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เมื่อมีการกลาวถึงคําวา “การปฏิรูปประเทศ” แลว นับเปนวาทกรรมที่มีการ
พูดถึงกันอยางกวางขวางในสังคมไทยที่ผานมาจนถึง ณ ปจจุบัน อันเปนการสะทอน
ใหเห็นสภาพปญหาของประเทศไทยของเราทีม่ คี วามรุนแรงถึงขัน้ วิกฤตราวลึกและขยายตัว
อยางกวางขวางไปทุกภาคสวนของสังคมตั้งแตระดับประเทศลงไปถึงระดับครอบครัว
โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปที่ผานมา ที่ประเทศไทยมีการชุมนุมประทวง
ทางการเมืองอยางตอเนื่องและลุกลามไปสูแทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชน
แตกแยกเป น ฝ ก เป น ฝ า ย ขาดความรู  รั ก สามั ค คี แ ละมี ค วามคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง
ที่แตกตางกันถึงขนาดไมยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและมีทัศนคติที่ไมเปนมิตร
ที่ดีตอกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง มีการใชกําลังและอาวุธเขาทํารายกัน กระทบตอการ
ดํารงชีวติ ของประชาชนโดยปกติสขุ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน
กระทบตอการใชอาํ นาจในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการ การบังคับใชกฎหมายไมไดผล
ซึง่ เปนสาเหตุใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขายึดอํานาจการปกครองประเทศ
เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีการประกาศใหรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศใหสิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒
และในระหวางที่ประเทศยังไมมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อนําไปสูการจัดทํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรในการปฏิรูปประเทศตอไป
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โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนั้น ไดมีการบัญญัติแนวทาง
ใหมกี ารปฏิรปู ประเทศในเชิงโครงสรางอํานาจรัฐทัง้ ดานการเมือง การบริหารราชการแผนดิน
กฎหมายและความยุตธิ รรม การปกครองทองถิน่ การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม สื่อสารมวลชน สังคม และดานอื่นๆ ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณสําคัญ
เพื่ อ ให ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย  ท รงเป น ประมุ ข
มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเปนธรรม
มีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ขจัดความเหลือ่ มลํา้
และสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน ทําใหกลไกรัฐ
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัดและเปนธรรม
การปฏิรูปดานตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนั้น
ไดบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ “สภาปฏิรูปแหงชาติ” (สปช.) ในการศึกษาและ
เสนอแนะเพือ่ ใหเกิดการปฏิรปู ซึง่ สภาปฏิรปู แหงชาติไดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะ
ในการปฏิรูปประเทศตอ “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ” เพื่อประโยชนในการ
จัดทํารัฐธรรมนูญ และในการยกรางรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ไดนําแนวทางการปฏิรูปดานตางๆ ไปบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับเสนอสภาปฏิรปู แหงชาติ เพือ่ ลงมติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนี้
ทั้งฉบับ) แตเนื่องจากสภาปฏิรูปแหงชาติมีมติไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ทําใหรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวตองตกไปทั้งฉบับ และสงผลใหสภาปฏิรูปแหงชาติ
และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองสิ้นสุดลงพรอมกันดวย
เมื่ อ สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ แ ละคณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ สิ้ น สุ ด ลง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ ไดบัญญัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้ง
“คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ” ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ และใหมี
“สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” ขึ้นแทนสภาปฏิรูปแหงชาติเพื่อดําเนินการใหเกิด
การปฏิรปู ดานตางๆ สืบตอจากสภาปฏิรปู แหงชาติ การปฏิรปู ประเทศจึงถือเปนวาระแหงชาติ
ที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะตองดําเนินการ
ใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว โดยการ
แสวงหาแนวทางการปฏิรูปประเทศดานตางๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกฝายในสังคม
เพื่อนําไปสูการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิรูป
ประเทศตอไป
รัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศในการที่จะกําหนดโครงสราง
และอํานาจหนาที่ขององคกรที่ใชอํานาจสูงสุดในรัฐ ความสัมพันธระหวางองคกรที่
ใชอํานาจสูงสุดในรัฐดวยกัน ความสัมพันธระหวางองคกรที่ใชอํานาจสูงสุดในรัฐกับ
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ประชาชน ตลอดจนการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญจึงเปน
กฎหมายที่มีความสําคัญในการกําหนดอนาคตของประเทศ ดังนั้น โจทยสําคัญในการ
ออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหมของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญคือจะสรางกติกาอยางไร
ใหประชาชนที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกันสามารถอยูรวมกันไดภายใตรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมทมี่ คี วามเปนธรรมกับทุกฝาย และเพือ่ ใหรฐั ธรรมนูญฉบับใหมเปนเครือ่ งมือสําคัญ
ในการปฏิรปู ประเทศและเปลีย่ นผานจากสังคมทีม่ คี วามขัดแยงสูส งั คมทีม่ คี วามปรองดอง
สมานฉันท และที่สําคัญจะมีกระบวนการอยางไรในการใหประชาชนไดเขามามีสวน
ในการ “รวมคิด รวมราง และรวมสรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” อยางแทจริง ทั้งนี้
เพื่อใหรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดรับการยอมรับจากประชาชนทุกภาคสวน
ดวยเหตุผลดังกลาว ทางกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิต”ิ จึงไดทาํ การสัมภาษณ
ความเห็นทางวิชาการ พรอมทรรศนะและขอคิดเห็นอันจะเปนประโยชนในประเด็น
เรือ่ ง “แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพือ่ การปฏิรปู ประเทศไทยอยางยัง่ ยืน”
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
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
ของคนในชาติ หลักการใหมในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทีส่ ภาปฏิรปู แหงชาติ
ลงมติไมใหความเห็นชอบที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยและ
สมควรทีจ่ ะนํามาบัญญัตไิ วในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญควรนํามาใชเปน
แนวทางเพือ่ ประกอบการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตลอดจนการออกแบบโครงสราง
รัฐธรรมนูญทีม่ คี วามเปนพลวัตและสามารถใชเปนเครือ่ งมือในการแกไขปญหาในอนาคต
ซึ่งไมสามารถคาดการณไดในปจจุบัน เพื่อปองกันการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ โดยทานผูอานสามารถติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกลาวไดในวารสาร
“จุลนิติ” ฉบับนี้
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ศาสตราจารย ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ๑
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ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
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จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญ
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
สํ า หรั บ เพื่ อ ใช เ ป น กติ ก าในการปฏิ รู ป ประเทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รัฐธรรมนูญถือเปน

กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยจะกําหนดโครงสราง
ทางการเมืองการปกครอง และกําหนดความสําคัญของสถาบัน
การเมือง เชน สถาบันประมุขของประเทศ สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ และองคกรอื่น ๆ ของรัฐ ดังนั้น
รัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงตอง
สะทอนหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือ “อํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน” ดังนั้น การรางรัฐธรรมนูญจะตองให
สอดคลองกับหลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หมายความ
วาการใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
จะตองใชโดยประชาชน และเพื่อประโยชนของประชาชน ทั้งนี้
รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น อาจมี ทั้ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
เชน รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน
และประเทศไทย เปนตน สวนรัฐธรรมนูญทีไ่ มเปนลายลักษณอกั ษร
เชน รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ เปนตน
ในทางหลักรัฐศาสตร การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ในโลกแบงออกไดเปน ๓ รูปแบบหลัก ดังนี้
๑. ระบบรัฐสภา (Parliamentary system) เปนการ
ปกครองโดยใชหลักการควบอํานาจ (Fusion of Power) มีตน กําเนิด
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ดุษฎีบณ
ั ฑิต (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(นิดา) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแหงชาติ
๑

๔

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ประเทศไ
ประเทศไทยมี
ก ารปกครองโดยใช ร ะบบรั ฐ สภามาเป น เวลา
๘๓ ปแลว มีรฐั ธรรมนูญมาแลวจํานวน ๑๙ ฉบับ หากระบบรัฐสภา
มีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย คงจะสงผล
ให ก ารเมื อ งไทยมี ก ารพั ฒ นาก า วหน า และมี ค วามมั่ น คง
ไมลมลุกคลุกคลานมาจนถึงทุกวันนี้

มาจากประเทศอังกฤษ และประเทศตาง ๆ ในยุโรปและประเทศทีเ่ คยเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
ก็จะใชระบบรัฐสภาในการปกครองประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทย และประเทศญีป่ นุ แมจะไมเคยตกเปน
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ก็ใชระบบรัฐสภา เชนเดียวกัน
๒. ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) เปนการปกครองโดยใชหลักการแบงแยก
อํานาจ (Separation of Power) มีตนกําเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาและขยายไปยังประเทศตาง ๆ
ทั่วโลก ทั้งในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา
๓. ระบบกึง่ รัฐสภาหรือกึง่ ประธานาธิบดี (Semi-Parliamentary System or Semi-Presidential
System) มีตนกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๘ ปจจุบันนิยมใชในหลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศทีก่ อ ตัง้ ขึน้ ใหมนยิ มใชระบบกึง่ รัฐสภาหรือกึง่ ประธานาธิบดี ในการปกครองประเทศ
การปกครองในแตละรูปแบบจะมีหลักการและปรัชญาทีแ่ ตกตางกัน เพราะฉะนัน้ นักรัฐศาสตร
ที่จะรางรัฐธรรมนูญควรจะตองเขาใจโครงสรางหรือรูปแบบทางการเมืองที่แตกตางกันดวย สําหรับ
ประเทศไทยนัน้ ไดมกี ารปกครองโดยใชระบบรัฐสภามาตัง้ แตเริม่ แรก กอนหนานัน้ ประชาชนสวนใหญ
ยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตย เรื่องการปกครองจึงเปนเรื่องของชนชั้นนําของสังคม
การใชอํานาจในการปกครองขึ้นอยูกับพระมหากษัตริยเพียงพระองคเดียวตามรูปแบบการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย แตราษฎรบางสวนทีม่ คี วามรูค วามเขาใจในเรือ่ งระบอบประชาธิปไตย
กลับเห็นวาการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยนนั้ ไมเหมาะสมกับยุคสมัย จึงควรเปลีย่ นแปลง
อํานาจการปกครองใหเปนอํานาจของประชาชน ฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยจึงได
กําหนดใหมีสภาผูแทนราษฎร และใหสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่เลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อทําหนาที่
บริหารประเทศ นี่คือที่มาของระบบรัฐสภาในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
หากถามวารูปแบบของการเมืองจะมีผลตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศตาง ๆ
หรือไม ผมคิดวาในประเทศที่พัฒนาแลวไมวาจะใชรูปแบบการปกครองในระบบใดก็สามารถใชไดผล
ทุ ก ระบบ แต สํ า หรั บ ประเทศด อ ยพั ฒ นาหรื อ ประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นา บางรู ป แบบก็ ใช ไ ม ไ ด ผ ล
หมายความวาเมื่อนําระบบการปกครองมาใชแลวไมสามารถกอใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองอยาง
มั่นคง หรือไมสามารถทําใหประเทศพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง สําหรับประเทศไทยมีการปกครอง
โดยใชระบบรัฐสภามาเปนเวลา ๘๓ ปแลว มีรฐั ธรรมนูญมาแลวจํานวน ๑๙ ฉบับ หากระบบรัฐสภา
มีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย คงจะสงผลใหการเมืองไทยมีการพัฒนากาวหนา
และมีความมั่นคง ไมลมลุกคลุกคลานมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น สมควรหรือไมที่จะตองทบทวน
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

วาระบบรัฐสภานัน้ มีความสอดคลองกับสภาพสังคมไทยหรือไม เพราะหากระบบรัฐสภามีความสอดคลอง
กับสภาพสังคมไทยจริงคงไมทาํ ใหการปกครองประเทศตองสะดุดหยุดลง หรือกอใหเกิดการรัฐประหาร
ตอเนื่องมาเหมือนเชนทุกวันนี้
จุลนิติ : ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยนั้น ทานเห็นวา
คณะกรรมการ รางรัฐธรรมนูญควรนําบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับใดในอดีตมาใชสาํ หรับเปนแนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพราะเหตุใด
ศาสตราจารย ดร.สมบัตฯิ : โดยทัว่ ไปในการรางรัฐธรรมนูญนัน้ นอกจากจะมีผทู รงคุณวุฒิ

ดานกฎหมายประกอบเปนคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญแลว จําเปนตองมีผูทรงคุณวุฒิดานรัฐศาสตร
ทีม่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งหลักการและปรัชญาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมเปนคณะกรรมการดวย เพราะการทีม่ แี ตเพียงนักกฎหมายอาจจะทําใหไมรไู มเขาใจถึงหลักการและ
ปรัชญาทางรัฐศาสตรเทาทีค่ วร จึงทําใหการรางรัฐธรรมนูญทีผ่ า นมาเปนเพียงแตการยึดตามรูปแบบเดิม ๆ
โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ แก ไขเพี ย งเล็ ก น อ ย ซึ่ ง ถ า เป น ดั ง นี้ แ ล ว จะเป น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ก  อ ให เ กิ ด
การปฏิรปู ไดอยางไร ดังนัน้ การรางรัฐธรรมนูญทีด่ ตี อ งสามารถปฏิรปู ประเทศได ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญ
ของสาธารณฝรัง่ เศสที่ ๕๒ ซึง่ เขียนขึน้ มาเพือ่ แกปญ
 หาวิกฤตทางการเมืองหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒
ซึ่งกอนหนานั้นประเทศฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญที่ใชระบบรัฐสภา และมีรัฐบาลผสมที่ไมเขมแข็งทําใหเกิด
วิกฤตทางการเมืองมาอยางตอเนื่อง และไมสามารถแกปญหาได สภาผูแทนราษฎรฝรั่งเศสจึงไดเชิญ
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
เปนประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณฝรัง่ เศสที่ ๕ และเปนรัฐธรรมนูญทีท่ าํ ใหประเทศฝรัง่ เศสสามารถ
กอบกูเกียรติภูมิความยิ่งใหญของความเปนมหาอํานาจในอดีตกลับคืนมาได และรัฐธรรมนูญฉบับป
ค.ศ. ๑๙๕๘ นี้ก็ยังคงใชอยูในปจจุบัน
กรณีของประเทศฝรั่งเศสนี้ สะทอนใหเห็นวาถามีการรางรัฐธรรมนูญที่ดีจะชวยปฏิรูป
การเมืองได ฉะนั้นการที่กรรมการรางรัฐธรรมนูญจะรางรัฐธรรมนูญโดยไปดูรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา
เปนตนแบบนัน้ เห็นวารัฐธรรมนูญทุกฉบับทีผ่ า นมาจะเปนรูปแบบของระบบรัฐสภาเหมือนกันทุกฉบับ
อาจจะมีแตกตางกันบางก็เพียงเล็กนอย เชน รางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่สภาปฏิรูปแหงชาติ
ไมเห็นชอบนัน้ มีการเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และฉบับป ๒๕๕๐ จะพบวามีสว นสําคัญ
ที่แตกตางกัน คือ รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กําหนดไวชัดเจนวา
นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) สวนรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘
(รางที่ตกไป) กําหนดวานายกรัฐมนตรีจะเปนบุคคลภายนอกที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งก็ได จึงขัดกับ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๕ เปนสาธารณรัฐปจจุบันของประเทศฝรั่งเศสที่ถือกําเนิดเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๐๑ ซึ่งเกิดจาก
การลมสลายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๔ โดยเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐสภามาเปนระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี.
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หลักการของระบอบประชาธิปไตยที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ประชาชนเปนคนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อทําหนาที่นิติบัญญัติ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรี
ทําหนาที่ฝายบริหาร และนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๕๘ กําหนดใหบคุ คลภายนอกซึง่ ไมไดเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมาเปนนายกรัฐมนตรีกไ็ ด
สําหรับอํานาจตุลาการนั้นในกรณีของประเทศไทยอํานาจตุลาการไมมีความเชื่อมโยง
กับประชาชน เนื่องจากมีหนวยงานแยกตางหากจากฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร จึงไมมี
ความเกี่ยวของใด ๆ กับการเมือง ในขณะที่ประเทศตาง ๆ ซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งหลาย โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา อํานาจตุลาการจะมีความ
เกีย่ วของกับประชาชน เชน ในศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the United States)
กําหนดใหมีผูพิพากษาจํานวน ๙ คน ซึ่งไดรับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน และสงใหวฒ
ุ สิ ภาซึง่ มีสมาชิกจํานวน ๑๐๐ คน ทีม่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน
ใหความเห็นชอบและตรวจสอบประวัติตาง ๆ ของผูที่จะมาดํารงตําแหนงผูพิพากษาศาลสูง ถาเห็นวา
เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม วุฒิสภาก็จะลงมติรับรองใหดํารงตําแหนงผูพิพากษาในศาลสูงสุด
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตลอดชีวิต นั่นแสดงวาผูพิพากษาศาลสูงสุด อยางนอยก็มีความเชื่อมโยง
กับประชาชน เพราะผูนํารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเปนผูเสนอชื่อ และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
เลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนเปนผูต รวจสอบคุณสมบัตแิ ละใหความเห็นชอบ หรือในกรณีของประเทศ
เยอรมนี ประธานศาลฎีกาไดรบั เลือกตัง้ โดยคณะกรรมการทีม่ าจากฝายการเมืองประกอบดวย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมของมลรัฐจํานวน ๑๖ มลรัฐ
และตัวแทนจากสภาผูแทนราษฎรอีก ๑๖ คน รวมมีคณะกรรมการจํานวน ๓๓ คน ทําหนาที่
ในการเลือกประธานศาลฎีกา ซึ่งไมไดกําหนดใหประชาชนเลือกโดยตรง แตผูทําหนาที่เลือกประธาน
ศาลฎีกามาจากการเลือกตั้งของประชาชน เปนตน
สําหรับประเทศไทยเห็นวาสถาบันตุลาการนัน้ ตองแยกออกจากฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ และฝายบริหาร
โดยไมมีความเกี่ยวของกัน เพราะเห็นวายังไมควรใหฝายการเมืองเขาไปแทรกแซงฝายตุลาการ
ดังนั้น หากจะกลาวถึงอํานาจอธิปไตยในประเทศไทยมีเพียงแค ๒ อํานาจเทานั้น คืออํานาจ
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ไม ว า จะนํ า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใดมาเป น ต น แบบในการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ คณะกรรมการ
ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ งพิ จ ารณาหลั ก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยของประเทศไทย
ใหชัดเจนกอนวาควรจะใช โครงสรางของระบบการปกครองแบบใด ถาจะใช โครงสรางระบบ
รัฐสภาก็ควรตรวจสอบใหดีวาเหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือไม

