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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อมีการกลาวถึงคําวา “การปฏิรูปประเทศ” แลว นับเปนวาทกรรมที่มีการ
พูดถึงกันอยางกวางขวางในสังคมไทยที่ผานมาจนถึง ณ ปจจุบัน อันเปนการสะทอน
ใหเหน็สภาพปญหาของประเทศไทยของเราทีม่คีวามรนุแรงถงึขัน้วกิฤตราวลกึและขยายตวั
อยางกวางขวางไปทุกภาคสวนของสังคมตั้งแตระดับประเทศลงไปถึงระดับครอบครัว 
โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปที่ผานมา ที่ประเทศไทยมีการชุมนุมประทวง
ทางการเมือง อยางตอเนื่องและลุกลามไปสูแทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชน
แตกแยกเปนฝกเปนฝาย ขาดความรู รักสามัคคีและมีความคิดเห็นทางการเมือง
ที่แตกตางกันถึงขนาดไมยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและมีทัศนคติที่ไมเปนมิตร
ที่ดีตอกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง มีการใชกําลังและอาวุธเขาทํารายกัน กระทบตอการ
ดาํรงชวีติของประชาชนโดยปกตสิขุ การพฒันาเศรษฐกิจและการเมอืงการปกครองชะงกังนั 
กระทบตอการใชอาํนาจในทางนติบิญัญตั ิบรหิาร และตลุาการ การบงัคบัใชกฎหมายไมไดผล 
ซึง่เปนสาเหตุใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขายดึอาํนาจการปกครองประเทศ
เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีการประกาศใหรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศใหสิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ 
และในระหวางที่ประเทศยังไมมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อนําไปสูการจัดทํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรในการปฏิรูปประเทศตอไป                                                                                  
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูป ประประเทศเทศไทยไทยอยางยั่งยืน

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๒ จุลนิติ

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูป ประเทศไทยอยางยั่งยืน

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนั้น ไดมีการบัญญัติแนวทาง
ใหมกีารปฏิรปูประเทศในเชิงโครงสรางอํานาจรัฐท้ังดานการเมือง การบริหารราชการแผนดนิ 
กฎหมายและความยุตธิรรม การปกครองทองถ่ิน การศึกษา เศรษฐกิจ พลงังาน สาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม สื่อสารมวลชน สังคม และดานอ่ืนๆ ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณสําคัญ
เพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย มีระบบการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเปนธรรม 
มกีลไกปองกนัและขจดัการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีม่ปีระสทิธภิาพ ขจัดความเหลือ่มลํา้
และสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื ทาํใหกลไกรฐั
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัดและเปนธรรม   

การปฏิรูปดานตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวน้ัน
ไดบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ “สภาปฏิรูปแหงชาติ” (สปช.) ในการศึกษาและ
เสนอแนะเพ่ือใหเกดิการปฏิรปู ซึง่สภาปฏิรปูแหงชาติไดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะ
ในการปฏิรูปประเทศตอ “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ” เพื่อประโยชนในการ
จัดทํารัฐธรรมนูญ และในการยกรางรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ไดนําแนวทางการปฏิรูปดานตางๆ ไปบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับเสนอสภาปฏริปูแหงชาต ิเพือ่ลงมตใิหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนญูน้ี
ทั้งฉบับ) แตเนื่องจากสภาปฏิรูปแหงชาติมีมติไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
ทําใหรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวตองตกไปท้ังฉบับ และสงผลใหสภาปฏิรูปแหงชาติ
และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองสิ้นสุดลงพรอมกันดวย

เมื่อสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ ไดบัญญัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้ง 
“คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ” ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ และใหมี 
“สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ” ขึ้นแทนสภาปฏิรูปแหงชาติเพื่อดําเนินการใหเกิด
การปฏิรปูดานตางๆ สบืตอจากสภาปฏิรปูแหงชาติ การปฏิรปูประเทศจึงถอืเปนวาระแหงชาติ
ที่สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะตองดําเนินการ
ใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราว โดยการ
แสวงหาแนวทางการปฏิรูปประเทศดานตางๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกฝายในสังคม 
เพื่อนําไปสูการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิรูป
ประเทศตอไป 

รัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศในการที่จะกําหนดโครงสราง
และอํานาจหนาที่ขององคกรที่ใชอํานาจสูงสุดในรัฐ ความสัมพันธระหวางองคกรที่
ใชอํานาจสูงสุดในรัฐดวยกัน ความสัมพันธระหวางองคกรท่ีใชอํานาจสูงสุดในรัฐกับ
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ประชาชน ตลอดจนการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญจึงเปน
กฎหมายที่มีความสําคัญในการกําหนดอนาคตของประเทศ ดังนั้น โจทยสําคัญในการ
ออกแบบรฐัธรรมนญูฉบบัใหมของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูคอืจะสรางกตกิาอยางไร
ใหประชาชนท่ีมีความคิดเห็นที่แตกตางกันสามารถอยูรวมกันไดภายใตรัฐธรรมนูญ
ฉบบัใหมทีม่คีวามเปนธรรมกับทกุฝาย และเพ่ือใหรฐัธรรมนูญฉบบัใหมเปนเคร่ืองมอืสาํคญั
ในการปฏริปูประเทศและเปลีย่นผานจากสงัคมทีม่คีวามขดัแยงสูสงัคมทีม่คีวามปรองดอง
สมานฉันท และที่สําคัญจะมีกระบวนการอยางไรในการใหประชาชนไดเขามามีสวน
ในการ “รวมคิด รวมราง และรวมสรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” อยางแทจริง ทั้งนี้ 
เพื่อใหรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดรับการยอมรับจากประชาชนทุกภาคสวน   

ดวยเหตผุลดงักลาว ทางกองบรรณาธิการวารสาร “จลุนติ”ิ จงึไดทาํการสมัภาษณ
ความเห็นทางวิชาการ พรอมทรรศนะและขอคิดเห็นอันจะเปนประโยชนในประเด็น
เรือ่ง “แนวทางการจัดทํารางรฐัธรรมนญูฉบบัใหม เพือ่การปฏริปูประเทศไทยอยางยัง่ยนื” 
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเช่ียวชาญและมีประสบการณเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ
และการจัดทํารัฐธรรมนูญ อันประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ 
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปการปกครอง
สภาปฏิรูปแหงชาติ รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ  โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร
ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และอดีตกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และ 
ดร.พรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญในการจัดทํารัฐธรรมนูญของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยสําหรับเพื่อใชเปนกติกาในการปฏิรูปประเทศและสรางความปรองดอง
ของคนในชาต ิหลกัการใหมในรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทีส่ภาปฏริปูแหงชาติ
ลงมติไมใหความเห็นชอบที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยและ
สมควรทีจ่ะนาํมาบญัญตัไิวในรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหม และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดท่ีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญควรนํามาใชเปน
แนวทางเพือ่ประกอบการจดัทาํรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหม ตลอดจนการออกแบบโครงสราง
รฐัธรรมนูญทีม่คีวามเปนพลวัตและสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาในอนาคต
ซึ่งไมสามารถคาดการณไดในปจจุบัน เพื่อปองกันการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ โดยทานผูอานสามารถติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกลาวไดในวารสาร 
“จุลนิติ” ฉบับนี้ 
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จุลนิติ

 

 จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญ
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
สําหรับเ พ่ือใช  เป นกติกาในการปฏิรูปประ เทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ

ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รัฐธรรมนูญถือเปน
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยจะกําหนดโครงสราง
ทางการเมืองการปกครอง และกําหนดความสําคัญของสถาบัน
การเมือง เชน สถาบันประมุขของประเทศ สถาบันนิติบัญญัติ 
สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ และองคกรอ่ืน ๆ ของรัฐ ดังนั้น 
รัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงตอง
สะทอนหลกัการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือ “อํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน” ดังนั้น การรางรัฐธรรมนูญจะตองให
สอดคลองกับหลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หมายความ
วาการใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ 
จะตองใชโดยประชาชน และเพื่อประโยชนของประชาชน ทั้งน้ี 
รัฐธรรมนูญนั้นอาจมีทั้งรัฐธรรมนูญที่ เป นลายลักษณอักษร 
เชน รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน 
และประเทศไทย เปนตน สวนรัฐธรรมนูญทีไ่มเปนลายลักษณอกัษร 
เชน รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ เปนตน 
 ในทางหลกัรฐัศาสตร การปกครองในระบอบประชาธปิไตย
ในโลกแบงออกไดเปน ๓ รูปแบบหลกั ดังนี้ 
 ๑. ระบบรัฐสภา (Parliamentary system) เปนการ
ปกครองโดยใชหลกัการควบอาํนาจ (Fusion of Power) มตีนกําเนดิ

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยอยางย่ังยืน

เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ดษุฎบีณัฑติ (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร, อดีตอธิการบดีสถาบันบณัฑติพฒันบริหารศาสตร 
(นิดา) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และอดีตประธานกรรมาธิการปฏริูปการเมือง สภาปฏิรูปแหงชาติ

ศาสตราจารย ดร. สมบัติ  ธํารงธัญวงศ๑
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จุลนิติ

ประเทศไทยมีการปกครองโดยใช ระบบรัฐสภามาเป นเวลา 
๘๓ ปแลว มรีฐัธรรมนญูมาแลวจาํนวน ๑๙ ฉบบั หากระบบรฐัสภา
มีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย คงจะสงผล
ให การ เ มือง ไทยมีการพัฒนาก าวหน าและ มีความมั่นคง
ไมลมลุกคลุกคลานมาจนถึงทุกวันนี้

ประเทศไ

มาจากประเทศองักฤษ และประเทศตาง ๆ  ในยโุรปและประเทศทีเ่คยเปนอาณานคิมของประเทศองักฤษ
กจ็ะใชระบบรัฐสภาในการปกครองประเทศ รวมท้ังประเทศไทย และประเทศญ่ีปุน แมจะไมเคยตกเปน
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ก็ใชระบบรัฐสภา เชนเดียวกัน
 ๒. ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) เปนการปกครองโดยใชหลักการแบงแยก
อํานาจ (Separation of Power) มีตนกําเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาและขยายไปยังประเทศตาง ๆ 
ทั่วโลก ทั้งในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา
 ๓. ระบบก่ึงรฐัสภาหรือกึง่ประธานาธิบด ี(Semi-Parliamentary System or Semi-Presidential 
System) มีตนกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๘ ปจจุบันนิยมใชในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศทีก่อตัง้ขึน้ใหมนยิมใชระบบกึง่รฐัสภาหรอืกึง่ประธานาธบิด ีในการปกครองประเทศ
 การปกครองในแตละรปูแบบจะมีหลกัการและปรัชญาทีแ่ตกตางกนั เพราะฉะน้ันนกัรฐัศาสตร
ที่จะรางรัฐธรรมนูญควรจะตองเขาใจโครงสรางหรือรูปแบบทางการเมืองที่แตกตางกันดวย สําหรับ
ประเทศไทยนัน้ไดมีการปกครองโดยใชระบบรฐัสภามาตัง้แตเริม่แรก กอนหนานัน้ประชาชนสวนใหญ
ยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตย เรื่องการปกครองจึงเปนเรื่องของชนชั้นนําของสังคม 
การใชอํานาจในการปกครองข้ึนอยูกับพระมหากษัตริยเพียงพระองคเดียวตามรูปแบบการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชย แตราษฎรบางสวนท่ีมคีวามรูความเขาใจในเร่ืองระบอบประชาธิปไตย
กลบัเหน็วาการปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยนัน้ไมเหมาะสมกบัยคุสมยั จงึควรเปลีย่นแปลง
อํานาจการปกครองใหเปนอํานาจของประชาชน ฉะน้ันรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยจึงได
กําหนดใหมีสภาผูแทนราษฎร และใหสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่เลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อทําหนาที่
บริหารประเทศ นี่คือที่มาของระบบรัฐสภาในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ 
  หากถามวารปูแบบของการเมอืงจะมผีลตอการพฒันาระบอบประชาธปิไตยของประเทศตาง ๆ  
หรือไม ผมคิดวาในประเทศที่พัฒนาแลวไมวาจะใชรูปแบบการปกครองในระบบใดก็สามารถใชไดผล
ทุกระบบ แตสําหรับประเทศดอยพัฒนาหรือประเทศที่กําลังพัฒนา บางรูปแบบก็ใชไมไดผล 
หมายความวาเม่ือนําระบบการปกครองมาใชแลวไมสามารถกอใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองอยาง
มั่นคง หรือไมสามารถทําใหประเทศพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง สําหรับประเทศไทยมีการปกครอง
โดยใชระบบรัฐสภามาเปนเวลา ๘๓ ปแลว มรีฐัธรรมนูญมาแลวจาํนวน ๑๙ ฉบบั หากระบบรัฐสภา
มคีวามสอดคลองและเหมาะสมกบัสภาพสงัคมไทย คงจะสงผลใหการเมอืงไทยมกีารพฒันากาวหนา
และมีความม่ันคง ไมลมลุกคลุกคลานมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น สมควรหรือไมท่ีจะตองทบทวน

creo
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วาระบบรฐัสภานัน้มีความสอดคลองกบัสภาพสงัคมไทยหรอืไม เพราะหากระบบรฐัสภามคีวามสอดคลอง
กบัสภาพสังคมไทยจริงคงไมทาํใหการปกครองประเทศตองสะดุดหยดุลง หรอืกอใหเกิดการรฐัประหาร
ตอเนื่องมาเหมือนเชนทุกวันนี้  

จุลนิติ : ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยนั้น ทานเห็นวา
คณะกรรมการ รางรฐัธรรมนญูควรนาํบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ฉบบัใดในอดตีมาใชสาํหรบัเปนแนวทางในการจดัทาํรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหม เพราะเหตใุด

ศาสตราจารย ดร.สมบัตฯิ : โดยท่ัวไปในการรางรัฐธรรมนูญนัน้นอกจากจะมีผูทรงคุณวฒุิ
ดานกฎหมายประกอบเปนคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญแลว จําเปนตองมีผูทรงคุณวุฒิดานรัฐศาสตร
ทีม่คีวามรูความเช่ียวชาญในเร่ืองหลกัการและปรัชญาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมเปนคณะกรรมการดวย เพราะการทีม่แีตเพยีงนกักฎหมายอาจจะทาํใหไมรูไมเขาใจถงึหลกัการและ
ปรชัญาทางรฐัศาสตรเทาทีค่วร จงึทาํใหการรางรฐัธรรมนญูทีผ่านมาเปนเพยีงแตการยดึตามรปูแบบเดมิ ๆ 
โดยมีการปรับปรุงหรือแกไขเพียงเล็กนอย ซึ่งถาเปนดังน้ีแลวจะเปนรัฐธรรมนูญที่กอใหเกิด
การปฏริปูไดอยางไร ดงันัน้การรางรฐัธรรมนญูทีด่ตีองสามารถปฏริปูประเทศได ตวัอยางเชน รฐัธรรมนูญ
ของสาธารณฝรัง่เศสที ่๕๒ ซึง่เขยีนขึน้มาเพือ่แกปญหาวกิฤตทางการเมอืงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ 
ซึ่งกอนหนานั้นประเทศฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญที่ใชระบบรัฐสภา และมีรัฐบาลผสมที่ไมเขมแข็งทําใหเกิด
วิกฤตทางการเมืองมาอยางตอเน่ือง และไมสามารถแกปญหาได สภาผูแทนราษฎรฝร่ังเศสจึงไดเชิญ 
นายพลชารล เดอ โกล หรือ ชารล อ็องเดร โฌแซ็ฟ มารี เดอ โกล  (Charles André Joseph Marie 
de Gaulle) มาเปนประธานาธิบดี โดยนายพลชารล เดอโกล มีเงื่อนไขวาขอใหรางรัฐธรรมนูญใหม 
ดังนั้นรัฐธรรมนูญที่รางและประกาศใชเมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๘ จึงเปนรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนการปกครอง
จากระบบรัฐสภามาเปนระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี โดยมีนายพลชารล เดอ โกล 
เปนประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณฝร่ังเศสท่ี ๕ และเปนรฐัธรรมนูญทีท่าํใหประเทศฝร่ังเศสสามารถ
กอบกูเกียรติภูมิความยิ่งใหญของความเปนมหาอํานาจในอดีตกลับคืนมาได และรัฐธรรมนูญฉบับป 
ค.ศ. ๑๙๕๘ นี้ก็ยังคงใชอยูในปจจุบัน 
  กรณีของประเทศฝรั่งเศสนี้ สะทอนใหเห็นวาถามีการรางรัฐธรรมนูญท่ีดีจะชวยปฏิรูป
การเมืองได ฉะนั้นการที่กรรมการรางรัฐธรรมนูญจะรางรัฐธรรมนูญโดยไปดูรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา
เปนตนแบบน้ัน เหน็วารฐัธรรมนูญทกุฉบับทีผ่านมาจะเปนรปูแบบของระบบรัฐสภาเหมือนกันทกุฉบับ 
อาจจะมีแตกตางกันบางก็เพียงเล็กนอย เชน รางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่สภาปฏิรูปแหงชาติ
ไมเห็นชอบนัน้ มกีารเปรยีบเทยีบกบัรฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๕๔๐ และฉบบัป ๒๕๕๐ จะพบวามสีวนสาํคญั
ที่แตกตางกัน คือ รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กําหนดไวชัดเจนวา
นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) สวนรางรัฐธรรมนูญฉบับป  ๒๕๕๘ 
(รางที่ตกไป) กําหนดวานายกรัฐมนตรีจะเปนบุคคลภายนอกที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งก็ได จึงขัดกับ

