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จุลนิติ : สภาพปัญหาทางการเมือง 
ของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีความขัดแย้งกัน 
ทางด้านความคิดมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน 
อย่างกว้างขวางและอย่างไม่เคยมีมาก่อน 
ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของ 
ประเทศไทยนั้นมีสาเหตุเกิดจากอะไร 

นายนิพนธ์ฯ : ปัญหาความขัดแย้งของ 
สงัคมการเมอืงในปจัจบุนันัน้ตอ้งยอมรบัความจรงิ 
วา่ไมเ่คยเกดิขึน้มากอ่นในประวตัศิาสตรก์ารเมอืง 
การปกครองของประเทศไทย สำหรับที่มาของ 
ปัญหาความขัดแย้งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการต่อสู้ 
ทางการเมืองที่มีลักษณะเอาเป็นเอาตายจนกว่า 

จะมีฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปข้างหนึ่ง แม้แต่ในสภาเอง 
ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ก็มี 
ความรุนแรงมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับ 
การเป็นสภาอันทรงเกียรติ ซึ่งจากประสบการณ ์
ทางการเมืองที่ ผมเคยทำงานอยู่ ในสภานี้  
เป็นระยะเวลามากกว่า ๒๐ ปี ก็ไม่เคยพบ 

“การปฏิรูปการเมืองไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒) : 
ภายใต้มิติความหลากหลายทางความคิด”

เม่ือวันพุธท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒

นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์* 

๑

บรรยากาศหรือเหตุการณ์ในลักษณะทำนอง 
ดังกล่าวนี้มาก่อน ในความรู้สึกของผมรู้สึกว่า 
เป็นสิ่งที่ทำให้สถานภาพหรือภาพลักษณ์ของ 
รัฐสภาซึ่งเป็นสภาอันทรงเกียรติตกต่ำลงไปมาก  
เมื่อก่อนเคยมีความภูมิใจมากที่ได้รับเลือกตั้ง 
เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชกิวฒุสิภา 

 *นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และระดับปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา 
การบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สภาผู้แทนราษฎร .
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๒

เพราะเป็นการทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของ
พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ 
  อย่างไรก็ตามวุฒิสภาซ่ึงถือว่าเป็นสภาสูงน้ัน 
ไมค่อ่ยจะมปีญัหาการตอ่สูอ้ยา่งรนุแรงเหมอืนกบั 
สภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภา 
ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีอำนาจทางการเมือง 
ที่มาเป็นเครื่องล่อใจ อยากจะเรียนว่าสาเหตุของ 
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มาจาก 
การแย่งชิงอำนาจทางการเมืองและผลประโยชน์
ทางการเมือง กล่าวคือ พรรคการเมืองทุกพรรค 
ต่างมุ่งท่ีจะเป็นฝ่ายบริหารเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอำนาจรัฐ  
ทั้งนี้เพราะอำนาจรัฐนำมาซึ่งผลประโยชน์จาก 
การทุจริตคอร์รัปช่ันซ่ึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
นับวันมีแต่จะหนักขึ้นเพราะงบประมาณที่ 
เพ่ิมข้ึน การต่อสู้กันทางการเมืองก็จะมีความเข้มข้น 
และรุนแรงตามไปด้วย เช่น ตัวอย่างกรณีพรรค 
พลังประชาชนซ่ึงเป็นพรรคท่ีมีเสียงข้างมากในสภา 
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ไม่สามารถบริหาร 
ประเทศได้ เพราะมีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ 
ประชาธิปไตยซึ่งเป็นกลุ่มที่กล่าวอ้างในการต่อสู้ 
วา่รกัประชาธปิไตยตอ้งการการเมอืงใหมแ่ละเปน็ 
ขบวนการที่ใหญ่มาขัดขวางการบริหารงานของ 
รัฐบาลและมีการต่อสู้ทางความคิดอย่างรุนแรง 
ถึ ง ขั้ น มี ป ระชาชน เสี ย ชี วิ ต และบาด เจ็ บ 
เป็นจำนวนมาก 
  จนในที่สุดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
ของ พ่ีน้องประชาชนชาวไทยและ มีเ สียง 
ข้างมากในสภาก็ ไม่ ส ามารถที่ จ ะบริ หาร 
ประเทศได้ แม้แต่ทำเนียบรัฐบาลก็ไม่สามารถ 
ที่จะเข้าไปทำงานได้ ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมี 
การยึดทำเนียบรัฐบาลหรือรัฐมนตรีเข้าทำเนียบ 
ไม่ได้ การยึดสนามบินก็ไม่เคยมีปรากฏ นี่คือ 
การต่อสู้ที่รุนแรง จึงเป็นเรื่องของอำนาจเป็น 
เรื่องของผลประโยชน์ซึ่งนักการเมืองทั้งฝ่ายค้าน

