Intranet สํา น ก
ั วิช าการ

Intranet สํา น ก
ั งาน

Library

:: ส.ส. ก ับพรรคการ เมื อ ง : การส ังก ัดพรรค, เสรี ภ าพของผู้แ ทนปวงชนประชาธิป ไตยภายในพรรค และการเลื อ กต งแบบปาร์
ั
ตีลิส ต์ ::

.: รายละเอีย ด

การสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครังที 2 เรือง ส. ส. กับพรรคการ เมือง : การสังกัดพรรค, เสรีภาพของผูแ
้ ทนปวงชนประชาธิปไตยภายใน
พรรค และการเลือกตังแบบปาร์ตลิี สต์ จัดโดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ เพือประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิจยั แห่งชาติ สาขานิตศ
ิ าสตร ณ หอ
ประชุมศรีบรู พา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.00 – 16.30 น.
กําหนดการ
12.30-13.00

ลงทะเบียน

13.00-13.30

พิธเี ปิ ดการสัมมนา

13.30-16.30

16.30-17.00

.: สาระสํา ค ัญ

สัมมนาวิชาการ "ส.ส.กับพรรคการ เมือง : การสังกัดพรรค, เสรีภาพของผูแ
้ ทนปวงชนประชาธิปไตยภายในพรรค และการเลือกตังแบบปาร์ตลิี
สต์"
นําการสัมมนาโดย
ศ.( พิเศษ) จรัล ภักดีธนากุล ประธานสภาวิจยั แห่งชาติ สาขานิตศ
ิ าสตร์ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ
ศ. ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ เลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ . ดร. มนตรี รูปสุวรรณ อดีตอาจารย์ประจําคณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รศ. ดร. บุญศรี มีวงศ์อโุ ฆษ อาจารย์ประจําคณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา และอาจารย์ประจําคณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดําเนินรายการโดย ดร. จันทจิรา เอียมมยุรา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ ประจําคณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แลกเปลียนแสดงความคิดเห็น / ซักถาม สรุปการสัมมนา และปิ ดการสัมมนา

.............................................................................................................................................................................................................................
การสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครังที 2 เรือง "ส. ส. กับพรรคการ เมือง : การสังกัดพรรค, เสรีภาพของผูแ
้ ทนปวงชนประชาธิปไตยภายใน
พรรค และการเลือกตังแบบปาร์ตลิี สต์" มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี
ศ.( พิเ ศษ) จร ัล ภ ักดีธ นากุ ล ประธานสภาวิจ ัยแห่ง ชาติ สาขานิ ต ศ
ิ าสตร์ และกรรมาธิก ารยกร่า งร ัฐธรรมนู ญ

ให้ความเห็นไว้ ดังนี ในเวทีสมั มนาทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครังที 2 ว่า ควรยกเลิกระบบ ส. ส. แบบปาร์ตี ลิสต์ เพือให้มต
ี วั แทนของปวงชนชาวไทย ระบบ
เดียว และอยูใ่ นระดับเดียวกันทังประเทศอีกทังเพือให้เกิดเป็ นวิกฤตการณ์ ทางการเมืองใหม่ ขณะทีมีแนวคิดว่าอยากให้พรรคเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ หาก ส . ส. คนใดกระทํา
ความผิด ซือสิทธิขายเสียง เนืองจากทีผ่านมาพรรคการเมืองมักปล่อยปะละเลย ปากว่าตาขยิบ
ศ . ดร. สมคิด เลิศ ไพฑูร ย์ เลขานุ ก ารคณะกรรมาธิก ารยกร่า งร ัฐธรรมนู ญ และรองอธิก ารบดีฝ่ ายบุ ค คลและกฎหมาย มหาวิท ยาล ัยธรรมศาสตร์

ได้ให้ความเห็นไว้ ดังนี ควรจะมีระบบปาร์ตลิี สต์ตอ
่ ไปเพราะมีขอ
้ ดีมากกว่าข้อเสีย โดยเฉพาะด้านความเป็ นธรรมในระบบคะแนนแต่ควรปรับปรุงให้มป
ี ระสิทธิภาพมาก
ขึน
รศ. ดร. มนตรี รู ป สุว รรณ อดีต อาจารย์ ป ระจํา คณะนิ ต ศ
ิ าสตร์ มหาวิท ยาล ัยรามคํา แหง

ได้ให้ความเห็นว่าส. ส. ควรต้องสังกัดพรรคการเมืองเพราะดูจากพฤติกรรมของนักการเมืองในรืองของการซือเสียงและการต่อรอง ส่วนการสังกัดพรรค 90 วัน อาจมี
ปัญหาในเรืองของตัวส. ส. กับหัวหน้าพรรคการเมือง สําหรับในเรืองของปัญหาความเป็ นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง เกิดขึนเพราะนักการเมืองมักใช้เทคนิคต่างๆ
เพือหลบเลียงกฎหมาย แต่ปญ
ั หาทีพบในรัฐธรรมนูญ 2540 คือ เรืองของ การตรวจสอบ มิใช่ตวั กฎหมาย ดังนันจึงควรแก้เฉพาะประเด็นในเรืองของการตรวจสอบ
มากกว่าประเด็นในเรืองอืนๆ
รศ. ดร. บุ ญ ศรี มี ว งศ์ อุโ ฆษ อาจารย์ ป ระจํา คณะนิ ต ศ
ิ าสตร์ มหาวิท ยาล ัยธรรมศาสตร์

