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คำนำ
 ก่อนจะศึกษาถึงการปฏิรูปการเมืองต้องทราบก่อนว่าการปฏิรูปการเมืองคืออะไรเสียก่อน 
 คำวา่ “ปฏริปูการเมอืง” หมายถงึ การผา่ตดัปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการจดัองคก์รทางการเมอืง 
(และเศรษฐกิจสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง) เพื่อทำให้การพัฒนาทางการเมือง 
มีความเป็นประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีบทบาทได้มากขึ้นเป็นธรรม 
มีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  ได้อย่างสันติวิธี การปฏิรูป
การเมืองมีเป้าหมายที่จะทำให้โครงสร้างการจัดองค์กรทางการเมืองแบบใหม่ สามารถมีบทบาท 
ในการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ในระยะยาวได้มากกว่าที่แล้วมา ซึ่งเป็นไป 
เพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยในระยะสั้นเท่านั้น๑  
 อีกนัยหนึ่ง การปฏิรูปการเมือง (Political Reform) คือ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาของระบบ 
การเมืองทั้งระบบ เพื่อให้นักการเมืองในระบบมีความสุจริตและแก้ปัญหาตลอดจนคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง๒ 
 นบัตัง้แตเ่ปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ถงึ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปน็ระยะเวลา ๗๗ ป ีของระบบ 
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
การเมืองอยู่จำนวนหลายครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมักจะกระทำโดยวิธีการแก้ไขปรับปรุงหรือ 
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ เหตุผลที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็น 
กติกาสูงสุดของประเทศน้ัน ก็เพราะต้องการ “ปฏิรูปการเมือง” 

ผู้เขียน รศ.ดร. มนตรี  รูปสุวรรณ
	 ที่ปรึกษาด้านการเมือง	การปกครอง	และบริหารจัดการ
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 แต่หลักการ “ปฏิรูปการเมือง” จะปรากฏในคำปรารภของรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวเท่านั้น  
กลา่วคอื รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาญาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ซึง่กลา่วถงึการมสีภารา่งรฐัธรรมนญู 
เพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิรูปการเมือง
 “การปฏริปูการเมอืง” ตามหลกัการทางทฤษฎแีละหลกัการตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูแลว้  
จะประกอบไปด้วยการปฏิรูปใน ๓ ส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้๓ 
 (๑) การปฏิรูประบบการเมือง องค์ประกอบสำคัญของระบบการเมืองสามารถจำแนกออกได ้
เป็น ๔ ส่วน คือ ๑. ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ๒. ระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง  
๓. ระบอบประชาธิปไตยแบบทางอ้อม และ ๔. ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
 (๒) การปฏิรูปภาคส่วนสำคัญทางการเมือง อันประกอบด้วย ภาคผู้แทนหรือนักการเมือง  
ภาคพลเมือง และภาคองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
 (๓) การปฏิรูปกลไกขององค์กรสำคัญทางการเมือง ซึ่งกลไกขององค์กรสำคัญทางการเมือง  
ประกอบด้วย ๕ กลไก คือ ๑. โครงสร้างหน้าที่ทางการเมือง ๒. ปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง  
๓. การสร้างสมดุลทางการเมือง ๔. การปรับตัวทางการเมือง และ ๕. การสร้างความก้าวหน้าทาง 
การเมือง
 สำหรับผู้เขียนมีความเห็นว่า “การปฏิรูปการเมือง” ไม่ควรจะมีความหมายอย่างแคบที่มอง 
เพียงว่า “การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการเมือง” หรือ “การจัดระบบสถาบันการเมือง” 
เท่านั้น ในที่นี้ ควรจะให้ความหมายของคำว่า “การปฏิรูปการเมือง” เพื่อให้ครอบคลุมถึงความหมาย 
ที่ว่า การควบคุมให้องค์กรทางการเมืองสามารถขับเคลื่อนไปตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นระเบียบ 
และเป็นระบบ เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
 จากสภาพปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในปัจจุบันที่ค่อนข้างรุนแรงและมีแนวโน้ม 
จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนั้น การที่สังคมมีความแตกแยกกัน แบ่งกันเป็นฝ่ายเสื้อสี เหลือง 
และฝ่ายเสื้อสีแดง จะมีองค์กรใดบ้างที่สามารถช่วยแก้ไขหรือลดความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งวิธีแก้ไข 
ความขัดแย้งที่ได้ผลประการหนึ่งก็คือ “การปฏิรูปการเมือง”
 เมื่อพิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปการเมือง ก็มีผู้กล่าวว่าถ้านักการเมือง 
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองก็เป็นเรื่องยากที่จะสำเร็จ เพราะนักการเมืองเป็น 
ผู้มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ๔ ซึ่งผู้เขียนก็มีความเห็นพ้องด้วย
 ด้วยเหตุนี้ วุฒิสภาในฐานะอยู่ในภาคส่วนสำคัญทางการเมืองจะสามารถช่วยในการปฏิรูป 
การเมืองไทยได้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งหากกลไกขององค์กรสำคัญทางการเมืององค์กรนี้ สามารถ 
ทำให้เกิดระบบการทำงานที่เอื้อต่อการผลักดันการเปลี่ยนแปลงและรองรับปัญหาผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกัน ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปการเมืองของระบบ 
การเมืองไทยโดยรวมในระยะยาวต่อไป