และฝ่ายรัฐบาลต่างก็ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้อง 
คุณธรรม และผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 
รวมทัง้ผลประโยชนข์องประเทศชาตอิยา่งแทจ้รงิ
เป็นหลัก ไม่มีใครรักประเทศชาติอย่างจริงใจ

  โดยจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนเข้ามาเป็น 
นักการเมืองเริ่มแรกนั้นฐานะความเป็นอยู่ 
ไม่ค่อยจะดี แต่เมื่อได้เป็นนักการเมืองสักสิบปี 
ฐานะความเป็นอยู่ก็เปล่ียนจากหน้ามือเป็นหลังมือ 
มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน อยากถามว่าหากทำ 
ธุรกิจในเมืองไทยโดยปกติจะได้รับผลประโยชน์ 
อย่างน้ันหรือไม่ ทำไมคนถึงต่างมุ่งเข้ามาสู่ 
การเมือง ถึงยอมใช้เงินซื้อเสียงตรงนี้เป็นประเด็น 
สำคัญที่จะทำให้เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น  
ถา้ทกุคนยอมรบักฎเกณฑก์ตกิาเลน่กนัตามกตกิา 
ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดแล้ว  
ตวัแทนของประชาชนกจ็ะไดม้าโดยสจุรติไมท่จุรติ
เขา้มา ไมม่กีารขายเสยีงซือ้เสยีง คดิวา่จดุนีจ้ะเปน็ 
ประเด็นสำคัญในการปฏิรูปการเมืองที่ดีที่สุด
 
  จลุนติ ิ:  แนวทางในการปฏริปูการเมอืง 
จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
ในปัจจุบันได้หรือไม่
  นายนิพนธ์ฯ : โดยส่วนตัวแล้วผมมี 
ความเห็นว่าคงไม่ได้อะไรเลยจากการปฏิรูป 
การเมืองตามนโยบายของรัฐบาลเพราะว่าสิ่งที่ 
สำคัญที่สุดหรือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ 
ตัวบุคคล ส่วนรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้น 
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เราต้องยอมรับว่าการเมืองการปกครองของไทย 
นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก 
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ 
ประชาธิปไตยเมื่อปี ๒๔๗๕ นั้น ได้มีการปฏิวัติ 
รัฐประหารกันหลายครั้งและเมื่อมีการปฏิวัติ 
รัฐประหารแล้วก็จะมีการประกาศยกเลิกหรือ 
ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่  
ซึ่งจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
จำนวน ๑๘ ฉบับนั้นจะมีรัฐธรรมนูญที่มาจาก 
กระบวนการของประชาธิปไตยหรือโดยผ่าน 
รัฐสภานั้นมีจำนวนไม่กี่ฉบับ 

  หากพิจารณาถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 
แล้วถามว่ารัฐธรรมนูญส่วนใหญ่มีปัญหาในการ 
บังคับใช้หรือไม่ โดยหลักการแล้วมีความเห็นว่า 
หลกัการและเนือ้หาโดยสว่นใหญด่หีมดแตอ่าจจะ
ตอ้งมกีารปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้ง 
กับสถานการณ์ตามยุคสมัย ทั้งนี้ประเด็นที่เป็น 
ปัญหาและต่อสู้กันอยู่ทางการเมืองอย่างเข้มข้น 
ขณะน้ี มาจากการท่ีกลุ่มอำนาจบางกลุ่มมีความ
ต้องการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
เราเห็นว่ามีหลักการที่ดี แต่ก็ยังมีปัญหาและมี 
ข้อข้องใจในส่วนของกระบวนการสรรหาบุคคล 
เพือ่ดำรงตำแหนง่ในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู  
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากตัวบุคคล 
ทัง้นัน้ ในสมยัทา่นชวน  หลกีภยั เปน็นายกรฐัมนตร ี
ไม่มีปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญส่วนนี้เลย

