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พงษสุ์ทธิรักษ ์เป็นผูด้าํเนินรายการสมัมนา 

 ศาสตราจารย ์ดร . สุจิต บุญบงการ เป็นผูเ้ร่ิมตน้การสมัมนาคนท่ีหน่ึง โดยไดก้ล่าวถึงการร่าง

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัท่ีใกลจ้ะแลว้เสร็จวา่ เป็นรัฐธรรมนูญท่ีออกมาตอบโจทยท์างการเมืองท่ีแตกต่าง

จากรัฐธร รมนูญในฉบบั พ .ศ. 2540 และ พ .ศ. 2550 ท่ีไดไ้ปร่วมร่างมาก่อนหนา้น้ี โดยในยคุก่อนปี พ .ศ. 

2540 นั้น การเมืองไทยมีปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล ดงันั้นรัฐธรรมนูญในปี พ .ศ. 2540 จึงตอ้ง

แกไ้ขปัญหาดงักล่าว คือการสร้างเสถียรภาพ และความมัน่คงใหก้บัรัฐบาล การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัฝ่าย

บริหารและนายกรัฐมนตรี โดยรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวไดเ้พิ่มบทบาทหนา้ท่ี และอาํนาจของฝ่ายบริหาร 

และนายกรัฐมนตรี นอกจากน้ียงัไดมี้การก่อตั้งองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงข้ึนมา ซ่ึง

ในรัฐธรรมนูญฉบบันั้นถือไดว้า่ประสบความสาํเร็ จ เพราะหลงัจากการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540 

เป็นตน้มา ประเทศไทยมีรัฐบาลท่ีเขม้แขง็ และมีรัฐมนตรีท่ีมีอาํนาจค่อนา้งเดด็ขาด อยา่งไรกต็ามส่ิงท่ี

เกิดข้ึนท่ีเป็นผลพวงของการมีรัฐบาลท่ีเขม้แขง็คือ นายกรัฐมนตรีมีบทบาทมากเกินไปจนสามารถทาํไดทุ้ก

อยา่ง เช่น การผา่นก ฎหมายนิรโทษกรรม ซ่ึงทาํใหเ้กิดความไม่สมดุลระหวา่งสถาบนัต่างๆ การเกิดการใช้

อาํนาจท่ีไม่เหมาะสมของรัฐธรรมนูญ 

 ดว้ยเหตุน้ีรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัจึงตอ้งนาํไปสู่การแกไ้ขผลพวงท่ีเกิดจากปัญหาทางการเมืองท่ี

เกิดก่อนหนา้น้ี โดยวิธีการคือ การสร้างความเขม้แขง็ของพลเมือง ซ่ึงท่ีผา่นมาพลเมืองไทยมีบทบาทท่ีไม่

ค่อยเขม้แขง็ หรือไม่ไดรั้บความสนใจ พลเมืองหรือประชาชนไทยจึงถูก ใชง้านง่ายจนเกินไป รัฐธรรมนูญ

ฉบบัน้ีจึงมุ่งท่ีการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานของปัญหาทางการเมืองไทยส่ีประการคือ ประการแรก การสร้าง

พลเมืองท่ีเขม้แขง็ โดยรัฐธรรมนูญใหม่จะย กระดบั ประชาชนธรรมดาใหก้ลาย เป็นพลเมือง ซ่ึงจะทาํให้

พลเมือง มีส่วนร่วมทางการเมืองและบริหารบา้นเมืองมากข้ึน พลเมืองจะมีส่วนร่วมใน องคก์รท่ีมาจาก
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พลเมือง เช่น สมชัชาคุณธรรม สมชัชาพลเมือง สภาตรวจสอบภาคประชาชน ซ่ึงสมชัชาคุณธรรมจะสามารถ

ถอดถอนนกัการเมืองได ้ นอกจากน้ียงัไดเ้พิ่มสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองลงในรัฐธรรมนูญ การเพิ่ม

ช่องทางใหป้ระชาชนเสนอร่างกฎหมายไดเ้อง  ประการท่ีสอง คือ การสร้างเมืองใสสะอาดและสมดุล โดย

กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีขององคก์รอิสระมีความชดัเจนมากข้ึน ป้องกนัการทุจริตอีกทางหน่ึง ในส่วนของการ

สร้างสมดุ ลทางการเมืองนั้น คือการใหค้วาม สมดุลระหวา่งการเมืองของนกัการเมือง และการเมืองของ

พลเมือง รวมถึงความสมดุลระหวา่งสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 

 ประการท่ีสามคือ หนุนสงัคมมีความเป็นธรรม  โดยการใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างความเป็นธรรม

ในสงัคม โดยมุ่งเนน้การลดความเหล่ือมลํ้าท างเศรษฐกิจ สงัคม และสร้างความเป็นธรรมทางกฎหมาย  และ

ดา้นสุดทา้ยคือ นาํชาติสู่สนัติสุขเพื่อใหป้ระเทศไทยกา้วผา่นความขดัแยง้และมีความสงบสุขเกิดข้ึนในสงัคม 

 ดร. ถวลิวดี บุรีกลุ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ไดก้ล่าวถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี

ไวว้า่ เน่ืองจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มุ่งหวงัใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการยกร่าง

รัฐธรรมนูญอยา่งแทจ้ริง รวมถึงไดรู้้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั จึงไดมี้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน

หลากหลายช่องทาง เช่น การเปิดรับฟังความเห็นความคิดของประชาชนผา่นทางไปรษณีย ์เวบ็ไซต ์เฟซบุค๊ 

อีเมล ์และสามารถยืน่ท่ีกรรมาธิการได ้นอกจากน้ียงัไดมี้ การจดัเวทีการประชาเสวนาหาทางออก "สานพลงั

ประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย " ทั้งในเชิงพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย โดยท่ี ผา่นมามีประชาชนสนใจเขา้ร่วม

เสวนาเพื่อแสดงความคิดเห็น ทาํใหค้ณะอนุกรรมาธิการฯ ไดรั้บรู้กระบวนการสาระสาํคญั ส่ิงท่ีประชาชน

ตอ้งการและส่ิงท่ีประชาชนจะไดเ้ห็น คือ การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีความหมายและทาํใหมี้

การสร้างแนวคิด วิเคราะห์ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมกนั ซ่ึงทาํใหเ้ห็นวา่ ประชาชนมีความคิดท่ีทนัสมยั

และมีความต่ืนตวัท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการเดินหนา้ปฏิรูปประเทศและยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่  

 นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยงัไดมี้เน้ือหาท่ีน่าสนใจในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองธรรมาภิ

บาล โดยไดใ้ส่มาตรฐานธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มระดบันานาชาติ (เช่น SEA, HIA, EIA และ Rio 

Declaration) ไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี นอกจากน้ียงัไดเ้พิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการมีส่ว นร่วมใน

ในภาคต่างๆ เช่น การเสนอกฎหมาย การร่างกฎหมาย กระบวนการนโยบาย ตลอดจนการกระจายอาํนาจการ

บริหารงานสาธารณะไปสู่ประชาชน  

 รัฐธรรมนูญฉบบัน้ียงัไดมี้เร่ืองการจดัทาํงบประมาณท่ีมีมิติหญิงชาย (Gender Responsive 

Budgeting)  โดยยดึหลกั คือ ตอ้งการใหมี้การวิเคราะห์ร ายจ่ายหรือวิธีการหาเงินของทางราชการโดยใช้

มุมมอง บทบาทหญิงชาย  

 ในเร่ืองการเผยแพร่นั้น ไดมี้จุลสารรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป มีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ข่าวสารและ

ความกา้วหนา้ในการจดัทาํร่างรับธรรมนูญใหก้บัสาธารณชน ซ่ึงในปัจจุบนัไดจ้ดัทาํมาเป็นฉบบัท่ี 7 แลว้  

 รองศาสตราจารย ์ดร. เจษฎ ์โทณวณิก กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ไดก้ล่าวไวว้า่ รัฐธรรมนูญ