 ๒สาธารณรัฐฝรั่งเศสท่ี ๕ เปนสาธารณรัฐปจจุบันของประเทศฝรั่งเศสที่ถือกําเนิดเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๐๑ ซึ่งเกิดจาก
การลมสลายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๔ โดยเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐสภามาเปนระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี.
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หลักการของระบอบประชาธิปไตยที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ประชาชนเปนคนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อทําหนาที่นิติบัญญัติ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตร ี
ทําหนาที่ฝายบริหาร และนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตรางรัฐธรรมนูญ
ฉบบัป ๒๕๕๘ กาํหนดใหบคุคลภายนอกซึง่ไมไดเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรมาเปนนายกรฐัมนตรกีไ็ด
 สําหรับอํานาจตุลาการนั้นในกรณีของประเทศไทยอํานาจตุลาการไมมีความเชื่อมโยง
กับประชาชน เนื่องจากมีหนวยงานแยกตางหากจากฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร จึงไมมี
ความเกี่ยวของใด ๆ กับการเมือง ในขณะที่ประเทศตาง ๆ ซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งหลาย โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา อํานาจตุลาการจะมีความ
เก่ียวของกบัประชาชน เชน ในศาลสงูสดุแหงสหรฐัอเมรกิา (Supreme Court of the United States) 
กําหนดใหมีผูพิพากษาจํานวน ๙ คน ซึ่งไดรับการเสนอช่ือโดยประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกต้ัง
ของประชาชน และสงใหวุฒิสภาซึง่มสีมาชกิจาํนวน ๑๐๐ คน ทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน
ใหความเห็นชอบและตรวจสอบประวัติตาง ๆ ของผูที่จะมาดํารงตําแหนงผูพิพากษาศาลสูง ถาเห็นวา
เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม วุฒิสภาก็จะลงมติรับรองใหดํารงตําแหนงผูพิพากษาในศาลสูงสุด 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตลอดชีวิต นั่นแสดงวาผูพิพากษาศาลสูงสุด อยางนอยก็มีความเช่ือมโยง
กับประชาชน เพราะผูนํารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเปนผูเสนอชื่อ และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
เลอืกต้ังโดยตรงของประชาชนเปนผูตรวจสอบคุณสมบัตแิละใหความเห็นชอบ หรอืในกรณีของประเทศ
เยอรมนี ประธานศาลฎีกาไดรบัเลอืกตัง้โดยคณะกรรมการท่ีมาจากฝายการเมอืงประกอบดวย รฐัมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมของมลรัฐจํานวน ๑๖ มลรัฐ 
และตัวแทนจากสภาผูแทนราษฎรอีก ๑๖ คน รวมมีคณะกรรมการจํานวน ๓๓ คน ทําหนาท่ี
ในการเลือกประธานศาลฎีกา ซึ่งไมไดกําหนดใหประชาชนเลือกโดยตรง แตผูทําหนาที่เลือกประธาน
ศาลฎีกามาจากการเลือกตั้งของประชาชน เปนตน 
  สาํหรบัประเทศไทยเหน็วาสถาบนัตลุาการนัน้ตองแยกออกจากฝายนติบิญัญตั ิและฝายบรหิาร
โดยไมมีความเกี่ยวของกัน เพราะเห็นวายังไมควรใหฝายการเมืองเขาไปแทรกแซงฝายตุลาการ 
ดังนั้น หากจะกลาวถึงอํานาจอธิปไตยในประเทศไทยมีเพียงแค ๒ อํานาจเทานั้น คืออํานาจ
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นิติบัญญัติและอํานาจบริหาร สวนอํานาจตุลาการนั้นไมเกี่ยวของกับการเลือกตั้งของประชาชน
เพราะไมมีความเชื่อมโยงใด ๆ กับประชาชน และหากรัฐธรรมนูญกําหนดวานายกรัฐมนตรีหรือ
หัวหนาฝายบริหารนั้นจะเปนบุคคลภายนอกก็ไดจะเหลือแคอํานาจเดียวที่เกี่ยวของกับประชาชนคือ
อาํนาจนิตบิญัญตัเิทานัน้ ซึง่หากเปนเชนน้ีแลวกจ็ะขัดกบัหลักการของระบอบประชาธิปไตยโดยส้ินเชิง 
แมในทางทฤษฎีจะกําหนดวาอํานาจนิติบัญญัติเปนอํานาจสูงสุดเพราะเปนอํานาจในการตรากฎหมาย
ขึ้นมาบริหารประเทศ แตในทางปฏิบัติอํานาจสูงสุดคืออํานาจบริหาร เพราะในระบบรัฐสภานั้น
การเสนอกฎหมาย ถาเปนกฎหมายทีม่คีวามสาํคญั เชน กฎหมายเกีย่วดวยการเงนิก็ตองไดรบัการรบัรอง
จากนายกรัฐมนตรี เปนตน ทําใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญัติ
  ขอแตกตางอีกประเด็นหนึ่งคือรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทั้งหมดจํานวน ๒๐๐ คน แตรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กําหนดให
สมาชิกวุฒิสภามีจํานวน ๑๕๐ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจังหวัดละ ๑ คน รวมเปน ๗๗ คน 
และมาจากการสรรหาอีกจํานวน ๗๓ คน แตรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ (ฉบับที่ตกไป) กําหนดใหมี
สมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๒๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ ๑ คน เปนจํานวน ๗๗ คน และมาจาก
การสรรหาอีก ๑๒๓ คน ซึ่งหากวัดระดับความเปนประชาธิปไตยโดยการเลือกต้ังของประชาชนแลว
จะเห็นวารางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ มคีวามเปนประชาธิปไตยต่ํากวารฐัธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และ
ฉบับป ๒๕๕๐ สําหรับอํานาจของวุฒิสภานั้นรัฐธรรมนูญกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการกล่ันกรอง
กฎหมาย ใหความเห็นชอบกรรมการในองคกรอิสระ และมีอํานาจในการถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนง สวนสภาผูแทนราษฎรนั้นจะทําหนาที่สําคัญ คือ การบัญญัติกฎหมาย เลือกนายกรัฐมนตรี 
การตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งถือวาวุฒิสภามีอํานาจนอยกวาสภาผูแทนราษฎร แตใน
ความเปนจริงแลววุฒิสภาจะมีอํานาจมากหรือนอยขึ้นอยูกับที่มาของวุฒิสภาวามีที่มาอยางไร เชน 
สภาขุนนางหรือสภาสูงของประเทศอังกฤษ (House of Lords) มาจากการแตงตั้งทั้งหมด
โดยแตงตั้งจากขุนนางท่ีมีศักดินาสืบทอดไดและสืบทอดไมได มีจํานวนไมแนนอน ประเทศอังกฤษ 
ซึ่งเปนตนแบบของระบบรัฐสภา กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้งทั้งหมด และมีอํานาจ
นอยกวาสภาสามัญคือมีเพียงอํานาจกลั่นกรองกฎหมายเทานั้น
 สวนประเทศฝรั่งเศสกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๓๔๘ คน มาจากการเลือกตั้ง
ทางออมของสภาทองถิ่น โดยมีอํานาจเกือบเทียบเทาสภาผูแทนราษฎร ยกเวน ๒ อํานาจ คือ อํานาจ
อภปิรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี และอํานาจพิจารณากฎหมายงบประมาณ สวนประเทศสหรฐัอเมรกิา 
กําหนดใหวุฒิสภา หรือสภาสูงมีสมาชิกจํานวน ๑๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงท้ังหมด 

ไมวาจะนํารัฐธรรมนูญฉบับใดมาเปนตนแบบในการรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญตองพิจารณาหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
ใหชัดเจนกอนวาควรจะใชโครงสรางของระบบการปกครองแบบใด ถาจะใชโครงสรางระบบ
รัฐสภาก็ควรตรวจสอบใหดีวาเหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือไม

ไมวาจะนํา



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
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๕๐ มลรัฐ มลรฐัละ ๒ คน แตมีอาํนาจมากกวาสภาผูแทนราษฎร กลาวคอื มอีาํนาจเสนอรางกฎหมาย
เหมือนกับสภาผู แทนราษฎร และมีอํานาจในการถอดถอนผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง 
การใหความเห็นชอบในการดํารงตําแหนงสําคัญ เชน ตําแหนงรัฐมนตรี ตําแหนงผูพิพากษาศาลสูง 
หรือตําแหนงสําคัญอื่น ๆ ซึ่งเปนอํานาจของวุฒิสภา โดยสภาผูแทนราษฎรไมมีอํานาจดังกลาว 
  นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหน่ึงที่แตกตางกันคือรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ กําหนดให
นายกรฐัมนตรตีองมาจากสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) แตเมือ่ดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรแีลว
ใหพนจากสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หมายความวามีการประยุกตหลักการ
แบงแยกอํานาจของระบบประธานาธิบดีมาใช ซึ่งในระบบประธานาธิบดีนั้นถือวาฝายบริหารมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จึงใหทําหนาที่บริหารประเทศเพียงอยางเดียว และฝายนิติบัญญัติ
มาจากการเลือกต้ังของประชาชนใหทําหนาที่บัญญัติกฎหมายเปนหลัก รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ 
ประยกุตหลกัการแบงแยกอาํนาจมาใชเพราะตองการใหนายกรฐัมนตรทีาํหนาทีบ่รหิารประเทศไดอยาง
เต็มที่เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดหามไมใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรมาดํารงตาํแหนงรฐัมนตร ีถาจะเปนรฐัมนตรตีองลาออกจากการเปนสมาชกิสภาผูแทน
ราษฎร สวนอํานาจในการเสนอกฎหมายท่ีสําคัญตองไดรับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีเชนเดิม 
แตรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ไดประยุกตโดยนําหลักการของระบบประธานาธิบดีมาใช แตยังคง
เรียกวาระบบรัฐสภา แตเปนระบบรัฐสภาเทียม ไมใชระบบรัฐสภาแทเหมือนของประเทศอังกฤษ
ที่นายกรัฐมนตรีตองทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ส.ส.) ในเวลาเดียวกัน

 สวนรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ดํารงตําแหนง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ีเม่ือทาํหนาทีน่ายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรแีลวไมตองลาออกจากการเปน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ดงันัน้ นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรจีงึทาํหนาทีท่ัง้ฝายบรหิารและฝายนติบิญัญตัิ
ในเวลาเดียวกัน จึงเปนระบบรัฐสภาท่ีใชหลักการควบอํานาจ ซึ่งไมเหมาะสมกับประเทศดอยพัฒนา
หรือกําลังพัฒนา เพราะประเทศเหลานี้ปญหาของประชาชนมีมาก ทั้งปญหาความยากจนและความ
ขาดแคลนในทุกดาน  ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่บริหารจะตองมีเวลาในการทุมเทแกไขปญหาของประชาชน 
แตในระบบรัฐสภาน้ันกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองเขาประชุมสภาเพ่ือทําหนาท่ีสมาชิก
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สภาผูแทนราษฎรดวย จึงไมมีเวลาที่จะไปแกไข
ปญหาใหประชาชนไดอยางเต็มที่ ทําใหปญหา
ของประชาชนสวนใหญยังเร้ือรังอยู ซึ่งตางจาก
ประเทศอังกฤษ ที่ใชระบบรัฐสภาเหมือนกัน 
แตไมมีปญหาพื้นฐานดานสาธารณูปโภคของ
ประชาชน เชน ถนนไมพอสาํหรบัใหรถวิง่ โรงเรยีน
ไมเพยีงพอสาํหรบัจํานวนนักเรยีน หรอืโรงพยาบาล
ไมเพียงพอสําหรับจํานวนคนปวย ทั้งนี้เพราะ

ประเทศอังกฤษไดแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐานเหลานี้ครบถวนแลวเพียงแตตองบํารุงรักษาเทานั้น 
  สวนรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่กําหนดหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนนายกรัฐมนตรี 
และรฐัมนตรใีนขณะเดยีวกนั หมายความวาไดนาํหลกัการแบงแยกอาํนาจมาใช แตไดกาํหนดใหนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรตีองเขาประชมุสภาเพราะถอืวาเปนภารกจิสาํคญั เมือ่กําหนดใหนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรี
ไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว ถามวาจะตองเขาประชมุเปนประจําทาํไม เมือ่ประยกุตหลกัแบงแยก
อาํนาจมาใชแลวก็ควรเปดโอกาสใหนายกรัฐมนตรีไปทุมเทแกไขปญหาของประชาชนใหเต็มที่ โดยจะ
เขาประชุมสภาเพื่อตอบกระทูหรือญัตติของสภาฯ เทานั้น 
  อยางไรก็ตามท่ียกตัวอยางมาน้ีเปนเพียงแสดงใหเห็นถึงการรางกฎหมายท่ีไมสอดคลอง
กับหลักการและปรัชญาทางรัฐศาสตร แตเปนการมุงเนนในทางเทคนิคของกฎหมาย ดังนั้นไมวาจะ
นาํรฐัธรรมนญูฉบบัใดมาเปนตนแบบในการรางรฐัธรรมนญู คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูตองพจิารณา
หลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยใหชดัเจนกอนวาควรจะใชโครงสรางของระบบ
การปกครองแบบใด ถาจะใชโครงสรางระบบรัฐสภาก็ควรตรวจสอบใหดีวาเหมาะสมกับประเทศไทย
จริงหรือไม เพราะใชระบบรัฐสภามา ๘๓ ปแลว ถาเหมาะสมก็คงจะทําใหการเมืองของประเทศไทย
กาวหนา มั่นคง และพัฒนา ไมสะดุดหรือลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเชนน้ี แตถานําระบบรัฐสภา
แบบเดิมมาใชโดยไมตรวจสอบก็ยากที่จะเกิดการปฏิรูป 
 ถาถามวาจะนําเอารัฐธรรมนูญฉบับใดมาเปนตัวอยางในการรางรัฐธรรมนูญ ประเด็นนี้ขึ้นอยู
กับวาจะใชโครงสรางระบบรัฐสภาแบบใด ถาใชโครงสรางระบบรัฐสภาเทียมก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ และรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่ตกไป แตถาใชโครงสรางระบบรัฐสภาอยางแทจริง
ก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับป  ๒๕๕๐ ที่กําหนดใหประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเลอืกนายกรฐัมนตร ีและนายกรฐัมนตรตีองเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร และ
ยังคงสถานภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเวลาเดียวกัน การจะใชโครงสรางระบบรัฐสภา
แบบใดตองใหไดขอยุติกอนแลวจึงรางรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางของระบบ
รัฐสภาและสภาพสังคมของประเทศไทย 
 ปจจบุนัปญหาทีม่กีารกลาวถงึมากทีส่ดุคอืปญหาการซ้ือสทิธิข์ายเสยีง โดยเฉพาะการเลือกตัง้
ในทองถิ่น ซึ่งไมรวมถึงการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ชนะการเลือกตั้งโดยไมไดมาจาก

