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๑. บทนำ
  ในสถานการณ์ปัจจุบันท่านผู้อ่านทุกท่านคงทราบกันดีแล้วว่าประเทศไทยของเรากำลังเผชิญ 
กับปัญหาวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจ  ซ่ึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศและส่งผลกระทบ 
ต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางด้านการเมืองนั้น 
ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกร้าวลึกในสังคมระหว่างฝ่ายท่ีไม่พอใจรัฐบาล ( รัฐบาลชุดนายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี  และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  นายกรัฐมนตรี)  กับฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล  ลุกลามรุนแรง 
ถึงขั้นใช้กำลังมวลชนเข้ายึดทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของฝ่ายบริหาร การปิดล้อม 
รัฐสภาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ  การปิดสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นประตูสู่ประเทศไทย  
และเกิดเหตุการณ์ท่ีกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนไทย ท่ีเห็นภาพคนไทยด้วยกันต้องมาทำร้าย 
กันเอง จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เช่น เหตุการณ์ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
ที่ผ่านมา
   ปัญหาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองใหม่ ก็เป็นประเด็นทาง 
การเมืองอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชน  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หมวด  ๑๕  มาตรา  ๒๙๑  ได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญไว้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซ่ึงโดยหลักการแล้วการแก้ไขเพ่ิมเติม 
รัฐธรรมนูญสามารถริเริ่มที่จะกระทำได้โดยกระบวนการทางนิติบัญญัติหรือรัฐสภา โดยผู้ที่มีสิทธิ 
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ คือ ฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) ฝ่ายนิติบัญญัต ิ(ส.ส. และ ส.ว.) และประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจำนวนไม่น้อยกว่า  ๕๐,๐๐๐  คน  แต่ปัญหาท่ีสำคัญในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
คือ จะต้องมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์กับภาคประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศให้เข้าใจว่ามีเหตุผล 
และความจำเป็นอย่างไรท่ีจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ประเด็นใดบ้างท่ีต้องแก้ไข  และจะใช้รูปแบบใด 
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ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำให้ประเด็นเรื่องสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน 
ท้ังในภาคการเมือง ภาควิชาการและภาคประชาชน จนเกิดเป็นกระแสความต่ืนตัวของภาคประชาชน 
และเฝ้าติดตามว่าหากจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ควรดำเนินการในรูปแบบใด สภาร่าง 
รัฐธรรมนูญเป็นคำตอบสุดท้ายหรือไม่ หากใช่ สภาร่างรัฐธรรมนูญควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร 
เป็นต้น
   ผู้ เขียนมีความเห็นว่าประเด็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการให้มีสภา 
ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดประตูสู่การปฏิรูปการเมืองใหม่อยู่ในความสนใจของภาคประชาชน 
การให้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดของการปฏิรูปการเมือง โครงสร้างและที่มาของสภาร่าง 
รัฐธรรมนูญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนสำหรับเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือพื้นฐานในการ
ติดตามและมีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหากจะมีขึ้นในอนาคตต่อไป

๒. การปฏิรูปการเมืองในมุมมองของนักวิชาการ
  การปฏิรูปการเมือง  (Political Reform) คือ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาของระบบการเมืองทั้ง 
ระบบ  เพื่อให้นักการเมืองทั้งระบบมีความซื่อสัตย์สุจริต  และการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของระบบ
การเมือง ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ลักษณะของการปฏิรูปการเมืองนั้น หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วจะต้องมีสาระสำคัญ๑  ดังนี้ 
 ๑)  การปฏิรูปทางการเมืองต้องมองให้เห็นปัญหาทางการเมืองท้ังระบบและหามาตรการแก้ไข 
ทั้งระบบให้สอดคล้องกัน ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแบบแยกส่วน
 ๒)  การปฏิรูปทางการเมืองมีเป้าหมายให้การเมืองมีความสุจริตและมีประสิทธิภาพ เพราะต้นเหตุ 
ของปัญหาทางการเมืองมาจากการแสวงหาผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ 
นักการเมือง ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
   ๓)  การปฏิรูปทางการเมืองต้องสร้างกลไกในรูปของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อขยาย
รายละเอียดของหลักการในรัฐธรรมนูญ
  ๔)  การปฏิรูปทางการเมืองต้องปรับปรุงการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 
ให้ทันสมัย  (rationalized  parliamentary  system)  สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและพฤติกรรมของมนุษย์ 

๓. การปฏิรูปการเมือง๒ (ศึกษาจากพระราชดำรัส “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”) อันประกอบด้วย 
หลัก ๘ ประการ
  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” สะท้อนหลัก 
ความคิดดั้งเดิมของไทยที่ลึกซึ้ง จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสนี้ให้เป็นแก่นปรัชญาการเมืองไทยและ 
เป็นหัวใจในการปฏิรูปการเมือง

 ๑โปรดดู  สมคิด  เลิศไพฑูรย์,  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐, 
พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒ – ๒๓.