ฉบบัน้ีมีประเดน็ใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิพลเมือง และเสรีภาพของประชาชนไวม้ากมาย รัฐธรรมนูญฉบบั
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น้ีเป็นฉบบัท่ีแกไ้ขปัญหาบางอยา่งท่ีไม่ไดเ้กิดในประเทศอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาการเป็นตวัแ ทน (nominee) โดย

รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีเปิดโอกาสใหมี้กลุ่มการเมือง (political group) ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองขนาดจ๋ิว เพื่อให้

ประชาชนธรรมดาม่ีพื้นท่ีท่ีจะเขา้มาในการเมืองใหง่้ายข้ึน และในวนัหน่ึงจะสามารถพฒันาไปเป็นพรรค

การเมืองได ้ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีใชร้ะบบ openlist ซ่ึงตอ้งการใหพ้รรคการเมืองเขา้มาครอบงาํ

ผูแ้ทนราษฎรไดน้อ้ยลง ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระชาชนมีพลงัมากข้ึน ในส่วนของสมาชิกวฒิุสภานั้นจะมาจากสาม

ส่วน ซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีใหเ้สนอกฎหมายได ้แต่ไม่มีอาํนาจเท่าสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เพราะ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสามารถลม้กฎหมา ยได ้แต่สมาชิกวฒิุสภาสามารถชะลอกฎหมายไดแ้ค่นั้น 

นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยงัมีระบบรัฐสภาแบบท่ีประชาธิปไตยหลายๆ ประเทศเป็นกนั ในส่วนของ

นายกรัฐมนตรีจากคนนอกท่ีมกัเป็นกงัวลกนัวา่จะเป็นการสืบทอดอาํนาจไหมนั้น กล่าวไดว้า่โอกาสท่ีจะได ้

นายกรัฐมนตรีจากคนนอกค่อนขา้งยาก เ พราะตอ้งการเสียงขา้งมากอยา่งมากถึง สองในสาม ในขณะท่ี

นายกรัฐมนตรีคนในนั้นใชเ้สียงา้งมากอยา่งง่ายกไ็ด ้

 รองศาสตราจารย ์ดร . ปณิธาน วฒันายากร กล่าววา่ ในขณะน้ีคณะรักษาความสงบเรียบร้อย

แห่งชาติไดเ้ดินตาม Road Map อยา่งท่ีไดว้างแผนไว ้โดยไดส้ามารถสร้างสภาพแวดลอ้ม ท่ีปลอดภยัและ

มัน่คง ในขณะน้ีตอ้งป้องกนัไม่ใหมี้การต่อตา้น หรือการยัว่ยจุากส่ือท่ีจะทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาหยดุชะงกั 

ความพยายามของคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญคือการแกไ้ขปัญหากรรวมสูญของพรรคการเมือง ซ่ึง

นาํไปสู่การแกไ้ขความขดัแยง้ในประเทศ และท่ีสาํคญัคือการเดินหนา้ก ารปฏิรูปสู่อนาคตประเทศไทย โดย

ใหมี้ Social Justice ทั้งน้ีผูร่้างรัฐธรรมนูญไดร่้างรัฐธรรมนูญน้ีโดยไม่มีอาณติัจากท่ีใด ๆ และเป็นการกระทาํ

ท่ีบริสุทธืใจ 

  รองศาสตราจารย ์สิริพรรณ นกสวน สวสัดี ไดพ้ดูถึงรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัวา่เป็นรัฐธรรมนูญท่ี

มีความขดัแยง้ในตวั เอง ทาํใหเ้กิดผลท่ีไม่ไดต้ั้งใจจะใหเ้กิดข้ึน (unintentional consequence) เพราะ

รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีเป็นรัฐธรรมนูญท่ีไม่ใหค้วามเช่ือมัน่ในนกัการเมือง ซ่ึงจริงๆ แลว้เป็นส่ิงท่ีดี แต่วิธีการ