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงแตชนะเพราะกระแสทางการเมือง นอกจากน้ันเกือบทั้งประเทศชนะดวยการ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง แตในระบอบประชาธิปไตยน้ันหากเปนระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง การเลือกตั้ง
ตองสุจริตเที่ยงธรรม และโปรงใส ประชาชนผูไปใชสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อไดตรวจสอบประวัติของผูสมัคร
ไมวาจะในดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม หรืออุดมการณทางการเมือง หากเห็นชอบ
แลวประชาชนจะบรจิาคเงนิเพือ่สนบัสนนุนักการเมอืงทีต่นชอบดวย เชน การสมคัรรบัเลอืกต้ังทีป่ระเทศ
สหรัฐอเมริกา หากผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถสรางความเช่ือถือและความศรัทธาใหกับประชาชน
เพ่ือบริจาคเงินสนับสนุนตนได ผูสมัครคนน้ันจะไมมีโอกาสชนะการเลือกต้ังไดเลย แตสําหรับ
ประเทศไทยประชาชนผูเลือกตั้งสวนใหญจะไมตรวจสอบประวัติ ความรู ความสามารถ คุณธรรม 
จรยิธรรมของผูสมคัรรับเลือกต้ัง แตจะรอใหหวัคะแนนของผูสมคัรแตละคนมาใหเงนิเพ่ือใหเลอืกต้ัง
ผูสมัครคนนั้นหรือที่เรียกกันวา “การซื้อสิทธิ์ขายเสียง” โดยจะไมมีใครบริจาคใหผูสมัครแตอยางใด 
นี่คือลักษณะปญหาของการเลือกต้ังใประเทศไทย เพราะฉะน้ันหากยังกําหนดใหมีการเลือกต้ังแลว 
หากไมสามารถแกไขปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการใหอามิสสินจางในการเลือกตั้งไดก็จะไมใช
ระบอบประชาธิปไตย เพราะวาประชาชนไมไดเลือกผู สมัครที่เปนคนดีมีความรู ความสามารถ 
แตประชาชนเลือกคนท่ีใหอามิสสินจางเพ่ือชนะการเลือกต้ัง ฉะน้ันถายังรางรัฐธรรมนูญแบบน้ีอยู
ก็จะเปนการสงเสริมใหการซ้ือสิทธิ์ขายเสียงยังคงอยู และคงหวังไมไดวาจะมีการปฏิรูปการเมือง
ภายใตสภาพปญหาที่เปนไปอยูในปจจุบัน 

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบบัท่ีสภาปฏริปูแหงชาตลิงมตไิมใหความเหน็ชอบนัน้ มหีลกัการในเรือ่งใดทีด่ ีมปีระโยชน 
มีความเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทสังคมการเมืองการปกครองของประเทศไทย
และสมควรที่จะไดนํามาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับท่ีสภาปฏิรูป
แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบนั้น มีหลักการที่ดีอยู หลายประการ เชน การปรับปรุงระบบ
การจัดทาํงบประมาณแผนดนิ โดยใหนาํระบบงบประมาณรายจายประจําปแบบใหมคอื “งบประมาณ
สองขา” มาใชแทนระบบงบประมาณท่ีใชในปจจุบัน เนื่องจากระบบดังกลาว รัฐจะตองเสนอรายงาน
เศรษฐกิจ กรอบนโยบายการคลัง งบประมาณรายจาย ซึ่งประกอบดวยรายไดของรัฐบาลวามาจาก
แหลงใดบาง เงินกูที่คาดวาจะดําเนินการในปงบประมาณ พรอมทั้งเสนองบประมาณรายจายจําแนก
ตามสวนราชการ แผนงาน โครงการ ตามที่กฎหมายวิธีการงบประมาณกําหนด และกําหนดใหมีการ
แบงประเภทภาษีและรายไดจากแหลงรายไดอ่ืน ๆ ระหวางรัฐและองคกร กําหนดใหมีการจัดระบบ
งบประมาณในเชิงพื้นที่ควบคูไปกับงบประมาณฐานหนวยงานและแผนงาน กําหนดใหการจัดทํา
งบประมาณยดึหลกัการงบประมาณแบบการมสีวนรวมของประชาชน และสงเสรมิการกระจายอาํนาจ
ทางการคลังและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อควบคุมใหรัฐบาลใชจายเงินแผนดินโดยผานระบบ
งบประมาณเปนหลัก และใหมีรายจายนอกงบประมาณจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปไดไมวาจะ
เปนการใชจายผานการกูเงินจากตางประเทศ การลดหยอน การยกเวนภาษีหรือการสรางภาระผูกพัน

creo
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

นอกกรอบวงเงินงบประมาณ ซึ่งจะสงเสริมใหการใชจายเงินแผนดินมีความรับผิดชอบ และมีวินัย
ทางการคลังมากยิ่งขึ้น 
  ทัง้นี ้เพือ่เปนการตอบโจทยของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 
๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ (๗) ที่กําหนดใหการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตองสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการปรับโครงสรางและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมอยางย่ังยืน 
และปองกันการบริหารราชการแผนดินที่มุงสรางความนิยมทางการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอประเทศและประชาชนในระยะยาว และ
มาตรา  ๓๕  (๘ )  ที่กํ าหนดให การจัดทํา
รางรฐัธรรมนญูตองสรางกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการใชจายเงนิของรฐัใหเปนไปอยางคุมคา และ
ตอบสนองตอประโยชนสวนรวมของประชาชน
โดยสอดคลองกับสถานะทางการเงินการคลัง
ของประ เทศ  และกลไกการตรวจสอบ
และเปดเผยการใชจายเงินของรฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ
 หลักการที่ดีในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่สภาปฏิรูปแหงชาติลงมติ
ไมใหความเห็นชอบอีกเรื่องหนึ่งคือ การกําหนดใหศาลปกครองจัดตั้ง “แผนกคดีวินัยการคลัง
และการงบประมาณ” เพือ่ตรวจสอบและยับยัง้การกระทําทีอ่าจกอใหเกดิความเสียหายแกงบประมาณ
หรือเงินของแผนดิน ทั้งนี้ มาตรา ๒๔๔ ไดกําหนดใหจัดตั้งแผนกวินัยการคลังและการงบประมาณ
ขึน้มา ทัง้ในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสงูสดุ โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัองคคณะ อาํนาจหนาที่ 
การฟองคดีและวิธีการพิจารณาคดีใหระบุไวในกฎหมายลําดับรอง สวนผู มีสิทธิฟองคดี คือ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) 
และประชาชนท่ัวไป โดยท่ีมาของแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองน้ัน
เพื่อเปนการอุดชองโหวของการดําเนินคดีที่เก่ียวกับการฉอราษฎรบังหลวงงบประมาณแผนดิน
(การคอรรัปชัน) ในข้ันตอนการไตสวนหากพบวามีพฤติกรรมท่ีสอวามีการทุจริต สามารถส่ังใหยุติ
การกระทําได หรือหากพบวาการกระทํานั้นสรางความเสียหายใหกับเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน 
สามารถสั่งใหบุคคลนั้นคืนเงินหรือทรัพยสินตอแผนดินได
 แมรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับท่ีสภาปฏิรูปแหงชาติลงมติไมใหความเห็น
ชอบจะมีหลักการที่ดีในหลายเรื่อง แตมีประเด็นที่เปนปญหา คือ การออกแบบการเลือกตั้งโดยใช
ระบบสัดสวนผสมเชนเดียวกับประเทศเยอรมนี โดยเชื่อวาการเลือกตั้งแบบนี้จะทําใหไมมีพรรคใด
ไดเสียงขางมากเกินครึ่ง ผลการเลือกต้ังจะมีแตพรรคขนาดกลางและขนาดเล็ก ทําใหตองจัดตั้ง 
“รฐับาลผสม” เพือ่ใหเกดิความหลากหลายของตัวแทนทางการเมอืงตาง ๆ  ไมใหเกิดการผกูขาดอํานาจ
ทางการเมืองจนเปนเผด็จการรัฐสภา ทัง้นี ้รางรัฐธรรมนูญดงักลาวไดกําหนดใหการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเปนระบบสัดสวนแบบผสม โดยใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๔๕๐ – ๔๗๐ คน 
มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังจํานวน ๒๕๐ คน และมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ

creo
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จํานวน ๒๐๐ – ๒๒๐ คน โดยจุดเดนของระบบการเลือกตั้งแบบใหมน้ี คือ การนําเอาคะแนนเสียง
ที่ไดรับจากระบบบัญชีรายชื่อมาเปนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎร
 ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีรัฐบาลผสมที่ออนแอมาโดยตลอด การบริหารของรัฐบาลผสม
มีปญหาความขัดแยงเรื่องผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาล ที่พรรครวมรัฐบาลตางคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนตน ทําใหนายกรัฐมนตรีไมสามารถควบคุมรัฐมนตรีจากพรรครวมรัฐบาลได จึงมีการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร และตองจัดการเลือกตั้งใหม ซึ่งการเปลี่ยนรัฐบาลบอยทําใหนโยบายการบริหาร
ประเทศไมตอเนื่อง ไมมีนโยบายที่มีเอกภาพ ไมสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางแทจริง สงผลเสียตอการพัฒนาประเทศอยางมาก 

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาควรจะออกแบบโครงสรางรัฐธรรมนูญ
อยางไรใหมีความเปนพลวัตและสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในอนาคตซึ่ง
ไมสามารถคาดการณไดในปจจุบนั ตลอดจนเพ่ือปองกันการกระทําใด ๆ  ทีเ่ปนไปเพ่ือให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรฐัธรรมนูญ

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รัฐธรรมนูญควรจะมีการออกแบบโครงสรางเปน ๒ สวน 
กลาวคือ
 สวนแรก เปนสวนของเน้ือหาหลัก ใหบญัญตัหิลกัการสําคญัตาง ๆ  ทีส่อดคลองกับหลักการของ
ระบอบประชาธิปไตยที่เปนสากล และตองกําหนดใหมีความชัดเจน เชน ถาจะใชโครงสรางการเมือง
ในระบบรัฐสภาก็ตองกําหนดใหชัดเจนวานายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น 
แตหากมีกรณีความจําเปนอื่น ก็ไปบัญญัติไวในบทเฉพาะกาล 
 สวนที่สอง เปนสวนของบทเฉพาะกาล ใหบัญญัติบทกฎหมายท่ีกําหนดใหบังคับใชแกกรณีใด
กรณีหนึ่งโดยเฉพาะ หรือในเวลาที่กําหนด หรือในสภาวการณที่ไมปกติ โดยใหบัญญัติไดเทาที่จําเปน
 แตสําหรับผมเห็นวาโครงสรางระบบรัฐสภาที่ใชมาแลว ๘๓ ป ใหผลลัพธที่เปนการยืนยัน
วาไมสอดคลองกับสภาพของการเมืองในประเทศไทย เพราะไมไดสงเสริมใหการเมืองไทยมีความ
กาวหนาและมีความม่ันคงแตอยางใด ในทางตรงกันขามกลับลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด 
ซึง่ประเด็นในเร่ืองน้ีคณะกรรมาธิการการปฏิรปูการเมือง ในสมัยทีผ่มยังดาํรงตําแหนงสมาชิกสภาปฏิรูป
แหงชาติ (สปช.) ไดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวา “ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยจะตองนํา
เอาหลักการแบงแยกอํานาจมาใช” กลาวคือ ใหประชาชนเลือกฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติได
โดยตรง ซึ่งกรณีนี้จะทําใหรัฐบาลมีความเขมแข็งมาก เพราะคนที่ประชาชนเลือกนั้นคือคนที่จะมาเปน
นายกรฐัมนตร ีมาเปนหวัหนารฐับาลและจะมีอาํนาจในการบริหารประเทศไดอยางเตม็ที ่เพยีงแตระบบน้ี
ตองออกแบบใหกลไกการตรวจสอบฝายบริหารมีประสิทธิภาพ ถาฝายบริหารประพฤติมิชอบ กระทํา
การทุจริต คอรรัปชัน ก็สามารถตรวจสอบและกําจัดออกจากตําแหนงไดโดยงาย นอกจากนี้ยังเสนอวา
ถาจะใหฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ก็จะได
มีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายไดอยางเต็มที่ หมายความวากฎหมายทุกประเภทสมาชิกสภาผูแทน

creo
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

ราษฎรมีสิทธ์ิเสนอได รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน โดยไมตองใหนายกรัฐมนตรีรับรอง 
แตตามระบบรัฐสภานั้นไมอนุญาตใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ถาจะ
เสนอตองใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง แตหลักการแบงแยกอํานาจกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมีอาํนาจเสนอกฎหมายไดทกุประเภท รวมท้ังกฎหมายท่ีเกีย่วดวยการเงนิ ซึง่หากนายกรฐัมนตรี
ไมเห็นชอบก็มีอํานาจยับยั้งได นี่คือหลักการที่คณะกรรมาธิการนําเสนอ แตขอเสนอนี้ก็มี
กลุมอนุรักษนิยมที่ไมเห็นดวย โดยอางวาจะเปนการนําระบบประธานาธิบดีมาใช ซึ่งการจะเปน
ระบบประธานาธิบดีไดนั้นตองมีเงื่อนไขหรือองคประกอบ ๓ ประการ คือ
 (๑) ประธานาธิบดีตองเปนประมุขของประเทศ ซึ่งเงื่อนไขขอนี้นํามาใชกับประเทศไทยไมได
เพราะประเทศไทยรัฐธรรมนูญทุกฉบบักําหนดไวชดัเจนวาประเทศไทยมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมุข 
 (๒) ประธานาธิบดีตองเปนหัวหนารัฐบาล และ
 (๓) ประธานาธิบดีตองมาจากการเลือกตั้ง
 ถาเขาเงือ่นไขครบท้ัง ๓ ประการ จงึจะเรียกวาระบบประธานาธิบด ีตวัอยางเชน ประเทศสิงคโปร 
มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แตทําหนาที่ประมุขอยางเดียวไมไดเปน
หวัหนารฐับาล จงึไมใชระบบประธานาธบิด ีสงิคโปรยงัเปนระบบรัฐสภา เพราะวาสภาเปนผูเลอืกนายก
รฐัมนตร ีเปนตน ฉะนัน้ในสวนของประเทศไทยนัน้ ถากาํหนดใหประชาชนเลอืกนายกรฐัมนตรไีดโดยตรง 
นายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนหัวหนารัฐบาลเทานั้น และมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ 
อยางนี้จะเปนระบบประธานาธิบดีไมได เพราะฉะน้ันผมเห็นวาประการแรก ประเทศไทยควรเปล่ียน
โครงสรางการปกครองเสยีใหม แตไมไดเอาระบบประธานาธบิดมีาใช แตใหเอาหลกัการแบงแยกอาํนาจ
มาใช โดยเรียกวา “ระบบแบงแยกอํานาจ” โดยใหมีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน และเปนหัวหนารัฐบาล และมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ โดยกําหนดให
นายกรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารเพียงอยางเดียวไมตองทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และใหฝายนิติบัญญัติ
มีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายอยางเต็มที่ ซึ่งถาเปนแบบน้ีก็จะทําใหการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลดลงได 
ประการทีส่อง ถาหากนายกรฐัมนตรมีาจากการเลอืกตัง้โดยตรงกไ็มมเีหตจุาํเปนทีจ่ะตองใหเงนิผูสมคัร
รับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อไปซ้ือเสียง ในเมื่อนายกรัฐมนตรีนั้นไมตองอาศัยสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในการท่ีจะตองมาเลือกนายกรัฐมนตรีอีก เพราะฉะน้ันสิ่งจูงใจใหผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไปซื้อเสียงก็จะลดลง ซึ่งจะนําไปสูการปฏิรูปได 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการจัดทํา
รฐัธรรมนูญฉบบัใหมเพ่ือการปฏิรปูประเทศไทยใหเปล่ียนผานไปสูสงัคมทีม่คีวามสงบสขุ
อยางยั่งยืนตลอดไป

