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การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
โดยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

บทนำ
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได

ประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยมีสาระสำคัญประการ
หนึ่งเพื่อกำหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา ซึ่งการขอเปด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาตามมาตรา ๑๖๑๑ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนั้น
จดัไดวาเปนกลไกในการควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิวธิกีารหนึง่ นอกจาก
การตัง้กระทถูามและการตัง้คณะกรรมาธกิารตามทีร่ฐัธรรมนญูไดใหอำนาจไว
โดยผเูขยีนไดศกึษา วเิคราะหและสบืคนถงึเจตนารมณของบทบญัญตัดิงักลาว
ตั้งแตเมื่อครั้งแรกเริ่มที่มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญจนถึงฉบับปจจุบัน
ตลอดจนติดตามผลการบังคับใชบทบัญญัติวาดวยการขอเปดอภิปรายทั่วไป
ในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ ตามมาตรา ๑๘๗๒ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จากผลงานของวุฒิสภาในอดีต
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของบทบัญญัติดังกลาว
ตามรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัวามปีระสทิธภิาพตามวถิกีารปกครองแบบรฐัสภา
สมดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม
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โดยการขอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา
การบรหิารราชการแผนดนิ
การควบคมุ
การบรหิารราชการแผนดนิ

* นิติกร ๖ กลุมงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑ บัญญัติวา

"มาตรา ๑๖๑ สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจงปญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ

การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทำไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง"
๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๗ บัญญัติวา

"มาตรา ๑๘๗ สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ

การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทำไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง"
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การขอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา ๑๖๑ กำหนดใหการขอเปด

อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา จะตองมีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเขาชื่อขอเปดอภิปราย
ทั่วไปในวุฒิสภา โดยตองมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง
หรือชี้แจงปญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ
และสามารถกระทำไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่งเทานั้น ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่
มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปไวไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา และมีหลักเกณฑการขอเปดอภิปรายทั่วไปตาม
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๙ ที่กำหนดใหการขอเปด
อภปิรายทัว่ไปตามมาตรา ๑๘๗ ตองทำเปนหนงัสอืยืน่ตอประธานวฒุสิภา โดย
ระบุใหชัดเจนวาจะใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสำคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเรื่องใด และใหประธานวุฒิสภาแจงการ
ขอเปดอภปิรายทัว่ไป ไปยงันายกรฐัมนตรเีพือ่บรรจเุขาระเบยีบวาระการประชมุ
เปนเรื่องดวน เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสำคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเรื่องที่ขอเปดอภิปรายทั่วไปแลว สมาชิก
มีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามได และรัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบ
ขอซักถาม ซึ่งผูเขียนเห็นวา ในการยกรางขอบังคับการประชุมวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา ๑๓๔๓ คงจะเทียบเคียงมาจากขอบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑการขอเปด
อภิปรายทั่วไปดังกลาวดวย
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๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๔ บัญญัติวา
"มาตรา ๑๓๔ สภาผแูทนราษฎรและวฒุสิภามอีำนาจตราขอบงัคบัการประชมุเกีย่วกบัการเลอืกและการปฏบิตัหินาที่

ของประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติ
หนาที่ และองคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
รางพระราชบญัญตั ิการเสนอญตัต ิการปรกึษา การอภปิราย การลงมต ิการบนัทกึการลงมต ิการเปดเผยการลงมตกิารตัง้กระทถูาม
การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และการอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอำนาจตราขอบงัคบัเกีย่วกบั
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้"
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เจตนารมณของการขอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา
บทบัญญัติวาดวยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภานี้ ไดเคย

มีบัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๔๙๒ ซึง่ขณะนัน้ประเทศไทยไดมสีภารางรฐัธรรมนญูเปนครัง้แรก
โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยอำนาจหนาที่
ของวุฒิสภาบางประการ ขยายอำนาจรัฐสภาในอันที่จะควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดิน ปรับปรุงวิธีการเพื่อใหฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารไดฟง
ความคิดเห็นของกันและกันไดโดยกวางขวาง หากแตตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาวไมเหมือนกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เสียทีเดียว เนื่องจากมีขอแตกตาง
ที่สำคัญคือ ตามมาตรา ๑๓๐ นั้น ใหอำนาจทั้งสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา
สามารถขอเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติได โดยกำหนดสัดสวน
จำนวนสมาชิกที่จะขอเปดอภิปรายไมต่ำกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิก
ทัง้หมดของแตละสภา ขณะนัน้รฐัธรรมนญูไดกำหนดใหมสีมาชกิวฒุสิภาทีม่าจาก
การแตงตั้งจำนวน ๑๐๐ คน เทากับวาสมาชิกวุฒิสภาเพียง ๒๐ คนก็สามารถ
ขอเปดอภิปรายไดแลว แตคณะรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะขอใหระงับการเปด
อภปิรายทัว่ไปนัน้เสยีได เมือ่เหน็วาเปนเรือ่งทีย่งัไมควรเปดเผย เพราะเกีย่วกบั
ความปลอดภัยหรือประโยชนสำคัญของแผนดิน ซึ่งจะพบวาตามมาตรา ๑๘๗
ในการนำบทบญัญตัมิาตรา ๑๓๐ มาปรบัใชใหมนัน้ ไดพยายามยตุบิทบาทของ
ฝายบรหิารในการเขามามอีทิธพิลตอการเปดอภปิรายทัว่ไปดงักลาวใหสามารถ
ทำได โดยคณะรัฐมนตรีไมมีสิทธิขอใหระงับการเปดอภิปรายทั่วไป แตทั้งนี้
ไดกำหนดสดัสวนจำนวนสมาชกิวฒุสิภาทีจ่ะขอเปดอภปิรายทัว่ไปมากขึน้ คอื

๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๑๓๐ บัญญัติวา
"มาตรา ๑๓๐ สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนไมต่ำกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของแตละ

สภามสีทิธเิขาชือ่เสนอญตัตขิอใหเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา หรอืสภาผแูทนแลวแตกรณ ี เพือ่ใหคณะรฐัมนตรแีถลงขอเทจ็จรงิ
หรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ญัตติดั่งกลาวในวรรคกอน ถาเปนของสมาชิกแหงสภาใดก็ใหยื่นตอประธานแหงสภานั้น และใหประธาน
แหงสภาที่ไดรับญัตติแจงไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดเวลาสำหรับการเปดอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมชากวาสามสิบวันนับแต
วันที่นายกรัฐมนตรีไดรับแจง แตคณะรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะขอใหระงับการเปดอภิปรายทั่วไปนั้นเสียได เมื่อเห็นวาเปนเรื่องที่
ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือประโยชนสำคัญของแผนดิน

ในการเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ สภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได"



®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

บทความทางวิชาการ

ตองไมนอยกวาสามในหาซึ่งก็คือไมนอยกวา ๑๒๐ คน ทั้งนี้เพื่อใหเปน
หลักประกันวาเรื่องที่จะขออภิปรายทั่วไปนั้น เปนเรื่องที่สำคัญอันควรขอเปด
อภิปรายจริงๆ โดยมีสมาชิกสวนใหญใหความสนใจเขาชื่อขอเปดอภิปราย

ในการสบืคนเจตนารมณของมาตรา ๑๘๗ จากรายงานการประชมุสภา
รางรฐัธรรมนญู พบวาในชัน้คณะทำงานยกรางรฐัธรรมนญูและคณะกรรมาธกิาร
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ มิไดมีบทบัญญัติดังกลาว แตมาปรากฏในชั้นการ
พิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญ โดยเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณา
รางรฐัธรรมนญูไดเสนอเปนรางมาตรา ๑๘๗ ทว ิในทีป่ระชมุสภารางรฐัธรรมนญู
และที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ ภายหลังเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวปรากฏเปนมาตรา ๑๘๗ โดยมเีหตผุลในการเสนอเนือ่งจากสมาชกิวฒุสิภา
ไดมาจากการเลือกตั้งแลว จึงสมควรที่จะใหสมาชิกวุฒิสภาไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขจะยื่นอภิปราย
ไมไววางใจไมไดและจะลงมติไมได๕

สวนในมาตรา ๑๘๗ วรรคสอง เพื่อเปนการแบงเบาภาระของ
คณะรัฐมนตรีที่จะไมตองมาแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจงปญหาสำคัญเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินมากเกินไป จึงไดบัญญัติใหการขอเปดอภิปราย
ทั่วไปของวุฒิสภาตามมาตรา ๑๘๗ วรรคสองนี้จะกระทำไดเพียงครั้งเดียว
ในสมัยประชุมหนึ่ง๖

สำหรบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑
นัน้ไดลดจำนวนสมาชกิวฒุสิภาทีม่สีทิธเิขาชือ่ขอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา
เปนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
ทั้งนี้โดยมีเจตนารมณใหการเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติสามารถ
กระทำไดงายขึ้น สงผลใหคณะรัฐมนตรีตองมุงบริหารราชการแผนดินอยาง
รอบคอบ และโปรงใส หากคณะรัฐมนตรีไมสามารถชี้แจงปญหาเกี่ยวกับการ
บรหิารราชการแผนดนิไดอยางสมเหตสุมผล ยอมสงผลกระทบตอคณะรฐัมนตรี

๕ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๖ (เปนพิเศษ)
วันศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐. หนา ๑๕๐-๑๕๑.