ได้ความเห็นว่า ในการแก้ปญ
ั หานันควรต้องมีระบบ Sanction เพือตรวจสอบผูท
้ กระทํ
ี
าความผิด และในการบริหารราชการ มีจุดอ่อนคือสภาไม่มค
ี วามเป็ นสากล ดังนัน
จึงควรแก้ทระบบกฎหมายและระบบสภาและต้
ี
องสร้างระบบงบประมาณแผ่น ดินทีโปร่งใสเพือลดแรงจูงใจในการซือสิทธิขายเสียง ในขณะเดียวกันควรลดการบังคับบัญชา
ของหัวหน้าพรรคการเมืองต่อ ส . ส. ซึงจะทําให้ลดปัญหาในเรืองของการสังกัดพรรคการเมืองได้แต่ควรส่งเสริมสาขาพรรคการเมืองให้เป็ นผูก
้ าํ หนดตัวผูท
้ จะลงสมั
ี
ครรับ
เลือกตังได้เอง สรุปได้วา่ การทีส. ส. จะสังกัดหรือไม่สงั กัดพรรคนันไม่ใช่ปญ
ั หาทีสําคัญ และเห็นว่าควรมีระบบปาร์ตลิี สต์ อยูแ
่ ต่ควรปรับปรุงระบบให้มป
ี ระสิทธิภาพมาก
ขึน ควรปรับลดเกณท์การคิดคะแนนร้อยละ 5 เหลือเพียงร้อยละ 3
ดร. ปริญ ญา เทวานฤมิต รกุ ล รองอธิก ารบดีฝ่ ายการน ก
ั ศึก ษาและอาจารย์ ป ระจํา คณะนิ ต ศ
ิ าสตร์ มหาวิท ยาล ัยธรรมศาสตร์

ได้ให้ความเห็นว่า ปัญหาหลักก่อน กันยายน 2549 คือ นายกรัฐมนตรีอาํ นาจครอบงําส. ส. มากเกินไปจนไม่สามารถปฎิบตั ห
ิ น้าทีได้ จึงเห็นว่าพรรคการเมืองถูกใช้เป็ น
เครืองมือในการครอบงําความเป็ นผูแ
้ ทนปวงชนเพราะโดยหลักการสภาผูแ
้ ทนราษฎรต้องเป็ นเจ้านายของนายกรัฐมนตรีเนืองจากนายกรัฐมนตรีมาจากเสียงข้างมากใน
สภาตามระบบรัฐสภาทีเรียกว่า “Free Mandate” คือ หลักการคุม
้ ครองผูแ
้ ทนปวงชน ซึงเป็ นหลักทีมี บัญญัตอิ ยูใ่ นรัฐธรรมนูญ . 2517 และเป็ นหลักทีบังคับให้ส. ส. ต้อง
สังกัดพรรคการเมืองมาโดยตลอดจนมาถึงรัฐ ธรรมนูญ 2540 ทีมีการบังคับให้ส . ส. ต้องสังกัดพรรคภายใน 90 วัน ดังนันในเรืองของพรรคการเมืองควรต้องมีหลัก
ประชาธิปไตยในพรรคการเมืองซึงหลักนีมีอยูใ่ นรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันแต่ไม่มใี นรัฐธรรมนูญไทย ในขณะทีรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 204 ทีมีการกําหนดให้
แยกฝ่ ายนิตบ
ิ ญ
ั ญัตอิ อกจากฝ่ ายบริหาร จึงทําให้เกิด Strong Prime Minister เพราะคณะรัฐมนตรีกลัวถูกปรับและพ้นจากความเป็ นส. ส. จึงต้องเชือฟังนายกรัฐมนตรี
ตลอดเวลา
สรุปได้วา่ ต้องทําให้ประเทศไทยมีความเป็ นประชาธิปไตยมากกว่านี เช่น รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 308 ที ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด
้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองควร
ให้มก
ี ารรวมถึงส . ส. และส. ว. ด้วยมิใช่เฉพาะนายกรัฐ มนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ซึงในกฎหมายมีการกําหนดเขตอํานาจให้อยูแ
่ ล้ว ซึงการสังกัดพรรค 90 วันนันไม่ได้
แก้ปญ
ั หา แต่อย่างใดแต่สงที
ิ มีความจําเป็ นอย่างมากคือ ความเป็ นประชาธิปไตยและการตรวจสอบโดยฝ่ ายตุลาการทีมากกว่านี
การนํ า ผลทีได้ร ับจากการเข้า ร่ว มฟัง การส ัมมนามาใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน

1 . นํามาเป็ นข้อมูลเพือศึกษา ค้นคว้าเพิมเติมองค์ความรูใ้ นเรืองทีเกียวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
2. นําข้อมูลทีได้จากการสัมมนา เก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลวิชาการเพือใช้ในการให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา
3. นําข้อมูลข้อความคิดเห็นของนักวิชาการส่วนทีเกียวข้องมาทําการวิจยั สรุปผลตามทีได้รบั การแต่งตังเป็ นอนุกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ
.............................................................................................................................................................................................................................
.: เอกสาร
ประกอบ

.: ผู้เ ข้า ร่ว ม

.............................................................................................................................................................................................................................
1.นายวิชาญ ทรายอ่อน
วิทยากร 5
2.นางบุศรา เข็มทอง
นิตก
ิ ร5
3.นายณัฐพล ยิงกล้า
นิตก
ิ ร4

.............................................................................................................................................................................................................................

สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ
้ ทนราษฎร
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