 ๓เชาวนะ ไตรมาศ. แนวทางผลักดันการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ : หลักทฤษฎี เจตนารมณ์และแนว 
ปฏิบัติ, สืบค้นจาก : http://www.stabundamrong.go.th/journal/journal13/1305.doc, เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒.
 ๔อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง,สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง,กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๔๐.
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 เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ขอกล่าวถึงบทบาท 
อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา โดยสังเขป ดังนี้  
 “วุฒิสภา” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบาทอำนาจ 
หน้าที่สำคัญ ๆ  แบ่งเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ 
 (๑) ด้านนิติบัญญัติ อันได้แก่ การกลั่นกรองกฎหมาย การให้คำแนะนำและยินยอม 
ในการตรากฎหมาย การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การพิจารณาอนุมัติ     
พระราชกำหนด ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
 (๒) ด้านควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน อันได้แก่ การรับทราบคำแถลง 
นโยบายของคณะรฐัมนตร ีการตัง้กระทูถ้าม การเปดิอภปิรายทัว่ไป ตลอดจนการตัง้คณะกรรมาธกิาร 
 (๓) ด้านการให้ความเห็นชอบและการพิจารณาเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กร 
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ อันประกอบด้วย อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบบุคคล ดังต่อไปนี้ 
คือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้  
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และอัยการสูงสุด ฯลฯ 
 (๔) ด้านการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อาจ   
ถกูถอดถอนได ้ไดแ้ก ่ผูด้ำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา  
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออัยการสูงสุด ฯลฯ 
  (๕) ด้านการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ อาทิ การให้ความเห็นชอบในการ 
แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ การรับทราบหรือการให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ  
การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การปิดสมัยประชุมสมัยสามัญก่อนครบกำหนด 
เวลา ตลอดจนการให้ความเห็นชอบการทำหนังสือสัญญา
 (๖) อำนาจและหนา้ทีอ่ืน่ ๆ  ตามทีร่ฐัธรรมนญูกำหนด อาท ิการตราขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา 
การรบัทราบรายงานผลการดำเนนิงานของคณะรฐัมนตรทีีเ่สนอรฐัสภาในแตล่ะป ีและรายงานประจำปี 
ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 นอกจากนี้ วุฒิสภามีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครอง 
โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ของประเทศไทยให้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชน 
ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาของชุมชนในทุกระดับ 
ทั้งในระดับท้องถิ่นและปัญหาในระดับชาติ โดยครอบคลุมในทุกปัญหา ทั้งปัญหาด้านความมั่นคง  
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการต่างประเทศ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ 
สาธารณูปโภค และปัญหาอื่น ๆ  

๓
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 บทบาทของวฒุสิภาจะมสีว่นในการปฏริปูการเมอืงไทยอยา่งไร ผูเ้ขยีนจะไดก้ลา่วในรายละเอยีด 
ต่อไป

บทที่ ๑ สภาพปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน
 หากจะวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบันจะพบว่า มีสาเหตุที่สำคัญหลัก ๆ   
ดังจะกล่าวต่อไปนี้
 ๑.๑. ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล รัฐบาลอ่อนแอ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
เปิดโอกาสให้ตรวจสอบนักการเมืองได้ง่าย ดังข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรัฐบาล ซึ่งมีนายสมัคร สุนทรเวช 
เป็นนายกรัฐมนตรี แม้จะมีความชอบธรรมเพราะมาจากการเลือกตั้ง แต่ก็มีเสถียรภาพน้อยมาก  
เพราะมกีารตรวจสอบทีค่อ่นขา้งเขม้งวดโดยภาคพลเมอืง ภาคผูแ้ทน และภาคองคก์รตามรฐัธรรมนูญ  
ซึ่งต่อมานายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้มี 
คำวินิจฉัยที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ วินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) เนื่องจากการรับเป็นพิธีกรในรายการชิมไปบ่นไป ซึ่งออก 
อากาศทางโทรทัศน์ และต่อมา เมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ คือ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  
ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยมีคำสั่งให้ยุบพรรค 
พลงัประชาชน มผีลทำใหร้ฐัมนตร ีรวมทัง้นายสมชาย วงศส์วสัดิ ์นายกรฐัมนตร ีซึง่เปน็กรรมการบรหิาร 
พรรคพลังประชาชนต้องพ้นจากตำแหน่ง
 อยา่งไรกต็าม แมว้า่จะมกีารเปลีย่นขัว้ทางการเมอืง โดยพรรคประชาธปิตัย ์ซึง่เปน็พรรคฝา่ยคา้น 
เดิมได้มาเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ๕ แต่รัฐบาลยังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร เพราะฝ่ายค้านได้ยื่น 
ญัตติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งที่เพิ่งจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินได้เพียง ๒ เดือนเศษเท่านั้น 
ซึ่งเงื่อนไขในการเสนอญัตติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีก็กระทำได้ง่าย กล่าวคือ กรณีเสนอญัตติ 
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตร ีกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 
ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้ของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร มสีทิธเิขา้ชือ่เสนอญตัต ิ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ส่วนญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ 
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหก 
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิด 
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งแม้ว่า ตามข้อเท็จจริงผลการลงมติ 
จะปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง ๕ คน จะได้รับความไว้วางใจทุกคน แต่การเปิดโอกาส 
ให้มีการตรวจสอบเช่นนี้ ก็จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเช่นกัน
 ดงัเปน็ทีท่ราบแลว้วา่ รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ซึง่เปน็ผลมาจาก 
การปฏิรูปการเมืองภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการปฏิรูปการเมืองที่มุ่งเน้นเสถียรภาพของรัฐบาล  
ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น และต้องการสร้างเสถียรภาพ 

๔ ๕

 ๕รัฐบาลซึ่งจัดตั้งโดยมีพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำได้เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑.



