รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ณ หองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ชั้น ๓อาคารรัฐสภา ๑

จุลนิติ

:

ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมของสภารางรัฐธรรมนูญในครัง้ นีม้ ี
ประเด็นอันถือไดวาเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ๆ ในการทีจ่ ะนําไปสูก าร
ปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยใหดียิ่งขึ้ นในความรูสึกของทานนั้นไดมี
แนวความคิดเห็นอยางไร

รศ. นรนิติฯ

:

ประเด็นที่ถือเปนปญหาของการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมคือ
“เราตองรางรัฐธรรมนูญใหเปนรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย” แตการราง
รัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยนั้นจะตองคํานึงถึงปญหาและความขัดแยง
ทางการเมือง เมื่อครั้ง ๒ ปที่ผานมา อันเนื่องมาจากการที่เราไปสงเสริม
ใหรัฐบาลมีความเขมแข็ง แตระบบการตรวจสอบการใชอํานาจหรือการ
สรางสมดุลแหงอํานาจไมดีจนทําใหเกิดปญหาขึ้น นี่คือ ประเด็นปญหาที่
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะตองนําไปพิจารณาใหมากเพื่อคิดหา
วิธีหรือกลไกมาแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งก็มีหลายฝายออกมาแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นตาง ๆ เชน การลดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ
ใหยกเลิกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หรือเสนอวาสมาชิก
วุฒิสภาไมควรจะมาจากการเลือกตั้งแบบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมถึง
มีการแสดงความคิดเห็นวาควรมีการจํากัดระยะเวลาการดํารงตําแหนงของ
ผูทรงอํานาจหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เชน นายกรัฐมนตรีไมควร
ดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระหรือเกิน ๘ ป เปนตน นี่คือประเด็นปญหาที่
รัฐธรรมนูญฉบับใหมตองทําใหสําเร็จ ซึ่งในรายละเอียดของรัฐธรรมนูญ
จะตองมีการแกไขอยางไรบางยังไมสามารถตอบไดในขณะนี้ แตที่สามารถ
ตอบไดในขณะนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้นตองมีความเปนประชาธิปไตย
แตการเปนประชาธิปไตยในที่นี้นั้นจะตองสามารถขจัดปญหาอันเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางฉับพลันเมื่อเดือนกันยายน
๒๕๔๙ ที่ผานมาใหได
บทสัมภาษณ

๑

ปญหาอีกประการหนึ่งในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมคือ
การที่ รั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บชั่ วคราว) พุ ทธศั กราช
๒๕๔๙ ไดกําหนดวาเมื่อสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาใหความเห็นชอบกับ
รางรัฐธรรมนูญแลวตองมีการเผยแพรใหประชาชนทราบและ “จัดใหมีการ
ออกเสียงประชามติ” ที่บอกวาเปนปญหาคือเราตองทําในเรื่องที่เรายังไมมี
ประสบการณมากอน และการทําประชามตินั้นถ าทําในเรื่องเดียวหรื อ
ประเด็นเดียวก็สามารถอธิบายใหประชาชนเขาใจงาย แตการทําประชามติ
ใหคนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญซึ่งเปนเรื่องใหญ และก็มี
ประเด็นหลายประเด็นซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงได และตรงนี้อาจทําให
มีการลงประชามติไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมได
จุลนิติ

:

อยากทราบถึงทิศทางการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญในการ
ดําเนินการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมซึ่งมีกรอบระยะเวลาซึ่งตองจัดทําให
แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก

รศ. นรนิติฯ

:

