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ชื่อเรื่อง กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 (INSPECTION PROCEDURE  OF THE  EXERCISE OF STATE POWER UNDER THE   
CONSTITUTIONS OF THE  KINGDOM OF  THAILAND  B.E.2540  AND  B.E. 2550.) 
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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ถูกยกเลิกไปโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และระบบกลไกการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่มุงแกไข
ความลมเหลวของกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540   

จากการศึกษาพบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่มีกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐท่ีเปนรูปธรรมมากท่ีสุด  ไมวา 
จะเปนการตรวจสอบบุคคลกอนที่จะดํารงตําแหนง และการตรวจสอบภายหลังจากท่ีดํารงตําแหนง
หรือพนจากตําแหนงแลว  ซึ่งเปนการตรวจสอบโดยศาล องคกรอิสระ รัฐสภา และภาคประชาชน 
แตอยางไรก็ดี มีเฉพาะบางกลไกการตรวจสอบเทาน้ันท่ีใชไดคอนขางมีประสิทธิภาพ  เชน  
การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  แตอีกหลายกลไก
ก็ยังมีขอบกพรองของการตรวจสอบที่ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยอิสระและมีประสิทธิภาพ 
อยางแทจริง  จนนํามาสูความขัดแยงรุนแรง อันเปนที่มาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 

กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550  นอกจากจะไมสามารถแกไขปรับปรุงขอบกพรองและปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการใช
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดแลว ยังอาจเปนการเพิ่มปญหาทั้งในเรื่อง
ที่มาและกระบวนการสรรหากรรมการในองคกรอิสระ บทบาทของตุลาการในการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐ และที่สําคัญคือ ปญหาการตรวจสอบผูตรวจสอบ ดังน้ัน เพ่ือใหการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
ทั้งในเรื่ององคประกอบ กระบวนการไดมา อํานาจหนาท่ีขององคกรตรวจสอบ   รวมทั้งหลักที่วา
ตัวบุคคลท่ีเขามาใชอํานาจรัฐทุกคนท่ีจะตองถูกตรวจสอบการใชอํานาจได 

************************* 
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Abstract 
 

 This thesis is aimed at finding out the problems about the inspection 
procedure of the exercise of state power under the 1997 constitution which was 
canceled by the junta and inspection procedure of the exercise of state power under 
the 1997 constitution aiming to solve its failure.  

 After the study, the author has found out that the 1997 constitution has the 
most concrete inspection procedure of the exercise of state power, including 
checking up on the people before and after they were appointed which was 
conducted by court, non – government organizations, the parliament, and the 
public. However, there were only some of the inspection procedure which can be 
efficiently employed, for instant, reporting all the property and debts of the 
politicians. There were still some of the inspection procedure which cannot be 
efficient and truly freely employed so that they caused violence leading to the 2007 
constitution.  

Not only cannot the inspection of the exercise of state power under the 1997 
constitution solve the problems and weaknesses, but it also increased problems of 
the source, procedure of recruiting committees to non – government organizations, 
Judicial role in the inspection of state power, and the most important thing is 
problems of checking up on the checkers. To make the inspection procedure of the 
exercise of state power efficient, we should improve the inspection procedure, 
together with the components, source, power, principle of being checked up. 

************************* 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร

วิทยานิพนธเรื่อง
กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๑

วรพชร จันทรขันตี๒

ความสําคัญของปญหา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ไดบัญญัติ

หลักการในเรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไวอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนการตรวจสอบโดยศาล รัฐสภา

องคกรอิสระ และภาคประชาชน อยางไรก็ดี การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว 

ยังมีปญหาและอุปสรรคอยูมากที่ไมสามารถทําใหการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและโปรงใสเทาที่ควร แตยังไมทันที่จะไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญหรือปรับปรุงกระบวนการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่ยังบกพรองหลายประการใหดีขึ้น ก็เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 

๒๕๔๙ จนนําไปสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งถึงแมจะยังคง

หลักการในเรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไว แตก็เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของ

ศาล ที่มา องคประกอบ และอํานาจหนาที่ขององคกรอิสระ ที่สําคัญคือ ตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กลุม

บุคคลที่เปนเปาหมายในการตรวจสอบ รวมทั้งการกําหนดตัวผูใชอํานาจซึ่งจะตองถูกตรวจสอบลวน

เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ดังนั้น กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐นอกจากจะไมสามารถแกไขปรับปรุงขอบกพรองและปญหา

อุปสรรคที่เกิดจากการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดแลว ยังอาจเปนการ

    

___________________

๑วรพชร จันทรขันตี, “กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐,” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑)
๒นิติกร สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอาจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร วิทยาลัยทองสุข
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๒

เพิ่มปญหาใหมากยิ่งขึ้นไปอีกอันจะสงผลใหกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไมสามารถเปนไปได

อยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของไทย ภายใตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีการพัฒนาขึ้นอยางมากหากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผานมาทั้งหมด โดยแบงออกเปนการตรวจสอบโดยรัฐสภา ศาล องคกรอิสระ และ

ที่สําคัญคือ การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แตเมื่อรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถูกยกเลิกไป และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งก็ยังคงบัญญัติในเรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยยังคงหลักการ

เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปใน

รายละเอียดคอนขางมาก 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย

๑. เพื่อศึกษาแนวความคิดในทางกฎหมายมหาชนเกี่ยวกับอํานาจรัฐ การใชอํานาจรัฐ 

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ประการสําคัญคือ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยประชาชนภายใต

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. เพื่อศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตร ความเปนมาในเรื่องการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐภายใตรัฐธรรมนูญไทย

๓. เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการของการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐภายใตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยที่ผานมาทั้งหมด

๔. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐภายใตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ 

รวมทั้งขอดีขอเสียของกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

ในการศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษา โดยใชแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวของกับ

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐภายใตรัฐธรรมนูญไทย ตั้งแต

พุทธศักราช ๒๔๗๕ ถึง พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐภายใต

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  ๒๕๔๐ และกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่ประชาชนมีสวนรวม ซึ่งนับตั้งแตมีการ

ปฏิวัติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดยคณะราษฎร เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ



๓

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใต

รัฐธรรมนูญ นับถึงปจจุบันเปนเวลา ๗๕ ปของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กระบวนการควบคุม

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของไทยไดพัฒนามาโดยลําดับ ผูเขียนเนนศึกษาในเรื่องการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐโดยประชาชนภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐดวย

วิธีการศึกษาวิจัย

ในการศึกษาเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยการวิเคราะหดวยขอมูลหรือเปนการวิจัย

เอกสารเปนหลัก (Documentary Research) โดยวิธีวิเคราะหความเปนมาทางประวัติศาสตร (History 

approach) ที่เกี่ยวของ และวิธีการศึกษาวิเคราะหในทางกฎหมาย (Legal approach) ตลอดจนการศึกษา

ในเชิงพฤติกรรมศาสตร ( ฺBehavioral science) แลวนําเสนอแบบพรรณาวิเคราะห (Analytical 

description)  สําหรับแหลงที่มาของขอมูลนั้น มีแหลงที่มา ๒ สวน คือ

๑. เอกสารชั้นตน (Primary Sources) คือ เอกสารที่เปนตนฉบับหรือที่เปนขอมูลหรือ

หลักฐานโดยตรง ซึ่งไดแกงานเขียน ปาฐกถา ถอยแถลง คําแถลงการณ บันทึก ประกาศ สุนทรพจน 

รายงานการประชุม เอกสารตางๆ ของทางราชการ พระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ตั้งแต พุทธศักราช ๒๔๗๕ ถึง พุทธศักราช ๒๕๕๐

๒. เอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) คือ เอกสารที่มีผูรวบรวมเอาไวแลว เชน 

เอกสาร หนังสือ วารสาร ตําราวิชาการ รายงาน บทความ การวิจัยและวิทยานิพนธ 

ขอคนพบและบทวิเคราะห

หลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช ไดมีการจัดตั้ง

องคกรที่อํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงอํานาจหนาที่ไวดวย 

และโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกําหนดหลักการที่สําคัญอันจะทําให

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด หลักการเชนวา

นั้นคือ องคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐจะตองมีอิสระ โดยมีการกําหนดหลักประกันความเปน

อิสระของการปฏิบัติหนาที่ขององคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เชน การใหผูดํารงตําแหนงกรรมการใน

องคกรตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงที่ยาว และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว มีเงินเดือนและ

คาตอบแทนสูง การหนวยงานธุรการที่เปนอิสระ ทั้งทางดานบุคคล การเงินและการงบประมาณ การวาง
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ระเบียบกฎเกณฑตางๆ และใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ตามหลักการวาไมมีองคกรใดอยูสูงสุดเพียง

องคกรเดียวและหลุดพนจากการตรวจสอบได

หากเปรียบเทียบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่มีอยูกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับในระหวางที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๕๔๐  

ใชบังคับ พบวา ระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ สามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดเปนอยางดีในระดับหนึ่ง ตัวอยางเชน 

๑) การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน ทําใหผูที่ไมยื่นบัญชีรายการหรือยื่นบัญชี

รายการอันเปนเท็จ ตองถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ

ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยใหพนจากตําแหนงและตองหามดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา ๕ ป เปน

จํานวนมาก

๒) การแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ทําใหมีการตรวจสอบความมีอยูจริง ความ

เปลี่ยนแปลง ที่มาที่ไปของทรัพยสินจนเปนเหตุใหอดีตรัฐมนตรีและขาราชการการเมืองตองถูกศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษาใหจําคุก

แตอยางไรก็ดีองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ ก็มิไดปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเกิดจากปญหาทางการเมืองที่ทํา

ใหการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐขาดประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐอยูภายใตการครอบงําของฝายบริหาร โดยฝายบริหารสามารถเขาแทรกแซงตั้งแตกระบวนการ

สรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการในองคกรตรวจสอบ เมื่อไดพรรคพวกของตนเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร

ตรวจสอบ จนองคกรตรวจสอบไมสามารถทําหนาที่ของตนตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมายได สวนในดานของ

ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐยัง เปนไปดวยความยกลําบาก เชน การเสนอราง

พระราชบัญญัติหรือการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะตองเขาชื่อกันไมตํากวา ๕๐,๐๐๐ คน 

แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะยังมีขอบกพรองอยูบาง โดยเฉพาะ

ปญหาการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่ไมมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของที่มาและอํานาจหนาที่ขององคกร

ตรวจสอบแตละองคกร ในดานที่มานั้นวุฒิสภาก็มีอํานาจเบ็ดเสร็จที่จะพิจารณาวาใครจะไดเปนกรรมการ

ในองคกรตรวจสอบ ซึ่งก็สามารถแกไขไดหากวุฒิสภาไมถูกครอบงําจากพรรคการเมือง ในดานอํานาจ

หนาที่แตละองคกรก็มีและใชแตกตางกันไป แตปญหาทั้งหลายทั้งปวงก็สามารถที่จะแกไขไดโดย

กระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ หากไดมีการศึกษาปญหาของการบังคับใชอยาง