  ดังนั้นถ้าไม่มีการปฏิรูปที่ตัวคนก่อนก็จะ 
ไม่มีทางปฏิรูปการเมืองได้เลย ในเบื้องต้นนี้ 
ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่บุคคลที่จะเข้ามาเป็น 
นักการเมืองเพื่อมาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาก็ตาม  
คนที่มีความตั้งใจดีและคิดจะทำหน้าที่แทน 
ประชาชนนั้น จะต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น 
ท่ีประจักษ์จริง ๆ และมีอุดมการณ์ในทางการเมือง 
จริง ๆ ท่ีจะทำเพ่ือประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 
และประเทศชาตโิดยสว่นรวมเปน็สำคญัและตอ้ง 
เป็นคนที่รักประเทศชาติจริง ๆ ไม่ใช่รักแต่ปาก 
แต่ความจริงหาประโยชน์จากประเทศชาติ นี่คือ
หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการเมือง
   
 จุลนิติ : การปฏิรูปการเมืองของ 
ประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา กล่าวคือ 
การปฏิรูปการเมืองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กับ 
ระยะเวลาปจัจบุนั ป ีพ.ศ. ๒๕๕๒ เมือ่พจิารณา 
เปรียบเทียบกันแล้วมีสถานการณ์ต่างกันอย่างไร  
และเหตุใดการปฏิรูปการเมืองเม่ือคร้ังท่ีผ่าน ๆ มา 
จึงไม่ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์เท่าท่ีควร
  นายนิพนธ์ฯ :  รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็น 
จุดเริ่มต้นของการมีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ที่จะดูแลปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น และ 
การประพฤติมิชอบของนักการเมืองและข้าราชการ 
ไม่ ให้มีการโกงเลือกตั้ งจึงมีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ เป็นต้น โดยมี 
เจตนารมณ์เพื่อจะมาดูแลนักการเมืองดูแล 
การบริหารประเทศซึ่งแต่ละองค์กรดังกล่าว 
ตา่งมคีวามสำคญั ซึง่หากจะเปรยีบเทยีบระหวา่ง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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๔

พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้วจะเห็นว่าไม่ได้มี 
ความแตกต่างกันมากนัก รัฐธรรมนูญฉบับ 
ปัจจุบันบางอย่างก็เข้มงวดในการที่จะเอาผิด
กับนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้งหรือมีการ 
ซื้อเสียงเข้ามาและถ้ากรรมการบริหารพรรค 
ไปทำผิด ซื้อเสียง หรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
หรือมีส่วนรู้เห็นกับผู้สมัคร รัฐธรรมนูญก็บัญญัติ 
ให้มีการยุบพรรคการเมืองได้ ซึ่งในจุดนี้มี 
ความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฯ ปี ๒๕๔๐
  แต่โดยภาพรวมแล้วรัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับ 
ก็มีข้อดีและข้อบกพร่องทั้งคู่ ไม่ได้แตกต่างกัน 
มากนัก เพียงแต่รัฐธรรมนูญฯ ปี ๒๕๔๐ มาจาก 
สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ สสร. ซึ่งมีที่มาจาก 
กระบวนการประชาธิปไตยแต่รัฐธรรมนูญฉบับ 
ปัจจุบันถึงแม้จะมีที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
เช่นเดียวกันแต่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีที่ 
มาจากการแต่งตั้งของคณะผู้ทำการรัฐประหาร
   อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่ารัฐธรรมนูญ 
ของไทยสว่นใหญจ่ะมาจากการปฏวิตัริฐัประหาร 
ทั้งสิ้นรัฐธรรมนูญที่มาจากการร่างโดยผ่าน 
รัฐสภาหรือผ่านกระบวนการนิติบัญญัติตามวิถี 
ทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น 
มีจำนวนเพียงไม่กี่ฉบับเท่านั้นแต่สาระสำคัญ 
หรื อ เนื้ อหาของรั ฐ ธ ร รมนูญนั้ นก็ ไ ม่ ไ ด้ มี  
ความแตกต่างกันมากนัก ผมถึงพูดตั้งแต่ต้นว่า
อยู่ที่ตัวคน รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพิ่งจะเริ่ม
บังคับใช้และมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้มี 
ปญัหาแตก่ไ็ดม้กีารเรยีกรอ้งกนัไป เพราะไมพ่อใจ 
ที่ไปมีผลกระทบกับตัวเอง ตอนนี้พรรคการเมือง 
หลายพรรคถูกยุบ ถามว่าสาเหตุมาจากอะไร 
รัฐธรรมนูญผิดหรือไม่ รัฐธรรมนูญไม่ได้ผิด 
แต่คนที่ อยู่ ในพรรคการเมืองหรือบริหาร 
พรรคการเมือง รวมทั้งนักการเมืองต่างหากที่ทำ 
ผิดกฎหมาย แล้วจะปฏิรูปการเมืองกันตรงไหน

