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[๑]
 ในกำรจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(ฉบับชั่วครำว) พทุธศักรำช ๒๕๕๗ (ต่อไป
ขอย่อว่ำ รธน.’๕๗) เจ้ำภำพหลักได้แก่ 
“คณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ” มี
ทัง้สิน้ ๓๖ คน โดยม ีศำสตรำจำรย์ ดร.บวร
ศกัดิ ์ อวุรรณโณ เป็นประธำนกรรมำธกิำร 
บทควำมนี้จะกล่ำวถึง ๓ ประเด็น ได้แก่ 
บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ กำรมีส่วน
ร่วมของประชาชน  และทิศทางของ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนี้

[๒] 
ขอเริ่มที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ก่อน รธน.’๕๗ ก�ำหนดบทบำทที่ส�ำคัญให้ 
สนช. เกี่ยวกับกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่โดยตรง ๒ ประกำร 

เรื่องแรกเป็นไปตำมมำตรำ ๓๒(๓) 
ที่ก�ำหนดให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำติเสนอ
รำยช่ือบุคคลเพือ่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมำธกิำร
ยกร่ำงรัฐธรรมนูญจ�ำนวน ๕ คน โดยเมื่อ
วันที่  ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สนช. ได้เสนอรำยช่ือกรรมำธิกำรยกร่ำง
รัฐธรรมนูญครบแล้ว

ส�ำหรับอีกหน้ำที่เป็นไปตำมมำตรำ 
๓๔ วรรค ๒ ก�ำหนดให้ สนช. ส่งควำมเหน็
ไปยังคณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ โดยทำง สนช. 
เองก็ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 
๑๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗๑  

[๓]  

หลงัจำกนัน้ เมือ่วนัที ่๒๐ กมุภำพนัธ์ 
ที่ผ่ำนมำ นำยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รอง
ประธำน สนช. ในฐำนะประธำนคณะ
กรรมำธิกำรสำมัญรวบรวมควำมเห็นเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำจดัท�ำร่ำงรฐัธรรมนญู
ตำมำตรำ ๓๔ วรรคสอง พร้อมด้วยกรรมำธิ
กำรฯ ได้น�ำรำยงำนในระยะที่สอง เสนอ
ต่อ ประธำนคณะกรรมำธิกำรยกร่ำง
รฐัธรรมนญู โดยรำยงำนม ี๓ เล่มประกอบ
ด้วย ๑.) กำรรวบรวมควำมเหน็ทัง้หมดจำก
สมำชิกสนช. และกรรมำธิกำรเป็นรำย
ประเด็น ๒.) เรื่องผู้น�ำกำรเมืองที่ดี และ
สถำบนักำรเมอืง รวมถงึกำรปฏริปูและกำร
สร้ำงควำมปรองดอง และ ๓.) เรื่อง คณะ
รัฐมนตรี รัฐสภำ กำรปฏิรูปเพ่ือลดควำม
เหลือ่มล�ำ้ และแนวทำงสร้ำงควำมปรองดอง ๒ 
ตำมข่ำวที่ปรำกฏ สนช. ยังมีแผนที่จะส่ง
รำยงำนควำมเห็นระยะที่ ๓ ต่อคณะ

กรรมำธกิำรยกร่ำงรฐัธรรมนญูในช่วงเดอืน
เมษำยนอีกด้วย

[ ๔]  

นอกจำกหน้ำทีโ่ดยตรงทีเ่กีย่วกบักำร
จัดท�ำ รธน. ฉบับใหม่แล้ว ตำมบทบำทหลกั
ของ สนช. ดังที่ปรำกฏใน มำตรำ ๑๔ ของ 
รธน.’๕๗ ที่มีหน้ำที่ในกำรรออกกฎหมำย 
(ตรำพระรำชบัญญัติ) โดยตำมข่ำวท�ำให้
ทรำบว่ำ คณะกรรมำธกิำรยกร่ำงรฐัธรรมนญู 
และ สปช. อำจจ�ำเป็นต้องให้มีกฎหมำย
เสนอให้ สนช. ออกอยู่หลำยเรื่อง ก่อนที่
จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และยังคำดหวัง
ว่ำที่จะเชิญตัวแทนของ สนช. เข้ำมำร่วม
ร่ำงกฎหมำยด้วย๓

