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รศ. นรนิติ  เศรษฐบตุร  ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

เมื่อวันพธุท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐  ณ หองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ชั้น ๓อาคารรัฐสภา ๑   
 
 
 
จุลนิติ   :     ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมของสภารางรัฐธรรมนูญในครัง้น้ีมี

ประเด็นอันถือไดวาเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ  ๆในการท่ีจะนําไปสูการ
ปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยใหดีย่ิงข้ึนในความรูสึกของทานน้ันไดมี
แนวความคิดเห็นอยางไร 

 
รศ. นรนิติฯ   :   ประเด็นที่ถือเปนปญหาของการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมคือ 

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

   



 

บทสัมภาษณ 

๒ 

     ปญหาอีกประการหนึ่งในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมคือ 
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ไดกําหนดวาเมื่อสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาใหความเห็นชอบกับ
รางรัฐธรรมนูญแลวตองมีการเผยแพรใหประชาชนทราบและ “จัดใหมีการ
ออกเสียงประชามติ”  ที่บอกวาเปนปญหาคือเราตองทําในเรื่องที่เรายังไมมี
ประสบการณมากอน  และการทําประชามตินั้นถาทําในเรื่องเดียวหรือ
ประเด็นเดียวก็สามารถอธิบายใหประชาชนเขาใจงาย  แตการทําประชามติ
ใหคนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญซึ่งเปนเรื่องใหญ และก็มี
ประเด็นหลายประเด็นซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงได  และตรงนี้อาจทําให
มีการลงประชามติไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมได 

 
จุลนิติ   :     อยากทราบถึงทิศทางการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญในการ

ดําเนินการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงมีกรอบระยะเวลาซึ่งตองจัดทําให
แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญคร้ังแรก 

 
 

รศ. นรนิติฯ     :   ถึงแมการดําเนินการของสภารางรัฐธรรมนูญถูกจํากัดดวยเวลา 
แตส่ิงที่สําคัญกวาน้ันคือการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ไมใชแคเพียง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมาประชุมกันแลวก็ยกรางรัฐธรรมนญู
ใหเสร็จเทาน้ัน  เพราะวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  ไดกําหนดวาตองนํารางรัฐธรรมนูญที่
คณะกรรมาธิการฯ ยกรางขึ้นน้ี  พรอมทั้งจัดทําคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญ
ที่จัดทําขึ้นใหมนั้นมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยังสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ องคกร และบุคคลตาง ๆ เพ่ือพิจารณา และเสนอ
ความคิดเห็น  ตลอดจนเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบพรอมทั้งจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนประกอบดวย  ซึ่งการรับฟงความ
คิดเห็นจากสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และองคกรตาง ๆ นั้นไมยาก
เพราะองคกรตาง ๆ เขาไดจัดทําขอคิดเห็นไวแลว 

    แตท่ียากคือการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทั้งประเทศ 
ซึ่งตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นต้ังแตเริ่มตนเลย เพราะถาจะรอไว
ตอนคณะกรรมาธิการฯ ยกรางเสร็จแลวคอยออกไปรับฟงความคิดเห็น
เกรงวาจะไมทันกําหนดเวลา  เมื่อรับฟงความคิดเห็นมาแลวตองใหเวลา
คณะกรรมาธิการฯ ในการกรองขอมูลและความคิดเห็นแลวรวมเปน
ประเด็น แลวพิจารณาประเด็นเพ่ือหาเหตุและผล  ฉะนั้น ในการทํางาน
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อยางนี้ทิศทางในการทํางานมันตองทําในเชิงรุก ตองวิ่งเขาหาประชาชน 
เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการยกรางรัฐธรรมนูญใหมากที่สุด  
และทุกขั้นตอนตองมีความโปรงใส ซึ่งจะทําใหไดรัฐธรรมนูญที่เปน
ประชาธิปไตยและตรงกับความตองการของประชาชนทั้งประเทศ 

   