  การแกไ้ขรฐัธรรมนญูไมใ่ชป่ระเดน็สำคญั 
เพราะว่าตัวคนคือประเด็นที่สำคัญที่สุด ถามว่า 
นักการเมืองเดี๋ยวนี้มีคุณภาพดีพอหรือไม่ ดูจาก 
การประชุมสภาที่ผ่านมาแต่ละครั้ งมีความ 
รับผิดชอบหรือไม่ คนที่มาทำหน้าที่ทางการเมือง 
ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก 
วุฒิสภา ประการแรกต้องมาประชุมสภามาทำหน้าท่ี 
แทนประชาชนในส่วนของการพิจารณากฎหมาย  
รับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชนและประเทศชาติ

แล้วมาแก้ปัญหากัน ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่อง 
องค์ประชุมไม่ครบ ปัญหาน้ีไม่ได้อยู่ท่ีรัฐธรรมนูญ 
แต่ปัญหาทางการเมืองทั้งหมดนี้อยู่ที่ตัวคน 
ถ้าจะแก้ต้องแก้ที่ตัวคนปฏิรูปที่ตัวคนว่าคนมี 
จิตสำนึกที่ดีหรือไม่ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
หรือไม่ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีหรือไม่ ผมไม่อยาก 
จะพูดเรื่องการปฏิรูปการเมืองเพราะทำให้ 
เสียงบประมาณเปล่า ๆ  รัฐธรรมนูญเราร่างกัน 
มาแล้วกี่ฉบับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็มีปัญหา 
ความไม่สมบูรณ์ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก็ใช้รัฐธรรมนูญฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มาเป็นต้นแบบ 
ในการร่างแต่ก็มีบางมาตราที่เข้มและบางมาตรา 
ที่มีปัญหาซึ่งขณะนี้ก็มีการศึกษาการบังคับใช้ 
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวอยู่ 
  
 จุลนิติ : ตามที่ท่านได้มีความคิดเห็น 
ว่าการปฏิรูปการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันได้ อยากถาม 
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ท่านว่ายังมีแนวทางอื่นหรือไม่ที่จะทำให้ 
สั งคมปัจจุบันยุติความขัดแย้งและทำให้  
บ้านเมืองเดินต่อไปได้
 นายนิพนธ์ฯ : ผมขอฝากไปยังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรี 
ดว้ยวา่การปฏริปูการเมอืงทีด่ทีีส่ดุกค็อืการปฏริปู 
ตัวนักการเมืองเอง หรือตัวบุคคลเพื่อให้บุคคล 
ที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนทุกคนมีจิตสำนึก 
ท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีทำอะไรตรงไปตรงมา 
ด้วยความถูกต้องและกฎหมายที่มีอยู่แล้วก็ 
ควรจะปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นให้ถูกต้อง  
คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
เป็นสำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต รักประเทศชาติ 
และประชาชนจริง ๆ อย่ารักแต่ปาก เพียงเท่านี้ 
ก็ไม่ต้องมีการปฏิรูปอย่างอื่นเลย ที่สำคัญที่มา 
ของนักการเมืองต้องสุจริตไม่ใช่มาจากการซ้ือเสียง 
หรือการทุจริตการเลือกตั้ง นักการเมืองจะทำ 
ตรงนี้ได้หรือไม่ประเด็นนี้แหละคือหัวใจของ 
การปฏิรูปการเมือง 
  ผมอยากฝากไว้ตรงน้ีว่าผมเป็นนักการเมือง 
มานาน รู้จักนักการเมืองดีคลุกคลีกับคนที่เป็น 
นักการเมือง ถ้าจะมีการปฏิรูปการเมืองก็ควรจะ 
ปฏิรูปคนท่ีอยู่ในการเมืองดีกว่า กฎหมายจะเขียนดี 
ยังไงถ้าคนจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ไม่มีผล 
อะไรหรือแม้กฎหมายจะบัญญัติไว้ครอบคลุม 
มากน้อยแค่ไหน เพียงใด เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
หากคนไม่ดีแล้วก็จะหาช่องทางในการทุจริตโกง 
เลอืกตัง้จนได ้เพราะฉะนัน้ผมเองกย็งัไมเ่หน็ดว้ย 
ที่จะมีการตั้ ง สสร. ขึ้นมาหรือมีการปฏิรูป 
การเมืองกันใหม่ 
  