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : ผมคิดวาระบบรัฐสภาที่กําหนดใหประชาชนเลือก
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรนัน้ โดยสวนใหญแลวสมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีไ่ดรบัเลอืกต้ังจะชนะดวยการ
ซื้อสิทธ์ิขายเสียง หมายความวาเรายอมใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไมดีมาทําหนาที่เลือก
นายกรัฐมนตรี แลวจะใหมีนายกรัฐมนตรีท่ีดีไดอยางไรในเม่ือผูที่เลือกนายกรัฐมนตรีนั้นก็เปนคนไมดี
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เพราะมาจากการซือ้สิทธ์ิขายเสยีง และเปนระบบตางตอบแทน กลาวคอื นายกรฐัมนตรตีองดแูลสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรเปนการตอบแทนในการท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกตนเปนนายกรัฐมนตรี 
โดยอาจเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แสวงหาประโยชนที่มิชอบจากการจัดทํางบประมาณ
โครงการตาง ๆ ของจังหวัด ซึ่งถือเปนจุดออนของระบบรัฐสภามาก 
   เพราะฉะนัน้ขอสรปุของผมประการแรก คอืหากนาํเอา “หลกัการแบงแยกอาํนาจ” มาใชโดย
ใหประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงก็จะทําใหมลูเหตุหรือส่ิงจูงใจท่ีจะใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไปซือ้เสยีงนอยลงไดมาก เพราะการซือ้เสยีงจากการสมคัรนายกรฐัมนตรโีดยตรงผมคดิวาเปนไปไดยากมาก
เพราะตองใชเงินเปนจํานวนมาก และประชาชนสามารถท่ีจะพิจารณาไดวาคนมาสมัครรับเลือกตั้งนั้น
มีความรู ความสามารถ เหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรีหรือไม ตัวอยางเชน การเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ผูชนะการเลือกตั้งไมไดชนะจากการซื้อเสียง แตชนะจากกระแสทางการเมือง
 ประการทีส่อง ผมเห็นวา ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรน้ัน ควรใหมกีารเลือกประเภทเดียว 
เรียกวา “ระบบบัญชีรายชื่อจังหวัด” ซึ่งผมเรยีกวา “Provincial Party List System” โดยใหถือ
จงัหวัดเปนเขตเลือกต้ัง ตวัอยางเชน ในจังหวัด ก. มปีระชากร ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ใหมสีมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรได ๑๐ คน เพราะฉะนั้นพรรค A พรรค B หรือพรรค C หากจะไปสมัครรับเลือกตั้ง แตละพรรค
ตองสงบัญชีรายชื่อผู สมัครได ไม เกิน ๑๐ คน ในจังหวัดน้ี และหากมีผู มาใช สิทธิ์ เลือกตั้ง
ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน ใครจะไดรับเลือกตั้ง และตองไดคะแนนเทาไหร ก็นําจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้น ๑๐ คน ไปหาร ๗๐๐,๐๐๐ จะได ๗๐,๐๐๐ คะแนน เทากับจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน เพราะฉะนั้นพรรคใดท่ีไดคะแนนเสียง ๗๐,๐๐๐ คะแนนขึ้นไปก็จะได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน เชน พรรค A ไดคะแนน ๒๓๐,๐๐๐ คะแนน หารดวย ๗๐,๐๐๐ 
จะไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๓ คน และทุกพรรคที่ไดคะแนนเลือกตั้งมาจากประชาชนก็จะได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามเปอรเซ็นตที่ตนเองไดรับเลือกต้ัง จนกระท่ังไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครบ ๑๐ คน ในจังหวัดนั้น 
  ซึ่งการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือจังหวัดนั้น ประชาชนในเขตจังหวัดสามารถเลือกพรรคได 
๑ พรรค เลือกคนได ๑ คน เชน พรรค B เสนอเสนอรายช่ือผูสมัครมา ๑๐ คน ตามลําดับ ๑ – ๑๐ 
ประชาชนผูเลือกตั้งอาจจะเลือกผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อในลําดับที่ ๙ ซึ่งเปนบุคคลที่ตนชอบก็ได 
โดยไมจําเปนวาผูสมัครในลําดับที่ ๑ จะตองไดรับการเลือกต้ังเสมอไป ซึ่งถาเปนอยางน้ีแลวพอรวม
คะแนนกต็องเรยีงตามคะแนนใหมทีผู่สมคัรแตละคนไดรบัในบญัชรีายชือ่พรรคน้ันซึง่ใครไดคะแนนมาก
ก็จะไดรับเลือกตั้งเปนอันดับที่ ๑ ของพรรคน้ัน และเรียงตามลําดับคะแนนเรื่อยไปตามเปอรเซ็นต

สําหรับผมเห็นวาโครงสรางระบบรัฐสภาท่ีใชมาแลว ๘๓ ป ใหผลลัพธที่เปนการยืนยันวา
ไมสอดคลองกับสภาพของการเมืองในประเทศไทย เพราะไมไดสงเสริมใหการเมืองไทย
มีความกาวหนาและมีความมั่นคงแตอยางใด ในทางตรงกันขามกลับลมลุกคลุกคลาน
มาโดยตลอด “ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยจะตองนําเอาหลักการแบงแยกอํานาจมาใช”

บผมสําหรั

ุ
”

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๖

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

ที่พรรคไดรับเลือกต้ังในจังหวัดนั้น ซึ่งคนท่ี
ไดรับการเลือกตั้งก็จะเปนไปตามความตองการ
ของประชาชนไมใชความตองการของผูนําพรรค 
ตรงน้ีจะแกปญหาการเลือกต้ังไดอยางเบ็ดเสร็จ 
และจะลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลงได 
   นอกจากน้ีระบบบัญชีรายช่ือจังหวัดน้ียงั
เปดโอกาสใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ
ที่ไมไดสังกัดพรรคการเมืองไดดวย แตอยางไร
ก็ตามแมจะเปดโอกาสใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ ก็มีได
ไมมากนักเพราะมาถึงวันนี้ประชาชนจะไมนิยม แตในมุมมองของหลักการระบอบประชาธิปไตย
จะไมบังคับใหผูสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง ถามีผูสมัครเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรอิสระในเขตจังหวัดทีม่สีมาชกิสภาผูแทนราษฎรได ๑๐ คน ถาผูสมคัรอสิระไดคะแนนเสยีง 
๗๐,๐๐๐ คะแนนข้ึนไปก็ชนะการเลือกตั้งและไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนตน ซึ่งจะทําให
เปนไปตามหลักสากลมากขึ้น และไมตองกังวลวาจะเกิดปญหาในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะได
กําหนดใหประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีไดโดยตรงอยูแลว
  อีกประเด็นที่เปนจุดออนของการเลือกตั้งแบบสัดสวนผสมที่เปดโอกาสใหพรรคการเมือง
หลายพรรคจัดตั้งรัฐบาลผสม ในอดีตประเทศไทยตองประสบปญหาในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเปน
รัฐบาลผสมท่ีมีพรรคการเมืองหลายพรรคและทําใหรัฐบาลไมมีเสถียรภาพ ผลลัพธของการเลือกต้ัง
แบบสัดสวนผสม คือการไมมีพรรคใดไดเสียงขางมาก เชน การเลือกตั้งในประเทศเยอรมนีตั้งแต
ป ค.ศ. ๑๙๔๙ มาถึงปจจุบัน มีเพียงครั้งเดียวคือการเลือกตั้งในป ค.ศ. ๑๙๕๓ ที่พรรค CDU ไดคะแนน
เลอืกตั้ง ๕๐.๒ % ซึ่งเกินครึ่งเล็กนอย ดังนั้นการเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมจึงมีโอกาสมากท่ีจะทําให
ไดรัฐบาลผสมที่ออนแอ คือรัฐบาลผสมที่พรรคแกนนํามีเสียงไมถึงครึ่ง ซึ่งจะทําใหพรรคขนาดกลาง
มีอํานาจตอรองในรัฐบาลผสมมาก ซึ่งไมเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศ  

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 

จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญ
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
สําหรับเ พ่ือใช  เป นกติกาในการปฏิรูปประ เทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : หากจะกลาวถึง
แนวคิดและหลกัการสาํคัญในการจดัทํารฐัธรรมนญูโดยท่ัวไปของ
ประเทศเสรปีระชาธปิไตยทัง้หลายแลวจะเหน็ไดวาไมไดจดัทาํขึน้
เพือ่ใชสาํหรับการปฏิรปูประเทศหรือเพ่ือการสรางความปรองดอง
ของคนในชาติ ทั้งนี้ เพราะประเทศเสรีประชาธิปไตยสวนใหญ
ไมไดมปีญหาเกีย่วกบัเรือ่งการปฏริปูหรอืความปรองดอง กลาวคือ 
เรือ่งของสถานการณบานเมืองน้ันจะมีลกัษณะเปนพลวัตหรือมกีาร
พฒันาเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดงัน้ัน ในกรณทีีป่ระสงคจะปฏิรปู
เรื่องใด ๆ ก็จะมีการพูดคุยหรือปรึกษาหารือกันระหวางประชาชน
แลวเสนอตอผูแทนของตนซึ่งอาจจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาเพื่อดําเนนิการตอไป หรือผูแทนของประชาชน
จะเปนผูทีห่ยบิยกประเดน็ปญหาทีค่วรจะปฏริปูขึน้มาหารอืเองกไ็ด 
โดยประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาลหรือผูนําของฝายบริหาร
นายกรฐัมนตรกีจ็ะเปนผูทีเ่สนอประเดน็เพือ่ปรกึษาหารอื สวนประเทศ
ในระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีประธานาธิบดีเปนทั้งหัวหนารัฐบาล
และประมุขของรัฐก็จะเปนผูที่หยิบยกขึ้นเอง ดังนั้น หากจะปฏิรูป
ในเร่ืองใด ๆ แลวกส็ามารถดําเนนิการไดในทนัทโีดยไมจาํเปนตอง
มีการจัดทําหรือแก  ไขเ พ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  อย างไรก็ตาม 

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  
ณ อาคารรัฐสภา ๒

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 *คณบดีคณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ  โทณะวณิก*
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๘

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงหรือมีการชุมนุมประทวงของประชาชน 
ในหลายประเทศจะกําหนดกลไกในการจัดการดวยการสงผูแทน
หรือนักการเมืองเขาไปรับฟงปญหาเพื่อรับมาดําเนินการแกไข
หรือหาทางเยียวยาอยางเหมาะสม แต หากไม สามารถแก ไข
หรือเยียวยาใหแกประชาชนได ผูแทนที่เกี่ยวของก็ตองจัดการ
กับตัวเองดวยการลาออกหรือยุบสภาแลวแตกรณี 

กิดปญ
ายป

เมื่อเกิ
ในหล

การองจด

หากการปฏิรูปนั้นยังไมมีความชัดเจนหรือมีขอคิดเห็นที่แตกตางหรือขัดแยงกันอยู  ในประเทศ
เสรปีระชาธปิไตยกย็อมจะดาํเนนิการโดยกาํหนดใหประชาชนซึง่เปนเจาของอาํนาจเปนผูตดัสนิใจ เชน 
ในกรณีที่ฝายคานมีความเห็นขัดแยงกับการปฏิรูปของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีก็อาจจะยุบสภา
ผูแทนราษฎรเพ่ือเปดทางใหมีการเลือกต้ังใหม ซึ่งหากประชาชนยังคงออกเสียงลงคะแนนเลือก
พรรคการเมืองเดิมทีเ่คยเปนแกนนําในการจัดตัง้รัฐบาลเขามาบริหารประเทศอีกคร้ัง ยอมหมายความวา
ประชาชนมีความประสงคที่จะใหมีการปฏิรูปในเรื่องที่รัฐบาลไดนําเสนอมา 

สําหรับการสรางความปรองดองของคนในชาตินั้น เห็นวาเปนเรื่องปกติธรรมดาที่ประเทศ
โดยทัว่ไปยอมจะตองมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกตางหรอืขดัแยงกนัได แตเมือ่เกดิความขัดแยงแลวจาํเปนตอง
มีกระบวนการในการจัดการเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน หากเกิดปญหาลุกลามถึงขั้นมีการชุมนุม
ประทวงหรอืเคล่ือนไหวทางการเมอืง ประเทศตาง ๆ  อาท ิประเทศเกาหล ีญีปุ่น รวมทัง้ประเทศในแถบ
ทวปียโุรป ประเทศนิวซแีลนด ตลอดจนประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเหน็ไดวา
มปีญหาความขดัแยงหรอืมกีารชมุนมุประทวงของประชาชนเกดิขึน้ภายในประเทศเชนเดยีวกนั แตเมือ่
เกิดปญหาแลวจะกําหนดกลไกในการจัดการดวยการสงผูแทนหรือนักการเมืองเขาไปรับฟงปญหา
เพื่อรับมาดําเนินการแกไขหรือหาทางเยียวยาอยางเหมาะสม แตหากไมสามารถแกไขหรือเยียวยา
ใหแกประชาชนได ผูแทนทีเ่กีย่วของกต็องจดัการกบัตวัเองดวยการลาออกหรอืยบุสภาแลวแตกรณี 
ดงันัน้ กลไกของบานเมืองในการแกไขปญหาดงักลาวจาํเปนตองดาํเนนิการดวยระบบท่ีมคีวามเช่ือมโยง
ระหวางประชาชนกับผูแทน และโครงสรางของรัฐธรรมนูญตองกําหนดใหมีการควบคุมตรวจสอบ
หรือถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันระหวางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ บนพื้นฐานของ
การคุมครองสิทธแิละเสรีภาพในฐานะท่ีเปนสิง่ทีต่ดิตวัประชาชนทุกคนมาต้ังแตกาํเนดิและเปนเจาของ
อํานาจที่แทจริง 

ฉะน้ัน จงึอาจกลาวไดวาหลกัการและแนวคิดสาํหรบัเพือ่ใชเปนกฎเกณฑหรอืกตกิาในการปฏริปู
ประเทศหรือสรางความปรองดองของคนในชาติจะไมมีปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญของประเทศ
เสรปีระชาธปิไตยโดยทัว่ไป แตจะมีเฉพาะในประเทศทีม่ปีญหาทะเลาะเบาะแวงหรอือาจเรยีกเปนภาษา
ชาวบานงาย ๆ วาเปนประเทศที่ประชาชนยังตีกันอยูซึ่งอาจจะมีมากนอยแตกตางกัน อยางไรก็ตาม 
เมือ่ประเทศน้ันมปีญหาประชาชนทะเลาะเบาะแวงกนัแลวดาํเนินการแกไขดวยการบัญญตัหิลกัการ
หรือวางกฎเกณฑกติกาตาง ๆ ไวในรัฐธรรมนูญเทานั้นก็อาจจะยังไมเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาได 
ทั้งนี้ เพราะจําเปนตองอาศัยกลไกอื่น ๆ ควบคูกันดวย เชน ในประเทศแอฟริกาใต และเอลซัลวาดอร 
จะมีวิธีการในการแกไขปญหาความปรองดองท่ีเกิดขึ้นในสังคมโดยมีการต้ัง “คณะกรรมการแสวงหา

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ขอเท็จจริงและสรางความปรองดองสมานฉันท” (Truth and Reconciliation Committee) ขึ้น 
เพื่อทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนความผิด และรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา 

อนึ่ง สําหรับประเทศไทยนั้น หากจะจัดทําเปนรัฐธรรมนูญสําหรับเพื่อใชเปนกติกาในการ
ปฏิรูปประเทศและสรางความปรองดองของคนในชาติแลว รัฐธรรมนูญนั้นจะตองมีโครงสราง
ที่ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ ๆ ดังนี้

ประการแรก  ตองมีหลักการท่ีเปนสากลซ่ึงประเทศเสรีประชาธิปไตยท้ังหลายจําเปนตอง
บญัญัตไิวในรัฐธรรมนูญ เชน โครงสรางท่ัวไปของประเทศ การใชอาํนาจของรัฐ และกลไกหรือโครงสราง
ขององคกรผูใชอํานาจรัฐตาง ๆ เปนตน ซึ่งในสวนนี้อาจจะกําหนดหามมิใหแกไขเพิ่มเติมหรือแกไข
เพิม่เตมิไดแตตองกระทําไดยาก ทัง้นี ้เพือ่ใหเปนบทบญัญตัทิีม่คีวามมัน่คงหรอืถาวรยัง่ยนืในอนัทีจ่ะใชบงัคบั
ไดทกุสถานการณและเปนการท่ัวไป มใิชเฉพาะเพ่ือการปฏิรปูประเทศหรือแกไขปญหาความปรองดอง
ของคนในชาติเทานั้น

ประการที่ ๒ ตองมีบทบัญญัตทิีใ่หการรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ไวอยางชัดเจนและครบวงจร โดยเริ่มตั้งแตมีการรับรองเพื่อเปนการยอมรับวามีสิทธิและเสรีภาพ
เชนวานั้น ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Respect” จากนั้นตองมีบทบัญญัติ
ที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพดวยอันเปนขั้นตอนที่เรียกวา “Protect” และขั้นตอนสุดทายก็คือ
การเติมเต็มหรือทําใหสิทธิและเสรีภาพมีความสมบูรณรวมท้ังมีผลใชบังคับไดจริง ซึ่งขั้นตอนน้ีอาจจะ
เรยีกวา “Fulfill” ทัง้นี ้ในสวนนีจ้ะตองเปนบทบญัญตัทิัว่ไปทีส่ามารถนาํมาใชเพือ่แกไขปญหาเรือ่งการ
ปฏรูิปหรอืหากเกิดกรณีทีมี่ความจําเปนตองสรางความปรองดองหรือความสมานฉันทของคนในชาติได 
เชน ในกรณทีีค่นในชาตเิกดิความขัดแยงหรอืมกีารทะเลาะเบาะแวงกนัเกดิขึน้ เมือ่พจิารณากลไกตาง ๆ 
เกีย่วกบัสิทธิและเสรภีาพของประชาชนทีบ่ญัญตัไิวในสวนน้ีแลวก็จะมแีนวทางหรอืกระบวนการในการ
แกไขได เปนตน

ประการที่ ๓ เปนบทบญัญตัเิกีย่วกบัหลกัการสําหรบัเพือ่ใชเปนกตกิาในการปฏิรปูประเทศ
และสรางความปรองดองของคนในชาติท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งในสวนน้ีควรบัญญัติไวในลักษณะ
ของบทเฉพาะกาล มิใชเปนบทบัญญัติถาวรหรือเพื่อใชอยางยั่งยืนทั่วไปเหมือนกรณีของบทบัญญัติ
ในประการแรกดังกลาว