จริงจังเพื่อนําไปสูการแกไข ซึ่งเปนที่นาเสียดายวาแตไมมีการเลือกทางออกดังกลาว กองทัพกลับใชวิธีการ

รัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง เพื่อลมกระดานแลวเริ่มกันใหม ซึ่งเปนการทําลายหัวใจของนัก

ประชาธิปไตยทั้งหลาย ที่การยึดอํานาจรัฐงายเพียงการนํารถถังออกมาใหประชาชนถายรูป พรอมกับการ

ยึดสถานีโทรทัศน จนนํามาซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  และ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับเช็คบิลยอนหลังและสืบ

ทอดอํานาจของคณะรัฐประหารอยางชัดแจงที่สุด 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถือกําเนิดขึ้นจากความลมเหลวผิดพลาด

ของการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ผูถือ

อํานาจรัฐขณะนั้น ใชอํานาจไปในทางที่จะเอื้อประโยชนแกตนเองและพวกพอง รวมทั้งการพยายามรวบ

อํานาจโดยการแทรกแซงฝายนิติบัญญัติ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจ

รัฐ รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญผูมีหนาที่พิทักษรักษารัฐธรรมนูญดวย แตที่เลวรายที่สุดนั่นก็คือ ฝายบริหาร

สามารถควบคุมองคกรดังกลาวขางตนไดอยางเบ็ดเสร็จ     จนเกิดรูปแบบเผด็จการของการใชอํานาจขึ้น 

เพราะองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบทั้งกลไกของรัฐสภา องคกรอิสระและศาล ตางเปนอัมพาตไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ของตนใหสมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได

อยางไรก็ดีปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ดังกลาว หลายทานรวมทั้งผูเขียนตางเห็นพองดวยวา ปญหาดังกลาวถึงแมจะเกิดจากบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อยูบางแตก็มิใชความผิดของรัฐธรรมนูญเสีย

ทีเดียว หากแตเกิดขึ้นจากบุคคลผูมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ใชอํานาจของตนไปในทางที่บิดเบือน

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยชองวางทางลายลักษณอักษรของรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายเพื่อรองรับการกระทําที่มิชอบของตนเอง 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถูกรางขึ้นโดยจงใจออกแบบใหรัฐบาลและ

ระบบพรรคการเมืองออนแอ ไมสามารถเปนตัวแทนของประชาชนผูมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได โดยใช

บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงปจจุบันเปนเวลา ๑ ปเศษเทานั้น หากแตปญหาที่เกี่ยวของกับการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับปรากฏขึ้นอยางเดนชัด หากพิเคราะหแลวจะเห็นวา

ในเรื่ององคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐนี้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ กับรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ แตกตางกันใน

แนวคิดโดยสิ้นเชิง กลาวคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มุงเสริมสราง

เสถียรภาพใหกับรัฐบาลพรอมๆ กับมีองคกรตรวจสอบการใชอํานาจที่ถวงดุลกัน แตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กลับตรงกันขาม คือ การทําใหรัฐบาลออนแอ และเสริมสราง

เสถียรภาพใหกับองคกรตรวจสอบ   จนนักวิชาการบางทานขนานนามวาเปน “องคกรเทวดา” ทําอะไรก็ได

ไมมีความผิด เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัตินิรโทษกรรมไว

ลวงหนาในมาตรา ๓๐๙ แลว แตเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เสริมสราง

ความเขมแข็ง อํานาจ และความเปนอิสระใหกับองคกรตรวจสอบการใชอํานาจมากมาย ปญหาประการ

ตอมาก็คือ “ปญหาการตรวจสอบผูตรวจสอบ”
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จากปญหาการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะโดยแบงแยก

ตามองคกรไดดังนี้

๑. ศาลรัฐธรรมนูญ

ในดานที่มาและองคประกอบควรลดจํานวนผูพิพากษาลง เพราะตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๔ องคประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจํานวน ๙ 

คน  มาจากองคกรตุลาการ คือ ผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวน ๓ คน ตุลาการศาลปกครองสูงสุดจํานวน ๒ 

คน ซึ่งมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งแลว สวนอีก ๔ คนมาจากผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรจํานวน ๒ คน และ

ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตรอีก ๒ คน ซึ่งจะเห็นไดวาไมมีความยึดโยงกับประชาชนอยูเลย แตตองมา

ปฏิบัติหนาที่ “ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย” ซึ่งยึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย ทําใหหากปฏิบัติ

หนาที่อยางไมเปนอิสระอยางแทจริง ก็จะเปนการทําใหถูกมองวาสถาบันพระมหากษัตริยเขามาเกี่ยวของ

ทางการเมืองได

ดังนั้น ผูเขียนขอเสนอเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

๑) ลดองคประกอบที่เปนผูพิพากษาศาลยุติธรรมและตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 

๒๐๔ (๑) และ (๒) ลง และใหมีสัดสวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากภาคสวนอื่น เชน อดีตนายกรัฐมนตรีที่

พนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิดทุกคนซึ่งหากมากเกินไปก็อาจเลือกกันเองใหเหลือ ๒ คน เปนตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญและดํารงตําแหนงไดตลอดชีวิต หรือหากเกรงวาศาลรัฐธรรมนูญไมสามารถแยกออกจาก

การการเมืองไดอยางแทจริงก็อาจใหมีสัดสวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐสภา และ

รัฐบาลดวย เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจกัน อยางเชนกรณีของสหรัฐอเมริกา 

๒) แกไขบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ (๓) โดยบัญญัติใหชัดเจนวาผูทรงคุณวุฒิในสาขา