 จลุนติ ิ: จากกรณทีีส่ภาผูแ้ทนราษฎรไดม้ ี
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา
การบังคับใช้เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ขึน้ 
เพื่อทำการพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับ
ใช้ การปฏิบัติตามและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยนั้น จากการพิจารณา 
ศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว 
มีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสภาพปัญหาในการ 
บงัคบัใชอ้ยา่งไร และสมควรมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ในประเด็นใดบ้าง
 นายนิพนธ์ฯ : ก่อนอื่นขอเรียนให้ 
ทราบเบื้องต้นถึงที่มาที่ไปของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ ดังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ ในสมัยที่พรรคพลังประชาชน 
เป็นรัฐบาล ซึ่งขณะนั้นคณะกรรมการประชาชน 
เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (คปพร.) ได้ร่วมกับ 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า  
๕๐,๐๐๐ คน ได้เสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม 
รฐัธรรมนญู ตามมาตรา ๒๙๑ ดงันัน้ สมาชกิสภา 
ผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองจึงได้มีการ 
เสนอญัตติด่วนเพ่ือขอให้มีการต้ังคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและศึกษาปัญหา 
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการแก้ไข 
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยที่คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ ดังกล่าวประกอบด้วยตัวแทนจาก 
ทุกพรรคการเมืองรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและ 
นักวิชาการจากภายนอกด้วยและจากการศึกษา 
ปัญหาการบังคับใช้และการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
พบว่ามีปัญหาบางประเด็นที่ยังมีปัญหาและ 
สมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น 
  ประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา ๔๐ ซึ่งเป็น 
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ของบุคคลแบบรวมหลาย ๆ เรื่องไว้ในมาตรา 
เดียวกัน แต่ ไม่ ได้มีการกล่าวถึงสิทธิของ 
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“ผู้ถูกกล่าวหา” ท้ังน้ีการจะอนุมานว่ามีความหมาย 
อย่ า ง เ ดี ย วกั นทั้ ง หมดก็ ค ง จะ ไม่ ถู ก ต้ อ ง 
แต่ปรากฏว่ามีการใช้คำว่า “ผู้ถูกกล่าวหา” 
ในมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญ เช่น มาตรา ๒๗๕ 
และตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่ง “ผู้ถูกกล่าวหา” 
ก็ เป็นบุคคลที่ควรมีสิทธิ ได้รับการคุ้มครอง 
ตามรัฐธรรมนูญในทำนองเดียวกับ “ผู้ต้องหา” 
เช่นกันจึงควรมีคำว่า “ผู้ถูกกล่าวหา” ในกรณี 
ที่บัญญัติถึงสิทธิของ “ผู้ต้องหา” ในบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๐ ด้วย
  ประเด็นที่เกี่ยวกับส่วนที่ ๑๓ สิทธิ 
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เป็นส่วนที่ต้องการป้องกัน 
การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดย 
วิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ 
ไมใ่หม้กีารยดึอำนาจ รฐัประหารและปฏวิตันิัน่เอง 
แต่ในมาตรา ๖๘ วรรคสี่ กลับมีการเพิ่มเติม 
หลักการใหม่โดยให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร 
ของพรรคการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้
ยุบพรรคเป็นเวลา ๕ ปี ซึ่งเห็นว่ามีรายละเอียด 
ขัดแย้งโดยตรงกับชื่อส่วนและเป็นการขัดแย้ง 
ต่อกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยของประชาชน 
ในการจัดต้ังพรรคการเมืองเพ่ือสะท้อนเจตนารมณ์ 
ทางการเมือง ดังนั้นจึงสมควรตัดข้อความ 
ในมาตรา ๖๘ วรรคสี ่ออกทัง้หมด แลว้ใหไ้ปบญัญตั ิ
ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง
  ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัหมวด ๕ แนวนโยบาย 
พ้ืนฐานแห่งรัฐ น้ันได้จำแนกแนวนโยบายแต่ละด้าน 
ออกเป็นส่วน ๆ และมีรายละเอียดและหลักการ 
มากเกินความจำเป็นทำให้รัฐบาลขาดความเป็น 
อิสระและมีข้อจำกัดในการกำหนดนโยบาย 
การบริหารประเทศท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการ 