นิติบัญญัติและอํานาจบริหาร สวนอํานาจตุลาการนั้นไมเกี่ยวของกับการเลือกตั้งของประชาชน
เพราะไมมีความเชื่อมโยงใด ๆ กับประชาชน และหากรัฐธรรมนูญกําหนดวานายกรัฐมนตรีหรือ
หัวหนาฝายบริหารนั้นจะเปนบุคคลภายนอกก็ไดจะเหลือแคอํานาจเดียวที่เกี่ยวของกับประชาชนคือ
อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ทานัน้ ซึง่ หากเปนเชนนีแ้ ลวก็จะขัดกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยโดยสิน้ เชิง
แมในทางทฤษฎีจะกําหนดวาอํานาจนิติบัญญัติเปนอํานาจสูงสุดเพราะเปนอํานาจในการตรากฎหมาย
ขึ้นมาบริหารประเทศ แตในทางปฏิบัติอํานาจสูงสุดคืออํานาจบริหาร เพราะในระบบรัฐสภานั้น
การเสนอกฎหมาย ถาเปนกฎหมายทีม่ คี วามสําคัญ เชน กฎหมายเกีย่ วดวยการเงินก็ตอ งไดรบั การรับรอง
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 ซึ่งหากวัดระดับความเปนประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งของประชาชนแลว
จะเห็นวารางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ มีความเปนประชาธิปไตยตํา่ กวารัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และ
ฉบับป ๒๕๕๐ สําหรับอํานาจของวุฒิสภานั้นรัฐธรรมนูญกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการกลั่นกรอง
กฎหมาย ใหความเห็นชอบกรรมการในองคกรอิสระ และมีอํานาจในการถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนง สวนสภาผูแทนราษฎรนั้นจะทําหนาที่สําคัญ คือ การบัญญัติกฎหมาย เลือกนายกรัฐมนตรี
การตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งถือวาวุฒิสภามีอํานาจนอยกวาสภาผูแทนราษฎร แตใน
ความเปนจริงแลววุฒิสภาจะมีอํานาจมากหรือนอยขึ้นอยูกับที่มาของวุฒิสภาวามีที่มาอยางไร เชน
สภาขุนนางหรือสภาสูงของประเทศอังกฤษ (House of Lords) มาจากการแตงตั้งทั้งหมด
โดยแตงตั้งจากขุนนางที่มีศักดินาสืบทอดไดและสืบทอดไมได มีจํานวนไมแนนอน ประเทศอังกฤษ
ซึ่งเปนตนแบบของระบบรัฐสภา กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้งทั้งหมด และมีอํานาจ
นอยกวาสภาสามัญคือมีเพียงอํานาจกลั่นกรองกฎหมายเทานั้น
สวนประเทศฝรั่งเศสกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๓๔๘ คน มาจากการเลือกตั้ง
ทางออมของสภาทองถิ่น โดยมีอํานาจเกือบเทียบเทาสภาผูแทนราษฎร ยกเวน ๒ อํานาจ คือ อํานาจ
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี และอํานาจพิจารณากฎหมายงบประมาณ สวนประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดใหวุฒิสภา หรือสภาสูงมีสมาชิกจํานวน ๑๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

๕๐ มลรัฐ มลรัฐละ ๒ คน แตมอี าํ นาจมากกวาสภาผูแ ทนราษฎร กลาวคือ มีอาํ นาจเสนอรางกฎหมาย
เหมื อ นกั บ สภาผู  แ ทนราษฎร และมี อํ า นาจในการถอดถอนผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง
การใหความเห็นชอบในการดํารงตําแหนงสําคัญ เชน ตําแหนงรัฐมนตรี ตําแหนงผูพิพากษาศาลสูง
หรือตําแหนงสําคัญอื่น ๆ ซึ่งเปนอํานาจของวุฒิสภา โดยสภาผูแทนราษฎรไมมีอํานาจดังกลาว
นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่แตกตางกันคือรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ กําหนดให
นายกรัฐมนตรีตอ งมาจากสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (ส.ส.) แตเมือ่ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว
ใหพนจากสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หมายความวามีการประยุกตหลักการ
แบงแยกอํานาจของระบบประธานาธิบดีมาใช ซึ่งในระบบประธานาธิบดีนั้นถือวาฝายบริหารมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จึงใหทําหนาที่บริหารประเทศเพียงอยางเดียว และฝายนิติบัญญัติ
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใหทําหนาที่บัญญัติกฎหมายเปนหลัก รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐
ประยุกตหลักการแบงแยกอํานาจมาใชเพราะตองการใหนายกรัฐมนตรีทาํ หนาทีบ่ ริหารประเทศไดอยาง
เต็มที่เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดหามไมใหสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ถาจะเปนรัฐมนตรีตอ งลาออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎร สวนอํานาจในการเสนอกฎหมายที่สําคัญตองไดรับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีเชนเดิม
แตรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ไดประยุกตโดยนําหลักการของระบบประธานาธิบดีมาใช แตยังคง
เรียกวาระบบรัฐสภา แตเปนระบบรัฐสภาเทียม ไมใชระบบรัฐสภาแทเหมือนของประเทศอังกฤษ
ที่นายกรัฐมนตรีตองทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในเวลาเดียวกัน

สวนรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เมือ่ ทําหนาทีน่ ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแลวไมตอ งลาออกจากการเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ดังนัน้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจงึ ทําหนาทีท่ งั้ ฝายบริหารและฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ในเวลาเดียวกัน จึงเปนระบบรัฐสภาที่ใชหลักการควบอํานาจ ซึ่งไมเหมาะสมกับประเทศดอยพัฒนา
หรือกําลังพัฒนา เพราะประเทศเหลานี้ปญหาของประชาชนมีมาก ทั้งปญหาความยากจนและความ
ขาดแคลนในทุกดาน ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่บริหารจะตองมีเวลาในการทุมเทแกไขปญหาของประชาชน
แตในระบบรัฐสภานั้นกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองเขาประชุมสภาเพื่อทําหนาที่สมาชิก
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สภาผูแทนราษฎรดวย จึงไมมีเวลาที่จะไปแกไข
ปญหาใหประชาชนไดอยางเต็มที่ ทําใหปญหา
ของประชาชนสวนใหญยังเรื้อรังอยู ซึ่งตางจาก
ประเทศอังกฤษ ที่ใชระบบรัฐสภาเหมือนกัน
แตไมมีปญหาพื้นฐานดานสาธารณูปโภคของ
ประชาชน เชน ถนนไมพอสําหรับใหรถวิง่ โรงเรียน
ไมเพียงพอสําหรับจํานวนนักเรียน หรือโรงพยาบาล
ไมเพียงพอสําหรับจํานวนคนปวย ทั้งนี้เพราะ
ประเทศอังกฤษไดแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐานเหลานี้ครบถวนแลวเพียงแตตองบํารุงรักษาเทานั้น
สวนรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่กําหนดหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน หมายความวาไดนาํ หลักการแบงแยกอํานาจมาใช แตไดกาํ หนดใหนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีตอ งเขาประชุมสภาเพราะถือวาเปนภารกิจสําคัญ เมือ่ กําหนดใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ไมไดเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแลว ถามวาจะตองเขาประชุมเปนประจําทําไม เมือ่ ประยุกตหลักแบงแยก
อํานาจมาใชแลวก็ควรเปดโอกาสใหนายกรัฐมนตรีไปทุมเทแกไขปญหาของประชาชนใหเต็มที่ โดยจะ
เขาประชุมสภาเพื่อตอบกระทูหรือญัตติของสภาฯ เทานั้น
อยางไรก็ตามที่ยกตัวอยางมานี้เปนเพียงแสดงใหเห็นถึงการรางกฎหมายที่ไมสอดคลอง
กับหลักการและปรัชญาทางรัฐศาสตร แตเปนการมุงเนนในทางเทคนิคของกฎหมาย ดังนั้นไมวาจะ
นํารัฐธรรมนูญฉบับใดมาเปนตนแบบในการรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญตองพิจารณา
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยใหชดั เจนกอนวาควรจะใชโครงสรางของระบบ
การปกครองแบบใด ถาจะใชโครงสรางระบบรัฐสภาก็ควรตรวจสอบใหดีวาเหมาะสมกับประเทศไทย
จริงหรือไม เพราะใชระบบรัฐสภามา ๘๓ ปแลว ถาเหมาะสมก็คงจะทําใหการเมืองของประเทศไทย
กาวหนา มั่นคง และพัฒนา ไมสะดุดหรือลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเชนนี้ แตถานําระบบรัฐสภา
แบบเดิมมาใชโดยไมตรวจสอบก็ยากที่จะเกิดการปฏิรูป
ถาถามวาจะนําเอารัฐธรรมนูญฉบับใดมาเปนตัวอยางในการรางรัฐธรรมนูญ ประเด็นนี้ขึ้นอยู
กับวาจะใชโครงสรางระบบรัฐสภาแบบใด ถาใชโครงสรางระบบรัฐสภาเทียมก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ และรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่ตกไป แตถาใชโครงสรางระบบรัฐสภาอยางแทจริง
ก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ที่กําหนดใหประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีตอ งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และ
ยังคงสถานภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเวลาเดียวกัน การจะใชโครงสรางระบบรัฐสภา
แบบใดตองใหไดขอยุติกอนแลวจึงรางรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางของระบบ
รัฐสภาและสภาพสังคมของประเทศไทย
ปจจุบนั ปญหาทีม่ กี ารกลาวถึงมากทีส่ ดุ คือปญหาการซือ้ สิทธิข์ ายเสียง โดยเฉพาะการเลือกตัง้
ในทองถิ่น ซึ่งไมรวมถึงการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ชนะการเลือกตั้งโดยไมไดมาจาก
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การซื้อสิทธิ์ขายเสียงแตชนะเพราะกระแสทางการเมือง นอกจากนั้นเกือบทั้งประเทศชนะดวยการ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง แตในระบอบประชาธิปไตยนั้นหากเปนระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง การเลือกตั้ง
ตองสุจริตเที่ยงธรรม และโปรงใส ประชาชนผูไปใชสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อไดตรวจสอบประวัติของผูสมัคร
ไมวาจะในดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม หรืออุดมการณทางการเมือง หากเห็นชอบ
แลวประชาชนจะบริจาคเงินเพือ่ สนับสนุนนักการเมืองทีต่ นชอบดวย เชน การสมัครรับเลือกตัง้ ทีป่ ระเทศ
สหรัฐอเมริกา หากผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถสรางความเชื่อถือและความศรัทธาใหกับประชาชน
เพื่อบริจาคเงินสนับสนุนตนได ผูสมัครคนนั้นจะไมมีโอกาสชนะการเลือกตั้งไดเลย แตสําหรับ
ประเทศไทยประชาชนผูเลือกตั้งสวนใหญจะไมตรวจสอบประวัติ ความรู ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรมของผูส มัครรับเลือกตัง้ แตจะรอใหหวั คะแนนของผูส มัครแตละคนมาใหเงินเพือ่ ใหเลือกตัง้
ผูสมัครคนนั้นหรือที่เรียกกันวา “การซื้อสิทธิ์ขายเสียง” โดยจะไมมีใครบริจาคใหผูสมัครแตอยางใด
นี่คือลักษณะปญหาของการเลือกตั้งใประเทศไทย เพราะฉะนั้นหากยังกําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว
หากไมสามารถแกไขปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการใหอามิสสินจางในการเลือกตั้งไดก็จะไมใช
ระบอบประชาธิ ป ไตย เพราะว า ประชาชนไม ไ ด เ ลื อ กผู  ส มั ค รที่ เ ป น คนดี มี ค วามรู  ค วามสามารถ
แตประชาชนเลือกคนที่ใหอามิสสินจางเพื่อชนะการเลือกตั้ง ฉะนั้นถายังรางรัฐธรรมนูญแบบนี้อยู
ก็จะเปนการสงเสริมใหการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังคงอยู และคงหวังไมไดวาจะมีการปฏิรูปการเมือง
ภายใตสภาพปญหาที่เปนไปอยูในปจจุบัน
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับทีส่ ภาปฏิรปู แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบนัน้ มีหลักการในเรือ่ งใดทีด
่ ี มีประโยชน
มีความเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทสังคมการเมืองการปกครองของประเทศไทย
และสมควรที่จะไดนํามาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย
ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่สภาปฏิรูป

แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบนั้น มีหลักการที่ดีอยูหลายประการ เชน การปรับปรุงระบบ
การจัดทํางบประมาณแผนดิน โดยใหนาํ ระบบงบประมาณรายจายประจําปแบบใหมคอื “งบประมาณ
สองขา” มาใชแทนระบบงบประมาณที่ใชในปจจุบัน เนื่องจากระบบดังกลาว รัฐจะตองเสนอรายงาน
เศรษฐกิจ กรอบนโยบายการคลัง งบประมาณรายจาย ซึ่งประกอบดวยรายไดของรัฐบาลวามาจาก
แหลงใดบาง เงินกูที่คาดวาจะดําเนินการในปงบประมาณ พรอมทั้งเสนองบประมาณรายจายจําแนก
ตามสวนราชการ แผนงาน โครงการ ตามที่กฎหมายวิธีการงบประมาณกําหนด และกําหนดใหมีการ
แบงประเภทภาษีและรายไดจากแหลงรายไดอื่น ๆ ระหวางรัฐและองคกร กําหนดใหมีการจัดระบบ
งบประมาณในเชิงพื้นที่ควบคูไปกับงบประมาณฐานหนวยงานและแผนงาน กําหนดใหการจัดทํา
งบประมาณยึดหลักการงบประมาณแบบการมีสว นรวมของประชาชน และสงเสริมการกระจายอํานาจ
ทางการคลังและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อควบคุมใหรัฐบาลใชจายเงินแผนดินโดยผานระบบ
งบประมาณเปนหลัก และใหมีรายจายนอกงบประมาณจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปไดไมวาจะ
เปนการใชจายผานการกูเงินจากตางประเทศ การลดหยอน การยกเวนภาษีหรือการสรางภาระผูกพัน
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

นอกกรอบวงเงินงบประมาณ ซึ่งจะสงเสริมใหการใชจายเงินแผนดินมีความรับผิดชอบ และมีวินัย
ทางการคลังมากยิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการตอบโจทยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ (๗) ที่กําหนดใหการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตองสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการปรับโครงสรางและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางยั่งยืน
และปองกันการบริหารราชการแผนดินที่มุงสรางความนิยมทางการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอประเทศและประชาชนในระยะยาว และ
มาตรา ๓๕ (๘) ที่ กํ า หนดให ก ารจั ด ทํ า
รางรัฐธรรมนูญตองสรางกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการใชจา ยเงินของรัฐใหเปนไปอยางคุม คา และ
ตอบสนองตอประโยชนสวนรวมของประชาชน
โดยสอดคลองกับสถานะทางการเงินการคลัง
ของประเทศ และกลไกการตรวจสอบ
และเปดเผยการใชจา ยเงินของรัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
หลั ก การที่ ดี ใ นร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ ที่ ส ภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ ล งมติ
ไมใหความเห็นชอบอีกเรื่องหนึ่งคือ การกําหนดใหศาลปกครองจัดตั้ง “แผนกคดีวินัยการคลัง
และการงบประมาณ” เพือ่ ตรวจสอบและยับยัง้ การกระทําทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายแกงบประมาณ
หรือเงินของแผนดิน ทั้งนี้ มาตรา ๒๔๔ ไดกําหนดใหจัดตั้งแผนกวินัยการคลังและการงบประมาณ
ขึน้ มา ทัง้ ในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด โดยรายละเอียดเกีย่ วกับองคคณะ อํานาจหนาที่
การฟ อ งคดี แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาคดี ใ ห ร ะบุ ไว ใ นกฎหมายลํ า ดั บ รอง ส ว นผู  มี สิ ท ธิ ฟ  อ งคดี คื อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
และประชาชนทั่วไป โดยที่มาของแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนั้น
เพื่อเปนการอุดชองโหวของการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการฉอราษฎรบังหลวงงบประมาณแผนดิน
(การคอรรัปชัน) ในขั้นตอนการไตสวนหากพบวามีพฤติกรรมที่สอวามีการทุจริต สามารถสั่งใหยุติ
การกระทําได หรือหากพบวาการกระทํานั้นสรางความเสียหายใหกับเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน
สามารถสั่งใหบุคคลนั้นคืนเงินหรือทรัพยสินตอแผนดินได
แมรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่สภาปฏิรูปแหงชาติลงมติไมใหความเห็น
ชอบจะมีหลักการที่ดีในหลายเรื่อง แตมีประเด็นที่เปนปญหา คือ การออกแบบการเลือกตั้งโดยใช
ระบบสัดสวนผสมเชนเดียวกับประเทศเยอรมนี โดยเชื่อวาการเลือกตั้งแบบนี้จะทําใหไมมีพรรคใด
ไดเสียงขางมากเกินครึ่ง ผลการเลือกตั้งจะมีแตพรรคขนาดกลางและขนาดเล็ก ทําใหตองจัดตั้ง
“รัฐบาลผสม” เพือ่ ใหเกิดความหลากหลายของตัวแทนทางการเมืองตาง ๆ ไมใหเกิดการผูกขาดอํานาจ
ทางการเมืองจนเปนเผด็จการรัฐสภา ทัง้ นี้ รางรัฐธรรมนูญดังกลาวไดกาํ หนดใหการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเปนระบบสัดสวนแบบผสม โดยใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๔๕๐ – ๔๗๐ คน
มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๒๕๐ คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

๑๒

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จํานวน ๒๐๐ – ๒๒๐ คน โดยจุดเดนของระบบการเลือกตั้งแบบใหมนี้ คือ การนําเอาคะแนนเสียง
ที่ไดรับจากระบบบัญชีรายชื่อมาเปนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎร
ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีรัฐบาลผสมที่ออนแอมาโดยตลอด การบริหารของรัฐบาลผสม
มีปญหาความขัดแยงเรื่องผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาล ที่พรรครวมรัฐบาลตางคํานึงถึง
ผลประโยชนสว นตน ทําใหนายกรัฐมนตรีไมสามารถควบคุมรัฐมนตรีจากพรรครวมรัฐบาลได จึงมีการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร และตองจัดการเลือกตั้งใหม ซึ่งการเปลี่ยนรัฐบาลบอยทําใหนโยบายการบริหาร
ประเทศไมตอเนื่อง ไมมีนโยบายที่มีเอกภาพ ไมสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางแทจริง สงผลเสียตอการพัฒนาประเทศอยางมาก
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาควรจะออกแบบโครงสรางรัฐธรรมนูญ
อยางไรใหมีความเปนพลวัตและสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในอนาคตซึ่ง
ไมสามารถคาดการณไดในปจจุบน
ั ตลอดจนเพือ
่ ปองกันการกระทําใด ๆ ทีเ่ ปนไปเพือ
่ ให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รัฐธรรมนูญควรจะมีการออกแบบโครงสรางเปน ๒ สวน

กลาวคือ
สวนแรก เปนสวนของเนือ้ หาหลัก ใหบญ
ั ญัตหิ ลักการสําคัญตาง ๆ ทีส่ อดคลองกับหลักการของ
ระบอบประชาธิปไตยที่เปนสากล และตองกําหนดใหมีความชัดเจน เชน ถาจะใชโครงสรางการเมือง
ในระบบรัฐสภาก็ตองกําหนดใหชัดเจนวานายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น
แตหากมีกรณีความจําเปนอื่น ก็ไปบัญญัติไวในบทเฉพาะกาล
สวนที่สอง เปนสวนของบทเฉพาะกาล ใหบัญญัติบทกฎหมายที่กําหนดใหบังคับใชแกกรณีใด
กรณีหนึ่งโดยเฉพาะ หรือในเวลาที่กําหนด หรือในสภาวการณที่ไมปกติ โดยใหบัญญัติไดเทาที่จําเปน
แตสําหรับผมเห็นวาโครงสรางระบบรัฐสภาที่ใชมาแลว ๘๓ ป ใหผลลัพธที่เปนการยืนยัน
วาไมสอดคลองกับสภาพของการเมืองในประเทศไทย เพราะไมไดสงเสริมใหการเมืองไทยมีความ
กาวหนาและมีความมั่นคงแตอยางใด ในทางตรงกันขามกลับลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด
ซึง่ ประเด็นในเรือ่ งนีค้ ณะกรรมาธิการการปฏิรปู การเมือง ในสมัยทีผ่ มยังดํารงตําแหนงสมาชิกสภาปฏิรปู
แหงชาติ (สปช.) ไดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวา “ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยจะตองนํา
เอาหลักการแบงแยกอํานาจมาใช” กลาวคือ ใหประชาชนเลือกฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติได
โดยตรง ซึ่งกรณีนี้จะทําใหรัฐบาลมีความเขมแข็งมาก เพราะคนที่ประชาชนเลือกนั้นคือคนที่จะมาเปน
นายกรัฐมนตรี มาเปนหัวหนารัฐบาลและจะมีอาํ นาจในการบริหารประเทศไดอยางเต็มที่ เพียงแตระบบนี้
ตองออกแบบใหกลไกการตรวจสอบฝายบริหารมีประสิทธิภาพ ถาฝายบริหารประพฤติมิชอบ กระทํา
การทุจริต คอรรัปชัน ก็สามารถตรวจสอบและกําจัดออกจากตําแหนงไดโดยงาย นอกจากนี้ยังเสนอวา
ถาจะใหฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ก็จะได
มีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายไดอยางเต็มที่ หมายความวากฎหมายทุกประเภทสมาชิกสภาผูแทน
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๓

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

ราษฎรมี สิ ท ธิ์ เ สนอได รวมทั้ ง กฎหมายเกี่ ย วด ว ยการเงิ น โดยไม ต  อ งให น ายกรั ฐ มนตรี รั บ รอง
แตตามระบบรัฐสภานั้นไมอนุญาตใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ถาจะ
เสนอตองใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง แตหลักการแบงแยกอํานาจกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมีอาํ นาจเสนอกฎหมายไดทกุ ประเภท รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วดวยการเงิน ซึง่ หากนายกรัฐมนตรี
ไม เ ห็ น ชอบก็ มี อํ า นาจยั บ ยั้ ง ได นี่ คื อ หลั ก การที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารนํ า เสนอ แต ข  อ เสนอนี้ ก็ มี
กลุมอนุรักษนิยมที่ไมเห็นดวย โดยอางวาจะเปนการนําระบบประธานาธิบดีมาใช ซึ่งการจะเปน
ระบบประธานาธิบดีไดนั้นตองมีเงื่อนไขหรือองคประกอบ ๓ ประการ คือ
(๑) ประธานาธิบดีตองเปนประมุขของประเทศ ซึ่งเงื่อนไขขอนี้นํามาใชกับประเทศไทยไมได
เพราะประเทศไทยรัฐธรรมนูญทุกฉบับกําหนดไวชดั เจนวาประเทศไทยมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(๒) ประธานาธิบดีตองเปนหัวหนารัฐบาล และ
(๓) ประธานาธิบดีตองมาจากการเลือกตั้ง
ถาเขาเงือ่ นไขครบทัง้ ๓ ประการ จึงจะเรียกวาระบบประธานาธิบดี ตัวอยางเชน ประเทศสิงคโปร
มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แตทําหนาที่ประมุขอยางเดียวไมไดเปน
หัวหนารัฐบาล จึงไมใชระบบประธานาธิบดี สิงคโปรยงั เปนระบบรัฐสภา เพราะวาสภาเปนผูเ ลือกนายก
รัฐมนตรี เปนตน ฉะนัน้ ในสวนของประเทศไทยนัน้ ถากําหนดใหประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีไดโดยตรง
นายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนหัวหนารัฐบาลเทานั้น และมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ
อยางนี้จะเปนระบบประธานาธิบดีไมได เพราะฉะนั้นผมเห็นวาประการแรก ประเทศไทยควรเปลี่ยน
โครงสรางการปกครองเสียใหม แตไมไดเอาระบบประธานาธิบดีมาใช แตใหเอาหลักการแบงแยกอํานาจ
มาใช โดยเรียกวา “ระบบแบงแยกอํานาจ” โดยใหมีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน และเปนหัวหนารัฐบาล และมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ โดยกําหนดให
นายกรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารเพียงอยางเดียวไมตองทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และใหฝายนิติบัญญัติ
มีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายอยางเต็มที่ ซึ่งถาเปนแบบนี้ก็จะทําใหการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลดลงได
ประการทีส่ อง ถาหากนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงก็ไมมเี หตุจาํ เปนทีจ่ ะตองใหเงินผูส มัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อไปซื้อเสียง ในเมื่อนายกรัฐมนตรีนั้นไมตองอาศัยสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในการที่จะตองมาเลือกนายกรัฐมนตรีอีก เพราะฉะนั้นสิ่งจูงใจใหผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไปซื้อเสียงก็จะลดลง ซึ่งจะนําไปสูการปฏิรูปได
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหมเพือ
่ การปฏิรป
ู ประเทศไทยใหเปลีย
่ นผานไปสูส
 งั คมทีม
่ ค
ี วามสงบสุข
อยางยั่งยืนตลอดไป
ศาสตราจารย ดร.สมบั ติ ฯ : ผมคิดวาระบบรัฐสภาที่กําหนดใหประชาชนเลือก

สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรนัน้ โดยสวนใหญแลวสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ จะชนะดวยการ
ซื้ อ สิ ท ธิ์ ข ายเสี ย ง หมายความว า เรายอมให มี ส มาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรที่ ไ ม ดี ม าทํ า หน า ที่ เ ลื อ ก
นายกรัฐมนตรี แลวจะใหมีนายกรัฐมนตรีที่ดีไดอยางไรในเมื่อผูที่เลือกนายกรัฐมนตรีนั้นก็เปนคนไมดี

๑๔

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

สําหรับผม
บผมเห็นวาโครงสรางระบบรัฐสภาที่ ใชมาแลว ๘๓ ป ใหผลลัพธที่เปนการยืนยันวา
ไม ส อดคล อ งกั บ สภาพของการเมื อ งในประเทศไทย เพราะไม ไ ด ส ง เสริ ม ให ก ารเมื อ งไทย
มี ค วามก า วหน า และมี ค วามมั่ น คงแต อ ย า งใด ในทางตรงกั น ข า มกลั บ ล ม ลุ ก คลุุ ก คลาน
มาโดยตลอด “ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยจะตองนําเอาหลักการแบงแยกอํานาจมาใช”