 ๒ธีรยุทธ บุญมี, ปรัชญาแห่งการปฏิรูปการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๔๐), หน้า ๖๐ - ๗๔. 
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  หลักท่ี ๑  ลักษณะประเทศไทย : คือ ความหลากหลายภายในราชอาณาจักรท่ีเป็นหน่ึงเดียว
   ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายเผ่าพันธุ์  เชื้อชาติ  ศาสนา 
การประกอบเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม แต่เป็นราชอาณาจักรที่มีความเป็นหนึ่งเดียวที่จะแบ่งแยกมิได้ 
   หลักการข้อนี้ คือ การยอมรับความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภายใต้ความ 
เป็นหน่ึงเดียวของราชอาณาจักรไทย  ด้วยศรัทธาท่ีว่า  ความหลากหลายและความอดทนต่อความ 
แตกต่างหลากหลายจะนำมาซึ่งสังคมที่เข้มแข็งดีงาม
  หลักที่ ๒  ปรัชญาของรัฐไทย  :  ศึกษาจากพระราชดำรัส  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  ปวงชนชาวไทยยึดม่ันว่า  คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ 
ซึ่งก็คือผู้มีจิตใจสูง ด้วยเหตุนี้หลักสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ของปวงชน เช่น สิทธิในทรัพย์สิน  เสรีภาพ 
ในร่างกายและชีวิต เสรีภาพในการพูด เขียน พิมพ์ ในความเชื่อทางลัทธิศาสนา ในการรวมกลุ่มสมาคม 
ในเกียรติยศช่ือเสียง  ความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัวในการพัฒนาตนเองและแข่งขันในการประกอบ 
อาชีพเสรี  โดยเนื้อแท้ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนชาวไทยที่จะประพฤติต่อกันด้วยศีลธรรม 
อันดี การล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวของชาวไทย ย่อมเป็นการล่วงละเมิดที่ต้องถูกลงโทษทั้ง
โดยกฎศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง
   ข้อนี้คนไทยมักถือว่า ประชาธิปไตยเป็นหลักคิดที่ดีของตะวันตก ที่เราหยิบยืมมาใช้เพื่อพัฒนา
การเมืองการปกครองให้เจริญก้าวหน้าไปทัดเทียมกับประเทศตะวันตก
   ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์กลับทรงมีพระราชดำรัสว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
  “ในบ้านเมืองน้ัน มีท้ังคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ท้ังหมด  
การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย... หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดี ได้ปกครอง 
บ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”  คนท่ัวไปอาจคิดว่า  
ปรัชญาการเมืองเป็นเพียงความคิดไม่มีผลอะไรกับการเมืองซ่ึงเต็มไปด้วยผลประโยชน์และอำนาจ 
แต่ปรัชญาการเมืองจะเป็นเคร่ืองอ้างอิงให้สังคมได้ตัดสินถูกผิดในการเมือง  เป็นกฎเกณฑ์ให้สังคม 
ได้อำนาจถอดถอน  ตรวจสอบ  จำกัดอำนาจของฝ่ายการเมือง  หรือถ่ายเทอำนาจมาให้สังคม 
หรือประชาคม เป็นหลักที่จะทำให้สังคมได้กำหนดกฎเกณฑ์การเลือกตั้ง  ที่จะมีการซื้อเสียงน้อยที่สุด 
ในสังคมยุคข่าวสารเช่นปัจจุบัน กฎเกณฑ์และจุดอ้างอิงนี้จะมีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ      
 หลักที่ ๓  อุดมคติของรัฐไทย
  รัฐไทยควรสร้างอุดมคติที่สอดคล้องกับระบบคุณธรรม โดยการส่งเสริมให้สังคมไทย
 ๑.  เป็นสังคมท่ีสมาชิกและผู้บริหารประเทศมีคุณธรรมท้ังน้ีโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรม
  ๒.  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (learning  society)  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความสมดุล 
แห่งการเรียนรู้ ทั้งทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
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 ๓.  เป็นสังคมที่เน้นความยุติธรรม การให้โอกาสในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกัน
 ๔.  เป็นสังคมท่ีประชาชนมีวุฒิภาวะ หนักแน่น ใจกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย นิยมแสวงหา 
ทางออกด้วยวิถีของประชาธิปไตย
 ๕.  เป็นสังคมเปิด (open society) ท่ีประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ ได้รับและเข้าถึงซ่ึงข่าวสาร 