ถึงแมการดําเนินการของสภารางรัฐธรรมนูญถูกจํากัดดวยเวลา
แตสิ่ งที่สํ าคัญกวานั้นคื อการรางรั ฐธรรมนู ญฉบั บใหมนี้ ไม ใช แคเพียง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมาประชุมกันแลวก็ยกรางรัฐธรรมนูญ
ให เสร็ จเท านั้ น เพราะว ารั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บ
ชั่วคราว) พุ ทธศั กราช ๒๕๔๙ ไดกํ าหนดว าต องนํ าร างรั ฐธรรมนู ญที่
คณะกรรมาธิการฯ ยกรางขึ้นนี้ พรอมทั้งจัดทําคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญ
ที่จัดทําขึ้นใหมนั้นมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยังสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ องคกร และบุคคลตาง ๆ เพื่อพิจารณา และเสนอ
ความคิดเห็น ตลอดจนเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบพรอมทั้งจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนประกอบดวย ซึ่งการรับฟงความ
คิ ดเห็นจากสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และองคกรต าง ๆ นั้ นไม ยาก
เพราะองคกรตาง ๆ เขาไดจัดทําขอคิดเห็นไวแลว
แต ที่ ยากคื อการรั บฟ งความคิ ดเห็ นจากประชาชนทั้ งประเทศ
ซึ่งตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตั้งแตเริ่มตนเลย เพราะถาจะรอไว
ตอนคณะกรรมาธิการฯ ยกรางเสร็จแลวคอยออกไปรับฟงความคิดเห็น
เกรงวาจะไมทันกําหนดเวลา เมื่อรับฟงความคิดเห็นมาแลวตองใหเวลา
คณะกรรมาธิ การฯ ในการกรองข อมู ลและความคิ ดเห็ นแล วรวมเป น
ประเด็น แลวพิจารณาประเด็นเพื่อหาเหตุและผล ฉะนั้น ในการทํางาน
บทสัมภาษณ

๒

อยางนี้ทิศทางในการทํางานมันตองทําในเชิงรุก ตองวิ่งเขาหาประชาชน
เพื่ อให ประชาชนได มี ส วนร วมในการยกร างรั ฐธรรมนู ญให มากที่ สุ ด
และทุ กขั้ นตอนต องมี ความโปร งใส ซึ่ งจะทํ าให ได รั ฐธรรมนู ญที่ เป น
ประชาธิปไตยและตรงกับความตองการของประชาชนทั้งประเทศ
สําหรับกรอบระยะเวลา ๑๘๐ วันนั้น ผมขอเรียนวาจริง ๆ แลว
คณะกรรมาธิการฯ ตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญระยะแรกใหเสร็จภายใน
๑๒๐ วัน ไมใช ๑๘๐ วัน ซึ่ง ๖๐ วันที่เหลือนี้ ตองมีการดําเนินการนําราง
รัฐธรรมนูญนั้นออกเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นดังที่ไดกลาวมาแลว
ซึ่งขั้นตอนนี้ตองใชระยะเวลาอยางนอย ๓๐ วัน และเมื่อไดความคิดเห็น
มาแลวคณะกรรมาธิการฯ ก็ตองนําความคิดเห็นทั้งหมดมาประมวลเพื่อ
พิจารณาและจัดทํารายงานการแกไขเพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติม และ
เสนอร างรั ฐธรรมนู ญต อสภาร างรั ฐธรรมนู ญเพื่ อพิ จารณาให ความ
เห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบอีก ซึ่งในภาพรวมแลวตองถือวาสภาราง
รัฐธรรมนูญดําเนินการไดรวดเร็ว อยางเชน การเลือกกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญในสัดสวนของสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๕ คน ก็สามารถ
ทําการเลือกไดครบภายในวันเดียว เปนตน ทั้งนี้ เนื่องมาจากเราตระหนัก
ถึ งกรอบระยะเวลาที่ มี และที่ สํ าคั ญคื อตระหนั กถึ งความคาดหวั งของ
ประชาชนคนไทยทั้ งประเทศที่ รอคอยรั ฐธรรมนู ญฉบับใหม ซึ่ งความ
คาดหวั ง นี้ ไม ใช แค คาดหวั ง ที่ จะได รั ฐธรรมนู ญธรรมดาเท า นั้ น แต
รัฐธรรมนูญฉบับใหมตองเปนประชาธิปไตยและตองมีกลไกหรือวิธีใหม ๆ
ที่จะสามารถแกไขปญหาความขัดแยงในทางการเมืองที่ผานมาใหได
จุลนิติ