๖ ประณต นันทิยะกุล. สาระแหงรัฐธรรมนูญ คำอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตามมาตรา
หมวดที่ ๖ รัฐสภา หมวดที่ ๗ คณะรัฐมนตรี บรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพแวนแกว, พ.ศ. ๒๕๔๔ , หนา ๓๖๓.
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การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
โดยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

ในดานความเชื่อมั่น หรือในดานอื่นๆ และอาจนำไปสูการถอดถอนออกจาก
ตำแหนงในภายหลังได นอกจากนี้การจำกัดใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถขอเปด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาไดเพียงครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง ก็เพื่อมิใหเปน
ภาระแกรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมากเกินไป รวมทั้งเพื่อใหวุฒิสภามีเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่อยางอื่นดวย๗

ผลการบงัคบัใชบทบญัญตัวิาดวยการขอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา
ตามมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๔๐๘

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซึ่งขณะนั้นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
แตงตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมครั้งสุดทายโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม
(ฉบบัที ่๖) พทุธศกัราช ๒๕๓๙ ยงัคงทำหนาทีว่ฒุสิภาตอไปตามบทเฉพาะกาล
แหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ วุฒิสมาชิกกลุมหนึ่ง
ไดหารือกันที่จะยื่นญัตติเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อใหคณะรัฐมนตรี
ซึ่งขณะนั้น นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี แถลงขอเท็จจริง
หรือชี้แจงปญหาสำคัญเกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการ
ลงมติ เนื่องจากขณะนั้นไดเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ โรงงานตาง ๆ  ไดปด
กิจการเพราะไมสามารถตานทานกับภาวะการขาดทุนและภาระหนี้สิน กอให
เกิดปญหาการวางงาน รัฐบาลตองเจรจาขอตกลงตามกรอบในหนังสือแสดง
เจตจำนงขอความชวยเหลอืทางวชิาการและการเงนิกบักองทนุการเงนิระหวาง
ประเทศ กอปรกับปญหาความไมโปรงใสของการประมูลโครงการขยายระบบ
สื่อสัญญาณความเร็วสูง (เอสดีเอช) และกรณีทุจริตไมปาสาละวิน แตความ
พยายามในการยืน่ญตัตดิงักลาวไมประสบผลสำเรจ็ เนือ่งจากวฒุสิภารวบรวม

ˆˆ

๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ.
เจตนารมณรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐. กรงุเทพฯ : สำนกักรรมาธกิาร ๓ สำนกังานเลขาธกิาร
สภาผูแทนราษฎร, พ.ศ. ๒๕๕๐, หนา ๑๕๘.

๘ สรุปและเรียบเรียงขอมูลจากศูนยกลางขาว NEWSCENTER ตั้งแตวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘.
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บทความทางวิชาการ

รายชือ่ไมครบตามเงือ่นไขทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดไว คอื ไมนอยกวาสามในหาของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา อีกทั้งขณะนั้นเปนสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติ รัฐสภาดำเนินการประชุมไดเฉพาะแตกรณีที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๕๙ วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ อันไดแก

• กรณีที่บัญญัติไวในหมวด ๒ พระมหากษัตริย
• การพิจารณารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ
• การอนุมัติพระราชกำหนด
• การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม
• การใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา
• การเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหบุคคลดำรงตำแหนง
• การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนง
• การตั้งกระทูถาม
• การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้เวนแตรัฐสภาจะมีมติใหพิจารณาเรื่องอื่นใดดวยคะแนนเสียงเกิน

กึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียขูองทัง้สองสภา แมวาพรรคฝายคาน
ในขณะนั้นไดแถลงตอสื่อมวลชนวายินดีที่จะใหความสนับสนุนหากวุฒิสภา
ตองการรวบรวมคะแนนเสียงใหเกินกึ่งหนึ่งเพื่อจะใหรัฐสภามีมติใหพิจารณา
เรื่องดังกลาวได แตเนื่องจากการรวบรวมเสียงของวุฒิสภาไมครบเกณฑ
ทีจ่ะเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา โดยวฒุสิมาชกิฝายทีไ่มเหน็ดวยกบัการเปด
อภิปรายไดแสดงความเห็นวา รัฐบาลยังสามารถแกปญหาไดพอสมควร และ
วุฒิสภาที่จะมีสิทธิตรวจสอบฝายบริหารตามมาตรา ๑๘๗ ควรเปนวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้ง

ภายหลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งไดสิ้นสุดวาระ
การดำรงตำแหนงและไดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนครั้งแรกตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สมาชิกวุฒิสภา
บางสวนไดมคีวามพยายามทีจ่ะยืน่ญตัตเิปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภา โดยไมมี
การลงมติตามมาตรา ๑๘๗ ดังนี้
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การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
โดยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

๑. สมยัรฐับาลทีน่ายชวน หลกีภยั เปนนายกรฐัมนตร ี (สงิหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓)

เรือ่งทีต่องการใหคณะรฐัมนตรแีถลงขอเทจ็จรงิหรอืชีแ้จงปญหา
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลาออกทำใหสภาผูแทนราษฎรขาด
ความสมบรูณ ไมมผีทูำหนาทีต่รวจสอบการทำงานของรฐับาล การปองกนัเหตุ
รุนแรงที่จะเกิดขึ้นในสังคม ปญหาความยากจน การวางงาน ราคาพืชผลทาง
การเกษตร ภาวะราคาน้ำมนัมรีาคาสงูขึน้ สนิคาราคาแพง ปญหาหนีส้าธารณะ
และเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ เปนตน

ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาไดเนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาฝายที่ไมเห็นดวยกับการเปดอภิปรายทั่วไป

ดังกลาว เห็นวา สมาชิกวุฒิสภาเขามาดำรงตำแหนงไดไมนานจึงสมควร
ที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล โดยตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาปญหา
ขอเท็จจริงตาง ๆ  เปนเบื้องตนเสียกอน และเนื่องจากสมัยประชุมดังกลาวเปน
สมยัประชมุสามญันติบิญัญตั ิไมสามารถประชมุเรือ่งอืน่ใดนอกเหนอืจากกรณี
ตามที่มาตรา ๑๕๙ วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไว

๒. สมยัรฐับาลทีพ่นัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตรี
(เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕)

เรือ่งทีต่องการใหคณะรฐัมนตรแีถลงขอเทจ็จรงิหรอืชีแ้จงปญหา
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
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บทความทางวิชาการ

กรณีงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหกับการพัฒนาการทองเที่ยวและ
การพัฒนาเครือขายสถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๑๑ มากจนเกินสมควร

ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาได เนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาฝายที่ไมเห็นดวยกับการเปดอภิปรายทั่วไป

ดังกลาว เห็นวา วุฒิสภาไมควรใชอำนาจตามมาตรา ๑๘๗ โดยไมจำเปน ควร
จะมีหลักฐานในการขอเปดอภิปรายอยางแนชัด และตองการฟงการชี้แจงของ
รัฐบาลจากการแถลงผลงานครบ ๑ ป ตอรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๘
วรรคสอง๙ และรอพิจารณาหลักฐานจากการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีของ
พรรคฝายคาน

๓. สมยัรฐับาลทีพ่นัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตรี
(กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๖)

เรื่องที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจง
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ดวยเปนการสมควรที่จะไดใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจง
ปญหาสำคญัทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม เกีย่วกบัการบรหิารราชการ
แผนดนิของรฐับาลทีไ่มยดึถอืบทบญัญตัขิองกฎหมาย กอใหเกดิความลมเหลว
ขาดประสทิธภิาพ มกีารทจุรติอยางกวางขวางในทกุระดบั ขาดการปองกนัเหตุ

ˆ˘

๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  มาตรา ๘๘ วรรคสอง  บัญญัติวา
"ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอรัฐสภา

ใหชัดแจงวาจะดำเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้
และตองจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการรวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง"
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การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
โดยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

ความรนุแรงทีจ่ะเกดิขึน้ในสงัคม เกดิปญหาความสงบเรยีบรอย ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สิทธิการรับรู การแสดงออกไมไดรับ
ความคุมครอง ปญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ผลักภาระปญหาไปสูอนาคต
ปญหาหนี้สาธารณะ ความรุนแรงของปญหายาเสพติด ความแตกตางใน
รายไดของคนรวยและคนจน คนวางงาน ขอเรยีกรองของประชาชนคนยากจน
และองคกรตาง ๆ ถูกละเลย โครงการตาง ๆ ของรัฐเกิดความขัดแยงกับ
ความตองการของประชาชนและมีการทุจริต

ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาได เนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาฝายที่ไมเห็นดวยกับการเปดอภิปรายทั่วไป

ดังกลาว เกรงวาประชาชนจะเขาใจวาวุฒิสภาใชอำนาจโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร และเนื่องจากในสมัยประชุมสามัญทั่วไปขณะนั้นวุฒิสภาจะตอง
ดำเนินการถอดถอนรัฐมนตรีตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงเห็นวา สมควรใชอำนาจในการถอดถอน
มากกวา

๔. สมยัรฐับาลทีพ่นัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตรี
(ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖)

เรื่องที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจง
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ประเด็นเกี่ยวกับการสงทหารไทยไปอิรัก

˜
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ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาได เนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาสวนใหญไมเห็นชอบกับการขอเปดอภิปราย

ทั่วไปดังกลาว

๕. สมยัรฐับาลทีพ่นัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตรี
(กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๗)

เรื่องที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจง
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ประเด็นปญหาการแพรระบาดและการปกปดขอมูลในเรื่องที่ประชาชน
ควรทราบในเรื่องของไขหวัดนก การขอลดคาสัมปทานไอทีวี การปฏิรูประบบ
ราชการ แนวคิดการแตงตั้งกำนัน - ผูใหญบาน ปญหาความไมสงบในภาคใต
การนำนโยบายหวยใตดินมาอยูบนดิน การทุจริตโครงการบอบำบัดน้ำเสีย
คลองดาน และการทุจริตเชิงนโยบายตาง ๆ

ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาได เนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากปญหาที่สมาชิกวุฒิสภาสวนใหญใหความสนใจ คือ เรื่อง

ไขหวัดนก ซึ่งขณะนั้นวุฒิสภาไดพิจารณากระทูถามและมีสมาชิกวุฒิสภา
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การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
โดยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