ที่จำเป็นทุกประการ
  ๖.  เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความงดงามทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม   
 หลักที่ ๔ ลักษณะอำนาจไทย
 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจน้ันผ่านทางรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี และศาล แต่เน่ืองจากอำนาจอธิปไตยดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานการใช้สิทธิและเสรีภาพของ 
ปวงชนชาวไทย ซ่ึงต้ังอยู่บนหลักศีลธรรมและคุณธรรมอีกต่อหน่ึง ประชาชนชาวไทยจึงมีอำนาจท่ีจะ 
ถอดถอนคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผู้พิพากษาที่ประพฤติผิดหลักศีลธรรม คุณธรรม และไร้ 
ประสิทธิภาพได้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
  มีสองประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจในรายละเอียด
 ประเด็นแรก  คือ  สถานะของพระมหากษัตริย์  รัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับ 
บัญญัติไว้ว่า  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือศาล ซึ่งสะท้อนถึง 
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ผูกพันลึกซึ้งมากกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแยกไม่ออก 
 ประเด็นที่สอง  เกี่ยวกับอำนาจของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายตุลาการ  
เรามักได้ยินรัฐมนตรี  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพูดว่า  ได้อำนาจมาจากเสียงของประชาชน  จึงเป็น 
อำนาจเด็ดขาดที่จะเปลี่ยนแปลงกันแต่ในเฉพาะสภา ดังนั้น นักวิชาการและสื่อมวลชนจึงไม่อาจ 
วิพากษ์วิจารณ์  หรือถ้าวิพากษ์วิจารณ์มากก็จะถูกท้าให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดใน 
ลักษณะอำนาจรัฐไทยว่า มีลักษณะสัมบูรณ์ (absolute)
 อำนาจแบบสัมบูรณ์น้ันแม้มาจากระบอบประชาธิปไตยก็อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อประชาชน 
และประเทศชาติมากกว่าระบบเผด็จการก็ได้ หากอำนาจน้ีมีลักษณะเป็นเผด็จการโดยรัฐสภา ด้วยเหตุน้ี 
จึงจำเป็นต้องตกลงกันไว้ก่อนว่า อำนาจท่ีประชาชนมอบให้รัฐน้ันมีลักษณะจำกัด (limited government) 
กล่าวคือถูกจำกัดด้วย
  ๑.  วาระการดำรงตำแหน่ง เช่นให้นายกรัฐมนตรีมีวาระการดำรงติดต่อกันเกินกว่าแปดปีมิได้ 
เป็นต้น
  ๒.  การแบ่งแยกการใช้อำนาจ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ  เพื่อให้เกิด 
การถ่วงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกัน
  ๓.  ให้ประชาชนมีสิทธิในการลงประชามติ  (referendum) 
  ๔.  ประชาชนมีอำนาจในการถอดถอน  (impeachment)  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง   
  ๕.  อำนาจที่จะตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายตุลาการ  เป็นครั้งคราวด้วย 
วิธีการที่เหมาะสม เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
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พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางตามกฎหมายในการเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ 
ครอบครองของส่วนราชการ 
 หลักที่ ๕  การสร้างความชอบธรรมแก่ผู้บริหารประเทศ 
 เน่ืองจากความคิดประชาธิปไตยของไทยถูกแยกขาดตัดตอนจากระบบศีลธรรมและคุณธรรม 
ของคนไทย  ประชาชนจึงมองไม่เห็นความสำคัญของสิทธิทางการเมือง  ทำให้นักการเมืองสามารถใช้เงิน 
ซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่อำนาจทางการเมืองและผลที่ตามมา  คือ  การใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์  สร้าง 
ปัญหาความชอบธรรมต่อระบบการเมืองโดยภาพรวม
 หลักที่ ๖  หลักความเป็นสมัยใหม่ หรือการสร้างดุลอำนาจให้กับสังคม
 รัฐพึงกำหนดให้อำนาจของสังคมในการกำกับ ตรวจสอบถ่วงดุลกิจการต่าง ๆ   ท่ีเป็นประโยชน์ 
สาธารณะของสังคมด้วยตัวเองอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมือง  เศรษฐกิจ 
สังคม จากภาครัฐและภาคธุรกิจ