นิติศาสตรมีหลักเกณฑอยางไร สวนมาตรา ๒๐๔ (๔) นั้น แกไขใหเหลือเพียงผูทรงคุณวุฒิทางดาน

รัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรเทานั้น พรอมทั้งหลักเกณฑดวย ทั้งนี้เพราะปจจุบันรัฐธรรมนูญบัญญัติ

เปดเกวางมากเกินไปที่ใหสาขาสังคมศาสตรทุกสาขาเขามาเปนตุลาการรัฐธรรมนูญได

๓) การทําใหศาลรัฐธรรมนูญมีความยึดโยงกับประชาชน เพราะองคกรตุลาการก็เปน

องคกรที่ใชอํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนของปวงชนชาวไทย ประชาชนจึงสมควรที่จะมีสวนรวมในการใชอํานาจ 

ไมใชเฉพาะอํานาจนิติบัญญัติหรืออํานาจบริหารเทานั้น แตตองหมายรวมถึงอํานาจตุลาการดวย เชน 

นอกจากที่ประชาชนจะมีสิทธิในการยื่นเสนอถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอวุฒิสภา ตามมาตรา 

๑๖๔ แลว ยังอาจใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการไดมาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดดวย เชน เปน

หนึ่งองคประกอบในคณะกรรมการสรรหา 
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๔) แกไขบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔ ใหครอบคลุมถึงการวินิจฉัยองคกรตามรัฐธรรมนูญที่

เปนศาลดวย เพราะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวที่ใชอยูในปจจุบันทําใหเกิดปญหาได หากเปน

กรณีองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่กับองคกร

ศาล ศาลรัฐธรรมนูญจะไมมีอํานาจวินิจฉัย 

๕) วาระการดํารงตําแหนงนั้นควรใหสอดคลองกับวาระการดํารงตําแหนงขององคกร

อิสระอื่นๆ เชนมีวาระการดํารงตําแหนง ๙ ป หรือ ๖ ป เทากันหมดทุกองคกร 

ในสวนคดีที่อยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นตองเปนคดีเฉพาะเทานั้น ไมใชศาล

รัฐธรรมนูญจะวินิจฉันชยไดทุกเรื่อง ทั้งนี้เพราะ สถานะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันองคกร

ของรัฐทุกองคกร สรางผลกระทบไดมากกวาคําพิพากษาของศาลยุติธรรมซึ่งมีผลเฉพาะคูความในคดี โดย

จํากัดใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดเฉพาะกรณี การควบคุมตรวจสอบกฎหมาย  มิใหขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญเทานั้น เพราะหากใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดทุกเรื่อง หรือตามอําเภอใจของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญเอง ก็อาจมีผลเปนการใหศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นใหม โดยคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญนั้นเองก็เปนได

๒. ศาลยุติธรรม

๒.๑ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูเขียนขอเสนอใน 

๒ สวนคือ

๑) ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษา

ยกฟอง รัฐธรรมนูญควรบัญญัติใหพนักงานอัยการหรือผูไตสวนอิสระสามารถอุทธรณคําพิพากษาของศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาไดดวย เพราะหากมี

พยานหลักฐานขึ้นใหมที่จะสามรถเอาผิดกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได หากพิจารณาตามมาตรา 

๒๗๘ วรรคสามในปจจุบัน ไมสามารถทําไดเลย

๒) ควรขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณใหมากขึ้นกวาเดิม ไมควรใชระยะเวลา

การยื่นอุทธรณเหมือนอยางคดีธรรมดาทั่วไปมาใชกับคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่เปนคดี

เฉพาะ ที่มีระยะเวลาเพียง ๓๐ วัน ควรขยายใหมากขึ้นโดยอาจใหมีระยะเวลาถึง ๑ ป  

๒.๒ ศาลฎีกาแผนกคดีเลือก ตั้งผูเขียนมีขอเสนอดังนี้

๑) แกไขบทบัญญัติมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม เพื่อใหศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง 

กรณีการเลือกตั้งทั่วไป และศาลอุทธรณกรณีการเลือกต้ังทองถิ่นมีเขตเหนือคดีเลือกตั้งทั้งกอนและหลังการ

ประกาศผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งไมควรเปนองคกรที่ใชอํานาจเด็ดขาดเพียง
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องคกรเดียว กลาวคือ เปนผูออกขอกําหนด เปนผูบริหารจัดการขอกําหนดซึ่งตนออก และเปนผูวินิจฉัยตาม

ขอกําหนดซึ่งตนออกดวย อันเปนการขัดกับหลักการแบงแยกการใชอํานาจ จึงควรใหศาลซึ่งเปนองคกร

ตุลาการเขามาวินิจฉัยแทน

๒) ในเรื่องการอุทธรณ ควรเพิ่มบทบัญญัติใหสิทธิในการอุทธรณคําพิพากษาของ

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ใหสอดคลองกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

กลาวคือ มีระบบการอุทธรณ คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาได ทั้งนี้ 

เพื่อความรอบคอบในกรณีที่มีปญหาเรื่องขอกฎหมาย ทั้งยังเปนการสรางความโปรงใสและตรวจสอบได

ของคําพิพากษาของศาลอีกดวย 

๓. ศาลปกครอง ควรที่จะมีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเทานั้น กลาวคือ 

การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองเทานั้น ไมควรกาวกายอํานาจของฝายบริหาร

ดังเชนกรณีคําสั่งศาลปกครองกลางกําหนดวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว ฯ ในคดีแถลงการณ

