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สรุปเนื้อหาสัมมนาพิเศษ เรื่อง “ตอบโจทย......แกรัฐธรรมนูญ” 
 

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา ไดจัดโครงการสัมมนาพิเศษหัวขอ

เร่ือง “ตอบโจทย......แกรัฐธรรมนูญ” ไดจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 

09.00 – 12.30 นาฬิกา ณ โรงแรมเดอะแกรนด อยุธยา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการใหนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา และผูสนใจทั่วไปได

มีโอกาสรวมวิเคราะหถึงขอดีขอเสียของการแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 รวมถึงรวมกําหนดทิศ

ทางและแนวโนมของการเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไดรวมรับฟงความคิดเห็นจากทัศนะ

และมุมมองจากประสบการณอันทรงคุณคาของผูรวมเวทีสัมมนา รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเขารวม

สัมมนาไดแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูทางการเมืองได ทั้งนี้เพ่ือสามารถนําผลการสัมมนา

ไปเปนแนวทางในการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยตอไป 

การสัมมนาในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากวิทยากรรวมอภิปราย 6 ทาน ไดแก 1) นายเกษม 

สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ 2) นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองหัวหนาพรรคประชาธิ

ปตย 3) นายจาตุรนต ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี 4) ศาสตราจารย ดร.จรัส  สุวรรณมาลา 

คณบดีคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 5) นายคํานูณ  สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา 6) 

ร อ งศ าส ต ร า จ า ร ย ป ร ะ สิ ท ธิ์  ป ว า วั ฒ น พ านิ ช  อ าจ า ร ย ป ร ะ จํ า ค ณ ะนิ ติ ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีนายภัทร จึงกานตกุล เปนผูดําเนินการอภิปราย 

 จากการสัมมนาในครั้งนี้ สรุปประเด็นที่เปนสาระสําคัญตอการแกไขรัฐธรรมนูญ ป 2550  
ไดดังนี้   
 
 
 

นายจาตุรนต  ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี กลาววารัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ไมได

มุงใหอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน และผูที่มาจากการเลือกตั้งอยางแทจริง ในขณะเดียวกัน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้สรางเง่ือนไขทาํใหรัฐบาลไมเขมแข็ง และไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนได และยังเห็นวารัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ไมเปนประชาธิปไตย ดังนั้นจึงตองมีการ

นายจาตุรนต  ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี
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แกไขโดยเร็วเพื่อใหเปนประชาธิปไตย นอกจากนี้ นายจาตุรนตฯ ใหมุมมองวา กระบวนการแกไข

ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ถึงแมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 จะใหอํานาจรัฐสภาใน
การแกไขรัฐธรรมนูญก็ตาม และประเด็นที่เห็นวาเปนวิกฤตในขณะนี้ไมใชวิกฤตในการแกไขรัฐ

ธรรมนูญ หากแตเปนวิกฤตแนวความคิดประชาธิปไตยที่ตอสูกันระหวางฝายประชาธิปไตยกับฝาย

ตรงขาม  
ทายที่สุดนายจาตุรนตฯ แสดงจุดยืนวา ณ เวลานี้รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงควรแกโดย

เร็ว ซึ่งประชาชนควรมีสวนรวมอยางจริงจังในการแกไขรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย อภิปรายวาหากถามวารัฐธรรม

นูญสามารถแกไดหรือไม นายจุรินทรฯ ไดแสดงจุดยืนวารัฐธรรมนูญสามารถแกไขได เพราะ

ฉะนั้น รัฐธรรมนูญ ป 2550 ก็สามารถแกไขได แตประเด็นสําคัญที่จะนํามาตอบโจทยการแกรัฐ

ธรรมนูญ คือ ถารัฐธรรมนูญสามารถแกไขได  เมื่อถึงเวลาแก จะแกเพ่ือใคร แกเพ่ือบุคคลหรือ

กลุมคนใดหรือไม การแกไขรัฐธรรมนูญตองแกไขเพื่อสวนรวมเปนสําคัญ แตประเด็นที่เปนปญหา

ในขณะนี้ คือเรากําลังจะแกรัฐธรรมนูญเพื่อแกไขปญหาของสวนรวมจริงหรือไม สถานการณทาง

การเมืองที่ตึงเครียดในปจจุบันนี้ มีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากความพยายามที่จะแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อ