[๕]  
ในส่วนของ สภาปฏริปูแห่งชาต ิโดย 

รธน.’๕๗ มำตรำ ๒๗ ก�ำหนดให้สภำนีม้หีน้ำ
ที่ศึกษำและเสนอแนะกำรปฏิรูปในเรื่อง 
กำรเมอืง กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ กฎหมำย
และกระบวนกำรยตุธิรรม กำรปกครองท้อง
ถิน่ กำรศกึษำเศรษฐกจิ พลงังำน สำธำรณสขุ
และสิง่แวดล้อม สือ่สำรมวลชน สงัคม และ
ด้ำนอืน่ ๆ รวม ๑๑ ด้ำน

จำกหน้ำท่ีข้ำงต้นนีเ่อง น�ำมำสูค่วำม
เกีย่วข้องกบักำรยกร่ำงรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ 
โดย มำตรำ ๓๑ ก�ำหนดอ�ำนำจของสภำแห่ง
นีเ้อำไว้ ๒ เรือ่ง คอื เสนอควำมเหน็หรอืข้อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมำธิกำรยกร่ำง
รฐัธรรมนญู กบั กำรพจิำรณำและให้ควำม
เหน็ชอบร่ำงรฐัธรรมนญูทีค่ณะกรรมำธกิำร
ยกร่ำงรฐัธรรมนญูจดัท�ำขึน้ และ ตำมมำตรำ 

ภูมิ จันทชุม ใคร ท�ำอะไร
ในกำรร่ำง รธน. ใหม่

ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

ภูมิ จันทชุม

เติมความรู�
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๓๒ คอื กำรเสนอรำยชือ่บคุคลเป็นกรรมำธกิำร
ยกร่ำงรฐัธรรมนูญ ๒๐ คน

ตำมข่ำวทีเ่กดิขึน้ สิง่ที ่สปช. ได้เสนอ
รำยชือ่กรรมำธกิำรยกร่ำงรฐัธรรมนญูจ�ำนวน 
๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และต่อมำ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวำคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ นำยเทยีนฉำย กรีะนนัทน์ ประธำน 
สปช. ไดน้�ำรำยงำนรวบรวมควำมเหน็จำก
คณะกรรมำธิกำรปฏิรูป ๑๘ คณะ ส่งมอบ
ต่อไปยงัคณะกรรมำธกิำรยกร่ำงรฐัธรรมนูญ 
โดยแบ่งควำมเห็นส�ำคัญเป็น ๓ ส่วน คือ
ควำมเห็นจำกทุกฝ่ำย ควำมเหน็ในท่ีประชมุ 
สปช. และควำมของสมำชิก สปช.ที่สงวน
ควำมเห็น รวบรวมทั้งหมดได้กว่ำ 
๗๐๐ ประเด็น๔

  [๖]  

ในแบบเสนอควำมคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะในกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญของ
คณะกรรมำธกิำรกำรเกษตร อตุสำหกรรม 
พำณิชย์ กำรท่องเท่ียวและบริกำร สภำ
ปฏิรูปแห่งชำติในประเด็นที่ ๑๐ ซึ่งเสนอ
ให้บรรจุในหมวด ๒ ภำค ๒ แนวนโยบำย
พื้นฐำนแห่งรัฐ ควำมว่ำ

“รัฐต้องสนับสนุนและใช้การผนึก
ก�าลังของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น วิสาหกิจ
ชมุชน วสิาหกจิเพือ่สังคม สหกรณ สถาบนั
เกษตรกร สมาคม สถาบันวิชาการ เพื่อ
ให้มีก�าลังความสามารถ พัฒนาตนเอง
และสร้างอ�านาจต่อรอง”

ค�ำอธิบำยในเร่ืองดังกล่ำวพอจับใจ
ควำมได้ว่ำ รฐัต้องสนบัสนนุกำรรวมกลุม่
ของวสิำหกจิรปูแบบต่ำง ๆ  พฒันำเครอืข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐกับเอกชน 
สนบัสนนุปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ กองทนุ 
กฎหมำย และเหตทุีเ่สนอเช่นนีก้เ็ป็นเพรำะ
ภำคเกษตรกรยงัมคีวำมสำมำรถและอ�ำนำจ
ต่อรองน้อยกว่ำภำคอืน่ ๆ แม้อำศัยระบบ
สหกรณ์ เป็นต้น กย็งัไม่เกดิประโยชน์เต็มที่ 
เพรำะว่ำ ยังขำดควำมเข้ำใจในหลักกำร 

