลมีทางเลือกมากขึ้นในกรณีที่รางพระราช
บัญญัติสําคัญซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดระบุไวในนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภาเมื่อครั้งเขาบริหารประเทศ 
หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ไมผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรโดย
คะแนนเสียงไมถึงกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู  โดยทางเลือกของ
นายกรัฐมนตรีในชวงเวลาดังกลาว คือ นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนง เพราะการที่สภาไมผาน
รางกฎหมายสําคัญของคณะรัฐมนตรี  เทากับวาไมไววางใจคณะรัฐมนตรีอีกตอไป หรือนายกรัฐ
มนตรียุบสภา เพราะถือวาไดเกิดความขัดแยงระหวางสภากับคณะรัฐมนตรี หรือจะใชมาตรการ
พิเศษเพื่อรักษาไวซ่ึงรางกฎหมายที่สําคัญ  โดยการเสนอรางกฎหมายนั้นใหรัฐสภาซึ่งเปนการ
ประชุมรวมระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาอีกครั้ง  โดยมาตรการพิเศษนี้เปนการ
ปองกันไมใหรางกฎหมายที่สําคัญอันจําเปนของคณะรัฐมนตรีตองตกไปเพราะภาวะความไรเสถียร
ภาพและประสิทธิภาพของรัฐบาล อันเปนผลมาจากขอกําหนดหามรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในเวลาเดียวกัน  ซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองรวมรัฐบาลอาจ
ใชสถานะของความเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเรียกรองผลประโยชนและตอรองกับรัฐบาล เพ่ือ
แลกกับการใหความเห็นชอบในการผานรางกฎหมายแตละครั้ง 

ประการที่สอง การหามยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจใน
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ เปนหลักการใหมเกี่ยวกับสมัยประชุม โดยกําหนดใหปหน่ึงมีสอง
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สมัยประชุม คือ สมัยประชุมสามัญทั่วไป  และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ  โดยไดกําหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับเรื่องที่นําเขาสูการพิจารณาในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ  วาในสมัยประชุมสามัญนิติ
บัญญัติจะดําเนินการประชุมไดเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติในหมวด ๒ วาดวยพระมหา
กษัตริย หรือการพิจารณารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การ
อนุมัติพระราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การใหความเห็นชอบหนังสือ
สัญญา การเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนง การถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนง การตั้งกระทูถาม และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จากเงื่อนไขของเรื่องที่จะพิจารณาใน
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติขางตน  สงผลใหในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติไมอาจมีการยื่นญัตติ
ขอเปดอภิปรายไมไววางใจได หรืออาจกลาวไดวารัฐธรรมนูญหามไมใหมีการยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ การยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่ว
ไปเพื่อลงมติไมไววางใจจึงกระทําไดเฉพาะในสมัยประชุมสามัญทั่วไปหรือสมัยประชุมวิสามัญเทา
น้ัน  แตอยางไรก็ดีในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติน้ัน แมโดยหลักการไมอาจมีการยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ  แตหากรัฐสภาไดมีมติดวยคะแนนเสียเกินกึ่งหน่ึงของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดใหพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญก็อาจมีการพิจารณา
เรื่องนั้นได  ซ่ึงในท่ีน้ีเรื่องอ่ืนนั้นก็ยอมหมายรวมถึงการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม
ไววางใจดวย 

การที่รัฐธรรมนูญหามมิใหมีการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจใน
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ  ยอมทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น  เพราะไมตองคอยพะวัก
พะวงกับการถูกเปดอภิปรายไมไววางใจบอย ๆ  