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

ใหก้บัรฐับาลเพือ่ใหบ้รหิารประเทศไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งยาวนาน โดยกำหนดใหม้อีงคก์รอสิระคอยตรวจสอบ 
การทำหนา้ที ่แตก่ไ็มเ่ปน็ไปตามทีค่าดหวงั เพราะรฐับาลจะมเีสถยีรภาพหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัการสนบัสนนุ 
ของประชาชน ต้องเป็นไปตามพัฒนาทางการเมือง สังคม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่บังคับให้เข้มแข็ง ในส่วนขององค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ที่หวังจะให้มีความเป็นกลางมีอิสระอย่างแท้จริงนั้น 
ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เพราะองค์กรที่มีอำนาจมาก ก็มักจะถูกแทรกแซงเพื่อรักษาสถานภาพ
ของตน๖  
 แตร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ นี ้มกีารกำหนดเงือ่นไขและหลกัเกณฑ ์
ในการตรวจสอบนักการเมืองไว้เป็นอันมาก อาทิ
 - การเสนอญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
 - การกำหนดหลักการเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ค่อนข้างเข้มงวด
 ๑.๒ ความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองไทย มีความรุนแรงมากขึ้นในสถานการณ์ 
ของปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระแสความคิดที่แตกต่างกันหรือความต้องการสุดขั้วที่เกิดขึ้น 
ทั้งในด้านความมั่นคงของการเมืองการปกครอง หลักการของธรรมาภิบาล การแก้ไขปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ความสุจริตและความชอบธรรม รวมตลอด 
ถึงหลักการสำคัญต่าง ๆ  ทำให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันและเกิดความขัดแย้งขั้นวิกฤตนำไป 
สู่ความรุนแรงต่างๆ แม้ว่า ผู้ที่แสดงความคิดทางการเมืองไทยจะมีวุฒิภาวะ แต่การนำเสนอ 
ความคิดเห็นในภาวะของสังคมที่อ่อนไหวอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงได้ ซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรง 
มีปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๕๑ และในช่วงเมษายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา
 ๑.๓ ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “ประชาธิปไตย” 
เท่าที่ควร 
  เมื่อกลับไปวิเคราะห์ถึงระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในอดีตจะพบว่า จากเดิม 
ไม่มีส่วนร่วม ก็เข้าสู่ระบบการมีส่วนร่วมโดยการเลือกตั้งผู้แทน ไม่ต่อต้านระบบแต่งตั้ง จากระบบ 
การมีส่วนร่วมโดยนักศึกษา เป็นส่วนร่วมของประชาชน และเข้ามาสู่ชนชั้นกลาง นักธุรกิจรายย่อย 
จนกระทั่งเข้าสู่ทฤษฎีสองนครา ที่มีการกล่าวว่า ชนบทเลือกรัฐบาล คนเมืองล้มรัฐบาล นอกจากนี้  
ยังพบ ความไม่สนใจการเมืองของเยาวชน สตรี และคนชรา 
 ข้อมูลเหล่านี้  เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความหมายของประชาธิปไตยเท่าที่ควร จึงไม่มีความรู้สึกหวงแหนหรือมีความรู้สึกหวงแหน 
แต่ถูกชักจูงกระทำในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยครรลองของระบอบประชาธิปไตย เช่น การซื้อขายคะแนนเสียง     
เป็นต้น 

๔ ๕

 ๖เอกสารสรุปประเด็นการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทางออกของประเทศไทยภายใต้วิกฤติความคิดแตกต่าง” วันจันทร์ที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาและ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.



บทบาทของวุฒิสภาในการปฏิรูปการเมืองไทย

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

 ๑.๔ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทำให้เกิด “นักธุรกิจการเมือง” หรือเข้าลักษณะ “ธนกิจการเมือง” 
ที่มุ่งจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์หรือปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มพวกพ้องของตน จึงทำให้  
เกิดกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่เรียกกันว่า “มุ้ง” หรือ “กลุ่ม” ทำให้เกิดการต่อรองผลประโยชน์โดยการ 
เปลี่ยนขั้วทางการเมืองได้ง่าย ดังที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการซื้อตัวสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ เนื่องจากสมาชิก 
จะไม่ให้ความสำคัญกับพรรคการเมืองและมติของพรรคการเมืองแต่จะมุ่งให้ความสำคัญและฟังเสียง 
ของผู้นำกลุ่มของตนเป็นหลัก 
 หากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองนี้บ่อยครั้ง ย่อมคาดหมายได้ว่า ระบบพรรคการเมือง 
ที่นักวิชาการพยายามออกแบบให้นักการเมืองใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันนโยบายและการ 
ดำเนินการทางการเมืองเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติก็จะล่มสลายในที่สุด
 ๑.๕ อุปสรรคของการพัฒนาการเมืองของไทยที่สำคัญๆ ได้แก่
  การยดึมัน่ในระบบศกัดนิาและยดึตดิระบบเจา้ขนุมลูนาย ความไมเ่คารพตอ่ความเสมอภาค 
ของมนุษย ์รวมทั้งการยึดมั่นระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม มีการตอบแทนบุญคุณในทางผิดๆ 
และมคีวามเชือ่ในระบบวิง่เตน้โดยไมเ่ชือ่หลกับรกิารโดยเสมอหนา้และมกัมคีวามนยิมนบัถอืคนมอีำนาจ 
มเีงนิ โดยไมค่ำนงึถงึความมคีณุธรรม ดงัจะเหน็จากงานวจิยัของสถาบนัพระปกเกลา้๗ จำนวนหลายเรือ่ง 
ทีส่ะทอ้นภาพการเมอืงการปกครองในทอ้งถิน่ จะพบวา่ สว่นใหญน่กัการเมอืงทีก่มุอำนาจและไดอ้ำนาจ 
ในการบริหารท้องถิ่นจะเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงมาจากการทำธุรกิจในท้องถิ่นและเป็นการ 
เล่นการเมืองในลักษณะต่อเนื่องและรวบอำนาจไว้ในกลุ่มของตน ซึ่งทำให้นักการเมืองที่มีอุดมการณ์ 
ที่จะทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่วมปกครองท้องถิ่นของตน ซึ่งภาพของ 
การเมอืงระดบัประเทศกม็ลีกัษณะทีค่ลา้ยกนั โดยจะพบวา่ นกัการเมอืงจะผกูขาดการบรหิารประเทศ 
โดยกลุ่มและพรรคพวกของตนมากกว่าจะยึดหลักการและอุดมการณ์ที่จะทำงานให้แก่สังคมและ 
ประเทศชาติอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว จึงทำให้พัฒนาการของการเมืองไทย 
ไม่สามารถเติบโตตามทิศทางและแนวทางของระบอบประชาธิปไตย

บทที่ ๒ วุฒิสภามีบทบาทในการปฏิรูปการเมืองไทยได้อย่างไร
 วุฒิสภาเป็นองค์กรที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นกลางทางการเมืองและเป็นองค์กรที่สามารถ 
คานอำนาจกับสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายบริหารได้ 
 เจตนารมณ์ของการมีสภาที่สอง ก็เพื่อเป็นการถ่วงดุลกับอำนาจของพรรคการเมืองที่มีเสียง 
ข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร เพราะสภาผู้แทนราษฎรแม้จะแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็ตาม  
แตส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรฝา่ยคา้นยอ่มไมส่ามารถควบคมุตรวจสอบฝา่ยบรหิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

๖ ๗

 ๗สถาบันพระปกเกล้า,เอกสารประกอบการสัมมนา “การเมืองการปกครองไทย (ครั้งที่ ๓)”, ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒.