เจตนำรมณ์ รฐัจงึต้องสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีถูก
ต้อง และส่งเสรมิให้รวมกลุม่เพือ่เลีย้งชพีได้

[๗]
ขอทิ้งประเด็นไว้ มำดูเรื่องต่อไปกัน

ครบั ส่วนร่วมของประชาชนในการยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้รับกำรก�ำหนดไว้
ใน รธน.’๕๗ มำตรำ ๓๔ วรรค ๒ เช่นกัน 
จำกข่ำวที่ปรำกฏ มีหน่วยงำนหลัก ๆ ที่

ด�ำเนินกำรเรื่องนี้ ๒ หน่วยงำน ส่วนเป็น
ใคร มำติดตำมกันได้เลยครับ

 ขอเริ่มจำก บทบาทของ สปช. 
ก่อนแล้วกัน จำกเอกสำรข่ำวศูนย์รับฟัง
ควำมคิดเห็นสภำปฏิรูปแห่งชำติ ฉบับที่ 
๑๓ วนัจนัทร์ที ่๒๓ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซึง่แสดงให้เหน็ว่ำมช่ีองทำงกำรตอบรบัและ
กำรเสนอควำมคดิเหน็ของประชำชน เกีย่ว
กบักำรปฏริปูและกำรจดัท�ำร่ำงรฐัธรรมนญู
ทัง้สิน้ ๑๑ ช่องทำง โดยมยีอดรวมมจี�ำนวน

เวทีเสวนาสานพลังนักศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย
ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เวทีประชาเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อทางออกประเทศไทย” จ.สุพรรณบุรี
ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
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กำรตอบรบัและกำรเสนอควำมเหน็ฯ ทัง้หมด 
๑๗,๕๖๕ รำย/ครั้ง ๕

[๘] 
บทบาทของคณะกรรมาธกิารยกร่าง

รฐัธรรมนญู โดยคณะกรรมำธกิำรเปิดช่อง
ทำงให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมได้ ๒ ช่อง
ทำง 

 ช่องทำงแรก ผมขอเรียกว่ำ เป็น
ช่องทำงเชงิรบั เพรำะเป็นกำรให้ประชำชน
ร่วมส่งควำมเหน็ทำงไปรษณย์ี โดยมปีระกำศ
เชญิชวนให้ประชำชนและผูส้นใจมส่ีวนร่วม
และแสดงควำมคิดเห็นในกำรยกร่ำง
รฐัธรรมนญู โดยส่งไปได้ที ่ ฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมาธิการยกร่างรฐัธรรมนญู ตู ้ป.ณ. 
๙ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕

ส่วนอกีช่องทำงหนึง่ อำจเรียกว่ำเป็น
ช่องทำงเชิงรุกก็วำ่ได้ เพรำะเป็กำรจัดเวที
ประชำเสวนำหำทำงออกและกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นเฉพำะกลุ่ม/เฉพำะประเด็น
โดยคณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญมี
กำรจดัเวทดีงักล่ำว เท่ำทีป่รำกฏในเวบ็ไซต์
มท้ัีงเวทีกำรประชำเสวนำหำทำงออก “สำน
พลังประชำชนเพื่อกำรปฏิรูประเทศ” ใน
จังหวัดต่ำง ๆ ได้แก่ สงขลำ อุดรธำนี 
สรุำษฎร์ธำน ีเชยีงใหม่ ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี 
และกำรสัมมนำสำนพลังประชำชนในกำร
มส่ีวนร่วมและรบัฟังควำมคดิเหน็ต่อยกร่ำง
รัฐธรรมนูญ โดยแต่ละครั้งเน้นไปยังกลุ่ม
เป้ำหมำยต่ำง ๆ ทั้งผู้ใช้แรงงำน เจำ้หน้ำที่
รัฐ ผู้สูงอำยุ เป็นต้น