รวมไทย-กัมพูชา ซึ่งเปนการกระทําทางรัฐบาล (Act of Government) ซึ่งหากพิจารณาตามหลักการ

แบงแยกการใชอํานาจแลว ศาลปกครองซึ่งเปนผูใชอํานาจตุลาการที่มีเขตอํานาจเหนือคดีเฉพาะคดี

ปกครองเทานั้น ไมมีอํานาจที่จะพิจารณากรณีดังกลาว 

ในเรื่องปญหาของศาลปกครองกรณีเขตอํานาจเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองขององคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติในมาตรา ๒๒๓ วา

การใชอํานาจทางปกครองขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง มิใช

ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูเขียนเห็นวาเปนเรื่องที่เหมาะสมแลว เพราะทําใหเขตอํานาจศาลปกครองชัดเจนขึ้น

๔. คณะกรรมการการเลือกตั้ง เดิมตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ บัญญัติให

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งไดทั้ง

กอนและหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง แตรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ บัญญัติใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหมีการเลือกตั้งใหหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เฉพาะกอนที่จะมีการประกาศผลการ

เลือกตั้งเทานั้น  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งกอนประกาศผลการเลือกต้ัง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด เหตุผลก็คือ เมื่อ

ยังไมมีการประกาศผลการเลือกตั้งหากใหนําคดีขึ้นสูศาลฎีกาแลวนี่จะเปนเหตุใหการเลือกตั้งนั้นมีอุปสรรค

ลาชาออกไป แตหากเปนกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแลวใหเปนอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดี

เลือกตั้งแทน โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อใหมีคําวินิจฉัยเสียกอนที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไปแจกใบแดง โดยใหมีการยื่นเรื่องเพื่อใหศาลฎีกาเปนคนตรวจสอบวามีเหตุ

สมควรที่จะเพิกถอนผลการเลือกตั้งหรือไม โดยกําหนดใหในระหวางที่คดียังอยูระหวางการพิจารณาของ
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ศาลฎีกานั้น บุคคลที่ไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี วุฒิสภาก็ดีจะปฏิบัติหนาที่ไมได

จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งและในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งให

เลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใด ตามคํารองของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งก็ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ทีใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยื่นคํารองตอศาลฎีกาหากเปนกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแลว อาจเปนเพราะเมื่อมีการประกาศ

ผลการเลือกตั้งแลว ก็ถือวาภาระหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนอันสิ้นสุดลง เนื่องจาก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๖ มิไดบัญญัติใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีอํานาจไปถึงภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งแลว

คณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีเฉพาะอํานาจหนาที่ในการจัดการเลือกตั้งใหเปนไปโดย

บริสุทธิ์ยุติธรรม ตลอดจนมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ ขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ

เลือกตั้งเทานั้น ไมควรมีอํานาจวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เพราะปจจุบันมีศาล

ฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอยูแลว ผูเขียนจึงมีขอเสนอใหแกไขมาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ที่ใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีอํานาจวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหหรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ใหเปนหนาที่ของศาลฎีกาแผนก

คดีเลือกตั้งในการวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทั้งกอนและหลังการประกาศผล

การเลือกตั้งเพียงองคกรเดียว ซึ่งจะไดรับการยอมรับมากกวาที่จะใหคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยได

เอง เพราะไมใชองคกรตุลาการ รวมทั้งการใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูมีอํานาจออกขอกําหนด กฎ 

ระเบียบตางๆ เอง และมีอํานาจในการบังคับการ และอํานาจวินิจฉัยเอง ทําใหอาจเกิดไมรอบคอบไดในการ

ทําคําวินิจฉัยได  

๕. ผูตรวจการแผนดิน เปนองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่เกิดขึ้นใหมเปนครั้งแรกโดย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมิใชผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่งมีที่มาจาก 

Ombudsman ของประเทศสวีเดนอีกตอไป เพราะแยกออกเปนองคกรอิสระจากรัฐสภา แตมีอํานาจหนาที่

มาก คือ อํานาจในเรื่องการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย เจาหนาที่ของรัฐ 

รวมถึงองคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม แตไมรวมถึงการพิจารณาคดีของศาล 

ตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้เปนเพราะ

ธรรมชาติของการพิจารณาอรรถคดี         ผูพิพากษาจะตองใชดุลพินิจและใชความเปนอิสระในการตัดสิน

เพื่อไมใหกระทบกับความเปนอิสระและในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล ซึ่งดําเนินการไปในพระ

ปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย และจุดหมายที่กําหนดไวอยูแลวคือใหมีการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบ

ของคูความ และศาลชั้นสูงกวา ตลอดจนองคกรบริหารสวนบุคคลหรือคณะกรรมการตุลาการ (กต). 

นอกจากนั้นผูพิพากษายังอาจถูกถอดถอนออกจากตําแหนงไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐นอกจากนี้ 

ผูตรวจการแผนดินยังมีอํานาจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่เปน



๑๐

รูปธรรมและมีปญหาเรื่องการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว แตมีผลถึงขั้นสามารถเปนเหตุแหง

การถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตอง ผูเขียนจึงเสนอดังนี้

๑) แกไขรัฐธรรมนูญโดยการยกเลิกองคกรผูตรวจการแผนดิน แลวกลับไปใชองคกร

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแทน โดยใหเปนองคกรที่อยูในรัฐสภา มีหนาที่ชวยเหลือรัฐสภาเกี่ยวกับการ

รับเรื่องรองทุกของประชาชน และเยียวยาแกไข แตมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ใหสามารถตรวจสอบแมจะ