เพราะมาจากการซือ้ สิทธิข์ ายเสียง และเปนระบบตางตอบแทน กลาวคือ นายกรัฐมนตรีตอ งดูแลสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการตอบแทนในการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกตนเปนนายกรัฐมนตรี
โดยอาจเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แสวงหาประโยชนที่มิชอบจากการจัดทํางบประมาณ
โครงการตาง ๆ ของจังหวัด ซึ่งถือเปนจุดออนของระบบรัฐสภามาก
เพราะฉะนัน้ ขอสรุปของผมประการแรก คือหากนําเอา “หลักการแบงแยกอํานาจ” มาใชโดย
ใหประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงก็จะทําใหมลู เหตุหรือสิง่ จูงใจทีจ่ ะใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ไปซือ้ เสียงนอยลงไดมาก เพราะการซือ้ เสียงจากการสมัครนายกรัฐมนตรีโดยตรงผมคิดวาเปนไปไดยากมาก
เพราะตองใชเงินเปนจํานวนมาก และประชาชนสามารถที่จะพิจารณาไดวาคนมาสมัครรับเลือกตั้งนั้น
มีความรู ความสามารถ เหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรีหรือไม ตัวอยางเชน การเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ผูชนะการเลือกตั้งไมไดชนะจากการซื้อเสียง แตชนะจากกระแสทางการเมือง
ประการทีส่ อง ผมเห็นวา ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรนัน้ ควรใหมกี ารเลือกประเภทเดียว
เรียกวา “ระบบบัญชีรายชื่อจังหวัด” ซึ่งผมเรียกวา “Provincial Party List System” โดยใหถือ
จังหวัดเปนเขตเลือกตัง้ ตัวอยางเชน ในจังหวัด ก. มีประชากร ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ใหมสี มาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรได ๑๐ คน เพราะฉะนั้นพรรค A พรรค B หรือพรรค C หากจะไปสมัครรับเลือกตั้ง แตละพรรค
ต อ งส ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู  ส มั ค รได ไ ม เ กิ น ๑๐ คน ในจั ง หวั ด นี้ และหากมี ผู  ม าใช สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง
ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน ใครจะไดรับเลือกตั้ง และตองไดคะแนนเทาไหร ก็นําจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้น ๑๐ คน ไปหาร ๗๐๐,๐๐๐ จะได ๗๐,๐๐๐ คะแนน เทากับจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน เพราะฉะนั้นพรรคใดที่ไดคะแนนเสียง ๗๐,๐๐๐ คะแนนขึ้นไปก็จะได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน เชน พรรค A ไดคะแนน ๒๓๐,๐๐๐ คะแนน หารดวย ๗๐,๐๐๐
จะไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๓ คน และทุกพรรคที่ไดคะแนนเลือกตั้งมาจากประชาชนก็จะได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามเปอรเซ็นตที่ตนเองไดรับเลือกตั้ง จนกระทั่งไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครบ ๑๐ คน ในจังหวัดนั้น
ซึ่งการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดนั้น ประชาชนในเขตจังหวัดสามารถเลือกพรรคได
๑ พรรค เลือกคนได ๑ คน เชน พรรค B เสนอเสนอรายชื่อผูสมัครมา ๑๐ คน ตามลําดับ ๑ – ๑๐
ประชาชนผูเลือกตั้งอาจจะเลือกผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อในลําดับที่ ๙ ซึ่งเปนบุคคลที่ตนชอบก็ได
โดยไมจําเปนวาผูสมัครในลําดับที่ ๑ จะตองไดรับการเลือกตั้งเสมอไป ซึ่งถาเปนอยางนี้แลวพอรวม
คะแนนก็ตอ งเรียงตามคะแนนใหมทผี่ สู มัครแตละคนไดรบั ในบัญชีรายชือ่ พรรคนัน้ ซึง่ ใครไดคะแนนมาก
ก็จะไดรับเลือกตั้งเปนอันดับที่ ๑ ของพรรคนั้น และเรียงตามลําดับคะแนนเรื่อยไปตามเปอรเซ็นต
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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ที่ พ รรคได รั บ เลื อ กตั้ ง ในจั ง หวั ด นั้ น ซึ่ ง คนที่
ไดรับการเลือกตั้งก็จะเปนไปตามความตองการ
ของประชาชนไมใชความตองการของผูน าํ พรรค
ตรงนี้จะแกปญหาการเลือกตั้งไดอยางเบ็ดเสร็จ
และจะลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลงได
นอกจากนีร้ ะบบบัญชีรายชือ่ จังหวัดนีย้ งั
เปดโอกาสใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ
ที่ไมไดสังกัดพรรคการเมืองไดดวย แตอยางไร
ก็ตามแมจะเปดโอกาสใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ ก็มีได
ไมมากนักเพราะมาถึงวันนี้ประชาชนจะไมนิยม แตในมุมมองของหลักการระบอบประชาธิปไตย
จะไมบังคับใหผูสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง ถามีผูสมัครเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรอิสระในเขตจังหวัดทีม่ สี มาชิกสภาผูแ ทนราษฎรได ๑๐ คน ถาผูส มัครอิสระไดคะแนนเสียง
๗๐,๐๐๐ คะแนนขึ้นไปก็ชนะการเลือกตั้งและไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนตน ซึ่งจะทําให
เปนไปตามหลักสากลมากขึ้น และไมตองกังวลวาจะเกิดปญหาในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะได
กําหนดใหประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีไดโดยตรงอยูแลว
อีกประเด็นที่เปนจุดออนของการเลือกตั้งแบบสัดสวนผสมที่เปดโอกาสใหพรรคการเมือง
หลายพรรคจัดตั้งรัฐบาลผสม ในอดีตประเทศไทยตองประสบปญหาในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเปน
รัฐบาลผสมที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคและทําใหรัฐบาลไมมีเสถียรภาพ ผลลัพธของการเลือกตั้ง
แบบสัดสวนผสม คือการไมมีพรรคใดไดเสียงขางมาก เชน การเลือกตั้งในประเทศเยอรมนีตั้งแต
ป ค.ศ. ๑๙๔๙ มาถึงปจจุบัน มีเพียงครั้งเดียวคือการเลือกตั้งในป ค.ศ. ๑๙๕๓ ที่พรรค CDU ไดคะแนน
เลือกตั้ง ๕๐.๒ % ซึ่งเกินครึ่งเล็กนอย ดังนั้นการเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมจึงมีโอกาสมากที่จะทําให
ไดรัฐบาลผสมที่ออนแอ คือรัฐบาลผสมที่พรรคแกนนํามีเสียงไมถึงครึ่ง ซึ่งจะทําใหพรรคขนาดกลาง
มีอํานาจตอรองในรัฐบาลผสมมาก ซึ่งไมเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศ
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รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ โทณะวณิก*
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เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารรัฐสภา ๒
จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญ
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
สํ า หรั บ เพื่ อ ใช เ ป น กติ ก าในการปฏิ รู ป ประเทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : หากจะกลาวถึง

แนวคิดและหลักการสําคัญในการจัดทํารัฐธรรมนูญโดยทัว่ ไปของ
ประเทศเสรีประชาธิปไตยทัง้ หลายแลวจะเห็นไดวา ไมไดจดั ทําขึน้
เพือ่ ใชสาํ หรับการปฏิรปู ประเทศหรือเพือ่ การสรางความปรองดอง
ของคนในชาติ ทั้งนี้ เพราะประเทศเสรีประชาธิปไตยสวนใหญ
ไมไดมปี ญ
 หาเกีย่ วกับเรือ่ งการปฏิรปู หรือความปรองดอง กลาวคือ
เรือ่ งของสถานการณบา นเมืองนัน้ จะมีลกั ษณะเปนพลวัตหรือมีการ
พัฒนาเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา ดังนัน้ ในกรณีทปี่ ระสงคจะปฏิรปู
เรื่องใด ๆ ก็จะมีการพูดคุยหรือปรึกษาหารือกันระหวางประชาชน
แลวเสนอตอผูแทนของตนซึ่งอาจจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตอไป หรือผูแทนของประชาชน
จะเปนผูท หี่ ยิบยกประเด็นปญหาทีค่ วรจะปฏิรปู ขึน้ มาหารือเองก็ได
โดยประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาลหรือผูนําของฝายบริหาร
นายกรัฐมนตรีกจ็ ะเปนผูท เี่ สนอประเด็นเพือ่ ปรึกษาหารือ สวนประเทศ
ในระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีประธานาธิบดีเปนทั้งหัวหนารัฐบาล
และประมุขของรัฐก็จะเปนผูที่หยิบยกขึ้นเอง ดังนั้น หากจะปฏิรูป
ในเรือ่ งใด ๆ แลวก็สามารถดําเนินการไดในทันทีโดยไมจาํ เปนตอง
มี ก ารจั ด ทํ า หรื อ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ อย า งไรก็ ต าม
*คณบดีคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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เมื่อเกิ
กิดปญหาความขัดแยงหรือมีการชุมนุมประทวงของประชาชน
ในหล
ในหลายประเทศจะกํ
ายป
าหนดกลไกในการจัดการดวยการสงผูแทน
หรื อ นั ก การเมื อ งเข า ไปรั บ ฟ ง ป ญ หาเพื่ อ รั บ มาดํ า เนิ น การแก ไ ข
หรื อ หาทางเยี ย วยาอย า งเหมาะสม แต ห ากไม ส ามารถแก ไ ข
หรื อ เยี ย วยาให แ ก ป ระชาชนได ผู  แ ทนที่ เ กี่ ย วข อ งก็ ต  องจด
อ งจั ด การ
กับตัวเองดวยการลาออกหรือยุบสภาแลวแตกรณี

หากการปฏิรูปนั้นยังไมมีความชัดเจนหรือมีขอคิดเห็นที่แตกตางหรือขัดแยงกันอยู ในประเทศ
เสรีประชาธิปไตยก็ยอ มจะดําเนินการโดยกําหนดใหประชาชนซึง่ เปนเจาของอํานาจเปนผูต ดั สินใจ เชน
ในกรณี ที่ ฝ  า ยค า นมี ค วามเห็ น ขั ด แย ง กั บ การปฏิ รู ป ของรั ฐ บาล นายกรั ฐ มนตรี ก็ อ าจจะยุ บ สภา
ผูแทนราษฎรเพื่อเปดทางใหมีการเลือกตั้งใหม ซึ่งหากประชาชนยังคงออกเสียงลงคะแนนเลือก
พรรคการเมืองเดิมทีเ่ คยเปนแกนนําในการจัดตัง้ รัฐบาลเขามาบริหารประเทศอีกครัง้ ยอมหมายความวา
ประชาชนมีความประสงคที่จะใหมีการปฏิรูปในเรื่องที่รัฐบาลไดนําเสนอมา
สําหรับการสรางความปรองดองของคนในชาตินั้น เห็นวาเปนเรื่องปกติธรรมดาที่ประเทศ
โดยทัว่ ไปยอมจะตองมีความคิดเห็นทีแ่ ตกตางหรือขัดแยงกันได แตเมือ่ เกิดความขัดแยงแลวจําเปนตอง
มีกระบวนการในการจัดการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชน หากเกิดปญหาลุกลามถึงขั้นมีการชุมนุม
ประทวงหรือเคลือ่ นไหวทางการเมือง ประเทศตาง ๆ อาทิ ประเทศเกาหลี ญีป่ นุ รวมทัง้ ประเทศในแถบ
ทวีปยุโรป ประเทศนิวซีแลนด ตลอดจนประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเห็นไดวา
มีปญ
 หาความขัดแยงหรือมีการชุมนุมประทวงของประชาชนเกิดขึน้ ภายในประเทศเชนเดียวกัน แตเมือ่
เกิดปญหาแลวจะกําหนดกลไกในการจัดการดวยการสงผูแทนหรือนักการเมืองเขาไปรับฟงปญหา
เพื่อรับมาดําเนินการแกไขหรือหาทางเยียวยาอยางเหมาะสม แตหากไมสามารถแกไขหรือเยียวยา
ใหแกประชาชนได ผูแ ทนทีเ่ กีย่ วของก็ตอ งจัดการกับตัวเองดวยการลาออกหรือยุบสภาแลวแตกรณี
ดังนัน้ กลไกของบานเมืองในการแกไขปญหาดังกลาวจําเปนตองดําเนินการดวยระบบทีม่ คี วามเชือ่ มโยง
ระหวางประชาชนกับผูแทน และโครงสรางของรัฐธรรมนูญตองกําหนดใหมีการควบคุมตรวจสอบ
หรือถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันระหวางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ บนพื้นฐานของ
การคุม ครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะทีเ่ ปนสิง่ ทีต่ ดิ ตัวประชาชนทุกคนมาตัง้ แตกาํ เนิดและเปนเจาของ
อํานาจที่แทจริง
ฉะนัน้ จึงอาจกลาวไดวา หลักการและแนวคิดสําหรับเพือ่ ใชเปนกฎเกณฑหรือกติกาในการปฏิรปู
ประเทศหรื อ สร า งความปรองดองของคนในชาติ จ ะไม มี ป รากฏอยู  ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศ
เสรีประชาธิปไตยโดยทัว่ ไป แตจะมีเฉพาะในประเทศทีม่ ปี ญ
 หาทะเลาะเบาะแวงหรืออาจเรียกเปนภาษา
ชาวบานงาย ๆ วาเปนประเทศที่ประชาชนยังตีกันอยูซึ่งอาจจะมีมากนอยแตกตางกัน อยางไรก็ตาม
เมือ่ ประเทศนัน้ มีปญ
 หาประชาชนทะเลาะเบาะแวงกันแลวดําเนินการแกไขดวยการบัญญัตหิ ลักการ
หรือวางกฎเกณฑกติกาตาง ๆ ไวในรัฐธรรมนูญเทานั้นก็อาจจะยังไมเพียงพอที่จะแกไขปญหาได
ทั้งนี้ เพราะจําเปนตองอาศัยกลไกอื่น ๆ ควบคูกันดวย เชน ในประเทศแอฟริกาใต และเอลซัลวาดอร
จะมีวิธีการในการแกไขปญหาความปรองดองที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีการตั้ง “คณะกรรมการแสวงหา
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ขอเท็จจริงและสรางความปรองดองสมานฉันท” (Truth and Reconciliation Committee) ขึ้น
เพื่อทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนความผิด และรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา
อนึ่ง สําหรับประเทศไทยนั้น หากจะจัดทําเปนรัฐธรรมนูญสําหรับเพื่อใชเปนกติกาในการ
ปฏิรูปประเทศและสรางความปรองดองของคนในชาติแลว รัฐธรรมนูญนั้นจะตองมีโครงสราง
ที่ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ ๆ ดังนี้
ประการแรก ตองมีหลักการที่เปนสากลซึ่งประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายจําเปนตอง
บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ เชน โครงสรางทัว่ ไปของประเทศ การใชอาํ นาจของรัฐ และกลไกหรือโครงสราง
ขององคกรผูใชอํานาจรัฐตาง ๆ เปนตน ซึ่งในสวนนี้อาจจะกําหนดหามมิใหแกไขเพิ่มเติมหรือแกไข
เพิม่ เติมไดแตตอ งกระทําไดยาก ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเปนบทบัญญัตทิ มี่ คี วามมัน่ คงหรือถาวรยัง่ ยืนในอันทีจ่ ะใชบงั คับ
ไดทกุ สถานการณและเปนการทัว่ ไป มิใชเฉพาะเพือ่ การปฏิรปู ประเทศหรือแกไขปญหาความปรองดอง
ของคนในชาติเทานั้น
ประการที่ ๒ ตองมีบทบัญญัตทิ ใี่ หการรับรองและคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ไวอยางชัดเจนและครบวงจร โดยเริ่มตั้งแตมีการรับรองเพื่อเปนการยอมรับวามีสิทธิและเสรีภาพ
เช น ว า นั้ น ซึ่ ง ขั้ น ตอนนี้ อ าจจะเรี ย กเป น ภาษาอั ง กฤษว า “Respect” จากนั้ น ต อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ
ที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพดวยอันเปนขั้นตอนที่เรียกวา “Protect” และขั้นตอนสุดทายก็คือ
การเติมเต็มหรือทําใหสิทธิและเสรีภาพมีความสมบูรณรวมทั้งมีผลใชบังคับไดจริง ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะ
เรียกวา “Fulfill” ทัง้ นี้ ในสวนนีจ้ ะตองเปนบทบัญญัตทิ วั่ ไปทีส่ ามารถนํามาใชเพือ่ แกไขปญหาเรือ่ งการ
ปฏิรปู หรือหากเกิดกรณีทมี่ คี วามจําเปนตองสรางความปรองดองหรือความสมานฉันทของคนในชาติได
เชน ในกรณีทคี่ นในชาติเกิดความขัดแยงหรือมีการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึน้ เมือ่ พิจารณากลไกตาง ๆ
เกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในสวนนีแ้ ลวก็จะมีแนวทางหรือกระบวนการในการ
แกไขได เปนตน
ประการที่ ๓ เปนบทบัญญัตเิ กีย่ วกับหลักการสําหรับเพือ่ ใชเปนกติกาในการปฏิรปู ประเทศ
และสรางความปรองดองของคนในชาติที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งในสวนนี้ควรบัญญัติไวในลักษณะ
ของบทเฉพาะกาล มิใชเปนบทบัญญัติถาวรหรือเพื่อใชอยางยั่งยืนทั่วไปเหมือนกรณีของบทบัญญัติ
ในประการแรกดังกลาว
จุลนิติ : ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยนั้น ทานเห็นวา
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญควรนําบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบั บ ใดในอดี ต มาใช สํ า หรั บ เป น แนวทางในการจั ด ทํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม
เพราะเหตุใด
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ นั้น

