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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
  

ชุดโครงการวจัิย เร่ือง การตดิตามและประเมินผลบังคบัใชรัฐธรรมนูญ 
 

หลักการและเหตุผล 
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จัดเปนวันสําคัญทางประวัติศาสตรการเมืองไทยวันหนึ่ง กลาวคือ 

เปนวันที่มีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ของ
ประเทศขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้จัดเปนรัฐธรรมนูญที่แตกตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนาเนื่องจาก
ในกระบวนการยกรางนั้นไดมีประชาชนจํานวนมากเขาไปมีสวนรวมมากที่สุด จัดเปนการปฏิรูปการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการการเมืองไทยอยางชัดเจน 
นอกจากนี้สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญยังคํานึงถึงการสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ     
ประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น และ 
ปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนสําคัญ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีผูเรียกวา “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสําคัญสูงสุดที่องคกรทางการเมืองตองเคารพ  และจะกระทําการ
ละเมิดหรือขัดรัฐธรรมนูญไมได และเปนกฎหมายที่คุมครองประชาชนจากการใชอํานาจที่ไมชอบธรรม
ของคณะผูบ ริหารประเทศ  (บวรศักดิ์  อุวรรณโณ , 2544:4)   สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้                  
มีเจตนารมณหลักอยู 3 ประการ กลาวคือ  1. การขยายสิทธิเสรีภาพ และการมีสวนรวมของพลเมืองในการ
เมืองเปนการสงเสริมและคุมครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนใหประชาชนมีสวนรวมในการ         
ปกครองมากขึ้น  เปนการเสริมสรางการเมืองภาคพลเมืองใหเกิดขึ้นและเขมแข็ง 2. การเพิ่มการตรวจสอบ
อํานาจรัฐโดยประชาชน เพื่อใหเกิดความสุจริต และโปรงใสในระบอบการเมือง เปนการสรางความ    
ชอบธรรมในการใชอํานาจ และ 3. การทําใหระบอบการเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการแกไขปญหาบานเมือง 

 ภายหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเปนเวลา 5 ป จึงสมควรที่จะมีการศึกษาวิจัย    
วาหลังจากมีการใชรัฐธรรมนูญไปแลวระยะหนึ่ง ผลของการใชรัฐธรรมนูญเปนอยางไร บรรลุเจตนารมณ
หลักหรือไม  ปญหาและอุปสรรคในการทําใหบรรลุเจตนารมณคืออะไร  ประกอบกับรัฐธรรมนูญเอง    
ยังไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  และคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจทํารายงานเสนอความเห็นตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแกไข

               
 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
1. โครงการสทิธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   
โดย นายไพโรจน  พลเพชร และคณะ 
2. โครงการการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็น ตอการทํางานของรัฐบาล 

และองคกรอิสระ 
โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ 
3. โครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใตรัฐธรรมนูญ

พ.ศ.2540  
โดย รศ.ดร.ฉนัทนา  บรรพศิริโชติ  หวันแกว และคณะ 
4. โครงการบทบาทการปฏบิัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง  ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

และประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนญู  
โดย ศ.ดร.พรศักดิ์  ผองแผว  และคณะ 
5. โครงการการตรวจสอบการทุจริตของผูดํารงตําแหนงตางๆ 
โดย ผศ.ดร.นวลนอย  ตรีรัตน  และคณะ 
6. โครงการการเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 
โดย ดร.อัมมาร  สยามวาลา และคณะ 
7. โครงการความสัมพันธระหวางฝายนติิบญัญัติกับฝายบริหารและเสถียรภาพของรฐับาล 
โดย รศ.ดร.มนตรี  รูปสุวรรณ  และคณะ 
8. โครงการประสิทธิผลของรัฐสภาไทย 
โดย  รศ.นรนติิ  เศรษฐบุตร  และคณะ 

 
ชุดโครงการวิจัย 

เร่ือง  การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ 
 

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) 
(ความเห็นในรายงานนี้เปนของผูวิจัย  สกว.ไมจําตองเหน็ดวยเสมอไป) 
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เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นได เมื่อครบ 5 ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญอีกดวย (มาตรา 
336) 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการบังคับใชรัฐธรรมนูญ  โดยมุงศึกษาในประเด็นที่       
เกี่ยวของกับเจตนารมณหลัก  

2. ศึกษาแนวทางแกปญหา หรืออุปสรรคตางๆ ตอการบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
 

แผนการดําเนินโครงการ 
1.  กําหนดประเด็นศึกษาวิจัย 

2.  พิจารณาคัดเลือกนักวิจัย 

3.  นักวิจัยและคณะดําเนินการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย 

4.  พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยเบื้องตน 

5.  นักวิจัยและคณะดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอเสนอโครงการวิจัย 
6.  จัดประชุม Focus group พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย  

7.  นักวิจัยและคณะดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอเสนอโครงการวิจัย 

8.  ลงนามในสัญญาจางวิจัย และแตงตั้ง Steering committee  

9.  นักวิจัยและคณะดําเนินการศึกษาวิจัย 

10. Steering committee พิจารณารายงานผลการศึกษาวิจัย 

11. นักวิจัยและคณะดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรายงานผลการศึกษาวิจัย 

12. จัดสัมมนานําเสนอผลการศึกษาวิจัยและ Focus group  

13.  นําเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา คร้ังที่ 4.      
(KPI  CONGRESS IV.) 

14.  นักวิจัยและคณะดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรายงานผลการศึกษาวิจัย 

15.  Steering committee พิจารณารายงานผลการศึกษาวิจัย 
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16.  นักวิจัยและคณะดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรายงานผลการศึกษาวิจัย และสงรายงานผล         
การศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ 

 
 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

 

เดือนตุลาคม 2544 – มีนาคม 2546 
 

ผูดําเนินโครงการ 
 

สถาบันพระปกเกลา และนักวิชาการจากสถาบันตางๆ 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดขอมูลที่เปนแนวทางแกปญหา หรืออุปสรรคตางๆตอการบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

2. ไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการพิจารณาดําเนินการแกไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 336 

3. ผลการวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ เพื่อรับขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากสาธารณชน 

4. ไดผลการวิจัย ที่สามารถนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย โครงการวิจัยยอย 
8 โครงการ ดังนี้  

1. สิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
2. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นตอการทํางานของรัฐบาลและองคกร

อิสระ 
3. การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.

2540 
4. บทบาทการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ผูสมัครับเลือกตั้ง และ 

ประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
5. การตรวจสอบการทุจริตของผูดํารงตําแหนงตางๆ    
6. การเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 



 

 5

7. เสถียรภาพของรัฐบาล และความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร 
8. ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย 
 

จากผลการศึกษาวิจัย โดยพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวของกับเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญ คือ 
(1) สงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  (2) ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง 
และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้นและ (3) ปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและ    
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  พบวา 

ประเด็นที่ 1  รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวอยางกวางขวาง         
มีทั้งการปรับปรุงสิทธิและเสรีภาพที่เคยรับรองไวแลวในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานๆ มา  และมีการกําหนด
สิทธิและเสรีภาพใหมๆ รวมทั้งมีการกําหนดใหมีกลไกและมาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไวดวย อาทิเชน กําหนดใหมีองคกรอิสระ เพื่อทําหนาที่ดูแลคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน หรือดูแลใหส่ิงที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญไดรับการปฏิบัติตาม 

อยางไรก็ตาม ในการบังคับใชบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในสวนของการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนนั้น มีปญหาและอุปสรรคที่ทําใหประชาชนไมไดรับความคุมครองอยาง
ครบถวนสมบูรณตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด  เนื่องจากในบางเรื่องยังไมมีการออกกฎหมายออกมารองรับ 
หรือมีกฎหมายเกาซึ่งขัดแยงหรือไมสอดคลองกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ  และหนวยงานภาครัฐที่   
เกี่ยวของขาดความรู ความเขาใจ และความพรอมในการดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด 

ประเด็นที่ 2  รัฐธรรมนูญกําหนดใหสิทธิประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้นหลายประการ ที่สําคัญเชน การเขาชื่อเสนอกฎหมาย การเขาชื่อเสนอใหถอดถอน
นักการเมือง สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษา คุณภาพ  
ส่ิงแวดลอม บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เปนตน 

ประชาชนเขาใจและเขามามีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในระดับ
หนึ่ง  แตหนวยงานหรือองคกรภาครัฐรวมทั้งขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐ ยังขาดความตระหนัก         
ขาดความพรอม  ขาดความเขาใจ และยังยึดติดอยูกับกรอบแนวคิดและการปฏิบัติแบบดั้งเดิม  

ยังไมมีการออกกฎหมายรองรับหรือกําหนดแนวทางการมีสวนรวมในการปกครองและตรวจ
สอบการใชอํานาจรัฐ หรือมีกฎหมายแตยังขาดความชัดเจน ทําใหเกิดปญหาในความเขาใจไมตรงกัน
ระหวางประชาชนผูใชสิทธิกับภาครัฐซึ่งมีหนาที่บังคับใชกฎหมาย หรือระหวางประชาชนผูใชสิทธิและ  
ผูถูกกระทบจากการใชสิทธิดังกลาว  รวมทั้งการที่มีกฎหมายแตไมสอดคลองกับเจตนารมณรัฐธรรมนูญ
เพราะนอกจากจะไมเปนการสนับสนุน สงเสริมแลวยังเปนผลักภาระใหกับประชาชนที่เขามีสวนรวมใน
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การปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดวย ดังเชนกรณีที่กําหนดใหประชาชนผูเขาชื่อเสนอให   
ถอดถอนนักการเมืองหรือเขาชื่อเสนอกฎหมายตองมีคาใชจายในการรวบรวมรายชื่อ และคาใชจายอื่นๆ 
อีกจํานวนมาก  และแมวาภาคประชาชนจะมีความพยายามในการเขาชื่อเสนอกฎหมาย ตองเสียคาใชจาย
ไปจํานวนมาก เสียเวลา และรวมกันผลักดันทุกวิถีทาง  แตก็ยังคงติดขัดกับกระบวนการพิจารณาอนุมัติ
กฎหมาย ดังเชนกรณีรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ....   

ประเด็นที่ 3  รัฐธรรมนูญกําหนดกลไกและมาตรการเพื่อปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงกลไกและมาตรการตางๆ ไดรับการปฏิบัติตามโดยที่ในสวนของ
เสถียรภาพของรัฐบาลนั้น ปรากฎชัดเจนวารัฐบาลชุดปจจุบันมีเสถียรภาพมากขึ้น สามารถดําเนินการ 
ตามนโยบายที่กําหนดขึ้นได  สวนรัฐสภาภายใตโครงสรางและอํานาจหนาที่ใหมก็สามารถแสดงบทบาท
อํานาจหนาที่ไดในระดับหนึ่ง  

ปญหาหรืออุปสรรคตอเสถียรภาพและประสิทธิภาพของสถาบันการเมืองสวนใหญเกิดขึ้นจาก
การที่หนวยงานหรือองคกร รวมทั้งขาราชการหรือเจาหนาที่ยังขาดความรู ความเขาใจ ขาดความพรอม    
ที่ตองปฏิบัติตามกลไกหรือมาตรการตางๆ  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ  ยังขัดแยง              
ไมสอดคลอง หรือเอื้อใหเกิดเสถียรภาพและประสิทธิภาพเทาที่ควร   

 

กลาวโดยสรุป  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิไดเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการบรรลุเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญโดยตรง ปญหาหรืออุปสรรคสวนใหญเกิดจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ     
และการปฏิบัติของผูเกี่ยวของ โดยที่สรุปภาพรวมของปญหาหรืออุปสรรคตอการบรรลุเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญ ไดเปน 2 ประการหลัก  ดังนี้ 
 (1)  ยังไมมีการออกกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ เพื่อรองรับหรือกําหนดแนวทาง          
การปฏิบัติตามหลักการที่รัฐธรรมนูญกําหนด  หรือกฎหมายที่ออกมารองรับหรือกฎหมายเดิมที่มีอยูกอน
ที่รัฐธรรมนูญบังคับใชขัดแยง ไมสอดคลอง หรือไมเอื้อตอการบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

(2)  หนวยงาน องคกร เจาหนาที่หรือผูมีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
ทั้งในฐานะผูบังคับใชหรือในฐานะผูถูกบังคับใชยังขาดความรูความเขาใจ  ความพรอมในการปฏิบัติตาม
หลักการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด   
 

สรุปภาพรวมผลการศึกษาวิจัยไดเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

1.  การบังคับใชรัฐธรรมนูญ  มีขอสังเกตเกี่ยวกับการบังคับใชบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 3 ประการ 
ประการแรก  รัฐธรรมนูญยังไมไดใชเต็มที่  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญบางมาตรายังไมถูกบังคับใช  

เนื่องจากยังไมมีการออกกฎหมายรองรับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ตัวอยางเชน  
-  ก ารมี ส วน ร วม กั บ รัฐและชุ ม ชน ใน ก ารบํ า รุ ง รักษ า  และก ารได ป ระโยชน จ าก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพ     



 

 7

ส่ิงแวดลอม  หรือการศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ
อยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการใหองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบ
กอนดําเนินโครงการหรือ กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม (มาตรา 
56)   

-  กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค โดยกําหนดใหมีองคการอิสระทําหนาที่ใหความเห็น        
ในการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครอง          
ผูบริโภค (มาตรา 57)  

-  กฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม         
ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญของ     
ประชาชนหรือชุมชนทองถ่ิน (มาตรา 59)   

ประการที่สอง  เพิ่งเริ่มบังคับใชบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แตยังไมเห็นผลชัดแจง ตัวอยางเชน     
การใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม ดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน (มาตรา 144 ) จะเปนการเพิ่มภาระหนาที่ใหกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมากเกินไปหรือไม  หรือการใหสิทธิประชาชนเขาชื่อเสนอรางกฎหมาย (มาตรา 170) แตใน
ทางปฏิบัติยังคงมีปญหา อุปสรรค ในการใชสิทธิเขาชื่อเสนอรางกฎหมายของประชาชนอยูหลายประการ 

ประการที่สาม  มีการบังคับใชบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแลว แตมีปญหาวาสมดังเจตนารมณของ   
รัฐธรรมนูญหรือไม  ตัวอยางเชน บทบาทการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ    
ซ่ึงแทนที่จะดูมาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และพยายามดึงมาตรฐาน
ของประเทศไทยใหเทียบเคียงกับตางประเทศ   แตกลับรับพิจารณาเรื่องรองเรียนเปนรายคดี ทั้งๆ ที่มีชอง
ทางอื่นๆ ใหประชาชนอยูแลวดังเชน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา   

 

2.  มิติดานหนวยงานภาครัฐ 
ทัศนคติของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐยังไมเปลี่ยนไปจากอดีต  แมวาจะดีขึ้นในหลาย

ประการ เชน ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐตระหนักวาไมสามารถทําอะไรตาม ”อําเภอใจ” ไดอีกตอไป 
เนื่องจากตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ อยางเครงครัด  ทั้งนี้เพราะมีระบบ    
ควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบการควบคุมตรวจสอบการกระทําทาง          
ปกครองโดยศาลปกครอง   

แตอยางไรก็ตามมีปญหาเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ  ดังเชนกรณีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน      
ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญของประชาชนหรือชุมชนทองถ่ิน (มาตรา 59)  นั้น ในความเปนจริงการดําเนิน
การเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  กระทําในลักษณะที่เรียกวา “ประชาสัมพันธ”  มากกวาจะเปน 
“ประชาพิจารณ”  เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนอยางแทจริง  และที่สําคัญมีการตัดสินใจที่จะ
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ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมไปกอนที่จะเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  ซ่ึงเปนการไมสอดคลอง
กับเจตนารมณที่แทจริงของรัฐธรรมนูญ กอใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางภาครัฐกับภาค  
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของภาครัฐ  

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ยังเปนปญหาเพราะทัศนคติของขาราชการหรือเจาหนาที่
รัฐ แมวาจะมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  กําหนดหลักการ  “เปดเผยเปนหลัก     
ปกปดเปนขอยกเวน” ใหปฏิบัติก็ตาม     

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐไวอยางกวางขวาง  มีความกาวหนามาก  แตเทคโนโยลีดานการมีสวนรวมยังไมพัฒนาเพื่อ        
รองรับการดําเนินการในเรื่องดังกลาว  อุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือที่ภาครัฐใชยังคงเปนแบบดั้งเดิมซึ่งไม
เหมาะสม สอดคลอง หรือเอื้อตอการมีสวนรวมของประชาชน 

 

3.  มิติภาคประชาชน 
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวอยางกวางขวาง มีทั้งการปรับปรุง

สิทธิและเสรีภาพที่เคยรับรองไวแลวในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานๆ มา  และมีการกําหนดสิทธิและเสรีภาพ
ใหมๆ  รวมทั้งมีการกําหนดใหมีกลไกและมาตรการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวดวย อาทิ
เชน กําหนดใหมีองคกรอิสระ เพื่อทําหนาที่ดูแลคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือดูแล       
ใหส่ิงที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญไดรับการปฏิบัติตาม  และใหมีกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อ
ควบคุมตรวจสอบการกระทําทางปกครองของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐ 

อยางไรก็ตาม ในการบังคับใชบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในสวนของการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนนั้น  มีปญหาและอุปสรรคที่ทําใหประชาชนไมได รับความคุมครอง            
อยางครบถวนสมบูรณตามที่ รัฐธรรมนูญกําหนด   เนื่องจากในบางเรื่องยังไมมีการออกกฎหมาย          
ออกมารองรับ หรือมีกฎหมายเกาซึ่งขัดแยงหรือไมสอดคลองกับหลักการตามรัฐธรรมนูญดังที่กลาว      
มาแลวขางตน   

แมวารัฐธรรมนูญกําหนดใหมีกลไกและมาตรการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือองคกร
อิสระตางๆ  แตมีปญหาเกี่ยวกับชองทางการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน การติดตอและเขาถึงองคกร
อิสระยังเปนไปอยางไมครอบคลุม ทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในจังหวัดหางไกลเชนแมฮองสอน  
ในขณะที่องคกรอิสระตางๆ ไมวาจะเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา หรือคณะกรรมการสิทธิ      
มนุษยชนแหงชาติตั้งอยูเฉพาะในกรุงเทพฯ เทานั้น การรองเรียนหรือการติดตอกับองคกรอิสระจึงกระทํา
ไดยาก ตองเสียคาใชจายและเวลามาก รวมทั้งประชาชนสวนมากยังไมทราบถึงชองทางการใชสิทธิตางๆ 
ดวย  

นอกจากนี้  กระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่คาดวาจะเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม
กลับไมเร็วอยางที่คาดคิดไว 
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4.  มิติองคกรอิสระ 
รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีองคกรอิสระตางๆ ไดแก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ         
ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อเปนกลไกและมาตรการในการคุมครองดูแลสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ซ่ึงมีขอสังเกตเกี่ยวกับองคกรอิสระดังนี้ 

กระบวนการสรรหาและแตงตั้งองคกรอิสระมีปญหาในความสุจริต โปรงใส เปนอิสระและเปน
กลาง ทําใหส่ือมวลชนและประชาชนวิพากษวิจารณ ตั้งขอสงสัยในความเปนอิสระและเปนกลางในการ
ปฏิบัติหนาที ขององคกรอิสระ ซ่ึงไมใชเร่ืองแปลกหรือผิดปกติแตอยางใดที่จะมีการวิพากวิจารณหรือ    
ตั้งขอสงสัยดังกลาว  โดยสวนตัวแลวขอยืนยันความเปนอิสระและเปนกลางในเชิงองคกรหรือ               
เชิงสถาบัน แตไมสามารถยืนยันหรือรับรองในสวนของจิตใจของแตละบุคคลที่ไดรับการสรรหาและ   
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตางๆ ได เปนหนาที่ขององคกรอิสระเองที่ตองพยายามพิสูจน   
ตนเองดวยการสรางผลการปฏิบัติงานใหเปนที่ประจักษ ปราศจากการเคลือบแคลงสงสัยในความ        
เปนอิสระและเปนกลาง 

 

กลาวโดยสรุป การบังคับใชบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในชวงเวลา 5 ปที่ผานมา ไดผลในระดับที่ดี  
แตยังไมดีที่สุด เพราะยังมีปญหาอุปสรรคดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเจตนารมณหลัก
ของรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ประการ ควรจะไดมีการแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาวใหหมดสิ้นไป โดยที่ในการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น พิจารณาได 2 ประเด็น คือ 

 

1. เร่ืองที่ควรแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ  จากการศึกษาวิจัยพบวามีบางเรื่องที่            
ควรดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อใหการบังคับใชรัฐธรรมนูญเปนไปตาม
เจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญ  

2. วิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  มีความสําคัญมากไมยิ่งหยอนไปกวาเรื่องที่ควรแกไข        
เพิ่มเติมหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุที่ในกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญนั้น มีการจัดรับฟงความ    
คิดเห็นของประชาชนอยางกวางขวาง ดังนั้นในกระบวนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญก็ควร
จัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวยเชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจ
เปลี่ยนแปลงองคกรทางการเมือง ซ่ึงรับมอบมาจาก  “อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมือง” ที่เปนอํานาจใน
การจัดทํารัฐธรรมนูญนั่นเอง 

 

วิธีการในการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญมี 2 วิธี ดังนี้ 
 



 

 10

1. รัฐบาล จัดทําเปนนโยบายหาเสียงในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปวาจะแกไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ โดยระบุเร่ืองที่จะแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญใหชัดเจน เพื่อเปนการรับ   
มอบอํานาจ หรือ Mandate จากประชาชน หากประชาชนเห็นดวยและเลือกผูสมัครหรือพรรคการเมือง     
ที่เสนอนโยบายดังกลาว จนไดเขาไปจัดตั้งรัฐบาล รัฐบาลชุดนี้ก็ดําเนินการผลักดันและดําเนินการแกไข 
เพิ่มเติมหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญในเรื่องที ไดจัดทําเปนนโยบายหาเสียงกับประชาชนตอไป        

2.  รัฐบาลจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติ   เพื่อปรึกษาหารือ  หรือขอความคิดเห็น             
จากประชาชนในการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ  

 

ส่ิงสําคัญที่ตองตระหนักและยึดถือในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ คือ ไมวาจะแกไขเพิ่มเติม   
รัฐธรรมนูญเรื่องใด มาตราใด ประเด็นใด และไมวาจะแกไขเพิ่มเติมดวยวิธีการอยางไรก็ตาม  ตองเปน
การแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหการบังคับใชรัฐธรรมนูญบรรลุเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ประการ  
ไดแก สงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง  
และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น  และปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและ        
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มิใชแกไขเพิ่มเติมเพื่อประโยชนหรือเพื่ออํานาจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดบุคคล
หนึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหาก
เปนเชนนั้นแลว ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองก็คงจะลมเหลวอยางสิ้นเชิง 
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1.  โครงการสทิธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 

โดยนายไพโรจน  พลเพชร  และคณะ 
 

ประเด็นศึกษาวิจัย   
1. ศึกษาปญหาและอุปสรรคของประชาชนในการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ    

ที่เกี่ยวของ 
2. ศึกษาวาเนื้อหารัฐธรรมนูญสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางไร และมาก

นอยเพียงใด 
3. ศึกษาว าพระราชบัญญั ติที่ เป นกฎหมายลํ าดับรองสอดคลองกับ เจตนารมณ ของ                       

รัฐธรรมนูญอยางไรและมากนอยเพียงใด และศึกษาปญหาและอุปสรรคกรณีที่ยังไมไดจัดทําหรือจัดทํา
รางพระราชบัญญัติไมเสร็จสิ้น 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 
1. วิจัยเอกสาร ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาจากหนังสือ บทความทางวิชาการ 

หนังสือพิมพ วิทยานิพนธ กฎหมายตางๆ บันทึกรายงานการประชุมของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
(สสร.) เปนตน 

2. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ เชิงลึกผูที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนนักวิชาการ ตัวแทน    
ชาวบาน นักการเมือง ขาราชการประจํา ส่ือมวลชน องคกรอิสระตางๆ และองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน  

3. จัดสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) โดยจดัสนทนากลุมเปาหมายกลุมตางๆ และ
ตามลักษณะเนื้อหาสิทธิ 

4. จัดสัมมนาระดมความคดิเห็นเพื่อรับฟง  ขอวิจารณรางรายงานวจิัย 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัย คณะนักวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1.  ความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติ 
 -  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิสตรีใหสอดคลองกับหลักความเสมอภาคและการหาม
เลือกปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 อาทิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนที่เกี่ยวกับความ
สัมพันธในครอบครัว ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหสามีขมขืนภรรยา โดยไมตอง   
รับผิดทางอาญา และควรมีการออกกฎหมายเรื่องการหามเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม โดยตองกําหนดใหมี
องคกรเพื่อทําหนาที่ในการดูแลเรื่องการเลือกปฏิบัติ และกําหนดมาตรการในการสงเสริมใหมีการนํา  
หลักการดังกลาวมาใชในการดําเนินการของรัฐและเอกชน 
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2.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
2.1  ควรยกเลิกโทษประหารชีวิต แตควรมีระยะเวลาใหทุกฝายเตรียมการและปรับปรุงกระบวน

การยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง โดยกําหนดเปนนโยบายรัฐบาลและนโยบายยุติธรรมแหงชาติ 
และคณะผูวิจัยเสนอทางเลือกเพื่อยกเลิกโทษประหารดังนี้ 

-  ยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยการแกไขรัฐธรรมนูญ  มาตรา 31 เปน  “.......... การลงโทษ
ประหารชีวิตถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้” 

-  ยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยการแกไขกฎหมายลําดับรองที่มีอัตราโทษประหารชีวิตเปนจําคุก
ตลอดชีวิตทุกกรณี   เชน  ประมวลกฎหมายอาญา  ซ่ึงวิธีนี้สามารถทําไดโดยไมตองแกไขเพิ่มเติม            
รัฐธรรมนูญ  

-  ยกเลิกโทษประหาร โดยไมตองแกไขกฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญไมไดบังคับไววาตอง     
ใชโทษประหารชีวิตและไมไดหามยกเลิกโทษประหารชีวิต ดังนั้น ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต     
ศาลจึงควรพิจารณางดใชโทษประหารชีวิตเปนจําคุกตลอดชีวิตทุกกรณี 

-  การงดเวนสงผูรายขามแดนไปยังประเทศที่ยังคงมีการใชโทษประหารชีวิต 
-  ในระหวางที่โทษประหารชีวิตยังคงมีผลบังคับใชอยู ควรแกไขกฎหมายใหทุกคดีที่ศาล

พิพากษาถึงที่สุดใหประหารชีวิตใหมีผลเปนการถวายฎีกาโดยอัตโนมัติทุกกรณี 
-  ประเทศไทยควรเลือกรับพิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) ฉบับที่สองของกติการะหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งเกี่ยวของกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
2.2  ขอสันนิษฐานในคดีอาญาและการปฏิบัติตอบุคคลที่ยังไมเปนผูกระทําความผิดตามบท