     สําหรับกรอบระยะเวลา ๑๘๐ วันนั้น ผมขอเรียนวาจริง ๆ แลว 
คณะกรรมาธิการฯ ตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญระยะแรกใหเสร็จภายใน  
๑๒๐ วัน ไมใช ๑๘๐ วัน ซึ่ง ๖๐ วันที่เหลือนี้ ตองมีการดําเนินการนําราง
รัฐธรรมนูญนั้นออกเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นดังที่ไดกลาวมาแลว  
ซึ่งขั้นตอนนี้ตองใชระยะเวลาอยางนอย ๓๐ วัน และเมื่อไดความคิดเห็น
มาแลวคณะกรรมาธิการฯ ก็ตองนําความคิดเห็นทั้งหมดมาประมวลเพื่อ
พิจารณาและจัดทํารายงานการแกไขเพ่ิมเติมหรือไมแกไขเพ่ิมเติม และ
เสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบอีก  ซึ่งในภาพรวมแลวตองถือวาสภาราง
รัฐธรรมนูญดําเนินการไดรวดเร็ว อยางเชน การเลือกกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญในสัดสวนของสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๕ คน ก็สามารถ
ทําการเลือกไดครบภายในวันเดียว เปนตน  ทั้งนี้ เน่ืองมาจากเราตระหนัก
ถึงกรอบระยะเวลาที่มีและที่สําคัญคือตระหนักถึงความคาดหวังของ
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่รอคอยรัฐธรรมนูญฉบับใหม  ซึ่งความ
คาดหวังนี้ไมใชแคคาดหวังที่จะไดรัฐธรรมนูญธรรมดาเทานั้น  แต
รัฐธรรมนูญฉบับใหมตองเปนประชาธิปไตยและตองมีกลไกหรือวิธีใหม ๆ 
ที่จะสามารถแกไขปญหาความขัดแยงในทางการเมืองที่ผานมาใหได 
   

จุลนิติ   :     ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมในคร้ังน้ีไดมีการกําหนดแนวทาง
การประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
มากนอยเพียงใด 

 
 

รศ. นรนิติฯ     :   การประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําราง
รัฐธรรมนูญครั้งนี้มีหลักอยูวาเราตองพยายามเขาไปใหถึงประชาชน 
ในทุกพ้ืนที่และในทุกภูมิภาคของประเทศใหมากที่สุด  เพราะวาประเทศไทย
ไมใชแคกรุงเทพฯ ดวยเหตุนี้การประชาสัมพันธจึงสําคัญมาก  มีบางคน 
มีความเขาใจวาเมื่อสภารางรัฐธรรมนูญเลือกกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญไดครบแลว  สมาชิกที่เหลือก็วางไมตองทําอะไร ซึ่งตรงนี้ 
ขอเรียนเพ่ือทําความเขาใจวาไมเปนความจริง เพราะสมาชิกที่ไมไดเปน
กรรมาธิการฯ ตองจัดทีมออกไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
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๔ 

เผยแพรประชาสัมพันธไปดวยในตัว และอีกสวนหนึ่งตองพิจารณาจัดทํา
กติกา หลักเกณฑและวิธีการในการออกเสียงประชามติดวย 

 
จุลนิติ   :     บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะเพ่ือใหการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับ

ใหมของประเทศไทยสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณน้ัน ในทรรศนะของทาน 
ในฐานะที่เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทานมีขอสังเกตท่ีจะฝากไปยัง 
พ่ีนองประชาชนคนไทยทั้งประเทศในเรื่องใดบาง 

 

 
รศ. นรนิติฯ     :   อยากใหประชาชนทุกคนใหความสนใจและติดตามการจัดทําราง

รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เปนพิเศษ  และอยากเรียนใหทราบวาเนื่องจาก 
“การออกเสียงประชามติ” ของประชาชนเพื่อเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับ 
รางรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะมีประเด็นจํานวนมากที่ตองพิจารณา  ซึ่งเปนการ
ยากที่จะจัดทํารางรัฐธรรมนูญ และใหคนเห็นดวยในทุกประเด็น   
ถาประเด็นใดไมใชประเด็นหลักในรัฐธรรมนูญการเห็นตางกันคงไมเปนไร  
เวนแตถาเปนประเด็นหลักใหญเทานั้น   

