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โดย  รศ.ดร. มนตร ี รูปสุวรรณ 
อดตีสมาชกิสภารางรัฐธรรมนญู  

 
 

ในฐานะที่ ผู เขี ยนเคยเปนสมาชิ ก 
สภารางรัฐธรรมนูญ ฉบับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึง
ปจจุบันไดถูกยกเลิกไปแลวโดยประกาศของ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) 
ผูเขียนอยากฝากขอคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับ
การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 
๒๕๔๙ บัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ  
เพ่ือจัดทํารางรัฐธรรมนูญ อันประกอบดวย
สมาชิกมีจํานวน ๑๐๐ คน ซ่ึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตามวิธีการที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ กลาวคือ ใหมีสมัชชาแหงชาติ 
ประกอบดวยสมาชิก  ซ่ึ งทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดย
กําเนิด อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป มีจํานวนไมเกิน 
๒,๐๐๐ คน และใหสมัชชาแหงชาติ ทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกดวยกันเอง เพ่ือจัดทําบัญชี
รายชื่อผูสมควรไดรับการโปรดเกลาฯแตงตั้ง
เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ มีจํานวน 
๒๐๐ คน ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน นับแตวัน

เปดประชุมสมัชชาแหงชาติครั้งแรก เม่ือไดรับ
บัญชีรายช่ือที่ไดรับการคัดเลือกจากสมัชชา
แหงชาติแลว  ใหคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวใหเหลือ ๑๐๐ คน และนําความกราบ
บังคมทูลเ พ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

สําหรับในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
น้ั น  ใ ห ส ภ า ร า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปน
หรือมิได เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
ที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภา จํานวน 
๒๕ คน และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ คน 
ตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความ
ม่ันคงแหงชาติ  

การสรรหาสมัชชาแหงชาติจํานวน 
ไมเกิน จํานวน ๒ ,๐๐๐ คน เ พ่ือคัดเลือก
กันเองใหเหลือ จํานวน ๒๐๐ คน กอนสง
รายชื่อใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
คัดเลือกเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
จํานวน ๑๐๐ คน เขาไปทําหนาที่ยกราง



 

บทความทางวิชาการ 

๕๐ 

รัฐธรรมนูญตามแนวทางของคณะปฏิรูปการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) น้ัน  
มีขอสังเกตวา การที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
บัญญัติวิธีการสรรหาเชนนี้ ทําใหนาเปนหวง
วา การเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงใน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๐๐ คน 
จากบุคคลที่ เปนสมัชชาแหงชาติ จํานวน  
๒,๐๐๐ คน อาจจะมีการ Block Vote กันได
โดยงาย ซ่ึงเราก็เคยมีปญหามาแลว ในการ
เลือก “สภาสนามมา” ในสมัยหลังเหตุการณ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  

สวนประเด็นการแตงตั้งบุคคล จํานวน 
๓๕  คน  เ พ่ือไปเปนคณะกรรมาธิการ 
ยกร า งรั ฐธรรมนูญ  อันประกอบด วย 
ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิก 
สภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกตาม
มติของสภา จํานวน ๒๕ คน และผูทรงคุณวุฒิ
ซ่ึ ง เ ป น ห รื อ มิ ไ ด เ ป น ส ม า ชิ ก ส ภ า ร า ง
รัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ คน ตามคําแนะนํา
ของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา น้ัน ก็ไมไดมีหลักประกันที่
จะแสดงใหเห็นวา คณะกรรมาธิการฯ ดังกลาว 
จะรางรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของการปฏิรูปการเมืองไดอยางไร  

การกําหนดหลักเกณฑเชนนี้ เปนการ
กําหนดหลักเกณฑที่ยุงยากและสลับซับซอน 
ฉะ น้ัน  โดยหลั กการแล ว  การคั ด เ ลื อก
ผูทรงคุณวุฒิตามมติของสภา ซ่ึงเปนหรือ 
มิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 
๒๕ คน และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนหรือมิไดเปน

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ คน 
นาจะตองคัดเลือกบุคคลจากผูทรงคุณวุฒิ 
ที่ แ ท จ ริ ง  โ ด ยต อ ง เ ป น ผู ท ร งคุณวุ ฒิ 
ที่เชี่ยวชาญทั้งสาขากฎหมายมหาชน สาขา
รัฐศาสตรสาขารัฐประศาสนศาสตร หรือ
เคยเปนผูผานการบริหารราชการแผนดิน
มาแลว จึงจะสามารถจัดทํารางรัฐธรรมนูญที่ดี
และสมบูรณได 

ดั ง น้ัน  จึ ง ใครขอฝากขอคิด เรื่ อ ง 
การสรรหาสมัชชาแหงชาติ  สภาราง
รัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ  ไปยั งผู เกี่ ยวของได โปรด
พิจารณาอยางละเอียดและรอบคอบดวย  