[๙]  
ส�ำหรับ กรอบและทิศทางของ

รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ จำกเวบ็ไซต์รฐัธรรมนญู
ฉบบัปฏริปู กรรมำธกิำรยกร่ำงรฐัธรรมนญู 
ประกอบไปด้วย ๔ ภำค ได้แก่ ๖

 ภาค ๑ หมวดพระมากษตัรย์ิและ
ประชาชน เป็นเรือ่ง ควำมเป็นพลเมอืง สทิธิ 

เสรภีำพ และหน้ำทีข่องพลเมอืง ตลอดจน
กำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงและกำรตรวจสอบ

 ภาค ๒ ผู้น�าการเมืองที่ดีและ
สถาบันการเมือง เป็นเรื่อง ระบบผู้แทน
และผูน้�ำทำงกำรเมอืงทีด่ ีแนวนโยบำยพืน้
ฐำนแห่งรัฐ รัฐสภำ กำรคลังและกำรงบ
ประมำณ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงข้ำรำชกำร
นกักำรเมอืงและประชำชน กำรกระจำยอ�ำ
นำจและกำรปกครองท้องถิ่น 

 ภาค ๓ นติธิรรม ศาล และองค์กร
ตรวจสอบการใช้อ�านาจ เก่ียวกับ ศำล 
กระบวนกำรยุติธรรม และกำรตรวจสอบ
กำรใช้อ�ำนำจรัฐ

 ภาค ๔ การปฏริปูและการสร้าง
ความปรองดอง เก่ียวกับกำรปฏริปูเพือ่ลด
ควำมเหลื่อมล�้ำ สรำ้งควำมเป็นธรรม และ
กำรปรองดอง

นอกจำกนี้ ยังมีค�ำกล่ำวของ ศ.ดร. 
บวรศักดิ์ในเรื่องทิศทำงนี้ด้วยครับ โดย
ปรำกฏอยู่ในเฟซบุคแฟนเพจ ประธาน
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ - ศ.ดร.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นโพสต์เมื่อวันที่ 
๒๘ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลำ ๒๑.๒๗ น. 
ผมคิดอยู่หลำยตลบ ตัดสินใจ “คัดลอก” 
มำให้อ่ำนนะครับ 

 ...ตั้งแต่ได้มีคณะกรรมาธิการยก
ร่างรฐัธรรมนูญได้ประชมุร่วมกนัมา ๕๗ครัง้ 
๔๕๐กว่าชัว่โมง และหลงัจากคณะกรรมาธกิาร
ยกร่างรัฐธรรมนูญได้เก็บตัวที่พัทยา เพื่อ
ร่างรฐัธรรมนญูเป็นเวลา ๕ วนัครึง่กว่า ร่าง
ได้ ๑๑๙ มาตรา เห็นภาพทิศทางของร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วว่า 

 ๑.สร้างพลเมอืงให้เป็นใหญ่ (เพิม่
การมีส่วนร่วม)

 ๒. การเมืองใสสะอาดและสมดุล
(ป้องกันทุจริต/ให้มีความสมดุล) 

 ๓. หนนุสงัคมทีเ่ป็นธรรม(ปฏริปู) 
 ๔.น�าชาติสู่สันติสุข(ปรองดอง)
 ๑.สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่..... 

ร่างรฐัธรรมนญูฉบบัปฏริปูนี ้มเีจตนารมณ์
ทีท่�าให้ประชาชนพ้นจากความเป็นราษฎร 

ไปเป็นพลเมือง ให้ตระหนักรู้สิทธิเสรีภาพ 
และหน้าที่ ต่อบ้านเมือง ไม่ให้ผู้ปกครอง
หรือนักการเมืองมาสั่งการอีกต่อไป เพิ่ม
สิทธิและเสรีภาพหลายประการ ตั้งแต่อยู่
ในครรภ์ จนหลงัคลอด ดแูลการศกึษาตัง้แต่
ปฐมวยั ไปจนมธัยมปลายหรอือาชีวะ ท�าให้
ประชาชนได้รับการดูแล ได้รับบริการ
สาธารณะให้ท่ัวถึงอย่างเป็นธรรม ให้มี
สมัชชาพลเมืองในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมทุกขั้น
ตอน มีส่วนร่วมในการพัฒนา มีส่วนเลือก
วุฒิสมาชิก สภาตรวจสอบภาคพลเมืองใน
ท้องถิ่นและชาติ อีกทั้ง มีกระบวนการคืน
ความเป็นใหญ่ให้พลเมือง กล่าวคือ หากผู้
ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองท�าผิดร้ายแรง
ให้ส่งให้ประชาชนลงมตใินช่วงเวลาทีม่กีาร
เลือกตั้งครั้งถัดไปว่าสมควรถอดถอนหรือ
ไม่ ท�าให้พลเมืองไม่เพยีงแต่ตัง้นกัการเมอืง
ได้. สามารถถอดถอนได้เช่นกัน.