บัญญัติของรัฐธรรมนูญ คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
-  ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูตองหาและจําเลย ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พ.ศ.2479  การแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเผยแพรภาพของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาทั้งใน
ระหวางการควบคุมตัวและการพิจารณาคดีในศาล ใหสอดคลองกับหลักการในคดีอาญาที่ตองสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาบุคคลใดกระทําความผิด      
จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําผิดมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 33 

 -  กําหนดมาตรการทางบริหารและการปลูกฝงทัศนคติใหเจาหนาที่ของรัฐเคารพสิทธิของผูตอง
หาและจําเลย รวมทั้งการกําหนดมาตรการลงโทษในกรณีที่มีการปฏิบัติโดยมิชอบ หรือมีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอผูตองหาและจําเลย 
 -  การรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมนําหลักขอสันนิษฐานในคดีอาญา และ
การปฏิบัติตอบุคคลที่ยังไมเปนผูกระทําความผิดมาเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ในทุกขั้นตอน 

-  การเสริมสรางสถาบันสื่อสารมวลชนใหมีระบบการควบคุมทางวิชาชีพใหเขมแข็งเพื่อคุมครอง
สิทธิของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญา  

-  การรณรงคใหมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและคานิยมที่ถูกตองเกี่ยวกับสิทธิผูตองหาและจําเลย 
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-  การสนับสนุนใหองคกรทางสังคมมีสวนรวมในการรณรงคเผยแพรความรู สิทธิเสรีภาพและ
หลักสิทธิมนุษยชน 

2.3  การจับ การคุมขัง และการคน คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
-  การเรงแกไขปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2428 ที่เกี่ยวกับสิทธิผูตองหาและ

จําเลยในคดีอาญา ในหลักการจับกุม คุมขัง การคน การออกหมายจับหรือหมายคน การขอประกันตัว       
ผูตองหาหรือจําเลย และการใหความชวยเหลือผูตองหาหรือจําเลยจากรัฐ ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 237 มาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 242  

-  การพิจารณาทบทวนกฎหมายที่ เกี่ ยวของที่ ให อํานาจพิ เศษในการจับกุมและการคน                
ใหสอดคลองกับหลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

-  การกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรทางสังคมมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การใชอํานาจ 

2.4  การคุมครองพยานในคดีอาญา คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
-  การใหความคุมครองพยานและการปฏิบัติตอพยานในกรณีทั่วไปสามารถปรับปรุงไดในระดับ

หนวยงานปฏิบัติเทานั้น โดยยึดรัฐธรรมนูญเปนหลัก 
-  ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองพยาน โดยเนนใหเห็นถึงสิทธิของพยานมากกวาหนาที่ 
-  ศึกษาความเปนไปไดของการนํามาตรการตอรองคํารับสารภาพ (Plea Bargaining) มาใชควบคู

กับมาตรการคุมครองพยาน 
2.5  สิทธิที่จะไดรับการเยียวยาในฐานะผูเสียหายและจําเลยในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดใน

กระบวนการยุติธรรม  คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
-  เรงออกกฎกระทรวงและระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑการขอรับการชวยเหลือ และวิธีพิจารณา

การขอความชวยเหลือ ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย  
ในคดีอาญา พ.ศ.2544 ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 และมาตรา 246   

-  แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 โดยเพิ่มประเภทความผิด   
ไดแก ความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสินหรือสิทธิอยางอื่น ใหอัยการสามารถ     
เรียกคาเสียหายได รวมทั้งการยกเวนคาธรรมเนียมตางๆ แกผูเสียหาย  

-  ปรับปรุงกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหทุกฝายตองมีสวนรวมในการคนหาความจริง ในชั้น
พนักงานสอบสวนใหสามารถรวบรวมพยานหลักฐานทุกประเภททั้งที่เปนคุณและเปนโทษแกผูตองหา 

-  ใชมาตรการปลอยช่ัวคราวเปนหลัก เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบจากการตกเปนผูตองหาหรือ
จําเลย 

-  แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ.2526 ในประเด็นที่ให
อัยการสามารถรื้อฟนคดีที่ตนเปนโจทกได เพื่อชวยแบงเบาภาระของผูตองขังในคดีอาญา  
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3.  สิทธิเสรีภาพการสื่อสารของประชาชน  คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
-  แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและ      

วิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498  ใหสอดคลองกับหลักเสรีภาพของ      
ส่ือมวลชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 39  

-  การดําเนินการใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) เพือ่
ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน และคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เพื่อทําหนาที จัดสรรการใชคล่ืนความถ่ี เพื่อกิจการโทรคมนาคมและกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ใหเปนประโยชนแกประชาชนทั้งในระดับชาติและทองถ่ิน        
ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ      
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543  

-  ตรากฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ และ
กฎหมายคุมครองเสรีภาพในการเสนอขาวสารและการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาชีพส่ือมวลชนทั้ง  
ในภาคเอกชนและภาครัฐ ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 41 เพื่อสรางหลักประกันใหประชาชน   
ไดรับขอมูลขาวสารอยางอิสระ และใหมีกฎหมายคุมครองเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยมีองคกรทําหนาที่ 
ดูแลเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชน  และการกําหนดมาตรการลงโทษผูที่กระทําละเมิดเสรีภาพของ             
ส่ือมวลชนดวย   

-  เสริมสรางสถาบันสื่อมวลชนใหเขมแข็ง เปนอิสระจากการครอบงําของรัฐและทุน โดยรวมมือ
กับองคกรทางสังคมเพื่อทําหนาที่คุมครองสิทธิของนักวิชาชีพส่ือสารมวลชนและการควบคุม             
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

-  สงเสริมและสนับสนุนวิทยุชุมชนท่ีเกิดขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 เพื่อ
เตรียมความพรอมภาคประชาชนใหมีความรู ความสามารถที่จะเปนเจาของวิทยุและโทรทัศนในอนาคต 

-  จัดทําแผนแมบทวิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม โดยใหมีสวนรวมจากทุกฝาย เพื่อกําหนด
กรอบปฏิบัติและทิศทางการปฏิรูปสื่อสารมวลชนของประเทศ  เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนใน
ดานการบริหารจัดการ และการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใหในกิจการวิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคมใหเปน
ประโยชนกับประชาชนและประเทศชาติ 

4.  สิทธิในมาตรฐานการดํารงชีวิต  
4.1  สิทธิดานการศึกษา คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
-  การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองพิจารณาถึงความพรอมและมีเกณฑการ

ประเมินความพรอม ซ่ึงตองไมเครงครัดจนทองถ่ินไมสามารถจัดการศึกษาได 
-  สรางเครือขาย โดยภาคประชาชนตองประสานกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาและสวน

ตางๆ เพื่อทําใหการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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-  รัฐสงเสริมใหเอกชนเขามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงจะเปนการแบงเบาหนาที่ของรัฐได 
บางเรื่องเอกชนมีความคลองตัวมากกวารัฐ และเปนสิทธิของประชาชนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ใหลูกของตน 

-  รัฐควรปรับปรุงการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน โดย
สงเสริมการลงทุนดานหนังสือ วัสดุการเรียนใหมากขึ้น ขณะเดียวกันควรลดการลงทุนเรื่องคาอาหาร     
ส่ิงกอสราง และควรมีการปรับปรุงเงินเดือนครูใหสะทอนผลงานมากขึ้น และควรเรงปรับปรุงมาตรฐาน
ของโรงเรียนใหเทาเทียมหรือใกลเคียงกันมากที่สุด  

-  การมีสวนรวม ใหมีคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนจากสถานศึกษาเปนกรรมการที่อยูในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และกรรมการระดับสวนกลางเขามากําหนดในเชิงนโยบายการจัดการศึกษา นอกจาก  
หลักสูตรแกนกลาง มีหลักสูตรชุมชน ซ่ึงแตละโรงเรียนเปนผูกําหนดเองเพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
และความตองการของแตละพื้นที่  

-  ควรเปดโอกาสใหผูบริหารการศึกษากําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารตามแนวทางของ
ตนเอง และมีอํานาจตัดสินใจในบางเรื่อง รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ศึกษาดวย 

-  รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นคุณคาของการศึกษาและเห็นความจําเปนในการ
ชวยทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู และรณรงคใหเห็นวาสิทธิทางการศึกษาเปนสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงไดรับการคุมครองและสงเสริม  และประชาสัมพันธพระราชบัญญัติการศึกษา   
แหงชาติ พ.ศ.2542 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเขาใจและตระหนักถึงสิทธิ
และหนาที่ ใหความรูผูที่มีสวนเกี่ยวของตอการจัดการศึกษาไดเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ถูกตอง เพื่อให
ทํางานการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและผิดพลาดนอยที่สุด 

-  หลักสูตร ใหมีเนื้อหาและหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนใหเปนสวนหนึ่งในเนื้อหาสําคัญของการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
การศึกษา รวมท้ังมีการเลือกใหมๆ ในการศึกษา โดยปรับปรุงหลักสูตรใหมีความหลากหลาย ยืดหยุน 
สามารถปรับใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน โดยเพิ่มเนื้อหาสาระที่จําเปนตอการ
เรียนรู เชน ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศีลธรรม วัฒนธรรม ฯลฯ 

- รัฐตองยกเลิกและคลายตัวเร่ืองการผูกขาดอํานาจการจัดการศึกษา “รูปแบบเดียว” ทุกระดับ
เปนการศึกษาหลากหลายรูปแบบ โดยสงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที่เพื่อใหบุคคล ชุมชน และองคกร
ตางๆ สามารถจัดการศึกษาที่แตกตางจากรัฐได โดยการศึกษาที่จัดโดยรัฐยังมีความจําเปนตอไป แตการ
ศึกษาในแบบที่วานี้คือ “รูปแบบที่รัฐจัด” หรือ “รูปแบบที่รัฐควบคุม” จะตองใหชุมชน ประชาชน         
มีอํานาจจัดการศึกษาและบริหารจัดการในโรงเรียนและหนวยงานการศึกษาที่เหนือขึ้นไป  นอกจากนี้    
รัฐควรสงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาทางเลือก สนับสนุนใหประชาชนเขมแข็งในการจัดการศึกษา  
ดวยตนเอง  
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- งบประมาณ /การระดมทุนเพื่อการศึกษา  ใหมีการจัดเก็บภาษีมรดกทางออมในอัตราต่ํา        
โดยการเพิ่มคาธรรมเนียมขึ้นมาเพื่อใชในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ควรมีมาตรการเพิ่มอัตราคา         
ธรรมเนียมการโอนมรดกอสังหาริมทรัพยที่เปนที่ดิน มาตรการหักคาลดหยอนภาษีสําหรับเงินบริจาคเพื่อ
การศึกษา (โดยการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 47 (7) ประมวลรัษฎากร)  

-  ปฏิรูปการพัฒนาครูที่มีอยูควบคูกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตครู เพื่อใหไดคนเกง คนดี   
มาเปนครู โดยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปกับการพัฒนาวิชาการและทักษะในการถายทอดความรู
ที่มีระบบการประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐานทุกขั้นตอน  พรอมทั้งสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเอง  รวมท้ัง
ใหครูไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมมากขึ้น มีภาระนอยลงเพื่อใหครูมีเวลาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอนมากขึ้น  

-  ควรนําหลักการตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เชน หลักการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 12 ป อยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และไมเก็บคาใชจาย  การมีสวนรวมของ     
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน และการคุมครองการจัดการศึกษาของเอกชนและองคกรวิชาชีพ 
ไปบัญญัติไวในกฎหมายลําดับรองรวมถึงนโยบายและแผนตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเร็ว   อีกทั้งควรมีตัวแทน
จากภาคตางๆ ของสังคมเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณายกรางกฎ กระทรวงที่ออกตามความในพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และมีสวนรวมในการใหความเห็นรางกฎหมายที่ผานการพิจารณา
รวมกัน 

4.2  สิทธิดานสาธารณสุข คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
-  สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั้งดานรางกายและจิตใจ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ประชาชนใหตระหนักถึงความสําคัญในหนาที่ปองกันโรคมากกวาการรักษาพยาบาล 
-  การใหบริการสาธารณะสุขอยางทั่วถึง เขาถึงงายและมีคุณภาพ จัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ให

บริการแกประชาชน  จัดตั้งศูนยสุขภาพในระดับชุมชน ปรับปรุงและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข
ระดับทองถ่ินใหเหมาะสมกับชุมชน และใหมีทางเลือกหลากหลายในการรักษาพยาบาล จัดใหมีอุปกรณ
และเวชภัณฑที่มีมาตรฐาน จัดสรรงบประมาณในการสรางสถานบริการใหเหมาะสมและเพียงพอ         
ใหความสําคัญและกระจายสถานบริการใหลงไปสูพื้นที่ชนบทใหมากยิ่งขึ้น 

-  สนับสนุนและสงเสริมใหภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการใหบริการสาธารณสุข ในระบบ
ประกันสุขภาพและสวัสดิภาพดานสาธารณสุข  และรัฐควรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน      
ทุกระดับ ใหมีการประสานความรวมมือในทุกภาคสวนของสังคม รวมทั้งสื่อมวลชน องคกรเอกชน โดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการรวมสรางและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค
ของทองถ่ิน เพื่อนําไปสูความมีสุขภาพดีถวนหนาของผูคนในทองถ่ิน  

-  รัฐควรใหความสําคัญกับบุคลากรในระบบสาธารณสุข  โดยการสงเสริมความรู ความสามารถ
และจัดสวัสดิการใหเหมาะสมกับภาระหนาที่  
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-  จัดใหมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือการอบรมและปลูกจิตสํานึก      
ผูเกี่ยวของกับการสาธารณสุข ใหเสียสละและใหความสําคัญดานการสงเสริมการกินดีอยูดีและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน รวมทั้งการเตรียมบุคลากรกอนเขาศึกษาวิชาแพทย 

-  ปรับปรุงนโยบายตางๆ ใหสอดคลองกันและผลิตบุคลากรทางการแพทยใหเหมาะสมและ   
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินหรือชุมชน  

-  ปรับปรุงเงื่อนไขใหนักศึกษาแพทยทุกคนตองไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในชนบทอยางนอย 10 ป โดยไมอาจใชทุนเปนเงินได 

-  สรางขวัญและกําลังใจ โดยใหคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดีแกบุคลากรทางดานการแพทย  
ทุกระดับอยางเหมาะสม เพื่อไมใหเกิดภาวะสมองไหล  และใหชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ดูแลเรื่องนี้  และใหทุนคนในชุมชนเรียนแพทย พยาบาลโดยใหกลับไปรับใชในชุมชนนั้นๆ  

-  พัฒนาคุณภาพบริการดานสาธารณสุข โดยสงเสริมการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนใหครอบคลุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งสนับสนุนใหสถานพยาบาลมีบริการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคในชุมชน และมีระบบการสงตอผูปวยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

-  เนนการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ โดยจัดใหประชาชนเขารับการรักษาพยาบาลเบื้องตน
กับสถานพยาบาลในสถานพยาบาลหนึ่งเปนประจําที่ไดเลือกลงทะเบียน รวมท้ังมีบริการสาธารณสุข        
ที่สอดรับกันเปนชวงๆ   

-  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 ควรเปดโอกาสใหเกิดการรวมการ
บริหารจัดการกองทุน เพื่อที่จะลดตนทุน  รัฐควรจัดสรรเงินเขากองทุนประกันสุขภาพแหงชาติให        
พอเพียงตอการดําเนินงานสรางหลักประกันสุขภาพดีถวนหนา  และตองจัดสรรทรัพยากรสวนหนึ่งให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน เพื่อจัดบริการสุขภาพของชุมชน  ควรมีกองทุนชดเชยชวยเหลือ   
ผูเสียหายในกรณีที่ไมมีผูกระทําผิด โดยที่การกันเงินไวไมเกินรอยละ 1 คณะกรรมการตองคํานึงถึง
จํานวนเงินที่กันไวกับการใชตามวัตถุประสงค และไมควรกันเงินไวนอยเกินไป  คณะกรรมการตางๆ ตอง
มีองคการพัฒนาเอกชนหรือภาคประชาชนเขามีสวนรวมดวย ซ่ึงหนึ่งคนตองไมเปนกรรมการสองชุด โดย
แยกเรื่องตรวจสอบคุณภาพออกจากสวนนโยบาย องคประกอบของคณะกรรมการตองหลากหลาย และ
ไมถูกครอบงําโดยฝายหนึ่งฝายใด  ประชาชนและภาคตางๆ ในสังคมควรควรมีสวนรวมในการกําหนด
ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ประชาชนควรมีสิทธิเขาตรวจสอบบริการสาธารณสุขไดทุก
บริการ ควรมีกลไกการรับเรื่องรองทุกข การใหคําปรึกษาทั้งระดับสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ิน สิทธิ
ของประชาชนในการเลือกหนวยบริการประจําตัวและเครือขายหนวยบริการ และสิทธิในการใชบริการ
นอกเหนือจากหนวยบริการประจํากรณี อุบัติ เหตุและการเจ็บปวยฉุกเฉิน   อีกทั้งพระราชบัญญัติ           
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 ไมครอบคลุมเรื่องการปองกันโรค ขาดการตรวจรางกายประจําป 
นอกจากใหแพทยส่ัง  และไมสามารถตรวจฟนได ไมมีการบัญญัติถึงการไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดี และ
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ขาดการรักษาโรคบางโรค จึงควรบัญญัติเร่ืองดังกลาวไวในพระราชบัญญัติดังกลาวดวย เพื่อใหสอดคลอง
กับรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

-  สาระสําคัญที่ควรบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ  ไดแก บัญญัติเร่ืองการ            
มีสวนรวมของประชาชนใหชัดเจน โดยที่ตองเปนการมีสวนรวมทุกรูปแบบทั้งมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง กําหนดนโยบายและมีสวนรวมในการปฏิบัติดวย  ดานการสงเสริมหากโรงพยาบาลใดมีบริการ
เร่ืองแพทยแผนไทย     องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายเงินเพิ่มใหอีกหัวละ 30 บาท  ควรบัญญัติ   
หลักการสําคัญๆ เชน หลักปฏิรูประบบสุขภาพทั้งหมด เพื่อค้ําประกันสิทธิดานสาธารณสุขในอนาคต  
กําหนดใหบุคคลมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 
มีหลายแบบแผนใหเลือก และมีสิทธิเรียกรองเมื่อไดรับความเสียหาย  อีกทั้งควรกําหนดสิทธิเด็ก เยาวชน 
บุคคลในครอบครัว สิทธิผูสูงอายุ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ป ผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูที่สังคม
ควรชวยเหลือเกื้อกูล  สิทธิผูบริโภค  สิทธิบุคคลในการไดรับความปลอดภัยจาการใชผลิตภัณฑหรือ
บริการ สิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารดานสุขภาพ ผลิตภัณฑดานสุขภาพรวมทั้งบริการสาธารณสุขที่ถูกตอง
และเพียงพอ  มีสิทธิไดรับทราบและไดรับความคุมครองขอมูลดานสุขภาพสวนตัว รัฐมีหนาที่จัดและ   
สงเสริมใหมีระบบบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ใหบริการอยางทั่วถึง เปน
ธรรมและประชาชนมีทางเลือกไดอยางเหมาะสม โดยรัฐตองจัดบริการใหแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา รัฐมี
หนาที่สงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแลใหระบบบริการสาธารณสุขไมเปนไปเพื่อการคากําไรเชิงธุรกิจ 
องคประกอบของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติควรประกอบดวยตัวแทนจากทุกภาคสวน โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมทั้งหญิงและชาติ โดยที่มีบทบาทในการเปดพื้นที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกําหนดยุทธ
ศาสตร และนโยบายระบบสุขภาพแหงชาติ ในฐานะเปนผูกํากับดูแลโครงสรางระบบสุขภาพในภาพรวม 
พรอมทั้งทําหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาหารือตอคณะรัฐมนตรี ในการแกไข ยกเลิก หรือออก
กฎหมายใดๆ ใหสอดคลองกับเจตนารมณพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ โดยที่คณะกรรมการสุขภาพ         
แหงชาติตองเปนตัวเชื่อมประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม  สนับสนุนการรวมตัวของ
ประชาชนเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพได โดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและสํานักงานตองใหการ
สนับสนุนตามความเหมาะสม และคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สํานักงานและคณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ตองนําความคิดเห็นหรือขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพไปใชประกอบการทํางาน
ตามอํานาจหนาที่และประกอบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติดวย 

-  รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิของประชาชนเพียงพออยูแลว ไมจําเปนตอง
ปรับปรุงแกไขแตอยางใด แตควรติดตามและประเมินผลตอไปวาการบัญญัติใหเฉพาะผูยากไรไมตองเสีย
คาใชจายในการรักษาบริการ มีผลดีและผลเสียอยางไร และมีกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชน      
มากนอยเพียงใด  
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4.3  สิทธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
- รณรงคเพื่อปรับทัศนคติตอเด็ก โดยใหมีการพิจารณาปญหาจากเด็กและความตองการของเด็ก 

เคารพในความเปนมนุษยของเด็ก โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางและใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการทํางาน  
โดยตองทําใหแตละสวนเขาใจถึงผลกระทบระยะยาวเกี่ยวกับเด็ก ซ่ึงอาจเปนการจัดอบรมหรือแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นรวมกันระหวางผูเกี่ยวของกับเด็ก อาทิ ผูพิพากษา ตํารวจ เพื่อใหการทํางานของหนวยงาน
ตางๆ สงเสริมและคุมครองสิทธิมากขึ้น รวมทั้งรณรงคใหเด็กไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน 4 ประการ ตาม
อนุสัญญาสิทธิเด็ก    

- ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กในกลุมตางๆ เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิ
เด็กอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ แกไขกฎหมายอาญาเพื่อไมใหมีการลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอด
ชีวิตเด็กอายุต่ํากวา 18 ป รวมถึงออกกฎหมายลงโทษผูกระทําการใดๆ อันเปนการลวงละเมิดและเปน
สาเหตุใหเด็กตกเปนเหยื่อ  กรณีเด็กกระทําผิดครั้งแรกและเปนคดีเล็กนอยไมควรนําเด็กขึ้นสูศาล  และ
ตองทําใหการบังคับใชกฎหมายดานเด็กเปนจริงในทางปฏิบัติ  

- ควรเพิ่มงบประมาณดานเด็ก เพื่อจัดตั้งและปรับปรุงสถานพินิจและศาลเยาวชนและครอบครัว
ใหมีอยางเพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่  หากพื้นที่ใดไมมีศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลจังหวัด   
ที่ไมมีแผนกเยาวชนและครอบครัว ใหนําวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ไปใชในศาลจังหวัด เพื่อให
เด็กในพื้นที่นอกเขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน      

-  รัฐควรจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน หรือสงเสริมใหมี “กองทุนการศึกษาสําหรับเด็กดอย
โอกาส” เพื่อใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนจัดการศึกษาและใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสอยาง    
เพียงพอ สะดวก รวดเร็วและคลองตัว มีคุณภาพ และมีระบบและกระบวนการติดตามกํากับดูแลการใช
จายงบประมาณ นอกจากนี้ ควรมีการระดมเงินอุดหนุนจากการบริจาคของผูมีจิตศรัทธาทั้งในและตาง
ประเทศดวย 

-  ภาคราชการควรลดบทบาทลง  โดยท่ีคอยกํากับดูแลใหภาคเอกชนและภาคชุมชนเขามามีสวน
รวมมากขึ้น และควรประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมและคุมครองเด็ก  
สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทในการเฝาระวังปญหาของเด็ก มีสวนรวมในการแกปญหาเด็ก 
และสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีบทบาทในการรับผิดชอบ ชวยเหลือ คุมครอง บําบัด ฟนฟูและพัฒนาเด็ก  

-  สงเสริมใหเด็กและครอบครัวมีความรูเร่ืองบทบาทหนาที่ของบิดา มารดา และผูปกครองในการ
เล้ียงดูบุตร สงเสริมความเขาใจของสมาชิกในครอบครัว  การคุมครองดูแลเด็กโดยผูมีสวนเกี่ยวของเมื่อมี
ความรุนแรงในครอบครัว การแกไขเยียวยา ฟนฟูสภาพจิตใจผูทําราย บําบัดเยียวยาเด็กผูถูกทํารายทั้งดาน
รางกายและจิตใจ และเตรียมความพรอมเด็กกอนกลับคืนสูครอบครัวที่อบอุนอีกครั้ง  

-  รัฐควรดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งดานนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และการศึกษาในการ     
คุมครองเด็กจากความรุนแรงทุกประเภท ทั้งดานรางกายและจิตใจในทุกๆ กรณี  
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-  จัดทําฐานขอมูลเด็กในระดับจังหวัดและระดับชาติ และสนับสนุนใหมีการวิจัยและขยายผลเพือ่
การแกปญหาเด็ก 

-  สอดแทรกเรื่องสิทธิเด็กในการศึกษาแกกลุมเปาหมายตางๆ และสงเสริมใหสถานศึกษามี   
เครือขายกับหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อปองกันและชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยง
ไดทันที 

-  การจัดการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาสตองมีรูปแบบและวิธีการที่มีความยืดหยุนเหมาะสมกับ
สภาพชีวิตของเด็กดอยโอกาสแตละประเภทและกลุมเปาหมาย 

- เรงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อรวมกันดําเนิน
งานตางๆ เพื่อใหเด็กทุกกลุมในประเทศไทยไดรับผลประโยชนสูงสุด  

- จัดตั้งหนวยงานดานการใหคําปรึกษาแกครอบครัวอยางเพียงพอและกระจายไปทุกภูมิภาคของ 
ประเทศ โดยเนนเรื่องคุณภาพและความสะดวกในการเขารับบริการ 

- รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก เยาวชน และบุคคลใน
ครอบครัวพอสมควร โดยที่เปนการเนนสิทธิดานการสงเคราะห แตขาดมิติดานการมีสวนรวมและการ
พัฒนา และเนนเฉพาะเด็กที่ไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาจากรัฐ ซ่ึงไมรวมถึงเด็กที่มี    
ผูดูแลแตไมสามารถเลี้ยงดูได อยางไรก็ตาม มีมาตราอื่นๆ ที่บัญญัติถึงการมีสวนรวม เชน มาตรา 80 วรรค
แรก และมาตรา 43  การเพิ่มมิติดังกลาวอาจนําไปบัญญัติไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หรือใน
นโยบายและแผนที่เกี่ยวของ และที่สําคัญคือใหรีบออกกฎหมายประกอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 53   
รวมทั้งกฎหมายตางๆ ดวย และควรผลักดันใหเกิดมาตรการรองรับที่หลากหลายในการสงเสริมและ       
คุมครองสิทธิ   

- ขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติขจัดความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ..... มีดังนี้ 
 รัฐสามารถเขาไปคุมครองเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวจากกรณีที่มีความรุนแรงใน
ครอบครัวได 
 บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงหรือผูพบเห็นการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมี
หนาที่ตองแจงพนักงานเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติขจัดความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ..... ซ่ึงการแจงดังกลาวหากกระทําโดยสุจริต ผูแจงยอมไดรับความคุมครองและไมกอใหเกิดความ   
รับผิดแกผูแจงทั้งทางแพงและอาญา  โดยที่การสอบปากคําผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงนั้น พนักงาน  
เจาหนาที่ตองจัดใหมีนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงรองขอ 
ใหอยูรวม ขณะสอบปากคําดวย   
 ใหมีมาตรการบรรเทาทุกขใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงเปนการชั่วคราวในชั้นสอบสวนและ
ช้ันพิจารณาของศาล ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม  
 กรณีเปนคดีความรุนแรงในครอบครัวที่ไมรายแรง ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความตกลง
กันหรือประนีประนอมกัน โดยคํานึงถึงความสงบสุขและอยูรวมกันในครอบครัว และหากศาลเห็นสม
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ควรอาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําผิด ใหผูกระทําผิดชดใชเงิน  
ชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดความรุนแรงหรือทํา
ทัณฑบนไวตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกําหนดแทนการลงโทษก็ได 

- ขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ..... 
 คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ และคณะกรรมการคุมครองเด็กระดับจังหวัด ประกอบดวย
บุคคลในทุกกลุมที่มีสวนเกี่ยวของ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของหญิงและชาย โดยกําหนดอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติและคณะกรรมการคุมครองเด็กระดับจังหวัดไวดวย 
 การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใดใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและไมใหมีการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม   
 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูในความ
ปกครองดูแลของตน ตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงทองถ่ิน ทั้งนี้ตองไม    
ต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูในความ         
ปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ โดยกําหนดขอหามกระทํา
การของบิดา มารดา หรือผูปกครองไวดวย 
 ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ ตองใหการ
ชวยเหลือเบื้องตน และแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยมิชักชา โดยที่
กําหนดประเภทของเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหไวดวย  หากบิดามารดา หรือผูปกครองรองขอและแสดง
ใหเห็นวาสามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ส่ังให
เด็กที่ไดรับการสงเคราะหนั้น พนจากการสงเคราะหและมอบตัวเด็กใหแกบิดามารดา หรือผูปกครอง     
รับไปปกครองดูแลได  
 โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ใหคําปรึกษา และ
ฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม รับผิดชอบตอสังคม 
และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 จัดใหมีกองทุนวาดวยการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อชวยเหลือในการ
เล้ียงดูและใหการศึกษาแกเด็ก  
 4.4  สิทธิผูสูงอายุ  คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 -  รัฐควรทบทวนและดําเนินการในเรื่องผูสูงอายุทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค โดยมีการ
ประสานงานในระหวางหนวยงานของภาครัฐและระหวางภาครัฐและภาคเอกชน นโยบายและการให
บริการดานตางๆ แกผูสูงอายุควรเปนเชิงรุกมากขึ้น เนนใหชุมชนและครอบครัวเขามีสวนรวมในการดูแล
ผูสูงอายุ  
 -  รัฐควรสงเสริมใหองคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน องคการสาธารณะประโยชน และ
ชุมชนเขามามีสวนชวยเหลือดูแลผูสูงอายุในรูปแบบตางๆ และควรมีการประสานงานกันระหวาง     
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หนวยงานตางๆ ที่ใหบริการดานสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุกับองคกรชาวบานในแตละชุมชน เพื่อใหจัด
บริการไดตรงกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุ และใหอยูในหลักการวาสงเคราะหเพื่อใหสามารถ
ชวยเหลือตนเองได  นอกจากนี้ ควรสงเสริมสนับสนุนใหองคการเอกชน องคกรทองถ่ิน และประชาชน
เขามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ  สนับสนุนการสรางเครือขายการดําเนินงานใน          
ทุกระดับ  สนับสนุนงานดานอาสาสมัคร สนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานภาคเอกชนที่ใหบริการใน
พื้นที่ การสงตอผูสูงอายุที่ประสบปญหาไปยังหนวยงานอื่นใหไดรับบริการตามความเหมาะสมของสภาพ
ปญหา จัดใหผูสูงอายุเปนวิทยากรถายทอดความรูและประสบการณแกเด็กและเยาวชนในดานจริยธรรม 
ศีลธรรม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงความรูในสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อเพิ่ม
ทักษะ ความรู และใหเด็กใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการแสวงหารายได 
 -  สถานที่จัดบริการใหผูสูงอายุควรกระจายอยูในแตละชุมชน ใหเกิดความสะดวกในการไปใช
บริการ โดยจัดใหมีหนวยบริการเคลื่อนที่เร็วออกไปรับบริการในเชิงรุก ใหบริการอยางหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดอยางแทจริง  และควรขยายเครือขายการดําเนินงานให
กวางขวางและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูสูงอายุที่อยูในชนบท  
 -  ลดคาโดยสารระบบขนสงสาธารณะและระบบขนสงมวลชนแกผูสูงอายุ  ปรับปรุงบริการ
ระบบขนสงสาธารณะใหสะดวก เหมาะสมกับผูสูงอายุ  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะ
ใหผูสูงอายุ ใหสิทธิในการลดหยอนหรือยกเวนภาษีรายไดแกผูสูงอายุ และลดหยอนภาษีรายไดใหแก
บุคคลที่อุปการะผูสูงอายุไวในครอบครัว  
 -  รัฐควรจัดสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการตางๆ ใหผูสูงอายุที่ไมมีรายไดใหเพียงพอแกการ   
ยังชีพโดยไมคิดมูลคาหรือราคาพิเศษ กําหนดมาตรการแหงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัย ปรับปรุงที่อยู
อาศัยและระบบสาธารณูปโภคสําหรับผูสูงอายุ และจัดสวัสดิการคุมครองและพิจารณาลดหยอนภาษีที่ได
จากบํานาญ  
 -  สรางกิจกรรม ที่เหมาะสมในการชวยแกปญหาใหกับผูสูงอายุ ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานจิตใจ 
หรือดานรางกาย โดยที่เปนการฟนฟูสภาพจิตใจใหผูสูงอายุรูสึกวามีคาตอสังคม  
 -  ใชครอบครัวเปนพื้นฐานการใหบริการ ดังเชนกระทรวงสาธารณสุขนําไปใชในการดูแล      
ผูเจ็บปวยเรื้อรังที่เรียกวา การดูแลที่บาน (Home Care) ซ่ึงไดขยายขอบขายการใหบริการไปยังผูพิการ เด็ก
ปญญาออน  ผูติดยาเสพติด และผูติดเชื้อเอดส   และมีการสรางเครือขายไปถึงการดูแลของชุมชน 
(Community Based Rehabilitation, CBR) และชุมชนบําบัด (Community Therapy,CT) นอกจากนี้ ตองใหการ
สนับสนุนชวยเหลือครอบครัวของผูสูงอายุใหเขามาจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ  
 -  แมวาผูสูงอายุอาจไดรับการพึ่งพิงจากลูกหลาน แตลูกหลานจะตองไมละเมิดสิทธิในการตัด
สินใจของผูสูงอายุ  และควรรณรงคสงเสริมใหความรูใหครอบครัวดูแลผูสูงอายุในทุกๆ ดาน ทั้งดานชีวิต
ความเปนอยู  สุขภาพกายและสุขภาพใจ ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ปฏิบัติหนาที่ตางๆ และ
พึ่งตนเองได  
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 -   สนับสนุนใหผูสูงอายุทํางานตามกําลัง ความถนัด ความสามารถและประสบการณ โดยไม  
จําเปนตองเกษียณอายุเมื่ออายุ 60 ป  
 -  เพิ่มและเสริมสมรรถภาพของสถานีอนามัยในการดูแลรักษาพยาบาลผูสูงอายุ ซ่ึงตองดําเนิน
การพรอมๆ กับการจัดสรรงบประมาณใหมากขึ้น โดยใหสถานีอนามัยมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบ
ดวย สนับสนุนและสงเสริมใหมีบริการสุขภาพทั้งทางกายและจิต ในดานการปองกัน การสงเสริมสุขภาพ 
การวินิจฉัยโรคระยะแรก รวมท้ังการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้โดยใหความสําคัญแกพื้นที่ชนบท
ยากจน  
 -  สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาดานผูสูงอายุ  เพื่อทราบความตองการของผูสูงอายุ รวมทั้ง
ตองมีการปรับปรุงรูปแบบของบริการสังคมใหสอดคลองกับสถานการณสังคมอยูตลอดเวลา สงเสริมใหมี
การประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุที่จําเปนสําหรับการกําหนดนโยบาย และการพัฒนาการ
บริการ และสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเหมาะสม และใหมีการติดตามประเมิน
ผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติที่มีมาตรฐานอยางตอเนื่อง มาตรการพัฒนาระบบขอมูลทาง
ดานผูสูงอายุใหเปนระบบและทันสมัย 
 -  เรงรัดการจัดการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบใหมีรูปแบบและ
เนื้อหาสาระที่ผูสูงอายุจะเขารวมและไดรับประโยชนอยางแทจริง เนนความสําคัญการศึกษาเพื่อชีวิตใน
ครอบครัว (Family Life Education) ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ  
 -  รัฐธรรมนูญกําหนดแตเพียงวาผูสูงอายุที่มี รายไดไมเพียงพอแกการยังชีพใหไดรับความชวย
เหลือจากรัฐในรูปของเบี้ยยังชีพ  แตการใหความชวยเหลือผูสูงอายุมิไดมีเฉพาะเบี้ยยังชีพเทานั้น  อยางไร
ก็ตามยังไมสมควรแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  แตควรจะเรงออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม  
 -  กฎหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุซ่ึงตองตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ควรมีมิติดานการพัฒนา 
การฟนฟู การใชทรัพยากรผูสูงอายุใหเปนประโยชนตอสังคม การใหผูสูงอายุมีสวนรวมในสังคม ใหมี
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ ประกอบดวยทั้งภาคการเมือง ขาราชการ      
องคการพัฒนาเอกชนดานผูสูงอายุ ผูทรงคุณวุฒิ  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย         
โดยกําหนดอํานาจหนาที่  นอกจากนี้  กําหนดสิทธิที่ ผู สูงอายุจะไดรับการคุมครอง สงเสริม  และ    
สนับสนุนในดานตางๆ โดยไมคิดมูลคา 
 4.5  สิทธิผูพิการหรือทุพพลภาพ  คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 -  ควรปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กีดกัน จํากัดสิทธิและโอกาสหรือการเลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิผูพิการในดานการศึกษา สาธารณสุข นันทนาการ การเขาทํางานหรือ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีกฎหมายที่เพิ่มโอกาสหรือเปนประโยชนตอ
คนพิการ รวมทั้งแกไขกฎหมายที่หามรัฐวิสาหกิจและหนวยราชการรับคนพิการเขาทํางาน และควร       
สงเสริมองคกรของคนพิการ องคกรเอกชน องคกรภาครัฐ ในการติดตามใหเกิดการบังคับใชกฎหมาย 
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ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ควรสงเสริมใหคนพิการ
หรือครอบครัวเปนตัวแทนรวมใหขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมาย และ
การจัดบริการใดๆ ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และควรมีบทบัญญัติที่สงเสริมและ
คุมครองสิทธิของคนพิการแทรกอยูในกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้ง กฎ ระเบียบ รวมทั้งนโยบายและ
แผนตางๆ ตองยึดหลักการคุมครองสิทธิของคนพิการตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดดวย       
  -  สงเสริมและสนับสนุนทัศนคติของสังคม ครอบครัวของคนพิการและคนพิการเอง ใหเห็นวา
คนพิการเปนผูมีความสามารถและศักยภาพเชนเดียวกับคนทั่วไปและสามารถพัฒนาตนเองได เผยแพร
กฎหมายและนโยบายของรัฐในการคุมครองคนพิการ เพื่อใหตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษย
ชนที่คนพิการพึงไดรับ และพัฒนาศักยภาพของคนพิการมากวาการสงเคราะห โดยที่ใหครอบครัวเปน
สถาบันหลักในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในครอบครัว และมีชุมชน ภาคเอกชนและ      
องคกรพิการอื่นๆ รวมดําเนินการ 
 -  จัดบริการการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบตามความตองการของคนพิการ โดยคํานึงถึงการจัด
ส่ิงอํานวยความสะดวกพิเศษ หรืออุปกรณพิเศษสําหรับคนพิการ ควรขยายบริการดานการศึกษาให   
เหมาะสม หากคนพิการสามารถเรียนรวมกับคนปกติไดควรเนนใหเรียนรวมกัน ซ่ึงรูปแบบการศึกษา
พิเศษ รูปแบบการเรียนรวม ควรพัฒนาความสามารถของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
แตละประเภทใหเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยที่อาจสรางเครือขายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ             
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และใชทรัพยากรรวมกัน 
 -  ควรกําหนดนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหสถาบันการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษา     
ธิการและทบวงมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยกําหนดใหมีรายวิชาเกี่ยวกับ     
การจัดการศึกษาพิเศษ และผลิตบุคลากรในสาขาการศึกษาพิเศษโดยตรง และประกาศลวงหนาใหครู        
ผูสอนคนพิการรวมกับคนปกติทราบ เพื่อจะไดหาความรูความเขาใจเพิ่มเติม 
 -  จัดบริการใหคําปรึกษาแกนักเรียนพิการและผูปกครอง จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ
พัฒนาและผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหมีมาตรฐาน ตลอดจนจัดใหมีระบบจูงใจ
ในการทํางานดานการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 -  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งระบบเครือขายขอมูลคนพิการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อให
คนพิการรับทราบขอมูลขาวสารและเพื่อติดตามประเมินผล รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุมของคนพิการ
ในทุกระดับ และเปดโอกาสใหคนพิการเขามีสวนรวมในการจัดบริการ สวัสดิการสังคม การกําหนด
นโยบายแผนงานและโครงการ 
 -  สงเสริมใหคนพิการสามารถพึ่งตนเองและประกอบอาชีพอิสระได โดยมีการฝกอาชีพอิสระ
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับคนพิการ และสนับสนุนใหสถานประกอบการรับคนพิการทุกประเภท    
เขาฝกทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนพิการทางสติปญญา ทางจิตใจ หรือ    
พฤติกรรม  จัดอุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการเพื่ออํานวยความสะดวกในการศึกษา การฝกอาชีพหรือการ
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ดํารงชีวิตประจําวัน โดยเสียคาใชจายราคาถูก หรือใหไดรับการยกเวนภาษี รวมทั้งไมตองใหบริษัท         
มีพนักงานถึง 200 คน ถึงใหมีโควตาการรับคนพิการเขาทํางาน และมีการเพิ่มสิทธิประโยชนแกสถาน
ประกอบการที่รับคนพิการเขาทํางาน มีมาตรการลงโทษทางสังคมแกสถานประกอบการเอกชน หนวย
งานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ไมรับคนพิการเขาทํางาน รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบ 
 -  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะใหแกผูพิการ โดยเรงรัดใหมีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ บริการสาธารณะที่จัดสรางแลวดวย  และควรสรางมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสราง           
ส่ิงปลูกสรางที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ โดยมีการประกาศเกียรติคุณหรือใหมีการยกยอง
หนวยงานหรือเจาของอาคารสถานที่ที่จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และใหสํานักงานฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  และสํานักงานของกรมประชาสงเคราะหจังหวัดทุกจังหวัดจัดใหมีส่ิงอํานวย    
ความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อเปนแบบอยางแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชน  ในการนี้     
ใหติดสัญลักษณแสดงแกคนพิการวาสถานที่ดังกลาวมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการดวย 
 -  กรมการขนสงทางบกรวมกับองคกรของคนพิการจัดทําหลักสูตรและจัดตั้งศูนยฝกหัดหรือ
สอนคนพิการใหสามารถขับขี่ยานพาหนะไดอยางถูกวิธี ใหมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับกําหนดใหทาง
เดินเทาหรือตามทางแยกหรือตามทางขามถนนไดมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
 -  ทุกจังหวัดนาจะมีลามประจําจังหวัดสําหรับคนใบ เพื่อส่ือสารกับแพทย ตํารวจ ฯลฯ 
 -   วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี การแพทย การศึกษา สังคม เพื่อใหปรับทิศทางและ
จัดลําดับความสําคัญในนโยบายดานสังคมซึ่งเกี่ยวของกับคนพิการ และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานที่เกี่ยวของ โดยที่ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานทางวิชาการ ดานการพัฒนาระบบ
การสํารวจและวิจัย เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับคนพิการและเด็กพิการ  
 -  สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลคนพิการระดับประเทศ ชุมชนและทองถ่ิน รวมถึงขอมูลและ
ขาวสารที่บงชี้ศักยภาพของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน องคกรของคนพิการอยางเปนระบบ โดยที่มีการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บ การรวบรวม และการประมวลผล ตลอดจนการปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 
 -  ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับคนพิการใหเพียงพอและกระจายตัวอยางเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนองตอบความตองการของคนพิการแตละประเภทได 
 -  จัดใหมีระบบการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยของคนพิการ 
 -  ระดมทรัพยากร ความชวยเหลือ ประสานความรวมมือจากทุกฝายในสังคม โดยเนนการมี
สวนรวมของคนพิการและชุมชน ประสานงานใหภาคเอกชนจางงานคนพิการและควรมีระบบการจัดสรร
พิเศษดานการทํางานและการเรียนใหกับคนพิการ โดยอาจจัดเปนโควตาใหคนพิการ 
 -  รัฐบาลควรใหความสนใจเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนพิการใหมากกวา
นโยบายเมตตาธรรม  



 

 26

 -  สนับสนุนใหชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรดานคนพิการ องคกรของรัฐ 
สถาบันทางศาสนา องคกรภาคธุรกิจเอกชน เปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางตอเนื่อง
และจริงจัง 
 -  ควรมีนโยบายพัฒนาใหกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการสามารถใชประโยชนไดเต็มตาม
วัตถุประสงคและชวยคนพิการไดมากขึ้น โดยใหกูยืมเงินเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนได ไมเฉพาะเพื่อประกอบ
อาชีพ รัฐควรจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเขากองทุนฯ มากขึ้นทั้งเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุนและเงิน
สงเคราะห รวมถึงออกสลากออมสินเพื่อหารายไดเขากองทุนฯ และควรกําหนดเปนนโยบายสงเสริมให
สถานศึกษาใกลเคียงกันใชทรัพยากรรวมกันโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องความแตกตางของหนวยงาน        
ตนสังกัด 
 -  ควรขยายบริการดานสวัสดิการสังคมใหแกคนพิการ ตามสภาพปญหาและความตองการของ
คนพิการแตละประเภท โดยสงเสริมใหคนพิการไดรับการชวยเหลือ สงเคราะห คุมครอง ปรับสภาพ     
ฟนฟูสมรรถภาพ แนะแนว และพัฒนาใหมีศักยภาพในการแกไขปญหา สามารถพึ่งพาตนเอง ไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  
 -  เรงรัดการจดทะเบียนหรือการออกบัตรประจําตัวคนพิการ โดยอาจจัดหนวยบริการเขาไปรับ
จดทะเบียนหรือออกบัตรประจําตัวคนพิการอยางครบวงจร  
 -  ควรมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหคนพิการรวมกลุมเปนชมรมหรือสมาคม เพื่อทําใหคน
พิการโดยเฉพาะในชนบทรวมตัวกันรักษาผลประโยชนของตนได โดยที่รัฐตองไมสรางเงื่อนไขที่เปน
อุปสรรคในการรวมตัวกันของคนพิการ 

- ขอเสนอตอรางกฎหมายคนพิการที่ตองออกตามรัฐธรรมนูญ มีทางเลือก 2 แนวทาง คือ 
แนวทางแรก ออกกฎหมายฉบับใหมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 55   
แนวทางที่สอง แกไขพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ พ.ศ.2534 ใหสงเสริม

และคุมครองสิทธิของคนพิการมากขึ้นโดยมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ตัวแทนองคกรของคนพิการตางๆ องคการพัฒนาเอกชน 
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย  และกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดังกลาว   
ไวดวย   