จุลนิติ : ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยนั้น ทานเห็นวา
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญควรนําบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับใดในอดีตมาใชสําหรับเปนแนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพราะเหตุใด

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ นั้น 
เม่ือพจิารณาแลวจะพบวาในหลายประเทศจะไมใชวิธีการยกเลิกรฐัธรรมนูญแลวยกรางขึน้ใหมทัง้ฉบบั 
แตจะใชวิธีการแกไขเพิ่มเติม ซึ่งเทากับวาประเทศนั้นมีรัฐธรรมนูญท่ีประกาศใชบังคับเพียงฉบับเดียว 
อันแตกตางจากประเทศไทยที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

มาแลวเปนจํานวนมาก โดยรางรัฐธรรมนูญที่กําลังจัดทําอยูในขณะนี้ซึ่งเปนฉบับที่ ๒๐ นั้นก็ใชวิธีการ
จัดทําโดยการยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาจจะมีผล
ทําใหเกิดบทบัญญัติมาตราตาง ๆ เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากจนอาจจะไมมีที่สิ้นสุด และอาจจะมีกรณี
ทีบ่ทบญัญตัมิาตราตาง ๆ  ทีใ่ชบงัคบัอยูเดมิไมมคีวามสอดคลองกบัสภาพสงัคมหรอืสถานการณของบานเมอืง
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมทั้งฉบับยอมจะมีความเหมาะสมยิ่งกวา 

สําหรับกรณีของการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยในขณะน้ีนั้น หากจําเปน
ตองนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตมาใชสําหรับเปนแนวทางในการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว โดยสวนตัวมีความเห็นวาไมควรหยิบยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับใดฉบับหนึง่มาพิจารณาเปนการเฉพาะเจาะจงเทานัน้ แตตองนาํบทบัญญตัิ
ของรฐัธรรมนญูทกุฉบบัทีไ่ดเคยมปีระกาศใชบงัคบัแลว รวมทัง้รางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘๑1ทั้งรางรัฐธรรมนูญฉบับแรก และรางฉบับเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ
เพื่อลงมติซึ่งตกไปเม่ือวันอาทิตยที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผานมา มาพิจารณาเปรียบเทียบ
อยางละเอียด 

ทัง้นี ้โดยมีแนวทางในการดาํเนนิการพจิารณาเปรยีบเทยีบเพือ่แบงบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
ออกเปน ๓ สวน ดังนี้

สวนที่ ๑ เปนการนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับตั้งแตฉบับแรก 
คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ จนถึงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มาพิจารณาเปรียบเทียบวามีบทบัญญัติมาตราใดบางที่มีหลักการหรือสาระสําคัญ
ซึ่งบัญญัติตามกันมาโดยตลอด ซึ่งพิจารณาแลวจะพบวาสวนใหญเปนบทบัญญัติในหมวดวาดวย 
“บทท่ัวไป” โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือบทบัญญัติตั้งแต
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๗ ซึ่งมีหลักการและสาระสําคัญวาดวยรูปแบบของรัฐ ระบอบการปกครอง 
อาํนาจอธปิไตย ความเปนกฎหมายสงูสดุ และการใชประเพณกีารปกครอง เปนตน ซึง่ในสวนนีไ้ดบญัญตัิ

๑ยกรางโดย “คณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนญู” ประกอบดวยกรรมาธิการจาํนวน ๓๖ คน ซึง่ประธานสภาปฏิรปูแหงชาติ 
แตงตั้งจากบุคคลผูเปนประธานกรรมาธิการตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ ผูซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ จํานวน ๒๐ คน 
และผูซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ ฝายละ ๕ คน โดยมีศาสตราจารยกิตติคุณ 
ดร.บวรศกัดิ์  อุวรรณโณ  รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สืบตอกันมาเปนเวลาชานานและปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับ ดังนั้น 
จึงตองคงหลักการของบทบัญญัติตาง ๆ ดังกลาวไว และใหถือเปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑ 

นอกจากน้ี บทบัญญตัวิาดวยเร่ือง “สทิธขิัน้พืน้ฐาน” หรือ “สทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย” 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับก็ยังคงบัญญัติรับรองและใหความคุมครองมาโดยตลอด 
ซึ่งแมจะมีมาตราเพ่ิมเติมขึ้นมาเปนจํานวนมากแตหากใชบังคับแลวไมเปนประเด็นปญหาก็ตองถือวา
เปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑ เชนกัน

สาํหรบับทบญัญตัวิาดวยเรือ่ง “โครงสรางในการใชอาํนาจรฐั” ซึง่ประกอบดวย อาํนาจนติบิญัญตัิ 
อาํนาจบริหาร และอาํนาจตุลาการ จาํเปนจะตองพจิารณาในรายละเอียดของแตละอาํนาจวาจะยงัคงไว
เหมือนเดิมหรือไม เชน อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร หากยังไมชัดเจนวารูปแบบของรัฐสภา
หรอืระบบการเลอืกตัง้ควรจะมลีกัษณะใดกอ็าจจะตองเวนบทบญัญตัใินสวนนัน้ไวกอน แตหากตดัสนิใจ
ไดอยางชดัเจนแลววาจะใหรฐัสภามรีปูแบบเปนระบบสองสภา คอื ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาก็ใหนําบทบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาไวในสวนที่ ๑ หรือในกรณีของอํานาจตุลาการท่ีจําเปน
ตองคงไวซึง่ศาลยุตธิรรมและศาลทหาร สวนศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญหากพจิารณาแลวเหน็วา
ตองมีเหมือนเดิม ก็ตองนําบทบัญญัติทั้งหมดมารวมไวในสวนที่ ๑ เชนกัน

สวนที ่๒ เปนการพจิารณาเปรยีบเทยีบบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบั
ซึ่งเปรียบเทียบแลวเห็นวาเปนบทบัญญัติที่มีการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
สถานการณของประเทศท่ีเปลีย่นแปลงไป เชน ระบบการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีรฐัธรรมนูญ
แตละฉบับจะบัญญัติไวแตกตางกัน ทั้งนี้ เพราะตองการจะปรับปรุงเพื่อแกไขปญหาท่ีมาของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรทีเ่กดิขึน้ในแตละสมยั โดยทีผ่านมาจะเหน็วามกีารเปลีย่นแปลงระบบการเลอืกมาแลว
หลายลกัษณะ อาท ิระบบการเลือกตัง้แบบเขตเดียวเบอรเดยีว ระบบการเลือกตัง้แบบแบงเขตเรียงเบอร 
ระบบการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ และระบบการเลือกต้ังแบบสัดสวนผสมซ่ึงเปนการนําคะแนน
การเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่ทีป่ระชาชนออกเสยีงเลอืกพรรคมาคาํนวณเพือ่กาํหนดจาํนวนสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรใหสัมพันธกัน หรือในสวนของอํานาจหนาที่ของฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตาํแหนงไปแลวแตตองอยูในตาํแหนงตอไปจนกวาจะมคีณะรฐัมนตรชีดุใหมเขามารบัหนาที ่ซึง่รฐัธรรมนญู
แตละฉบับจะกําหนดขอจํากัดการใชอํานาจในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีรักษาการดังกลาวไว
แตกตางกนัออกไป ดงันัน้ บทบญัญตัติาง ๆ  ในสวนท่ี ๒ นีจ้าํเปนตองดาํเนนิการพจิารณาศึกษาเปรยีบเทยีบ
เพ่ือช่ังนํา้หนกัวาแตละสิง่ท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน้มีขอด ีขอเสีย หรอืขอบกพรองในประการใดบาง ทัง้นี้ 
เพื่อทบทวนกลับไปใชแนวทางเดิมหรือคิดหาแนวทางใหมที่มีความเหมาะสมยิ่งกวาตอไป 

เจตนารมณของการรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ การสรางความสงบสุขอยางยั่งยืน
ของประเทศ ซึ่งความสงบดังกลาวนั้นไมไดขึ้นอยูกับความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ แตขึ้นอยูกับความคิดเห็น
ของประชาชนในประเทศวา อะไรคือความสงบสุข อะไรคือความยั่งยืนของประชาชน 

ารมเจตน

น
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เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

สวนท่ี ๓ เปนการพจิารณาวารัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบัทีผ่านมาซึง่หมายความ
รวมถึงรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มีบทบัญญัติใดบาง
ที่ถือวาเปน “นวัตกรรม” หรือเปนหลักการใหมท่ีรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ที่ผานมายังไมเคยมีใช
มากอน อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติที่ถือเปนนวัตกรรม
หรือเปนหลักการที่บัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกซึ่งไมเคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ที่ผานมา เชน 
การจัดตั้งองคกรอิสระ ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีที่มา
จากการเลือกต้ังท้ังหมด ตลอดจนการกําหนดใหมีระบบการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ เปนตน ทั้งน้ี 
บทบัญญัติในสวนที่ ๓ นี้ถือวาเปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของ
ประเทศในขณะนัน้ ๆ  ดงันัน้ ในการจดัทาํรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมของประเทศไทยในขณะนี ้หากคณะ
กรรมการรางรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวาบทบัญญัติที่เปนนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ 
โดยเฉพาะของรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ซึง่ยกรางขึน้ในชวงเวลา
ที่ใกลชิดกับสถานการณในปจจุบันมีความเหมาะสมและสามารถนํามาใชเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
ในปจจุบนั กอ็าจจะนําบทบัญญตัดิงักลาวน้ัน
มาใชสําหรับเปนแนวทางในการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญใหม แตอยางไรก็ตาม 
ในกรณีที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
เห็นว  าหลักการตามบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนญูฉบบัตาง ๆ  ทีผ่านมาไมสามารถ
แกไขปญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมและการเมอืง
ในสมยัปจจบุนัได กส็ามารถเสนอนวตักรรม
หรือบัญญัติหลักการข้ึนใหมซึ่งจะตอง
นาํมากําหนดไวในสวนที ่๓ ดงักลาวเชนกนั

ดังนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทย 
ไมควรนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใดฉบับหนึ่งมาใชสําหรับเปน
แนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม แตควรนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับ รวมทั้ง
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มาพิจารณาประกอบเปนขอมูล
อยางละเอียด ทั้งนี้ เพราะเห็นวา การนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเฉพาะฉบับใดฉบับหนึ่ง
มาพิจารณาเทานั้น เชน หยิบยกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใชเปนฐาน
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม ก็อาจจะถูกวิพากษวิจารณไดวารัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ ถูกฉีกไปแลว 
ซึ่งเมื่อเปนรัฐธรรมนูญที่ดีเหตุใดในขณะนั้นจึงตองฉีกทิ้ง นอกจากนี้ รายละเอียดของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแตละฉบับจะอยูบนพ้ืนฐานของการแกไขปญหาสถานการณบางอยางของประเทศ
ในขณะนั้น ดังนั้น การที่เราจะนํารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใชเสียทีเดียวก็อาจจะไมเหมาะสม 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ :  ในทรรศนะของทานเห็นวารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบบัท่ีสภาปฏริปูแหงชาตลิงมตไิมใหความเหน็ชอบนัน้ มหีลกัการในเรือ่งใดทีด่ ีมปีระโยชน 
มีความเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทสังคมการเมืองการปกครองของประเทศไทย
และสมควรที่จะไดนํามาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย 

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่
สภาปฏริปูแหงชาตลิงมตไิมใหความเหน็ชอบมหีลกัการทีด่แีละมปีระโยชนทัง้ ๒๘๕ มาตรา แตการที่
จะหยิบยกมาตราใดมาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ัน ในทรรศนะของผมเห็นวา หลักการ
ทีม่ปีระโยชนและสอดคลองกบัระบบการเมอืงการปกครอง ซึง่ควรจะนาํมาบญัญตัใินรางรฐัธรรมนญู
ฉบับใหมประกอบดวยหลักการที่สําคัญ ๆ ดังนี้  

(๑)  หลักการในมาตรา ๗ ซึง่ไดบญัญตัวิา “เมือ่ไมมบีทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนูญน้ีบงัคบัแกกรณใีด 
ใหกระทําการหรือวนิจิฉยักรณีน้ันไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ
ทรงเปนประมุข

 ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกับการกระทาํหรอืการวนิิจฉยักรณใีดตามวรรคหน่ึง สภาผูแทนราษฎร 
วฒุสิภา รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาลฎกีา ศาลปกครองสูงสดุ หรอืองคกรตามรัฐธรรมนูญซ่ึงมหีนาทีต่รวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ และขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตนก็ได 
แตสาํหรบัศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสดุ ใหกระทาํไดเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาพพิากษาคดี 
และเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด”

 ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวถือเปนกลไกในการปองกันไมใหมีการกระทําการ
อนัเปนการระคายเคืองเบ้ืองพระยุคลบาท เน่ืองจากท่ีผานมาเม่ือประเทศชาติบานเมืองประสบกับปญหา
ความขดัแยงทางการเมอืง กจ็ะมคีนกลุมหนึง่ทีเ่รยีกรองใหนาํมาตรา ๗ มาใชเพือ่ขอใหมนีายกรฐัมนตรี
พระราชทาน อันเปนการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท  

(๒)  หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่แลว
ไดมีการบญัญตัคิรอบคลมุถึงหลกัสทิธิมนุษยชนซึง่สอดคลองกับหลกัสทิธิมนุษยชนของนานาอารยประเทศ 
และเปนไปตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเอกสารระหวางประเทศตาง ๆ ทั้งนี้ 
เพื่อเปนการรับรองวาบุคคลใดซึ่งมาอาศัยอยูในประเทศไทย ไมวาจะมาจากประเทศใด หรือมเีชื้อชาติ
หรือสัญชาติใด ก็จะไดรับความคุมครองดานสิทธิมนุษยชนเสมอกัน ซึ่งเปนหลักการสากลท่ีดีและ
เปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ

(๓) หลักการเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและหนาท่ีของชนชาวไทย ซึ่งไดบัญญัติเก่ียวกับสิทธิ
และหนาที่พลเมืองของประชาชนชาวไทยไวอยางชัดเจนและครอบคลุม

(๔)  หลักการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตางๆ ตามทีก่ฎหมายกาํหนด ไมวาจะเปน
สิทธิในการรับรูและแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการจัดทําและตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น และสิทธิในการมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ โดยมีกลไกขององคกรอิสระเปนตัวเชื่อม และ

(๕) หลักการปฏริปูและการสรางความปรองดอง ซึง่ถอืเปนประเด็นสาํคญัทีไ่ดรบัการวิพากษ
วิจารณกันอยางกวางขวางตั้งแตเริ่มรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน และอาจจะเปน
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

หนึ่งในประเด็นปญหาที่ทําใหสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ๑๓๕ คน ลงมติไมเห็นชอบดวยกับ
รางรัฐธรรมนูญฉบับที่แลว โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ “คณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูป
และการปรองดองแหงชาต”ิ หรอื คปป. ซึง่มอีาํนาจหนาทีเ่สรมิสรางการปฏิรปูใหเกดิขึน้อยางเปนรปูธรรม 
โดยทํางานรวมกับรัฐบาลเพ่ือดําเนินการปฏิรูปและสรางความปรองดอง หรือหากมีกรณีที่เกี่ยวของ
กับกฎหมายก็มีหนาที่สงขอเสนอดังกลาวไปยังองคกรนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาออกเปนกฎหมาย 
ซึ่งอํานาจหนาที่ดังกลาวไมเปนประเด็นปญหาแตอยางใด ในสวนที่เปนประเด็นปญหา คือ การกําหนด
อํานาจพิเศษใหแกคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ในชวงเวลาไมปกติ โดยกรณีที่คณะรัฐมนตรี
ไมมเีสถยีรภาพ หรอืไมสามารถบริหารประเทศได คณะกรรมการยุทธศาสตรฯ จะมอีาํนาจพเิศษ ๒ ระดบั 
กลาวคือ

 ระดบัที ่๑ มมีตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการท้ังหมด สัง่ใชมาตรการ
ทีจ่าํเปนสําหรบัจดัการกบัสถานการณทีไ่มปกตนิัน้ ภายใตการปรกึษาหารอืกับประธานศาลรฐัธรรมนญู 
และประธานศาลปกครองสูงสุด

 ระดบัที ่๒ ประธานกรรมการยุทธศาสตรฯ มอีาํนาจสัง่การระงับยบัยัง้หรอืใหกระทําการใด ๆ 
ไมวาการกระทํานั้นจะมีผลทางนิติบัญญัติหรือในทางบริหาร โดยคําสั่งหรือการกระทําของประธาน
กรรมการยุทธศาสตรฯ ใหถือเปนที่สุด และชอบดวยกฎหมาย