อกีทัง้ร่างกฎหมายทีป่ระชาชน.เสนอ
มา หากยุบสภา ให้พิจารณาต่อไปเลย. ไม่
ตกไปเหมอืนทีส่.ส/สว.เสนอ นอกจากนี ้แก้
รฐัธรรมนญูในสาระส�าคัญต้องใช้ประชามติ
ให้พลเมืองเห็นชอบด้วย

๒. การท�าให้การเมอืงใสสะอาดและ
สมดุล.... ใสสะอาดเริ่มที่ การพูดถึงผู้น�า
การเมืองท่ีดี ก�าหนดให้มรการแสดงภาษี
ย้อนหลังสามปีในการสมัครทุกระดับ มี
สมัชชาคุณธรรมตรวจสอบจริยธรรม หาก
ท�าผดิจรยิธรรมร้ายแรง ให้สมชัชาคณุธรรม
ชีม้ลู และให้ประชาชนลงประชามตใินช่วง
เวลาที่มีการเลือกตั้งครั้งต่อไป

มีการจัดตั้งศาลวินัยการคลังงบ
ประมาณ หากรอ ปปช.ต้องมีหลักฐานจน
สิ้นสงสัยจึงจะท�าการชี้มูลได้ กระบวนการ
จึงท�าให้ล่าช้า แต่ศาลวินัยฯเพียงแต่ควร
เชือ่ได้ว่า..กย็ืน่สามารถศาลได้แล้ว นอกจาก
นี้ได้มีการปรับบทบาท กกต.ให้ท�าหน้าที่
ควบคุมการเลือกตั้ง ให้ใสสะอาด

ในการสร้างสมดุลคือ ท�าการเมือง
ภาคพลเมืองสมดุลกับภาคการเมือง สร้าง
สมดลุระหว่างสภาผู้แทนมาจากพรรคการเมอืง
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กบัวฒุสิภาพหนิุยม ระบบน้ีจะท�าให้คนชาย
ขอบ ชาติพันธ์ เกษตกร แรงงาน ปราชญ์
ชาวบ้าน คนเหล่านี้ไม่มีทางเข้ามาได้หาก
เลือกตั้งตรงโดยตรงงจากประชาชน เมื่อ
สส.มาจากประชาชนแล้วก็ควรจะมีกลุ่ม
อาชพีสาขาต่างๆ คนชายขอบ ผูด้้อยโอกาส
และอื่นๆ จึงให้มีการเลือกตั้งโดยทางอ้อม 
สภาสองสภานี้จะเป็นสภาที่สมดุลกัน

สร้างความสมดุลการเมืองของ
พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองในสภาผู้
แทนราษฎร เราพบว่าพรรคการเมืองมี
เจ้าของคนเดียวคุมพรรคทั้งหมด กลุ่ม
การเมืองไม่มีเงินมากพอไปตั้งพรรคได้ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีกลุ่มการเมือง เช่น 
สร้างกลุม่กรีน กลุม่ชาตพัินธุ ์กลุม่อืน่ๆ มาส
ร้างสมดุลในสภาผู้แทนราษฎร

ในปี ๔๐ พรรคใหญ่ได้เปรียบ. ปรับ
ใหม่ จึงใช้ระบบสัดส่วนผสมมาใช้ หรือ 
ระบบ MMP ท�าให้พรรค ก ได้คะแนน 
๔๐% กไ็ด้จ�านวนสส.ตามทีเ่ป็นจรงิเท่านัน้ 
ไม่ใช่ได้เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐% เหมือนในปี ๔๐ 
นอกจากนี้สส.มีอิสระจากพรรคในการลง
คะแนนเสียง พรรค ไม่สามารถขบัออกจาก
พรรคได้