ประการที่สาม การลดจํานวนคณะรัฐมนตรีใหมีจํานวนนอยลง รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดลดจํานวนคณะรัฐมนตรีลง โดยใหมีนายกรัฐมนตรีหน่ึงคนและรัฐมนตรีอ่ืนอีก
ไมเกินสามสิบหาคน รวมแลวคณะรัฐมนตรีมีจํานวนเพียงสามสิบหกคน เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีมีขนาด
เล็กลง  สามารถดําเนินการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีเอกภาพ     และสามารถตัดสินใจใน
ปญหาสําคัญ ๆ  ของประเทศไดอยางฉับไวและมีความคลองตัว อันเปนผลสําคัญที่จะทําใหคณะรัฐ
มนตรีหรือรัฐบาลสามารถบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ประการที่สี่ การใหรัฐบาลสามารถจัดตั้ง โอน หรือยุบกระทรวง ทบวง กรม ได
งายขึ้นโดยออกเปนพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๓๐)  ซ่ึงรัฐบาลสามารถตราไดงายและรวดเร็ว
กวาพระราชบัญญัติ  มาตรการนี้เปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในทางบริหารใหกับรัฐบาล  แต
อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญไดวางเงื่อนไขในกรณีที่จะสามารถตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง โอน หรือ
ยุบกระทรวง ทบวง กรม ไวดังตอไปน้ี คือ การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีผลเปนการ
จัดตั้งเปนกระทรวง ทวง กรม ขึ้นใหม หรือการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มิไดมีการ
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จัดตั้งเปนกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม ทั้งน้ี โดยไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการ
หรือลูกจางเพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

การที่รัฐธรรมนูญไดวางเงื่อนไขในการตราพระราชกฤษฎีกาไวเชนนี้  สงผลใหคณะรัฐ
มนตรีไมอาจตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม โดยมีการกําหนดตําแหนง
หรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพ่ิมขึ้น  หากคณะรัฐมนตรีประสงคเชนนั้นก็ตองตราเปนพระ
ราชบัญญัติ  ทั้งนี้ เพ่ือเปนการปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบของคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้ง
กระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหมเพ่ือขยายหรือเพ่ิมฐานอํานาจใหกับตนเอง และเพื่อปองกันไมใหมีการ
ใชอํานาจดังกลาวอยางพร่ําเพรื่อเพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติโดยรวมได 

 

๒. ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ กฎหมายที่เกี่ยวของ และหลักกฎหมายทั่วไป ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความสมัพันธ
ระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และมาตรการการเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาล คณะผู
วิจัยมีความเห็นวายังไมควรมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทยในสวนที่เก่ียวของดังกลาว ดวยเหตุผลที่วา เครื่องมือหรือมาตรการตาง ๆ ที่เปนการสง
เสริมฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีความสัมพันธทั้งในดานการควบคุมและถวงดุลซ่ึงกันและกัน
ไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญอยางเหมาะสม ขณะที่ดานการสรางเสริมเสถียรภาพของรัฐบาล 
รัฐธรรมนูญก็ไดวางมาตรการที่เปนการสงเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้นเชน
เดียวกัน อันเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ รัฐธรรม
นูญฉบับปจจุบันเพ่ิงใชบังคับ ดวยเหตุน้ีมาตรการหรือกลไกตาง ๆ จึงเพ่ิงเริ่มทําหนาที่หรือเริ่มนํามา
ใชและบางสวนก็เปนเรื่องใหมซ่ึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพ่ือใหกลไกตาง ๆ ทําหนาที่ของตน
เองตามกรอบของกฎหมายอยางครบถวนเสียกอน  

อยางไรก็ตามคณะผูวิจัยพบวาอุปสรรคสําคัญหรือขอบกพรองสวนใหญที่ทําให
มาตรการตาง ๆ ดังกลาวยังไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญที่มุงหวังไว เกิดจากทัศนคติหรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติ ความไมครอบคลุมหรือ
ความไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลําดับรอง 
ตลอดจนการขาดแนวทางปฏิบัติในเร่ืองใหม ๆ ที่ยังไมเคยปฏิบัติมากอน ซ่ึงสามารถสรุปและ
มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
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(๑) การตั้งกระทูถาม  

 