เสนอญัตติใหวุฒิสภามีมติใหพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
นางสุดารัตน เกยุราพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และนายเนวิน
ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเขารวมประชุมวุฒิสภา
ตามมาตรา ๒๑๐๑๐ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐
เพือ่แถลงขอเทจ็จรงิกรณกีารระบาดของโรคไขหวดันกรวมถงึตัง้คณะกรรมาธกิาร
วิสามัญ เพื่อพิจารณาสอบสวนและศึกษาในกรณีการแพรระบาดของ
โรคไขหวดันก (กรณปีรากฏในภายหลงัวาทีป่ระชมุวฒุสิภาพจิารณาแลวลงมติ
ไมเห็นชอบกับญัตติดังกลาว) และมีสมาชิกวุฒิสภาบางสวนเห็นวาวุฒิสภาไม
ควรอภิปรายถึงปญหาความรุนแรงในภาคใตเนื่องจากเปนเรื่องลอแหลม และ
อาจกระทบตอความมั่นคงของประเทศ

๖. สมยัรฐับาลทีพ่นัตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตรี
(มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๘)

เรื่องที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือชี้แจง
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

๑) ปญหาการจัดซื้อจัดจางในโครงการสำคัญของรัฐ เชน การจัดซื้อ
เครื่องตรวจวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ ๙๐๐๐ โครงการศาลาไทยในงานเอกซโป ที่
ประเทศญี่ปุน

๒) ปญหามาตรการอุดหนุนภาคเกษตรกรรม ที่พบความรั่วไหล เชน
โครงการสนบัสนนุปยุอนิทรยีในป พ.ศ. ๒๕๔๕ โครงการสนบัสนนุกลายางพารา
โครงการรับจำนำขาว โครงการรับจำนำลำไย

๓) ปญหามาตรการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ที่มีการนำทรัพยสินของรัฐ
เขาตลาดหุน

๔) ปญหาการนำประเทศเขาสูการคาเสรี
๕) ปญหามาตรการพฒันาความสามารถในการแขงขนัของกลมุภาคการผลติ
๖) ปญหาการปฏิรูปนโยบายพลังงาน

˜Ú

๑๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๐ บัญญัติวา
"มาตรา ๒๑๐ รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา แตไมมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีตองเขารวมประชุม
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ ใหนำมาใชบังคับโดยอนุโลม"
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๗) ปญหาโครงสรางการจัดสรรและบริหารงบประมาณแผนดิน
โดยมีขอสังเกตวา ไมมีเรื่องปญหาความไมสงบในชายแดนภาคใต

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดใชบทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เสนอใหเปดอภิปรายทั่วไปโดยไม
มกีารลงมตใินทีป่ระชมุรวมกนัของรฐัสภา เพือ่ฟงความคดิเหน็ของสมาชกิสภา
ผแูทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาเกีย่วกบัการบรหิารราชการแผนดนิวาดวยการ
แกปญหาความยากจน และการแกปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต อันไดแก
จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งสมาชิกรัฐสภาไดอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นอยางกวางขวาง และรัฐมนตรีไดตอบขอซักถามของสมาชิกรัฐสภา
ในทีป่ระชมุรวมกนัของรฐัสภา ครัง้ที ่๔ (สมยัสามญัทัว่ไป) วนัพธุที ่๓๐ มนีาคม
๒๕๔๘ และครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘
เปนที่เรียบรอยแลว

ผลการขอเปดอภิปรายทั่วไปโดยไมมีการลงมติ
ไมสามารถยืน่ญตัตขิอเปดอภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาได เนือ่งจากสมาชกิ

วุฒิสภารวบรวมคะแนนเสียงไดไมครบจำนวน ๑๒๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญ
กำหนดจำนวนขัน้ต่ำไว (ไมนอยกวาสามในหาของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา)

เหตุผลที่ไมสามารถเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาฝายที่ไมเห็นดวยกับการเปดอภิปรายทั่วไป

ดังกลาว เห็นวา พรรคฝายคานในขณะนั้น อันประกอบดวยพรรคประชาธิปตย
และพรรคชาติไทยไดทำหนาที่ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยยื่นญัตติ
ขอเปดอภิปรายไมไววางใจ นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมแลว นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาในกลุมแกนนำรวบรวมราย
ชือ่เพือ่ขอเปดอภปิรายทัว่ไป ไดแสดงความคดิเหน็วา เหตทุีส่มาชกิวฒุสิภาบาง
สวนไมรวมลงชือ่ เนือ่งจากสมาชกิวฒุสิภาบางคนเตรยีมทีจ่ะสงญาตพิีน่องของ
ตนเองลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองใหญในการ
เลือกตั้งครั้งตอไป บางสวนเกรงวาจะกระทบกระเทือนถึงธุรกิจ และบางสวน
ที่ไมลงชื่อเพราะมีความสนิทสนมกับทางรัฐบาล
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บทสรุป
ระบบรัฐสภาของประเทศไทยนั้นเปนระบบสภาคู อันประกอบดวย