ตัวเอง ตรงนี้จึงเปนชนวนของปญหาที่นําไปสูวิกฤตทางการเมืองได การแกรัฐธรรมนูญจึงไมควร

เอาปญหาสวนตัวเปนที่ตั้ง ซึ่งนายจุรินทรฯ ใหความเห็นวา ในขณะนี้มีความพยายามที่จะแกไขรัฐ

ธรรมนูญเพื่อตัวเองแลว โดยมีการยื่นญัตติขอแกไขรัฐธรรมนูญไปยังสภาผูแทนราษฎร โดยมี

ความประสงคที่จะเอารัฐธรรมนูญ ป 2540 มาแทนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โดยใหเหตุผลวา รัฐ

ธรรมนูญฉบับปจจุบันมีที่มาจากระบบเผด็จการ ทั้งนี้ นายจุรินทรฯ กลาววา รัฐธรรมนูญทุกฉบับ

ตางก็มีจุดออนจุดแข็งแตกตางกันไป รวมถึงรัฐธรรมนูญ ป 2540 และรัฐธรรมนูญ ป 2550 ตาง

ก็ไมสมบูรณแบบดวยกันทั้งส้ิน แตถานํารัฐธรรมนูญ ป 2540 มาใชในสถานการณปจจุบัน นายจุ

รินทรฯ มีความเห็นวาคงไมเหมาะสม เพราะรัฐธรรมนูญ ป 2540 มีบทบัญญัติหลายประการที่ไม

สอดคลองกับสถานการณ และขณะเดียวกันมีจุดออนหลายประการที่ทําใหฝายบริหารมีความเขม

แข็งจนเกินไป จนทําใหระบบการตรวจสอบไมมีประสิทธิภาพ แตขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญ ป 

2550 ก็มีจุดออนเชนกัน อาทิ วุฒิสภาไมไดมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด แตการเอารัฐธรรมนูญ ป 

2540 มาบังคับใชแทนรัฐธรรมนูญ ป 2550 ทั้งหมด มีวาระซอนเรน เปนการแกรัฐธรรมนูญเพื่อ

ตนเอง เพราะรัฐธรรมนูญ ป 2540 ไมมีบทบัญญัติมาตรา 237 ที่วาดวยเรื่องกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองใดทุจริตเลือกตั้งก็ตองยุบพรรค เพราะฉะนั้นถาแกรัฐธรรมนูญใหไปเปนตามป 

2540 ก็จะไมมีประเด็นการยุบพรรคเกิดขึ้น ประเด็นนี้จึงเปนประเด็นที่มาของการแกรัฐธรรมนูญ

เพ่ือตนเอง รัฐธรรมนูญ ป 2540 ไมมีบทบัญญัติมาตรา 309 ที่วาดวยเรื่องการกระทําใดที่คณะ

มนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย
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ตอรัฐ  (คตส.) และองคกรอิสระอื่นๆ ใหถือวาชอบโดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ถามีมาตรา 

309 อยู ใครที่กําลังโดนตรวจสอบเรื่องการทุจรติคอรรัปชั่นก็จะตองถูกดําเนินตามคดีตามขั้น

ตอนกฎหมายตอไป แตถาเอารัฐธรรมนูญ ป 2540 มาใชแทนก็จะไมมีบทบัญญัตินี้แลว ทําให

สามารถยกเลิกสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) คณะ

กรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ  (คตส.) สํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) ในชุดปจจุบัน ประเด็นนี้จึงเปนประเด็นที่มาของขอกังหาวาแกรัฐธรรมนูญ

เพ่ือตนเอง อาทิ เพ่ือหลีกหนีคดียุบพรรค หรือคดีทุจริตที่ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่

กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ  (คตส.) ที่กําลังตรวจสอบอยู เปนตน  

นอกจากนี้ นายจุรินทรฯ มีความเชื่อมั่นวา ขณะนี้ยังคงมีความพยายามที่จะลมเลิกรัฐ

ธรรมนูญ ป 2550 อยู ซึ่งตอนนี้ยังอยูในขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการรูปแบบในการนํา

เสนอ และรอจังหวะที่เหมาะสมในการเสนอญัตติการแกไขรัฐธรรมนูญตอสภาผูแทนราษฎรอีก

ครั้ง ซึ่งประเด็นนี้จึงเปนที่มาของสถานการณการเผชิญหนาระหวางกลุมพันธมิตรกับรัฐบาลทําให

สถานการณตึงเครียดมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นทางออกในการทําใหประเทศสงบ และไมกอ

ชนวนใหเกิดวิกฤต มีวิธีการดังนี้ 

1. ตองไมใชอํานาจรัฐเขาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในทุกๆรูปแบบ 
2. ตองลดความตึงเครียดในสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน โดยควรตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาการบังคับใชรัฐธรรมนูญ ป 2550 ซึ่งประธานกรรมการศึกษาการบังคับใชรัฐธรรมนูญตอง

เปนคนกลางไมใชมีเฉพาะพรรคการเมือง นายกรัฐมนตรีควรเปดสภาทั่วไปโดยไมลงมติ ตาม

มาตรา 179 เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสามารถสอบถามการ

บริหารราชการแผนดินและแสดงความคิดเห็นของสถานการณตอรัฐบาลได 

3. รัฐบาลตองไมสรางเง่ือนไขที่นําไปสูวิกฤต โดยรัฐบาลและพรรครวมรัฐบาลตอง

ประกาศใหชัดเจนวาจะไมเสนอญัติติแกไขรัฐธรรมนูญกลับเขาสภาอีก จนกระทั่งคณะกรรมการ

ศึกษาการบังคับใชรัฐธรรมนูญยังศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว และแมจะตองแกรัฐธรรมนูญใน

อนาคต รัฐบาลและพรรครวมรัฐบาลตองประกาศใหชัดเจนวาจะไมแกรัฐธรรมนูญเพื่อผล

ประโยชนของตนเอง 
 
 
 
 
สําหรับทัศนะของ นายคํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา กลาววาเห็นดวยกับนาย

จาตุรนตฯ ที่เก่ียวกับประเด็นของปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้วาเปนวิกฤตภาพตอของความขัดแยงที่

เกิดข้ึนตั้งแต ปลายป 2548 จนกระทั่งป 2549 ซึ่งหากนับเวลาตั้งแตการรัฐประหาร 19 กันยายน 

2549 ประเทศไทยสูญเสียเวลาเกือบปกวาๆ เพราะคณะรัฐประหารบริหารประเทศแบบไมมีเปา

หมาย ไรทิศทาง  

นายคํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา
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อยางไรก็ตาม นายคํานูณฯ ไดช้ีประเด็นที่เห็นแตกตางจากนายจาตุรนตฯ คือ ความขัด

แยงกอนวันที่ 19 กันยายน 2549 ไมใชความขัดแยงระหวางของฝายที่มีความเปนประชาธิปไตย

และฝายที่ตองการเผด็จการ/รัฐประหาร  
นอกจากนี้นายคํานูณฯ ไดยกคําแถลงของศาสตราจารยเสนห จามริก ประธาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวา  “วิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงป 2548 – 2549 และ

กอนหนานั้นมีปจจัยสําคัญมาจากความเขาใจผิดในหลักการประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางย่ิง การ

ยึดรูปแบบกติกาการเลือกตั้งและถือเสียงขางมากเปนเกณฑ จริงๆ แลวการเลือกตั้งเปนเพียงสวน

หนึ่งหรือจุดเริ่มตนของกระบวนการไดมาซึ่งสิทธิอํานาจในการบริหาราชการแผนดินเทานั้น แต

เมื่อภายหลังการเลือกตั้งแลวพรรคการเมืองใดไดเสียงขางมากจะตองบริหารและปฏิบัติหนาที่

อยางโปรงใสตามกระบวนการและขั้นตอนของรัฐธรรมนูญที่กําหนดไวและตองยึดถือหลักการ/

หลักปฏิบัติของประชาธิปไตย เพ่ือการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยจะตอง

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองและมีโอกาสในกระบวนการพัฒนา มิฉะนั้นจะทํา

ใหสิทธิอํานาจอันไดมาจากการเลือกตั้งกลับกลายเปนระบอบอํานาจเบ็ดเสร็จ ซึ่งเทากับเปนการ

ลมลางรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย” นอกจากนี้ศาสตราจารยเสนหฯ ยังกลาวถึงการรัฐประหารวา 