ห้าม สส.เป็น รมว. ก�าหนดให้การลง
คะแนนเสียงไม่ไว้วางใจ หากมีมติของสภา
ไม่ไว้วางใจ รัฐบาลและสภาผู้แทนต้องพ้น
จากต�าแหน่งด้วยกัน

นอกจากนัน้สร้างสมดลุในการถอดถอน 
เมือ่ สส.มาทางตรง สว.มาโดยเลอืกตัง้ทาง
อ้อม การถอดถอนจึงใช้สส.ครึ่งเดียว

ในช่วงเวลาเลอืกตัง้ ครม.ต้องพ้นจาก
ต�าแหน่งไปเลย ให้ปลัดรักษาการแทน เพ่ือ
ไม่ให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบทางการ
เมือง

ในการแต่งตัง้ปลดัหรอืผูบ้รหิารระดบั
สูงเทยีบเท่า โดยมกีลไกกลางทีไ่ม่ใช่นกัการ
เมืองเป็นกลไกท�าหน้าท่ีนี ้ดงัเช่นในประเทศ
อังกฤษ/นิวซีแลน/ออสเตรเลีย

๓. หนุนสังคมที่เป็นธรรม จึงต้อง
ท�าการปฏิรูป... ต่อไปในการฟ้องคดี ให้มี
กลไกในการช่วยเหลือประชาชนที่ล�าบาก
เข้าไม่ถงึกระบวนการยตุธิรรม จดัหาทนาย
ที่ดี ไม่ใช่ทนายจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์
ความช�านาญมาช่วยประชาชน

ก�าหนดให้มกีารจดัท�าประมวลกฎหมาย
ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยง่าย

มีการปฏิรูปการศึกษาเรื่องใหญ่มาก 
แต่สื่อไม่สนใจพูดเลย หากต้องการราย

ละเอียด จะพูดเรื่องการปฏิรูปให้ฟังทีละ
ด้าน อะไรที่ประชาชนควรได้รับในการ
ปฏิรูป

เราปฏริปูเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ สร้าง
ความเป็นธรรม ให้คนข้างล่างที่ไม่มีเสียง
จะลืมตาอ้าปากได้

๔. น�าชาติสู่สันติสุข(ปรองดอง)... 
ในขณะน้ีมีกฎอัยการศึกเพื่อรอเวลาการ
ปรองดอง จะมคีณะกรรมการปรองดอง มา
ท�าหน้าที่ต่อไป”

[๑๐] 

อย่ำงไรก็ดี รธน.’๕๗ ก็ได้วำงกรอบ
เอำไว้เช่นกนั ทัง้นีเ้ป็นคณะกรรมำธกิำรยก
ร่ำงรฐัธรรมนญูต้องค�ำนงึถงึประเด็นต่ำง ๆ  
ตำมมำตรำ ๓๕ ซึ่งครอบคลุมใน ๑๐ เรื่อง 
อำจแบ่งเป็นกลุม่ได้ท้ัง รปูแบบของรฐัและ
กำรปกครอง กลไกกำรป้องกันและตรวจ
สอบกำรทจุรติ กลไกกำรบริหำรงำน ตลอด
จนปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ กลไกด้ำน
กำรเงิน เศรษฐกิจและสังคม กลไกกำร
ปฏิรูป กลไกพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตลอดจน
องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ

 หำกท่ำน ๆ  สงัเกตบทบญัญตัมิำตรำ
นี้ จะพบวำ่ เกี่ยวข้องและสืบเนื่องมำจำก
ประเด็นอันร้อนในบ้ำนเมืองของเรำทั้งสิ้น 
ถงึแม้ รปูแบบของรฐัทีต้่องเป็นรฐัเดีย่ว และ
ระบอบกำรปกครองจะเป็นเรื่องที่ยอมรับ
กันได้ว่ำแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย แต่
กระนั้น กำรที่มำตรำดังกล่ำวมีกรอบอยู่
หลำยประกำร จึงน่ำสังเกตว่ำกรอบ ๆ  อื่น 
ๆ จะกลำยมำมคีวำมส�ำคญัในระดบัทีห้่ำม
แก้ไขเมื่อรัฐธรรมนูญประกำรใช้แล้วหรือ
ไม่ เรื่องนี้ย่อมเป็นที่น่ำติดตำมต่อไปครับ