 

    ดังน้ัน ไมควรพยายามยกเอาประเด็นรองหรือประเด็นปลีกยอย 
มาเปนประเด็นหลักในการตัดสินใจวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม  ขอเพียงแตประเด็นหลักหรือโดยภาพรวมดีก็นาจะ
พอแลว  ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกฎหมายทั่วไปที่สามารถแกไขได 
เมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นในการบังคับใช  แตกตางก็แตเฉพาะกระบวนการ
ในการแกไขเทานั้น  ประการสําคัญถาเราไดรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาแลว  
การเมืองของประเทศไทยก็คงจะเขาสูภาวะปกติไดในที่สุด 
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 ศ.ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย  เลขานุการคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  ณ อาคารรัฐสภา ๓ 
 

 
 
 

จุลนิติ   :     ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมของสภารางรัฐธรรมนูญในครั้งน้ี 
มีประเด็นอันถือไดวาเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ๆ ในการท่ีจะนําไปสู
การปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยใหดีย่ิงข้ึนในความรูสึกของทานน้ัน 
ไดมีแนวความคิดเห็นไวอยางไร 

 

ศ.ดร. สมคิดฯ   :   ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญจริง ๆ มีอยูหลายประเด็น แตที่เปน
ประเด็นหลักมีอยู ๒ เรื่อง คือ  

   ประเด็นแรก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ นั้นไดใหฝายบริหารมีความเขมแข็งหรือมีอํานาจมากจนเกินไป  และ 

    ประเด็นท่ีสอง  คือ กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีความ
ลมเหลวโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ เพราะฝายบริหารไปแทรกแซงองคกรอิสระ
เหลานั้น   

    เพราะฉะนั้น ๒ ประเด็นดังกลาวจึงเปน ๒ ประเด็นหลักใหญ ๆ  
ที่การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้จะตองหาทางแกไขใหได  สวนที่เหลือ 
ก็เปนประเด็นปลีกยอย  แตจริง ๆ แลวก็ไมไดยอยมาก เชน เรื่องสิทธิ
เสรีภาพ เปนตน  เพราะถามองจากมุมของประชาชนก็ถือเปนประเด็นใหญ
ไดเชนกัน  

    แตสําหรับผมนั้นคิดวาประเด็นใหญจริง ๆ ที่เปนสาเหตุในการ 
ลมลางรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ คือเรื่องสถาบันการเมือง  ดังนั้น จึงมีโจทยที่
เราจะตองหาคําตอบคือ ทําอยางไรที่จะทําใหความเขมแข็งของฝายบริหาร
ยังคงมีอยู แตสามารถถูกตรวจสอบไดงายขึ้น กับทําอยางไรใหองคกร
อิสระทั้งหลายทํางานไดอยางมีอิสระและเปนกลางอยางแทจรงิ 

   กรอบการทํางานของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็จะมีอยู  
๓ กรอบ คือ  

   กรอบท่ีหน่ึง  เร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เร่ืองแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐและเรื่องการกระจายอํานาจ 

   กรอบที่สอง  เร่ืองสถาบันการเมือง และ 
   กรอบที่สาม  เร่ืององคกรอิสระ 



 

บทสัมภาษณ 

๖ 

   ซึ่งกรอบการทํางานทั้งสามกรอบดังกลาว  เราใหน้ําหนักใกลเคียง
กัน แตเมื่อเปรียบเทียบวาเรื่องอะไรเปนเรื่องใหญ  ผมมีความเห็นวาเรื่อง
สถาบันการเมืองนาจะเปนเรื่องใหญที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนเรื่องที่
คนสนใจกันมาก  ดังจะเห็นไดจากส่ือในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งคอนขางจะพูดใน
เรื่องสถาบันการเมืองอยูคอนขางมาก 
 