:

ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมในครั้งนี้ไดมีการกําหนดแนวทาง
การประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
มากนอยเพียงใด

รศ. นรนิติฯ

:

การประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําราง
รั ฐธรรมนู ญครั้ งนี้ มี หลั กอยู ว าเราต องพยายามเข าไปให ถึ งประชาชน
ในทุกพื้นที่และในทุกภูมิภาคของประเทศใหมากที่สุด เพราะวาประเทศไทย
ไมใชแคกรุงเทพฯ ดวยเหตุนี้การประชาสัมพันธจึงสําคัญมาก มีบางคน
มี ค วามเข า ใจว า เมื่ อ สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เลื อ กกรรมาธิ ก ารยกร า ง
รัฐธรรมนูญไดครบแลว สมาชิกที่เหลือก็วางไมตองทําอะไร ซึ่งตรงนี้
ขอเรียนเพื่อทําความเขาใจวาไมเปนความจริง เพราะสมาชิกที่ไมไดเปน
กรรมาธิการฯ ต องจั ดทีมออกไปรั บฟ งความคิ ดเห็ นของประชาชนและ
บทสัมภาษณ

๓

เผยแพรประชาสัมพันธไปดวยในตัว และอีกสวนหนึ่งตองพิจารณาจัดทํา
กติกา หลักเกณฑและวิธีการในการออกเสียงประชามติดวย
จุลนิติ

:

บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะเพื่อใหการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมของประเทศไทยสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณนั้น ในทรรศนะของทาน
ในฐานะที่เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทานมีขอสังเกตที่จะฝากไปยั ง
พี่นองประชาชนคนไทยทั้งประเทศในเรื่องใดบาง

รศ. นรนิติฯ

:

อยากใหประชาชนทุกคนใหความสนใจและติดตามการจัดทําราง
รั ฐธรรมนู ญในครั้ งนี้ เป นพิ เศษ และอยากเรี ยนให ทราบว าเนื่ องจาก
“การออกเสียงประชามติ” ของประชาชนเพื่อเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับ
รางรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะมีประเด็นจํานวนมากที่ตองพิจารณา ซึ่งเปนการ
ยากที่ จ ะจั ด ทํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และให ค นเห็ น ด ว ยในทุ ก ประเด็ น
ถาประเด็นใดไมใชประเด็นหลักในรัฐธรรมนูญการเห็นตางกันคงไมเปนไร
เวนแตถาเปนประเด็นหลักใหญเทานั้น
ดังนั้น ไมควรพยายามยกเอาประเด็นรองหรือประเด็นปลีกยอย
มาเป นประเด็ นหลั กในการตั ดสิ นใจว าเห็ นด วยหรื อไม เห็ นด วยกั บร าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม ขอเพียงแตประเด็นหลักหรือโดยภาพรวมดีก็นาจะ
พอแลว ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกฎหมายทั่วไปที่สามารถแกไขได
เมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นในการบังคับใช แตกตางก็แตเฉพาะกระบวนการ
ในการแกไขเทานั้น ประการสําคัญถาเราไดรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาแลว
การเมืองของประเทศไทยก็คงจะเขาสูภาวะปกติไดในที่สุด

????