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

 แต่อย่างไรก็ตาม การถ่วงดุลของวุฒิสภาเป็นเพียงเพื่อให้เกิดความรอบคอบในเรื่องต่างๆ เช่น 
การกลั่นกรองกฎหมาย การให้ความเห็นชอบและการพิจารณาเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
 ดงันัน้ การมวีฒุสิภาโดยเจตนารมณด์งักลา่ว มคีวามจำเปน็สำหรบัระบบรฐัสภาของประเทศไทย  
ทั้งนี้ หากไม่มีวุฒิสภาก็จะทำให้อำนาจทางการเมืองของพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภา 
กลายเป็นอำนาจที่ไม่มีอำนาจอื่นใดคอยถ่วงดุล หรือตรวจสอบได้
 ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 
ทีม่คีวามเปน็กลางทางการเมอืงและมคีวามเปน็อสิระเปน็อยา่งสงู จึงจะสามารถดำเนินการตามบทบาท 
อำนาจหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ที ่ทัง้นี ้เนือ่งจากไมม่ผีลประโยชนข์องพรรคการเมอืงและผลประโยชนท์บัซอ้น 
อย่างอื่น
 การที่วุฒิสภามีลักษณะพิเศษเช่นนี้ ก็จะทำให้วุฒิสภาสามารถทำหน้าที่รักษาและปกป้อง 
ผลประโยชน์ของชาติได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการคำนึงถึงมติของพรรคการเมืองหรือความครอบงำ 
จากกลุ่มผลประโยชน์

 วุฒิสภาจะมีบทบาทในการปฏิรูปการเมืองได้อย่างไรในอนาคต 
 มีผู้กล่าวว่า “วุฒิสภาเป็นเสาหลักในการปฏิรูปการเมือง” เพราะรัฐธรรมนูญพยายามวาง 
หลักการให้วุฒิสภาปลอดจากการเมือง เมื่อวุฒิสภาเป็นเสาหลักในการปฏิรูปการเมือง จึงต้อง 
กลับมาทบทวนบทบาทของวุฒิสภาว่า บทบาทของวุฒิสภาในส่วนใดที่จะมีส่วนในการปฏิรูป 
การเมืองได้บ้าง โดยพิจารณาตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาที่สำคัญ ๆ  ดังนี้
 ๒.๑ บทบาทของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา เมื่อพิจารณาบทบาทอำนาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมาธกิารสามญัประจำวฒุสิภานัน้ ตามกฎหมายรฐัธรรมนญูไดก้ลา่วถงึบทบาทอำนาจหนา้ที่ 
ของคณะกรรมาธกิารโดยใหค้ณะกรรมาธกิารสามญัและคณะกรรมาธกิารวสิามญั มอีำนาจหนา้ทีก่ระทำ 
กจิการสอบสวน หรอืศกึษาเรือ่งใดๆ อนัอยูใ่นอำนาจหนา้ทีข่องสภา แลว้รายงานตอ่สภา และวฒุสิภา 
มอีำนาจตราขอ้บงัคบัการประชมุเพือ่กำหนดเรือ่งหรอืกจิการอนัเปน็อำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมาธกิาร 
สามญัแตล่ะชดุ การปฏบิตัหินา้ทีแ่ละองคป์ระชมุของคณะกรรมาธกิารและวธิกีารประชมุ (มาตรา ๑๓๕  
และมาตรา ๑๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐) ซึ่งในการประชุม 
คณะกรรมาธิการต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นำข้อบังคับนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภามาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม (ข้อ ๘๔ ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑)
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย๘ พบว่า คณะกรรมาธิการมีปัญหาต่าง ๆ   
ทำให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อันเป็นอุปสรรค 
ที่ทำให้วุฒิสภาไม่สามารถช่วยปฏิรูปการเมืองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งประกอบด้วย

๖ ๗

 ๘วนิดา สัจพันโรจน์,การพัฒนาคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาไทย,วารสารวิจัยรามคำแหง ปีที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ ๑ เดือน 
กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๑.