ไมมีการรองเรียนไดดวย 

๒) ในเรื่องของมาตรฐานของจริยธรรมนั้นบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนครั้งแรก แกไขรัฐธรรมนูญโดยการยกเลิกอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน

ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม ที่บัญญัติใหการฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปน

ความผิดทางวินัย หากเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องให

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอน

ตามมาตรา ๒๗๐ เพราะอาจมีการใชเปนเครื่องมือในการเอาผิดกับผูดํารงตําแหนงตางๆ  แมจะมีการทํา

เปนลายลักษณอักษรแตเรื่องยากในการตีความ 

๖. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติใหมีอํานาจหนาที่ เฉพาะการตรวจสอบเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ

ขาราชการระดับสูงเทานั้น สวนการตรวจสอบขาราชการประจําอื่นๆ มีการตั้งหนวยงานใหม คือ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑     มีหนาที่ตรวจสอบการทุจริตของขาราชการตั้งแตระดับ ๘ ลงไป 

แตคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็อาจเรียกสํานวนจากคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามทุจริตในภาครัฐ มาพิจารณาเองได หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญหรือเกี่ยวกับการ

ทุจริตของผูดํารงตําแหนงระดับสูงที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ในการดําเนินการดังกลาวผูเขียนเห็นวาเหมาะสมแลว แตมีขอเสนอในเรื่องของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดตามมาตรา ๒๔๖ วรรคหา อาจไมจําเปนอีก เพราะเมื่อคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แลวอาจทําใหอํานาจหนาที่ซ้ําซอนกัน

๗. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินดังเชนที่เคยเปนมา จึงควรมีการวางระบบ



๑๑

การตรวจเงินแผนดินใหม โดยใหมีผูวากาตรวจเงินแผนดิน สวนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนั้น ให

เปลี่ยนเปนศาลบัญชีและวินัยทางการคลังขึ้น เพื่อใหเปนองคกรตุลาการ อันจะทําใหกระบวนการตรวจเงิน

แผนดินมีความโปรงใน และสามารถตรวจสอบไดมากกวาการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน 

๘. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่เพิ่มเติมขึ้นจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลาวคือ อํานาจเกี่ยวกับการเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาล

รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่มีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา

เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  และอํานาจในการสงเรื่องพรอมความเห็นใหศาลปกครองพิจารณา

หากเห็นวา กฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดที่ออกโดยฝายปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา

เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนขึ้นของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ แตอยางไรก็ดี การใชอํานาจดังกลาวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็ยังมี

ขอจํากัดอยูเฉพาะกรณีที่จะตองมีผูรองเรียนเทานั้น ผูเขียนเห็นวาควรใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังกลาวในกรณีที่ไมมีการรองเรียนดวย

๙. ขอเสนอแนะการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยประชาชน

กระบวนการเขาชื่อของประชาชนไมวาจะเปนการเสนอรางพระราชบัญญัติหรือการถอดถอนผู

ดํารงตําแหนงตางๆ ยังมีปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกตองแทจริงของลายมือชื่อ ซึ่งเปนเรื่องที่

ตรวจสอบไดยาก และใชระยะเวลาในการดําเนินการยาวนาน จึงควรกําหนดใหการเขาชื่อกระทําโดยการ

พิมพลายนิ้วมือของประชาชนผูประสงคจะเขาชื่อ เพราะสามารถตรวจสอบไดงายและรวดเร็วกวา ไม

สามารถปลอมแปลงได 

๑๐.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แมจะผานความเห็นชอบโดยการลงมติของ

ประชาชนทั้งประเทศ แตก็คงปฏิเสธไมไดวายังมีบทบัญญัติหลายมาตราที่ขัดกับหลักประชาธิปไตย หรือที่

เรียกวาเปนการถอยหลังเขาคลอง ฝายที่ยอมลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญก็เพราะหากไมเห็นชอบ ก็ไม

ทราบวาคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติจะนํารัฐธรรมนูญฉบับใดในอดีตมาปรับปรุงแลวประกาศใช ซึ่ง

ผูเขียนเห็นวาเปนเพียงกลยุทธแบบสุดขั้วของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เพราะเมื่อพิจารณาดูแลว 

การใหประชาชนออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญกับการนํารัฐธรรมนูญมาประกาศใชโดยคณะมนตรี



๑๒

ความมั่นคงแหงชาติเอง มันเปนแนวคิดคนละขั้วแบบสุดโตง คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาตินาจะมั่นใจ

เกือบเต็มรอยวารางรัฐธรรมนูญจะตองผานความเห็นชอบ เพราะประชาชนจะตองคิดวาอยางไรเสียรับราง

รัฐธรรมนูญฉบับสีเทาไวกอนแลวคอยกลับมาแกกันทีหลัง (ซึ่งไมงายเลย) ดีกวารางรัฐธรรมนูญฉบับสีดําที่

คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติจะนํามาใช

กระแสการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีมาตั้งแตภายหลังการ

ประกาศใช ความจริงเปนแนวคิดที่มีมากอนที่รัฐธรรมนูญจะประกาศใชเสียอีก แตการแกไขตองรอจังหวะ

และโอกาส เมื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ เปนรัฐบาลผสมโดยการนําของพรรคพลังประชาชน ฝายตรงขามกับคณะมนตรีความมั่นคง

แหงชาติ ซึ่งปฏิเสธการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงมีนโยบายการแกไขรัฐธรรมนูญมาตั้งแตตน แต

เมื่อไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนรัฐบาล การแกไขไมใชเรื่องงายอีกตอไป เมื่อมีกระแสคัดคานอยางรุนแรง