บทสัมภาษณ

๔

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย เลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ณ อาคารรัฐสภา ๓

จุลนิติ

:

ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมของสภารางรัฐธรรมนูญในครั้งนี้
มีประเด็นอันถือไดวาเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ๆ ในการที่จะนําไปสู
การปฏิ รูปการเมื องของประเทศไทยให ดียิ่งขึ้ นในความรู สึกของท านนั้ น
ไดมีแนวความคิดเห็นไวอยางไร

ศ.ดร. สมคิดฯ

:

ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญจริง ๆ มีอยูหลายประเด็น แตที่เปน
ประเด็นหลักมีอยู ๒ เรื่อง คือ
ประเด็ นแรก รั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช
๒๕๔๐ นั้นไดใหฝายบริหารมีความเขมแข็งหรือมีอํานาจมากจนเกินไป และ
ประเด็นที่สอง คือ กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีความ
ล มเหลวโดยสิ้ นเชิ ง ทั้ งนี้ เพราะฝ ายบริ หารไปแทรกแซงองค กรอิ สระ
เหลานั้น
เพราะฉะนั้น ๒ ประเด็นดังกลาวจึงเปน ๒ ประเด็ นหลักใหญ ๆ
ที่การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้จะตองหาทางแกไขใหได สวนที่เหลือ
ก็เปนประเด็นปลีกยอย แตจริง ๆ แลวก็ไมไดยอยมาก เชน เรื่องสิทธิ
เสรีภาพ เปนตน เพราะถามองจากมุมของประชาชนก็ถือเปนประเด็นใหญ
ไดเชนกัน
แตสําหรับผมนั้ นคิดวาประเด็นใหญจริง ๆ ที่เปนสาเหตุในการ
ลมลางรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ คือเรื่องสถาบันการเมือง ดังนั้น จึงมีโจทยที่
เราจะตองหาคําตอบคือ ทําอยางไรที่จะทําใหความเขมแข็งของฝายบริหาร
ยังคงมี อยู แตสามารถถูกตรวจสอบได งายขึ้น กับทําอยางไรใหองค กร
อิสระทั้งหลายทํางานไดอยางมีอิสระและเปนกลางอยางแทจริง
กรอบการทํางานของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็จะมีอยู
๓ กรอบ คือ
กรอบที่หนึ่ง เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน เรื่องแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐและเรื่องการกระจายอํานาจ
กรอบที่สอง เรื่องสถาบันการเมือง และ
กรอบที่สาม เรื่ององคกรอิสระ
บทสัมภาษณ

๕

ซึ่งกรอบการทํางานทั้งสามกรอบดังกลาว เราใหน้ําหนักใกลเคียง
กัน แตเมื่อเปรียบเทียบวาเรื่องอะไรเปนเรื่องใหญ ผมมีความเห็นวาเรื่อง
สถาบันการเมืองนาจะเปนเรื่องใหญที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนเรื่องที่
คนสนใจกันมาก ดังจะเห็นไดจากสื่อในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งคอนขางจะพูดใน
เรื่องสถาบันการเมืองอยูคอนขางมาก
จุลนิติ

:

อยากทราบถึ งทิ ศทาง บทบาทและอํ านาจหน าที่ ของสภาร าง
รัฐธรรมนู ญกั บการดําเนิ นการจัดทํ ารัฐธรรมนูญฉบั บใหม โดยภาพรวม
เปนอยางไร

ศ.ดร. สมคิดฯ

:

ทิศทางการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็คือตองรางรัฐธรรมนูญ
ใหดีกวาเดิมและคงไมจํากัดเฉพาะ ๒ ประเด็นใหญที่ไดกลาวไปแลวเทานั้น
แตจะทําอยางไรใหการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้มีพัฒนาการในทางที่ดี
ขึ้น อยางเชน ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผมคิดวามีหลายประเด็น
ที่เราสามารถทําใหเกิดขึ้นได เชน ในเรื่องของกฎหมายลูกที่ไมไดประกาศใช
เลยในรอบ ๙-๑๐ ป ของการใช รั ฐธรรมนู ญฯ ๒๕๔๐ ได แก กฎหมาย
เกี่ยวกับการทําประชาพิจารณ กฎหมายชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม กฎหมาย
วาดวยการคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน ตลอดจนกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภคก็ไมไดตราขึ้นแตอยางใด รวมถึงการกระจายอํานาจ
ใหแกทองถิ่น ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ก็เขียนไวคอนขางดีแตวามีปญหา
ในทางปฏิบัติอยางที่เราทราบดีวาทุกวันนี้การกระจายอํานาจแกทองถิ่นยัง
ไมไดทําไปอยางเต็มที่ ดังนั้น จําเปนตองไปแกไขใหมีการกระจายอํานาจ
แกทองถิ่นมากกวาเดิม
ในส ว นขององค กรศาลนั้ น คงต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลายเรื่ อง
เช น ศาลรั ฐธรรมนู ญ เป นต น ซึ่ งอาจต องมี การปรั บปรุ งทั้ งเรื่ องของ
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญดวย
การรางรัฐธรรมนู ญฉบับใหม นั้น รัฐธรรมนูญฯ (ฉบั บชั่วคราว)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดกําหนดใหมีการเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ดวยวา
มี ข อ ดี ข อเสี ย อย า งไรบ า ง ถ า มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม แตกต า งไปจาก
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ แลว ตองมีเหตุผลอธิบายไว หลายคนแสดงความ
คิ ดเห็ นว าไม ควรที่ จะเอารั ฐธรรมนู ญฯ ๒๕๔๐ มาเป นหลั กเพราะว า
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวทําใหเกิดระบอบทักษิณขึ้น หลายคนก็แสดง
ความคิดเห็นวาถาเอารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ มาเปนตัวตั้งแลวอาจจะทําให
การเมื อ งไทยย อ นกลั บ ไปยั ง จุ ด เดิ ม ซึ่ ง ผมมี ค วามเห็ น ว า อย า งไร
เราก็หลีกเลี่ยงที่จะใชรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เปนตัวตั้งไมได แตทั้งนี้ไมได
หมายความว า เราจะจํ า กั ด ไว เ ฉพาะรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ๒๕๔๐ เท า นั้ น
บทสัมภาษณ

๖

ผมหมายความว าถ ามี รั ฐธรรมนู ญฯ ที่ ได เคยประกาศใช บั งคั บมาแล ว
ฉบั บใดฉบั บหนึ่ งหรื อหลายฉบั บที่ ดี กว ารั ฐธรรมนู ญฯ ๒๕๔๐ เราก็ เอา
หลั กการดี ๆ มาแก ไขหรื อปรั บใช ได เหมื อนกั น แต ถ าถามว าจะใช
รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ๒๕๔๐ เป น หลั ก หรื อ ไม ผมตอบได ว า เราต อ งยึ ด
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เปนหลักในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพราะผม
เชื่ อว าคนส วนใหญ ยั งเห็ นตรงกั นว ารั ฐธรรมนู ญฯ ๒๕๔๐ น าจะเป น
รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย
จุลนิติ

:

ทานคิดวาในเรื่องกรอบระยะเวลาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญให
แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก
นั้นจะเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญหรือไม
เพียงใด

ศ.ดร. สมคิดฯ

:

เกี่ยวกับกรอบระยะเวลา ๑๘๐ วันนั้นถือวานอย แตก็ไมนอยมาก
จนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกั บกรอบระยะเวลา ๒๔๐ วั น ในการยกร าง
รั ฐธรรมนู ญฯ ๒๕๔๐ ตอนนั้ นเราก็ มี ความเห็ นว าน อย ทั้ งนี้ เพราะว า
รัฐธรรมนูญที่ดีนั้นจําเปนตองใชเวลาในการรางมากพอสมควร ตองคอย ๆ
คิดและคอย ๆ ทําไป แตเมื่อไดกําหนดกรอบเวลาไว ๑๘๐ วัน ดังนี้แลวถาม
วานอยหรือไม ผมก็ตองตอบวานอยแตถาถามวาพอสมควรหรือไม ก็ขอ
ตอบว าสามารถทํ าให เสร็ จทั นตามกรอบเวลาได ไม มี ป ญหาแต อย างใด
แต ถ าถามต อไปอี กวาถ ามี เวลามากกว านี้ จะดี ไหม ผมก็ บอกว าดีกว า
เพราะหากมีเวลามากกวานี้จะทําใหมีเวลาใครครวญและกลั่นกรอง เรื่อง
ไหนที่ยังมีขอบกพรองอยูจะไดแกไขใหมีความละเอียดรอบคอบขึ้น