เมือ่ พิจารณาแลวจะพบวาในหลายประเทศจะไมใชวธิ กี ารยกเลิกรัฐธรรมนูญแลวยกรางขึน้ ใหมทงั้ ฉบับ
แตจะใชวิธีการแกไขเพิ่มเติม ซึ่งเทากับวาประเทศนั้นมีรัฐธรรมนูญที่ประกาศใชบังคับเพียงฉบับเดียว
อันแตกตางจากประเทศไทยที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

มาแลวเปนจํานวนมาก โดยรางรัฐธรรมนูญที่กําลังจัดทําอยูในขณะนี้ซึ่งเปนฉบับที่ ๒๐ นั้นก็ใชวิธีการ
จัดทําโดยการยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ อยางไรก็ตาม เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาจจะมีผล
ทําใหเกิดบทบัญญัติมาตราตาง ๆ เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากจนอาจจะไมมีที่สิ้นสุด และอาจจะมีกรณี
ทีบ่ ทบัญญัตมิ าตราตาง ๆ ทีใ่ ชบงั คับอยูเ ดิมไมมคี วามสอดคลองกับสภาพสังคมหรือสถานการณของบานเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมทั้งฉบับยอมจะมีความเหมาะสมยิ่งกวา
สําหรับกรณีของการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยในขณะนี้นั้น หากจําเปน
ตองนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตมาใชสําหรับเปนแนวทางในการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว โดยสวนตัวมีความเห็นวาไมควรหยิบยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับใดฉบับหนึง่ มาพิจารณาเปนการเฉพาะเจาะจงเทานัน้ แตตอ งนําบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญทุกฉบับทีไ่ ดเคยมีประกาศใชบงั คับแลว รวมทัง้ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘๑1ทั้งรางรัฐธรรมนูญฉบับแรก และรางฉบับเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ
เพื่อลงมติซึ่งตกไปเมื่อวันอาทิตยที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผานมา มาพิจารณาเปรียบเทียบ
อยางละเอียด
ทัง้ นี้ โดยมีแนวทางในการดําเนินการพิจารณาเปรียบเทียบเพือ่ แบงบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
ออกเปน ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ เปนการนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับตั้งแตฉบับแรก
คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ จนถึงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มาพิจารณาเปรียบเทียบวามีบทบัญญัติมาตราใดบางที่มีหลักการหรือสาระสําคัญ
ซึ่งบัญญัติตามกันมาโดยตลอด ซึ่งพิจารณาแลวจะพบวาสวนใหญเปนบทบัญญัติในหมวดวาดวย
“บททั่ วไป” โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือบทบัญญัติตั้งแต
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๗ ซึ่งมีหลักการและสาระสําคัญวาดวยรูปแบบของรัฐ ระบอบการปกครอง
อํานาจอธิปไตย ความเปนกฎหมายสูงสุด และการใชประเพณีการปกครอง เปนตน ซึง่ ในสวนนีไ้ ดบญ
ั ญัติ
ยกรางโดย “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ” ประกอบดวยกรรมาธิการจํานวน ๓๖ คน ซึง่ ประธานสภาปฏิรปู แหงชาติ
แตงตั้งจากบุคคลผูเปนประธานกรรมาธิการตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ ผูซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ จํานวน ๒๐ คน
และผูซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ ฝายละ ๕ คน โดยมีศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ.
๑

๒๐

จุลนิติ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

เจตน ารม ข องการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ คื อ การสร า งความสงบสุ ข อย า งยั่ ง ยื น
เจตนารมณ
ของประเทศ ซึ่งความสงบดังกลาวนั้นไมไดขึ้นอยูกับความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ
ยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ คณะกรรมการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แต ขึ้ น อยู กั บ ความคิ ด เห็ น
ของประชาชนในประเทศวา อะไรคือความสงบสุข อะไรคือความยั่งยืนของประชาชน
น

สืบตอกันมาเปนเวลาชานานและปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับ ดังนั้น
จึงตองคงหลักการของบทบัญญัติตาง ๆ ดังกลาวไว และใหถือเปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑
นอกจากนี้ บทบัญญัตวิ า ดวยเรือ่ ง “สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน” หรือ “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับก็ยังคงบัญญัติรับรองและใหความคุมครองมาโดยตลอด
ซึ่งแมจะมีมาตราเพิ่มเติมขึ้นมาเปนจํานวนมากแตหากใชบังคับแลวไมเปนประเด็นปญหาก็ตองถือวา
เปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑ เชนกัน
สําหรับบทบัญญัตวิ า ดวยเรือ่ ง “โครงสรางในการใชอาํ นาจรัฐ” ซึง่ ประกอบดวย อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ จําเปนจะตองพิจารณาในรายละเอียดของแตละอํานาจวาจะยังคงไว
เหมือนเดิมหรือไม เชน อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร หากยังไมชัดเจนวารูปแบบของรัฐสภา
หรือระบบการเลือกตัง้ ควรจะมีลกั ษณะใดก็อาจจะตองเวนบทบัญญัตใิ นสวนนัน้ ไวกอ น แตหากตัดสินใจ
ไดอยางชัดเจนแลววาจะใหรฐั สภามีรปู แบบเปนระบบสองสภา คือ ประกอบดวยสภาผูแ ทนราษฎรและ
วุฒิสภาก็ใหนําบทบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาไวในสวนที่ ๑ หรือในกรณีของอํานาจตุลาการที่จําเปน
ตองคงไวซงึ่ ศาลยุตธิ รรมและศาลทหาร สวนศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญหากพิจารณาแลวเห็นวา
ตองมีเหมือนเดิม ก็ตองนําบทบัญญัติทั้งหมดมารวมไวในสวนที่ ๑ เชนกัน
สวนที่ ๒ เปนการพิจารณาเปรียบเทียบบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ
ซึ่งเปรียบเทียบแลวเห็นวาเปนบทบัญญัติที่มีการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
สถานการณของประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เชน ระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีร่ ฐั ธรรมนูญ
แตละฉบับจะบัญญัติไวแตกตางกัน ทั้งนี้ เพราะตองการจะปรับปรุงเพื่อแกไขปญหาที่มาของสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรทีเ่ กิดขึน้ ในแตละสมัย โดยทีผ่ า นมาจะเห็นวามีการเปลีย่ นแปลงระบบการเลือกมาแลว
หลายลักษณะ อาทิ ระบบการเลือกตัง้ แบบเขตเดียวเบอรเดียว ระบบการเลือกตัง้ แบบแบงเขตเรียงเบอร
ระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนผสมซึ่งเปนการนําคะแนน
การเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ ทีป่ ระชาชนออกเสียงเลือกพรรคมาคํานวณเพือ่ กําหนดจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรใหสัมพันธกัน หรือในสวนของอํานาจหนาที่ของฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนงไปแลวแตตอ งอยูใ นตําแหนงตอไปจนกวาจะมีคณะรัฐมนตรีชดุ ใหมเขามารับหนาที่ ซึง่ รัฐธรรมนูญ
แตละฉบับจะกําหนดขอจํากัดการใชอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการดังกลาวไว
แตกตางกันออกไป ดังนัน้ บทบัญญัตติ า ง ๆ ในสวนที่ ๒ นีจ้ าํ เปนตองดําเนินการพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบ
เพือ่ ชัง่ นํา้ หนักวาแตละสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนัน้ มีขอ ดี ขอเสีย หรือขอบกพรองในประการใดบาง ทัง้ นี้
เพื่อทบทวนกลับไปใชแนวทางเดิมหรือคิดหาแนวทางใหมที่มีความเหมาะสมยิ่งกวาตอไป
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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สวนที่ ๓ เปนการพิจารณาวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับทีผ่ า นมาซึง่ หมายความ
รวมถึงรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มีบทบัญญัติใดบาง
ที่ถือวาเปน “นวัตกรรม” หรือเปนหลักการใหมที่รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ที่ผานมายังไมเคยมีใช
มากอน อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติที่ถือเปนนวัตกรรม
หรือเปนหลักการที่บัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกซึ่งไมเคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ที่ผานมา เชน
การจัดตั้งองคกรอิสระ ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีที่มา
จากการเลือกตั้งทั้งหมด ตลอดจนการกําหนดใหมีระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เปนตน ทั้งนี้
บทบัญญัติในสวนที่ ๓ นี้ถือวาเปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของ
ประเทศในขณะนัน้ ๆ ดังนัน้ ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยในขณะนี้ หากคณะ
กรรมการรางรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวาบทบัญญัติที่เปนนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ
โดยเฉพาะของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ซึง่ ยกรางขึน้ ในชวงเวลา
ที่ใกลชิดกับสถานการณในปจจุบันมีความเหมาะสมและสามารถนํามาใชเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
ในปจจุบนั ก็อาจจะนําบทบัญญัตดิ งั กลาวนัน้
มาใช สํ า หรั บ เป น แนวทางในการจั ด ทํ า
ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ใหม แต อ ย า งไรก็ ต าม
ในกรณีที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
เห็ น ว า หลั ก การตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ทีผ่ า นมาไมสามารถ
แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมและการเมือง
ในสมัยปจจุบนั ได ก็สามารถเสนอนวัตกรรม
หรื อ บั ญ ญั ติ ห ลั ก การขึ้ น ใหม ซึ่ ง จะต อ ง
นํามากําหนดไวในสวนที่ ๓ ดังกลาวเชนกัน
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
แหงราชอาณาจักรไทยแตละฉบับจะอยูบ นพืน้ ฐานของการแกไขปญหาสถานการณบางอยางของประเทศ
ในขณะนั้น ดังนั้น การที่เราจะนํารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใชเสียทีเดียวก็อาจจะไมเหมาะสม

๒๒
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับทีส่ ภาปฏิรปู แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบนัน้ มีหลักการในเรือ่ งใดทีด
่ ี มีประโยชน
มีความเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทสังคมการเมืองการปกครองของประเทศไทย
และสมควรที่จะไดนํามาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่

สภาปฏิรปู แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบมีหลักการทีด่ แี ละมีประโยชนทงั้ ๒๘๕ มาตรา แตการที่
จะหยิบยกมาตราใดมาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น ในทรรศนะของผมเห็นวา หลักการ
ทีม่ ปี ระโยชนและสอดคลองกับระบบการเมืองการปกครอง ซึง่ ควรจะนํามาบัญญัตใิ นรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมประกอบดวยหลักการที่สําคัญ ๆ ดังนี้
(๑) หลักการในมาตรา ๗ ซึง่ ไดบญั ญัตวิ า “เมือ่ ไมมบี ทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับแกกรณีใด
ใหกระทําการหรือวินจิ ฉัยกรณีนนั้ ไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับการกระทําหรือการวินจิ ฉัยกรณีใดตามวรรคหนึง่ สภาผูแ ทนราษฎร
วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญซึง่ มีหนาทีต่ รวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ และขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตนก็ได
แตสาํ หรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด ใหกระทําไดเฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาพิพากษาคดี
และเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด”
ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวถือเปนกลไกในการปองกันไมใหมีการกระทําการ
อันเปนการระคายเคืองเบือ้ งพระยุคลบาท เนือ่ งจากทีผ่ า นมาเมือ่ ประเทศชาติบา นเมืองประสบกับปญหา
ความขัดแยงทางการเมือง ก็จะมีคนกลุม หนึง่ ทีเ่ รียกรองใหนาํ มาตรา ๗ มาใชเพือ่ ขอใหมนี ายกรัฐมนตรี
พระราชทาน อันเปนการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท
(๒) หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่แลว
ไดมกี ารบัญญัตคิ รอบคลุมถึงหลักสิทธิมนุษยชนซึง่ สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนของนานาอารยประเทศ
และเปนไปตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเอกสารระหวางประเทศตาง ๆ ทั้งนี้
เพื่อเปนการรับรองวาบุคคลใดซึ่งมาอาศัยอยูในประเทศไทย ไมวาจะมาจากประเทศใด หรือมีเชื้อชาติ
หรือสัญชาติใด ก็จะไดรับความคุมครองดานสิทธิมนุษยชนเสมอกัน ซึ่งเปนหลักการสากลที่ดีและ
เปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ
(๓) หลักการเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและหนาที่ของชนชาวไทย ซึ่งไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
และหนาที่พลเมืองของประชาชนชาวไทยไวอยางชัดเจนและครอบคลุม
(๔) หลักการมีสว นรวมของประชาชนในกระบวนการตางๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ไมวา จะเปน
สิทธิในการรับรูและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทําและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
ทั้ ง ในระดั บ ชาติ ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ ท อ งถิ่ น และสิ ท ธิ ใ นการมี ส  ว นร ว มในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ โดยมีกลไกขององคกรอิสระเปนตัวเชื่อม และ
(๕) หลักการปฏิรปู และการสรางความปรองดอง ซึง่ ถือเปนประเด็นสําคัญทีไ่ ดรบั การวิพากษ
วิจารณกันอยางกวางขวางตั้งแตเริ่มรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน และอาจจะเปน
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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หนึ่ ง ในประเด็ น ป ญ หาที่ ทํ า ให ส มาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ ๑๓๕ คน ลงมติ ไ ม เ ห็ น ชอบด ว ยกั บ
รางรัฐธรรมนูญฉบับที่แลว โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ “คณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูป
และการปรองดองแหงชาติ” หรือ คปป. ซึง่ มีอาํ นาจหนาทีเ่ สริมสรางการปฏิรปู ใหเกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม
โดยทํางานรวมกับรัฐบาลเพื่อดําเนินการปฏิรูปและสรางความปรองดอง หรือหากมีกรณีที่เกี่ยวของ
กับกฎหมายก็มีหนาที่สงขอเสนอดังกลาวไปยังองคกรนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาออกเปนกฎหมาย
ซึ่งอํานาจหนาที่ดังกลาวไมเปนประเด็นปญหาแตอยางใด ในสวนที่เปนประเด็นปญหา คือ การกําหนด
อํ า นาจพิ เ ศษให แ ก ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร ฯ ในช ว งเวลาไม ป กติ โดยกรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี
ไมมเี สถียรภาพ หรือไมสามารถบริหารประเทศได คณะกรรมการยุทธศาสตรฯ จะมีอาํ นาจพิเศษ ๒ ระดับ
กลาวคือ
ระดับที่ ๑ มีมติดว ยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการทัง้ หมด สัง่ ใชมาตรการ
ทีจ่ าํ เปนสําหรับจัดการกับสถานการณทไี่ มปกตินนั้ ภายใตการปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และประธานศาลปกครองสูงสุด
ระดับที่ ๒ ประธานกรรมการยุทธศาสตรฯ มีอาํ นาจสัง่ การระงับยับยัง้ หรือใหกระทําการใด ๆ
ไมวาการกระทํานั้นจะมีผลทางนิติบัญญัติหรือในทางบริหาร โดยคําสั่งหรือการกระทําของประธาน
กรรมการยุทธศาสตรฯ ใหถือเปนที่สุด และชอบดวยกฎหมาย
ทั้งนี้ เมื่อแกไขสถานการณไมปกติไดแลว ใหรายงานตอประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด และแถลงใหประชาชนทราบ โดยใหการกระทํา
ดังกลาวเทียบเทากับการเปดประชุมสภา โดยอํานาจพิเศษนี้มีบทเฉพาะกาลระบุกรอบเวลาเอาไว ๕ ป
โดยจะมีการยกรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยยุทธศาสตรการปฏิรปู และปรองดองขึน้
มารองรับ ซึง่ ในทรรศนะของผมเห็นวา อํานาจหนาทีด่ งั กลาวเปนประโยชนตอ การแกไขปญหาความขัดแยง
ในประเทศได แตดังที่กลาวขางตนวา หลายฝายมีความหวงกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวโดยเห็นวา
การที่จะมีบุคคลใดเขามาเปนตัวกลางในการแกไขปญหาความขัดแยงก็ควรเขามาเปนครั้งคราว
ไมควรเปนไปในรูปแบบกลไกถาวร ดังนั้น หากจะนําหลักการเกี่ยวกับคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ
มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ก็ควรนํามาเฉพาะในสวนของอํานาจหนาที่ทั่วไป แตไมรวมถึง
อํานาจพิเศษที่หลายฝายไมเห็นดวย
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาควรจะออกแบบโครงสรางรัฐธรรมนูญ
อยางไรใหมีความเปนพลวัตและสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในอนาคต
ซึ่ ง ไม ส ามารถคาดการณ ไ ด ใ นป จ จุ บั น ตลอดจนเพื่ อ ป อ งกั น การกระทํ า การใด ๆ
ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : การออกแบบโครงสรางรัฐธรรมนูญใหมคี วามเปนพลวัต

และสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกปญหา ตลอดจนสามารถปองกันการกระทําการใด ๆ ที่เปนไป
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติเอาไวใน
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รัฐธรรมนูญนั้น เปนโจทยที่คอนขางยาก โดยอาจตองไลเรียงเพื่อคนหาวา “การที่ไดอํานาจมา
โดยไมเปนไปตามวิถที างประชาธิปไตย คืออะไร” ซึง่ หากเริม่ ตนจากการตอบคําถามวา ประชาธิปไตย คือ
ความเปนตัวแทนของประชาชนโดยสะทอนผานสภาผูแทนราษฎร ดังนั้น การที่จะไดมาซึ่งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรก็จะตองใชวธิ กี ารเลือกตัง้ โดยประชาชน ทําใหการไดมาซึง่ ไมเปนไปตามวิถที างประชาธิปไตย
ก็ตอ งหมายถึง การหักเอา หรือการใชวธิ อี นื่ ใหไดมาซึง่ อํานาจโดยไมไดผา นทางประชาชน เชน การปฏิวตั ิ
รัฐประหารโดยทีผ่ า นมาไดมรี ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๔ ไดบญั ญัตวิ า
“การนิ ร โทษกรรมแก ผู  ก ระทํ า การล ม ล า งสถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย  ห รื อ รั ฐ ธรรมนู ญ จะกระทํ า มิ ไ ด ”
แตรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดถูกยกเลิกไปในที่สุด
อยางไรก็ตาม ในทรรศนะของผมเห็นวา กลไก
ที่จะปองกันการกระทําการใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมา
ซึ่ ง อํ า นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง
ไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดมี
๒ ประการ ดังนี้
ประการแรก ตองดําเนินการใหระบบการตรวจสอบถวงดุลและคานอํานาจระหวางอํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีองคกรอิสระเปน
กลไกในการเรงปฏิกิริยาหรือชวยเหลือใหการตรวจสอบถวงดุล และหากมีปญหาในการตรวจสอบ
ถวงดุลและคานอํานาจระหวางกันเกิดขึน้ ก็จะมีการเขาไปตรวจสอบโดยฝายตุลาการ หรือฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
หรือฝายบริหารแลวแตกรณี ซึ่งถือเปนการตรวจสอบถวงดุลตามวิถีประชาธิปไตย แตในเบื้องตน
เมือ่ พบวามีการกระทําผิดก็ตอ งมีการดําเนินการตรวจสอบและลงโทษโดยใชอาํ นาจภายในองคกรกอน
เชนเดียวกับที่ถือปฏิบัติกันในตางประเทศ ยกตัวอยางเชน กรณีที่มีการตรวจสอบแลวพบวาสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรทําผิดจริยธรรม ก็จะมีการดําเนินการถอดถอนโดยสภาผูแทนราษฎร หรือกรณี
ที่สมาชิกวุฒิสภาทําผิดจริยธรรม ก็จะมีการดําเนินการถอดถอนโดยวุฒิสภา หรือหากนายกรัฐมนตรี
กระทําผิด ก็ตอ งใหรฐั สภาเปนผูด าํ เนินการถอดถอน ซึง่ โดยทัว่ ไปในประเทศทีม่ กี ารปกครองในรูปแบบ
รัฐสภาก็จะมีพรรคฝายคานเปนผูดําเนินการ แตพรรคฝายรัฐบาลเองก็ตองมีนํ้าใจนักกีฬา หรือมีสปริต
มากพอทีจ่ ะรวมถอดถอนนายกรัฐมนตรีทกี่ ระทําผิด เพือ่ ประโยชนของบานเมือง ดังทีป่ รากฏในประเทศ
ญีป่ นุ ซึง่ เมือ่ พบวานายกรัฐมนตรีกระทํามิชอบ ก็จะมีการยืน่ อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี แตนายก
รัฐมนตรีกจ็ ะลาออกเพือ่ แสดงความรับผิดชอบตอการกระทํานัน้ ซึง่ ถือเปนตัวอยางทีด่ ใี นการรับผิดชอบ
ตอการบริหารประเทศที่ผิดพลาด
ประการที่สอง การสรางและสนับสนุนความเขมแข็งของประชาชน กลาวคือ เพื่อเปนการ
ปองกันไมใหมีการปฏิวัติรัฐประหาร หรือปองกันการไดมาซึ่งอํานาจการปกครองประเทศซึ่งไมเปนไป
ตามหลักประชาธิปไตยนัน้ กลไกทีส่ าํ คัญประการหนึง่ คือ การใหความสําคัญและสนับสนุนคะแนนเสียง
ของประชาชน เนื่องจากโดยหลักการแลวประชาชนจะเปนผูตัดสินวาใครจะมีอํานาจปกครองประเทศ
ดังนั้น ถามีการสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนในการเลือกผูแทนของตนใหเหมาะสม ก็จะ
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

สามารถแกปญหานี้ได แตก็อาจจะตองใชเวลานาน คือใชระยะเวลาประมาณ ๔ ปในแตละรอบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับเสียงของประชาชนที่ไมประสงคลงคะแนนดวย เพราะนั่น
หมายความวา ประชาชนไมมั่นใจหรือไมสนับสนุนบุคคลใดที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเลย โดยรัฐธรรมนูญ
ควรกําหนดใหมกี ารนําคะแนนเสียงทีไ่ มประสงคจะลงคะแนนมาเปรียบเทียบกับบุคคลทีไ่ ดรบั คะแนน
สูงสุดในการเลือกตัง้ ครัง้ นัน้ หากคะแนนเสียงดังกลาวตํา่ กวาคะแนนเสียงทีไ่ มประสงคจะลงคะแนน
ก็จะตองมีการจัดการเลือกตั้งในเขตนั้นใหม หากพรรคการเมืองยังสงบุคคลที่ประชาชนสวนใหญ
ไมใหการยอมรับลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็ตองมีการเลือกตั้งใหมเรื่อยๆ จนกวาบุคคลที่ลงสมัครจะมี
คุณสมบัติเพียงพอที่จะไดรับการสนับสนุนจากประชาชน คือ ไดรับคะแนนเสียงมากกวาผูรับสมัคร
เลือกตั้งคนอื่นๆ และไดรับคะแนนเสียงมากกวาคะแนนเสียงที่ประชาชนไมประสงคจะลงคะแนน
ในทรรศนะของผมเห็นวา การสรางกลไกทั้ง ๒ ประการดังกลาวขางตนใหเขมแข็งนั้น
ในทายที่สุดก็จะทําใหประเทศไทยพัฒนาเปนประเทศเสรีประชาธิปไตยได ถึงแมวาจะตองใชเวลา
ประมาณ ๓๐ - ๕๐ ป หรือมากกวานัน้ ก็ไมใชเรือ่ งแปลก เพราะหากพิจารณาถึงพัฒนาการของประเทศ
เสรีประชาธิปไตยอื่น ๆ เชน ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอาจตองใชเวลา ๒๐๐ กวาปกวาที่จะมีประชาธิปไตย
ที่เขมแข็ง หรือกรณีของประเทศอังกฤษที่ในปจจุบันมีระบบการปกครองแบบรัฐสภาที่เขมแข็งมาก
ก็ใชเวลาถึง ๘๐๐ ปนับแตการลงนามในกฎบัตรแมกนาคาตา (Magna Carta) เมื่อป ค.ศ. ๑๒๑๕
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการจัดทํา
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม เ พื่ อ การปฏิ รู ป ประเทศไทยให เ ปลี่ ย นผ า นไปสู  สั ง คมที่ มี
ความสงบสุขอยางยั่งยืนตลอดไป
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : เปนทีท่ ราบกันดีวา เจตนารมณของการรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ คือ การสรางความสงบสุขอยางยั่งยืนของประเทศ ซึ่งความสงบดังกลาวนั้นไมไดขึ้นอยูกับ
ความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ แตขนึ้ อยูก บั
ความคิดเห็นของประชาชนในประเทศวา อะไรคือความสงบสุข อะไรคือความยั่งยืนของประชาชน
ซึง่ ทีผ่ า นมาเมือ่ มีการสํารวจความเห็นของประชาชนเพือ่ หาคําตอบวาประชาชนตองการอะไร สิง่ ทีไ่ ดมา
กลับกลายเปนคําถามวา รัฐธรรมนูญสามารถแกปญหาเรื่องปากทองของประชาชนไดหรือไม
ซึง่ เปนคําถามทีต่ อ งนํามาคิดกันวา หากประชาชนยังไมไดรบั การตอบสนองตอความตองการขัน้ พืน้ ฐาน
ของตนแลว ประชาชนจะมีความสุขไดอยางไร ดังนั้น ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น นอกเหนือ
จากการใหความสําคัญกับการถวงดุลอํานาจอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็ยังตองใหความสําคัญกับ
เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกประการดวย
ประการตอมา คือ การใหความสําคัญกับขอเสนอใหสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง
ทั้ ง หมด ซึ่งประเด็นนี้ตองมีการศึกษาโดยรอบคอบวาสามารถกระทําไดหรือไม โดยอาจศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวทางของนานาอารยประเทศ
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ประการสุดทาย คือ การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทุกบริบท
เพราะประชาชนคือเจาของอํานาจอธิปไตย
อยางแทจริง โดยรัฐตองมุงเนนการเขาไปมี
สวนรวมกับประชาชน มีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในการดําเนินการดานตาง ๆ
ในทีน่ ไี้ มไดหมายความวา เมือ่ รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนแลวรัฐตองทําตามทุกอยาง
แตรัฐตองใหขอมูลแกประชาชนเพื่อทําความ
เขาใจวา มีสิ่งใดบางที่รัฐไมสามารถทําตามความคิดเห็น หรือความตองการของประชาชนได ซึ่งเปน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐกับประชาชนโดยผานการสื่อสาร ๒ ทาง โดยอาจมีการออกแบบ
กลไกทางเทคโนโลยีที่สามารถรองรับและอํานวยความสะดวกในการสื่อสารทําความเขาใจระหวาง
รัฐกับประชาชนขึ้นมา เพื่อใหรัฐธรรมนูญที่กําลังรางขึ้นมาประกอบดวยความตองการของประชาชน
ผนวกกั บ ความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เชื่ อ ว า รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ไ ด ม านั้ น จะมี
ความสมบูรณมากที่สุด โดยอาจไมถึงขั้นวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด แตเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่
สามารถใชบังคับไดนานและมีความยั่งยืนในที่สุด.
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ดร.พรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย*
แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพือ่ การปฏิรปู ประเทศไทยอยางยัง่ ยืน
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญ
ในการจั ด ทํ า รั ฐ ธรรมนู ญ ของรั ฐ เสรี ป ระชาธิ ป ไตย
สํ า หรั บ เพื่ อ ใช เ ป น กติ ก าในการปฏิ รู ป ประเทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ
ดร.พรสันตฯ : ประเด็นคําถามนีส้ ามารถแบงออกไดเปน

๓ ประเด็นยอย ดังนี้
ประเด็ น แรก เรื่ อ งของการจั ด ทํ า รั ฐ ธรรมนู ญ ในรั ฐ เสรี
ประชาธิปไตย
ประเด็นที่สอง เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูป
ประเทศ
ประเด็นสุดทาย เรื่องของการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเพื่อ
สรางความปรองดอง
สําหรับประเด็นแรก คือ เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญ
ในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น เบื้องตนตองเขาใจกอนวารูปแบบของ
รัฐเสรีประชาธิปไตยคืออะไร รูปแบบของรัฐเสรีประชาธิปไตยจะ
ยึดถือหลักการสําคัญ ๒ ประการ คือ “หลักประชาธิปไตย” ซึ่งมา
จากคําวา “ระบอบประชาธิปไตย” ประการทีส่ อง คือ คําวา “เสรี”
ซึ่งมาจากคําวา “เสรีนิยม” ฉะนั้น รัฐเสรีประชาธิปไตย คือ รัฐที่
ปกครองโดยยึดถือหลักประชาธิปไตยกับหลักเสรีนิยม โดยหลัก
ประชาธิปไตยนั้นคือการปกครองที่รัฐยึดถือประชาชนเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตย แลวก็ถือหลัก Supremacy of people คือ
ประชาชนอยูส งู ทีส่ ดุ สวน “เสรีนยิ ม” คือ หลักในการเขาไปควบคุม
กํากับการใชอํานาจของรัฐ ฉะนั้น หลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
*อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัย
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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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ในรัฐเสรีนิยมนั้น ทั้งสองหลักการนี้เปนหลักการที่แบงแยกไมได
กล า วคื อ เสรี นิ ย มสนั บ สนุ น ประชาธิ ป ไตยและในขณะเดี ย วกั น
ประชาธิปไตยก็สนับสนุนเสรีนิยม อุปมาอุปมัยเสมือนหนึ่งเปนเสา
๒ ตน ทีค
่ าํ้ ยันกันอยู ถาเสาตนใดลมไปอีกตนหนึง่ ยอมลมลงไปดวย