บทบาทของวุฒิสภาในการปฏิรูปการเมืองไทย

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

 - ปัญหาด้านโครงสร้าง กรณีเกี่ยวกับการไม่ได้รับความร่วมมือในการใช้อำนาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมาธิการ ที่ไม่สามารถพิจารณาลงโทษบุคคลที่ไม่ยอมให้เอกสารข้อมูลและไม่ยอมมา 
ชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมาธิการ และหลีกเลี่ยงโดยส่งตัวแทนที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ 
และข้อมูลไม่เพียงพอมาชี้แจงแทน ทำให้คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาขาดข้อเท็จจริงที่ใช้ในการ 
พิจารณา และโครงสร้างองค์กรคณะกรรมาธิการวุฒิสภาได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ไม่ชัดเจน  
และไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานบางส่วนของรัฐบาล ตลอดทั้งการจัดโครงสร้างภายในของแต่ละ 
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภายังไม่เป็นระบบและไม่สอดคล้องกับภารกิจในการควบคุมและ 
ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล
 - ด้านระบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ โดยแยกเป็น ๕ ประเด็น ดังนี้
  ๑) คณะกรรมาธิการของวุฒิสภายังไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ ๆ  กฎหมายกำหนดไว้ได้  
อาทิ งานด้านพิจารณารายละเอียดร่างพระราชบัญญัติ งานด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล 
งานด้านการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล และงานด้านการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อนำ 
ข้อมูลและรายละเอียดมาประกอบการพิจารณาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  ๒) ระบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ยังขาดความเชื่อมโยงแบบ 
เป็นเครือข่ายกับกระทรวงต่างๆ และยังขาดการประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา  
ขาดการประสานงานกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถ 
นำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาได้ตามที่ต้องการ 
  ๓) ระบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ยังคงใช้หรืออิงระเบียบข้อบังคับ 
และกฎหมายของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐบาลซึ่งไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ 
ของวฒุสิภาทีม่ลีกัษณะแตกตา่งกบังานฝา่ยบรหิาร ทำใหก้ารปฏบิตังิานของคณะกรรมาธกิารขาดความ 
คล่องตัว และขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
  ๔) งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาและวุฒิสภา  
ในทางปฏบิตัวิฒุสิภาตอ้งของบประมาณรายจา่ยประจำปจีากฝา่ยบรหิารทำใหฝ้า่ยนติบิญัญตัไิมม่อีสิระ 
ต้องพึ่งงบประมาณจากฝ่ายบริหาร ซึ่งถ้าขัดแย้งกับฝ่ายบริหาร ก็มักจะไม่ได้รับงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีตามความจำเป็นที่ต้องการใช้ทำให้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ 
ไม่สามารถแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ยังต้องขึ้นตรงต่อฝ่ายบริหาร เพราะต้องพึ่งพาในด้าน 
งบประมาณเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารงาน
  ๕) ระบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ยังขาดห้องปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมาธิการแต่ละคณะ และยังขาดวัสดุอุปกรณ์และขาดเจ้าหน้าที่ประจำ ที่คอยสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ทำให้คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ไม่สามารถ 
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๘ ๙



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

 - ด้านบุคลากรที่ทำให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภายังไม่มีประสิทธิภาพ 
เทา่ทีค่วร ซึง่สบืเนือ่งจากปญัหาการเขา้สูต่ำแหนง่คณะกรรมาธกิารของวฒุสิภาทีป่รกึษา ผูช้ำนาญการ 
นักวิชาการ และเลขานุการ ของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ยังไม่เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถ 
และมีศักยภาพอย่างแท้จริงเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าวได้ ยังคงใช้ระบบอุปถัมภ์มาโดยตลอด ทำให้ 
ตำแหน่งต่างๆ เป็นที่มาของการตอบแทนผู้มีบุญคุณที่สนับสนุนนักการเมืองหรือหัวคะแนน 
ของนักการเมือง ทำให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถ 
พัฒนาได้เท่าที่ควรจะเป็น และปัญหาข้าราชการประจำของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยเฉพาะ 
ฝ่ายวิชาการและวิจัยส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามความสามารถ เนื่องจากนักการเมือง 
ไมเ่หน็ความสำคญัและไมม่คีวามเชือ่มัน่ในศกัยภาพของขา้ราชการเนือ่งจากสำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
ยังขาดการนำหลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ซึ่งเป็นหลักการ 
บริหารราชการสมัยใหม่ทำให้ขาดการเรียนรู้ในระดับปัจเจกบุคคล (individual learning) ขาดการ 
เรียนรู้ระดับหน่วยงาน (group learning) และขาดการเรียนรู้ระดับองค์กร (organization learning)  
ทำให้การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้ 
การปฏบิตังิานไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วรประกอบกบัยงัขาดบคุลากรดา้นวชิาการและวจิยั ทีส่ามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพในการเสนอปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บริการ 
ด้านวิชาการและด้านบริหารงานแก่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ในการให้คำแนะนำ 
และชี้แนะเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา
 - ด้านสภาพแวดล้อม ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกสำนักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งด้านสภาพแวดล้อมภายในนั้น ยังขาดผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ 
เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการให้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการประกอบการ 
พิจารณาร่างกฎหมาย ของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา เช่น ข้อมูลด้านการควบคุมและกำกับ 
การปฏิบัติงานของรัฐบาล ข้อมูลด้านการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล และข้อมูล 
ด้านการสนับสนุนการจัดทำประชาพิจารณ์ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ยังขาด 
การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากร และห้องปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอในการใช้งาน และ 
ที่สำคัญยังขาดการปฏิบัติงานแบบเครือข่ายทำให้การติดต่อสื่อสารภายในไม่คล่องตัวไม่รวดเร็ว 
และไม่ทั่วถึง ทำให้งานล่าช้า ไม่ทันเวลาที่ต้องการ 
 ส่วนด้านสภาพแวดล้อมภายนอกปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านการเมืองที่ประเทศไทย 
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่ เสมอทำให้มีการเลือกตั้งบ่อยครั้ง  ถ้าเมื่อใดที่นักธุรกิจ 
หรือผู้มีอิทธิพลมีเสียงข้างมากได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาล ผลก็คือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาจะไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาการถูกครอบงำทางการเมือง 
จากฝ่ายบริหาร ที่เป็นนักธุรกิจ หรือนายทุนที่ซื้อเสียงเข้ามาบริหารประเทศ ทำให้คณะกรรมาธิการ 
ของวุฒิสภา ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัญหาด้านสังคม การที่มี 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่เสมอและบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความแตกแยกในวุฒิสภา ส่งผลต่อ 