จุลนิติ

:

ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมในครั้งนี้ไดมีการกําหนดแนวทาง
การประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
มากนอยเพียงใด

ศ.ดร. สมคิดฯ

:

ในเรื่ องการประชาสั มพั นธ นั้ นสภาร างรั ฐธรรมนู ญได แต งตั้ ง
คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธและเผยแพรขึ้น และนอกจากนี้แลวยังได
แตงตั้งคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ ดังนี้
๑. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคกลาง
๒. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคเหนือ
๓. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทสัมภาษณ

๗

๔. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคใต
๕. คณะกรรมาธิ ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ขององค ก รตาม
รัฐธรรมนูญ
๖. คณะกรรมาธิ การวิ สามั ญประสานการมี ส วนร วมและการ
ประชามติ
๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญประจําจังหวัด ๗๖ จังหวัด
ซึ่งในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยกรรมาธิการดังกลาว
นั้ นเป นการประชาสั มพั นธ ไปด วยในตั ว และในขณะนี้ เราก็ ได พยายาม
ทําความเขาใจในเรื่องการยกรางรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนเพื่อใหทราบ
มากที่สุดเทาที่จะมากได และถาหากประชาชนจะสงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การยกรางรัฐธรรมนูญก็สามารถสงมาไดตลอดภายในกําหนด ๑๘๐ วัน
แตถาสงมาในชวงเวลากอนที่คณะกรรมาธิการฯ จะทํารางที่ ๑ เสร็จภายใน
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ก็จะมีผลดีกวาเพราะวาอยูในชวงที่กรรมาธิการฯ
กําลังยกราง
แตอยางไรก็ดีภายหลังวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ก็ยังสามารถสง
มาไดอีกเพราะวายังมีชวงเวลาที่คณะกรรมาธิการฯ ตองนํารางรัฐธรรมนูญ
มาแกไขปรับปรุงภายหลังจากที่ไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
องค กรต าง ๆ ก อนที่ จะได เสนอร างที่ ๒ ต อสภาร างรั ฐธรรมนู ญเพื่ อ
พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
ดั ง นั้ น ในความคิ ด เห็ น ของผมการประชาสั ม พั น ธ อ าจจะ
มี ความสํ าคั ญมากแต ว าสิ่ งที่ มี ความสํ าคั ญกว านั้ นคื อการให ประชาชน
มี ความเข าใจและมี ส วนร วมในการร างรั ฐธรรมนู ญฉบั บใหม นี้ และ
ในความเห็ นส วนตั วของผมเองซึ่ งได มี ส วนในการยกร างรั ฐธรรมนู ญ
ทั้งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ดวยแลว ผมเห็นวา
ประชาชนมี สวนร วมในการร างรั ฐธรรมนู ญฉบั บใหม ที่ กํ าลั งดํ าเนิ นการ
ยกรางอยูในปจจุบันนี้มากกวาในการรางรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ที่ไดถูกยกเลิก
ไปดวยซ้ํา
จุลนิติ

:

บทสรุ ปส งท าย และข อเสนอแนะเพื่ อให การจั ดทํ ารั ฐธรรมนู ญ
ฉบับใหมของประเทศไทยสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ ในทรรศนะของทาน
ในฐานะที่เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทานมีขอสังเกตที่จะฝากไปยัง
พี่นองประชาชนคนไทยทั้งประเทศในเรื่องใดบาง