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา โดยที่รัฐธรรมนูญกำหนดใหสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภามีอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และไดเพิ่ม
อำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินใหกับวุฒิสภาที่แตกตางจาก
สภาผูแทนราษฎร อันไดแก อำนาจในการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดย
ไมมีการลงมติตามมาตรา ๑๖๑ นอกเหนือจากการตั้งกระทูถามและการตั้ง
คณะกรรมาธิการที่คลายคลึงกับสภาผูแทนราษฎร หากแตสภาผูแทนราษฎร
นั้นมีอำนาจขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี หรือ
รฐัมนตรเีปนรายบคุคลได เนือ่งจากสภาผแูทนราษฎรนัน้ ประกอบดวยสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
เพื่อเขามาเปนผูแทนของประชาชน และเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแลว สมาชิก
สภาผแูทนราษฎรทีส่งักดัพรรครวมรฐับาลกต็องผลกัดนันโยบายในการบรหิาร
ราชการแผนดิน สวนพรรคฝายคานก็มีหนาที่ในการถวงดุลอำนาจ ตรวจสอบ
การดำเนินนโยบายของรัฐบาล จึงสามารถควบคุมการใชอำนาจของรัฐบาลได
โดยตรงแตกตางจากวุฒิสภา ที่การควบคุมการบริหารราชการแผนดินนั้นมุงที่
จะแจงเตือนใหประชาชนไดทราบถึงขอบกพรองในการบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐบาล อันเปนมาตรการควบคุมรัฐบาลโดยทางออมเพื่อใหรัฐบาล
มุงปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ และโปรงใสเทานั้น แตจากการติดตาม
ผลการบังคับใชมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏวา ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหนงหกปของ
วฒุสิภาชดุแรกทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชนนี ้ไมสามารถขอเปดอภปิราย
ทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสำคัญ
เกีย่วกบัการบรหิารราชการแผนดนิโดยไมลงมตไิดแมแตครัง้เดยีว สบืเนือ่งจาก
มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะขอเปดอภิปรายทั่วไปไมถึงสามในหาของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา ทั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดใหการขอเปด
อภิปรายดังกลาวจะกระทำไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่งก็ตาม

จากเหตุดังกลาวมีนักวิชาการไดแสดงความคิดเห็นวา ถึงแมสมาชิก
วุฒิสภา จะไมสามารถขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาได แตสมาชิกวุฒิสภา
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สามารถใชการตัง้กระทถูามแทนได และการตัง้กระทถูามสามารถทำไดงายกวา
เพราะสามารถเสนอกระทูถามไดโดยไมจำตองมีผูรับรอง แตจากการศึกษา
รัฐธรรมนูญ ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และขอมูลสถิติกระทูถามแลวพบวา
แมกระทูถามจะทำไดงายแตก็มีขอจำกัดมากมาย กลาวคือ รัฐมนตรีมีสิทธิที่
จะไมตอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวา เรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชนสำคัญของแผนดิน ในการประชุมวุฒิสภา
ครัง้หนึง่ ๆ  ใหบรรจกุระทถูามไดไมเกนิหากระท ูเวนแตมกีรณจีำเปนหรอืเรงดวน
ประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทูถามเกินหากระทูก็ได กระทูถามแตละกระทูให
ตั้งถามและซักถามไดเฉพาะคนเดียว การถามและการตอบกระทูถามในการ
ประชมุวฒุสิภาครัง้หนึง่ใหมกีำหนดระยะเวลาไมเกนิสองชัว่โมง ในการประชมุ
วุฒิสภาครั้งหนึ่งๆ มิใหผูตั้งกระทูถามคนเดียวกันถามเกินหนึ่งกระทู เวนแตไม
มกีระทถูามของสมาชกิอืน่เหลอือยเูมือ่รฐัมนตรไีดตอบแลว ผตูัง้กระทถูามมสีทิธิ
ซกัถามไดอกีหนึง่ครัง้ เวนแตจะขอซกัถามตอไปเพราะคำตอบยงัไมหมดประเดน็
และประธานของที่ประชุมอนุญาต ในการซักถาม ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิที่จะชี้
แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาที่จำเปน รัฐมนตรีจะขอเลื่อนการตอบกระทูถาม
ในทีป่ระชมุวฒุสิภากไ็ดแตตองชีแ้จงเหตผุลในทีป่ระชมุวฒุสิภา และใหกำหนด
วาจะตอบไดเมือ่ใด อนึง่จากสถติขิอมลูกระทถูาม พบวาในป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘
จำนวนกระทูถามที่ตอบแลว ทั้งในที่ประชุมวุฒิสภาและในราชกิจจานุเบกษา
มีจำนวนนอยกวาครึ่งหนึ่งของที่ตั้งถาม ดังที่ผูเขียนไดประมวลผลสถิติขอมูล
กระทูถามของวุฒิสภาไวทายบทความนี้ตามภาคผนวก ๑