 ทั้งนี้ เมื่อแกไขสถานการณไมปกติไดแลว ใหรายงานตอประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด และแถลงใหประชาชนทราบ โดยใหการกระทํา
ดังกลาวเทียบเทากับการเปดประชุมสภา โดยอํานาจพิเศษนี้มีบทเฉพาะกาลระบุกรอบเวลาเอาไว ๕ ป 
โดยจะมกีารยกรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยยทุธศาสตรการปฏริปูและปรองดองขึน้
มารองรับ ซึง่ในทรรศนะของผมเห็นวา อาํนาจหนาท่ีดงักลาวเปนประโยชนตอการแกไขปญหาความขัดแยง
ในประเทศได แตดังที่กลาวขางตนวา หลายฝายมีความหวงกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวโดยเห็นวา 
การที่จะมีบุคคลใดเขามาเปนตัวกลางในการแกไขปญหาความขัดแยงก็ควรเขามาเปนครั้งคราว 
ไมควรเปนไปในรูปแบบกลไกถาวร ดังน้ัน หากจะนําหลักการเกี่ยวกับคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ 
มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ก็ควรนํามาเฉพาะในสวนของอํานาจหนาที่ทั่วไป แตไมรวมถึง
อํานาจพิเศษที่หลายฝายไมเห็นดวย  

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาควรจะออกแบบโครงสรางรัฐธรรมนูญ
อยางไรใหมีความเปนพลวัตและสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาในอนาคต
ซึ่งไมสามารถคาดการณได ในปจจุบัน ตลอดจนเพ่ือปองกันการกระทําการใด ๆ 
ที่เปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : การออกแบบโครงสรางรฐัธรรมนูญใหมคีวามเปนพลวตั
และสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการแกปญหา ตลอดจนสามารถปองกันการกระทําการใด ๆ ที่เปนไป
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติเอาไวใน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

รัฐธรรมนูญนั้น เปนโจทยที่คอนขางยาก โดยอาจตองไลเรียงเพื่อคนหาวา “การที่ไดอํานาจมา
โดยไมเปนไปตามวถิทีางประชาธิปไตย คอือะไร” ซึง่หากเร่ิมตนจากการตอบคําถามวา ประชาธปิไตย คอื 
ความเปนตัวแทนของประชาชนโดยสะทอนผานสภาผูแทนราษฎร ดังนั้น การที่จะไดมาซึ่งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรก็จะตองใชวธิกีารเลือกต้ังโดยประชาชน ทาํใหการไดมาซ่ึงไมเปนไปตามวิถทีางประชาธิปไตย
กต็องหมายถงึ การหกัเอา หรอืการใชวธิอีืน่ใหไดมาซึง่อาํนาจโดยไมไดผานทางประชาชน เชน การปฏวิตัิ
รฐัประหารโดยท่ีผานมาไดมรีฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๑๗ มาตรา ๔ ไดบญัญตัวิา 
“การนิรโทษกรรมแกผู กระทําการล มล างสถาบัน
พระมหากษัตริย หรือรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได ” 
แตรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดถูกยกเลิกไปในที่สุด  

อยางไรก็ตาม ในทรรศนะของผมเห็นวา กลไก
ที่จะปองกันการกระทําการใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
ไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดม ี
๒ ประการ ดังนี้ 

ประการแรก ตองดําเนินการใหระบบการตรวจสอบถวงดุลและคานอํานาจระหวางอํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีองคกรอิสระเปน
กลไกในการเรงปฏิกิริยาหรือชวยเหลือใหการตรวจสอบถวงดุล และหากมีปญหาในการตรวจสอบ
ถวงดลุและคานอาํนาจระหวางกนัเกดิขึน้ กจ็ะมกีารเขาไปตรวจสอบโดยฝายตลุาการ หรอืฝายนติบิญัญตัิ 
หรือฝายบริหารแลวแตกรณี ซึ่งถือเปนการตรวจสอบถวงดุลตามวิถีประชาธิปไตย แตในเบื้องตน
เมือ่พบวามกีารกระทาํผดิกต็องมกีารดาํเนนิการตรวจสอบและลงโทษโดยใชอาํนาจภายในองคกรกอน 
เชนเดียวกับที่ถือปฏิบัติกันในตางประเทศ ยกตัวอยางเชน กรณีที่มีการตรวจสอบแลวพบวาสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรทําผิดจริยธรรม ก็จะมีการดําเนินการถอดถอนโดยสภาผูแทนราษฎร หรือกรณี
ที่สมาชิกวุฒิสภาทําผิดจริยธรรม ก็จะมีการดําเนินการถอดถอนโดยวุฒิสภา หรือหากนายกรัฐมนตรี
กระทําผดิ กต็องใหรฐัสภาเปนผูดาํเนนิการถอดถอน ซึง่โดยท่ัวไปในประเทศท่ีมกีารปกครองในรูปแบบ
รัฐสภาก็จะมีพรรคฝายคานเปนผูดําเนินการ แตพรรคฝายรัฐบาลเองก็ตองมีนํ้าใจนักกีฬา หรือมีสปริต
มากพอท่ีจะรวมถอดถอนนายกรัฐมนตรทีีก่ระทาํผดิ เพือ่ประโยชนของบานเมอืง ดงัทีป่รากฏในประเทศ
ญีปุ่น ซึง่เม่ือพบวานายกรัฐมนตรีกระทํามชิอบ กจ็ะมีการย่ืนอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี แตนายก
รฐัมนตรีกจ็ะลาออกเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอการกระทําน้ัน ซึง่ถือเปนตัวอยางทีด่ใีนการรับผิดชอบ
ตอการบริหารประเทศที่ผิดพลาด   

ประการที่สอง การสรางและสนับสนุนความเขมแข็งของประชาชน กลาวคือ เพื่อเปนการ
ปองกันไมใหมีการปฏิวัติรัฐประหาร หรือปองกันการไดมาซึ่งอํานาจการปกครองประเทศซ่ึงไมเปนไป
ตามหลกัประชาธปิไตยนัน้ กลไกทีส่าํคญัประการหนึง่ คอื การใหความสาํคญัและสนับสนนุคะแนนเสยีง
ของประชาชน เนื่องจากโดยหลักการแลวประชาชนจะเปนผูตัดสินวาใครจะมีอํานาจปกครองประเทศ 
ดังนั้น ถามีการสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนในการเลือกผูแทนของตนใหเหมาะสม ก็จะ

creo
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

สามารถแกปญหาน้ีได แตก็อาจจะตองใชเวลานาน คือใชระยะเวลาประมาณ ๔ ปในแตละรอบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

นอกจากน้ี ควรใหความสําคัญกับเสียงของประชาชนท่ีไมประสงคลงคะแนนดวย เพราะน่ัน
หมายความวา ประชาชนไมมั่นใจหรือไมสนับสนุนบุคคลใดที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเลย โดยรัฐธรรมนูญ
ควรกาํหนดใหมกีารนาํคะแนนเสยีงทีไ่มประสงคจะลงคะแนนมาเปรยีบเทยีบกบับคุคลท่ีไดรบัคะแนน
สงูสดุในการเลือกตัง้ครัง้น้ัน หากคะแนนเสียงดงักลาวต่ํากวาคะแนนเสียงทีไ่มประสงคจะลงคะแนน 
ก็จะตองมีการจัดการเลือกตั้งในเขตนั้นใหม หากพรรคการเมืองยังสงบุคคลที่ประชาชนสวนใหญ
ไมใหการยอมรับลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็ตองมีการเลือกต้ังใหมเรื่อยๆ จนกวาบุคคลท่ีลงสมัครจะมี
คุณสมบัติเพียงพอที่จะไดรับการสนับสนุนจากประชาชน คือ ไดรับคะแนนเสียงมากกวาผูรับสมัคร
เลือกตั้งคนอื่นๆ และไดรับคะแนนเสียงมากกวาคะแนนเสียงที่ประชาชนไมประสงคจะลงคะแนน 

ในทรรศนะของผมเห็นวา การสรางกลไกท้ัง ๒ ประการดังกลาวขางตนใหเขมแข็งนั้น 
ในทายที่สุดก็จะทําใหประเทศไทยพัฒนาเปนประเทศเสรีประชาธิปไตยได ถึงแมวาจะตองใชเวลา
ประมาณ ๓๐ - ๕๐ ป หรอืมากกวานัน้กไ็มใชเรือ่งแปลก เพราะหากพจิารณาถงึพฒันาการของประเทศ
เสรีประชาธิปไตยอื่น ๆ เชน ประเทศฝร่ังเศส ซึ่งอาจตองใชเวลา ๒๐๐ กวาปกวาที่จะมีประชาธิปไตย
ที่เขมแข็ง หรือกรณีของประเทศอังกฤษท่ีในปจจุบันมีระบบการปกครองแบบรัฐสภาท่ีเขมแข็งมาก 
ก็ใชเวลาถึง ๘๐๐ ปนับแตการลงนามในกฎบัตรแมกนาคาตา (Magna Carta) เมื่อป ค.ศ. ๑๒๑๕ 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่จะเปนประโยชนตอการจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม เ พ่ือการปฏิรูปประเทศไทยให  เปลี่ยนผานไปสู สังคมที่มี
ความสงบสุขอยางยั่งยืนตลอดไป 

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : เปนทีท่ราบกนัดวีาเจตนารมณของการรางรฐัธรรมนญู
ฉบับนี้ คือ การสรางความสงบสุขอยางยั่งยืนของประเทศ ซึ่งความสงบดังกลาวนั้นไมไดขึ้นอยูกับ
ความคดิเหน็ของคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนญูหรอืคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู แตขึน้อยูกบั
ความคิดเห็นของประชาชนในประเทศวา อะไรคือความสงบสุข อะไรคือความยั่งยืนของประชาชน 
ซึง่ทีผ่านมาเม่ือมีการสาํรวจความเหน็ของประชาชนเพือ่หาคําตอบวาประชาชนตองการอะไร สิง่ทีไ่ดมา
กลับกลายเปนคําถามวา รัฐธรรมนูญสามารถแกปญหาเรื่องปากทองของประชาชนไดหรือไม 
ซึง่เปนคาํถามท่ีตองนํามาคิดกันวา หากประชาชนยังไมไดรบัการตอบสนองตอความตองการข้ันพืน้ฐาน
ของตนแลว ประชาชนจะมีความสุขไดอยางไร ดังนั้น ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น นอกเหนือ
จากการใหความสําคัญกับการถวงดุลอํานาจอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็ยังตองใหความสําคัญกับ
เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกประการดวย   

ประการตอมา คือ การใหความสําคัญกับขอเสนอใหสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง
ทั้งหมด ซึ่งประเด็นนี้ตองมีการศึกษาโดยรอบคอบวาสามารถกระทําไดหรือไม โดยอาจศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวทางของนานาอารยประเทศ  



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๒๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
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ประการสุดทาย คือ การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทุกบริบท 
เพราะประชาชนคือเจาของอํานาจอธิปไตย
อยางแทจริง โดยรัฐตองมุงเนนการเขาไปมี
สวนรวมกบัประชาชน มกีารรบัฟงความคดิเหน็
ของประชาชนในการดําเนินการดานตาง ๆ 
ในทีน่ีไ้มไดหมายความวา เมือ่รบัฟงความคดิเหน็
ของประชาชนแลวรัฐตองทําตามทุกอยาง 
แตรัฐตองใหขอมูลแกประชาชนเพื่อทําความ
เขาใจวา มีสิ่งใดบางที่รัฐไมสามารถทําตามความคิดเห็น หรือความตองการของประชาชนได ซึ่งเปน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐกับประชาชนโดยผานการสื่อสาร ๒ ทาง โดยอาจมีการออกแบบ
กลไกทางเทคโนโลยีที่สามารถรองรับและอํานวยความสะดวกในการสื่อสารทําความเขาใจระหวาง
รัฐกับประชาชนขึ้นมา เพื่อใหรัฐธรรมนูญที่กําลังรางขึ้นมาประกอบดวยความตองการของประชาชน
ผนวกกับความคิดเห็นของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเช่ือวารัฐธรรมนูญที่ไดมานั้นจะมี
ความสมบูรณมากท่ีสุด โดยอาจไมถึงขั้นวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด แตเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่
สามารถใชบังคับไดนานและมีความยั่งยืนในที่สุด. 
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จุลนิติ

 

จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญ
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
สําหรับเ พ่ือใช  เป นกติกาในการปฏิรูปประ เทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ  

ดร.พรสันตฯ : ประเดน็คาํถามน้ีสามารถแบงออกไดเปน 
๓ ประเด็นยอย ดังนี้
 ประเด็นแรก เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญในรัฐเสรี
ประชาธิปไตย
 ประเด็นท่ีสอง เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูป
ประเทศ 
 ประเด็นสุดทาย เรื่องของการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเพื่อ
สรางความปรองดอง
 สําหรับประเด็นแรก คือ เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญ
ในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น เบื้องตนตองเขาใจกอนวารูปแบบของ
รัฐเสรีประชาธิปไตยคืออะไร รูปแบบของรัฐเสรีประชาธิปไตยจะ
ยึดถือหลักการสําคัญ ๒ ประการ คือ “หลักประชาธิปไตย” ซึ่งมา
จากคาํวา “ระบอบประชาธปิไตย”  ประการทีส่อง คอื คาํวา “เสรี” 
ซึ่งมาจากคําวา “เสรีนิยม” ฉะนั้น รัฐเสรีประชาธิปไตย คือ รัฐที่
ปกครองโดยยึดถือหลักประชาธิปไตยกับหลักเสรีนิยม โดยหลัก
ประชาธิปไตยน้ันคือการปกครองท่ีรัฐยึดถือประชาชนเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตย แลวก็ถือหลัก Supremacy of people คือ 
ประชาชนอยูสงูทีสุ่ด สวน “เสรนียิม” คอื หลกัในการเขาไปควบคมุ
กํากับการใชอํานาจของรัฐ ฉะน้ัน หลักการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยอยางย่ังยืน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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อัสสัมชัญ) ปริญญาโท M.L.I. Law (University of Wisconsin-Madison) และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) 
ปริญญาเอก S.J.D. Constitutional Law (University of Wisconsin-Madison).
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ในรัฐเสรีนิยมน้ัน ทั้งสองหลักการนี้เปนหลักการที่แบงแยกไมได 
กลาวคือ เสรีนิยมสนับสนุนประชาธิปไตยและในขณะเดียวกัน
ประชาธิปไตยก็สนับสนุนเสรีนิยม อุปมาอุปมัยเสมือนหน่ึงเปนเสา 
๒ ตน ทีค่ํา้ยนักนัอยู ถาเสาตนใดลมไปอีกตนหน่ึงยอมลมลงไปดวย