ศ.ดร. สมคิดฯ

:

ปจจุ บันถื อวาหมดยุ คที่ จะให คนจํ านวน ๓๕ คน หรื อ ๑๐๐ คน
ทํางานทั้ งหมดแทนประชาชนทั้งประเทศ เราหมดยุ คผู แทน ทั้ งผู แทน
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ที่ทําหนาที่นิติบัญญัติ และผูแทนในการรางรัฐธรรมนูญแลว เพราะยุคนี้
เปนยุคที่ประชาชนตองมีสวนรวม ซึ่งผมคิดวาประชาชนไมควรติดตามและ
คอยฟงแตเพียงวาสภารางรัฐธรรมนูญยกรางรัฐธรรมนูญไปถึงไหนแลว
แตวาประชาชนควรมีสวนรวมโดยสงความคิดเห็นของทานมายัง
สภารางรัฐธรรมนูญหรือเขาไปแสดงความคิดเห็นไดในเว็บไซดของสภาราง
รัฐธรรมนูญ (www.parliament.go.th) ผมอยากเห็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยางแทจริง ซึ่งหลายคนแสดงความ
คิดเห็นวากระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีขอเสียในประเด็นที่ตองมี
การออกเสียงประชามติ เพราะเห็ นว าการนํ าร างรั ฐธรรมนูญฉบั บใหม
ให ประชาชนออกเสี ยงประชามติ เป นจุ ดหั กเหที่ สํ าคั ญของรั ฐธรรมนู ญ
ฉบับใหม ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอาจจะไมไดรับความเห็นชอบของ
ประชาชนก็ได แตผมมีความเห็นตรงกันขามกับความเห็นดังกลาว เพราะ
ผมมองวาการออกเสียงประชามตินั้นเปนขอดีของการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมนี้เพราะ”การใหประชาชนออกเสียงประชามติจะทําใหความเปนเจาของ
รัฐธรรมนูญของประชาชนมีสูงมาก” และการลงประชามติครั้งนี้นอกจาก
จะเปนการเคลื่อนไหวครั้งใหญของประชาชนทั้งประเทศแลวยังจะทําให
ประชาชนรูจักรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต และถาในการออกเสียง
ประชามติครั้งนี้มีประชาชนออกมาใชสิทธิออกเสียงในจํานวนมาก ผมเชื่อ
วาเสียงสวนใหญของประชาชนจะเปนเสียงชี้ขาด และถาเสียงสวนมากชี้ขาด
ไปในทางที่ เห็ นด วยกับร างรัฐธรรมนู ญฉบั บนี้ก็จะเปนเกราะป องกันการ
ลมลางรัฐธรรมนูญได
มีคนถามผมวาจะทําอยางไรใหรัฐธรรมนูญเปนรัฐธรรมนูญที่ถาวร
อยูไดนาน ผมบอกวาผมไมใชคณะรัฐประหารจึงไมสามารถตอบคําถามได
วาในอนาคตจะมีการลมลางรัฐธรรมนูญอีกหรือไม ผมตอบไดเพียงวาสภา
ร างรั ฐธรรมนู ญจะพยายามทํ ารั ฐธรรมนู ญให ดี ที่ สุด พยายามจะแก ไข
สภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นในการใช บั งคั บรั ฐธรรมนูญฯ
๒๕๔๐ ใหได และจะทําใหดีกวารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ใหได การถูกยกเลิก
เร็ วหรื อช ามี ป จจั ยอยู หลายป จจั ย แต ถ ารั ฐธรรมนู ญฉบั บนี้ ได รั บการ
สนับสนุนจากประชาชนสวนใหญของประเทศแลว ผมคิดวาคนที่จะลมลาง
รัฐธรรมนูญคงจะตองคิดหนัก
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