ของประชาชน ดังนั้นจึงเห็นว่าไม่ควรไปบัญญัติ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในแต่ละด้านอย่าง 
ละเอียดมากเกินไป แต่ควรกำหนดเป็นหลักการ 
กว้าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนตาม 
สถานการณ์และความต้องการของประชาชน
 ประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๙๐ พบว่า 
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนว่า 
กรณีอย่างไรจึงจะถือว่ามีผลกระทบต่อความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง อย่างไรจึงจะถือว่ามีผลผูกพัน 
ด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของ 
ประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น 
สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกฎหมายว่าด้วย 
การกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ 
สัญญาฯ ตามวรรคห้าของมาตรา ๑๙๐ และ 
ในปัจจุบันยังอยู่ในข้ันตอนของการยกร่างกฎหมาย 
กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า จึงเห็นควรเร่งรัดให ้
ตรากฎหมายว่าด้วยการกำหนดข้ันตอนและวิธีการ 
จัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า 
เพื่อแก้ปัญหาความไม่ชัดเจนคลุมเครือ
 ประเด็นท่ีเก่ียวกับมาตรา ๒๕๙ วรรคหน่ึง 
ซึ่ งบัญญัติ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 
หนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ 
นิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติทุกครั้งที่ เข้ารับตำแหน่ง 
หรือพ้นจากตำแหน่งนั้น เท่ากับเป็นการเปิด 
ช่องทางให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถ 
ที่จะเลือกยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 
หนี้สินทุกครั้งที่ เข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจาก 
ตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ จึงเห็นควรแก้ไข 
เพิม่เตมิบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูในมาตรา ๒๕๙ 
วรรคหนึ่งเป็นดังนี้
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 “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังต่อไป
นี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 
หนีส้นิของตน.................ทกุครัง้ทีเ่ขา้รบัตำแหนง่
และพ้นจากตำแหน่ง..............”
 ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัมาตรา ๒๘๔ วรรคสบิ 
ซึ่งบัญญัติให้นำมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖  
มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มาใช้บังคับ 
กบัสมาชกิสภาทอ้งถิน่ แลว้แตก่รณโีดยอนโุลมนัน้ 
มีความเห็นว่าพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละฉบับ เช่น 
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖  
หรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เปน็ตน้ ไดบ้ญัญตัิ 
ถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองในระดับท้องถ่ินไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  
จงึสมควรใหต้ดัขอ้ความในมาตรา ๒๘๔ วรรคสบิ 
ออกท้ังหมดและหากประสงค์จะเพ่ิมเติมในหลักการ 
ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจน 
ก็ให้ไปกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
นั้น ๆ แทน
 และประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา ๓๐๒ 
วรรคห้า ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับคะแนนเสียงใน 
การลงมตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหรอืไมใ่หค้วามเหน็ชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากหากมีกรณีปรากฏ
ว่าคะแนนเสียงที่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติม 
ไม่ถึงก่ึงหน่ึง และคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบกับการ 
แก้ไขเพิ่มเติมก็ไม่ถึงกึ่งหนึ่งเช่นกัน กรณีดังกล่าว 
รฐัธรรมนญูมไิดบ้ญัญตัทิางแกไ้ขไวว้า่จะมผีลเปน็
อย่างไรร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังกล่าวจะตกไปหรือไม่ หรือถ้าไม่ตกไปแล้วจะ 
ดำเนนิการตอ่ไปอยา่งไร  จงึสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนหาก 
เกิดกรณีปัญหาข้างต้นขึ้น

 อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบ
ในเบื้องต้นแล้วว่าปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบันไม่ได้ เป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นจากตัว 
รัฐธรรมนูญ แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวคนต่างหาก  
เพราะฉะนั้นมาแก้ที่คนจะดีกว่าเพราะปัจจุบัน 
มปีญัหาการทจุรติคอรร์ปัชัน่แพรก่ระจายไปจนถงึ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าจะปฏิรูปยังไง  
เขียนกฎหมายดียังไงก็ไม่มีประโยชน์ ท่ียังขัดแย้งกัน 
รนุแรงกเ็พราะวา่ผลประโยชนข์องตวัเอง สำหรบั
ตวัผมเองไมม่ปีญัหาเรือ่งรฐัธรรมนญูเลยแตป่ญัหา 
มีว่าเมื่อเราใช้ไปแล้วมันมีข้อบกพร่อง มีจุดอ่อน  
จุดแข็งอะไรที่จะต้องแก้ไขเพื่อพัฒนาให้มัน 
สอดคล้องกับภาวะของบ้านเมืองของสังคมที่มัน 
เปลีย่นไปกจ็ะตอ้งดำเนนิการแกไ้ขกนั ทัง้นีท้ัง้นัน้ 
ถ้าจะมีการปฏิรูปการเมืองโดยมีการต้ังคณะกรรมการ 
ขึ้นมาก็อาจจะมีบุคคลบางกลุ่มไม่เห็นด้วย
  ถ้าทุกคนมีความบริสุทธ์ิใจ มีความต้ังใจดี 
แมจ้ะแตง่ตัง้ใครมากไ็ดแ้ลว้มาชว่ยกนัอยา่ไปเกีย่ง 
ผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็มีปัญหา 
มีข้อบกพร่อง แต่ว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามและ 
เป็นคนดีจริงก็ไม่มีปัญหา ประเด็นท่ีจะแก้ไขจริง ๆ  
มเีพยีง ๒ – ๓ ประเดน็เทา่นัน้เอง ประเดน็สำคญั 
อยูท่ีต่วัคนถา้จะปฏริปูควรปฏริปูตวัคนทีจ่ะเขา้มา 
สู่ถนนการเมือง ควรมีจิตสำนึกท่ีดี มีความรับผิดชอบ 
ตอ่หนา้ที ่ความซือ่สตัยก์เ็ปน็สิง่สำคญัและทีส่ำคญั 
ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและ 
ประเทศชาติจริง ๆ ไม่ใช่คำนึงแต่ผลประโยชน์ 
ของตัวเองและพวกพ้อง 
  ปัญหาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนคนท่ีเป็นนักการเมือง 
ย่อมรู้ปัญหาดีเพราะเจอกับตัวเอง ถ้าจะมีการ 
แก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะได้จัดให้มีการรับฟัง 
ความเห็นของพ่ีน้องประชาชน หรือหลาย ๆ องค์กร 
รวมถึงนักวิชาการเข้ามาช่วยกันคิด ถ้านักการเมือง 
ทุกคนทำตามกรอบตามกติกาที่รัฐธรรมนูญ 
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นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ

วางไว้และปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุม  
แล้วคำนึงถึ งประโยชน์ของประชาชนของ 
ประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีปัญหา 
ที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ว่าอาจจะมี 
บางประเด็นที่ไม่ชัดเจน กฎหมายเขียนไว้แล้ว 
ไม่ เหมาะกับสถานการณ์เราต้องยอมรับว่า 
รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัสว่นใหญน่กัวชิาการเปน็
ผู้ร่างไม่ใช่นักการเมืองจึงมีปัญหาที่ไม่สอดคล้อง 
กันในบางประเด็น แต่ประเด็นหลักที่เรามองจาก
ประสบการณท์ีไ่ดไ้ปศกึษาดงูานในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศเกาหลีนั้น ภาครัฐได้ให้ 
ความสำคัญกับการเลือกตั้งมากที่สุด ถ้าหาก 
มีการทุจริตการเลือกตั้งก็จะถูกตัดสิทธิทาง 
การเมืองตลอดชีวิต เหตุผลเพราะว่าการทุจริต 
การเลอืกตัง้จะทำใหบ้า้นเมอืงไปไมร่อด เพราะถา้ 
คนพวกนี้จะมาบริหารประเทศมาทำหน้าที่ 
ควบคุมกลไกของบ้านเมืองทั้ งฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายนิติบัญญัติจะทำให้บ้านเมืองมีปัญหา 
ประเทศชาติไปไม่รอดเขาจึงให้ความสำคัญ 
ในเรื่องนี้มาก ถ้าคุณจะปฏิรูปการเมืองทำยังไง 
ไม่ให้มีการทุจริตการเลือกต้ังได้ส่ิงสำคัญควรหาทาง 
ได้คนดีจริง ๆ เข้ามาหัวใจสำคัญคือเรื่องที่มาของ
นักการเมืองต้องได้มาด้วยความซื่อสัตย์
  ดังนั้น ปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย ประเด็นการปฏิรูปการเมืองอยู่ที่ 
ทำยังไงไม่ให้มีการทุจริตการเลือกต้ังให้นักการเมือง 
ได้มาจากการเลือกตั้งที่สุจริต คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
จะมวีธิปีฏบิตัอิยา่งไรถา้มกีารทจุรติ ปจัจบุนันีม้แีค ่
จำนวนเล็กน้อยที่ ได้ ใบเหลืองใบแดงถ้าไม่  
แก้ไขปัญหาตรงนี้ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป  
ผมมีความเห็นว่าควรจะมาสร้างมาตรฐานที่ตัว 
ของนักการเมืองมากกว่าเพราะมาตรฐานของ 
ประชาชนมีแค่ไหนเราควรต้องมีมากกว่าใน

เรื่องความดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน 
ทัง้ความประพฤต ิความซือ่สตัยส์จุรติ ความรกัชาต ิ
บ้านเมืองเราต้องเหนือกว่าประชาชนเพราะ 
เราเป็นตัวแทนของประชาชน ผมจึงมีความเห็น 
ว่าประเด็นสำคัญมีอยู่แค่สองประเด็นคือเรื่อง 
ตวับคุคลและการทจุรติการเลอืกตัง้ ถา้แกต้รงนีไ้ด ้
ก็ไม่มีปัญหาถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้ง ๔๘๐ คนในสภาผู้แทนราษฎรทำได้หรือไม่ 
คุณสุจริตจริงหรือเปล่า พรรคการเมืองทุกพรรค 
ที่บอกว่าทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติ 
จริง ๆ หรือไม่ 
  
 จลุนติ ิ: บทสรปุสง่ทา้ยและขอ้เสนอแนะ 
ท่ีจะเป็นประโยชน์และข้อคิดคำนึงสำหรับปวงชน 
ชาวไทยในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 
ที่แท้จริงและถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ 
การพฒันาการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ
 นายนิพนธ์ฯ : ผมขอฝากไปยังพี่น้อง 
ประชาชนทั้งประเทศว่าควรจะใช้สิทธิ์ของตัวเอง
ดว้ยความสจุรติโดยเลอืกคนดคีนทีม่คีวามซือ่สตัย ์
สจุรติคนมคีวามรูเ้ขา้มาเปน็ตวัแทนของประชาชน  
ฝากกราบอ้อนวอนว่ามันไม่คุ้มค่าต่อบ้านเมือง 
กับผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติ  
ถ้าเลือกคนไม่ดีเข้ามาคนทุจริตเข้ามาผลเสียก็จะ 
เกิดกับพี่น้องประชาชนเองและประเทศชาติ  
เนือ่งจากเงนิทีเ่ขาทจุรติคอรร์ปัชัน่ไปเปน็เงนิภาษี 
ของพ่ีน้องประชาชนท้ังน้ันเพราะเราทุกคนมีหน้าท่ี 
เสียภาษีให้แก่รัฐ เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชน 
ควรเหน็แกป่ระเทศชาตดิว้ยการเลอืกคนดมีาเปน็ 
ตวัแทนเพือ่บรหิารประเทศ นีค่อืจดุเริม่ตน้ในการ 
ปฏิรูปการเมือง พี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญ 
ที่สุดในการปฏิรูปการเมือง 
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