กรณีการตั้งกระทูถามสดตามมาตรา ๑๘๓ หากพิจารณาถึงแนวความคิดและเหตุผลใน
การใหมีการตั้งกระทูถามสดในที่ประชุมสภารวมทั้งการตั้งกระทูถามเพื่อใหตอบในราชกิจจานุเบก
ษาจะเห็นไดวา สมควรที่จะมีการแกไขขอบังคับการประชุมสภาวาดวยการตั้งกระทูถาม  และการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติตอการตั้งกระทูถาม ทั้งนี้ เน่ืองจากปญหาความไมเขาใจในการตั้งกระทูถาม 
เชน การตั้งกระทูถามของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมักจะมีการตั้งกระทูถามในรายละเอียดของการบริหาร
ราชการแผนดิน หรือปญหาเกี่ยวกับความเดือดรอนในทองถิ่นของตนเองซึ่งไมตรงกับเจตนารมณ
และแนวความคิดในการตั้งกระทูถามในวุฒิสภา ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับกระทูถามดวนซึ่งในทาง
ปฏิบัติการตอบกระทูรวมทั้งการตั้งคําถามยังไมสามารถกระทําไดภายในเวลาอันรวดเร็ว   

ดังน้ัน  ในสวนของกระทูถามทั่วไป  ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกรัฐสภา  
ใหถามกระทูถามในเรื่องปญหาระดับชาติมากกวาระดับทองถิ่น  และควรถามประเด็นหลัก
ในเชิงนโยบายมากกวาการลงในรายละเอียด 

ในสวนของการตั้งกระทูถามสดซึ่งเปนการตั้งกระทูถามเฉพาะกรณีของสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรอันเปนมาตรการใหมตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ในทางปฏิบัติรัฐมนตรีมักจะมอบ
หมายใหรัฐมนตรีชวยตอบคําถามแทนซึ่งขัดแยงกับเจตนารมณของการตั้งกระทูถามสดที่ตองการให
รัฐมนตรีผูถูกถามเปนผูตอบเอง ดังนั้นจึงเห็นควรแกไขขอบังคับการประชุมสภาเพ่ือใหเปนไป
ตามเจตนารมณ คือ มิใหมีการมอบหมายการตอบกระทูถามสด การตั้งกระทูถามสดไมควรมี
ลักษณะเปนการตั้งคําถามนํา และมิใหมีการตั้งกระทูถามสดลวงหนาอันจะทําใหรัฐมนตรี
ทราบและเตรียมคําตอบลวงหนา อีกทั้งตองสรางความเขาใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับการตั้งกระทูถามสด กลาวคือ เรื่องที่ถามควรเปนเรื่อง
ปญหาระดับชาติหรือมีผลกระทบที่สงผลเสียหายตอสวนรวมอยางกวางขวาง และควรเปน
เร่ืองที่เกิดข้ึนในขณะนั้น 

ทั้งน้ี เพ่ือใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบตองมาตอบกระทูถามสดเอง  โดย
ไมอาจมอบหมายใหรัฐมนตรีอ่ืนมาตอบแทนได  จําตองมีการแกไขขอบังคับการประชุมสภาผูแทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเพิ่มในหมวด ๘ กระทูถาม สวนที่ ๒ กระทูถามสด  คือ เพ่ิมขอ ๑๔๐/๑  
ดังน้ี 

“ขอ ๑๔๐/๑  การตอบกระทูถามสด ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเรื่องน้ันเปนผูตอบ  โดยจะมอบหมายใหรัฐมนตรีอ่ืนเปนผู
ตอบไมได เวนแตเกิดเหตุสุดวิสัย” 



 ๑๗๓ 
 

(๒) การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ  

 