๘ ๙
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คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาและวุฒิสภาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เท่าที่ควร 
ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาและวุฒิสภา 
   - ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยิ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จะมีผลกระทบต่อ 
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ
   ดงันัน้ หากบทบาทของวฒุสิภาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นคณะกรรมาธกิารสามารถขบัเคลือ่น 
ไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปราศจากอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น ก็จะทำให้เกิดการปฏิรูปการเมือง 
ในลักษณะเป็นการปฏิรูปภาคส่วนสำคัญทางการเมือง อันประกอบด้วยภาคผู้แทนหรือนักการเมือง  
ภาคพลเมอืง และภาคองคก์รตามรฐัธรรมนญู รวมทัง้เปน็การปฏริปูกลไกขององคก์รสำคญัทางการเมอืง  
ซึ่งกลไกขององค์กรสำคัญทางการเมือง โดยเฉพาะกลไกการสร้างความก้าวหน้าทางการเมือง
 ๒.๒ บทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญในการปฏิรูปการเมือง
   นอกจากบทบาทของวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวกับด้านคณะกรรมาธิการจะสามารถช่วย 
ให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีแล้ว วุฒิสภายังมีบทบาทที่สำคัญด้านอื่น ๆ   
อีกเช่น
   - บทบาทด้านนิติบัญญัติ ซึ่งบทบาทนี้ ก็จะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปการเมือง  
โดยวุฒิสภาในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลาง ทำให้สามารถกลั่นกรองกฎหมายได้โดย 
ปราศจากประโยชน์แอบแฝง ไม่เข้าไปเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ยึดประโยชน์ของประชาชน 
และประเทศเป็นหลัก และยึดหลักการเป็น “สภาผู้ทรงคุณวุฒิ” ทั้งนี้ วุฒิสภาปัจจุบันจะต้องลบภาพ 
ของวุฒิสภาในอดีต (วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐบาล) ที่ถูกมองว่าเป็น “สภาตรายาง”  
คอยช่วยเหลือฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล รวมทั้งภาพที่มีการกล่าวหาว่าเป็น “สภาทาส” (วุฒิสภา 
ที่มาจากการเลือกตั้งชุด พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๙) เพราะมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่คอย 
ให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์ด้านปัจจัยต่างๆ 
   หากวุฒิสภาดำเนินการตามบทบาทนี้อย่างตรงไปตรงมา ไร้ผลประโยชน์แอบแฝง  
กจ็ะทำใหว้ฒุสิภาสามารถเปน็ทีพ่ึง่ทีห่วงัของประชาชนได้ การพจิารณารา่งกฎหมายของฝา่ย นติบิญัญตั ิ
ก็มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กฎหมายที่ผ่านรัฐสภาก็จะมีคุณภาพสามารถนำไปอำนวยประโยชน์ 
และความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และที่สำคัญบทบาทด้านนี้ก็จะสามารถช่วย
ให้เกิดการปฏิรูปการเมืองได้อีกประการหนึ่งด้วย
   - บทบาทดา้นควบคมุตรวจสอบการบรหิารราชการแผน่ดนิ อนัไดแ้ก ่การรบัทราบคำแถลง 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถาม และการเปิดอภิปรายทั่วไป บทบาทด้านนี้ มีส่วนช่วยให้ 
การปฏิรูปการเมืองมีความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นบทบาทที่วุฒิสภาสามารถกระทำ 
โดยตรงตอ่ฝา่ยการเมอืง โดยเฉพาะฝา่ยการเมอืงทีม่อีำนาจในการบรหิารราชการแผน่ดนิ การดำเนนิการ 
ตามบทบาทนีจ้ะทำใหว้ฒุสิภาสามารถรกัษากลไกของการปฏริปูการเมอืงในเชงิของการสรา้งปฏสิมัพนัธ ์
ทางการเมือง 