จุลนิติ   :     อยากทราบถึงทิศทาง บทบาทและอํานาจหนาท่ีของสภาราง
รัฐธรรมนูญกับการดําเนินการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยภาพรวม 
เปนอยางไร 

 

ศ.ดร. สมคิดฯ     :   ทิศทางการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็คือตองรางรัฐธรรมนูญ
ใหดีกวาเดิมและคงไมจํากัดเฉพาะ ๒ ประเด็นใหญที่ไดกลาวไปแลวเทานั้น 
แตจะทําอยางไรใหการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้มีพัฒนาการในทางที่ดี
ขึ้น  อยางเชน ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ผมคิดวามีหลายประเด็น
ที่เราสามารถทําใหเกิดขึ้นได เชน ในเรื่องของกฎหมายลูกที่ไมไดประกาศใช
เลยในรอบ ๙-๑๐ ป ของการใชรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ไดแก กฎหมาย
เกี่ยวกับการทําประชาพิจารณ  กฎหมายชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม  กฎหมาย 
วาดวยการคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน  ตลอดจนกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภคก็ไมไดตราขึ้นแตอยางใด  รวมถึงการกระจายอํานาจ
ใหแกทองถิ่น  ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ก็เขียนไวคอนขางดีแตวามีปญหา
ในทางปฏิบัติอยางที่เราทราบดีวาทุกวันนี้การกระจายอํานาจแกทองถิ่นยัง
ไมไดทําไปอยางเต็มที่  ดังนั้น จําเปนตองไปแกไขใหมีการกระจายอํานาจ
แกทองถิ่นมากกวาเดิม 

   ในสวนขององคกรศาลนั้นคงตองมีการปรับปรุงหลายเรื่อง  
เชน ศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน  ซึ่งอาจตองมีการปรับปรุงทั้งเรื่องของ
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญดวย 

   การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ัน รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับช่ัวคราว)  
พ.ศ. ๒๕๔๙  ไดกําหนดใหมีการเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ดวยวา
มีขอดีขอเสียอยางไรบาง  ถามีการแกไขเพ่ิมเติมแตกตางไปจาก
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ แลว ตองมีเหตุผลอธิบายไว  หลายคนแสดงความ
คิดเห็นวาไมควรที่จะเอารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ มาเปนหลักเพราะวา
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวทําใหเกิดระบอบทักษิณขึ้น  หลายคนก็แสดง
ความคิดเห็นวาถาเอารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ มาเปนตัวต้ังแลวอาจจะทําให
การเมืองไทยยอนกลับไปยังจุดเดิม  ซึ่ งผมมีความเห็นวาอยางไร 
เราก็หลีกเลี่ยงที่จะใชรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เปนตัวต้ังไมได  แตทั้งนี้ไมได
หมายความวาเราจะจํากัดไว เฉพาะรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เทานั้น   



 

บทสัมภาษณ 

๗ 

ผมหมายความวาถามีรัฐธรรมนูญฯ ที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลว 
ฉบับใดฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับที่ดีกวารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เราก็เอา
หลักการดี ๆ มาแกไขหรือปรับใชไดเหมือนกัน  แตถาถามวาจะใช
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เปนหลักหรือไม   ผมตอบไดว าเราตองยึด
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เปนหลักในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพราะผม
เชื่อวาคนสวนใหญยังเห็นตรงกันวารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ นาจะเปน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย 

 
 

จุลนิติ   :     ทานคิดวาในเร่ืองกรอบระยะเวลาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญให
แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญคร้ังแรก
น้ันจะเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญหรือไม 
เพียงใด 

 