หลกัแบงแยกอาํนาจ หลกัการตรวจสอบถวงดุล (Checks and Balances) คอืหลกัการทีอ่ยูในรฐัเสรนียิม 
ตองเขาใจวาในรฐัเสรนียิมนัน้ ทัง้สองหลกัการนีเ้ปนหลกัการทีแ่บงแยกไมได กลาวคอื เสรนิียมสนบัสนนุ
ประชาธิปไตยและในขณะเดียวกนัประชาธปิไตยกส็นับสนุนเสรนิียม อปุมาอปุมยัเสมอืนหนึง่เปนเสา ๒ ตน 
ที่คํ้ายันกันอยู ถาเสาตนใดลมไปอีกตนหนึ่งยอมลมลงไปดวยที่อธิบายมาอาจจะยังไมเห็นเปนรูปธรรม 
ขออธิบายเพ่ิมเตมิวาหลกัเสรนียิมก็คอืหลกันิตธิรรม (Rule of Law) ซึง่เปนหลกัในการปกครองประเทศ
โดยยึดถือกฎหมายเปนใหญและใชกฎหมายเปนกรอบในการใชอํานาจรัฐ 
 ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น ผมแบงออกเปนสองสวน 
คอื ๑) กระบวนการยกราง และ ๒) เนือ้หาของรางรฐัธรรมนูญ สาํหรบักระบวนการยกรางรฐัธรรมนญูนัน้
อาจจะแบงยอยเปน ๓ สวน คือ ๑.๑) ผูยกราง ๑.๒) กระบวนการในการยกราง และ ๑.๓) กระบวนการ
กอนการประกาศใชรางรัฐธรรมนูญ ถาตองการท่ีจะยกรางรัฐธรรมนูญนั้นใหสอดคลองกับรัฐเสรี
ประชาธิปไตย ผูรางรัฐธรรมนูญตองมีจุดเชื่อมโยงอยูกับประชาชนไมโดยทางตรงก็ทางออม อันนี้
สอดคลองกบัหลกัประชาธปิไตยเพราะประชาชนไดเขามามสีวนรวม นอกจากน้ันในระหวางการยกราง
รัฐธรรมนูญจะตองมีการเปดรับฟงความคิดความเห็นของประชาชนวาแตละคนมีความคิดเห็นอยางไร 
คือจะตองไมลืมวารัฐธรรมนูญนั้นเปนสัญญาประชาคม (The Social Contract) ที่สุดทายตองมีการ
ประกาศใชกบัทกุคนในสงัคม ฉะนัน้ตองใหประชาชนไดมสีวนรวมในการทีจ่ะเสนอกตกิาในการทีจ่ะอยู
รวมกันในสังคมดวย สุดทายหากไมสามารถท่ีจะใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการยกราง
รัฐธรรมนูญทั้งในสวนการยกรางรัฐธรรมนูญ หรือในกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญแลว แนนอนวา
กอนท่ีจะมีการประกาศใช ตองดําเนินการใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามประชาชนวาจะให
ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ที่กลาวมาท้ังหมดน้ีคือกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญ
ที่สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยของรัฐเสรีประชาธิปไตย 
  คําถามตอมาก็คือหลักนิติธรรมเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญไดอยางไร 
ในระหวางการยกรางรัฐธรรมนูญนั้นภาครัฐหรือผูมีอํานาจจะเขามากาวกายแทรกแซงการยกราง
รฐัธรรมนูญหรอืแมกระทัง่วาเวลาทีจ่ะมกีารเปดใหมกีารพดูคยุแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัรางรฐัธรรมนญู 
หามรฐัเขาไปแทรกแซงคอืหามไปปดกัน้ไมใหพดู ไมใหแสดงความคดิเหน็ นีค่อื หลกันติริฐั หรอืนิตธิรรม
ที่เขาไปควบคุมรัฐ จํากัดอํานาจของรัฐ หากไมใชรัฐเสรีประชาธิปไตยแตเปนรัฐเผด็จการแลว จะมีการ
ใชอํานาจเขามาแทรกแซงการยกรางรัฐธรรมนูญอยูเสมอ อันนี้ก็คือสวนของกระบวนการ 
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  ในสวนของเน้ือหาในรางรัฐธรรมนูญน้ัน ในเชิงเนือ้หาแนนอนวาเนือ้หาสาระของรางรฐัธรรมนูญ
ตองประกอบไปดวยโครงสรางองคกรผูใชอํานาจรัฐ ความสัมพันธระหวางองคกรผูใชอํานาจรัฐ ตลอด
จนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สําหรับโครงสรางการเมืองการปกครองตองมีการแบงแยก
องคกรผูใชอํานาจเพื่อไมใหอํานาจการปกครองรวมศูนยอยูที่บุคคลใดหรือองคกรใดเพียงองคกรเดียว 
ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิกลไกการตรวจสอบและถวงดุล (Checks and Balances) ตองมีการเขาไปควบคุมกาํกับ
ดแูลนีค่อืหลกันติธิรรม ในขณะเดยีวกนัก็ใหการคุมครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน สิง่ทีผ่มตองการจะ
เสรมิกค็อืวารางรฐัธรรมนญูทีป่ระกอบไปดวยโครงสรางการเมืองการปกครองประเทศและสทิธเิสรีภาพ
ของประชาชนเพยีงประการเดยีวยงัถอืไมไดวาเปนรฐัธรรมนญูของรฐัเสรปีระชาธปิไตยเสมอไป แตกลไก
ตาง ๆ จะตองสามารถตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพในความเปนจริงดวย
 ประเด็นที่สอง คือ เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 การจะจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปประเทศนั้น จะตองพิจารณากอนวาประเทศไทยมีปญหา
อะไรจึงตองปฏิรูปซึ่งตองยอนกลับไปพิจารณาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยกอนที่จะมีการ
รัฐประหารครั้งลาสุด ผมเคยตั้งขอสังเกตกอนที่จะมีเหตุการณยึดอํานาจการปกครองประเทศของ
คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิเม่ือวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วาประเทศไทยกําลงัเขาสูสภาวะทีเ่รยีกวา 
“วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ” หรือ “Constitutional Crisis” วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ
คืออะไร หากไมเห็นภาพลองแทนคารัฐธรรมนูญวาเปนองคกรที่ใชอํานาจอธิปไตยไมวาจะเปนรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือศาล วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญคือการท่ีองคกรที่ใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ใชอํานาจแลวสงผลทําใหองคกรอื่น ๆ ไมสามารถทําหนาที่ตามปกติได กลาวคือโดยปกติแลวในการ
ทําหนาที่ขององคกรผูใชอํานาจรัฐ เชน รัฐสภาทําหนาที่ในการตรากฎหมายและตรวจสอบถวงดุล
ฝายบริหาร คณะรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารราชการแผนดิน และศาลทําหนาที่พิพากษาคดีความเปนตน 
  แตวกิฤตขิองระบอบรฐัธรรมนญูน้ันมลีกัษณะของการทีแ่ตละองคกรทาํหนาทีข่องตนเองไมได 
อันเนื่องมาจากการที่องคกรใดองคกรหนึ่งใน ๓ องคกรนี้ทําหนาที่แลวปรากฏวามีการเขาไปแทรกแซง
หรือกาวกายการทําหนาที่ของอีกองคกรหน่ึง ตองยํ้าวาลักษณะการแทรกแซงสะทอนใหเห็นวาไมใช
การตรวจสอบถวงดุล ไมใช Checks and Balances การที่องคกรแตละองคกรจะตรวจสอบถวงดุลกัน
เพื่อไมใหองคกรอื่น ๆ มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดน่ีคือหลักนิติธรรม แตที่ผมอธิบายวาผิดปกติคือ
การทําหนาท่ีขององคกรหนึ่งไปขัดขวางการทําหนาท่ีขององคกรอื่น ถารัฐธรรมนูญเกิดสภาวะวิกฤติ
สุดทายแลวจะสงผลใหองคกรตาง ๆ ทําหนาที่ไมได ลองยอนกลับไปพิจารณาเหตุการณที่รัฐสภาจะใช
อาํนาจตามรฐัธรรมนญูเพือ่ดําเนนิการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู แตปรากฏวามกีารตรวจสอบการแกไข
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญูโดยศาลรฐัธรรมนญู๑1ซึง่แสดงใหเหน็ถงึปรากฏการณทีอ่งคกรหนึง่เขาไปแทรกแซง
การทาํหนาทีข่องอกีองคกรหนึง่ การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญนัน้เปนเร่ืองทีส่าํคญั ทีไ่มใชการดาํเนินการ
ของฝายนิติบัญญัติตามปกติ อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจสูงสุด แตอํานาจในการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูไมใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจนิติบัญญัติปกติคือการตรากฎหมาย กลาวคือ

 ๑คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘.
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การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปกติ แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้เปนเรื่องของอํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ แลวอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็คืออํานาจอธิปไตยในรัฐ ฉะนั้นจะเห็นไดวาองคกรหนึ่ง
ถอือาํนาจสงูสดุของรฐัตามรฐัธรรมนญู คอือาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญู ในขณะทีอี่กองคกรหนึง่ถอือาํนาจ
ปกติคืออํานาจตุลาการ นี่คือสิ่งที่องคกรหนึ่งสามารถขัดขวางการทําหนาที่ของอีกองคกรหนึ่งไดแลวก็
ผิดปกติวิสัยจากระบอบรัฐธรรมนูญ 
  คําถามก็คือวาวิกฤตระบอบรัฐธรรมนูญ ตามหลักวิชาการสามารถอธิบายได ๓ ประการ ดังนี้  
  ประการแรก การรางรฐัธรรมนญูทีไ่มเปนไปตามหลกัวชิาการ อาจจะไมเปนไปตามหลกันติธิรรม 
หรือไมเปนไปตามหลักประชาธิปไตย 
  ประการที่สอง ผูราง และการยกรางรัฐธรรมนูญเปนไปตามหลักวิชาการท้ังหมด แตปรากฏวา
องคกรตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่ของตนเองขัดแยงกับหลักการ คือ รัฐธรรมนูญเขียนถูกแลวแตองคกร
ที่ใชอํานาจใชอํานาจขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ 
  ประการสดุทาย เกดิจากสาเหตุทัง้สองประการขางตนผสมกนั คอื การรางรฐัธรรมนญูทีไ่มเปน
ไปตามหลักวิชาการ และองคกรซึ่งทาํหนาที่ตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่ขัดหรือแยงกับหลักวิชาการ 
  ดังนั้น ทั้ง ๓ ปจจัยนี้คือสาเหตุของวิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ คําถามตอมาก็คือวิกฤติของ
ระบอบรฐัธรรมนญูไทยคอือะไร ขออธบิายวาเขาลกัษณะที ่๓ คอืรางรฐัธรรมนญูบนหลกัการทีผ่ดิพลาด
คลาดเคลื่อน ประกอบกับองคกรท่ีใชอํานาจก็ทําหนาที่ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจะราง
รฐัธรรมนญูเพือ่ปฏริปูประเทศจะตองทราบสาเหตทุีแ่ทจรงิเสยีกอน มฉิะนัน้จะแกไขไมถกูจดุ กลาวคอื 
แทนท่ีรฐัธรรมนูญจะเปนเคร่ืองมือในการปฏิรปูประเทศ แตรฐัธรรมนูญนัน้เองอาจกลายเปนตวัสราง
วกิฤติใหเกิดขึ้นมาในประเทศทายที่สุดได  
 นอกจากน้ี ปญหาพ้ืนฐานของการรางรัฐธรรมนูญคือเร่ืองของการจัดวางดุลอํานาจของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรที่ใชอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ปญหานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้น
นบัตัง้แตโลกไดรูจกั “รฐัธรรมนูญ” ตวัอยางเชนประเทศสหรฐัอเมรกิา เปนประเทศแรกของโลกทีม่รีฐัธรรมนญู
ลายลกัษณอกัษรเปนกฎหมายสงูสดุในการปกครองประเทศ เมือ่ดาํเนนิการยกรางรฐัธรรมนญูเสรจ็สิน้
สหรฐัอเมรกิาตองประสบกบัปญหาในการจดัวางดลุอํานาจ โดยรฐัธรรมนญูแหงสหรฐัอเมรกิาฉบบัแรก
คือ “ขอบัญญัติสมาพันธรัฐ” หรือ Article of Confederation ที่ไดรับการยกรางขึ้นในป ค.ศ. ๑๗๗๖ 

creo
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

ซึ่งมีขอบกพรองหลายประการโดยเฉพาะเรื่องการจัดวางสมดุลในทางอํานาจ ทําใหเกิดปญหาระหวาง
รฐัตาง ๆ  และรัฐบาลกลางจนกระท่ังไมสามารถท่ีจะบริหารจัดการได และนําไปสูการยกรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ ๒ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเพื่อแกไขปญหาการจัดวางสมดุลแหงอํานาจดังกลาว โดยให
รัฐบาลกลางมีอํานาจมากขึ้นในการบริหารประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาฉบับปจจุบัน หรือ The Constitution of the United States 
ค.ศ. ๑๗๘๙ ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๑๗๘๗ เปนกฎหมายสูงสุดของสหรัฐอเมริกาที่กําหนด
กรอบการปฏิบัติสําหรับหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และกําหนดความสัมพันธระหวาง
รัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถิ่นของรัฐตาง ๆ รวมถึงประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูในสหรัฐอเมริกาดวย 
และถือเปนรฐัธรรมนญูลายลกัษณอกัษรทีใ่ชบงัคบัมายาวนานท่ีสดุในโลก ทีก่ลาวมาน้ีคอืปญหาพืน้ฐาน
ของการรางรัฐธรรมนูญที่เกิดข้ึนมาต้ังแตในอดีต ฉะน้ันสิ่งท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยจึงไมใชเรื่องแปลก
แตเปนเรื่องยากที่จะดําเนินการแกไข เพราะเปนเรื่องของการจัดวางสมดุลอํานาจ หลกัการแบงแยก
อาํนาจ หรอื Separation of Powers ตามแนวคิดของมองเตสกิเออร๒2ทีแ่บงแยกอาํนาจอธปิไตย 
ออกเปน ๓ องคกร ไดแก องคกรนติบิญัญตั ิองคกรบรหิาร องคกรตลุาการ เพือ่ไมใหอาํนาจนัน้
ไปรวมศนูยกบัองคกรใดองคกรหนึง่หรอืบคุคลใดบุคคลหนึง่ซึง่จะกอใหเกดิระบอบเผด็จการในท่ีสุด 
 อยางไรกด็ ีนอกจากการแบงแยกองคกรผูใชอาํนาจอธปิไตยออกเปน ๓ องคกรแลว การทาํหนาที่
ของแตละองคกรจะตองไมเขาไปลวงล้ําอาํนาจขององคกรอ่ืนดวย คอืตองไมมลีกัษณะเปนการใชอาํนาจ
ในการเขาไปแทรกแซงการทําหนาที่ของอีกองคกรหนึ่ง ตองตระหนักวาในแตละองคกรมีอํานาจหนาที่
และมอีสิระภายใตขอบเขตของตนเอง ศาลตองมอีสิระในการพจิารณาพพิากษาคดรีฐัสภากต็องมอีสิระ
ในการตรากฎหมาย แกไขกฎหมาย รับเรื่องราวรองทุกขได หรือตรวจสอบถวงดุลองคกรอื่นได 
ฝายบริหารก็เชนเดียวกันจะตองมีอิสระในการนําเสนอนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ตัวอยาง
กลไกคุมครองการทาํหนาทีข่องฝายนติบิญัญตัเิพือ่ทาํใหฝายนติบิญัญัตทิาํงานไดอยางมอีสิระ เชน เอกสทิธ์ิ
และความคุมกนัตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญตัคิาํสัง่เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
และวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ หรอืแมกระทัง่การท่ีสมาชกิรฐัสภาสามารถทําหนาทีข่องตนไดอยางเปนอสิระ

 ๒ชารล  เดอ  มองเตสกิเออร (Charles  de  Montesqieu) เปนนักปรัชญาการชาวฝรั่งเศส ผูใหกําเนิดแนวคิดในการ
แบงแยกอํานาจปกครองสูงสุดหรอือํานาจอธิปไตย โดยมองเตสกิเออรไดแบงแยกอํานาจออกเปน ๓ ฝาย โดยพิจารณาในแงขององคกร
ผูใชอาํนาจ ออกเปนอํานาจนิตบิญัญตั ิอาํนาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เพือ่ใหอาํนาจแตละฝายถวงดลุและตรวจสอบซ่ึงกนัและกัน 
และเพ่ือประกันสิทธเิสรีภาพของประชาชนใหปลอดจากการใชอาํนาจโดยมิชอบขององคกรภาครัฐทีใ่ชอาํนาจหน่ึงอาํนาจใดท่ีอาจละเมิด
ลิดรอนโดยอํานาจรัฐไมวาฝายใด.