หลักแบงแยกอํานาจ หลักการตรวจสอบถวงดุล (Checks and Balances) คือหลักการทีอ่ ยูใ นรัฐเสรีนยิ ม
ตองเขาใจวาในรัฐเสรีนยิ มนัน้ ทัง้ สองหลักการนีเ้ ปนหลักการทีแ่ บงแยกไมได กลาวคือ เสรีนยิ มสนับสนุน
ประชาธิปไตยและในขณะเดียวกันประชาธิปไตยก็สนับสนุนเสรีนยิ ม อุปมาอุปมัยเสมือนหนึง่ เปนเสา ๒ ตน
ที่คํ้ายันกันอยู ถาเสาตนใดลมไปอีกตนหนึ่งยอมลมลงไปดวยที่อธิบายมาอาจจะยังไมเห็นเปนรูปธรรม
ขออธิบายเพิม่ เติมวาหลักเสรีนยิ มก็คอื หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) ซึง่ เปนหลักในการปกครองประเทศ
โดยยึดถือกฎหมายเปนใหญและใชกฎหมายเปนกรอบในการใชอํานาจรัฐ
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น ผมแบงออกเปนสองสวน
คือ ๑) กระบวนการยกราง และ ๒) เนือ้ หาของรางรัฐธรรมนูญ สําหรับกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญนัน้
อาจจะแบงยอยเปน ๓ สวน คือ ๑.๑) ผูยกราง ๑.๒) กระบวนการในการยกราง และ ๑.๓) กระบวนการ
กอนการประกาศใชรางรัฐธรรมนูญ ถาตองการที่จะยกรางรัฐธรรมนูญนั้นใหสอดคลองกับรัฐเสรี
ประชาธิปไตย ผูรางรัฐธรรมนูญตองมีจุดเชื่อมโยงอยูกับประชาชนไมโดยทางตรงก็ทางออม อันนี้
สอดคลองกับหลักประชาธิปไตยเพราะประชาชนไดเขามามีสว นรวม นอกจากนัน้ ในระหวางการยกราง
รัฐธรรมนูญจะตองมีการเปดรับฟงความคิดความเห็นของประชาชนวาแตละคนมีความคิดเห็นอยางไร
คือจะตองไมลืมวารัฐธรรมนูญนั้นเปนสัญญาประชาคม (The Social Contract) ที่สุดทายตองมีการ
ประกาศใชกบั ทุกคนในสังคม ฉะนัน้ ตองใหประชาชนไดมสี ว นรวมในการทีจ่ ะเสนอกติกาในการทีจ่ ะอยู
รวมกันในสังคมดวย สุดทายหากไมสามารถที่จะใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการยกราง
รัฐธรรมนูญทั้งในสวนการยกรางรัฐธรรมนูญ หรือในกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญแลว แนนอนวา
กอนที่จะมีการประกาศใช ตองดําเนินการใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามประชาชนวาจะให
ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้คือกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญ
ที่สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยของรัฐเสรีประชาธิปไตย
คําถามตอมาก็คือหลักนิติธรรมเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญไดอยางไร
ในระหวางการยกรางรัฐธรรมนูญนั้นภาครัฐหรือผูมีอํานาจจะเขามากาวกายแทรกแซงการยกราง
รัฐธรรมนูญหรือแมกระทัง่ วาเวลาทีจ่ ะมีการเปดใหมกี ารพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับรางรัฐธรรมนูญ
หามรัฐเขาไปแทรกแซงคือหามไปปดกัน้ ไมใหพดู ไมใหแสดงความคิดเห็น นีค่ อื หลักนิตริ ฐั หรือนิตธิ รรม
ที่เขาไปควบคุมรัฐ จํากัดอํานาจของรัฐ หากไมใชรัฐเสรีประชาธิปไตยแตเปนรัฐเผด็จการแลว จะมีการ
ใชอํานาจเขามาแทรกแซงการยกรางรัฐธรรมนูญอยูเสมอ อันนี้ก็คือสวนของกระบวนการ
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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ในสวนของเนือ้ หาในรางรัฐธรรมนูญนัน้ ในเชิงเนือ้ หาแนนอนวาเนือ้ หาสาระของรางรัฐธรรมนูญ
ตองประกอบไปดวยโครงสรางองคกรผูใชอํานาจรัฐ ความสัมพันธระหวางองคกรผูใชอํานาจรัฐ ตลอด
จนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สําหรับโครงสรางการเมืองการปกครองตองมีการแบงแยก
องคกรผูใชอํานาจเพื่อไมใหอํานาจการปกครองรวมศูนยอยูที่บุคคลใดหรือองคกรใดเพียงองคกรเดียว
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดกลไกการตรวจสอบและถวงดุล (Checks and Balances) ตองมีการเขาไปควบคุมกํากับ
ดูแลนีค่ อื หลักนิตธิ รรม ในขณะเดียวกันก็ใหการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิง่ ทีผ่ มตองการจะ
เสริมก็คอื วารางรัฐธรรมนูญทีป่ ระกอบไปดวยโครงสรางการเมืองการปกครองประเทศและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเพียงประการเดียวยังถือไมไดวา เปนรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยเสมอไป แตกลไก
ตาง ๆ จะตองสามารถตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพในความเปนจริงดวย
ประเด็นที่สอง คือ เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ
การจะจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปประเทศนั้น จะตองพิจารณากอนวาประเทศไทยมีปญหา
อะไรจึงตองปฏิรูปซึ่งตองยอนกลับไปพิจารณาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยกอนที่จะมีการ
รัฐประหารครั้งลาสุด ผมเคยตั้งขอสังเกตกอนที่จะมีเหตุการณยึดอํานาจการปกครองประเทศของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วาประเทศไทยกําลังเขาสูส ภาวะทีเ่ รียกวา
“วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ” หรือ “Constitutional Crisis” วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ
คืออะไร หากไมเห็นภาพลองแทนคารัฐธรรมนูญวาเปนองคกรที่ใชอํานาจอธิปไตยไมวาจะเปนรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือศาล วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญคือการที่องคกรที่ใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ใชอํานาจแลวสงผลทําใหองคกรอื่น ๆ ไมสามารถทําหนาที่ตามปกติได กลาวคือโดยปกติแลวในการ
ทําหนาที่ขององคกรผูใชอํานาจรัฐ เชน รัฐสภาทําหนาที่ในการตรากฎหมายและตรวจสอบถวงดุล
ฝายบริหาร คณะรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารราชการแผนดิน และศาลทําหนาที่พิพากษาคดีความเปนตน
แตวกิ ฤติของระบอบรัฐธรรมนูญนัน้ มีลกั ษณะของการทีแ่ ตละองคกรทําหนาทีข่ องตนเองไมได
อันเนื่องมาจากการที่องคกรใดองคกรหนึ่งใน ๓ องคกรนี้ทําหนาที่แลวปรากฏวามีการเขาไปแทรกแซง
หรือกาวกายการทําหนาที่ของอีกองคกรหนึ่ง ตองยํ้าวาลักษณะการแทรกแซงสะทอนใหเห็นวาไมใช
การตรวจสอบถวงดุล ไมใช Checks and Balances การที่องคกรแตละองคกรจะตรวจสอบถวงดุลกัน
เพื่อไมใหองคกรอื่น ๆ มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่คือหลักนิติธรรม แตที่ผมอธิบายวาผิดปกติคือ
การทําหนาที่ขององคกรหนึ่งไปขัดขวางการทําหนาที่ขององคกรอื่น ถารัฐธรรมนูญเกิดสภาวะวิกฤติ
สุดทายแลวจะสงผลใหองคกรตาง ๆ ทําหนาที่ไมได ลองยอนกลับไปพิจารณาเหตุการณที่รัฐสภาจะใช
อํานาจตามรัฐธรรมนูญเพือ่ ดําเนินการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ แตปรากฏวามีการตรวจสอบการแกไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ๑1ซึง่ แสดงใหเห็นถึงปรากฏการณทอี่ งคกรหนึง่ เขาไปแทรกแซง
การทําหนาทีข่ องอีกองคกรหนึง่ การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้ เปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญ ทีไ่ มใชการดําเนินการ
ของฝายนิติบัญญัติตามปกติ อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจสูงสุด แตอํานาจในการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไมใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจนิติบัญญัติปกติคือการตรากฎหมาย กลาวคือ
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘.
๑
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การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปกติ แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้เปนเรื่องของอํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ แลวอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็คืออํานาจอธิปไตยในรัฐ ฉะนั้นจะเห็นไดวาองคกรหนึ่ง
ถืออํานาจสูงสุดของรัฐตามรัฐธรรมนูญ คืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ในขณะทีอ่ กี องคกรหนึง่ ถืออํานาจ
ปกติคืออํานาจตุลาการ นี่คือสิ่งที่องคกรหนึ่งสามารถขัดขวางการทําหนาที่ของอีกองคกรหนึ่งไดแลวก็
ผิดปกติวิสัยจากระบอบรัฐธรรมนูญ
คําถามก็คือวาวิกฤตระบอบรัฐธรรมนูญ ตามหลักวิชาการสามารถอธิบายได ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก การรางรัฐธรรมนูญทีไ่ มเปนไปตามหลักวิชาการ อาจจะไมเปนไปตามหลักนิตธิ รรม
หรือไมเปนไปตามหลักประชาธิปไตย
ประการที่สอง ผูราง และการยกรางรัฐธรรมนูญเปนไปตามหลักวิชาการทั้งหมด แตปรากฏวา
องคกรตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่ของตนเองขัดแยงกับหลักการ คือ รัฐธรรมนูญเขียนถูกแลวแตองคกร
ที่ใชอํานาจใชอํานาจขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
ประการสุดทาย เกิดจากสาเหตุทงั้ สองประการขางตนผสมกัน คือ การรางรัฐธรรมนูญทีไ่ มเปน
ไปตามหลักวิชาการ และองคกรซึ่งทําหนาที่ตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่ขัดหรือแยงกับหลักวิชาการ
ดังนั้น ทั้ง ๓ ปจจัยนี้คือสาเหตุของวิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ คําถามตอมาก็คือวิกฤติของ
ระบอบรัฐธรรมนูญไทยคืออะไร ขออธิบายวาเขาลักษณะที่ ๓ คือรางรัฐธรรมนูญบนหลักการทีผ่ ดิ พลาด
คลาดเคลื่อน ประกอบกับองคกรที่ใชอํานาจก็ทําหนาที่ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจะราง
รัฐธรรมนูญเพือ่ ปฏิรปู ประเทศจะตองทราบสาเหตุทแี่ ทจริงเสียกอน มิฉะนัน้ จะแกไขไมถกู จุด กลาวคือ
แทนทีร่ ฐั ธรรมนูญจะเปนเครือ่ งมือในการปฏิรปู ประเทศ แตรฐั ธรรมนูญนัน้ เองอาจกลายเปนตัวสราง
วิกฤติใหเกิดขึ้นมาในประเทศทายที่สุดได
นอกจากนี้ ปญหาพื้นฐานของการรางรัฐธรรมนูญคือเรื่องของการจัดวางดุลอํานาจของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรที่ใชอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ปญหานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้น
นับตัง้ แตโลกไดรจู กั “รัฐธรรมนูญ” ตัวอยางเชนประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศแรกของโลกทีม่ รี ฐั ธรรมนูญ
ลายลักษณอกั ษรเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เมือ่ ดําเนินการยกรางรัฐธรรมนูญเสร็จสิน้
สหรัฐอเมริกาตองประสบกับปญหาในการจัดวางดุลอํานาจ โดยรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาฉบับแรก
คือ “ขอบัญญัติสมาพันธรัฐ” หรือ Article of Confederation ที่ไดรับการยกรางขึ้นในป ค.ศ. ๑๗๗๖
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

การแบงแย
แยกองคกรผูใชอาํ นาจอธิปไตยออกเปน ๓ องคกรแลว การทําหนาทีข่ องแตละองคกร
จะตองไมเขาไปลวงลํา้ อํานาจขององคกรอืน
่ ดวย คือตองไมมล
ี ก
ั ษณะเปนการใชอาํ นาจในการ
เขาไปแทรกแซงการทําหนาทีข่ องอีกองคกรหนึง่ ตองตระหนักวาในแตละองคกรมีอาํ นาจหนาที่
และมีอิสระภายใตขอบเขตของตนเอง

ซึ่งมีขอบกพรองหลายประการโดยเฉพาะเรื่องการจัดวางสมดุลในทางอํานาจ ทําใหเกิดปญหาระหวาง
รัฐตาง ๆ และรัฐบาลกลางจนกระทัง่ ไมสามารถทีจ่ ะบริหารจัดการได และนําไปสูก ารยกรางรัฐธรรมนูญ
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
และถือเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอกั ษรทีใ่ ชบงั คับมายาวนานทีส่ ดุ ในโลก ทีก่ ลาวมานีค้ อื ปญหาพืน้ ฐาน
ของการรางรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมาตั้งแตในอดีต ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจึงไมใชเรื่องแปลก
แตเปนเรื่องยากที่จะดําเนินการแกไข เพราะเปนเรื่องของการจัดวางสมดุลอํานาจ หลักการแบงแยก
อํานาจ หรือ Separation of Powers ตามแนวคิดของมองเตสกิเออร๒2ทีแ่ บงแยกอํานาจอธิปไตย
ออกเปน ๓ องคกร ไดแก องคกรนิตบิ ญ
ั ญัติ องคกรบริหาร องคกรตุลาการ เพือ่ ไมใหอาํ นาจนัน้
ไปรวมศูนยกบั องคกรใดองคกรหนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ จะกอใหเกิดระบอบเผด็จการในที่สุด
อยางไรก็ดี นอกจากการแบงแยกองคกรผูใ ชอาํ นาจอธิปไตยออกเปน ๓ องคกรแลว การทําหนาที่
ของแตละองคกรจะตองไมเขาไปลวงลํา้ อํานาจขององคกรอืน่ ดวย คือตองไมมลี กั ษณะเปนการใชอาํ นาจ
ในการเขาไปแทรกแซงการทําหนาที่ของอีกองคกรหนึ่ง ตองตระหนักวาในแตละองคกรมีอํานาจหนาที่
และมีอสิ ระภายใตขอบเขตของตนเอง ศาลตองมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาคดีรฐั สภาก็ตอ งมีอสิ ระ
ในการตรากฎหมาย แกไขกฎหมาย รับเรื่องราวรองทุกขได หรือตรวจสอบถวงดุลองคกรอื่นได
ฝายบริหารก็เชนเดียวกันจะตองมีอิสระในการนําเสนอนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ตัวอยาง
กลไกคุม ครองการทําหนาทีข่ องฝายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ทําใหฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตทิ าํ งานไดอยางมีอสิ ระ เชน เอกสิทธิ์
และความคุม กันตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎร
และวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือแมกระทัง่ การทีส่ มาชิกรัฐสภาสามารถทําหนาทีข่ องตนไดอยางเปนอิสระ
ชารล เดอ มองเตสกิเออร (Charles de Montesqieu) เปนนักปรัชญาการชาวฝรั่งเศส ผูใหกําเนิดแนวคิดในการ
แบงแยกอํานาจปกครองสูงสุดหรืออํานาจอธิปไตย โดยมองเตสกิเออรไดแบงแยกอํานาจออกเปน ๓ ฝาย โดยพิจารณาในแงขององคกร
ผูใ ชอาํ นาจ ออกเปนอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เพือ่ ใหอาํ นาจแตละฝายถวงดุลและตรวจสอบซึง่ กันและกัน
และเพือ่ ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหปลอดจากการใชอาํ นาจโดยมิชอบขององคกรภาครัฐทีใ่ ชอาํ นาจหนึง่ อํานาจใดทีอ่ าจละเมิด
ลิดรอนโดยอํานาจรัฐไมวาฝายใด.
๒
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ไมถกู ผูกพันโดยมติของพรรค นีค่ อื เรือ่ งหลักความเปนอิสระโดยไมไดอยูภ ายใตอาณัตใิ ด ๆ หลักความเปน
อิสระนีม้ อี ยูใ นทุกองคกร หากเขาใจหลักการนีแ้ ลวก็สามารถทีย่ กรางรัฐธรรมนูญใหแตละองคกรสามารถ
ปฏิบัติหนาที่โดยไมกาวกายแทรกแซงองคกรอื่นได
ในอดีตการจัดวางสมดุลแหงอํานาจของประเทศไทยมีลกั ษณะเปนแบบโบราณ 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 ฉะนั้น เวลาที่รัฐไมวาจะเปน
องคกรใดก็แลวแตใชอํานาจ อํานาจนั้นจะมีลักษณะของการผสมผสานของสองมิติอยางนี้อยูเสมอ
การจัดวางสมดุลอํานาจในเวลายกรางรัฐธรรมนูญ นอกจากจะแบงแยกองคกรผูใชอํานาจเปน
๓ องค ก รแล ว จะต อ งเข า ใจธรรมชาติ
ของอํานาจดวยวาอํานาจนั้นเปนอํานาจใน
ทางการเมื อ งหรื อ อํ า นาจในทางกฎหมาย
พูดงาย ๆ ก็คือตองเขาใจดวยวาองคกรตาง ๆ
เหล า นี้ องค ก รใดเป น องค ก รที่ ใช อํ า นาจ
ทางการเมืองและองคกรใดใชอํานาจในทาง
กฎหมาย ที่ผานมาไมเคยมีการพิจารณาเรื่อง
ธรรมชาติของอํานาจแตอยางใด
สําหรับ “องคกรตุลาการ” นัน้ อํานาจ
ของศาลหรืออํานาจในการตัดสินคดี “Legal
power” เปนอํานาจในทางกฎหมาย องคกรที่ใชอํานาจนี้ไดจึงตองเปนองคกรในทางกฎหมายนั่นคือ
ศาล แตอํานาจในทางการเมืองก็ตองเปนองคกรในทางการเมืองที่จะใชอํานาจเพื่อใหสอดคลองกัน
เมือ่ ฝายนิตบิ ญั ญัตกิ บั ฝายบริหารคือองคกรทางการเมือง รัฐสภากับคณะรัฐมนตรีโดยสภาพตามหลักวิชาการ
ก็คอื องคกรทางการเมือง ฉะนัน้ อํานาจทีใ่ ชกต็ อ งเปนอํานาจในทางการเมือง ผมอธิบายเชนนีจ้ ะเห็นภาพ
ชัดเจนเลยวาไมมีทางที่จะยกรางรัฐธรรมนูญใหองคกรในทางการเมืองไปใชอํานาจในทางกฎหมายได
หรือในทางกลับกันเปนไปไมไดเลยที่จะใหศาลที่เปนองคกรในทางกฎหมายไปใชอํานาจทางการเมือง
หากรางรัฐธรรมนูญสลับขัว้ อํานาจเชนนีถ้ อื วาไมเปนไปตามหลักแบงแยกอํานาจ และเมือ่ ไมใชการแบงแยก
อํานาจยอมสะทอนใหเห็นปญหาการจัดสมดุลอํานาจในรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็นําไปสูเรื่องวิกฤติระบอบ
รัฐธรรมนูญในที่สุด
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