[๑๑] 
นอกจำกนี้ ในมำตรำ ๓๕(๖) เรื่อง 

“หลกันิตธิรรม” เช่ือว่ำท่ำน ๆ  คงได้ยนิกนั
มำพอสมควรเป็นระยะเวลำนำน มนัส�ำคญั

ศ.ดร.บวรศักดิ์ รับมอบรายงานสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ  จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย  กีระนันท์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขอขอบคุณภาพข่าวจาก เว็บไซต์ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
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ยังไงหรอครับ เพรำะมันเกี่ยวพันกันกับ
ระบบกฎหมำยของเรำน่ันเอง หลำยครัง้ ๆ  
เรำพยำยำมอ้ำงว่ำ เรำเป็นระบบ ประมวล
กฎหมำย (Civil Law System) ซึง่ในระบบ
นี ้เรำจะด�ำเนนิกำรตำม “หลกันิติรัฐ” ส่วน
ใน Common Law System ซึง่มทีีม่ำจำก
อังกฤษ เรำจะยึดโยงอยู่กับหลักนิติธรรม 
กำรเสนอเช่นนีส้ร้ำงค�ำถำมให้กบัผูเ้รยีนหลำย 
ๆ คนว่ำ เอ...ตกลงกฎหมำยของเรำจะไป
ทำงไหน เพรำะแนวคดิและนติิวธิขีองทัง้สอง
หลกันีม้คีวำมแตกต่ำงในพอสมควร ถงึแม้
จะมุง่หมำยใกล้เคยีงกนักต็ำม มำกไปกว่ำ
นั้น ยังมีควำมพยำยำมที่จะน�ำเอำหลัก
นติธิรรมไปยดึโยงอยูก่บัศำสนำ โดยเฉพำะ
ศำสนำพทุธ ผมเหน็ว่ำ เป็นเร่ืองท่ีต้องศกึษำ 
ถกเถยีงกนัอกีพอสมควรเลยครบั

แต่ถ้ำหำกตดิตำมควำมเคลือ่นไหวใน
บ้ำนเมอืงตลอดมำ พอจะตอบได้บ้ำงแหละ
ครับว่ำ เรำให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ
หลักนิติธรรม เพรำะ นอกจำกเรำจะบรรจุ
ค�ำว่ำหลักนติธิรรมเอำไว้ในรฐัธรรมนญูแล้ว 

เรำยงัมี คณะกรรมกำรอสิระว่ำด้วยกำรส่ง
เสริมหลักนิติธรรมแห่งชำติ (คอ.นธ.) ซึ่ง
สร้ำงผลงำนมำอย่ำงต่อเนื่องด้วย 

ปัญหำในข้อนีค้งหนไีม่พ้นวงวิชำกำร
แหละครับ เพรำะหลักกฎหมำยที่ส�ำคัญ
ของวงวิชำกำรนิติศำสตร์ไทย (ลองสังเกต
จำกต�ำรำกฎหมำยครับ) คือ หลักนิติรัฐ ที่
นักวิชำกำรกล่ำวอ้ำงกันอย่ำงแน่นหนำ 
วิทยำนิพนธ์ก็ยึดถือกันอย่ำงต่อเนื่อง (ผม
เองก็ยึดโยงกับหลักนี้เช่นกันครับ) คงต้อง
ทบทวนกนัใหม่แล้วล่ะครบั ว่ำควำมส�ำคญั
ของหลักนิติธรรมในวงวิชำกำรต้องได้รับ
กำรพัฒนำเสียที

[๑๒] 
ท้ำยที่สุด ผมก็อยำกเชิญชวนให้ทุก

ท่ำนตดิตำมดรู่ำงรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ ของ
คณะกรรมำธกิำรยกร่ำงรฐัธรรมนญู ซึง่เรำ
จะได้เห็นอะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่ที่

พวกเรำตั้งใจรออยำ่งแน่นอนครับ
ระยะเวลำอย่ำงช้ำของกำรจัดท�ำ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ขอลำไปด้วยกระบวนกำรจัดท�ำร่ำง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับ ท่ำนสำมำรถ
ดำวน์โหลดได้ที่...
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