๑๐ ๑๑
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   - บทบาทด้านการให้ความเห็นชอบและการพิจารณาเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ในองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ อันประกอบด้วย อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบบุคคล  
ดังต่อไปนี้คือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเลือกบุคคล 
ดังต่อไปนี้ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และอัยการสูงสุด ซึ่งบทบาท 
ของวุฒิสภาด้านนี้ มีความสำคัญยิ่งในการสร้างสมดุลทางการเมือง เพราะกลไกขององค์กรที่ 
รัฐธรรมนูญได้ออกแบบไว้ หากได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม กลไกต่าง ๆ   
ตามรัฐธรรมนูญก็จะขับเคลื่อนไปอย่างเป็นระบบ การปฏิรูปการเมืองก็จะมีกระบวนขับเคลื่อน 
โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภามีอำนาจในการตัดสินใจ 
คดัสรรบคุคลใหไ้ปดำรงตำแหนง่ ลว้นแลว้แตเ่ปน็องคก์รทีม่บีทบาทสำคญัในการปฏริปูการเมอืงทัง้สิน้ 
    ดังนั้น วุฒิสภาจะต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาตามบทบาทนี้อย่างละเอียดรอบคอบ  
และต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมืองค่อนข้างสูง ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดอคติในการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาเลือกบุคคล หากสามารถดำเนินบทบาทนี้ได้อย่างมีความถูกต้อง 
โปร่งใสแล้ว ย่อมสามารถรับรองได้ว่า กระบวนการปฏิรูปการเมืองก็จะขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทาง 
ที่ถูกต้องยิ่งขึ้น
   - บทบาทด้านการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง ซ่ึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ที่อาจถูกถอดถอนได้ ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก 
วฒุสิภา ประธานศาลฎกีา ประธานศาลรฐัธรรมนญู ประธานศาลปกครองสงูสดุ หรอือยัการสงูสดุ ฯลฯ  
(มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐)
   สำหรบับทบาทนี ้ถอืวา่ เปน็บทบาททีเ่ปน็การปฏริปูในทางตรงของวฒุสิภา เพราะวฒุสิภา 
สามารถที่จะเข้าไปตัดสินในการพิจารณาถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง ซึ่งหากวุฒิสภาเห็นว่า 
การกระทำของฝา่ยการเมอืงดงักลา่วเปน็อปุสรรคตอ่การปฏริปูการเมอืงตามขอ้กลา่วหาของผูเ้สนอเรือ่ง  
วุฒิสภาก็สามารถที่จะพิจารณาลงมติถอดถอนได้ และผลของการพิจารณาเช่นนั้น ก็จะสามารถปฏิรูป
การเมืองได้โดยตรง 
   อย่างไรก็ดี โดยเหตุที่บทบาทอำนาจหน้าที่นี้  มักจะยึดโยงกับข้อกล่าวหาที่ เป็น  
“การเล่นการเมือง” หรือเป็น “เครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง” จึงมักจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การใช้ดุลพินิจ เพราะวุฒิสภาในฐานะที่เป็นผู้ตัดสิน ทำหน้าที่ลักษณะทำนองเดียวกันกับ “ตุลาการ”  
วฒุสิภาจงึตอ้งมคีวามเปน็อสิระในการพจิารณาและตดัสนิใจคอ่นขา้งสงู และตอ้งปราศจากอคตทิัง้ปวง  
จึงจะสามารถปฏิรูปการเมืองได้อย่างถูกต้อง
   - บทบาทดา้นการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเรือ่งตา่งๆ อาท ิการใหค้วามเหน็ชอบในการ 
แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ การรับทราบหรือการให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ  
การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การปิดสมัยประชุมสมัยสามัญก่อนครบกำหนดเวลา  
ตลอดจนการให้ความเห็นชอบการทำหนังสือสัญญา 
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   สำหรบับทบาทนี ้จะตอ้งเนน้ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการใหค้วามเหน็ชอบการทำหนงัสอืสญัญา 
ซึง่ตามรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั มปีญัหาเกีย่วกบัการดำเนนิการตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐  
เป็นอันมาก ทั้งนี้ เนื่องจากทำให้ฝ่ายปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  
เพราะเกรงว่าจะขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติดังกล่าว 
   อย่างไรก็ดี โดยที่หลักการเกี่ยวกับให้ความเห็นการทำหนังสือสัญญา ก็มีลักษณะ 
เช่นเดียวกับการทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้น การพิจารณาของวุฒิสภา 
ก็จะต้องยึดหลักการในเรื่องความรอบคอบและความถูกต้องเป็นหลัก ซึ่งหากวุฒิสภาสามารถ 
ดำเนนิการตามบทบาทดงักลา่วโดยไมม่คีวามบกพรอ่งแลว้ กจ็ะเปน็การสรา้งสมดลุในระบบการเมอืงได ้ 
โดยเฉพาะในด้านการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ
   - บทบาทอำนาจและหน้าที่อื่นๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด อาทิ การตราข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา ประมวลจริยธรรม การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี 
ที่เสนอรัฐสภาในแต่ละปี และรายงานประจำปีขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ส่วนราชการ 
และหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
   ดังนั้น วุฒิสภาจึงควรดำเนินการตามบทบาทนี้โดยยึดหลักการของประโยชน์สาธารณะ  
กล่าวคือ ยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง หากดำเนินการตามหลักการนี้ ก็จะทำให้มีระบบ 
ในการควบคุมกลไกการปฏิรูปการเมืองให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างถูกต้องประการหนึ่ง
 ๒.๓ บทบาทของวุฒิสภากับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมือง 
  สำหรับอีกบทบาทหนึ่งของวุฒิสภาในปัจจุบันก็คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมือง  
ดังตัวอย่างเช่น ประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งรัฐสภาที ่๑๗/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท ์
เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมี 
นายดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานกรรมการ โดยมีกรรมการอื่นๆ ประกอบด้วยตัวแทน 
จากวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา 
ค้นคว้าและรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ในบ้านเมือง ประเด็นการ 
ปฏิรูปการเมือง และประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  จากการศึกษาเบื้องต้นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีข้อเสนอที่สำคัญๆ ดังนี้๙ 
  ๑) ประเด็นเกี่ยวกับมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในประเด็นการยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและ 
กรรมการบริหารพรรค โดยที่ประชุมเห็นควรให้ยกเลิกโทษยุบพรรคและการเอาผิดแบบเหมารวม 
แต่ให้เป็นความผิดเฉพาะตัว และต้องเพิ่มโทษมากกว่าการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๕ ปี คือ เพิ่มเป็น  
๑๐ ปี
 

 ๙สืบค้นจาก : http://www.parliament.go.th/parcy/adhoc.php?adhoc_id=42,เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒.