ศ.ดร. สมคิดฯ   :   เกี่ยวกับกรอบระยะเวลา ๑๘๐ วันนั้นถือวานอย  แตก็ไมนอยมาก
จนเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบระยะเวลา ๒๔๐ วัน ในการยกราง
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ตอนนั้นเราก็มีความเห็นวานอย  ทั้งนี้เพราะวา
รัฐธรรมนูญที่ดีนั้นจําเปนตองใชเวลาในการรางมากพอสมควร  ตองคอย ๆ 
คิดและคอย ๆ ทําไป แตเมื่อไดกําหนดกรอบเวลาไว ๑๘๐ วัน ดังนี้แลวถาม
วานอยหรือไม  ผมก็ตองตอบวานอยแตถาถามวาพอสมควรหรือไม  ก็ขอ
ตอบวาสามารถทําใหเสร็จทันตามกรอบเวลาไดไมมีปญหาแตอยางใด   
แตถาถามตอไปอีกวาถามีเวลามากกวาน้ีจะดีไหม  ผมก็บอกวาดีกวา 
เพราะหากมีเวลามากกวานี้จะทําใหมีเวลาใครครวญและกลั่นกรอง  เรื่อง
ไหนที่ยังมีขอบกพรองอยูจะไดแกไขใหมีความละเอียดรอบคอบขึ้น 

  
จุลนิติ   :     ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมในคร้ังน้ีไดมีการกําหนดแนวทาง

การประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
มากนอยเพียงใด 

 

ศ.ดร. สมคิดฯ     :   ในเรื่องการประชาสัมพันธนั้นสภารางรัฐธรรมนูญไดแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธและเผยแพรขึ้น และนอกจากนี้แลวยังได
แตงตั้งคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ  ดังนี้ 

   ๑. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคกลาง 

   ๒. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคเหนือ 

   ๓. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 

บทสัมภาษณ 

๘ 

   ๔. คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนภาคใต 

   ๕. คณะกรรมาธิการรับฟ งความคิดเห็นขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญ 

   ๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีสวนรวมและการ
ประชามติ 

   ๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญประจําจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
   ซึ่งในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยกรรมาธิการดังกลาว

นั้นเปนการประชาสัมพันธไปดวยในตัว และในขณะนี้เราก็ไดพยายาม 
ทําความเขาใจในเรื่องการยกรางรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนเพื่อใหทราบ
มากที่สุดเทาที่จะมากได และถาหากประชาชนจะสงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การยกรางรัฐธรรมนูญก็สามารถสงมาไดตลอดภายในกําหนด ๑๘๐ วัน   
แตถาสงมาในชวงเวลากอนท่ีคณะกรรมาธิการฯ จะทํารางท่ี ๑ เสร็จภายใน
วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ก็จะมีผลดีกวาเพราะวาอยูในชวงท่ีกรรมาธิการฯ
กําลังยกราง   

    แตอยางไรก็ดีภายหลังวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ก็ยังสามารถสง
มาไดอีกเพราะวายังมีชวงเวลาที่คณะกรรมาธิการฯ ตองนํารางรัฐธรรมนูญ
มาแกไขปรับปรุงภายหลังจากที่ไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
องคกรตาง ๆ กอนที่จะไดเสนอรางที่ ๒ ตอสภารางรัฐธรรมนูญเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

   ดังนั้ น ในความคิดเห็นของผมการประชาสัมพันธอาจจะ 
มีความสําคัญมากแตวาส่ิงท่ีมีความสําคัญกวาน้ันคือการใหประชาชน 
มีความเขาใจและมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี  และ 
ในความเห็นสวนตัวของผมเองซึ่งไดมีสวนในการยกรางรัฐธรรมนูญ 
ทั้งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ดวยแลว  ผมเห็นวา
ประชาชนมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีกําลังดําเนินการ 
ยกรางอยูในปจจุบันน้ีมากกวาในการรางรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ท่ีไดถูกยกเลิก
ไปดวยซํ้า 

 
จุลนิติ   :     บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะเพื่อใหการจัดทํารัฐธรรมนูญ 

ฉบับใหมของประเทศไทยสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณ ในทรรศนะของทาน 
ในฐานะที่เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทานมีขอสังเกตท่ีจะฝากไปยัง 
พ่ีนองประชาชนคนไทยทั้งประเทศในเรื่องใดบาง 

 

ศ.ดร. สมคิดฯ     :   ปจจุบันถือวาหมดยุคที่จะใหคนจํานวน ๓๕ คน หรือ ๑๐๐ คน 
ทํางานทั้งหมดแทนประชาชนทั้งประเทศ  เราหมดยุคผูแทน ทั้งผูแทน 



 

บทสัมภาษณ 

๙ 

ที่ทําหนาที่นิติบัญญัติ และผูแทนในการรางรัฐธรรมนูญแลว เพราะยุคนี้
เปนยุคที่ประชาชนตองมีสวนรวม ซึ่งผมคิดวาประชาชนไมควรติดตามและ
คอยฟงแตเพียงวาสภารางรัฐธรรมนูญยกรางรัฐธรรมนูญไปถึงไหนแลว   

    แตวาประชาชนควรมีสวนรวมโดยสงความคิดเห็นของทานมายัง
สภารางรัฐธรรมนูญหรือเขาไปแสดงความคิดเห็นไดในเว็บไซดของสภาราง
รัฐธรรมนูญ (www.parliament.go.th)  ผมอยากเห็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยางแทจริง  ซึ่งหลายคนแสดงความ
คิดเห็นวากระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีขอเสียในประเด็นที่ตองมี
การออกเสียงประชามติ เพราะเห็นวาการนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ใหประชาชนออกเสียงประชามติเปนจุดหักเหที่สําคัญของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับใหม  ซึ่งรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอาจจะไมไดรับความเห็นชอบของ
ประชาชนก็ได  แตผมมีความเห็นตรงกันขามกับความเห็นดังกลาว  เพราะ
ผมมองวาการออกเสียงประชามตินั้นเปนขอดีของการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมนี้เพราะ”การใหประชาชนออกเสียงประชามติจะทําใหความเปนเจาของ
รัฐธรรมนูญของประชาชนมีสูงมาก” และการลงประชามติครั้งนี้นอกจาก 
จะเปนการเคลื่อนไหวครั้งใหญของประชาชนทั้งประเทศแลวยังจะทําให
ประชาชนรูจักรัฐธรรมนูญเพ่ิมมากขึ้นกวาในอดีต  และถาในการออกเสียง
ประชามติครั้งนี้มีประชาชนออกมาใชสิทธิออกเสียงในจํานวนมาก  ผมเชื่อ
วาเสียงสวนใหญของประชาชนจะเปนเสียงชี้ขาด และถาเสียงสวนมากช้ีขาด
ไปในทางท่ีเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็จะเปนเกราะปองกันการ 
ลมลางรัฐธรรมนูญได   

    มีคนถามผมวาจะทําอยางไรใหรัฐธรรมนูญเปนรัฐธรรมนูญที่ถาวร
อยูไดนาน  ผมบอกวาผมไมใชคณะรัฐประหารจึงไมสามารถตอบคําถามได
วาในอนาคตจะมีการลมลางรัฐธรรมนูญอีกหรือไม  ผมตอบไดเพียงวาสภา
รางรัฐธรรมนูญจะพยายามทํารัฐธรรมนูญใหดีที่สุด พยายามจะแกไข
สภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใชบังคับรัฐธรรมนูญฯ 
๒๕๔๐ ใหได  และจะทําใหดีกวารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ใหได การถูกยกเลิก
เร็วหรือชามีปจจัยอยูหลายปจจัย แตถารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดรับการ
สนับสนุนจากประชาชนสวนใหญของประเทศแลว ผมคิดวาคนที่จะลมลาง
รัฐธรรมนูญคงจะตองคิดหนัก 

                                  
                                                               
                               
                                   