  รัฐควรสนับสนุนให้มีองค์กรอิสระที่มีความหลากหลาย  ครอบคลุมกิจกรรมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งเกินขีดความสามารถที่ประชาชนจะติดตามตรวจสอบได้
 หลักที่ ๗  การกระจายอำนาจ
  ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ ๕ ประเทศไทยเลือกใช้ระบบรัฐเดี่ยวที่รวมศูนย์อำนาจมาไว้ที่ส่วนกลาง    
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐที่เผชิญกับการคุกคามของประเทศตะวันตกในยุคการล่าอาณานิคม  
หลักการรวมอำนาจทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชของตนไว้ได้  แต่ทำให้เราละเลยความแตกต่าง 
หลากหลายทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่มีคุณค่าภายในประเทศ
 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรองรับหลักการ 
กระจายอำนาจไว้ในหมวด ๑๔ ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่รัฐควรดำเนินการ คือ ผลักดัน 
ให้ภารกิจต่าง ๆ  ที่กำหนดไว้ในการกระจายอำนาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการออกกฎหมาย 
รองรับการดำเนินการต่าง ๆ  ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารราชการ 
ของท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ
 หลักที่ ๘  การเคารพสิทธิประชาคมและชุมชน
  การเมืองในรูปแบบประชาธิปไตยของตะวันตกที่ประเทศไทยนำมาเป็นแบบอย่างมีลักษณะ 
เน้นเฉพาะกระบวนการเลือกตั้ง  (electoral  process)  กล่าวคือ  ยอมรับว่ามนุษย์มีฐานะเป็นบุคคล 
ท่ีเป็นเฉพาะส่วนหน่ึงขององค์รวมใหญ่ทางการเมือง คือ มีสิทธิเลือกตัวแทนไปบริหารประเทศ แต่ละเลย 
ฐานะการเป็นสมาชิกของหน่วยรวมท่ีย่อยลงมา คือ ประชาคมหรือชุมชน ระบบกฎหมายท่ีประเทศไทย 
รบัมาจากตะวนัตกกย็อมรบัเฉพาะความเปน็บคุคล แตไ่มย่อมรบัความเปน็ประชาคมหรอืชมุชนดัง้เดมิ
ของเรา
 สิทธิของชุมชนจะช่วยให้คนไทยท้ังท่ีเป็นชาวบ้านในชนบทหรือคนเมืองได้ควบคุมดูแลกันเอง 
ในระดับชีวิตประจำวัน รวมท้ังดูแลทรัพยากรและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปกป้องประโยชน์สาธารณะ 
ที่ชอบธรรมของชุมชนอย่างจริงจัง
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  ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หมวด  ๓  ส่วนที่  ๑๒ 
ได้บัญญัติรองรับสิทธิชุมชนไว้ ทำให้ชุมชนมีสถานะตามกฎหมายสามารถฟ้องหน่วยราชการหน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล สิ่งที่รัฐต้องดำเนินการ 
คือผลักดันให้สิทธิของชุมชนเกิดขึ้นจริง ขจัดปัญหาและอุปสรรคที่จะขัดขวางการใช้สิทธิของชุมชน

๔. สภาร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ (การปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ ๑)
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙  
มาตรา ๒๑๑ ทวิ ได้บัญญัติให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีสมาชิก 
สภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน ๙๙ คน โดยมีที่มา ดังนี้
  ๑.  สมาชิกซึ่งสภาเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด  จังหวัดละ  ๑  คน  จำนวน 
๗๖ คน
  ๒.  สมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ จำนวน ๒๓ คน ซึ่งมาจาก
    -  ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน จำนวน ๘ คน
    -  ผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๘ คน
    -  ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ประธานรัฐสภากำหนด จำนวน ๗ คน 
  สภาร่างรัฐธรรมนูญมีกรอบระยะเวลาในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา  ๒๔๐  วัน  นับแต่วันที่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครบ  ๙๙  คน  โดยในการจัดทำร่าง 
รัฐธรรมนูญให้สภาร่างรัฐธรรมนูญรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ  เม่ือจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ 
เสร็จแล้วให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา เมื่อรัฐสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญแล้ว 
ให้รัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับว่าให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ  โดยจะแก้ไข 
เพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้
 หาก รั ฐ สภา มีม ติ เ ห็ นชอบ ร่ า ง รั ฐ ธ ร รม นูญมากก ว่ า 
ก่ึงหน่ึงของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานรัฐสภา 
นำร่ า ง รั ฐ ธ ร รมนูญขึ้ นทู ล เ กล้ า ฯถวายต่ อพระมหากษั ต ริ ย์  
หากรัฐสภามีมติเห็นชอบไ ม่ ถึง ก่ึงห น่ึงของสมาชิกรัฐสภาท้ังหมด 
เท่าที่มีอยู่ ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าประชาชนจะให้ความ
เห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ หากประชาชนโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างรัฐธรรมนูญให้ประธานรัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์  
หากประชาชนโดยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหรือมีผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 
ประชามติไม่ถึง ๑ ใน ๕ ของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป  
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 ท้ังน้ี  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  (โปรดดูกระบวนการ 
จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ) ดังต่อไปนี้

     กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
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๕. สภาร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
(การปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ ๒)
 โดยท่ีคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(คปค.)  ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๙  และให้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  สิ้นสุดลง  สาเหตุที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำการปฏิวัติและให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 
ปี  ๒๕๔๐  ก็เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  ความไร้ประสิทธิภาพ 
ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  ทำให้เกิดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบขึ้นอย่างกว้างขวาง  โดยไม่อาจหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้  ส่งผลให้เกิด 
วิกฤตการณ์ร้ายแรงทางการเมืองการปกครอง  และปัญหาความขัดแย้งในมวลหมู่ประชาชนที่ถูก 
ปลุกปั่นให้แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายจนเสื่อมสลายความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชาติอันเป็น 
วิกฤตการณ์รุนแรงทางสังคม
  เมื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี  ๒๕๔๐  แล้ว  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงได้จัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช  ๒๕๔๙ ขึ้นใช้บังคับ โดยในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ได้บัญญัติให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ  เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญ  โดย 
กำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน  ๑๐๐  คน  มีที่มาจากสมัชชาแห่งชาติซึ่งเลือกกันเอง 
จำนวน  ๒๐๐  คน  แล้วส่งบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่าง 
รัฐธรรมนูญให้กับคณะมนตรีความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เหลือ 
๑๐๐ คน และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่าง 
รัฐธรรมนูญ
  ในการจัดทำรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้น
คณะหนึ่ง จำนวน ๓๕ คน ประกอบด้วย
  ๑.  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับการคัดเลือกตามมต ิ
ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน ๒๕ คน
  ๒.  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามคำแนะนำของประธาน 
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๑๐ คน 
 เพ่ือให้ท่านผู้อ่านเข้าใจกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับปี  ๒๕๕๐  (โปรดดูกระบวนการร่าง 