จากหลายฝายทั้งคนของคณะรัฐประหารเอง พรรคการเมืองฝายตรงขามรัฐบาล และกลุมพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่อางวาจะเปนการแกเพื่อประโยชนของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร และกลุม

ผูถูกยึดอํานาจ

นับตั้งแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สถานการณทาง

การเมือง และการดําเนินระบอบประชาธิปไตย มีปญหาตลอดเวลา โดยฝายตอตานการรัฐประหารอางวา

เปนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไมเปนประชาธิปไตย ดวยสถาบัน ระบบกฎหมาย กลไก ตลอดจน

โครงสรางพื้นฐานทางการเมืองตาง ๆ โดยเฉพาะบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญสวนใหญเปนเผด็จการ เปน

มรดกแหงความชั่วรายที่สืบตอมาจากการรัฐประหาร

แตรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ตองหยุดชะงักไป 

เนื่องจากมีกระแสการคัดคานอยางรุนแรงจากกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนในปจจุบัน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคฝายคาน คือ พรรคเพื่อไทย ไดเรียกรองใหรัฐบาลนํารางรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... กลับมาพิจารณาใหมอีกครั้ง แตยังไมไดรับการ

ตอบสนองในทางใด และประเด็นที่มีการกลาวถึงนอกจากการแกไขรัฐธรรมนูญ คือ การปฏิรูปการเมือง 

 กลาวเฉพาะการปฏิรูปการเมืองซึ่งผูเขียนเห็นดวยในขณะนี้วาสมควรตองมีการแกไขใหเปน

ประชาธิปไตยและเปนไปตามหลักนิติธรรมมากขึ้น โดยมีประเด็นที่จะตองแกไขดังตอไปนี้

๑) การนําหลักรัฐธรรมนูญนิยมกลับมาใชอีกครั้ง โดยเฉพาะการสรางเสถียรภาพใหกับรัฐบาล 

ซึ่งเปนหลักการที่ประเทศประชาธิปไตยยอมรับและยึดถือกัน เพราะในอดีตที่ผานมาของประชาธิปไตย

ประสบกับความลมเหลวของระบอบแลววา หากรัฐบาลไมมีเสถียรภาพแลวก็จะทําใหประเทศเสียโอกาสใน

การพัฒนาประเทศไปอยางมาก

๒) การลดบทบาททางการเมืองของศาล เพราะองคกรตุลาการตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีอํานาจในทางการเมืองมากเกินไป ทั้งการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
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และการสรรหากรรมการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนการทําใหศาลเขามายุงเกี่ยวกับฝายการเมือง

มากจนเกินเหตุ หากไมแกไของคกรตุลาการอาจตกต่ําลง ขาดความนาเชื่อถือและอาจไมสามารถรักษา

ความศักดิ์สิทธิ์ตอไปได

๓) การปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยกลับไปใชระบบการเลือกตั้ง

ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

๔) ปรับปรุงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา อาจมาทั้งจากการเลือกตั้งและสรรหาเชนเดิมแตมีการ

ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาที่ไมใหมีแตฝายตุลาการและประธานองคกรอิสระเพียง ๗ 

คน เทานั้น สวนอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับองคกรตรวจสอบนั้นเพื่อเปนการคานอํานาจขององคกรอิสระ

ควรใหวุฒิสภาสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการสรรหากรรมการขององคกรอิสระมากกวา

ที่เปนอยูในปจจุบันที่ใหเพียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบเทานั้น 

๕) ยกเลิกการแบงองคกรตามรัฐธรรมนูญเปนองคกรอิสระและองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

เพราะกอใหเกิดปญหาการตีความวา องคกรที่มิไดบัญญัติในหมวดวาดวยองคกรตามรัฐธรรมนูญ จะมี

สถานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือไม และผูเขียนเห็นวาไมควรบัญญัติองคกรอิสระหรือองคกรตางๆ ไว

ในรัฐธรรมนูญ หากจะมีองคกรอิสระหรือองคกรตรวจสอบตางๆ ควรบัญญัติเปนกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติเทานั้น เพราะจะทําใหแกไขไดงายกวาการ

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ดังที่เคยบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แลว

ปรากฏวาเกิดปญหาขึ้นมากมายแตก็ยังไมมีการแกไขรัฐธรรมนูญจนรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวตองถูก

ยกเลิกไป ดังนั้น ผูเขียนเห็นวาในรัฐธรรมนูญควรบัญญัติไวเฉพาะประมุขของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ       (ซึ่งจะตองไมมากจนเกินไป) องคกรฝายนิติบัญญัติ องคกรฝาย

บริหาร และองคกรฝายตุลาการเทานั้น เพื่อใหรัฐธรรมนูญสั้น กระชับ ไมยาวจนเกินไป และที่สําคัญจะไม

ทําใหรัฐธรรมนูญเกิดปญหามากนักอีกดวย

๖) โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญและความไววางใจกับองคกรตุลาการมาก 

โดยใหเปนคณะกรรมการสรรหาทั้งสมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหา ซึ่งเปนองคกรตรวจสอบ และการสรรหา

กรรมการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ผูเขียนเห็นวาเนื่องจากภารกิจหลักของผูพิพากษา คือ การพิจารณา

พิพากษาคดี ถามารับภาระดานนี้มากเกินไปจะทําใหกระทบกระเทือนตอภารกิจหลัก และอาจจะเสียความ

เปนกลางและความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีได ทั้งยังอาจทําใหองคกรตุลาการตกต่ําลง 

เพราะปฏิบัติหนาที่ใน    พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตถูกจัดตั้งใหมาเปนองคกรที่จัดการกับปญหา