- คนพิการซึ่งประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพตาม
พระราชบัญญัตินี้ ยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง ณ สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการหรือตอนายทะเบียนจังหวัด กรณีที่คนพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถหรือ            
คนไรความสามารถ หรือคนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปจดทะเบียนดวยตนเองได        
ใหผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาลหรือผูดูแลคนพิการนั้น ไปยื่นขอจดทะเบียนแทนได โดยนําคนพิการหรือ  
หลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ในการนี้ ใหคนพิการ     
ที่ไดจดทะเบียนไดรับการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพตามที่กําหนดไวในพระราช
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บัญญัติดังกลาว  อีกทั้งใหถือวาสุนัขนําทางเปนสวนหนึ่งของคนตาบอด มีสิทธินําพาสุนัขนําทางเขาไป  
ในสาธารณะสถานโดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม และใหถือวาเกาอี้ลอเข็ญเปนสวนหนึ่งของคนพิการทาง     
รางกาย ใหคนพิการมีสิทธินําเกาอี้ลอเข็ญขึ้นยานพาหนะโดยสารสาธารณะทุกประเภทโดยไมเสีย           
คาใชจายเพิ่มเติม       
  -  ใหมีกองทุนเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับคนพิการและผูปกครองคนพิการ และเปนกองทุน
อุดหนุนหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับคนพิการ และเปนกองทุนเพื่อสงเคราะหในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว 
 -  ใหมีกองทุนดานพัฒนาอาชีพ เพื่อดําเนินงานในดานการพัฒนาอาชีพคนพิการ 
 -  ใหนายจางหรือสถานประกอบการเอกชนรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตรา
สวนที่เหมาะสม โดยใหมีสิทธินําเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัฐฎากร
ไดเปนสองเทาของจํานวนที่จายจริง กรณีที่รับคนพิการเขาทํางานมากกวารอยละ 80 ของคนงานในสถาน
ประกอบการนั้น โดยมีจํานวนไมนอยกวา 40 คน มีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีเงินไดของผลกําไรเปนเวลา 
5 ป ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  อยางไรก็ตาม หากไมรับจะตองสงเงิน      
เขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  
  -  เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ ซ่ึงจัดอุปกรณอํานวยความ
สะดวกโดยตรงแกคนพิการในดานการทํางาน มีสิทธิหักเงินคาใชจายเปนสองเทาของเงินที่เสียไปเพื่อการ
นั้นออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น  
 -  ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในอาคาร ไดแก อาคารตอง
จัดใหมีลิฟตหรือทางลาด มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ชองประตูดานนอกของลิฟต  นอกจากนี้ ตองจัด
ใหมีบันได  ที่จอดรถ  ทางเขาสูอาคารและทางเชื่อมระหวางอาคาร 
 -  รัฐธรรมนูญ มาตรา 55 และมาตรา 80 บัญญัติเนนการสงเคราะหใหคนพิการเปนพิเศษ โดยมี
แนวคิดดานการพัฒนา การมีสวนรวม และเรื่องอื่นๆ ไว ในหมวดสิทธิ เสรีภาพ แนวนโยบายพื้นฐาน 
แหงรัฐ แมมาตรา 55 จะเปนแนวคิดที่เฉพาะเจาะจง แตก็เขียนไวกวางสามารถตีความใหเปนประโยชน 
แกคนพิการไดอยูแลว จึงไมจําเปนตองแกไขรัฐธรรมนูญในสวนนี้แตอยางใด ที่สําคัญคือกฎหมายและ
นโยบายที่จะออกตามมา และสิ่งที่สําคัญมากคือทัศนคติจากทุกภาคสวนในสังคมที่มีตอคนพิการ           
ซ่ึงปจจุบันนับวาดีขึ้น แตก็ยังคงตองรณรงคใหเห็นคุณคาของคนพิการใหมากยิ่งขึ้น 
 4.6  สิทธิผูบริโภค  คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 -  ควรปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัยและรวมกฎหมายดานผูบริโภคเปนฉบับเดียวและมีหนวยงาน
รับผิดชอบดานนโยบายผูบริโภคเพียงหนวยงานเดียว และมอบหมายหนวยงานภาคปฏิบัติซ่ึงมีอยูหลาย
หนวยงานปฏิบัติ โดยที่ตองมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดังกลาว  
 -  รณรงคใหตระหนักถึงสิทธิผูบริโภค รวมถึงการสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในเรื่อง
สินคาและวิธีการใช ตลอดจนวิธีการปองกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใชสินคาที่มีพิษ หรืออาจเปน
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อันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งเสริมสรางนิสัยในการบริโภค เพื่อเปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใช
ทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนมากที่สุด การใหความรู ความเขาใจก็จะทําใหผูบริโภคลุกขึ้นมา       
ปกปองสิทธิของตนเอง  
 -  เรงใหมีการรับรองและสนับสนุนใหกอตั้งสมาคมหรือองคกรคุมครองผูบริโภคทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยที่อยางนอยตองระกอบดวยตัวแทนของสถาบันตางๆ 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางแทจริงการรวมตัวของผูบริโภคใหเขมแข็งจะทํา
ใหผูบริโภคมีอํานาจตอรองกับภาครัฐและผูประกอบการ มิใหเอาเปรียบประชาชนผูบริโภค โดยรัฐควร
ปรับแนวคิดวารัฐเทานั้นที่มีหนาที่คุมครองผูบริโภค  
 -  สนับสนุนการทํางานของเครือขายองคกรผูบริโภคใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพและใชมาตรการลงโทษทางสังคม  และควรใหอํานาจองคกรคุมครองผูบริโภคสามารถฟองรองแทน
สมาชิกได โดยใหทางราชการสนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณใหแกสมาคมผูบริโภคและสหภาพ 
ผูบริโภคตามความเหมาะสม รวมถึงการระดมเงินทุนในรูปแบบตางๆ  
 -  ปรับปรุงสัญญาที่ไม เปนธรรม  โดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคควรเรง        
ดําเนินการจัดทําสัญญามาตรฐานตางๆ เพื่อเปนตัวอยางแกผูบริโภคใชเปนแนวทางในกรณีตองทําสัญญา
กับผูมีอํานาจตอรองสูงกวา ซ่ึงการเขาทําสัญญาโดยการลงลายมือช่ือ ผูบริโภคควรตรวจสอบความถูกตอง
ของเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดเจรจาตกลงกันไว หากมีขอสงสัยควรปรึกษาผูที่มีความรูเสียกอน 
 -  ผูบริโภคควรใชความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินคาและบริการ เชนควรตรวจสอบ 
ฉลากสินคา ปริมาณ และราคาวาถูกตองยุติธรรม  ควรหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพแหลงกําเนิด และ
ลักษณะสินคาวาเปนจริงดังโฆษณาหรือไม การสรางทางเลือกและสนับสนุนขอมูลขาวสารทางเลือก เพื่อ
ใหผูบริโภครูเทาทันและมีทางออกเพิ่มขึ้น 
 -  พัฒนาระบบขอมูลกลาง เพื่อเผยแพรขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคและขอมูล    
ที่เปนประโยชนสําหรับประชาชนที่จะใชฟองรองและพิทักษสิทธิอันพึงมีได  และพัฒนาการสงตอขอมูล
ผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมาย 
 -  รัฐธรรมนูญ มาตรา 57 บัญญัติหลักการที่ครอบคลุม สงเสริมและคุมครองสิทธิของผูบริโภค
เพียงพออยูแลว และมีการบัญญัติใหมีองคการอิสระคุมครองผูบริโภคที่มีตัวแทนผูบริโภครวมอยูดวย     
จึงไมจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระมาตรา 57 อยางไรก็ตาม ตองประสานงานและตรวจสอบ     
การทํางานขององคการนี้ตอไป  ส่ิงสําคัญจะตองเรงออกกฎหมายบัญญัติใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
โดยยึดหลักความเปนอิสระของคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้น เพื่อใหความเห็นไดโดยไมถูกครอบงําจาก    
ฝายใดฝายหนึ่ง เพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิของผูบริโภคอยางแทจริง  
    5.  สิทธิทางการเมือง  คณะนักวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 -  สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและการลงประชามติ 
เปนการตัดสินการมีสิทธิทางการเมืองโดยใชการศึกษาเปนเกณฑ อันเปนการขัดแยงกับหลักการความ
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เสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย และเปนหลักการที่อยูภายใตอุดมการณลัทธิเผด็จการ เมื่อประเทศไทย
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ไมควรใหหลักการที่ขัดแยงกับระบอบประชาธิปไตยปรากฎอยูใน    
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  ดังนั้น ควรตัดมาตรา 107 (3) และมาตรา 125 
(3)   
  -  รัฐธรรมนูญบัญญัติใหการลงประชามติมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาตอรัฐบาลเทานั้น ซ่ึงเปน
การบิดเบือนหลักการสากลของการลงประชามติ ทําใหไมเกิดประสิทธิผลของเสียงที่มาจากการตัดสินใจ
ของประชาชน และอาจนําไปสูความรูสึกที่ไรสมรรถภาพทางการเมืองของประชาชนได ในที่สุดจะทําให
ประชาชนไมศรัทธาตอกลไกนี้  จึงควรมีการแกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 214 วรรคเจ็ด จากเดิมที่บัญญัติวา 
“การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น” 
เปน  “การออกเสียงลงประชามติตามมาตรานี้มีผลผูกพันใหคณะรัฐมนตรีและหนวยงานของรัฐ            
ทุกหนวยงานตองปฏิบัติตาม” 
 -  สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ในทางปฏิบัติการใชสิทธิของประชาชนกลุม
ตางๆ ไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมจากรัฐบาล โดยการเลือกใชกฎหมายควบคุมการชุมนุมสําหรับ
บางกลุมและผอนปรนสําหรับบางกลุม และทาทีการบริหารจัดการกับกลุมผูชุมนุมของรัฐบาลแตละ      
รัฐบาลก็แตกตางกันไป  แนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาความรุนแรงในการชุมนุมในที่
สาธารณะ ในเบื้องตนรัฐบาลควรจัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อระดมความคิดเห็นจากกลุมที่เกี่ยวของ 
และหาขอตกลงรวมกันในแนวทางการชุมนุมอยางสันติ โดยที่คณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนจาก  
ทุกภาคสวน มีจํานวนประมาณ 15 –20 คน มีหนาที่จัดเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นจากกลุมตางๆ      
ที่เกี่ยวของ จัดทําขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการชุมนุมอยางสันติ คุมครองและอํานวยความ
สะดวกในการชุมนุม ปองกันความรุนแรงจากการชุมนุม เมื่อไดแนวทางดังกลาวแลวก็จัดเวทีสาธารณะ
เพื่อวิจารณและปรับปรุง หลังจากนั้นอาจนําไปยกรางเปนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี หรือพัฒนาเปน
กฎหมายตอไป  และตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใหเจาหนาที่รัฐสามารถขัดขวางหรือจํากัดการใชสิทธิ
การชุมนุมสาธารณะโดยปราศจากอาวุธ อาทิ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
พ.ศ.2493 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535  
 -  เสรีภาพในการรวมกลุม ซ่ึงในการควบคุมกํากับการรวมตัวเปนสมาคมและมูลนิธิตามที่
กําหนดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อาจไมเปนการสงเสริมและสนับสนุนเสรีภาพในการรวมตวั
ของประชาชน และมีปญหาในขั้นตอนการจัดตั้งที่ลาชา โดยผูจัดตั้งตองยื่นเรื่องเสนอตอหนวยงาน               
ราชการถึงสองหนวยงาน ซ่ึงเปนการบั่นทอนแรงจูงใจในการจัดตั้งกลุม และการที่มีเอกสารจํานวนมาก
ทําใหเสมือนเปนการกีดกันทางออมแกประชาชนที่มีการศึกษาต่ําและยากจนไมใหจัดตั้งกลุม สวนการ
ดําเนินงานนั้น สมาคม มูลนิธิ และสหภาพแรงงาน มีการควบคุมจากหนวยงานของรัฐคอนขางมาก ทําให
ขาดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น ควรมีการทบทวนขั้นตอนในการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิ    
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ใหกระชับและบริการใหเสร็จภายในจัดเดียว เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการของ       
รัฐบาลที่เนนประสิทธิภาพการบริหาร และรัฐควรลดบทบาทการควบคุมลงโดยเปลี่ยนเปนการกํากับดูแล 
เอื้ออํานวยความสะดวก และเสริมสรางศักยภาพใหแกองคกรเหลานี้ปฏิบัติภารกิจหลายประการที่ทดแทน
หนวยงานของรัฐได   
 6.  สิทธิชุมนุมและสิทธิการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คณะ
นักวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้   
 -  รัฐธรรมนูญ มาตรา 46 และมาตรา 56 ยังไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสิทธิของชุมชนและ
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพราะโครงการขนาดใหญที่เกิดขึ้นกอน
การใชรัฐธรรมนูญ ยังไมมีการนําบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาใชแกปญหา และความตองการออกกฎหมาย
วาดวยปาชุมชนของประชาชน โดยมีเนื้อหาสาระใหสิทธิชุมชนเกี่ยวกับปาไมเปนจริงขึ้น ก็ยังไมไดรับ
การตอบสนอง เชนเดียวกับการชุมนุมประทวงในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ        
คัดคานโครงการพัฒนาของรัฐก็ยังไมปรากฎวามีการเปล่ียนแปลง และการพิจารณาอนุมัติรายงานผลการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของการดําเนินโครงการตางๆ ก็ยังใชกฎหมายเกาที่ขัดแยงกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม แมวาจะยังไมปรากฎผลอยางเปนรูปธรรม แตรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 และ
มาตรา 56 ก็มีคุณคาในแงที่ใชในการอางอิง เพื่อการเคลื่อนไหวปกปองและเรียกรองสิทธิการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใหมีองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม
เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมของรัฐที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 -  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรปาไม  ทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรน้ํา 
ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการใหสอดคลองกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 อาทิเชน      
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504  พระราชบัญญัติปาสงวน   
แหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510  พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2518 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ.2497 พระราชบัญญัติประมง พ.ศ.2490 เปนตน 
 นอกจากนี้ คณะนักวิจัยมีขอเสนอแนะดานยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 
 (1) ยุทธศาสตรการจัดทํากฎหมายใหสอดคลองกับหลักการสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ   
 -  จัดตั้งคณะกรรมการหลายชุดตามความเหมาะสมโดยเนนการประสานรวมมือและการมีสวน
รวมจากบุคคลหลายฝายในสัดสวนที่ใกลเคียงกันเพื่อสรางการเรียนรูรวมกัน และคณะกรรมการแตละชุด
ตองประกอบดวยผูแทนหนวยงานของรัฐ ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน ผูแทนองคกรประชาชน ผูแทน   
องคกรอิสระ นักวิชาการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการศึกษารวบรวม
เพื่อดําเนินการจัดทํากฎหมายลูกใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหครบถวนและสอดคลอง
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และแกไขปรับปรุงกฎหมายที่ขัดหรือแยงกับหลักสิทธิเสรีภาพตามบท
บัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
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-  กระบวนการจัดทําและแกไขกฎหมายใหสอดคลองกัลหลักสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ           
รัฐธรรมนูญตองใหโอกาสสรางประชาชนทุกฝายที่มีความเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการเสนอความ  
คิดเห็นเกี่ยวกับสาระเนื้อหาของกฎหมายนั้น ๆ อยางกวางขวาง ทั่วถึง และเปนธรรม ทั้งนี้เพื่อเสริมสราง
การเรียนรูรวมกันในสังคม และการสรางความเปนเจาของสิทธิเสรีภาพรวมกันของประชาชน 

- กระบวนการพิจารณากฎหมายของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตองสรางโอกาสใหประชาชน
สามารถตรวจสอบติดตามการจัดทํากฎหมายไดอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  และ
สิทธิมนุษยชน เพื่อจะเปนองคความรูในการจัดทํากฎหมายและการเรียนรูของสังคม 

- สงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลหรือองคกรทางสังคมตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรรัฐ    
ที่ละเมิดหลักการสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ 

(2)  ยุทธศาสตรการบริหารของรัฐท่ีเก่ียวกับหลักการสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 -  การกําหนดนโยบายทางการเมือง  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะตองดําเนินการให
สอดคลองกับหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้เพื่อใหการใชอํานาจรัฐผูกพันและรับผิดชอบ       
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 - การปฏิรูประบบราชการใหสอดคลองกับภาระกิจในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เชน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  การปฏิรูปการศึกษาเรียนรู เปนตน 
 - การปรับระบบจัดสรรงบประมาณ การปรับระบบภาษี รวมทั้งการบริหารบุคคลใหสอดคลอง
กับพันธะหนาที่ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
 -  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนในสถานการศึกษาและการศึกษา  
นอกระบบ 
 -  เสริมสรางการเรียนรูเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหลักสิทธิมนุษยชนในหนวยงานของรัฐและ   
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ  ตลอดจนการปลูกฝงและปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงสรางสรรคตอสิทธิเสรีภาพ
ที่จะชวยใหรัฐทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความโปรงใส  และมีความรับผิดชอบตอประชาชน 
 -  การกําหนดมาตรการในทางบริหารเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวในระหวางที่ยังไมมีการออกกฎหมายหรือตั้งองคการที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญยังไมแลวเสร็จหรือการบังคับใชยังไมสมบูรณ 

(3)  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของกับประชาชน 
 -  การเสริมสรางโอกาสและสนับสนุนการเรียนรูหลักสิทธิเสรีภาพและหลักการสิทธิมนุษยชน 
แกประชาชนอยางทั่วถึงและเสมอหนากัน 
 - การกําหนดมาตรการใหประชาชนสามารถไดรับขอมูลขาวสารและสามารถใชขอมูลขาวสาร
เพื่อการสื่อสารกับสังคมอยางทั่วถึง 
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 - เสริมสรางโอกาสและสนับสนุนใหประชาชนสามารถรวมตัวกันและการสรางความรวมมือ
เครือขายองคกรประชาชนใหสามารถปกปองสิทธิเสรีภาพดวยตนเอง 

-  สงเสริมและสนับสนุนองคกรทางสังคมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณะประโยชนในการสราง
กระบวนการเรียนรูดานสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชนกลุมตาง ๆ 

-  ดําเนินมาตรการแกไขปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่ เปนอุปสรรคในการรวมตัวของ      
ประชาชน 
 (4)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพที่ควรบัญญัติเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญ 
 (4.1)  เสรีภาพทั่วไปในการกระทําหรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง   
 รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิในชีวิตและรางกาย และสิทธิของบุคคลใน       
ครอบครัว เกียรติยศชื่อเสียงหรือความเปนอยูสวนตัว ไวในมาตรา 31 และมาตรา 34 ซ่ึงก็มิไดมุงคุมครอง
เสรีภาพในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล โดยที่บุคคลสามารถกระทําการอยางใดอยางหนึ่งได
ภายใตขอบเขตของกฎหมาย ซ่ึงรัฐธรรมนูญไมสามารถจะไปรับรองเสรีภาพในการกระทําของบุคคลได
ทั้งหมด ดังนั้น เพื่อใหเสรีภาพทั่วไปในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเปนเสรีภาพที่ครอบคลุมการกระทํา
นั้น จึงควรจะตองบัญญัติใหมีเสรีภาพทั่วไปในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อจะไดแกปญหาวา
การกระทําการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลไดรับการรับรองคุมครองจากรัฐธรรมนูญหรือไม 
 (4.2)  สิทธิในที่อยูอาศัย 
 ที่อยูอาศัยมีความสําคัญในฐานะที่เปนพื้นฐานของบุคคลที่สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดอยาง
สมบูรณ แตในสังคมไทยมีปญหาเรื่องที่อยูอาศัยมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้น ควรบัญญัติรับรอง
สิทธิในที่อยูอาศัยไวในรัฐธรรมนูญ เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานที่อยูอาศัย   
 (4.3)  การใหความคุมครองตอสิทธิครอบครัว 
  รัฐมีหนาที่ตองสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวเขมแข็ง และทําหนาที่ในการอบรมดูแลบุตร
หลานไดอยางสมบูรณ ซ่ึงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตางสอดคลองตองกันในเรื่องการรับรอง
และคุมครองสิทธิครอบครัว แตรัฐธรรมนูญของประเทศไทยมิไดบัญญัติเร่ืองดังกลาวไว  มีเพียงการ     
รับรองและคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชน บุคคลที่อายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอ   
แกการยังชีพ ประกอบกับครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปเปนสภาพที่ขาดความอบอุน ดังนั้น เพื่อใหความ
สําคัญกับหนวยของครอบครัว จึงควรกําหนดรับรองสิทธิครอบครัวไวในรัฐธรรมนูญ 
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2. โครงการมสีวนรวมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นตอการทํางานของรัฐบาล 
และองคกรอิสระ 

 

โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล  และคณะ 
 

ประเด็นศึกษาวิจัย   
1. ศึกษาประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะที่เปน

ผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เชน ระดับของการมีสวนรวม      
ทางการเมือง ปจจัยที่มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เปนตน 

2. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการทํางานของรัฐบาล โดยการวัดระดับความรูความ
เขาใจ และทัศนคติความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการการบริหาร ทั้งที่ออกมาในรูปกฎหมาย นโยบาย และ
การตัดสินใจที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของประชาชน 

3. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการทําหนาที่ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งใน
ดานการรับรูของประชาชน การมีสวนรวมโดยการใชบริการ และความพึงพอใจที่มีตอการทํางานที่ผานมา 

4. เพื่อศึกษาวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชน และความพึงพอใจตอการทํางานของ  
รัฐบาลและองคกรอิสระภายหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญวาประสบความสําเร็จหรือลมเหลวอยางไร   
และเปนไปตามเจตนารมณที่แทจริงของรัฐธรรมนูญหรือไม   เพื่อนําเสนอเปนแนวทางสําหรับการ     
ปรับปรุงการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญตอไป 

 

วิธีการศึกษาวิจัย  
1.  สํารวจและรวบรวมขอมลู/เอกสารการวิจัยอ่ืนๆที่เกีย่วของ 
2  วิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณประชาชน 
3. วิเคราะหและสรุปผลขอมูล จัดทําเปนรายงานพรอมขอเสนอแนะ 
4. รายงานผลการศึกษาตอสาธารณะและผูเกี่ยวของ 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อใหบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของ        

การสรางการมีสวนรวมของประชาชน และการทําใหการเมืองมีเสถียรภาพ ดังตอไปนี้ 
เนื่องจากความรูความเขาใจทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญของการเสริมสรางการมีสวนรวมใน 

ทางการเมือง และจากการศึกษาพบวาประชาชนยังขาดความรูความเขาใจทางการเมืองอยู ดังนั้นควรมี
แนวทางในการเสริมสรางความรูและทัศนคติที่ดีตอประชาชน ดังนี้ 

(1)  ใหความรูและเสริมสรางทัศนคติที่ดีแกประชาชนและผูบริหารทองถ่ิน และปลูกฝงคานิยม
แบบประชาธิปไตย 
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(1.1)  รัฐบาลและหนวยงาน/สถาบันทางวิชาการตางๆ ควรใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะเรื่องการกระจายอํานาจ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสิทธิและหนาที่ของประชาชนซึ่งเปนประเด็นที่ประชาชนมีความรู
นอยที่สุด 

(1.2) รัฐบาลและหนวยงาน/สถาบันทางวิชาการตางๆ ควรจัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่
ของชนชาวไทย โดยเนนในเรื่องสิทธิทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2540  

(1.3) การใหขอมูลขาวสารทางการเมือง ฝายสื่อตางๆ สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรปลูกฝงคานิยมแบบประชาธิปไตยแกประชาชน เยาวชน กลุมตางๆ อยางทั่วถึง 

 (2) เสริมสรางความสามารถในการเขามีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชนโดยปรับปรุง  
แกไขหลักเกณฑและชองทางในการเขามีสวนรวมของประชาชนใหงาย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ตลอด
จนการสรางชองทางในการรวมรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง การสนับสนุนใหประชาชนเขารวม       
กิจกรรมทางการเมืองไมวาจะเปนการรวมกิจกรรมกับหนวยงานตางๆ ของรัฐ เอกชนหรือพรรคการเมือง 
โดยที่รัฐตองมีงบประมาณในสวนนี้และใหการสนับสนุนงบประมาณอยางพอเพียงตอการทํางานดานนี้
ขององคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้งพยายามขจัดปญหาอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชน   

(3)  การสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสรางการมีสวนรวมในทางการเมือง อาทิ รัฐบาลโดยกระทรวง 
ทบวง กรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจัดใหมีรางวัลทองถ่ินดีเดน โดยที่ประเมินผลจากการมสีวนรวม
ดานตางๆ ของประชาชนในแตละทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนตระหนักและตื่นตัวที่จะเขามีสวนรวมดาน
ตางๆ ซ่ึงอาจเปนการเพิ่มงบประมาณใหกับทองถ่ินที่มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนสูงหรือ        
ผานเกณฑ 

(4) รัฐบาลจะตองมีการรวบรวม สํารวจและวิเคราะหความตองการของประชาชนอยางเปนระบบ 
เพื่อจะไดจัดทํานโยบายและใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน   

(5)  เนื่องจากประชาชนยังรูจักองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนอยมาก องคกรอิสระจึงควรเรง
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(5.1) ประชาสัมพันธองคกรในทุกรูปแบบในเชิงรุก  
(5.2) องคกรอิสระตองปฏิบัติหนาที่อยางโปรงใสมีธรรมาภิบาลเพื่อใหประชาชนเชื่อมั่นในการ

ทํางาน  
(6)  ส่ือมวลชนตองมีธรรมาภิบาลในการทําหนาที่อยางจริงจัง โดยเฉพาะโทรทัศนควรนําเสนอ

ขอมูลขาวสารที่ ถูกตองและเปนกลาง เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยพบวาประชาชนรับทราบขอมูล            
ขาวสารทางการเมืองจากโทรทัศน 
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3. โครงการการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

 

โดยรองศาสตราจารย ดร.ฉนัทนา  บรรพศิริโชติ หวันแกว  และคณะ 
 

ประเด็นศึกษาวิจัย  
1. ศึกษาหลักการการมีสวนรวมของประชาชนที่สะทอนในเนื้อหารัฐธรรมนูญ 
2. ศึกษาการพัฒนาสถาบันและกฎหมายเพื่อสรางมาตรฐานและบรรทัดฐานของกระบวนการ  

การมีสวนรวมของประชาชน 
  3. ศึกษาความเชื่อมโยงของกระบวนการการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายในระดับทองถ่ิน
และระดับชาติ 

 4.  ศึกษาปญหาและอุปสรรคการใชชองทาง  และกลไกรัฐธรรมนูญในการมีสวนรวม             
ของประชาชน ตั้งแตการเรียกรองสิทธิรับรูขอมูลขาวสารไปจนถึงการเสนอกฎหมาย และการเรียกรอง
ถอดถอนผูใชอํานาจรัฐ 

วิธีการศึกษาวิจัย 
 1. การวิจยัเอกสาร  
       1.1 แนวคิดและประสบการณเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน 
     1.2  วิเคราะหความเกี่ยวของระหวางการมีสวนรวมตามโครงสรางของระบบ(Structured 
participation) อันไดแก การอาศัยกลไกชองทางที่เปนทางการ และกระบวนการตามกฎหมาย และการมี
สวนรวมที่ไมมีโครงสรางชัดเจน (Unstructured Participation) ซ่ึงเปนกิจกรรมและการแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นของประชาชนเอง 
 2. วิเคราะหการปรับเปลี่ยนความสัมพันธรัฐและสังคมในกระบวนการพัฒนาและนโยบาย      
โดยการพิจารณาการเติบโตของภาคประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญใหมและการปรับเปลี่ยนของภาครัฐเพื่อ
ตอบสนองภาคประชาชน 

 

ผลการศึกษาวิจัย 
 รัฐธรรมนูญกับการสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมีบทสรุปดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญกับวิถีทางของการมีสวนรวม 
การพัฒนากอใหเกิดผลกระทบและปญหาตอคนในสังคมมากทําใหมีการศึกษาเรื่องการมีสวน

รวมมากขึ้น โดยกลุมคนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาการพัฒนาตั้งคําถามตอประเด็นการกระจายตัวของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่ง รวมไปถึงความเหลื่อมลํ้าทางสังคมที่เปนผลจากนโยบายเลือกปฏิบัติ 
หรือการพัฒนาแบบไมสมดุล และเริมมีการแสดงความคาดหวังและความไมพอใจลักษณะการดําเนิน
นโยบายการพัฒนาที่ผานมา โดยที่ในชวงป พ.ศ.2530-2540 การมีสวนรวมไดคล่ีคลายออกไปสูระดับ
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กวางขวางมากขึ้น บรรยากาศทางการเมืองเปดกวางมากขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวสูงสุด และบทบาทรัฐถูก
แทรกแซงโดยตลาดและอิทธิพลจากภายนอกประเทศมากขึ้น ในชวงนี้กลุมทางสังคมและเศรษฐกจิพฒันา
บทบาททางสังคมและเศรษฐกิจ และมีลักษณะตอบสนองตอปญหาผลกระทบการพัฒนาที่เร่ิมขยายตัว   
ไปพรอมกับการเติบโต ประเด็นปญหาการพัฒนาที่แตเดิมเปนเรื่องการบริหารงานนโยบายของรัฐ         
ไดกลายมาเปนประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะที่ตองรวมกันคิดและตรวจสอบ 

ปญหาวิกฤตส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนประเด็นที่มีสวนอยางมากในการเปลี่ยน
แปลงการเมืองไทย และเปนประเด็นที่ประชาชนมีสวนรวมอยางสืบเนื่อง ซ่ึงปญหานี้มีความซับซอนของ
ความสัมพันธเชิงอํานาจ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอํานาจของรัฐ       
ในทางตรงกันขามผูที่ไดรับผลกระทบอันดับแรกๆ ไดแก คนยากคนจนและชุมชนซึ่งตองพึ่งพา            
ความสมบูรณของระบบนิเวศน ความพยายามของผูไดรับผลกระทบเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายจึงเปน    
การพลิกความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนอยางรุนแรง  การมีสวนรวมในเรื่องดังกลาวจึงมักมีความ
ตึงเครียดทางการเมืองและความไมลงรอยกันในความสัมพันธระหวางรัฐกับผูเดือดรอน  

ความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดลอมทําใหประเด็นเรื่องการมีสวนรวมไมไดจํากัดอยูในขอบเขตของ
การใหความรวมมือกับโครงการของภาครัฐ แตขยายออกสูการผลักดันและเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เชื่อวา
กอผลกระทบตอตนเอง ชุมชน และสังคม ระดับการมีสวนรวมเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยจํากัดอยูภายใต
การนําของภาครัฐ ประชาชนเรียนรูเร่ืองการผลักดันนโยบายและตอรองอํานาจกับรัฐ การมีสวนรวมใน
ลักษณะที่หลากหลายนั้นเกิดควบคูกันไปและมีนวัตกรรมของการจัดองคกรประชาชนในรูปแบบตางๆ 
เชน ประชารัฐ ประชาคม เพื่อทํางานนโยบายรวมกับภาครัฐ หรือการรวมมือกันเปนเครือขายรณรงคและ
ติดตามนโยบาย ไปจนถึงความรวมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก 

มีปจจัยตางๆ กอใหเกิดความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการมีสวนรวมของประชาชนแตกออกเปนสอง
ขั้วระหวาง 1) การมีสวนรวมบนฐานของการแสวงหาความรวมมือที่เนนการทํางานรวมกับภาครัฐ และ  
2) การมีสวนรวมบนฐานของการปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจที่เนนความชัดเจนของอํานาจการ  
ตัดสินใจของประชาชนและตรวจสอบภาครัฐ ซ่ึงโดยหลักการแลวประเด็นเรื่องความรวมมือในสังคมไทย
ไมเปนปญหามากนัก ทั้งนี้เพราะการสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐอาศัยแนวคิดนี้มาชานาน สวนการ
มีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจยังขาดความชัดเจน ในขณะที่ความคาดหวังของกลุม
ประชาชนที่มีความตื่นตัวไดเพิ่มมากขึ้น ความเห็นที่ไมลงรอยกันเชนนี้ทําใหกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในบางสถานการณไมเปนที่ไววางใจ อาจสงผลใหแนวความคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมไมเปนจริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากเกิดภาวะลดทอนของพลังสรางสรรค 

2. เจตนารมณรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 รัฐธรรมนูญ 2540 มีเนื้อหาสงเสริมและรับรองสิทธิในการพัฒนาที่ชัดเจนกวาในอดีต แตก็เปน

ผลจากความคิดที่ไมชนะหรือแพกันโดยเด็ดขาดระหวางกลุมกาวหนากับกลุมอนุรักษ ดังที่อาจจะเห็น 
องคประกอบที่กาวหนาและลาหลังอยูในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันในบางประเด็น เชน การจํากัดการมี
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สวนรวมของประชาชนในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีนั้นถูกมองวาเปนความคิดที่ไมเชื่อมั่นประชาชน ขณะเดียวกันก็มีสวนที่ถูกมองวากาวหนา
อยางมากคือที่ระบุถึงสิทธิชุมชนในการรวมบริหารจัดการทรัพยากรในทองถ่ินเปนครั้งแรก ทั้งนี้เปนผล
มาจากการตอรองและประนีประนอมระหวางชนชั้นนําทางการเมืองกับประชาชน และการตอรองนี้เกิด
ขึ้นอยางตอเนื่องแมวาจะมีการใชรัฐธรรมนูญมา 5 ปแลว ฉะนั้นจึงเปนไปไดที่จะพบปญหาชองวาง
ระหวางหลักการในรัฐธรรมนูญกับที่เกิดขึ้นจริง มีปญหาอุปสรรคอันดับแรกคือการตีความเจตนารมณ
เร่ืองการมีสวนรวมของรัฐธรรมนูญที่แสดงออกในกฎหมายประกอบทั้งหลาย  