๑๒ ๑๓
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  ๒) ประเด็นเกี่ยวกับที่มาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าระบบที่มา 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว  
๔๐๐ คน และระบบบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน แต่ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำ
  ๓) ประเด็นเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ที่ประชุมมีมติให้มีที่มาจากการเลือกตั้ง 
ทั้งหมด มีจำนวน ๒๐๐ คน โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ให้มีอำนาจหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย 
และตรวจสอบ รวมถึงแต่งตั้ง ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตด้วยว่า 
อาจให้ตัดบทเฉพาะกาลเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาที่ระบุว่า  
วาระแรกให้อยู่ ๓ ปีทิ้ง เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาชุดแรกอยู่ได้ถึง ๖ ปี
  ๔) ประเด็นเกี่ยวกับมาตรา ๑๙๐ ว่าด้วยการทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศที่ต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการมีความเห็นร่วมกันให้คงหลักการเดิม  
แต่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มข้อความให้อำนาจเกี่ยวกับการกำหนดประเภทของหนังสือสัญญา 
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และให้เร่งรัดออกกฎหมายกำหนดประเภท ขั้นตอนและวิธี 
การจัดทำหนังสือสัญญาตามความในวรรคห้าของมาตรา ๑๙๐ เพราะหลักเกณฑ์ในปัจจุบันเป็น 
อุปสรรคในการทำงานของรัฐบาล
  ๕) ประเด็นเกี่ยวกับมาตรา ๒๖๕ เรื่องการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้แก้ไขให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถไป 
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและกรรมการในหน่วยงานของรัฐได้ อาทิ เลขานุการและที่ปรึกษา 
รัฐมนตรี เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
และเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถทำงานใกล้ชิดและตอบสนองประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
  ๖) ประเด็นเกี่ยวกับมาตรา ๒๖๖ เรื่องการสั่งการหน่วยราชการในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ที่ประชุมมีมติ 
ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตราดังกล่าว โดยตัดความใน (๑) ออก เพื่อให้สมาชิกรัฐสภา ช่วยแก้ปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ 
  เมื่อได้พิจารณาถึงบทบาทและผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว เห็นว่า 
การที่สมาชิกวุฒิสภาได้รับเลือกให้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมือง รวมทั้งได้รับความไว้วางใจ
สูงสุดจากทุกฝ่ายโดยให้นายดิเรก ถึงฝั่ง ซึ่งเป็นผู้แทนของวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานกรรมการ 
ย่อมแสดงให้เห็นว่า วุฒิสภาเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางและอิสระ  
ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเด่นของวุฒิสภา 
  แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคม 
และนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองได้อย่างแท้จริงหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอในการปฏิรูป 
การเมืองจะสอดคล้องและตอบสนองปัญหาที่กำลังประสบอยู่หรือไม่ 
  ในส่วนของความคิดเห็นของผู้ เขียนได้เคยเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวนี้ไว้ในหนังสือ “บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๑๒ ๑๓
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พุทธศักราช ๒๕๕๐” ซ่ึงเป็นช่วงที่มีกระแสของการขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อปี ๒๕๕๑ โดยแบ่งข้อเสนอออกเป็น ๒ ส่วน คือ
  ๑) ข้อเสนอให้มีองค์กรยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
ทั้งในรูปแบบและเนื้อหา (บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เล่มที่ ๑) 
  ๒) ข้อเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา (บทวิเคราะห์ทางวิชาการ 
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เล่มที่ ๑-๒)
  นอกจากนี้ เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับครั้งนี้เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
ทุกภาคส่วน ทั้งในแง่ที่มาและรูปแบบของรัฐธรรมนูญอันมีฐานที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง 
และเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมีหลักการที่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย จึงควรที่ต้องพิจารณา 
ดว้ยความรอบคอบ โดยจะตอ้งกำหนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวมประเดน็ความคดิเหน็ของผูม้สีว่น 
เกี่ยวข้อง และเวลาในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจะต้องมีเวลาในการพิจารณาศึกษา 
อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ วัน ทั้งนี้ นับแต่มีการตั้งองค์กรยกร่างรัฐธรรมนูญ
  ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ปัญหาทางการเมืองดังได้กล่าวมาแล้ว หากมีองค์กรที่สามารถ 
ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางและอิสระดังเช่นองค์กร “วุฒิสภา” ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่า ปัญหา 
ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้จะได้รับการแก้ไขและหมดสิ้นไปอย่างแน่นอน
 
บทสรุป
  โดยที่สังคมปัจจุบันมีกระแสเรียกร้องถึง “การปฏิรูปการเมือง” ซึ่งผู้เขียนก็เห็นว่า 
การปฏิรูปการเมืองในยุคปัจจุบัน ควรจะเป็นลักษณะการปฏิรูปกลไกขององค์กรสำคัญทาง 
การเมือง ซึ่งกลไกขององค์กรสำคัญทางการเมือง ประกอบด้วย ๕ กลไก คือ ๑. โครงสร้างหน้าที่ 
ทางการเมือง ๒. ปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง ๓. การสร้างสมดุลทางการเมือง ๔. การปรับตัว 
ทางการเมือง และ ๕. การสร้างความก้าวหน้าทางการเมือง มิใช่เน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ทางการเมือง แต่เป็นการปฏิรูปพฤติกรรมทางการเมืองมากกว่า 
  ด้วยเหตุนี้ “วุฒิสภา” ในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งความหวังใหม่ในการปฏิรูปการเมือง 
ในอนาคต จึงควรได้ตระหนักถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนด มากกว่าการคำนึงถึง 
ผลประโยชน์ของกลุ่ม พวกพ้อง และประโยชน์ส่วนตน และสามารถมีบทบาทในการพัฒนา 
ประเทศเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ในระยะยาวมิใช่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อย 
ในระยะสั้น ทั้งนี้ จะยึดหลักการตามดำริของศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช ประธาน 
วุฒิสภาที่ว่า 
  “...บทบาทของวุฒิสภานั้น ไม่ว่าจะอยู่ในภาวการณ์เช่นใด วุฒิสภาต้องทำหน้าที่ของตน 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งที่หวังของสังคมได้โดยต้องทำหน้าที่บนพื้นฐาน 
ของข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ด้วยความอิสระ โปร่งใส และเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

และประเทศชาติ...”๑๐  
  หากวุฒิสภาได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ย่อมจะส่งผลให้การปฏิรูป 
การเมืองมีทิศทางที่ถูกต้องและสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดองค์กรทางการเมืองเพื่อทำให้ 
การพัฒนาทางการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยซึ่งส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม 
ได้มากขึ้น เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่าง  
สันติวิธี ซึ่งมิใช่จะมุ่งเน้นการปฏิรูปการเมืองที่มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เพียงโครงสร้าง 
การจัดองค์กรทางการเมืองแบบใหม่เท่านั้น เพราะหากมุ่งเน้นแต่เพียงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ 
องค์กรทางการเมืองโดยไม่ได้มุ่งเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพฤติกรรมทางการเมืองก็จะทำให้คำว่า 
“การปฏริปูการเมอืง” กลบัเขา้มาสูว่งัวนเดมิๆ หรอืเขา้ทำนองพายเรอืในอา่งทีไ่มม่โีอกาสเจอมหาสมทุร  
หลุดบ่วงกรรมได้แต่อย่างใด. 

 ๑๐คำกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “บทบาทของวุฒิสภาภายใต้วิกฤติความคิดแตกต่าง” โดยศาสตราจารย์พิเศษ 
ประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา, เอกสารสรุปประเด็นการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “ทางออกของประเทศไทยภายใต้วิกฤติ 
ความคิดแตกต่าง” วันจันทร์ท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม  
ดิ เอมเมอรัลด์ - กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาและสำนักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา.
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