“การรัฐประหารเปนทางออกเดียวที่เหลืออยูอยามองวาเปนการถอยหลัง”  
 
อีกทั้งนายคํานูณฯ กลาวถึงสังคมไทยวา เปนสังคมที่ตกอยูในมายาภาพ หรือความเขาใจ

ผิดที่เก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ 2 ประการ คือ 1) การรัฐประหารเปนสิ่ง

ที่ไมดี เปนสิ่งลาหลังไมพึงกระทํา เปนเผด็จการ 2) ระบอบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง อะไรก็

แลวแตถามีการเลือกตั้งถือวาเปนประชาธิปไตย การรัฐประหารนั้นไมไดเปนสิ่งที่ดีหรือส่ิงที่เลว 

แตการรัฐประหารเปนวิธีการหรือเครื่องมือที่นําไปสูเปาหมาย การรัฐประหารจะดีหรือไมดีอยางไร

ข้ึนอยูกับระบอบการเมืองเดิมหรือรัฐบาลเดิมที่ถูกโคนลมมีลักษณะอยางไร และเมื่อรัฐประหาร

แลวนําพาประเทศไปลักษณะใด ซึ่งผลของการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ทําใหมี

รัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้ง ซึ่งส่ิงตางๆ เหลานั้นไมไดแกปญหาทางการเมืองที่ผานมา และเปน

สารัตถะที่แทจริงของความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งนายคํานูณฯ เองก็ยังไม

สามารถหาทางออกของปญหาที่แนชัดวาคืออะไร และใหมุมมองวารัฐธรรมนูญ ป 2550 ไมใชรัฐ

ธรรมนูญที่ดีเลิศ การแกไขรัฐธรรมนูญนั้นตองไมใชลักษณะที่แกไขเพื่อประโยชนตนเอง  
 
 
 
 
นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ ใหความคิดเห็นสวนตัวตอรัฐธรรม

นูญ ป 2550 วา ตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ป 2550 และกลาววารัฐธรรมนูญป 2540 เปนรัฐ

ธรรมนูญที่ถูกตอง คือมีสภารางรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนทั่วประเทศ ตรงกันขามกับสภาราง

นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ
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รัฐธรรมนูญ ป 2550 มีสภารางรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหาร เพราะฉะนั้น รัฐธรรมนูญป 

2550 ตองแกไข สวนจะแกไขในประเด็นใด เวลาใด เพ่ือใครเปนรายละเอียดที่ตองอภิปรายตอไป  
อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญ ป 2540 ไมไดเปนรัฐธรรมนูญที่ถูกตองทั้งหมด จึงไมสามารถ

เอามาใชแทนรัฐธรรมนูญ ป 2550 ไดทุกมาตรา ซึ่งนายเกษมฯ มีความคิดเห็นตรงกันขามกบันาย

จาตุรนตฯ วา รัฐธรรมนูญมีสวนผลักดันอยางย่ิงใหประเทศเกิดวิกฤต เนื่องจากรัฐธรรมนูญเปน

กติกาสูงสุดในการบริหารราชการแผนดินของประเทศ เพราะฉะนั้นเราจําเปนตองแกรัฐธรรมนูญ

ในสิ่งที่บกพรองในเวลาอันเหมาะสม ทั้งนี้นายเกษมฯ มีความเห็นในลักษณะเดียวกันกับนายจุ

รินทรฯ วา การแกไขรัฐธรรมนูญควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนมาศึกษาศึกษารัฐธรรมนูญ 

แตแตกตางในประเด็นที่วาการศึกษานั้นเพื่อนําไปสูการแกไข กติกาการแกไขรัฐธรรมนูญ ป 

2550 ตามมาตรา 291 ไดบัญญัติแนวทางแกไขไว มี 4 ชองทาง คือมาจากสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 50,000 คน เขาช่ือ

เสนอญัตติแกไขรัฐธรรมนูญ 
 
  
 
 
ศาสตราจารย ดร.จรัส  สุวรรณมาลา  คณบดีคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ใหมุมมองในฐานะนักวิชาการตอการแกไขรัฐธรรมนูญวา มีส่ิงใดบางที่จะแกไขรัฐธรรมนูญใหเปน

ประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งกอนที่จะมีการรางรัฐธรรมนูญ ป 2550 ไดมีการทบทวนผลการศึกษาขอ