ที่ผานมาประเทศไทยเปนเชนนี้จึงไดเกิดวิกฤติ ยกตัวอยางเชน การตราพระราชกําหนดตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๓3จะเห็นไดวา การตราพระราชกําหนดเพือ่ รักษา
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจ หรือปองปดภัยพิบตั ิ
สาธารณะ อันเปนเครือ่ งมือของฝายบริหารทีจ่ ะเขาไปบริหารราชการแผนดินเมือ่ มีความจําเปนเรงดวนนัน้
โดยหลักการแลวเปนอํานาจของฝายบริหารซึ่งใชอํานาจในทางการเมือง ทั้งตามหลักแบงแยกอํานาจ
และตามธรรมชาติของอํานาจ แตการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชกําหนด
เปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไมนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
เปนองคกรในทางกฎหมาย ใชอํานาจในทางกฎหมาย เหตุใดบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จึงออกแบบ
ใหอาํ นาจในทางการเมืองถูกตรวจสอบโดยองคกรในทางกฎหมาย ความเปนอํานาจในทางการเมืองคือ
ดุลพินิจ ดุลพินิจนี้มีไวเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดบรรลุผล นี่คือหลักความเปนอิสระแบบหนึ่ง
ประเด็นนีม้ คี วามสําคัญมากหากผูร า งรัฐธรรมนูญไมมคี วามเขาใจแลวยอมไมสามารถจัดสมดุลแหงอํานาจ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๘๔ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยู
นอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชาคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภา
สมัยวิสามัญเพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ รือไมอนุมตั พิ ระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแ ทนราษฎรไมอนุมตั ิ หรือสภาผูแ ทนราษฎรอนุมตั แิ ตวฒ
ุ สิ ภา
ไมอนุมตั แิ ละสภาผูแ ทนราษฎรยืนยันการอนุมตั ดิ ว ยคะแนนเสียงไมมากกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องสภาผูแ ทน
ราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึง่ มีผลเปนการแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกบทบัญญัตแิ หงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนัน้
ตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีม่ อี ยูก อ นการแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิก มีผลใชบงั คับตอไปนับแตวนั ทีก่ ารไมอนุมตั ิ
พระราชกําหนดนั้นมีผล
ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับ
เปนพระราชบัญญัติตอไป
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแ ทนราษฎรและของวุฒสิ ภาในกรณียนื ยันการอนุมตั พิ ระราชกําหนด จะตองกระทํา
ในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ”
“มาตรา ๑๘๕ กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอ
ความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให
ประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา
เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ใหพระราชกําหนด
นั้นไมมผี ลบังคับมาแตตน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด”.
๓

๓๔

จุลนิติ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

นอกจากนี้ การเขาใจในธรรมชาติของรัฐธรรมนูญเปนเรื่องสําคัญ การยกรางรัฐธรรมนูญ
เพือ่ จัดวางสมดุลแหงอํานาจอยางเดียวนัน้ ยอมไมเพียงพอ เพราะวาธรรมชาติรฐั ธรรมนูญเปนกฎหมาย
พิเศษที่ไมเหมือนกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายทั่วไปนั้นศาลเปนผูตีความ แตรัฐธรรมนูญไมใชลักษณะ
เชนนัน้ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายทีก่ ระจายอํานาจการตีความ อํานาจการตีความไมไดรวมอยูท ศี่ าล
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเปนเรื่องขององคกรที่ใชอํานาจ ในทางปฏิบัติทุกองคกรเวลาจะดําเนินการ
ตามอํานาจก็จะตีความ สะทอนใหเห็นวาอํานาจในการตีความไมไดผกู ขาดอยูท ศี่ าลเพียงองคกรเดียว
แตทกุ องคกรมีอาํ นาจในการตีความ ดังทีไ่ ดกลาวมาแลววาเมือ่ เกิดสภาวะฉุกเฉินฝายบริหารมีอาํ นาจ
ในการตราพระราชกําหนดได แสดงถึงอํานาจในการตีความของฝายบริหาร และธรรมชาติของ
รัฐธรรมนูญนั้นแมจะกําหนดกลไกการตรวจสอบถวงดุลอยางเทาเทียมสมดุลตั้งแตตน แตภายหลังการ
ประกาศใชไปสักระยะเวลาหนึ่งสมดุลที่กําหนดไวจะเปลี่ยนแปลงเปนพลวัตของรัฐธรรมนูญ เมื่อเขาใจ
ธรรมชาติของรัฐธรรมนูญวาสมดุลแหงอํานาจเคลือ่ นทีต่ ลอดเวลา ประเด็นนีใ้ นตางประเทศจะมีการวาง
กลไกบางประการเพื่ อ ควบคุ ม มิ ใ ห เ กิ ด การแทรกแซงการทํ า หน า ที่ ข ององค ก รอื่ น ตั ว อย า งเช น
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ จะมีกลไกในการสรางความอิสระของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ วางหลักใหองคกรนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ามารถ
ทําหนาที่ปองกันการแทรกแซงขององคกรอื่น และหากบุคคลใดหรือองคกรใดก็แลวแตมีพฤติกรรม
ที่ขัดขวางการทําหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ จงใจสรางอุปสรรคไมใหฝายนิติบัญญัติสามารถดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญได ถือวาบุคคลนั้นกระทําการละเมิดรัฐสภา (Contempt of
Parliament) การละเมิดอํานาจรัฐสภาแนวคิดนี้มีในตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ เยอรมนี และ
ฝรั่งเศส เปนตน แตนาแปลกใจที่ประเทศไทยของเรามีเพียงกลไกคุมครองความเปนอิสระในตัวสมาชิก
รั ฐ สภา มี ก ลไกคุ  ม ครองความเป น อิ ส ระสํ า หรั บ คณะกรรมาธิ ก ารซึ่ ง ถื อ ได ว  า เป น สภาเล็ ก ทั้ ง นี้
ตามพระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
แตไมมกี ลไกคุม ครองความเปนอิสระของรัฐสภา
หรือสภาใหญ ผมวานีค่ อื ประเด็นปญหาสําคัญใน
ตางประเทศจะมีวิวัฒนาการมาจากสภาใหญ
แล ว ก็ พั ฒ นาลงมาสภาเล็ ก ส ง ผลให รั ฐ สภา
ของประเทศไทยไมสามารถดําเนินการตามภารกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปญหาทีส่ าํ คัญอีกประการหนึง่ ของการยกรางรัฐธรรมนูญเพือ่ ปฏิรปู ประเทศ คือการพิจารณา
ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตางประเทศใหเขาใจ จะตองมีการศึกษาถึงพัฒนาการหรือที่มาที่
ไปของบทบั ญ ญั ติ ที่ จ ะนํ า มาปรั บ ใช ใ ห ถ  อ งแท ขอยกตั ว อย า งเช น ผู  ต รวจการแผ น ดิ น หรื อ
Ombudsman ซึง่ ในประเทศสวีเดนหรือประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย Ombudsman ถือวาเปนองคกร
ที่ทําหนาที่ไดดีมาก สามารถตรวจสอบการทําหนาที่ของฝายบริหารได แตเมื่อนํามาใชในประเทศไทย
ผมเห็นวาผูตรวจการแผนดินกลับมีบทบาทคอนขางนอย อีกปญหาหนึ่งของประเทศไทยคือมีองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญจํานวนมาก แตไมเคยมีการพิจารณาโครงสรางอํานาจหนาที่ของแตละองคกรวา
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

ทับซอนกันหรือไม ตัวอยางเชนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีการเสนอเรือ่ ง
องคกรอิสระขึ้นมา และทุกองคกรก็ตองการที่จะเปนองคกรอิสระ เชน ตํารวจและอัยการ ประกอบกับ
ความเขาใจไปอีกดวยวาองคกรอิสระนั้นคือองคกรที่ตองอิสระมาก ๆ จนกระทั่งไมมีใครเขาไปยุงเกี่ยว
หรือแมแตเขาไปตรวจสอบไดผมยอนกลับไปวาหลักรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตย มีอยู ๒ หลักการ
คือประชาธิปไตย และหลักนิตธิ รรม ซึง่ หลักนิตธิ รรมคือการใชอาํ นาจตองถูกจํากัดและมีการตรวจสอบ
ถวงดุลกอน ฉะนั้นหากตองการเปนองคกรอิสระแตไมตองการใหถูกตรวจสอบก็ยอมถือวาขัดกับหลัก
นิตธิ รรม ฉะนัน้ จะตองเขาใจแกนของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เขาใจความคิดในรัฐธรรมนูญ
และเขาใจหลักการแบงแยกอํานาจซึง่ เปนแกนของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเขาใจธรรมชาติของรัฐธรรมนูญ
จึงจะสามารถแกไขปญหาตางๆ ของประเทศทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วเนือ่ งจากวิกฤตรัฐธรรมนูญได
ประเด็นสุดทาย คือ การจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อสรางความปรองดอง
การยกรางรัฐธรรมนูญนอกจากจะตองจัดวางสมดุลแหงอํานาจใหเหมาะสม วางกลไกสําหรับ
คลี่คลายปญหากรณีเกิดความขัดแยงในเรื่องการใชอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และวางกรอบ
อํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญแลว จะตองไมลมื วารัฐธรรมนูญคือ “สัญญาประชาคม” ไมใชมาจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง หากแตเปนของสังคมประเทศโดยรวมจึงตองมีการรับฟง
ความคิดเห็น ฟงเสียงของคนทุกกลุม หรือแมแตกระทั่งเปนการเปดโอกาสใหสังคมไดมีสวนรวม
ในการยกรางรัฐธรรมนูญดวยไมมากก็นอ ย เพราะรัฐธรรมนูญเปนกติกาทีต่ อ งใชรว มกัน ฉะนัน้ ตองมีการ
เจรจาพูดคุยหาจุดที่ทุกคนยอมรับได เหมือนเปนการทําสัญญา การรับฟงเพียงเสียงประชามติเทานั้น
ก็ยังไมเพียงพอ ดังที่ไดกลาวไวตอนตนวากระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญนั้นแบงออกไดเปน ๓ สวน
ทั้งผูยกราง กระบวนการในการยกราง และกระบวนการกอนการประกาศใชรางรัฐธรรมนูญซึ่งตองรับ
ฟงความคิดเห็น ใหเกิดการมีสว นรวมในขัน้ ตอนตาง ๆ จะอาศัยเพียงการออกเสียงประชามติในขัน้ ตอน
สุดทายนัน้ ไมได เพราะจะไมเกิดการยอมรับ และหากวิเคราะหในเชิงวิชาการแลวจะเห็นไดวา การจัดให
มีการออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญก็มิใชเรื่องงายเชนกัน เพราะไมสามารถ
ที่จะควบคุมการออกเสียงของประชาชนทั้งหมดได ฉะนั้น จะเปนรัฐธรรมนูญที่เปนที่ยอมรับก็ตองรับ
ฟงเสียงประชาชน และสุดทายหากประชาชนไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะอยูไมได
มีแรงกดดันรอบดาน จึงจะตองทําใหรา งรัฐธรรมนูญไดรบั การยอมรับคือมีการรับฟงความคิดเห็นมากขึน้
และตองรับฟงความคิดเห็นของนักการเมืองดวยไมใชเฉพาะประชาชนอยางเดียวเพราะเราตองไมลมื วา
นักการเมืองก็มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน เขาถือเปนผูแทนของปวงชนชาวไทย
จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนออื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนกับการจัดทํารัฐธรรมนูญ
เพื่อเปลี่ยนผานสังคมไทยสูสังคมที่สงบสุขอยางยั่งยืน
ดร.พรสันตฯ : หากมองวาสังคมไทยในปจจุบนั มีปญ
 หาความขัดแยง ผมคิดวาความขัดแยง

เปนเรือ่ งธรรมดาในสังคมประชาธิปไตย เพราะความขัดแยงมันสะทอนถึงความหลากหลายทางความคิด
ความเห็น ฉะนั้น ความปรองดองของผมไมไดหมายความวาทุกคนขัดแยงไมได “ความปรองดอง”
ของผมหมายถึงแมจะมีความคิดความเห็นที่แตกตางกัน แตสามารถอยูรวมในสังคมเดียวกันได
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

โดยไมมีการใชความรุนแรง ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่นจนนําไปสูการลวงละเมิด
สิทธิเสรีภาพขัน้ รุนแรง แตทผี่ า นมาความแตกตางในทางความคิดมีแตเกิดสภาวะทีค่ นคิดตางอยูใ นสังคม
รวมกันไมได เพราะฉะนัน้ ถาสังคมปรองดองคือสังคมทีแ่ ตกตางไดและก็อยูร ว มกันได ถาพูดถึงการจัดทํา
รัฐธรรมนูญก็คือจะทําอยางไรใหคนที่คิดตางอยูรวมกันได นี่คือหลักการพื้นฐานในการอยูรวมกัน
หากยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยไมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ ที่มีความเห็นแตกตางจาก
ผูรางรัฐธรรมนูญ คงไมมีใครยอมรับกติกานี้ นี่คือสิ่งที่ผมทิ้งทายเอาไววารัฐธรรมนูญตองเปนสัญญา
ประชาคมจริง ๆ รัฐธรรมนูญคือ ขอตกลง หรือ compact ระหวางผูค นในสังคม ระหวางรัฐกับประชาชน
ไมใชคําสั่ง หรือ command ที่จะสั่งใหตองปฏิบัติตามเหมือนกฎหมายทั่วไป ตรงนี้คือประเด็นสําคัญ
อยางยิง่ ถารัฐธรรมนูญไมเปนสัญญาประชาคมก็ไมมที างทีร่ ฐั ธรรมนูญจะใชเปนกติกาในการเปลีย่ นผาน
สังคมประเทศไทยสูสังคมที่สงบสุขอยางยั่งยืนได
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