รัฐธรรมนูญ) ดังต่อไปนี้
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๖. แนวทางการปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ ๓๓ 
  จากการที่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการเมืองไปแล้วถึง ๒ ครั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่
ดูเหมือนว่าปัญหาทางการเมืองของไทยยังไม่ยุติซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้งพฤติกรรมของนักการเมืองเอง 
และจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  โดยได้มีนักวิชาการได้มีความเห็นว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการ 
ปฏิรูปทางการเมืองอีกครั้ง กล่าวคือ การปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ ๓ โดยการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้จำเป็น 
จะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนตามลำดับ ได้แก่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งรัฐบาลแห่งชาติ การสร้าง
องค์กรยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ รวมทั้งการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
  แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง อาจแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ
 ๖.๑ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
  การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอาศัยนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองจากพรรคการเมืองใด  
นักการเมืองย่อมมีความประสงค์ท่ีจะเป็นรัฐบาลด้วยกันท้ังน้ันและนักการเมืองย่อมไม่ประสงค์จะแก้ไข 
ระบบของสถาบันการเมืองที่เป็นฐานการเลือกตั้งของตน  ดังนั้นนักการเมืองจึงไม่ใช่ผู้นำในการปฏิรูป 
การเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กับคนไทย จึงต้องมีรัฐบาลแห่งชาติมาเป็นผู้นำในการปฏิรูปการเมือง
 ๖.๒ การสร้างองค์กรยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่
  ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง  มิได้ขึ้นอยู่ที่การ 
จะมีหรือไม่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร. ๓) แต่ความสำคัญของการแก้ปัญหาการเมืองของเรา 
อยู่ท่ีว่า ส.ส.ร. ๓ หรือองค์กรยกร่างรัฐธรรมนูญ จะมีองค์ประกอบหรือมีท่ีมาอย่างไร และมีกระบวนการ 
ในการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างไร
  ถ้าเราต้องการให้รัฐธรรมนูญใหม่เป็นรัฐธรรมนูญที่ดี  รัฐธรรมนูญต้องร่างโดยนักวิชาการใน 
ระดับผู้เชี่ยวชาญและมีความเป็นกลาง
 ๖.๓ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
 การออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทยในอนาคตนั้นควรมีหลักการสำคัญรวม  
๓ ประการ ดังนี้
 ๑)  การยกเลิกระบบเผด็จการโดยพรรคการเมือง (นายทุนธุรกิจ) ส่ิงท่ีเราต้องยกเลิกอย่าง 
แน่นอนก็คือ การยกเลิกบทบัญญัติท่ีบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรค ยกเลิกบทบัญญัติ 
ให้พรรคการเมืองมีอำนาจให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ยกเลิกบทบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ๒) การสร้างระบบสถาบันการเมืองที่รัฐบาลมีเสถียรภาพ  ระบบรัฐธรรมนูญยุคใหม่ 
(rationalized  systems)  ของประเทศที่พัฒนาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่  ๒  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ 
ระบบ semi-parliamentary system ของประเทศเยอรมันนี (รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๔๘) หรือระบบ 
semi-presidential system ของประเทศฝรั่งเศส (รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๕๘) ทั้งสองระบบนี้ 

 ๓อมร  จันทรสมบูรณ์,  ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย  วันอังคารที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๑  
ณ ห้องบรรยาย ปรอ. ชั้น ๒ อาคาร วปอ.,จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม. 