สวนการตั้งคณะกรรมาธิการนั้นจากการรวบรวมผลงานดานการ
ตั้งคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา พบวามีรายงานของคณะกรรมาธิการซึ่ง
ทีป่ระชมุพจิารณาแลวจำนวนทัง้สิน้ ๑๔๐ เรือ่ง และทีร่อการพจิารณาอกีจำนวน
ทั้งสิ้น ๔๘ เรื่อง ดังที่ผูเขียนไดรวบรวมผลขอมูลรายงานของคณะกรรมาธิการ
โดยแบงตามคณะกรรมาธิการตาง ๆ ของวุฒิสภาไวทายบทความนี้ ตาม
ภาคผนวก ๒ ซึ่งการดำเนินการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องตาง ๆ
ตามทีส่ภามอบหมายนัน้ หากคณะกรรมาธกิารออกคำสัง่เรยีกรฐัมนตรมีาแถลง
ขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที่พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาอยู รัฐมนตรีสามารถมอบหมายใหบุคคลอื่นมาตอบ
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ขอซักถามแทนได เพราะไมมีบทบังคับใหรัฐมนตรีตองมาตอบชี้แจงขอซักถาม
ดวยตนเอง

การขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาโดยไมมีการลงมติ จึงยังคงเปน
กลไกสำคัญในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของวุฒิสภา ดังที่
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบญัญตัไิว ในมาตรา ๑๖๑
หากแตไดมีการลดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะใชสิทธิขอเปดอภิปรายทั่วไป
ในวฒุสิภาเปนไมนอยกวาหนึง่ในสามของจำนวนสมาชกิวฒุสิภาทัง้หมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา หรือไมนอยกวา ๕๐ คน เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
กำหนดจำนวนสมาชกิวฒุสิภาไวทัง้สิน้ ๑๕๐ คน เพือ่ใหการขอเปดอภปิรายทัว่ไป
ในวฒุสิภาตามมาตรา ๑๖๑ มผีลบงัคบัใชไดจรงิในทางปฏบิตัิ

มาตรา ๑๖๑ จึงเปนความหวังของประชาชนที่จะไดเห็นการควบคุม
การบรหิารราชการแผนดนิอยางเปนรปูธรรม แมจะไมสามารถลงมตไิมไววางใจ
นายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรเีปนรายบคุคลเหมอืนอยางสภาผแูทนราษฎรกต็าม
หากแตเปนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินที่ตรงตามวัตถุประสงคของ
วฒุสิภาในอนัทีจ่ะกระตนุเตอืนใหสาธารณชนไดทราบ และใหรฐับาลตระหนกั
ถงึขอบกพรองในการบรหิารราชการแผนดนิไดอยางตรงจดุ ซึง่เปนทีน่าตดิตาม
อยางยิ่งวา การลดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะใชสิทธิขอเปดอภิปรายทั่วไปใน
วุฒิสภาโดยไมมีการลงมตินี้ จะเปนปจจัยที่เอื้ออำนวยใหมีการเปดอภิปราย
ทั่วไปในวุฒิสภาไดจริงหรือไม หรือวาเปนเพราะเหตุผล ปจจัยอื่นๆ ที่ทำใหไม
สามารถขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาได จึงเปนเรื่องที่ประชาชนจะตอง
ติดตามตอไป
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ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะขอมูลกระทูถามของวุฒิสภาชุดที่มาจากการ
เลือกตั้ง โดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่จนครบกำหนดวาระหกปในการดำรง
ตำแหนงตั้งแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เทานั้น
ทั้งนี้ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลสถิติกระทูถามเปนรายป ดังตอไปนี้

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๓๑๑  มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ กระทู ไดแก 
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๒๗ กระทู

ประกอบดวย
• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๑๑ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน ๓ กระทู
• กระทูถามที่ระงับไปเนื่องจาก
 คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตำแหนง จำนวน ๑๓ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๓ กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๑ กระทู
• กระทูถามที่ระงับไปเนื่องจาก
 คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตำแหนง จำนวน ๒ กระทู

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๔๑๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๑ กระทู ไดแก
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๑๔๖ กระทู

ประกอบดวย
• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๑๐๘ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๑๘ กระทู

ภาคผนวก ๑
ประมวลผลสถติขิอมลูกระทถูามของวฒุสิภา

๑๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานวุฒิสภา ๒๕๔๓. กรุงเทพฯ :  สามเจริญพาณิชย พ.ศ. ๒๕๔๔, หนา ๗๓.
๑๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานวุฒิสภา ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ :  จิรรัชการพิมพ พ.ศ. ๒๕๔๕, หนา ๖๖.
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• กระทูถามที่ไมอนุญาตใหตั้งถาม จำนวน ๓ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน ๑๖ กระทู
• กระทูถามที่ระงับไปเนื่องจากสมาชิกภาพ
 ของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง จำนวน ๑ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๕ กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน  ๖ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๙ กระทู

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๕๑๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๗ กระทู ไดแก
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๙๓ กระทู

ประกอบดวย
• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน  ๖๔ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน  ๑๙ กระทู
• กระทูถามที่ไมอนุญาตใหตั้งถาม จำนวน ๓ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน  ๖ กระทู
• กระทูถามที่ระงับไปเนื่องจากสภาชิกภาพ
 ของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง จำนวน  ๑ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๔ กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน  ๘ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน  ๖ กระทู

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๖๑๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ กระทู ไดแก
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๑๐๓ กระทู

ประกอบดวย

๑๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานวุฒิสภา ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพชวนพิมพ, พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๖๙.