รัฐธรรมนูญ 2540 ถูกมองวาเปนรัฐธรรมนูญแหงการมีสวนรวม เพราะมีการวางแนวทางเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมไวชัดเจนที่สุดเทาที่ผานมา โดยที่มีหลายมาตราที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมกระจายอยูใน
หมวดสิทธิเสรีภาพ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ การปกครองสวนทองถ่ิน และการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ กลาวไดวารัฐธรรมนูญมุงสงเสริมใหเกิดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เพื่อใหระบบตัวแทน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เนื้อหาของรัฐธรรมนูญครอบคลุมประเด็นตางๆ ไดแก การรับฟงความคิดเห็นและรับเรื่อง      
รองทุกขผานกลไกตางๆ การิเร่ิมเสนอกฎหมาย การรวมตัดสินใจในนโยบายของรัฐ การแกไขความ      
ขัดแยงและขอพิพาทกับรัฐ และเงื่อนไขจําเปนสําหรับการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเอื้อใหการมี
สวนรวมของประชาชนเขาสูบรรทัดฐานไดมากกวาแตกอนโดยที่กลไกที่ประชาชนมีสวนรวมไดคอนขาง
มากเปนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมผานองคกรอิสระที่ทําหนาที่ตรวจสอบการ    
ใชอํานาจรัฐทางออม โอกาสที่ประชาชนจะสามารถมีปฏิสัมพันธกับกลไกการบริหารงานของภาครัฐ และ
กลไกทางนิติบัญญัติโดยตรงมีคอนขางจํากัด  ประชาชนไมสามารถเขาถึงศาลรัฐธรรมนูญไดดวยตัวเอง   

พิจารณาตามลําดับนัยสําคัญของการมีสวนรวมอาจประเมินการใหน้ําหนักกลไกการมีสวนรวม
ในระดับตางๆ ไดดังนี้ 

(1) การเขารวมพิจารณากฎหมายในคณะกรรมาธิการ – เปนการมีสวนรวมในระดับการรวมตัด
สินใจ และเปนโอกาสที่ประชาชนสามารถแสดงเจตนารมณไดโดยตรงในกระบวนนโยบาย (กฎหมาย) 
แตยังมีการใชจํากัดเฉพาะที่เปนประเด็นที่เกี่ยวกับ เด็ก สตรี ฯ นอกนั้นขึ้นอยูกับวิจารณญาณของประธาน
รัฐสภา 

(2) การกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ิน และการออกขอบัญญัติทองถ่ิน – เปนการมีสวนรวม
ในระดับการตัดสินใจในทองถ่ิน ซ่ึงเปนสวนสําคัญของการปกครองตนเอง  อยางไรก็ดียังไมมีประสบ
การณการออกขอบัญญัติทองถ่ินที่ชัดเจน และยังขาดความชัดเจนเรื่องการแบงอํานาจการตัดสินใจ
ระหวางสวนกลางและทองถ่ินในเรื่องที่สําคัญบางเรื่อง เชน โครงการพัฒนา 

(3) สิทธิชุมชนที่จะรวมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม – เปนโอกาสในการรวม   
ตัดสินใจในระดับทองถ่ินที่มีความสําคัญสําหรับประชาธิปไตยรากหญา ยังไมมีกฎหมายรองรับสิทธิ     
ชุมชนในทางปฏิบัติ 
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(4) องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม และองคกรอิสระเพื่อผูบริโภค – ยังไมมีกฎหมายและการจัดตั้ง 
องคกร 

(5) การเขาชื่อเสนอกฎหมาย - เปนกลไกแสดงเจตนารมณของประชาชนไดโดยตรง และสราง
ความชอบธรรมใหกับประเด็นทางนโยบายที่เสนอโดยประชาชน แตขั้นตอนไมเอื้อใหประชาชนทําได
โดยสะดวก  

(6) การแสดงประชามติ  - โดยหลักการแลวเปนการมีสวนรวมทางตรง แต กฎหมายประกอบ     
รัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ลดทอนความสําคัญใหเปนเพียงขอมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  และ
ยังไมมีระเบียบสําหรับการปฏิบัติ 

(7)  การแสดงความคิดเห็นผานองคกรอิสระและกลไกรัฐสภา – เปนการมีสวนรวมระดับรับรู     
ขอมูลและแสดงความคิดเห็น  

โดยภาพรวม รัฐธรรมนูญไดสรางนวัตกรรมของการมีสวนรวมขึ้นในการเมืองไทยหลายสวน  
แตเมื่อประเมินนัยสําคัญของการมีสวนรวมตามกลไกดังกลาวตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาแลว 
พบวาแทจริงแลวกลไกตามรัฐธรรมนูญท่ีเปนนวัตกรรมเหลานั้นเปดโอกาสเพียงใหประชาชนมีสวนรวม
ในระดับของการรับรูขอมูล และการรับฟงความคิดเห็นเปนสวนใหญ การรับฟงความคิดเห็นเปนเรื่อง    
จําเปนสําหรับกระบวนนโยบาย แตการสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหเกิดขึ้นไดจริงแลว การรับ
ฟงความคิดเห็นมักจะเปนองคประกอบของกระบวนการตัดสินใจรวมกันของภาครัฐและภาคประชาชน 
ฉะนั้น การมีสวนรวมจะมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจ-สังคมได จะตองเขาไปถึง
ระดับของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ รัฐธรรมนูญเปดชองทางการมีสวนรวมในการตัดสินใจได 2 
ระดับ คือการเสนอรางกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการมีสวนรวมในระดับคณะกรรมาธิการดวย และการออก     
ขอบัญญัติทองถ่ินไดเอง แตในทางปฏิบัติการเสนอกฎหมายจะเปนผลหรือไมก็ไมมีหลักประกันอะไร 
เพราะรางกฎหมายจะเขาไปอยูในมือของนักการเมืองในที่สุด ดวยเหตุนี้ ประชาชนยังคงตองการมาตรการ
อ่ืนๆ ประกอบดวย เพื่อโนมนาวความคิดเห็นของคนในสังคมและนักการเมือง  

ชองวางประการเดียวที่รัฐธรรมนูญเปดไวในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนคือรัฐธรรมนูญ
เปดโอกาสใหยังคงมีการถกเถียงกันตอไปวาจะตีความเรื่องการมีสวนรวมไปถึงระดับใด สถานการณเชน
นี้เกิดขึ้นอยางเขมขนในชวงการรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซ่ึงนาเสียดายที่ประชาชนมีสวนรวม
นอยมาก มีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาโดยประชาชนไมไดแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร เชน กฎหมาย 
กกต. ปปช. แตกฎหมายที่ประชาชนเริ่มใหความสนใจมากขึ้นไดแก กฎหมายจัดสรรคลื่นความถี่ ควบคู
กับการสรรหาคณะกรรมการ กสช. คณะกรรมการ กทช. สะทอนใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชน
ในการรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนวาระที่สําคัญ มิฉะนั้น การตีความเจตนารมณเร่ืองการ   
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอาจถูกบิดเบือนได  ซ่ึงปจจุบันยังมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     
ที่อยูระหวางการดําเนินการยกรางที่เกี่ยวกับเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนทางเศรษฐกิจสังคม และ    
ส่ิงแวดลอม เชน พระราชบัญญัติองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม องคกรอิสระเพื่อผูบริโภค และกฎหมาย
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เกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่ยังมีโอกาสยกรางใหสอดคลองกับเจตนารมณของ         
รัฐธรรมนูญในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีนัยสําคัญ 

3. เสนทางการมีสวนรวมและกลไกรัฐธรรมนูญ 
เมื่อวิเคราะหถึงลักษณะของกลุมประชาชนที่ตื่นตัวรวมกันเปนเครือขาย และประเด็นปญหาที่   

แตละกลุมผลักดันนั้น จะพบความแตกตางระหวางกลุมคนชั้นกลางในเมืองกับกลุมคนชายขอบในชนบท 
ซ่ึงสะทอนใหเห็นความเหลื่อมลํ้าเรื่องการใชและอางอิงรัฐธรรมนูญ และระดับความตึงเครียดทาง       
การเมืองที่เกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวม 

3.1 กลุมผลักดันนโยบายกับปญหาการพัฒนา 
กลุมเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายมีหลายระดับแมวาที่ปรากฎตอสาธารณชนจะมีภาพขององคกร

พัฒนาเอกชนเปนสวนใหญก็ตาม แตองคกรเหลานั้นทํางานรวมกับกลุมประชาชนระดับรากหญาที่เดือด
รอนจากปญหาการพัฒนา และการเรียกรองใหแกปญหาผลกระทบจากการพัฒนา ซ่ึงเปนปญหาซับซอน
ทางสิ่งแวดลอม ทรัพยากร เศรษฐกิจ และสังคม  ในระยะหลังประชาชนระดับรากหญามีการเรียนรูสูงขึ้น 
และจัดตั้งเครือขายผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล โดยที่องคกรพัฒนาเอกชนเปนเพียงองคกร
พันธมิตร และมีองคกรพัฒนาเอกชนที่ไมไดเคลื่อนไหวรวมกับประชาชนอยูบางและทํางานผลักดัน
นโยบายเปนเรื่องๆ ไปโดยที่ไมมีกลุมประชากรเปาหมายชัดเจน  นอกจากนี้ มีกลุมชนชั้นกลางในเมืองที่
ใหความสนใจกับปญหาเศรษฐกิจและการเมืองเปนพิเศษ กลุมธุรกิจที่เปนสมาคมขนาดใหญที่การผลักดัน
นโยบายมักไมเปนประเด็นสาธารณะ เนื่องจากมีการจัดความสัมพันธกับภาครัฐคอนขางจะลงตัว  

กลุมตางๆ ดังกลาวขางตนอาศัยวิธีการที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับทรัพยากรทางอํานาจ ความ         
ซับซอนของประเด็นปญหาและการตอบสนองจากรัฐบาล ในทํานองเดียวกันรัฐธรรมนูญก็มีความหมาย
ตอกลุมตางๆ โดยนัยที่แตกตางกันดวยเชนกัน  โดยภาพรวมแลวกลุมที่ใชรัฐธรรมนูญมากที่สุดคือองคกร
พัฒนาเอกชน และกลุมชนช้ันกลางในเมือง ในขณะที ประชาชนระดับรากหญาทําไดเพียงการอางสิทธิ    
ที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญ สวนกลุมที่มีทรัพยากรทางอํานาจ เชน กลุมธุรกิจ กลุมนักวิชาชีพ หรือกลุมนัก 
วิชาการมักไมตองอาศัยกลไกรัฐธรรมนูญมากนักในการสรางโอกาสทางการเมืองใหกับตนเองในการ
ผลักดันนโยบาย และไมตองใชปฏิบัติการการชุมนุมประทวงเนื่องจากสามารถเรียกรองความสนใจจาก    
ผูมีอํานาจได 

3.2 เสนทางการมีสวนรวมของประชาชน 
แมไมสามารถหารูปแบบการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายสําหรับทุกกรณีไดเหมือนกันหมด     

แตโดยภาพรวมแลวการพยายามแสดงความคิดเห็นของกลุมประชาชน เพื่อใหมีอิทธิพลตอนโยบายตอง
อาศัยเงื่อนไขที่คลายคลึงกัน อาจแตกตางกันในเรื่องขั้นตอนและยุทธศาสตรที่แตละกลุมใช ซ่ึงมักจะขึ้น
อยูกับทรัพยากรทางอํานาจของกลุมและลักษณะของแตละประเด็นปญหา ซ่ึงจะเห็นไดวายุทธศาสตร   
การชุมนุมประทวงที่ยืดเยื้อยาวนานมักจะเปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เปนประเด็นการแบงแยกความคิดเห็นของคนในสังคมผลักดันของกลุม     
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คนชายขอบในชนบท เปนกลุมที่ไรทรัพยากรทางอํานาจ แตกลับผลักดันเรื่องที คนในสังคมเมืองไมมี
ความเชื่อมโยงในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียดวย การทํางานของกลุมนี้จึงมีเสนทางที่ยาวไกลกวา และ
ตองการระดมทรัพยากรมากกวา และเปนกลุมที่พยายามยึดรัฐธรรมนูญเปนเกราะกําบังสรางความ      
ชอบธรรมใหกับการมีสวนรวมของกลุม 

การมีสวนรวมในประเด็นปญหาที่ เปนตัวอยางในการศึกษานั้น  ครอบคลุมกิจกรรมตางๆ      
หลากหลาย แมวากลุมตางๆ เหลานั้นอาจจะไมไดมีเปาหมายเฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินกิจกรรมบางเรื่อง 
แตเมื่อไดริเร่ิมผลักดันใหมีการแกไขปญหาที่ตนหวงใยก็พบวาภายใตสถานการณที่กลไกและเงื่อนไขเพื่อ
การมีสวนรวมหลายเรื่องยังไมลงตัว และชองทางการมีสวนรวมไมราบรื่น การพยายามผลักดันความ
ความคิดเห็นและประเด็นสาธารณะสวนมากจึงตองทํามากกวาที่ควร กลาวโดยสรุป ประชาชนที่เชื่อวาตน
เองไดรับความเดือดรอนจากการพัฒนาไดอาศัยหลักการและกลไกตามรัฐธรรมนูญเกือบทุกอยาง             
ที่สามารถใชได ปฏิบัติการของกระบวนการมีสวนรวมมีองคประกอบของการชุมนุมและรวมกลุม        
การแสดงความคิดเห็น การสื่อสาร การแสวงหาขอมูล การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และการใหศาล    
ปกครองตัดสินชี้ขาด   
 กิจกรรมในกระบวนการมีสวนรวมท่ีริเร่ิมโดยกลุมประชาชน 
 -  การรวบรวมขอมูล ขาวสาร และการสรางขอถกเถียงและเหตุผลของนโยบาย 
 -  การระดมความรวมมือ และจัดตั้งกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 -  การยื่นเรื่องรองเรียนตอสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 -  การยื่นเรื่องรองเรียนตอรัฐบาล 
 -  การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการรณรงคส่ือสารกับสาธารณะ 
 -  การระดมความคิดเห็นหรือการจัดเวทีสาธารณะ 
 -  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
 -  การระดมทุน อาทิ การจัดอภิปราย การทอดผาปากิจกรรมสังคม การรับบริจาค การขายสินคา  
 -  การขอความสนับสนุนทางการเมือง (lobby) 
 -  การชุมนุมประทวง กดดัน รัฐบาลเพื่อกําหนดมาตรการแกปญหา 
 -  การดื้อแพงดวยการไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เชื่อวาไมเปนธรรม 

-  การรองเรียนองคกรอิสระกรณีตรวจสอบ ไมมีการตอบสนอง และกรณีพิพาท 
 ปฏิบัติการขางตนอาจขยายออกไปตามระยะเวลาที่กลุมตางๆ ดําเนินการ ซ่ึงกระบวนการจะสั้น
หรือยาวยังขึ้นอยูกับการตอบสนองของฝายการเมืองและรัฐบาล กลาวอีกนัยหนึ่งเปนผลมาจากลักษณะ
การตอบสนองของภาครัฐดวย การตอบสนองของรัฐบาลที่ผานมามักเสนอทางออกเปนทางเลือกในการ
บริหารงานในลักษณะตาง เชน การจัดใหมีการประชาพิจารณ การจัดตั้งคณะการชุดตางๆ ที่มีผูแทนจาก
กลุมผลักดันเปนองคประกอบดวย  ตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนหรือตรวจสอบปญหาที่มีการ     
รองเรียน ที่ผานมาแทบไมมีรูปแบบใดที่ประสบความสําเร็จที่ทําใหกลุมผลักดันนโยบายยอมรับไดวาการ
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แสดงความคิดเห็นเปนสวนประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลอยางเพียงพอ และการตอบสนองของรฐับาล
สวนใหญมีแงมุมของความไมไววางใจผูเรียกรอง โดยอางปญหาความเปนตัวแทนของกลุมองคกรพัฒนา
เอกชนที่สนับสนุนชาวบาน  เปนการตอบสนองเปนกรณีๆ ไป และไมมีมาตรการเชิงสถาบันที่ชัดเจน เพื่อ
สรางบรรทัดฐานและมาตรฐานการมีสวนรวม ในทางตรงกันขามรัฐบาลกลับมีมาตรการทางกฎหมายที่มี
นัยโดยตรงตอการตรวจสอบคนทํางานในองคกรพัฒนาเอกชน ส่ือมวลชน และพยายามจํากัดการชุมนุม
ประทวงบนทางหลวง ฉะนั้น สถานการณการมีสวนรวมจึงเปนเรื่องการผลักดัน ริเร่ิมของภาคประชาชน
เปนสวนใหญ ซ่ึงอยูภายใตความไมไววางใจอยางสูงของภาครัฐ 

สําหรับโครงการหรือนโยบายที่ริเร่ิมขึ้นใหมภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ โดยรัฐเปน      
ผูกําหนดกระบวนการการมีสวนรวมใหชัดเจน เชน การรณรงคและผลักดันรางพระราชบัญญัติระบบ    
สุขภาพ นับไดวาเปนกระบวนการที่มีระบบและขั้นตอนชัดเจน มีการเตรียมการ มีการจัดสรรงบประมาณ 
สรางความรู มีการจัดกระบวนที่ผนวกเครือขายภาคประชาชนมาเปนองคประกอบสําคัญ ความตึงเครียด
ทางการเมืองสําหรับความคิดเห็นที่แตกตางจึงไมสงผลตอเสถียรภาพทางการเมือง  

การผลักดันประเด็นปญหาเพียงเรื่องเดียวอาจใชเวลาและความพยายามสืบเนื่องไมต่ํากวา 2 ป   
ตัวอยางเชน การรวบรวมรายชื่อ 50,000 ช่ือ เปนกระบวนการที่ใชเวลาเตรียมการไมต่ํากวา 2 ป และลงทุน
ไมต่ํากวา 2 แสนบาท และที่นาสนใจก็คือสุดทายแลวอาจไมสัมฤทธิ์ผล  กระนั้นก็มีความเห็นวากระบวน
การรวบรวมรายชื่อใหผลในแงของการศึกษาประชาธิปไตยและสรางจิตสํานึกใหตื่นตัวกับปญหาการ
พัฒนาที่มีผลกระทบถึงประชาชน มากกวาที่จะคาดหวังวารางกฎหมายที่ผลักดันจะไดรับการตอบสนอง 
และเครือขายไดใชเปนยุทธวิธีในการใหการศึกษามากกวาการมุงหวังการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย
กระบวนการมีสวนรวมที่เนนหนักการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายนั้น จึงเปนทั้งกิจกรรมการ   
โนมนาวดวยเหตุผล และการคานอํานาจ   ทั้งเปนการทาทายและการปราบปราม  ทั้งนี้  จะเห็นวา             
รัฐธรรมนูญมีอิทธิพลเหนือภาคประชาชนในการกําหนดยุทธศาสตรของตนมากกวาภาครัฐ  
 3.3 การใชรัฐธรรมนูญในกระบวนการมีสวนรวม 
 ในชวงเวลา 5 ปภายหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญกิจกรรมผลักดันนโยบายและเรงรัดการแก
ปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาลวนแลวแตไดรับแรงบันดาลใจจากเจตนารมณรัฐธรรมนูญ แมแตการ
เสนอรางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพหรือรางพระราชบัญญัติการศึกษาซึ่งมาจากการผละกดันของ         
รัฐบาล ก็ระดมการมีสวนรวมของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
 ลักษณะการใชรัฐธรรมนูญโดยกลุมตางๆ ในการผลักดันนโยบายหรือกฎหมาย และการเรียกรอง
ใหมีการแกไขปญหาการพัฒนา มีขอสังเกตที่สําคัญคือ  
 (1) การใชรัฐธรรมนูญเปนการใชเพื่ออางสิทธิ เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการมีสวนรวมและ
การเคล่ือนไหว เชน การรวบรวมรายชื่อ 50,000 ช่ือเพื่อเสนอรางกฎหมาย แมไมสามารถทํานายผลไดวา
จะเปนอยางไร แตส่ิงที่ไดคือการสรางความชอบธรรมใหกับประเด็นทางนโยบายที่เสนอตอสังคมและ    
รัฐบาล ซ่ึงถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงขั้นตนของความสัมพันธเชิงอํานาจ โดยการสรางอํานาจใหกับการมี
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สวนรวม (empowerment) และเนื่องจากไมสามารถไววางใจอิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการนโยบาย
ไดแลว กลุมผลักดันก็มักจะตองอาศัยปฏิบัติการทางตรง อันไดแกการกดดันหรือการลอบบี้ประกอบ   
ดวย  
 (2) กลุมประชาชนรากหญาใชการอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการมีสวนรวมมากกวาการใช      
กลไกเชิงสถาบัน ในขณะที่องคกรพัฒนาเอกชน ชนชั้นกลางในเมือง และนักการเมืองมีศักยภาพมากกวา
ในการใชกลไกของรัฐธรรมนูญไดอยางหลากหลาย ซ่ึงเปนปญหาของการเขาถึงรัฐธรรมนูญไดไม       
เทาเทียมกัน ทั้งตองตระหนักดวยวาการมีสวนรวมโดยใชกลไกตามรัฐธรรมนูญนั้น บางครั้งตองการ   
การจัดการอยางมาก หากไมมีการชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนแลวการใชกลไกรัฐธรรมนูญคงเปน
ไปไดยาก จึงอาจกลาวไดวากลุมคนชายขอบในกระบวนการมีสวนรวมผลักดันการแกปญหาการพัฒนา 
เรียนรูเร่ืองรัฐธรรมนูญผานองคกรพัฒนาเอกชน 
   (3) ในทางปฏิบัติการผลักดันนโยบายใดๆ หรือการเรียกรองใหมีการแกไขปญหาการพัฒนานั้น 
ตองอาศัยการมีสวนรวมในระดับตางๆ ประกอบกัน นอกจากนั้นกระบวนการผลักดันเพื่อเปลี่ยนแปลง
นโยบายบางเรื่อง นําไปสูการคนหาความจริงหลายประการ ฉะนั้น กลุมและองคกรผลักดันนโยบาย          
ก็จะใชกลไกรัฐธรรมนูญหลายๆ ชองทาง   
 (4)  ประชาชนสนใจกลไกการมีสวนรวมระดับทองถ่ินไมมากนัก แมจะเริ่มมีการกระจายอํานาจ
ไปบางแลว แตสวนใหญเปนเรื่องการถายโอนภาระหนาที่ ในขณะที่การแบงแยกอํานาจการตัดสินใจ
ระหวางทองถ่ินกับสวนกลางไมชัดเจน  
 (5) ประชาชนอางสิทธิการมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เปนหนาที่ของตนเอง โดย
เฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน 
 (6) การเลือกหรือไมเลือกใชกลไกใดขึ้นอยูกับการประเมินโอกาสที่จะไดรับการตอบสนองใน
ทางบวก หรืออีกนัยหนึ่งคือยังไมไววางใจองคกรอิสระเต็มที่ และมักเชื่อกันวามีการเมืองแทรกแซงใน
องคกรอิสระบางองคกร  
 3.4 การเปล่ียนแปลงในกระบวนการมีสวนรวม 
    ผลกระทบขั้นตนของการประกาศใชรัฐธรรมนูญ คือ การเปดใหมีโอกาสทางการเมืองเพิ่มขึ้น
สําหรับภาคประชาชน  โดยที่การสํารวจขอมูลการผลักดันนโยบาย และการแกไขปญหาผลกระทบ       
การพัฒนาสะทอนใหเห็นวากลุมและเครือขายองคกรประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนใหความสําคัญ
กับการอางเหตุผลของรัฐธรรมนูญ  

โดยภาพรวมแลวรัฐธรรมนูญไดสรางใหความคาดหวัง และการตื่นตัวของภาคประชาสังคม   
มากขึ้น ประเด็นการผลักดันนโยบายหลากหลายมากขึ้น และบุคคลที่แสดงบทบาทในเวทีสาธารณะ             
ก็หลากหลายมากขึ้น โดยที่กระบวนการและขั้นตอนของการมีสวนรวมนั้นใชเวลายืดยาวและตองระดม
ทรัพยากรมาก แตประชาชนก็ยังคงไมมีหลักประกันวาการนําเสนอเหตุผลทางนโยบายของภาคประชาชน
จะไดรับการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ กลาวไดวาการเมืองภาคประชาชนมุงสูการใชเหตุผลและ
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ความรูในกระบวนการมีสวนรวมมากขึ้น อยางไรก็ตาม แมจะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญมารวม 5 ปแลว   
ก็ยังคงปรากฎวากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมีเพียง 2 ลักษณะประกอบกันเสมอ คือการใชพลัง
กดดันในลักษณะของการชุมนุมประทวง และการโตแยงเหตุผลดวยการนําเสนอขอมูลตอสาธารณะ    
สวนในระดับของภาครัฐและภาคการเมืองเริ่มมีแนวโนมการตอบโตกลุมกดดันชัดเจนมากขึ้น ดวยการ
ควบคุมการมีสวนรวมโดยมาตรการทางกฎหมายและทางการเมือง เพื่อตรวจสอบกลุมผูชุมนุมประทวง 
สงผลใหความไมไววางใจเพิ่มมากขึ้น ประสบการณการมีสวนรวมไมมีความลงตัวทางความคิดและความ
เขาใจเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนไปในทางเดียวกัน สถาบันและกลไกตามรัฐธรรมนูญเปนเพียง
โครงสราง แตเนื้อหาที่เปนการปรับความสัมพันธทางอํานาจ โดยเฉพาะระหวางรัฐบาลกับประชาชนยัง
ไมมีทิศทางที่ชัดเจน เพราะมีทั้งที่กาวหนาและลาหลังปะปนกัน 

4. ปญหาและขอจํากัดของการมีสวนรวมของประชาชน 
รัฐธรรมนูญมีผลตอจิตวิทยาในทางบวกของกลุมและองคกรประชาสังคม แตกระบวนการและ

ขั้นตอนที่จะชวยใหความคิดเห็นสงอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริหารประเทศนั้นไมมีความชัดเจน  
กลาวอีกนัยหนึ่งคือรัฐธรรมนูญเพื่อการมีสวนรวมของประชาชนดูจะไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดย
เฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของฝายการเมือง ดังจะเห็นไดจากการรวบรวมรายชื่อเพื่อ        
ถอดถอนนักการเมืองของพรรคการเมืองสามารถทําไดในระยะเวลาอันสั้น ขณะที่องคกรประชาชน     
อาจตองใชเวลาเปนป ทําใหประชาชนมีแนวโนมไมเลือกใชกรอบการมีสวนรวมตามกลไกรัฐธรรมนูญ 
แตจะใชสิทธิมีสวนรวมทางตรงมากขึ้นกวาเดิม การมีสวนรวมของประชาชนที่นอกเหนือจากการเลือกตั้ง
ยังไมสมบูรณและขาดประสิทธิภาพ อธิบายไดดวยปญหาในกระบวนการมีสวนรวมดังตอไปนี้ 

 4.1 ประชาชนตื่นตัวและมีการเรียนรูสูง ขณะที่ภาครัฐและภาคการเมืองปรับตัวยังไมทันตอ   
แนวคิดและบรรทัดฐานทางการเมืองใหมๆ ประชาชนมีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ            
แตยังขาดรูปธรรมทางปฏิบัติที่ชัดเจนวารัฐจะสามารถรวมกับประชาชนในกระบวนการตัดสินใจทาง
นโยบาย 

4.2 การบังคับใชรัฐธรรมนูญยังไมสมบูรณ เพราะตองออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหครบ 
ขณะเดียวกันประชาชนและขาราชการถือกฎหมายคนละฉบับ ประชาชนยึดรัฐธรรมนูญและอางเพื่อใหรัฐ
ปรับเปลี่ยนนโยบายใหสอดคลองกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ สวนขาราชการยึดกฎหมายเกาที่อาจขัดกับ
หลักของรัฐธรรมนูญ สงผลใหเกิดปญหาการขาดความเชื่อมั่นและการไมเชื่อฟงกฎหมาย หากไมแกไข
ปญหานี้ในที่สุดประชาชนจะสูญเสียศรัทธาตอประชาธิปไตย  

4.3 การมีสวนรวมของประชาชนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสิทธิที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญนั้นเปนจริง
ในทางปฏิบัติ หากมีปญหาในการเขาถึงทรัพยากรพื้นฐาน เชน ทรัพยากรธรรมชาติและคลื่นวิทยุ ก็เปน  
ขอจํากัดโดยปริยายของการมีสวนรวมของภาคประชาชน การเขาไมถึงสิทธิพื้นฐานดังกลาวยังเปนผลมา
จากกฎหมายเกาที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
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4.4 การใชกลไกองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญยังไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความคาดหวังของ
ประชาชนที่ไมสอดคลองกับบทบาทขององคกร เนื่องจากองคกรสวนใหญถูกจํากัดดวยกรอบการบริหาร
จัดการที่ไมเปนอิสระเพียงพอจากระบบราชการ และการพัฒนาความสัมพันธระหวางองคกรอิสระกับ   
รัฐบาลไมชัดเจน  

4.5 โดยทั่วไปรัฐเปนผูใหหลักประกันใหความคุมครองรัฐธรรมนูญในฐานะเปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ ในทางปฏิบัติหากรัฐเปนผูละเมิดรัฐธรรมนูญเสียเองจะมีมาตรการในเรื่องนี้อยางไร 

5.  การสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  
คณะนักวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน ดังนี้ 
5.1  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการมีสวนรวม 

 ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจะสามารถดําเนินควบคูไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนไดอยาง   
มีประสิทธิภาพนั้น การมีสวนรวมของประชาชนจะตองเกิดขึ้นในระดับที่มีนัยสําคัญตอการขับเคลื่อน
ของนโยบายการพัฒนาทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ จากการประเมินปญหาการปฏิรูปการเมือง   
หลังจากการใชรัฐธรรมนูญผานมา 5 ป พบวาประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยาง    
กวางขวาง  ฉะนั้นทิศทางของการพัฒนาการมีสวนรวมใหมีนัยสําคัญตอกระบวนนโยบายก็จะตองมุงสู
การจัดกระบวนใหการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นมีคุณภาพมากขึ้น และเชื่อมโยงกับกระบวน
การตัดสินใจอยางชัดเจน ในขณะเดียวกันก็เปดชองใหมีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมไดหลายๆ รูปแบบ 
ใหยืดหยุนกับปญหาการเมืองไทยชวงการปรับตัวไปสูการปฏิรูป 
 ในขั้นปจจุบันเพื่อใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเขารูปเขารอยมากขึ้น และ มีความ
หมายตอการปฏิรูปการเมืองไดจริงจัง การพัฒนายุทธศาสตรการมีสวนรวมใหเปนสวนหนึ่งของ           
การปฏิรูปการเมืองเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 
 ยุทธศาสตรการทําใหรัฐธรรมนูญศักดิ์สิทธิ การติดตามการบังคับใชรัฐธรรมนูญตอไปโดย
ประสานความรวมมือระหวางประชาชนและหนวยงานหรือองคกรทางการเมือง โดยมีวาระการติดตามใน
ส่ีระดับ คือ 1) การออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหครบถวน  2) การแกไขกฎหมายที่ขัดแยงกับหลัก
การของรัฐธรรมนูญ 3) การปรับปรุงแกไขกฎหมายองคกรอิสระที่จัดตั้งไปแลวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และ 4) ติดตามการละเมิดรัฐธรรมนูญ 
 ยุทธศาสตรการลงทุนเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพของความคิดเห็น และ 
วางมาตรฐานกระบวนการมีสวนรวมใหชัดเจนโดยเนนเรื่องความเสมอภาคในการเขาถึงขอมูล ส่ือ และ  
ความรู การพัฒนาสถาบันรองรับความคิดเห็นของประชาชนอยางเปนระบบและสืบเนื่อง รวมไปถึง     
การจัดการความขัดแยง 
 ยุทธศาสตรเรงรัดการกระจายอํานาจและสรางความเขมแข็งใหกับทองถ่ิน เนนความชัดเจนเรื่อง
ขอบเขตอํานาจการตัดสินใจของสวนกลางและทองถ่ิน  สรางประชาธิปไตยระดับรากหญา 
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 ยุทธศาสตรการสรางบรรทัดฐานทางการเมืองที่เปดกวางตอการมีสวนรวมของประชาชนในสวน
ของภาคการเมืองและภาครัฐ โดยอาศัยการสานตอความริเร่ิมของคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของ   
วุฒิสภา และ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จัดวาระการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปฏิรูปภาครัฐ 
 การมีสวนรวมของประชาชนโดยธรรมชาติแลวไมไดขึ้นอยูกับกลไกกฎหมายใด ๆ มากนัก โดย
พื้นฐานแลวเปนเรื่องของการจัดความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ความสัมพันธจะราบร่ืนหรือไม
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขสําคัญบางประการไดแก ความเขมแข็งของภาคประชาชน และทัศนะที่เปดกวางของ  
ภาครัฐตอการมีสวนรวมของประชาชน ฉะนั้นเงื่อนไขเชิงนโยบายจะมีความสําคัญมากกวาเงื่อนไข     
ทาง กฏหมายที่จะทําใหการมีสวนรวมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการแกไขปญหา       
การพัฒนา 
 5.2  ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ระดับรัฐธรรมนูญ 

-  พิจารณาเกณฑที่เหมาะสมสําหรับการออกขอบัญญัติทองถ่ิน และการเขาชื่อถอดถอน 
-  พิจารณาการเขาถึงศาลรัฐธรรมนูญ 
-  กลไกติดตามการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยรัฐ 
5.2.2  ระดับกฎหมายประกอบ 
-  เรงออกกฎหมายประกอบเพิ่มเติม อาทิ องคกรอิสระทางสิ่งแวดลอม และเพื่อผูบริโภค 
-  ปรับปรุงกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 
-  ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการบริหารงานขององคกรอิสระใหคลองตัวมากขึ้น 
5.2.3  ระดับสถาบันทางการเมือง 
-  รัฐสภาเปดใหผูเสนอรางกฎหมายเขารวมพิจารณารางกฎหมายในขั้นกรรมาธิการ 
-  พรรคการเมืองขยายกิจกรรมการมีสวนรวมอยางเปนระบบที่ตอเนื่อง 
-  องคกรอิสระปรับปรุงกระบวนการสรรหากรรมการใหสะทอนการมีสวนรวมของประชาชน 
5.2.4  ระดับองคกรประชาสังคม และองคกรพัฒนาเอกชน 
-  พัฒนายุทธศาสตรการมีสวนรวมใหสอดคลองกับการเมืองใหมที่เนนการใฃเหตุผล 
-  สรางวัฒนธรรมอาสาสมัครและขยายฐานสมาชิกองคกรหรือกลุม 
-  พัฒนาสถาบัน สรางธรรมภิบาล และ ศักยภาพทางกฎหมาย 
5.2.5  ระดับนโยบาย 
-  กระจายอํานาจ สรางความชัดเจนเรื่องอํานาจทองถ่ินและสวนกลาง 
-  สรางศักยภาพทางกฎหมาย การสื่อสาร และการพัฒนาความรูขององคกรประชาสังคม 
-  พัฒนารูปแบบและสถาบันสงเสริมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมปรึกษาหารือ 
-  สรางบรรทัดฐานและวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
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-  เนนการสรางธรรมภิบาลเพื่อสรางความไววางใจในสังคม 
-  ลงทุนและจัดสรรงบประมาณดานการมีสวนรวมของประชาชน 
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4. โครงการบทบาทการปฏบิัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
และประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหมตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ 

 

โดยศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์   ผองแผว  และคณะ 
 

ประเด็นศึกษาวิจัย 
 1. ศึกษาผลลัพธของการปฏิบัติหนาที่ที่ เปนจริงในภารกิจของ (ก) กกต. (ข) พรรคการเมือง         
ผูสมัครรับเลือกตั้ง และ (ค) พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในระบบการเลือกตั้งใหมของไทย       
ในระยะ 5 ปที่ผานมา วาสวนใดบรรลุผล สวนใด ไมบรรลุผล และสวนใด เบี่ยงเบนไปจากเจตนารมณ   
รัฐธรรมนูญนั้น 

2. แสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมเพื่อปรับแกบทบาทที่ เปนจริงใหสอดคลองกับบทบาท                  
ที่คาดหวังตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในสวนที่วาดวยการปฏิรูปการเลือกตั้งระบบใหมของไทย 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 
ใชวิธีการวิจัยแบบสํารวจ (survey research)  เปนหลัก และใชวิธีการวิจัยสังเกตการณแบบหยั่งลึก

เฉพาะประเด็นในเชิงการวิจัยแบบ qualitative research เปนสวนควบของการศึกษาในประเด็นละเอียด
ออน เชนความเปนประชาธิปไตยในการบริหารพรรคการเมือง การไดมาซึ่งเงินอุดหนุนของพรรค         
การเมือง ของนักการเมือง การใชเงินในการเลือกตั้ง ระบบหัวคะแนนหลังการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง
ใหมทั้งระบบ การบริหารการเลือกตั้งและการทุจริตการเลือกตั้ง เปนตน ขอมูลเชิงปริมาณไดจากสถิติ   
การเลือกตั้งและขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ตามแบบสอบถาม เพื่อไดขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับมิติทั้ง 3 
ของการเลือกตั้งดังกลาวมาขางตน 

    

ผลการศึกษาวิจัย 
โดยภาพรวมผลการศึกษาวิจัยพบวาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

รวมทั้งการสนับสนุนพรรคการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญและไดรับการยอมรับในระดับ
หนึ่ง อยางไรก็ตามพบวามีปญหาสําคัญ เชน ปญหาการจัดโครงสรางอํานาจหนาที่และการบริหารจัดการ
เลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
ทั้งในดานการแนะนําตัวและความเปนกลางทางการเมือง ปญหาบทบาทที่แทจริงของพรรคการเมืองและ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และปญหาบทบาทของประชาชนในฐานะเจาของสิทธิ   
เลือกตั้ง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเปนชวงเวลาเปลี่ยนผานจากสภาพเดิมไปสูสภาพการณใหม จึงยังไม
สามารถบรรลุผลไดตามเจตนารมณที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวอยางเต็มที่ 
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ขอเสนอแนะของการวิจัย ประกอบดวย 
1.  ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ 

 1.1 การปรับบทบาทภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหมใหมีอํานาจควบคุมกํากับการ  
เลือกตั้ง และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาในการเลือกตั้ง โดยสวนราชการและหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการ
เลือกตั้ง โดยอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมีดังนี้ 
 (1) ออกกฎ ระเบียบ และสั่งการอันเกี่ยวกับขบวนการเลือกตั้ง 
 (2) ควบคุมกํากับใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ รวมท้ังระงับ ยับยั้งหรือส่ังใหแกไขการดําเนินการ
ของสวนราชการ 
 (3) ชี้ขาดปญหา ยับยั้ง และใหความเห็นชอบในการประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไมใหความเห็นชอบมีอํานาจสั่งการใหลงคะแนนใหม เพิกถอนการเลือกตั้งหรือส่ังใหมี     
การเลือกตั้งใหม รวมตลอดทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 1.2 การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูกระทําการฝาฝนกฎหมายเลือกตั้งกอนการเลือกตั้ง และ
ระหวางการเลือกตั้งใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การรองคัดคานการประกาศผล              
การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหรองตอศาลชั้นตนในพื้นที่และใหยุติที่ศาลดังกลาว  
 1.3 การจัดการเลือกตั้งทุกประเภท ควรกําหนดใหมีเพียงคร้ังเดียวเทานั้น กรณีที่ผูสมัครรับ    
เลือกตั้งไดคะแนนสูงสุดกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง ใหเล่ือนผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนในลําดับรอง
ลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งตามลําดับ เชนเดียวกับกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือพรรค 
การเลือกตั้งบอยครั้งทําใหสุจริตชนที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตเลือกตั้งเสียสิทธิในกรณีที่ไมอาจ    
ไปใชสิทธิเลือกตั้งได 
 1.4 การแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดและ
ที่มีในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีลักษณะขัดตอสภาพความเปนจริงของการเลือกตั้ง สมควรปรับปรุงแกไข
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาแสดงทัศนคติความตั้งใจและนโยบายสวนตนได โดยตอง         
ไมมีการโจมตีหรือกลาวพาดพิงผูสมัครรายอ่ืน 
 1.5 การทุจริตการเลือกตั้ง พรรคการเมืองตองรวมรับผิดดวยทั้งทางแพงและทางอาญา ไมใชให     
ใบแดงเฉพาะผูสมัครรับเลือกตั้ง แตพรรคไมตองรับผิดชอบ  เพราะพรรคเปนผูเลือกคนใหลงสมัคร      
ในนามพรรค พรรคจึงเปนตัวการตองรับผิดชอบการกระทําของผูสมัครรับเลือกตั้งดวย ซ่ึงจะทําใหพรรค
มีความรับผิดชอบ และมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการกลั่นกรองเลือกคนที่ดีที่สะอาดลงสมัคร        
รับเลือกตั้งในนามของพรรค ทํานองเดียวกับที่กําหนดใหพรรคตองรับผิดชอบในกรณีที่สมาชิกสภา        
ผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งลาออกไปดํารงตําแหนงทางการเมืองตองมีการเลือกตั้งซอม คือ         
ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ลาออกและพรรคที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดตองรับผิดชอบ        
คาใชจายในการเลือกตั้งซอมนั้น 
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 1.6 การมีสวนรวมในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งโดยประชาชนและองคการเอกชน   
ควรนําหลักการการใหสินบนแกผูช้ีชองแจงเบาะแสหรือใหขอมูล หรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริต         
การเลือกตั้งของผูถูกกลาวหา รวมทั้งตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการ  
ช้ีชองแจงเบาะแสหรือใหขอมูล หรือขอเท็จจริงดังกลาวเปนผลใหผูสมัครรับเลือกตั้งถูกเพิกถอนสิทธิ  
การเลือกตั้ง 
 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 2.1 การแบงงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรแบงงานทั้งตามภารกิจหนาที่และพื ้นที่ 
กลาวคือ ประธานกรรมการการเลือกตั้งรับผิดชอบงานทั้ง 5 สวน กรรมการการเลือกตั้ง ที่เหลืออีก     
4 คน รับผิดชอบพื้นที่เปนภาคๆ และรับผิดชอบงานภารกิจหนาที่สวนที่เกี่ยวของกับภาคที่รับผิดชอบอยู 
 2.2 การจัดตั้งพรรคการเมือง ควรปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขในการจัดตั้งและมาตรการ     
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางแทจริง มิใชมุงเพื่อรับเงินสนับสนุนจาก    
กองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองอยางเดียว 
 2.3 การไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ภายหลังการปรับปรุงการเลือกตั้งใหมีเพียงคร้ังเดียวควรเพิ่ม     
การเสียสิทธิที่มีผลกระทบรุนแรงกับการไมไปใชสิทธิเลือกตั้งบางประเภท เชน สิทธิการเขาทํางาน       
ในหนวยงานของรัฐ และการรักษาพยาบาลตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เปนตน 
 2.4 พฤติกรรมการเลือกตั้งในสวนที่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง ควรกําหนดมาตรการจูงใจ
ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีสวนรวมในการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งที่มีหลักฐานพยานที่สามารถพิสูจน
ความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งไดใหความรวมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งโดย “สมัครใจ” ใหไดรับ
คาตอบแทนตามสมควร รวมทั้งใหความคุมครองความปลอดภัย และพัฒนาจิตสํานึกผูมีสิทธิเลือกตั้ง          
ใหตระหนักในสิทธิเลือกตั้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางจริงจังและตอเนื่อง 

 2.5 การมีสวนรวมขององคการเอกชนในการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง ควรพัฒนาองคการ
เอกชนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใหการรับรองใหมีความเขมแข็งทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ      
และเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบทั้งที่คณะกรรมการ    
การเลือกตั้งตรวจสอบเอง และกําหนดใหมีผูเกี่ยวของตรวจสอบเปนมาตรฐานเดียวกันโดยถือเสมือนเปน
องคการภายในของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และขยายเครือขายใหครอบคลุมทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง 
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5. โครงการการตรวจสอบการทุจริตของผูดํารงตําแหนงตางๆ 
 

โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลนอย  ตรีรัตน และคณะ 
 

ประเด็นศึกษาวิจัย 
1. ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
2. ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกรอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ขององคกรตรวจสอบไดแก สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) และสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

3. สํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนที่เกี่ยวกับปญหาการคอรรัปชั่น 
4. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตของผูดํารง

ตําแหนงตางๆ 
 

วิธีการศึกษาวิจัย 
1. คนควาจากงานวิจยั วิทยานิพนธส่ือมวลชน เอกสารทางราชการ 
2. เก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณเจาะลึกบุคคลที่เกี่ยวของทั้งทางดานภาครัฐ และ NGOs 

โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับกฎหมาย การบังคับใช บุคลากร ทรัพยากรที่ไดรับการจัดสรร และ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตางๆ 

2. จัดสนทนากลุมยอย (focus group) ซ่ึงจะเปนแนวทางที่ใชในการศึกษาเพื่อคนขอเท็จจริงรวม
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบผูดํารงตําแหนงตางๆ  
 

ผลการศึกษาวิจัย  
 คณะนกัวจิัยไดศึกษาองคกรตรวจสอบแตละองคกรและมีบทสรุปและขอเสนอแนะ ดังนี ้
 (1)  ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีทั้งเกิดจากตัวบทกฎหมายและจากวิธีปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ        
โดยที่คณะนักวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญ 3 เร่ือง คือ 
 (1.1)  การจัดองคคณะ  รัฐธรรมนูญกําหนดองคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการ           
นั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวา 9 คน เพื่อให
การดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปไดอยางรวดเร็วกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  สมควรใหศาล          
รัฐธรรมนูญแบงเปน  2  องคคณะๆ  ละ 9 คน  โดยจะตองมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  3 คน  อยูใน  2          
องคคณะ แตละองคคณะมีอํานาจหนาที่แตกตางกันไป โดยที่ใหองคคณะแรกมีอํานาจพิจารณาปญหา  
รางกฎหมาย  กฎหมาย กฎ ขอบังคับวาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม  องคคณะที่สองพิจารณาปญหา
ทางการเมืองตางๆ เชน ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ  หรือปญหากรณี
การยื่นบัญชีทรัพยสินหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว       
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ในการพิจารณาวินิจฉัยคํารองที่เขาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  อีกทั้งเปนการสรางความชํานาญ
เฉพาะดานใหกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในแตละองคคณะดวย  
 (1.2)  การแยกวิธีพิจารณา  ไมวาจะมีการแบงแยกองคคณะของศาลรัฐธรรมนูญออกเปน 2        
องคคณะตามขอ (1.1) หรือไมก็ตาม  ศาลรัฐธรรมนูญสามารถสรางวิธีพิจารณาขึ้นใหม โดยที่ควรแยก      
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญออกเปน 2 สวน โดยที่สวนแรกเปน    
วิธีพิจารณาทั่วไป คือ กฎเกณฑที่ใชกับคดีทุกประเภท เชน การยื่นและถอนคํารอง การคัดคานตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนการรับคํารองไวดําเนินการ การชี้แจงโดยผูรองและผูถูกรอง การสืบพยาน 
เปนตน  และสวนที่สองเปนวิธีพิจารณาเฉพาะคดี คือ กฎเกณฑที่ใชเฉพาะกับแตละประเภทของคดี และ 
มิไดเปนเรื่องที่อยูในสวนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาทั่วไป เชน วิธีพิจารณาวินิจฉัยกรณีกฎหมายขัดหรือแยง
กับรัฐธรรมนูญ  วิธีพิจารณาวินิจฉัยกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมยื่นบัญชีทรัพยสินหนี้สิน            
วิธีพิจารณาเกี่ยวกับปญหาอํานาจหนาที่ขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ เปนตน   
 (1.3)  บุคลากร แมจะมีการแบงโครงสรางโดยมีขอราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญ 
และผูชํานาญการ  แตก็ยังมีปญหาขาดแคลนบุคลากร  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญควรสรางหนวย
สนับสนุนทางวิชาการใหม  โดยอาจกําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละคนมีผูสนับสนุนทาง       
วิชาการ 3 คน  หรืออาจตั้งเปนกลุมสนับสนุนทางวิชาการกลางสําหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะใช
รวมกัน โดยที่มาของผูสนับสนุนทางวิชาการนั้น ควรใชวิธียืมตัวช่ัวคราว  เชน สัปดาหละ 2 วัน จากสวน
ราชการอื่นๆ เชน ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะนิติศาสตรและคณะรัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยของ       
รัฐ โดยคัดเลือกจากความสมัครใจและคุณสมบัติเปนสําคัญ ซ่ึงจะชวยใหงานดานวิชาการของศาล           
รัฐธรรมนูญเปนไปอยางดีขึ้น และเปนประโยชนตอบุคคลที่มาเปนผูสนับสนุนทางวิชาการซึ่งตอไปอาจ
ไดเขามาเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งเปนการสรางความชํานาญใหกับขาราชการส นักงานศาล    
รัฐธรรมนูญที่ไดทํางานรวมกับกลุมสนับสนุนทางวิชาการดังกลาวดวย   
 หากมีการจัดแบงองคคณะศาลรัฐธรรมนูญเปน 2  องคคณะตามขอ (1.1) โดยใหสององคคณะมี
อํานาจหนาที่แตกตางกัน  ก็ควรจัดแบงโครงสรางภายในของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญใหมใหสอดคลอง
และรองรับกับการแบงองคคณะ โดยจัดใหมีบุคลากรประจําแตละองคคณะ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสราง
บุคลากรของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญใหมีความชํานาญเฉพาะดาน ใหสอดคลองกับการจัดแบงองคคณะ
ตามความชํานาญดังกลาว 

(2)  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 ปญหาสํ าคัญที่ เกิดขึ้นจากการดํ าเนินงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม                 
การทุจริตแหงชาติ มี 2 ประเภท คือ ภาระงาน และสถานะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 (2.1)  ภาระงาน  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี “บทบาท” หนาที่หลายประการที่เกี่ยวของกับการ “ตรวจสอบ”          
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ขาราชการประจําและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปน
ไปดวยความลาชา  บางกรณีถูกกลาวหาวา “เลือก” ที่จะพิจารณาเรื่องบางเรื่องกอนเรื่องอื่น  
 การแกปญหาภาระงานทําไดหลายวิธี เชน แกไขรัฐธรรมนูญเพื่อจํากัดอํานาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  ใหมีเฉพาะการตรวจสอบผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเทานั้น  สวนการตรวจสอบขาราชการ
ประจําอาจตั้งหนวยงานขึ้นใหม เพื่อทําหนาที่คลายกับคณะกรรมการ ป.ป.ป.  หรืออาจใชวิธีแบงองคคณะ
ของกรรมการ ป.ป.ช. ในปจจุบัน  
 การแบงองคคณะออกเปน 2 องคคณะๆ ละ 6 คน โดยที่ใหองคคณะแรกรับผิดชอบตรวจสอบ    
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  องคคณะที่สองรับผิดชอบตรวจสอบขาราชการประจํา  ซ่ึงจะชวยใหการ
ทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปนไปไดอยางรวดเร็วข้ึน  อยางไรก็ตามตองพิจารณาเรื่องอื่นประกอบ
ดวย เชน หนวยสนับสนุนคือเจาหนาที่ซ่ึงตองมีจํานวนมากขึ้น และมีความรูความชํานาญในศาสตรตางๆ  
 (2.2)  สถานะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไตสวนขอเท็จจริงและสรุป
สํานวนแลวสงตอไปยังศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง    
ศาลทั้งสองก็จะเริ่มกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงใหม  ทําใหเกิดความซ้ําซอนในการเนินงานของคณะ
กรรมการ ป.ป.ช.และศาลทั้งสอง 
 กระบวนการในการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามที่กําหนดไวในหมวด 4 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และในระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่จของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ.2543 นั้น 
เปนการดําเนินการ “ภายใน” ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  และคณะกรรมการไตสวน   หากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.สามารถ “ปรับ”  กระบวนการในการไดมาซึ่งขอเท็จจริงตางๆ ดวยวิธีการไตสวนเสียใหม โดยให
สาธารณชนสามารถรับรูขั้นตอนในการดําเนินการตางๆ โดยตลอด  ก็จะทําใหการดําเนินการของ       
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เปนไปโดยเปดเผย  และไมความจําเปนที่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนก       
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะตองทําซ้ําอีก  คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก็จะกลับสู “สถานะ” 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

(3)  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
จากการศึกษาวิจัยปรากฎวาการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนับไดวาประสบ

ความสําเร็จ และมีปญหาเกิดขึ้นนอยมาก  อยางไรก็ตามการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจเงิน     
แผนดินก็ไปซ้ําซอน และไมสอดคลองกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้ 

 (3.1)  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการใชจายเงิน การจัดซื้อจัดจาง
ตามแผนงานและโครงการของหนวยรับตรวจ รวมตลอดทั้งกรณีมีการกลาวหารองเรียนในเรื่องดังกลาว
ดวย  ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ตรวจสอบที่ซํ้าซอนกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542  ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีอํานาจ    
สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่เปนความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ในกรณี
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ที่มีพฤติการณปรากฎแกคณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือมีการกลาวหารองเรียนวาการดําเนินการซื้อ การจาง 
การแลกเปลี่ยน การเชา การจําหนวยทรัพยสิน การไดรับสัมปทาน หรือการไดรับสิทธิใดๆ ของหนวยงาน
ของรัฐครั้งใดวามีการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.กระทําการ
สอบสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว   

ผูวิจัยเห็นวาหากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางแลวพบวา                 
มีบางประเด็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2542  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินควรประสานงานกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. วามีการตรวจสอบ
ประเด็นสมยอมอยูหรือไม  ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบอยู  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน       
ควรยุติการตรวจสอบประเด็นดังกลาว  สวนประเด็นที่ผิดระเบียบอื่นๆ  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    
ก็ดําเนินการตรวจสอบตอไป  แตถาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไมไดตรวจสอบประเด็นสมยอม คณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดินควรสงประเด็นสมยอมดังกลาวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตอไป 

(3.2)  กรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  ทั้งคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดินและคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตางมีอํานาจตรวจสอบในเรื่องดังกลาว  

ผูวิจัยเห็นวาหากหนวยงานใดเขาตรวจสอบกอนใหดําเนินการตรวจสอบตอไป โดยอีกหนวยงาน
ขอทราบผลโดยการประสานงาน 