และคนท่ีดูแลมีปัญหาหลายประการ เช่น ประการท่ีหน่ึง แมว้า่ openlist จะเพิ่มความเขม้แขง็ของประชาชน 

และลดความสามารถในการครอบงาํของพรรคการเมืองท่ีมีต่อผูแ้ทนราษฎร แต่ปัญหากคื็อ จะทาํใหเ้กิดการ

ซ้ือเสียงไดง่้ายข้ึน เพราะคนในลิสตจ์ะหาเสียงและแข่งขนักนัเอง และลดความสาํคญัของพรรคการเมืองเม่ือ

เทียบกบัประชาชนลง ประการท่ีสอง การลงมติไม่ไวว้างใจ ท่ีจะทาํใหย้บุสภาไปดว้ยนั้น ทาํให้

นายกรัฐมนตรีเขา้ไปแทรกแซง เพราะไม่อยากใหมี้การเลือกตั้งบ่อยเกินไป ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาหน่ึงอาจทาํ

ใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ประการต่อมาการสร้างผูต้รวจสอบหรือ watchman นั้นเกิดปัญหวา่ ใครจะคอยดูแลผูต้รวจ

สอบ ข้ึนมา นอกจากน้ียงัป็ฯการลดความสาํ คญัของการเลือกตั้ง เช่น การท่ีใหน้ายกรัฐมนตรีมาจาก

บุคคลภายนอกนั้น ไม่มีมาตรฐานท่ีคอยตดัสินวา่ช่วงไหนท่ีเป็นเวลาวิกฤติ การเลือกตั้งจะเป็นเพียงพิธีกรรม

เท่านั้น ดงันั้น รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีจะไม่สร้างความปรองดอง ตรงกนัขา้ม จะทาํใหก้ารเมืองไทยกลบัไป

เหมือนก่อนปี พ.ศ. 2540 ท่ีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอ่อนแอ 
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การประเมินผลการสัมมนา 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัว 

1. อาชีพ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นแวดวงนกัวิชาการ รองลงมาคือขา้ราชการจากต่างประเทศ 

2. เพศ  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 

3. การรับทราบข่าวการจัดสัมมนา 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์และเฟซบุค๊ 

4. ความเห็นทัว่ไป 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกบัสถานท่ีในการจดังานสมัมนา และการอาํนวยความสะดวก

ของเจา้หนา้ท่ีมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจกบัการประชาสมัพนัธ์นอ้ยท่ีสุด 

  

ประเด็น คะแนน 

สถานท่ีและการจดังานสมัมนา 4 

การอาํนวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี 4 

เอกสารเพิ่มเติม 3.42 

การประชาสมัพนัธ์ 3.14 

เวลาการจดัสมัมนา 3.71 

อาหารวา่งและเบรก 3.6 

การมีส่วนร่วมในการสมัมนา 3.42 

 

5. วทิยากร 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจกบัวิทยากรทุกคนในระดบัดี  

 

วทิยากร คะแนน 

ศาสตราจารย ์ดร. สุจิต บุญบงการ 4.28 

รองศาสตราจารย ์ดร. เจษฎ ์โทณวณิก 4.42 

ดร. ถวิลวดี บุรีกลุ 4 

รองศาสตราจารย ์ดร. ปณิธาน วฒันายากร 4.28 

รองศาสตราจารย ์สิริพรรณ นกสวน สวสัดี 4.57 

รองศาสตราจารย ์ดร.ฐิตินนัท ์พงษสุ์ทธิรักษ ์ 4.57 



5 
 

  

6. การนําไปใช้  

 ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสมัมนาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการทาํ

วิจยัมากท่ีสุด 

ประเด็น คะแนน 

เอกสารท่ีแจกมีประโยชน์ 3.85 

สามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายทอ้งถ่ิน 3.85 

สามารถนาํไปใชใ้นการศึกษา 4.16 

สามารถนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 4.16 

สามารถนาํไปใชไ้ดใ้นการวิจยั 4.5 

สามารถนาํไปทาํความเขา้ใจกฎหมาย 4.16 

 