ดี - ขอเสียของรัฐธรรมนูญ ป 2540 ในเรื่องตอไปนี้  
 1. เร่ืองของบทบาทและอํานาจหนาที่ รวมไปถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 

2. เร่ืองความไมอิสระขององคกรอิสระ คือมีการแทรกแซงหรือครอบงําองคกรอิสระอยาง

ชัดเจนในรัฐธรรมนูญป 2540 โดยเฉพาะเรื่องของการสรรหาองคกรอิสระท่ีไมใหพรรคการเมือง

เขามาครอบงํา รัฐธรรมนูญป 2550 จึงแกไขในประเด็นนี้เพ่ือใหองคกรอิสระเปนอิสระอยางแท

จริง 

3. เร่ืองพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เปนปญหาที่มีมายาวนานคูกับประชาธิปไตยไทย 

พรรคการเมืองไมใชสถาบันการเมืองอยางแทจริง แตเปนการรวมกลุมเพื่อลงเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐ

บาล จนเกิดการรวมพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อใหไดเสียงขางมาก ศาสตราจารย ดร.จรัส ให

ความเห็นวา พรรคการเมืองเปนองคกรสาธารณะจะตองมีความรับผิดชอบตอสาธารณะชน 

(public Accountability) แตในสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นไมไดเปนเชนนั้น จึงเปนที่มาของ

มาตรา 237 ที่พยายามทําใหพรรคการเมืองมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ  
4. ประเด็นของรัฐสภาที่ผานมาไมสามารถเปนองคกรตรวจสอบรัฐบาลที่ดีได หรือที่เรียก

วา “รัฐสภาหมอนขาง” เปนรัฐสภาที่สงเสริมใหเกิดทรราชเสียงขางมาก คือ เปนรัฐสภาที่สนับสนุน

รัฐบาลมาโดยตลอด  

ศาสตราจารย ดร.จรัส  สุวรรณมาลา  คณบดีคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



 
 

6

ศาสตราจารย ดร. จรัสฯ สรุปวาประเด็นตางๆ เหลานี้ยังไมมีขอสรุปที่แนชัด ยังเปนที่ถก

เถียงกันอยู ซึ่งในขณะนี้การแกไขรัฐธรรมนูญ เราจําเปนตองใชระยะเวลาใหเหมาะสมในการคิด

ทบทวนใหรอบคอบ 

   
 
 
 

  

  

  รอ งศ าส ต ราจ ารย ป ร ะสิ ท ธิ์   ป ว า วัฒ นพ านิ ช  อ าจ ารย ค ณ ะนิ ติ ศ าส ต ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหมุมมองเชิงวิชาการตอรัฐธรรมนูญป 2550 วา จําเปนตองมีการแกไข

รัฐธรรมนูญ โดยรูปแบบ (model) 1) เลือกตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ 2) ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญเพื่อทําหนาที่ศึกษาหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้รองศาสตราจารยประสิทธิ์ ฯ 

ใหความเห็นวา รัฐธรรมนูญ ป 2540 และ 2550 ตางก็มีขอบกพรอง จึงควรจะเอาขอดีของรัฐ

ธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับมาผสมผสานกัน โดยมีการเปรียบเทียบขอดีของรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับมา

ศึกษาและพิจารณาปรับใช ซึ่งขอดีของรัฐธรรมนูญ ป 2550 มีหลายประการ เชน ลดจํานวน

ประชาชนในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (recall) จาก 50,000 คน เปน 20,000 

คน ถือวาเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองไดมากกวารัฐธรรมนูญ ป 2540 

และมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาทางการเมืองใหแกภาคประชาสังคมดวย  

 รองศาสตราจารยประสิทธิ์ฯ เห็นวา รัฐบาลควรตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาโดยใชระยะ

เวลาในการศึกษาอยางรอบคอบ ไมควรรีบเรง เพราะยังมีปญหาเศรษฐกิจที่เปนเรื่องเรงดวนกวา 

และการแกไขรัฐธรรมนูญประเด็นใดนั้น รัฐบาลตองศึกษารัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ไมควรแกมาตราใด

มาตราหนึ่งเทานั้น ซึ่งประเด็นที่สังคมใหความสําคัญ คือ มาตรา 237 (2) เปนเรื่องของการยุบ

พรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งสังคมมีขอสงสัยวาถาตัดมาตรานี้ออกไปแลวจะชวยใหหลุดพน

จากคดียุบพรรคหรือไม แตอยางไรก็ตามขอความในลักษณะเดียวกันนี้บัญญัติไวในพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งดวย ดังนั้นหากจะแกในมาตรานี้จําเปนตองกลับ

ไปแกในสวนกฎหมายประกอบฯ ดวย ในประเด็นนี้รัฐบาลจําเปนตองออกมาชี้แจงใหประชาชนได

ทราบขอเท็จจริงเพ่ือใหประชาชนเขาใจดวย นอกจากนี้ มาตรา 309 เปนเรื่องที่เก่ียวกับการนิร

โทษกรรม จะเปนการชวยคดีที่มีการตรวจสอบการทุจริตหรือไม รองศาสตราจารยประสิทธิ์ ฯ ให

ทัศนะวา มาตรานี้ไมไดมีผลตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิด

ความเสียหายตอรัฐ (คตส.) แตประการใด ในประเด็นนี้รัฐบาลตองออกมาช้ีแจงใหประชาชนได

ทราบขอเท็จจริงดวยเชนกัน  
 นอกจากนี้ รองศาสตราจารยประสิทธิ์ฯ ใหขอสังเกตท่ีนาสนใจเกี่ยวกับ คณะกรรมการตรวจ

สอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ (คตส.) วามีประกาศการแตงตั้งถึง 2 ครั้ง คือ 

ครั้งแรกเปนการประกาศแตงตั้งโดยตําแหนง แตตอมามีการยกเลิก และจัดทําประกาศแตงตั้งตัว

บุคคลขึ้นมาแทน ทําใหเปนประเด็นความขัดแยงข้ึนมาเชนกัน  

รองศาสตราจารยประสิทธิ์  ปวาวัฒนพานิช  

อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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 ทายที่สุดนี้ รองศาสตราจารยประสิทธิ์ฯ ยังเสนอวาถาหากจะแกไขรัฐธรรมนูญผลประโยชน

ตองตกอยูกับประชาชนตองมีความโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได  
 อยางไรก็ตาม การแกทางตันเพื่อหาทางออกใหแกวิกฤตการณรัฐธรรมนูญไทยตองใหประชา

ชนเขามามีสวนรวมทุกกระบวนการในการจัดทําหรือแกไขรัฐธรรมนูญ และตองมีการวิเคราะห

สถานการณอยาแกปญหาเฉพาะประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นตองมองปญหาเลยวิกฤตินั้นไปอยาเอา

วิกฤติมาเปนตัวตั้งในการแกไขปญหา รวมถึงตองแกรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตย โดยคํานึง

ถึงรัฐธรรมนูญ ป 2540 เปนหลักและคํานึงถึงขอดีของรัฐธรรมนูญป 2550 ดวย และตองไมสราง

เง่ือนไขเพื่อนําไปสูวิกฤติ หรือแกรัฐธรรมนูญเพื่อตนเอง 
 

บทสรุปของการสัมมนาในครั้งนี้ หลายฝายมีความคิดเห็นตรงกันวา การแกไขรัฐธรรม

นูญไมใชเร่ืองที่แปลกใดๆ เลย แตการแกไขรัฐธรรมนูญนั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนของประชา

ชนในประเทศเปนหลัก โดยตองมีกระบวนการที่เหมาะสม เนนการมีสวนรวมของประชาชนทุก

ภาคสวน โดยตองยึดหลักเสียงขางมากที่ประกอบดวยเหตุผลและเปนอิสระ ปราศจากการครอบงํา

ของอํานาจจากฝายตางๆในขณะเดียวกันก็ตองเคารพในความคิดเห็นของเสียงขางนอยดวย ซึ่งถา

หากดําเนินการตามครรลองของประชาธิปไตยโดยเนื้อหาสาระแลวจะทําใหปญหาตางๆ แกปญหา

ดวยความสมานฉันท และฝายบริหารหรือฝายที่เก่ียวของก็จะไดใหความสนใจการแกไขปญหาปาก

ทองของประชาชนที่เปนสําคัญมากที่สุดในขณะนี้ 
 
 
 
 

 