การแบงแยกองคกรผูใชอาํนาจอธิปไตยออกเปน ๓ องคกรแลว การทําหนาทีข่องแตละองคกร
จะตองไมเขาไปลวงลํา้อาํนาจขององคกรอ่ืนดวย คอืตองไมมลีกัษณะเปนการใชอาํนาจในการ
เขาไปแทรกแซงการทําหนาท่ีของอกีองคกรหนึง่ ตองตระหนกัวาในแตละองคกรมอีาํนาจหนาท่ี
และมีอิสระภายใตขอบเขตของตนเอง

การแบงแย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ไมถูกผกูพนัโดยมตขิองพรรค นีค่อืเรือ่งหลกัความเปนอสิระโดยไมไดอยูภายใตอาณตัใิด ๆ  หลักความเปน
อสิระน้ีมอียูในทุกองคกร หากเขาใจหลักการน้ีแลวกส็ามารถท่ียกรางรัฐธรรมนูญใหแตละองคกรสามารถ
ปฏิบัติหนาที่โดยไมกาวกายแทรกแซงองคกรอื่นได
 ในอดีตการจัดวางสมดุลแหงอาํนาจของประเทศไทยมีลกัษณะเปนแบบโบราณ แบงแยกองคกร
ผูใชอํานาจอธิปไตยออกเปน ๓ องคกร คือองคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ อันเปนการแบงแยก
อํานาจในเชิงการทําหนาที่ หรือเปนการแบงแยกอํานาจในเชิงองคกร ซึ่งยังไมครบถวนเพราะยังมีเรื่อง
ของการแบงแยกตามธรรมชาติของอํานาจดวย ซึ่งสังคมไทยยังไมเขาใจธรรมชาติของอํานาจที่มีอยู 
๒ รูปแบบ และมาจากหลักใหญ คือ อํานาจรัฐหรืออํานาจอธิปไตย อํานาจรัฐในที่นี้มีอยู ๒ มิติ 
มิติที่ ๑ อํานาจในทางการเมืองและมิติที่ ๒ อํานาจในทางกฎหมาย ฉะน้ัน เวลาท่ีรัฐไมวาจะเปน
องคกรใดก็แลวแตใชอํานาจ อํานาจน้ันจะมีลักษณะของการผสมผสานของสองมิติอยางนี้อยูเสมอ 
การจัดวางสมดุลอํานาจในเวลายกรางรัฐธรรมนูญ นอกจากจะแบงแยกองคกรผู ใชอํานาจเปน 
๓ องค กรแล ว จะต องเข าใจธรรมชาติ
ของอํานาจดวยวาอํานาจนั้นเปนอํานาจใน
ทางการเมืองหรืออํานาจในทางกฎหมาย 
พูดงาย ๆ ก็คือตองเขาใจดวยวาองคกรตาง ๆ 
เหลานี้ องคกรใดเปนองคกรท่ีใชอํานาจ
ทางการเมืองและองคกรใดใชอํานาจในทาง
กฎหมาย ที่ผานมาไมเคยมีการพิจารณาเร่ือง
ธรรมชาติของอํานาจแตอยางใด 
  สาํหรับ “องคกรตลุาการ” นัน้อาํนาจ
ของศาลหรืออํานาจในการตัดสินคดี “Legal 
power” เปนอํานาจในทางกฎหมาย องคกรท่ีใชอํานาจน้ีไดจึงตองเปนองคกรในทางกฎหมายน่ันคือ
ศาล แตอํานาจในทางการเมืองก็ตองเปนองคกรในทางการเมืองท่ีจะใชอํานาจเพ่ือใหสอดคลองกัน 
เม่ือฝายนิตบิญัญตักิบัฝายบริหารคอืองคกรทางการเมอืง รฐัสภากบัคณะรัฐมนตรโีดยสภาพตามหลักวิชาการ
กค็อืองคกรทางการเมอืง ฉะนัน้อาํนาจทีใ่ชกต็องเปนอาํนาจในทางการเมอืง ผมอธบิายเชนนีจ้ะเหน็ภาพ
ชัดเจนเลยวาไมมีทางท่ีจะยกรางรัฐธรรมนูญใหองคกรในทางการเมืองไปใชอํานาจในทางกฎหมายได 
หรือในทางกลับกันเปนไปไมไดเลยที่จะใหศาลที่เปนองคกรในทางกฎหมายไปใชอํานาจทางการเมือง 
หากรางรฐัธรรมนญูสลบัขัว้อาํนาจเชนนีถ้อืวาไมเปนไปตามหลกัแบงแยกอาํนาจ และเมือ่ไมใชการแบงแยก
อํานาจยอมสะทอนใหเห็นปญหาการจัดสมดุลอํานาจในรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็นําไปสูเรื่องวิกฤติระบอบ
รัฐธรรมนูญในที่สุด

creo
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

   ที่ผานมาประเทศไทยเปนเชนน้ีจึงไดเกิดวิกฤติ ยกตัวอยางเชน การตราพระราชกําหนดตาม
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐๓3จะเห็นไดวาการตราพระราชกําหนดเพ่ือรกัษา
ความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิ หรอืปองปดภยัพบิตัิ
สาธารณะ อนัเปนเคร่ืองมือของฝายบริหารท่ีจะเขาไปบริหารราชการแผนดนิเมือ่มคีวามจําเปนเรงดวนนัน้ 
โดยหลักการแลวเปนอํานาจของฝายบริหารซึ่งใชอํานาจในทางการเมือง ทั้งตามหลักแบงแยกอํานาจ
และตามธรรมชาติของอํานาจ แตการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชกําหนด
เปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือไมนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
เปนองคกรในทางกฎหมาย ใชอํานาจในทางกฎหมาย เหตุใดบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จึงออกแบบ
ใหอาํนาจในทางการเมอืงถกูตรวจสอบโดยองคกรในทางกฎหมาย ความเปนอาํนาจในทางการเมอืงคอื
ดุลพินิจ ดุลพินิจนี้มีไวเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดบรรลุผล นี่คือหลักความเปนอิสระแบบหนึ่ง 
ประเดน็น้ีมคีวามสาํคญัมากหากผูรางรฐัธรรมนญูไมมคีวามเขาใจแลวยอมไมสามารถจดัสมดลุแหงอาํนาจ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได 

 ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 “มาตรา ๑๘๔ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได
 การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
 ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดน้ันตอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยู
นอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชาคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภา
สมยัวิสามญัเพือ่พจิารณาอนมุตัหิรือไมอนุมตัพิระราชกําหนดโดยเรว็ ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนมุตั ิหรอืสภาผูแทนราษฎรอนมุตัแิตวฒุสิภา
ไมอนมุตัแิละสภาผูแทนราษฎรยืนยนัการอนุมตัดิวยคะแนนเสียงไมมากกวาก่ึงหนึง่ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่อียูของสภาผูแทน
ราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
 หากพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึงมผีลเปนการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัตแิหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดน้ัน
ตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีม่อียูกอนการแกไขเพิม่เติมหรอืยกเลกิ มผีลใชบงัคบัตอไปนบัแตวนัทีก่ารไมอนมุตัิ
พระราชกําหนดนั้นมีผล
 ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดน้ันมีผลใชบังคับ
เปนพระราชบัญญัติตอไป
  การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลต้ังแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒสิภาในกรณียนืยนัการอนุมตัพิระราชกําหนด จะตองกระทํา
ในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ”
   “มาตรา ๑๘๕ กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือเสนอ
ความเห็นตอประธานแหงสภาท่ีตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดน้ันไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง และให
ประธานแหงสภาน้ันสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นเพ่ือวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา
  เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
  ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหพระราชกําหนด
นั้นไมมผีลบังคับมาแตตน
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด”.



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๓๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 นอกจากน้ี การเขาใจในธรรมชาติของรัฐธรรมนูญเปนเรื่องสําคัญ การยกรางรัฐธรรมนูญ
เพือ่จดัวางสมดุลแหงอาํนาจอยางเดียวน้ันยอมไมเพยีงพอ เพราะวาธรรมชาติรฐัธรรมนูญเปนกฎหมาย
พิเศษที่ไมเหมือนกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายทั่วไปนั้นศาลเปนผูตีความ แตรัฐธรรมนูญไมใชลักษณะ
เชนน้ัน รฐัธรรมนูญเปนกฎหมายท่ีกระจายอํานาจการตีความ อาํนาจการตีความไมไดรวมอยูทีศ่าล 
เน้ือหาของรัฐธรรมนูญเปนเรื่องขององคกรท่ีใชอํานาจ ในทางปฏิบัติทุกองคกรเวลาจะดําเนินการ
ตามอาํนาจกจ็ะตคีวาม สะทอนใหเหน็วาอาํนาจในการตคีวามไมไดผกูขาดอยูทีศ่าลเพยีงองคกรเดยีว 
แตทุกองคกรมอีาํนาจในการตีความ ดงัทีไ่ดกลาวมาแลววาเม่ือเกิดสภาวะฉุกเฉินฝายบริหารมีอาํนาจ
ในการตราพระราชกําหนดได แสดงถึงอํานาจในการตีความของฝายบริหาร และธรรมชาติของ
รัฐธรรมนูญนั้นแมจะกําหนดกลไกการตรวจสอบถวงดุลอยางเทาเทียมสมดุลตั้งแตตน แตภายหลังการ
ประกาศใชไปสักระยะเวลาหนึ่งสมดุลที่กําหนดไวจะเปลี่ยนแปลงเปนพลวัตของรัฐธรรมนูญ เมื่อเขาใจ
ธรรมชาตขิองรฐัธรรมนญูวาสมดลุแหงอาํนาจเคลือ่นทีต่ลอดเวลา ประเดน็น้ีในตางประเทศจะมกีารวาง
กลไกบางประการเพ่ือควบคุมมิใหเกิดการแทรกแซงการทําหนาที่ขององคกรอื่น ตัวอยางเชน 
ฝายนิตบิญัญตั ิจะมีกลไกในการสรางความอิสระของฝายนิตบิญัญตั ิวางหลักใหองคกรนิตบิญัญตัสิามารถ
ทําหนาที่ปองกันการแทรกแซงขององคกรอื่น และหากบุคคลใดหรือองคกรใดก็แลวแตมีพฤติกรรม
ที่ขัดขวางการทําหนาท่ีของฝายนิติบัญญัติ จงใจสรางอุปสรรคไมใหฝายนิติบัญญัติสามารถดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญได ถือวาบุคคลนั้นกระทําการละเมิดรัฐสภา (Contempt of 
Parliament) การละเมิดอํานาจรัฐสภาแนวคิดนี้มีในตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ เยอรมนี และ
ฝรั่งเศส เปนตน แตนาแปลกใจที่ประเทศไทยของเรามีเพียงกลไกคุมครองความเปนอิสระในตัวสมาชิก
รัฐสภา มีกลไกคุ มครองความเปนอิสระสําหรับคณะกรรมาธิการซึ่งถือไดวาเปนสภาเล็ก ทั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญตัคิาํส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แตไมมกีลไกคุมครองความเปนอสิระของรฐัสภา
หรอืสภาใหญ ผมวาน่ีคอืประเดน็ปญหาสาํคัญใน
ตางประเทศจะมีวิวัฒนาการมาจากสภาใหญ
แลวก็พัฒนาลงมาสภาเล็ก สงผลใหรัฐสภา
ของประเทศไทยไมสามารถดําเนินการตามภารกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปญหาทีส่าํคญัอกีประการหนึง่ของการยกรางรฐัธรรมนญูเพือ่ปฏริปูประเทศ คอืการพจิารณา
ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตางประเทศใหเขาใจ จะตองมีการศึกษาถึงพัฒนาการหรือที่มาที่
ไปของบทบัญญัติที่จะนํามาปรับใชใหถองแท ขอยกตัวอยางเชน ผู ตรวจการแผนดิน หรือ 
Ombudsman ซึง่ในประเทศสวีเดนหรือประเทศในแถบสแกนดิเนเวยี Ombudsman ถอืวาเปนองคกร
ที่ทําหนาที่ไดดีมาก สามารถตรวจสอบการทําหนาที่ของฝายบริหารได แตเมื่อนํามาใชในประเทศไทย 
ผมเห็นวาผูตรวจการแผนดินกลับมีบทบาทคอนขางนอย อีกปญหาหน่ึงของประเทศไทยคือมีองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญจํานวนมาก แตไมเคยมีการพิจารณาโครงสรางอํานาจหนาที่ของแตละองคกรวา
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๓๖

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

จุลนิติ

ทบัซอนกนัหรอืไม ตวัอยางเชนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มกีารเสนอเรือ่ง
องคกรอิสระขึ้นมา และทุกองคกรก็ตองการที่จะเปนองคกรอิสระ เชน ตํารวจและอัยการ ประกอบกับ
ความเขาใจไปอีกดวยวาองคกรอิสระนั้นคือองคกรที่ตองอิสระมาก ๆ จนกระทั่งไมมีใครเขาไปยุงเกี่ยว 
หรอืแมแตเขาไปตรวจสอบไดผมยอนกลบัไปวาหลกัรฐัธรรมนูญในรฐัเสรีประชาธปิไตย มอียู ๒ หลกัการ 
คอืประชาธปิไตย และหลักนติธิรรม ซึง่หลกันิตธิรรมคอืการใชอาํนาจตองถกูจํากัดและมกีารตรวจสอบ
ถวงดุลกอน ฉะนั้นหากตองการเปนองคกรอิสระแตไมตองการใหถูกตรวจสอบก็ยอมถือวาขัดกับหลัก
นติธิรรม ฉะนัน้จะตองเขาใจแกนของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เขาใจความคดิในรฐัธรรมนญู 
และเขาใจหลกัการแบงแยกอาํนาจซึง่เปนแกนของรฐัธรรมนญู ตลอดจนเขาใจธรรมชาตขิองรฐัธรรมนญู
จงึจะสามารถแกไขปญหาตางๆ ของประเทศท่ีเกิดขึน้เก่ียวเนือ่งจากวิกฤตรฐัธรรมนญูได
 ประเด็นสุดทาย คือ การจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อสรางความปรองดอง 
 การยกรางรัฐธรรมนูญนอกจากจะตองจัดวางสมดุลแหงอํานาจใหเหมาะสม วางกลไกสําหรับ
คลี่คลายปญหากรณีเกิดความขัดแยงในเร่ืองการใชอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และวางกรอบ
อาํนาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญแลว จะตองไมลมืวารฐัธรรมนูญคือ “สญัญาประชาคม” ไมใชมาจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง หากแตเปนของสังคมประเทศโดยรวมจึงตองมีการรับฟง
ความคิดเห็น ฟงเสียงของคนทุกกลุม หรือแมแตกระท่ังเปนการเปดโอกาสใหสังคมไดมีสวนรวม
ในการยกรางรฐัธรรมนญูดวยไมมากกน็อย เพราะรฐัธรรมนญูเปนกตกิาท่ีตองใชรวมกนั ฉะน้ัน ตองมกีาร
เจรจาพูดคุยหาจุดที่ทุกคนยอมรับได เหมือนเปนการทําสัญญา การรับฟงเพียงเสียงประชามติเทาน้ัน
ก็ยังไมเพียงพอ ดังที่ไดกลาวไวตอนตนวากระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญน้ันแบงออกไดเปน ๓ สวน 
ทั้งผูยกราง กระบวนการในการยกราง และกระบวนการกอนการประกาศใชรางรัฐธรรมนูญซึ่งตองรับ
ฟงความคดิเห็น ใหเกดิการมสีวนรวมในขัน้ตอนตาง ๆ  จะอาศยัเพยีงการออกเสยีงประชามตใินขัน้ตอน
สดุทายน้ันไมได เพราะจะไมเกิดการยอมรับ และหากวิเคราะหในเชิงวชิาการแลวจะเห็นไดวาการจัดให
มีการออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญก็มิใชเรื่องงายเชนกัน เพราะไมสามารถ
ที่จะควบคุมการออกเสียงของประชาชนทั้งหมดได ฉะนั้น จะเปนรัฐธรรมนูญที่เปนที่ยอมรับก็ตองรับ
ฟงเสียงประชาชน และสุดทายหากประชาชนไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะอยูไมได 
มแีรงกดดันรอบดาน จงึจะตองทาํใหรางรฐัธรรมนูญไดรบัการยอมรับคอืมีการรับฟงความคิดเหน็มากข้ึน 
และตองรบัฟงความคิดเหน็ของนักการเมืองดวยไมใชเฉพาะประชาชนอยางเดียวเพราะเราตองไมลมืวา
นักการเมืองก็มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน เขาถือเปนผูแทนของปวงชนชาวไทย 

 จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนออ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนกับการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
เพื่อเปลี่ยนผานสังคมไทยสูสังคมที่สงบสุขอยางยั่งยืน

 ดร.พรสันตฯ : หากมองวาสงัคมไทยในปจจุบนัมปีญหาความขดัแยง ผมคิดวาความขดัแยง
เปนเร่ืองธรรมดาในสังคมประชาธิปไตย เพราะความขัดแยงมนัสะทอนถึงความหลากหลายทางความคิด
ความเห็น ฉะนั้น ความปรองดองของผมไมไดหมายความวาทุกคนขัดแยงไมได “ความปรองดอง” 
ของผมหมายถึงแมจะมีความคิดความเห็นที่แตกตางกัน แตสามารถอยูรวมในสังคมเดียวกันได 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

โดยไมมีการใชความรุนแรง ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่นจนนําไปสูการลวงละเมิด
สทิธเิสรภีาพขัน้รนุแรง แตทีผ่านมาความแตกตางในทางความคดิมแีตเกิดสภาวะทีค่นคดิตางอยูในสงัคม
รวมกนัไมได เพราะฉะน้ันถาสงัคมปรองดองคือสงัคมท่ีแตกตางไดและกอ็ยูรวมกนัได ถาพดูถงึการจัดทาํ
รัฐธรรมนูญก็คือจะทําอยางไรใหคนที่คิดตางอยูรวมกันได นี่คือหลักการพื้นฐานในการอยูรวมกัน 
หากยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยไมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ ที่มีความเห็นแตกตางจาก
ผูรางรัฐธรรมนูญ คงไมมีใครยอมรับกติกาน้ี นี่คือสิ่งที่ผมทิ้งทายเอาไววารัฐธรรมนูญตองเปนสัญญา
ประชาคมจริง ๆ  รฐัธรรมนูญคอื ขอตกลง หรอื compact ระหวางผูคนในสงัคม ระหวางรฐักบัประชาชน 
ไมใชคําสั่ง หรือ command ที่จะสั่งใหตองปฏิบัติตามเหมือนกฎหมายทั่วไป ตรงนี้คือประเด็นสําคัญ
อยางยิง่ ถารฐัธรรมนญูไมเปนสญัญาประชาคมกไ็มมทีางทีร่ฐัธรรมนญูจะใชเปนกตกิาในการเปลีย่นผาน
สังคมประเทศไทยสูสังคมที่สงบสุขอยางยั่งยืนได 

creo