(3.3)  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฎวาพฤติการณ          
นาเชื่อวาเปนการทุจริต หรือมีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกเงินหรือทรัพยสิน
ของราชการ ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินแจงตอพนักสอบสวนเพื่อดําเนินคดีและใหพนักงาน    
สอบสวนนํารายงานการตรวจสอบมาใชเปนหลักในการสอบสวน และใหแจงผลการดําเนินการใหคณะ
กรรมการตรวจเงินแผนดินทราบทุก 90 วัน ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน หากเปนกรณีตามมาตรา 89 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ       
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แลว พนักงานสอบสวนตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดําเนินการ  พนักงานสอบสวนจะไมมีอํานาจสอบสวน ซ่ึงแตกตางจากมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542  ที่กําหนดใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนและดําเนินคดี   

ผูวิจัยเห็นวาในการดําเนินคดีอาญาเมื่อพนักงานสอบสวนสงเรื่องให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม
มาตรา 89 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542  แลว พนักงานสอบสวนควรแจงใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทราบ ตามมาตรา 46 แหง     
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542   

(3.4)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542 หมวดที่ 1 
สวนที่ 2 วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง  กําหนดใหมีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง  ซ่ึงมีอํานาจหนาที่พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครอง  กรณีเจาหนาที่หรือพนักงาน
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หนวยรับตรวจฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ      
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการ         
แกผูกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง     

ผูวิจัยเห็นวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ควรสงเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   
ดําเนินการ                                  
 (4)  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 ปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
คือการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 310 กําหนดใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง     
ยึดสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปนหลักในการพิจารณา  ในทางปฏิบัติที่ผานมาพยานกลับคําในชั้น
พิจารณา โดยอางวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.กับตํารวจทําสํานวนกันเอง  ทําใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ  
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองรับฟงและกลับไปดําเนินการไตสวนใหม  ทําใหเกิดความลาใชในการ
พิจารณาคดี  ปญหาดังกลาวเชื่อมโยงกับกระบวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากระบวนการ
ไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปนไปโดย “เปดเผย” กระบวนการไตสวนผานการรับรูของสาธารณ
ชนไปแลว จึงไมไมผูใดสามารถนํามาอางในเวลาตอมาไดวามีการกระทําตางๆ ที่ไมชอบธรรมเกิดขึ้นใน
กระบวนการไตสวน  
 (5)  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีกลไกที่เปนปญหามากที่สุดคือ การให    
คําปรึกษาและแนะนําเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล      
ขาวสารของทางราชการ เพราะหนวยงานของรัฐจํานวนมากยังมีการปรับตัวคอนขางนอยในการเปดเผย
ขอมูลของทางราชการ ทําใหประชาชนตองมายื่นอุทธรณที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารเพื่อใหวินิจฉัย 
และกวาที่จะไดคําวินิจฉัยและสงใหหนวยงานเพื่อปฏิบัติ ระยะเวลารวมทั้งหมดในการขอขอมูลจึงใชเวลา
คอนขางนานมาก และในบางกรณีแมจะมีคําวินิจฉัยแลว บางหนวยงานก็ยังคงไมเปดเผยขอมูลเหลานั้น   
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว มีผลใหขอมูลขาวสารที่เปดเผยอาจลาชาหรือไมทัน
กับความตองการใช ทําใหการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการที่จะเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับภาค
ประชาชนและสื่อมวลชน ในการตรวจสอบการดําเนินการของภาครัฐ มีประสิทธิภาพที่ลดลง  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจุบันกําลังมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ ผูวิจัยมีขอเสนอดังนี้ 
 ดานกฎหมาย 

-   ควรปรับปรุงบทบัญญัติที่เปนอุปสรรคในการจํากัดสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 
เชน เร่ืองระยะเวลาการเปดเผยขอมูลที่มีผูรองขอตามมาตรา 11 เร่ืองการกําหนดใหมีแบบฟอรมให       
เจาหนาที่ของรัฐกรอกเหตุผลที่ชัดเจน ในกรณีที่ปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีลักษณะตามมาตรา 
15 เปนตน   
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-  ควรมีการเพิ่มเติมขอกฎหมายในสวนที่ เกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร        
ในการมอบหมายภารกิจการพิจารณาเรื่องรองเรียน เนื่องจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ    
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณาและใหความเห็นเรื่องรองเรียน ซ่ึงเปนการเพิ่มขั้นตอนการเปดเผย
ขอมูลขาวสารโดยไมจําเปน ดังนั้น ภารกิจในการพิจารณาเรื่องรองเรียนนาจะโอนมาใหสํานักงานคณะ
กรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  เพราะทายที่สุด เร่ืองรองเรียนตางๆ ก็ตองใหสํานักงานฯ เปน           
ผูดูแล 

-  ควรมีการวางมาตรการในการสอดสองดูแลใหหนวยงานของรัฐ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารที่มี
ความสมบูรณแบบทั้งในเรื่องรูปแบบและเนื้อหา โดยเฉพาะเนื้อหาตองมีขอมูลครบทั้ง 8 ประเภทตามที่
บัญญัติในมาตรา 9 โดยอาจกําหนดใหศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานตางๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
พรอมทั้งสงดัชนีขอมูลในศูนยฯ มายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวามีขอมูลขาวสารครบถวนหรือไม 

-  ควรมีการสรางกฎเกณฑที่เปนหลักประกันแกเจาหนาที่ของรัฐ เพราะคณะกรรมการขอมูล   
ขาวสารของราชการ  มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด สามารถตรากฎเกณฑที่จะสรางหลักประกัน
ใหเกิดขึ้นแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร วาจะไมสงผลตอชีวิตการ
ทํางานราชการในอนาคต   

ดานกลไกที่ดูแลและบังคับใชกฎหมาย 
-  ควรมีการกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการสรรหาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยเนนใหเกิดการมีสวนรวมในการเสนอชื่อ        
จากหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของ  อันเปนการปองกันขอครหาเรื่องความไมโปรงใส และเปนการสรางความ   
นาเชื่อถือกับสาธารณะดวย 

-  ควรมีการปรับปรุงโครงสรางบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
โดยการเพิ่มเจาหนาที่ใหสอดรับกับภาระหนาที่  พรอมทั้งปรับงบประมาณใหสอดคลองกับงานดวย   

-  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการควรมีแนวทางในการริเร่ิมงานทางวิชาการ
ใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร   
โดยในระยะแรกอาจประสานกับคณะอนุกรรมการสงเสริม ศึกษาวิจัย และเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงจะทําใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารสามารถติดตามปญหา       
เรงดวนไดทันทวงที  

-  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  และ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร  ควรรวมกันวางแนวทางในการประมวลผลคําวินิจฉัย นํามา
กําหนดเปนแนวปฏิบัติใหกับหนวยงานของรัฐใชเปนบรรทัดฐานเดียวกัน  เพื่อใหการเปดเผยขอมูลขาว
สารเปนไปอยางรวดเร็ว ทันตอการนําไปใช  และหากสามารถขยายผลใหเกิดแนวปฏิบัติรวมกันไดจะทํา
ใหเจาหนาที่ไมตองรอใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการอีกครั้ง 
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ดานนโยบายของประเทศ 
รัฐบาลควรเรงใหความสําคัญกับปรัชญาพื้นฐานของกฎหมายที่ตองการใหการเปดเผยขอมูลของ

ราชการเปนหลัก  สวนการปกปดจะเปนเฉพาะกรณี โดยเฉพาะรัฐบาลปจจุบันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา
ที่จะปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการขอมูล
ขาวสารอยางกวางขวาง รวดเร็ว และเทาเทียมกัน  พรอมกันนี้จะปรับปรุงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน   แตแมมีกระแสการปฏิรูประบบราชการ         
ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการที่มีฐานะเปนหนวยราชการ ยังมิไดรับ
ความสนใจจากรัฐบาลและไมไดอยูในกระแสของการปฏิรูปแตอยางใด  ดังนั้น รัฐบาลควรเรงผลักดัน
นโยบายนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนในการตรวจสอบการทํางานของขาราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และโปรงใสตลอดเวลา   

(6)  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
แมวาความผิดฐานทุจริตคอรรัปชั่นจะเปนมูลฐานความผิดหนึ่งในพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน แตในทางปฏิบัติไมมีคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลเพื่อยึดทรัพยแตอยางใด และ
เร่ืองที่อยูระหวางการพิจารณาของ ป.ป.ง.ที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นก็ยังมีจํานวนนอย  แมวา       
รัฐบาลพยายามให ป.ป.ง.เขาไปมีสวนรวมในการปราบปรามการทุจริตกับรัฐบาล แตการที่รัฐบาลมักจะ
ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา ไมมีองคกรที่ดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทําใหมีผลงานไม
มากนัก 

นอกจากนี้ มีปญหาขาดการประสานงานหรือรวมมือกันระหวาง ป.ป.ง.กับ ป.ป.ช. ทั้งนี้เนื่องจาก
ตามกฎหมายของป.ป.ช.สามารถเรียกหลักฐานหรือตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินไดโดยตรง  แตทางดาน 
ป.ป.ง.ไดลงทุนดานเทคโนโลยีไวคอนขางมาก สามารถวิเคราะหแยกแยะธุรกรรมทางการเงินตางๆ       
ไดอยางรวดเร็ว  ผูวิจัยเห็นวาควรมีการสรางความรวมมือระหวาง 2 หนวยงาน เพื่อใหการตรวจสอบและ
ปราบปรามการคอรรัปชั่นทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(7)  การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตของผูดํารงตําแหนงตางๆ  
กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญโดยภาคประชาชนประสบปญหาอุปสรรค

และขอจํากัดมากมายในการนํามาปฏิบัติ ไมวาจะเปนประเด็นขอกฎหมายและกระบวนการตรวจสอบทั้ง
ฝายประชาชนและฝายราชการ ประสิทธิภาพขององคกรตรวจสอบที่มีขอจํากัดและขาดการประสานงาน
ระหวางองคกรที่เกี่ยวของ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

-  กฎหมายวาดวย ป.ป.ช.มาตรา 75 วรรคสอง กําหนดวาการกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติตองกระทํา
ในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐไมเกิน 2 ป  ผูวิจัยเห็นวา
กรณีความร่ํารวยผิดปกติของผูดํารงตําแหนง เปนความผิดตอสาธารณะไมควรมีการกําหนดอายุความ     
ไวเพียงเทานั้น    



 

 57

-  กรณีการไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งเริ่มตนจากขาราชการประจํา และพบวา     
เกี่ยวของกับนักการเมือง คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมสามารถสงฟองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองได  ตองมีผูเสียหายมากลาวหาโดยที่มิไดถือวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปนผูเสียหายที่
สามารถดําเนินการได ผูวิจัยเห็นวาควรมีการแกไข เพื่อใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.สามารถดําเนินการ       
ส่ังฟองได หากมีขอมูลหลักฐานเพียงพอ 

-  กรณีการทุจริตของผูดํารงตําแหนง “ผูเสียหาย” ที่สามารถกลาวหา เพื่อให คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ไตสวนขอเท็จจริง คือผูมีสวนรวมกับผูดํารงตําแหนงในการแบงปนผลประโยชนจาการทุจริตและ
ผูใตบังคับบัญชา จึงเปนไปไดยากที่จะมีการใชชองทางนี้ ผูวิจัยเห็นวาการตีความ “ผูเสียหาย” ในกรณีที่
เปนเรื่องการทุจริตของผูดํารงตําแหนง ควรมีการตีความอยางกวาง ใหประชาชนซึ่งเปนผูเสียภาษีเปน      
ผูเสียหายได หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปนผูกลาวหาได 

-  ควรเปดเผยบัญชีทรัพยสินหนี้สินของผูดํารงตําแหนงและนักการเมือง ซ่ึงจะเปนการลดภาระ
การตรวจสอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพราะประชาชนและสื่อมวลชนสามารถติดตามตรวจสอบและ
แจงเบาะแสตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

- ผูดํารงตําแหนงเมื่อยื่นแบบแสดงทรัพยสินใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีดวย ขอมูลการชําระ
ภาษีของนักการเมืองไมควรเปนความลับ  

-  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ ควรจะครอบคลุมทุกองคกร โดยรวมถึงองคกร
อิสระทุกองคกรดวย 

-  ควรตัดโทษผูริเร่ิมรวบรวมรายชื่อ 50,000 คน ตามมรตรา 124 ของกฎหมายวาดวย ป.ป.ช. เพื่อ
เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ในกรณีที่มีการกลั่นแกลง
ใสความโดยสรางหลักฐานเท็จ เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอยูแลว จึงไมจําเปนตองระบุใน
กฎหมายวาดวย ป.ป.ช. 

-  ควรปรับปรุงหลักเกณฑการรวบรวมรายชื่อ 50,000 คน ใหประชาชนสามารถทําไดงายกวาที่
เปนอยู 
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6. โครงการการเมืองกับผลประโยชนทางธุรกิจภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 
 

โดยดร.อัมมาร  สยามวาลา  และคณะ 
 

ประเด็นศึกษาวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบของ”การขัดกันทางผลประโยชน” ของนักการเมืองที่มีผลประโยชนทาง
ธุรกิจและชองทางและวิธีการในการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจของนักการเมือง 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะหและประเมินวาองคกร กฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูในปจจบุนั 
ตลอดจนกลไกอื่นๆสามารถปองกันมิใหนักการเมืองใชอํานาจในการบริหาร แสวงหาผลประโยชนทาง
ธุรกิจตามเจตนารมณของมาตรา 208 209 และ 110 ไดมากนอยเพียงใด 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปองคกรและปรับปรุงกฎหมายและวิธีการบังคับใชกฎหมาย
เพื่อที่จะปองกันมิใหรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีผลประโยชนทางธุรกิจตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 
1. ศึกษาวจิัยเอกสารที่เกี่ยวของ เชน 
1.1 กฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวของ เชน กฎหมายบรษิทัมหาชนจํากดั และกฎเกณฑของกลต. 

และตลาดหลกัทรัพย เปนตน 
1.2 บทความเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจของนักการเมอืงจากหนังสือพิมพ 

นิตยสาร บทความทางวิชาการ วิทยานพินธ ฯลฯ 
1.3 ฐานขอมูลบริษัทจํากัด จากกรมทะเบยีนการคา และบริษัทมหาชนจากตลาดหลักทรัพย 
1.4 รายงานและเอกสารอื่นๆที่เปนประโยชนตอการศึกษา 
2.การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมาย เชน ผูแทนจากกลต. ตลาด     

หลักทรัพย ปปช. เปนตน 
3. ศึกษาแนวทางในการปองกันมิใหเกดิการขัดกันทางผลประโยชนของนักการเมืองในตาง

ประเทศ ทั้งในดานกฎหมาย องคกร และการบังคับใชกฎหมาย  
4. ใชสมการถดถอย (Regression) ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงาน      

ทางธุรกิจกับสายสัมพันธทางการเมือง 
 

ผลการศึกษาวิจัย 
จากการศึกษาวิจัย คณะนักวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  
6.1  กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
(1)   ใหมีการปรับปรุง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของขาราชการการเมือง พ.ศ. 2543 โดยมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ กติกา และแนวทางในการ
ปฏิบัติตนและวิธีการในการแกไขปญหาการทับซอนของผลประโยชนของรัฐมนตรี และที่สําคัญคือ
ระเบียบดังกลาวจะตองมีบทลงโทษที่เปนรูปธรรม  ในกรณีที่มีการฝาฝนขอบังคับทางคุณธรรมและ     
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จริยธรรมดังกลาว  เพื่อที่จะใหมีกลไกในการปฏิบัติเพื่อที่จะใหเกิดผลในการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ควรมีการ  
จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยที่เปนที่เชื่อถือของสังคม เพื่อที่จะชี้ขาดกรณีการละเมิดขอบังคับดังกลาว และ
อาจพิจารณาใหการละเมิดขอบังคับดังกลาวจัดเปนพฤติกรรมที่ “สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่      
ราชการหรือจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย”  ตามมาตรา 303      
ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนมูลเหตุหนึ่งที่วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได 

(2)  ใหมีการแกไข  พ.ร.บ. การจัดการหุนและหุนสวนของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 มาตรา 4          
ซ่ึงหามมิใหรัฐมนตรีถือหุนสวนในบริษัทเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยใหรวมถึงการถือหุน 
ของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ดวย 

(3)  ใหมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลของรัฐมนตรีที่ตองเปดเผยกับสาธารณชนโดยรวมถึง         
การเดินทางไปตางประเทศ ยกเวนในกรณีที่เปนการเดินทางโดยคาใชจายสวนตัว รายละเอียดที่ตองระบุ    
ไดแก วัตถุประสงคในการเดินทาง คาใชจาย และการอนุมัติของนายกรัฐมนตรี การรับของกํานัลที่มีคา        
ที่มีมูลคาเกินกวาเกณฑที่กําหนด โดยระบุถึงบริการหรือส่ิงของที่ไดรับ พรอมกับแหลงที่มา แหลงรายได
หรือคาตอบแทนอื่นๆ  

6.2  การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
(1)  ปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหครอบคลุมถึงการ “ออกกฎ” 

ของหนวยงานของรัฐดวย โดยมีขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่สามารถออกกฎของฝายปกครองได
โดยหามมิใหผูที่มีสวนไดเสียเขารวมในกระบวนการดังกลาว พรอมทั้งกําหนดขั้นตอนในการออกกฎ        
ที่สําคัญ เพื่อใหกระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส ถูกตองและเปนธรรม  ในขั้นพื้นฐาน  ขั้นตอนดังกลาว
ควรรวมถึงการแจงใหสาธารณชนและผูที่เกี่ยวของทราบถึงการจะออกกฎ (notification) การรับฟงขอ       
คิดเห็นของผูที่มีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมและจากสาธารณชน (hearings) การเปดโอกาสใหผูที่
เสนอขอคิดและที่ไดรับขอวิพากษวิจารณสามารถโตตอบและใหขอมูลเพิ่มเติมได เพื่อผูปฏิบัติหนาที่จะได
รับหลักฐานขอมูลที่ตองใชในการพิจารณาที่ถูกตอง แมนยําและครบถวนสมบูรณมากขึ้น เปนตน  

(2) ปรับปรุงมาตรา 13 ของ พ .ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. 2539  ซ่ึงหามมิให        
เจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนไดเสียเขารวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามที่ไดศึกษาวิเคราะหใน    
รายละเอียดกอนหนานี้แลว ใหครอบคลุมถึงการมีหุนสวนหรือการดํารงตําแหนงในบริษัทเอกชนดวยเพื่อที่
จะปองกันมิใหมีการใชอํานาจรัฐในการเอื้อผลประโยชนใหธุรกิจที่เจาหนาที่พนักงานของรัฐมีสวนไดเสีย 

6.3  การปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณของรัฐ 
(1)  กําหนดใหโครงการของรัฐที่มีลักษณะของการใหการ “สงเสริม” หรือ “อุดหนุน” แกธุรกิจ

เอกชนระบุผูที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรง (จํานวนบริษัท และรายชื่อของบริษัท) และผูที่จะไดรับ     
ผลโดยออม  และมีการติดตามประเมินและเผยแพรผลกระทบของโครงการวาเปนไปตามที่คาดการณไว
หรือไม มากนอยเพียงใดเพื่อที่จะใหมีการรับผิดชอบในกรณีที่โครงการเอื้อผลประโยชนในเชิงธุรกิจ    
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ใหเพียงแกธุรกิจเอกชนไมกี่รายที่รัฐมนตรีมีสวนไดเสีย โดยผลประโยชนมิไดตกอยูกับประเทศชาติ    
โดยรวม ไมวาจะเปนการจางงาน การสรางรายไดเขารัฐ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีก็ดี 

6.4  การปรับปรุงโครงสรางและการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารระดับสูงของ         
รัฐวิสาหกิจ  

(1)  ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจทุกแหงตองแสดงถึงการมีสวนไดเสีย   
กับธุรกิจที่ประกอบธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจที่ตนดํารงตําแหนงอยูโดยเปดเผยแกสาธารณชนสามารถรับรูได  
สวนไดเสียดังกลาวควรรวมถึงการถือหุนและการดํารงตําแหนงในกิจการดังกลาวทั้งของตนเอง พี่ นอง      
คูสมรส และบุตรดวย  ทั้งนี้ ควรมีกรอบแนวทางในการประเมินความรุนแรงของผลประโยชนทับซอน   
เพื่อที่จะกําหนดไดวาเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวจะสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปอยางเปนกลางไดหรือไม     
และหากไมได ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร จากการถอนตัวออกจากกระบวนการพิจารณา 
ตลอดจนการขายทิ้งหุนสวนที่เปนปญหาดังกลาว 

(2)  ป รับปรุงแนวทางและวิ ธีก ารในการคัด เลือกกรรมการและผู บ ริห ารสู งสุ ดของ                       
รัฐวิสาหกิจ   โดยใหตัวแทนกลุมพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ซ่ึ งอาจมีมากกวา 1 กลุม )  ตัวแทนกลุม                      
ผูบริโภคหรือองคกรประชาชนที่มีผลงานในการตรวจสอบอํานาจรัฐเปนเวลานาน เขารวมในการคัดเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารสูงสุดดวยเพื่อที่จะปองกันมิใหมีการสงรางทรงของฝายบริหารเพื่อดูแล
รักษาและเอื้อผลประโยชนทางธุรกิจของรัฐมนตรี    

6.5  การปรับปรุงโครงสรางและแนวทางการดําเนินงานขององคกรอิสระ 
(1)  ใหองคกรกํากับดูแลธุรกิจเอกชนมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร เพื่อที่จะใหกลไกในการ

ควบคุมและตรวจสอบธุรกิจเอกชนปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง 
6.6  การใหการศึกษาและการฝกอบรม 
(1)  รัฐควรมีโครงการที่จะใหการศึกษาและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการทับซอน

ของผลประโยชนและมาตรฐานดานจริยธรรมและคุณธรรมของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่  ทั้งนี้  
สังคมไทยเปนสังคมอุปถัมภซ่ึงในบางครั้งทําใหการแยกหนาที่ราชการออกจากหนาที่สวนตัวเปนไปได   
ไมงายนัก  จึงตองมีการปลูกฝงและการทําความเขาใจกับความสําคัญในการหลีกเลี่ยงปญหาการทับซอน
ของผลประโยชน 
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7. โครงการความสัมพันธระหวางฝายนติิบญัญัติกับฝายบริหารและเสถียรภาพของรฐับาล 
 

โดยรองศาสตราจารย ดร.มนตรี  รูปสุวรรณ และคณะ 
 

ประเด็นศึกษาวิจัย 
 ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร โดยศึกษาจากกรณีการแยก
หนาที่ของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติออกจากกัน รวมถึงการศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพของ 
รัฐบาล จากนั้นนําบทสรุปของการวิเคราะหมาใชในการปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญ ในสวนเปนปญหา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ และปญหาการมีเสถียรภาพของรัฐบาล 

วิธีการศึกษาวิจัย 
(1) เปนการดําเนินการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควาจากรัฐธรรมนูญ 

บทบัญญัติของกฎหมาย ตํารา บทความ   ทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหพันธ           
สาธารณรัฐเยอรมัน  และประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ทั้งนี้จะเปน การศึกษาเชิงเปรียบเทียบโดยคํานึงถึง
สถานการณที่เปนจริง ภายใตสภาพของสังคมไทยและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย          
เปนสําคัญ อนึ่งหากผลของการศึกษาวิจัย จําเปนตองมีการแกไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยจะไดนําเสนอรางรัฐธรรมนูญหรือรางกฎหมาย ในสวนที่เกี่ยวของเสนอมาใน     
รายงานวิจัย  เพื่อประโยชนสําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของ 

(2) วิจัยสนาม (Field Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ โดยเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก และถามในประเด็น
เกี่ยวกับ 

 

ผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยคณะนักวิจัยเห็นวายังไมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยในสวนท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารและเสถียรภาพ
ของรัฐบาล  เพราะเครื่องมือหรือมาตรการตางๆ ที่สงเสริมฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีความ
สัมพันธทั้งในดานการควบคุมและถวงดุลซ่ึงกันและกันไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญอยางเหมาะสม  
ขณะที่ดานการเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาล  รัฐธรรมนูญไดวางมาตรการที่ เปนการสงเสริม        
เสถียรภาพของรัฐบาลใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน อันเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของ         
รัฐธรรมนูญ เหตุผลอีกประการหนึ่งคือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเพิ่งใชบังคับ  ดวยเหตุนี้ มาตรการหรือ
กลไกตางๆ จึงเพิ่งเริ่มทําหนาที่หรือเร่ิมนํามาใชและบางสวนก็เปนเรื่องใหม ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการ
เรียนรู เพื่อใหกลไกตางๆ ทําหนาที่ของตนเองตามกรอบของกฎหมายอยางครบถวนเสียกอน 
 คณะนักวิจัยเห็นวาอุปสรรคสําคัญหรือขอบกพรองสวนใหญที่ทําใหมาตรการตางๆ ตาม          
รัฐธรรมนูญไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ เกิดจากทัศนคติ       
หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติ ความไมครอบคลุมหรือไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมายประกอบ      
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รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลําดับรอง ตลอดจนการขาดแนวทางปฏิบัติในเรื่องใหมๆ ที่ยังไมเคยปฏิบัติ     
มากอน โดยที่มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 (1)  การตั้งกระทูถาม 

-  กระทูถามทั่วไป  ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกรัฐสภาใหถามกระทูถามในเรื่องปญหา
ระดับชาติมากกวาระดับทองถ่ิน และควรถามประเด็นหลักหลักในเชิงนโยบายมากกวาการลงใน          
รายละเอียด ควรมีการแกไขขอบังคับการประชุมสภากรณีการตั้งกระทูถามทั่วไป ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของสมาชิกวุฒิสภาใหถามกระทูในเรื่องปญหาระดับชาติมากกวาระดับทองถ่ิน และควรถามประเด็นหลัก
ในเชิงนโยบายมากกวาการลงในรายละเอียด   

-  กระทูถามสด ควรแกไขขอบังคับการประชุมสภา มิใหมีการมอบหมายการตอบกระทูถามสด 
การตั้งกระทูถามสดไมควรมีลักษณะเปนการตั้งคําถามนํา และมิใหมีการตั้งกระทูถามสดลวงหนาอันจะ
ทําใหรัฐมนตรีทราบและเตรียมคําตอบลวงหนา  อีกทั้งตองสรางความเขาใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับการตั้งกระทูถามสด กลาวคือ เร่ืองที่ถามควรเปนเรื่องปญหาระดับชาติ
หรือมีผลกระทบที่สงผลเสียหายตอสวนรวมอยางกวางขวาง และควรเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