ป ร ะ ก า ร ที่ ส อ ง  ก า ร กํ า ห น ด
ระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย(ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 
มาตรา ๒๙ ที่บัญญัติใหสภารางรัฐธรรมนูญ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาแลวเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน (๖ เดือน) นับแตวันเปด
ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก น้ัน จาก
ประสบการณของผู เ ขี ยนในการยกร า ง
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ พบวา การราง
รัฐธรรมนูญที่ดี ตองมีผูยกรางรัฐธรรมนูญใน
จํานวนที่ไมมากนัก และตองมีการวางกรอบ
การยกรางเสียกอน 

การที่ใชผูรางรัฐธรรมนูญถึง ๓๕ คน 
โดยไม มีหลักประกันใดๆ  ว า  ผู ร าง เปน
ผูทรงคุณวุฒิจริงหรือไม จะทําใหเกิดการ
ถกเถียงในประเด็นตางๆ และเสียเวลาการ
พิจารณาเปนเวลานาน ซ่ึงอาจจะไมแลวเสร็จ
ภายในกําหนด ๑๘๐ วัน ดังที่ รัฐธรรมนูญ
บัญญัติ อีกทั้ง การเรงรัดเวลาเชนนี้ ทําใหเกิด
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ปญหามาก  เพราะเมื่อมีการแปรญัตติใน
มาตราใดที่ สํ าคัญแลว  สภาจะไม มี เวลา
พิจารณาในรายละเอียดครบถวนและรอบคอบ 
จนทํ า ใ ห นํ า ไ ปสู ก า ร ตี ค ว ามกฎหมาย 
อยางมากมาย ดังเชนที่ปรากฏมาแลวใน
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐  

ทายสุดนี้  ผู เขียนใครขออัญเชิญ
กระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ที่ทรงพระราชทานแกสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ ณ ศาลาดุสิตาลัย เม่ือ
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๐ ความวา  

“ความจริ ง รั ฐ ธ ร รม นูญ  เ ป น
กฎหมายที่เปนแมบท หรือเปนกฎหมายที่
วางระเบียบกวางๆ สําหรับที่จะปกครอง
ประ เทศ  นอกจาก น้ันก็ควรจะมี ร า ง
กฎหมายที่เขาเรียกกันวา กฎหมายลูก 
งายกวาที่จะเอากฎหมาย ทั้งแมทั้งลูก อยู
ในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน เพราะวาการ
แกไขจะลําบาก สวนการแกไขรัฐธรรมนูญ 
ก็ไมควรจะลําบากเกินไป เพราะวาโลก 
ก็เจริญวิวัฒนาการไปเร่ือย จะตองให
รั ฐธรรมนูญ น้ี  สามารถใช ในโอกาส 
ทุกโอกาส ฉะน้ัน ขอสําคัญอยางหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญก็คือ จะตองคลองตัว 

นอกจ าก น้ี มี สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ 
จะตองใหสามารถที่จะรางกฎหมายที่
สอดคลอง กับรัฐธรรมนูญน้ีโดยงาย และ
ไมมีปญหากํากวม ฉะนั้น การสรางการ
รางรัฐธรรมนูญน้ีจึงตองมีความสําคัญ คือ
ใหแจมแจง การรางรัฐธรรมนูญน้ี มีความ

ลําบากอยูอยางหน่ึง คือ ขาพเจาเขาใจวา
นับวาเปนอยางเดียว คือจะตองสรรคํา 
สรรหาคําที่เหมาะ ที่ไมกํากวม และลงใน
กฎหมายที่ไมเยิ่นเยอ ฉะนั้น แตละทาน 
ซึ่ งมีความรู  ก็ตองชวยกันสรรหาคํ า 
ที่เหมาะสม คราวนี้ก็ทานมีอยู ๙๘ คน 
ตามหลักควรจะมี ๙๙ แตเดี๋ยวนี้ทาน 
มีความรู ๙๘ คน ก็จะตองพยายามที่จะ
พูด กัน  เพื่ อที่ จ ะ เลือกสรร คํา เหล า น้ี 
ใหเหมาะสม มิใชที่จะใหตกลงกันงายเกิน  
แตไมใชใหตกลงยากเกินไป เพราะวาทาน
มีเวลาจํากัด ที่พูดวันน้ีเปนการพูดแบบ
คราวๆ และโดยรวม แตเขาใจวาทาน
ทั้งหลาย  จะมีความสามารถ ที่จะราง
รัฐธรรมนูญที่จะใชงานได "           

    โดยสรุป ผูเขียนจึงขอฝากไปยัง
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในอนาคต  
และผู มี ส วนเกี่ ยวข องทุกท าน  ได โปรด
ตระหนักในขอคิดเห็นเหลานี้ และหวังวา การ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี จะนําไปสูการ
ปฏิรูปทางการเมืองอยางแทจริง กับทั้งเพ่ือให
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบทที่สามารถ
ใชไดนานเปนหลักในการปกครองของประเทศ 
มิใชเปนเพียงรัฐธรรมนูญที่ใชไดแคชั่วคราว
หรือระยะเวลาเพียงสั้นๆ ดังเชนที่เคยเปนมา
ในอดีต 

 
 

          
                                                   