โดยหลักการแลวคณะผูวิจัยเห็นวา มาตรการดังกลาวเปนมาตรการที่ดี อยางไรก็ตาม
จากประสบการณที่เกิดขึ้น จํานวน ๑ ครั้งหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบังคับใช ปญหาที่พบก็
คือ ฝายคานไมสามารถเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีไดดวย
มีคะแนนเสียงไมเพียงพอตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด แตกลับไปเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือ
ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลเปนจํานวนมาก (๑๕ คน) เพ่ือที่จะพยายามชี้ใหเห็นขอบก
พรองของการบริหารราชการแผนดินซึ่งนายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบในฐานะผูนําของฝายบริหาร 
ทําใหเหตุผลของขอกลาวหาที่มีตอรัฐมนตรีรายบุคคลบางคนลดลง เพราะเจตนารมณที่แทจริงของ
ฝายคานในการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลครั้งนั้น
ตองการชี้ขอบกพรองและลดความนาเชื่อถือของตัวนายกรัฐมนตรีเปนสําคัญ ดวยลักษณะดังกลาว
ทําใหเห็นไดวาฝายนิติบัญญัติใชมาตรการดังกลาวควบคุมการทํางานของฝายบริหารไมตรงตาม
เจตนารมณเทาที่ควร  ดังนั้น  ประเด็นน้ีจึงเปนเรื่องที่ตองสรางความเขาใจถึงเจตนารมณใน
การกําหนดมาตรการใหมีการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี 

 

(๓) การตั้งคณะกรรมาธิการ  

 

ในปจจุบันพบวา ทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญและ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก สงผลใหการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ขณะเดียวกันเปนการเพิ่มภาระใหแกฝายบริหารที่
ตองมาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการมากขึ้น ทําใหฝายบริหารใหความสําคัญในการรวมมือกับคณะกรร
มาธิการของทั้งสองสภาลดนอยลง ดวยเหตุน้ีคณะผูวิจัยจึงเห็นวา สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
ควรพิจารณาการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญตามจํานวนที่จํา
เปนเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในหนาที่ ทั้ง
น้ี วัตถุประสงคของการตั้งคณะกรรมาธิการควรคํานึงถึงหนาที่ดานการพิจารณากฎหมายเปนสําคัญ
มากกวาการควบคุมตรวจสอบฝายบริหารเพื่อเปนการลดจํานวนการตั้งคณะกรรมาธิการ 

 

 

 



 ๑๗๔ 
 

(๔) การควบคุมการใชจายเงินโดยรัฐสภาหรือการพิจารณาอนุมัติกฎหมายงบ
ประมาณของฝายนิติบัญญัติ  

 

ในสวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของ
วุฒิสภาในทางปฏิบัติวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งซ่ึงประกอบดวยกรรมาธิการ
จํานวนมาก เพ่ือทําหนาที่พิจารณารางกฎหมายดังกลาวพรอมกับสภาผูแทนราษฎรที่มีมติรับหลัก
การแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวในวาระที่ ๑   การทํางานของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดดัง
กลาวจะพิจารณาศึกษาลงในรายละเอียดและใชเวลาพิจารณามาก ซ่ึงเปนการไมสอดคลองกับเจตนา
รมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหวุฒิสภาเปนสภากลั่นกรองและตรวจสอบ กลาวคือ วุฒิสภาควร
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณในภาพรวมระดับนโยบาย ไม
ควรลงในรายละเอียดของแผนงาน/โครงการของแตละกระทรวง ทบวง กรม นอกจากนี้คณะกรรมาธิ
การวิสามัญที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาศึกษารางกฎหมายงบประมาณควรมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อมิให
เกิดการทํางานที่ลาชาและประกอบดวยบุคคลผูมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับงบประมาณและ
การบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง 

 

(๕)  มาตรการการสงเสริมเสถียรภาพรัฐบาล 

 

ปจจุบันปญหาของมาตรการนี้ที่มีการทวงติงวาไมอาจใชมาตรการตาง ๆ  ในการตรวจ
สอบการทํางานของรัฐบาลได  เพราะรัฐบาลมีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรนั้น  เปนปญหาดาน
ทัศนคติที่วา  ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยการเคารพเสียงขางมากและเปดโอกาสใหเสียงขาง
นอยมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  ดังนั้นเม่ือพรรคการเมืองใดไดรับความนิยมจากประชาชนจน
สามารถมีเสียงขางมากในสภาได  จะกลาวหาวาพรรคการเมืองน้ันเปนเผด็จการเปนสิ่งที่ไมถูกตอง  
เพราะวันหนึ่งขางหนาหากพรรคที่มีเสียงขางนอยในสภาสามารถพัฒนาพรรคของตนเองจนไดรับ
ความนิยมจากประชาชน  และไดครองเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร  อีกทั้งไดเขามาเปนรัฐบาล
บริหารประเทศ  พรรคการเมืองน้ันก็เปนผูบริหารประเทศ  วงจรเชนนี้เปนปกติในวิถีทางแหง
ประชาธิปไตย  หากระบอบประชาธิปไตยปลอยใหเสียงขางนอยเปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
เสียแลว  ประเทศชาติบานเมืองก็อาจไมพัฒนาเพราะไดรับเสียงคัดคานจากคนกลุมนอย 