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

(2)  การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ 
 -  ควรสรางความเขาใจถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเปดอภิปรายไมไววางใจ        
รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี  เพื่อใหใชกลไกดังกลาวไดอยางถูกตองตรงตามเจตนารมณ 
 (3)  การตั้งคณะกรรมาธิการ 
 -  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาควรพิจารณาการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญตามจํานวนที่จําเปน เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอน
ในหนาที่  โดยที่วัตถุประสงคในการตั้งคณะกรรมาธิการความคํานึงถึงหนาที่ดานการพิจารณากฎหมาย
เปนสําคัญมากกวาการควบคุมตรวจสอบฝายบริหาร 
 (4)  การควบคุมการใชจายเงินโดยรัฐสภาหรือการพิจารณาอนุมัติกฎหมายงบประมาณของฝาย
นิติบัญญัติ 
 - การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ  ควร    
แตงตั้งเฉพาะบุคคลผูมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับงบประมาณและการบริหารราชการแผนดิน   
อยางแทจริง  จํานวนไมมากนักเพื่อมิใหเกิดการทํางานที่ลาชา และควรพิจารณาในภาพรวมระดับนโยบาย  
มิใชพิจารณาลงในรายละเอียด  
 (5)  มาตรการสงเสริมเสถียรภาพของรัฐบาล 
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 -  พรรคการเมืองควรมุงมั่นพัฒนาพรรคใหไดรับความนิยมในทางนโยบาย  ควรมุงตรวจสอบ
การทํางานของรัฐบาลวาโปรงใสหรือไม หากไมโปรงใสก็ดําเนินการใหมีการตรวจสอบตามโครงสราง
และกลไกที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว 
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8. โครงการประสิทธิผลของรัฐสภาไทย 
 

โดยรองศาสตราจารย นรนิต ิ เศรษฐบุตร  และคณะ 
 

ประเด็นศึกษาวิจัย 
1. ศึกษาถึงประสิทธิภาพในการออกกฎหมายของรัฐสภา ซ่ึงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบันตองการใหรัฐสภามีประสิทธิภาพในการออกกฎหมายมากขึ้น โดยดูไดจากการกําหนดใหมี
การประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติโดยเฉพาะ ซ่ึงการบัญญัติเชนนี้ไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ 

2. ศึกษาถึงประสิทธิภาพในการตรวจสอบ    การทํางานของฝายบริหารของรัฐสภาโดย                
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีการกําหนดกลไกตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารไวหลายเรื่อง เชน        
การกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถตั้งกระทูถามรัฐมนตรีได      
การเขาชื่อเสนอญัตติเพื่อขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปน   
รายบุคคล  หรือการใหคณะกรรมาธิการของรัฐสภามีอํานาจในการเรียกเอกสาร  บุคคลมาชี้แจง หรือเพื่อ
พิจารณา สอบสวนได เปนตน 

3. ศึกษาถึงประสิทธิภาพในการแตงตั้ง  และถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และ
องคกรอิสระของรัฐสภาไทย เชน การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน    
ของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เปนตน 

4. ศึกษาถึงประสิทธิภาพในการเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย วารัฐสภาไทยในสายตา        
ของประชาชนสามารถทําหนาที่ในการตัวแทนของประชาชนได ตามที่ประชาชนคาดหวังหรือไม       
อยางไร และควรทําหนาที่ใดเพิ่มเติมบาง 

5. ศึกษาถึงทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยวามีความพอใจกับการทํางานของ   
รัฐสภาไทยนับตั้งแตมีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และในความคิดเห็นของประชาชนนั้น รัฐสภาไทยได    
ทําหนาที่สมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม อยางไร ปญหาและอุปสรรคของรัฐธรรมนูญตอ      
รัฐสภาไทยในสายตามประชาชนเปนอยางไร อะไรควรไดรับการแกไขบาง 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมขอมูลและเอกสาร    รวมถึงสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งจากหองสมุดและ      

รัฐสภา 
ขั้นตอนที่ 2 หาหลักเกณฑในการชี้วดั     ประสิทธิภาพในดานตางๆ ของรัฐสภา 
ขั้นตอนที่ 3 ทาํการเก็บขอมลูจากการออกแบบสํารวจความคิดเห็นในภาคสนาม 
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูล และการตีความขอมูล โดยนาํหลักเกณฑในการชี้วดัประสิทธิภาพ   

มาพิจารณาขอมูลในการปฏิบัติงานของรัฐสภา ในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ.2540-2544 
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ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการวิเคราะห 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารทั้งชั้นตนและชั้นรอง  กฎหมาย หนังสือทางราชการและ

ระเบียบทางราชการที่เกี่ยวของ รวมถึงขอบังคับการประชุมสภา   รายงานการดําเนินงานของรัฐสภา     
รายงานการประชุม คําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน  

2. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูทีเ่กี่ยวของ เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก      
วุฒิสภา ขาราชการประจํา และผูที่เกี่ยวของกับงานของรัฐสภาบางสวน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต และการติดตามขอมูลขาวสารตางๆ ที่ปรากฎตาม           
หนาหนังสือพมิพ 

4. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยสงเจาหนาที่ทําการลงเกบ็ขอมูลในพื้นที่ของกลุม   
ตัวอยาง  

การวิเคราะหขอมูล 
- การวจิัยเชิงคณุภาพ นําขอมลูที่ไดมาตีความและวเิคราะหอยางรอบดาน โดยมี  พืน้ฐานทฤษฎี

ทางรัฐศาสตร สภาพธรรมชาติของการเมืองไทยรองรับ  อาจมีการเปรียบเทียบกับรัฐสภาบางประเทศ และ
นําไปสูขอสรุปของรายงานการวิจยั 

- การวิจัยเชิงสํารวจใชวิธีการทางสถิติและยึดระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรอยางเครงครัด      
ตั้งแตวิธีการในการสุมตัวอยาง  การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการศึกษาวิจัย 
เมื่อผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเอกสาร  ขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณพบวาประสิทธิผล

ของรัฐสภาไทยมีเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณกอนมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540         
ในเรื่องดังตอไปนี้  
 1.  การทําหนาท่ีตรากฎหมาย 
 1.1   การวิเคราะหและประเมินผลของรัฐสภาไทยในการทําหนาที่ตรากฎหมาย 
 (1) รัฐสภาสามารถตรากฎหมายไดมากขึ้น 
 (2) การอภิปรายรางกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีคุณภาพมากขึ้น 
 (3)  ประชาชนสามารถเสนอรางกฎหมายเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาไดโดยตรงโดยไมตองผาน
สมาชิกรัฐสภา 

1.2  ความคิดเห็นของประชาชนตอการทําหนาที่ในการตรากฎหมาย   
ประชาชนพึงพอใจเกี่ยวกับการทําหนาที่ในการตรากฎหมายของรัฐสภา ในเรื่องความรวดเร็ว 

ความรอบคอบ และความสอดคลองกับความตองการของประชาชน ในระดับปานกลาง  



 

 66

1.3  ปญหาที่ยังดํารงอยูและเกิดขึ้นใหมในเรื่องประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในดานการตรา
กฎหมาย  มีดังนี้ 
 (1) ขั้นการริเร่ิมและการนําเสนอกฎหมายยังมีปญหาหลายประการ เชน รางพระราชบัญญัติที่
สมาชิกเสนอมักจะขาดความสมบูรณ  และซ้ําซอนกับรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอเปนจาํนวน
มาก  การใชสิทธิเสนอกฎหมายโดยประชาชนยังทําไมไดเต็มที่  การอภิปรายในสภาไมมีการจํากัดเวลา
และจํานวนคนทําใหใชเวลานานเกินความจําเปน ซ่ึงในการพิจารณาวาระที่หนึ่งนั้นสิ่งที่ควรจะกําหนด     
ก็คือกรอบในการอภิปรายที่ควรจะอภิปรายเฉพาะสวนที่เปนหลักการสําคัญของรางพระราชบัญญัตินั้นๆ
เทานั้น 
 (2) การตรวจพิจารณารางกฎหมายในขั้นกรรมาธิการ  สภาพปญหาที่เกิดขึ้น เชน ฝายบริหารโดย
เฉพาะรัฐมนตรีหรือขาราชการระดับสูง  มักจะไมมาชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการโดยไมมีการแจง
เหตุผลอันสมควร  หรือนิ่งเฉยไมใหความรวมมือในการสงเอกสารประกอบการพิจารณาตอคณะกรรมา    
ธิการ  และในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนเขาชื่อเสนอนั้น ยังไมมีความชัดเจนวาผูใดจะ
เปนผูนําเสนอในการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการและที่ประชุมสภา 
 (3) การตรวจพิจารณารางกฎหมายในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร มักประสบปญหาความลาชา  
ไมมีกําหนดเวลาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  และการประชุมมีเพียง 2 วัน ตอ 1 สัปดาห  และการ
อภิปรายในที่ประชุมสภา เยิ่นเยอ ซํ้าซาก ไมตรงประเด็น 
 (4) การตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติในที่ประชุมวุฒิสภา   เปนไปอยางลาชาและรางพระ
ราชบัญญัติหลายฉบับมักจะไดรับการแกไขเพิ่มเติมมากเกินไป  การขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราช
บัญญัติของคณะกรรมาธิการในบางครั้งเกินความจําและมีปญหาในเรื่องการประสานงานกับหนวยงาน    
ที่เกี่ยวของในการสงเจาหนาที่ไปรวมประชุมชี้แจง 
 2.  การทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร  
 2.1  การวิเคราะหและประเมินผลของรัฐสภาไทยในการทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝาย
บริหาร  
 (1) กระทูถามสดทําใหรัฐสภาสามารถสะทอนปญหาใหรัฐบาลนําไปดําเนินการไดอยาง         
ทันทวงที  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถใชกลไกนี้ในการตรวจสอบรัฐบาลไดอยางดี  ซ่ึงประชาชน   
ก็สนใจการตั้งกระทูถามและการตอบกระทูถาม 
 (2) การอภิปรายไมไววางใจมีเหตุมีผลมากขึ้น มิใชการกลาวหาฝายบริหารอยางลอยๆ เชนใน
อดีต แตตองมีหลักฐานประกอบการอภิปรายที่หนักแนนและเชื่อถือได 

2.2 ความคิดเห็นของประชาชนตอการทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร 
ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลางในเรื่องประเด็นที่นํามาอภิปรายไมไวงวางใจ รูปแบบและ 

วิธีการในการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคานและฝายรัฐบาล  เหตุผลสนับสนุนการ
อภิปราย หลักฐานที่นํามาใชยืนยัน คุณสมบัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูอภิปราย และการทําหนาที่
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ของประธานในการอภิปราย  แตเร่ืองการลงคะแนนเสียงนั้นประชาชนพึงพอใจนอยกวาเรื่องอื่น แตก็ยัง
ถือวาเปนความพึงพอใจปานกลางอยู  และในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลโดยการตั้งกระทูถาม
ของสมาชิกวุฒิสภานั้นประชาชนพึงพอใจปานกลาง 
 2.3  ปญหาประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในดานการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจของฝายบริหาร  
มีดังนี้ 
 (1) ปญหาการทํางานของคณะกรรมาธิการ  เชน  ไมมีการระบุอํานาจหนาที่ของคณะกรรมา       
ธิการไวใหชัดแจง  คณะกรรมาธิการไมมีอํานาจชัดเจนที่จะบังคับใหบุคคลใดสงเอกสารหรือมาใหถอยคํา
กับคณะกรรมาธิการ ในการคัดเลือกคณะกรรมาธิการสามัญแตละคณะ  มิไดคํานึงถึงความรูความสามารถ
และประสบการณในเรื่องภารกิจของคณะกรรมาธิการเปนหลัก 
 (2) ปญหาของกระบวนการถามและตอบกระทูถาม  เชน  นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี     
ไมใหความสําคัญตอการตอบกระทูถาม  การตอบกระทูถามดวยวาจาในที่ประชุมสภาใหขึ้นอยูกับ         
ดุลพินิจของประธานสภา 
 (3) ปญหาของการอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจ  เชน  การเปดอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเยิ่นเยอ  ไมตรงประเด็น  และบางครั้งมุงโจมตีเร่ืองสวนตัวมากกวาการบริหารงานของรัฐมนตรี     
ผูถูกอภิปราย  การขอเปดอภิปรายนายกรัฐมนตรีเปนไปไดยาก 
 3. การทําหนาท่ีเลือก  ใหคําแนะนํา และแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 3.1  การวิเคราะหและประเมินผลของรัฐสภาไทยในการเลือก ใหคําแนะนําและแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ   

การเลือก ใหคําแนะนําและแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ สวนใหญ
วุฒิสภาไดดําเนินการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
 3.2  ความคิดเห็นของประชาชนตอการทําหนาที่เลือก ใหคําแนะนํา และแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 โดยรวมคําตอบในสวนที่เกี่ยวกับการเลือก ใหคําแนะนําและแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงใน
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ในความเห็นของประชาชนคอนขางพอใจกับการทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา  
 3.3  ปญหาประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในการเลือก ใหคําแนะนําและแตงตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ มีดังนี้ 
 (1) ยังไมมีหนวยงานภายในของรัฐสภาที่มีความพรอมในการทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ      
และพฤติกรรมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ  ตองขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก  ทําใหดําเนินการ
ตรวจสอบไดอยางลาชา 
 (2) ในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในบางองคกรถูกตั้งคําถามโดยสาธารณชนถึงความ
เหมาะสมของบุคคลนั้นๆ  เชน ในกรณีการแตงตั้งกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีปญหาในกระบวนการ     
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สรรหากอนที่จะเขาสูกระบวนการคัดเลือกของวุฒิสภา วุฒิสภาจึงตองทําหนาที่ตรวจสอบกระบวนการ
สรรหาวาชอบดวยกฎหมายหรือไมอีกทางหนึ่งดวย 
 4.  ประสิทธิผลของรัฐสภาไทยในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
 แมวากรณีของการถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะยังไมเขาสูวุฒิสภาในขั้นของ
การลงมติถอดถอน  แตก็มีปญหาในขั้นการตรวจสอบรายชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 รายช่ือที่ยื่น
เสนอเรื่องถอดถอนตอประธานวุฒิสภา  เพราะสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังไมมีหนวยงานที่สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อเหลานั้นไดเอง  ตองขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก  ซ่ึงทําใหกระบวนการ  
ตรวจสอบรายชื่อเปนไปอยางลาชา 
 5. ประสิทธิผลของรัฐสภาในการเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย และการทําหนาท่ีของรัฐสภา
ไทยตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน การทําหนาที่เปนตัวแทนของปวงชนชาวไทยนั้น
สมาชิกรัฐสภายังทําไดนอย สวนการทําหนาที่ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญทั้งในเรื่องการตรากฎหมาย
และการอภิปรายไมไววางใจ พบวาอยูในระดับปานกลาง 
 6. ทัศนะของประชาชนเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของรัฐธรรมนูญท่ีมีผลตอการทําหนาท่ี    
ของรัฐสภา 
 ประชาชนเห็นวายังมีปญหาและอุปสรรคหลายประการอันเกิดจากรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการ     
ทําหนาที่ของรัฐสภาไดแก การเสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองใหพรรคใหความยินยอม 
การอภิปรายนายกรัฐมนตรีตองใชเสียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาสองในหา การตั้งกระทูถาม
ทั่วไปที่รัฐมนตรีจะตอบหรือไมก็ได 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อใหรัฐสภามีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในการทําหนาท่ีตรากฎหมาย 

 1.1 รัฐสภาควรมีหนวยงานดานการรางกฎหมายที่มีคุณภาพ เพื่อชวยเหลือสมาชิกรัฐสภา        
โดยตรง 
 แมในปจจุบันรัฐสภาจะมีหนวยงานที่ชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาในการจัดทํารางกฎหมายก็ตาม    
แตหนวยงาน  ดังกลาวก็ยังมีขนาดเล็กและไมมีคุณภาพเพียงพอที่จะชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาไดอยางมี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติที่ผานมา สมาชิกรัฐสภาจึงมักนํารางกฎหมายของรัฐบาลมา “ตบแตง”  และ
เสนอเขาไปในสภามากกวาที่จะเปนการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายของตนเอง ขอเสนอแนะของคณะผูวิจัย   
ก็คือ รัฐสภาจะตองมีหนวยงานดานการรางกฎหมายที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาของรัฐบาล เพื่อชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาในการจัดทํารางกฎหมาย ในทางปฏิบัติสมาชิกรัฐสภา   
ก็เพียงแตใหแนวความคิดวาตองการจัดทํารางกฎหมายโดยมีสาระอยางไร หลังจากนั้นก็จะเปนหนาที่ของ
หนวยงานนี้ในการดําเนินการให หากสามารถมีหนวยงานเชนนี้ไดประสิทธิผลในการตรากฎหมายของ  
รัฐสภาก็จะเพิ่มขึ้นอยางแนนอน 
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 1.2 รัฐสภาควรกําหนดระยะเวลาในการอภิปรายรางกฎหมายตางๆ อยางชัดเจน 
 ในปจจุบันรางกฎหมายที่เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรจะไมมีการกําหนดระยะเวลา  
ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรแตอยางใด ซ่ึงตางจากกรณีของวุฒิสภาที่มีกําหนดระยะเวลาไว  
อยางชัดเจน (รางพระราชบัญญัติทั่วไป 60 วัน และรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 30 วัน) ทําให   
รางพระราชบัญญัติคางอยูในสภาผูแทนราษฎรจํานวนมาก จึงสมควรกําหนดระยะเวลาการพิจารณา     
รางกฎหมายในชั้นของสภาผูแทนราษฎรใหชัดเจน เชน อาจกําหนดไว 120 วัน เปนตน 
 ในสวนของการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาแตละคนนั้น ในปจจุบันก็ยังมีปญหาการอภิปราย     
ที่ยืดเยื้อไมเขาประเด็นคอนขางมาก การแกไขปญหาควรดําเนินการใน 2 ทางดวยกัน ทางแรก คือการ
กําหนดระยะเวลาในการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาใหชัดเจนซึ่งจะมีประโยชนในแงที่ทําใหการพิจารณา
รางกฎหมายใชเวลานอยลง ในขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาสมาชิกรัฐสภาใหมีคุณภาพในการอภิปราย
เพิ่มมากขึ้น ทางที่สอง คือการจัดใหมีการอบรมหรือดูงานดานการอภิปรายอยางมีคุณภาพเพื่อใหสมาชิก
รัฐสภาโดยเฉพาะสมาชิกรัฐสภาใหมๆไดเรียนรูวิธีการอภิปรายอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.3 กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินจะตองมีการกําหนดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะใหหรือไมให    
คํารับรองอยางชัดเจน 
 เนื่องจากในปจจุบันไมมีการกําหนดระยะเวลาดังกลาวไว ในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีจึงใชเวลา
นานมาก เพราะรัฐบาลจะใชเวลาดังกลาวจัดทํารางกฎหมายของตน เพื่อใหรัฐบาลมีรางกฎหมายดังกลาว
เขาสูการพิจารณาของรัฐสภาเชนกัน จึงสมควรกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาใหคํารับรองของ      
นายกรัฐมนตรีอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม เพื่อใหมีการตรวจสอบการดําเนินการของนายกรัฐมนตรี       
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่กฎหมายฉบับดังกลาวเปนกฎหมายที่ดี แตนายกรัฐมนตรีไมใหคํารับรอง             
ก็สมควรใหมีการ ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาถึงการไมรับรองดังกลาวไวดวย 
 1.4 คณะกรรมาธิการที่ทําหนาท่ีในการพิจารณารางกฎหมายจะตองมีอํานาจในการสั่งใหบุคคล
ตางๆ มาชี้แจงได 
 ในการปกครองระบบรัฐสภา คณะกรรมาธิการของสภาจะตองมีบทบาทสําคัญในการพิจารณา
กฎหมาย มิใชการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร ในปจจุบันเนื่องจากระบบกฎหมายของไทยมิได
แยกกรรมาธิการที่ทําหนาที่ในการพิจารณารางกฎหมายออกจากคณะกรรมาธิการที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
ฝายบริหารออกจากกัน ดังนั้นจึงเกรงวาคณะกรรมาธิการของสภาอาจทําหนาที่ตรวจสอบฝายบริหารจน
ฝายบริหารไมมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารราชการแผนดินได อํานาจของฝายกรรมาธิการจึงจํากัดอยูแตเพยีง
การเรียกบุคคลหรือเอกสาร แตฝายบริหารหรือขาราชการทั้งหลายก็อาจจะไมมาปรากฏตัวตอคณะกรรมา
ธิการไดเชนกัน อยางไรก็ตามหากนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชกับคณะกรรมาธิการที่ทําหนาที่ในการ
พิจารณารางกฎหมายซึ่งสวนใหญเปนรางกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลหรือกระทรวง ทบวง กรม ก็อาจจะ
ไมเหมาะสม เพราะหากคณะกรรมาธิการของรัฐสภาดําเนินการพิจารณาไปโดยไมมีฝายบริหารมาชี้แจง  
ก็อาจทําใหรางกฎหมายดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปจากเจตนารมณที่ฝายบริหารตองการได 
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1.5 ควรเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทําหนาท่ีในการใหความเห็นตอรางกฎหมาย
อยางเต็มท่ี 
 เนื่องจากในปจจุบันการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ 
ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดในเร่ืองระยะเวลาและขอจํากัดที่พรรคการเมืองจะกําหนดตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรผูทําหนาที่อภิปราย จึงควรกําหนดมาตรการดวยการใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคนสามารถ
ใหความเห็นตอรางกฎหมายเปนลายลักษณอักษรได และจะตองมีการเผยแพรความเห็นดังกลาวไปยัง
สมาชิกสภาคนอื่นๆ รวมถึงประชาชนและสื่อมวลชนดวย 
 1.6 ควรเพิ่มคาตอบแทนใหผูชวย สส.และ สว. 
 คาตอบแทนผูชวย สส.และ สว.ต่ําเกินไป ทําให สส. และ สว. ไมสามารถหาผูชวยที่มีคุณภาพได 
จึงควรเพิ่มคาตอบแทนใหผูชวย สส. และ สว. มากขึ้น โดยอาจลดจํานวนคนลงบางก็ได 

2. ขอเสนอแนะเพื่อใหรัฐสภามีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในการทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางานของ  
ฝายบริหาร  
 2.1 ควรมีการเพิ่มระยะเวลาสําหรับกระทูถามสดใหมากขึ้น 
 ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2544  ในเรื่องการถามและการตอบกระทูถามสด  
ในการประชุมครั้งหนึ่งๆ มีกําหนดเวลาไมเกิน 60 นาที  โดยการตอบกระทูสดแตละกระทูนั้นตองตอบให
เสร็จภายในกําหนดเวลา 20 นาที  คณะผูวิจัยเห็นวาเปนระยะเวลาที่นานเกินไป ควรเปลี่ยนกําหนดระยะ
เวลาในการถามและการตอบเปนกระทูใหส้ันลงเพื่อเพิ่มจํานวนกระทูถามใหมากขึ้น  ซ่ึงนาจะสงผลให
สามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดินไดรอบดานมากขึ้น 
 2.2 ควรมีการเผยแพรรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการที่ทําหนาท่ีตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาลใหประชาชนทราบ 
 โดยปกติเมื่อคณะกรรมาธิการไดกระทํากิจการ  พิจารณาสอบสวน  หรือศึกษาเรื่องใดๆ ตามที่    
ไดรับมอบหมายเสร็จแลวก็จะรายงานตอสภา  จากนั้นสภาจะนําเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมสภา  เพื่อทํา
การพิจารณาผลรายงานการศึกษาของกรรมาธิการที่เสนอเขามา  ซ่ึงในการประชุมสภาแตละครั้งจะมีการ
จดบันทึกรายงานการประชุม  และมติของที่ประชุมเอาไว  โดยที่รายงานการประชุมดังกลาวจะไมเปนที่
เผยแพรใหแกบุคคลทั่วไปไดรับทราบ  ดังนั้นจึงเห็นควรวาเพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล  
ควรจัดใหมีการเผยแพรรายงานการศึกษาของกรรมาธิการที่ทําหนาที่ตรวจการทํางานของรัฐบาล           
ใหประชาชนไดรับทราบดวย 

3. ขอเสนอแนะเพื่อใหรัฐสภามีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในดานการพิจารณาเลือก  ใหคําแนะนํา     
และแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
  วุฒิสภาควรมีหนวยงานที่มีเจาหนาที่และมีคุณภาพเพียงพอในการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล
ตางๆ ที่จะมาดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  และควรกําหนดบทบาทของคณะกรรมาธิการและที่ประชุม
วุฒิสภาในการตรวจสอบประวัติไมใหมีความซ้ําซอนกัน โดยในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนง
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ในองคกรตามรัฐธรรมนูญ ในชั้นของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติของ
บุคคลและที่ประชุมวุฒิสภาเปนการพิจารณาอยางละเอียดแลว  เมื่อนําเรื่องดังกลาวเขาสูที่ประชุมสภา   
ใหพิจารณา  การพิจารณาในชั้นนี้ยังมีการอภิปรายในสวนที่เปนรายละเอียดอีก  ทั้งๆที่ในชั้นวุฒิสภาได
พิจารณาในรายละเอียดมาแลว  ซ่ึงเปนการทํางานที่ซํ้าซอนกัน  ทําใหส้ินเปลืองเวลาในการพิจารณา      
จึงเห็นวาควรมีการกําหนดบทบาทของกรรมาธิการและที่ประชุมวุฒิสภาไมใหมีการทํางานที่ซํ้าซอนกัน 

4. ขอเสนอแนะเพื่อใหรัฐสภามีประสิทธิผลในการทําหนาท่ีถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 ควรมีการกําหนดกระบวนการและวิธีการเพื่อพิจารณาเรื่องการถอดถอนในชั้นของการพิจารณา
ของวุฒิสภาใหชัดเจน ดวยการออกเปนระเบียบของวุฒิสภา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน    
ธุรการของวุฒิสภาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในเรื่องนี้ 

5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของรัฐสภาในการเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย และการ
ทําหนาท่ีของรัฐสภาไทยตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
 5.1 รัฐสภาควรมีสถานที่ทํางานใหแกสมาชิกรัฐสภาแตละคน 
 ความจริงขอเสนอแนะนี้มิใชเร่ืองใหม เนื่องจากในปจจุบันสมาชิกรัฐสภาและผูชวยของสมาชิก
รัฐสภาไมมีสถานที่ทํางานในอาคารรัฐสภาแตประการใด ทุกวันนี้จึงใชบานหรือสํานักงานสวนตัวของตน
เปนที่ติดตอกับประชาชน ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมถูกตอง จึงควรที่รัฐสภาจะดําเนินการจัดหาสถานที่ทํางานซึ่งมี
อุปกรณอํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกรัฐสภาแตละคน ทั้งนี้ รวมทั้งการปรับปรุงหองสมุดรัฐสภาให
เหมาะสมเปนแหลงขอมูลสําหรับคนควาหากความรูแกสมาชิกรัฐสภาและผูชวย ใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.2 ควรมีการจัดอบรมความรูเฉพาะเรื่องใหกับสมาชิกรัฐสภาอยางตอเนื่อง 
 แมสมาชิกรัฐสภาจํานวนมากจะเขาใจบทบาทอํานาจหนาที่ของตนและมีความรูความสามารถ   
ในเรื่องการตรากฎหมาย การควบคุมฝายบริหาร และการทําหนาที่ในการแตงตั้งถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ตางๆ ก็ตาม  แตก็ยังมีความจําเปนที่จะตองมีการอบรมสมาชิกรัฐสภาใหมที่ เพิ่งจะรับตําแหนงเปน        
คร้ังแรก รวมทั้งการอบรมในเชิงลึกใหแกสมาชิกรัฐสภาดวย 
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