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ต่างมุ่งไปสู่หลักการเดียวกัน คือ การทำให้ฝ่ายบริหารมีตัวบุคคลที่เป็นผู้นำและเป็นเงื่อนไขของการทำ
ให้ฝ่ายบริหารมีเสถียรภาพและมีความรับผิดชอบที่แน่ชัด
  ๓)  ข้อจำกัดในการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย  ประเทศไทยมีข้อจำกัดที่ทำให้ 
การเขียนรัฐธรรมนูญของไทยไม่สามารถลอกเลียนแบบระบบรัฐธรรมนูญยุคใหม่ของประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้วมาใช้ในประเทศไทยได้  เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุด 
ในโลกเป็นองค์ประมุขของประเทศ  และตามประเพณีของเรา  เราไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เพิ่มอำนาจทางการเมืองให้แก่ประมุขของประเทศได้ดังเช่นประเทศอ่ืน ดังนั้น แนวทางการเขียน 
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย เราจึงต้องออกแบบรัฐธรรมนูญของเราเอง  

สรุป
          หากคำตอบสุดท้ายของการปฏิรูปการเมืองใหม่ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้มี 
องค์กรในการจัดทำรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการปฏิรูปการเมืองท้ังสองคร้ังท่ีผ่านมา รัฐธรรมนูญของเราได้ร่างข้ึน 
โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ  แต่เหตุใดรัฐธรรมนูญท่ีร่างข้ึนยังไม่สามารถแก้ไขต้นเหตุของปัญหาทาง 
การเมือง  คือ  การใช้เงินซ้ือเสียงเพ่ือการเข้าสู่อำนาจ  การใช้เสียงข้างมากในสภาผูกขาดอำนาจรัฐและ 
ใช้อำนาจรัฐในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง  จนทำให้ภาพลักษณ์ทางการเมืองติดลบ 
ในสายตาของภาคประชาสังคม  ภาคนักวิชาการ และเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองอยู่เร่ือยไป
หรือว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เรามองว่ามีที่มาเป็นประชาธิปไตยเป็นเพียงตัวแทนของนักการเมือง 
นายทุนธุรกิจ โดยมีภารกิจในการสร้างกติกาท่ีเอ้ือต่อการสืบทอดอำนาจและฉกฉวยโอกาสในสภาพท่ี 
สังคมไทยมีความอ่อนแอ  และขาดประสบการณ์ทางการเมือง  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราคนไทยจะลุก 
ขึ้นมาช่วยกันตรวจสอบดูว่า  จะมีรูปแบบอ่ืนขององค์กรในการยกร่างรัฐธรรมนูญอันมีท่ีมาและองค์ประกอบ 
ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดและที่ดีกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
ที่ผ่าน ๆ  มา ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถนำพาการเมืองของประเทศไทยออกจากวงจรแห่งความเสื่อม  
(vicious circle) หรือไม่ เพียงใด 

เอกสารอ้างอิง
  สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
   พุทธศักราช ๒๕๔๐ , พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙)
  ธีรยุทธ บุญมี, ปรัชญาแห่งการปฏิรูปการเมือง, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
      ๒๕๔๐) 
  คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
  ราษฎร,  แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่องรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและการ 
     แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร),  
    ๒๕๔๙
   พันเอก สมคิด ศรีสังคม, การปฏิรูปการเมืองกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
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