ทางการเมือง

ผูเขียนจึงเสนอใหแกไของคประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการขององคกรตาม

รัฐธรรมนูญไมใหมีแตฝายตุลาการ และสภาผูแทนราษฎรเทานั้น และแกไขอํานาจของวุฒิสภาที่เกี่ยวของ
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กับการแตงตั้งกรรมการในองคกรอิสระโดยใหมีโอกาสไดพิจารณาคัดเลือกดวย มิใชเปนเพียงผูใหความ

เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ซึ่งเปนเพียงตรายางของคณะกรรมการสรรหาในปจจุบัน

๗) แกไขบทเฉพาะกาล ทั้งเรื่องการตออายุการทํางานใหกับผูพิพากษา อัยการ หากตองการ

ตออายุการทํางานจริงใหไปแกไขกฎหมายขององคกรนั้นๆ แทน รวมทั้งแกไขใหกรรมการในองคกรอิสระมา

จากการสรรหาตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ โดยใหกรรมการที่มาจากการแตงตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขพนจากตําแหนงไปโดยไมตองอยูครบวาระ 

และใหมีการสรรหาใหมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

๘) ยกเลิกมาตรา ๓๐๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เปนบท

นิรโทษกรรมยอนหลังและลวงหนา เพราะขัดกับหลักนิติธรรมอยางชัดเจน

๙) รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เกิดขึ้นจากสมมติฐานความไมไววางใจตอนักการเมืองทั้งหลาย 

โดยการลดอํานาจของฝายบริหาร และเพิ่มอํานาจของฝายตรวจสอบ ซึ่งผูเขียนเห็นวายังเปนการแกไข

ปญหาที่ไมถูกตองนัก เพราะเสถียรภาพของรัฐบาลและความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพขององคกร

ตรวจสอบเปนเรื่องที่จะตองดําเนินไปพรอมกันไป หากมีแนวความคิดวาจะลดอํานาจองคกรใดองคกรหนึ่ง 

ผูเขียนเห็นวาควรลดอํานาจกองทัพเสียมากกวา เชน การใชเรื่องงบประมาณเปนเครื่องมือดังเชนกรณีของ

สหรัฐอเมริกา ที่ใหการจัดงบประมาณเพื่อบํารุงกองทัพจะตองมีระยะเวลาไมเกิน ๒ ป เพื่อปองกันมิให

กองทัพสรางอิทธิพลได อันเปนหลักการที่ใหพลเรือนควบคุมทหาร (รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา มาตรา 

๘ วรรคสิบสอง)

แมการแกไขรัฐธรรมนูญในประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตนจะไมงายนัก และไมรูวาใครจะเปนผูเริ่มตน 

เพราะหนทางของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนั้นมืดมิดเต็มที เพราะใครเริ่มกอนยอมเจ็บตัวกอนเปนธรรมดา 

แตหากยังปลอยปละละเลยปญหาของชาติบานเมืองอยูเชนนี้ ปญหาของรัฐบาลก็หนีไมพนที่จะตองถูก

บังคับใหเลือกขาง แตอยางไรก็ดีผูเขียนเห็นวา การแกไขรัฐธรรมนูญนั้นจําตองใหทุกฝายที่เปนสถาบันหลัก

ของรัฐ กลาวคือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองตางๆ ทั้งฝายรัฐบาล

และฝายคาน ภาคประชาชน เชน กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุมแนวรวมประชาธิปไตย

ตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) และองคกรเอกชน ซึ่งเปนทุกภาคสวนของสังคม หันหนาเขามาพูดคุยกัน

เพื่อหาทางออกใหกับวิกฤติของชาติ เพื่อใหเกิดการแกไขรัฐธรรมนูญโดยการยอมที่จะประนีประนอมกันทุก

ฝาย เพื่อใหการแกไขรัฐธรรมนูญสามารถเกิดขึ้นไดจริง แมอาจจะไมครบทุกประเด็นดังที่กลาวขางตน แตก็

แสดงใหเห็นวามีแนวความคิดที่จะรวมกันแกไขปญหาอันเปนจุดเริ่มตนของการปฏิรูปการเมืองใหม ทั้งนี้

เมื่อกระบวนการเจราของทุกฝายบรรลุผล ก็เริ่มกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญตามที่ไดตกลงกันไว ซึ่งจะทํา

ใหบรรยากาศของประเทศชาติมีความสมานฉันทขึ้นได

หากกระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นไดจริง ผูเขียนขอเสนอใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปดทางใหมี

การปฏิรูปการเมืองใหมอีกครั้ง เพราะอยางไรเสียรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐    



๑๕

ก็ยังมีขอบกพรองอีกมาก หากแกไขมากเกินไปก็จะรวนไปทั้งฉบับ รวมทั้งที่มาของรัฐธรรมนูญที่ไมเปนที่

ยอมรับ ก็จะทําใหรัฐธรรมนูญถูกอางถึงความชอบธรรมอยูร่ําไป ดังนั้น ควรเปดทางใหมีการปฏิรูปการเมือง

ใหมอีกครั้งโดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการอยางกวางขวางที่สุด กลาวคือ ใหประชาชนเลือก

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเขามาทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญโดยมีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน

อยางกวางขวาง เมื่อรางเสร็จแลวก็นําออกใหประชาชนออกเสียงประชามติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการ

ดังกลาวจะทําใหประชาชนทั่วไปมีสวนรวม มีความเขาใจ และมีความหวงแหนในรัฐธรรมนูญอยางแทจริง 

อันจะทําใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยคงความศักดิ์สิทธิ์และความเปนกฎหมายสูงสุดไดอยาง

วัฒนาถาวร  