˜¯
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• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๔๐ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๕๒ กระทู
• กระทูถามที่ไมอนุญาตใหตั้งถาม จำนวน ๒ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน  ๙ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๓ กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๖ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๖ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน ๑ กระทู

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๗๑๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๐ กระทู ไดแก
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๑๔๙ กระทู

ประกอบดวย
• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๖๖ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๓๐ กระทู
• กระทูถามที่ไมอนุญาตใหตั้งถาม จำนวน ๑ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน ๕๑ กระทู
• กระทูถามที่ระงับไปเนื่องจากสภาชิกภาพ
ของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง จำนวน ๑ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๑๓ กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๑๑ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๕๐ กระทู

๑๔ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานวุฒิสภา ๒๕๔๖. กรุงเทพฯ :  เลคแอนดฟาวดเทนพริ้นติ้ง,
พ.ศ. ๒๕๔๗,  หนา ๙๕.

๑๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานวุฒิสภา ๒๕๔๗. กรุงเทพฯ :  ศิริวัฒนา อินเตอรพริ้น,
พ.ศ. ๒๕๔๘, หนา  ๑๑๑.
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การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
โดยการขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

ภาคผนวก ๒
รายงานของคณะกรรมาธกิารซึง่ทีป่ระชมุวฒุสิภาพจิารณาแลว๑๗

ขอมูลกระทูถาม พ.ศ. ๒๕๔๘๑๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๑ กระทู ไดแก
๑) กระทูถามที่ขอใหตอบในที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๑๕๐ กระทู

ประกอบดวย
• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๕๙ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๖๖ กระทู
• กระทูถามที่ขอถอน จำนวน ๒๕ กระทู

๒) กระทูถามที่ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๕๑กระทู
ประกอบดวย

• กระทูถามที่ตอบแลว จำนวน ๘ กระทู
• กระทูถามที่คางตอบ จำนวน ๔๓ กระทู

๑๖ สำนักการประชุม  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานดานการประชุม  สมัยสามัญทั่วไป ฉบับที่ ๑๔.
กรุงเทพฯ :  สำนักการพิมพ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, พ.ศ.  ๒๕๔๘,  หนา ๙๗-๑๔๐  และ สำนักการประชุม  สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา. สรุปผลงานดานการประชุม  สมัยสามัญนิติบัญญัติ ฉบับที่ ๑๕. กรุงเทพฯ :  สำนักการพิมพ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, พ.ศ.  ๒๕๔๘,  หนา ๑๒๕-๑๙๖.

๑๗ อางแลวตามเชิงอรรถที่ ๑๖, หนา ๕๕-๗๓.

¯

         รายชื่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา จำนวน (เรือ่ง)
คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ ๑๘
คณะกรรมาธกิารการคมนาคม ๖
คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร
และสถาบนัการเงนิ ๗
คณะกรรมาธกิารการงบประมาณ ๙
คณะกรรมาธกิารการตางประเทศ ๗
คณะกรรมาธกิารการทองเทีย่ว ๓
คณะกรรมาธกิารการปกครอง ๒
คณะกรรมาธกิารการมสีวนรวมของประชาชน ๖
คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ๕
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม ๑
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           รายชื่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา จำนวน  (เรื่อง)
คณะกรรมาธกิารการศกึษา ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม ๑
คณะกรรมาธกิารการเศรษฐกจิ การพาณชิย
และอุตสาหกรรม ๑๑
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ๖
คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ ๕
คณะกรรมาธกิารกจิการองคกรอสิระ ๑๑
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม ๗
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ๑
คณะกรรมาธกิารสามญัเพือ่พจิารณาศกึษาและสอบสวน
การปฏบิตัริาชการของสำนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ ๑
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ๓๓
                           รวมทั้งสิ้น ๑๔๐

           รายชื่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา จำนวน  (เรื่อง)
คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ ๒
คณะกรรมาธิการการคลัง  การธนาคาร  และสถาบันการเงิน ๔
คณะกรรมาธกิารการงบประมาณ ๑๓
คณะกรรมาธกิารการปกครอง ๑
คณะกรรมาธกิารการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ ๑
คณะกรรมาธกิารการมสีวนรวมของประชาชน ๑
คณะกรรมาธิการการยุติธรรม  และสิทธิมนุษยชน ๓
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และการพลังงาน ๑
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  การพาณิชย  และอุตสาหกรรม ๑
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ๑
คณะกรรมาธกิารกจิการองคกรอสิระ ๙
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ๑๑
รวมทั้งสิ้น ๔๘

รายงานของคณะกรรมาธิการซึ่งรอการพิจารณา๑๘

๑๘ อางแลวตามเชิงอรรถที่ ๑๗