ขอกังวลใจประการหนึ่งเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาลจะอยูในประเด็นเกี่ยวกับการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหพรรคการเมือง  ใหพรรคการเมืองมีขนาดใหญ  เพ่ือใหการเลือกตั้งไมใช
การเลือกตัวบุคคลแตเปนการเลือกนโยบายของพรรคการเมือง  เพ่ือใหพรรคการเมืองนั้นนํา



 ๑๗๕ 
 

นโยบายมาบริหารประเทศ  ซ่ึงเทากับประชาชนผูเลือกตั้งเปนผูกําหนดนโยบายของประเทศโดย
ทางออม  ดังน้ันพรรคการเมืองขนาดใหญที่จะเปนตัวเลือกของประชาชนไมควรจะมีจํานวนมาก  
เพราะจะสรางความสับสนใหประชาชน  แตพรรคขนาดเล็กก็สามารถพัฒนาเปนพรรคขนาดใหญใน
อนาคตหากนโยบายไดรับความนิยม  อยางไรก็ดี  ความเขมแข็งของพรรคการเมืองและขนาดของ
พรรคการเมืองที่เปนอยูในปจจุบันสวนหน่ึงเกิดจากกลไกที่รัฐธรรมนูญสรางขึ้น ทําใหพรรคตาง ๆ  
เห็นวาการเปนพรรคขนาดเล็กอาจทําใหแพการเลือกตั้งไดทําใหพรรคขนาดเล็กรวมตัวกับพรรค
ขนาดใหญ  หรือบางกรณีก็เปนการรวมพรรคดวยเหตุผลเกี่ยวกับคาใชจายของพรรคการเมือง  ซ่ึง
การรวมพรรคเชนน้ีไมใชการรวมพรรคเพราะเหตุที่พรรคการเมืองมีอุดมการณที่สอดคลองกันจึงมา
รวมกัน   การรวมพรรคที่เกิดขึ้นในปจจุบันจึงเปนการรวมพรรคดวยเหตุผลอ่ืนที่มิใชอุดมการณเดียว
กัน  ซ่ึงอาจทําใหพรรคที่มีการรวมตัวกันเชนนี้แตกสลายไดในอนาคตหากขาดผูนําที่มีความสามารถ  
ถาเปนเชนนั้นจริงก็เปนเรื่องปกติในทางการเมืองเพราะเมื่อพรรคการเมืองขนาดใหญแตกขึ้นมา  
พรรคการเมืองอ่ืนก็จะกลายเปนพรรคการเมืองขนาดใหญขึ้นมาแทนที่  ดังน้ันแมขอกังวลใจเกี่ยวกับ
การรวมพรรคจะเปนสิ่งที่ควรกังวลแตก็นับวาเปนวงจรปกติในทางการเมือง 

ดังน้ันพรรคการเมืองตาง ๆ  จึงควรที่จะมุงม่ันพัฒนาพรรคของตนเองใหไดรับความ
นิยมในทางนโยบายมากยิ่งกวาการกลาวหาพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลวาเปนเผด็จการเพราะมีเสียงขาง
มาก  เพราะวันหน่ึงขางหนาพรรคการเมืองที่กลาวหาเชนนั้นก็อาจไดรับการสนับสนุนจากประชาชน
ใหมีเสียงขางมากในสภาได  ซ่ึงจะทําใหการกลาวหาของตนเองในอดีตผูกมัดตนเองในอนาคตได  
พรรคการเมืองควรมุงที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลวาโปรงใสหรือไม  หากไมโปรงใสก็ดําเนิน
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