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	 เม่ื่�อวัันพฤหััสบดีีทีี่�	1	เมื่ษายน	2564	ณ	ห้ัองประชุุมื่บี	1	อาคาร

รัฐสภา	 เกีียกีกีาย	 ที่างสถาบันพระปกีเกีล้้า	 ด้ีวัยควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อจากี

สำานักีงานเล้ขาธิิกีารสภาผู้้้แที่นราษฎร	 แล้ะองค์กีร	 The	 National	

Democratic	 Institution	 (NDI)	 ได้ีมีื่กีารจัดีกิีจกีรรมื่สัมื่มื่นาเวัทีี่

สาธิารณะ	เร่�อง	กีารออกีแบบรัฐธิรรมื่น้ญ	ผู่้านแนวัคิดีรัฐธิรรมื่น้ญนิยมื่	

เพ่�อเป็นกีารบรรยายให้ัควัามื่ร้้แล้ะแล้กีเปลี้�ยนควัามื่คิดีเห็ันสาธิารณะใน

ประเดี็นของกีารออกีแบบรัฐธิรรมื่น้ญให้ัมีื่ควัามื่เป็นประชุาธิิปไตยอย่าง

แท้ี่จริงด้ีวัยกีารใชุ้แนวัคิดีรัฐธิรรมื่น้ญนิยมื่เป็นแก่ีนกีล้าง	

สัมมนาเวที่ีสาธิารณะ

การออกแบบรัฐธรรมนููญ 
ผ่่านูแนูวคิิดรัฐธรรมนููญนูิยม
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	 กิีจกีรรมื่สาธิารณะได้ีเริ�มื่ต้นอย่างเป็นที่างกีาร 

ด้ีวัยกีารกีล่้าวัเ ปิดีงานโดียนายศิิโรจน์ 	 แพที่ย์ พัน ธ์ุิ 

รองเล้ขาธิิกีารสำานักีงานเล้ขาธิิกีารสภาผู้้้แที่นราษฎร	ซ่ึ่�งยังได้ี

กีล่้าวัถ่งควัามื่สำาคัญของกีารที่ำาหัน้าทีี่�ของสมื่าชิุกีสภาผู้้้แที่น

ราษฎรในระบอบประชุาธิิปไตย	

	 จากีนั�นจ่งเป็นบที่กีล้า่วัเปิดีของ	ดีร.	สติธิร	ธินานิธิิโชุติ	

ผู้้้อำานวัยกีารสำานักีนวััตกีรรมื่เพ่�อประชุาธิิปไตย	 สถาบัน 

พระปกีเกีล้้า	 ในประเด็ีนสำาคัญค่อ	 กีระบวันกีารเปลี้�ยนผู่้าน 

ส่้ควัามื่เป็นประชุาธิิปไตยของประเที่ศิไที่ย	ทัี่�งควัามื่สำาคัญของ

กีารเล่้อกีตั�งจากีระดีบัชุาติส่้ท้ี่องถิ�น	แล้ะประเดีน็กีารออกีแบบ

แก้ีไขรัฐธิรรมื่น้ญของไที่ยซ่ึ่�งยังคงอย่้ในชุ่วังดีำาเนินกีารแล้ะ 

ต้องติดีตามื่กัีนต่อไป	

	 ถัดีมื่าเป็นกีารกีล้่าวัต้อนรับแล้ะแนะนำาวิัที่ยากีร

ประจำาเวัทีี่สาธิารณะครั�งนี�โดีย	 นายเอ็ดีมื่อนด์ี	 เอเฟนดิีจา 

(Mr.	 Edmond	 Efendija)	 ทีี่�ปร่กีษาประจำารัฐสภา 

(Parliamentary	 advisor)	 จากีองค์กีร	 NDI	 โดียเป็น 

กีารกีล่้าวัแนะนำากีารที่ำาหัน้าทีี่� ของ	 NDI	 ในกีารใหั ้

ควัามื่สนับสนุนควัามื่ร้้ที่างวิัชุากีารเพ่�อประโยชุน์ในกีารที่ำางาน

ของรัฐสภาผู่้านประสบกีารณ์กีว่ัา	 40	 ปีทีี่�ได้ีที่ำางานร่วัมื่กัีบ

แต่ล้ะประเที่ศิทัี่�วัโล้กี	เชุ่นเดีียวักัีบควัามื่พร้อมื่ขององคก์ีรทีี่�จะ

ให้ัควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อสนับสนุนองค์ควัามื่ร้้ในกีระบวันกีารออกีแบบ

รัฐธิรรมื่น้ญทีี่�ดีีให้ัแก่ีทัี่�วัโล้กี	รวัมื่ถ่งรัฐธิรรมื่น้ญไที่ยด้ีวัย	
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	 เม่ื่�อเข้าส่้เน่�อหัาของกีารบรรยายทีี่�นำาโดีย	ดีร.	เดีวิัดี	

ซีึ่	 วิัล้เลี้ยมื่ส์	 (Dr.	 David	 C.	 Williams)	 ผู้้้อำานวัยกีาร 

ศ้ินย์ศ่ิกีษาประชุาธิิปไตยภายใต้รัฐธิรรมื่น้ญ	 (Center	 for	

Constitutional	 Democracy)	 ผู้้้บรรยายไดี้แบ่งเน่�อหัา 

กีารบรรยายออกีเป็น	 2	 ส่วันใหัญ่	 ได้ีแก่ี	 ส่วันแรกี 

ทีี่� เ ป็นหัลั้กีกีารพ่�นฐานของแนวัคิดี รัฐธิรรมื่น้ญนิยมื่ 

(constitutionalism)	 แล้ะส่วันทีี่�สองซ่ึ่�งเป็นข้อพิจารณา 

ต่อกีระบวันกีารออกีแบบรัฐธิรรมื่น้ญ	ดัีงอภิปรายต่อไป

 ส่่วนแรก  ของกีารบรรยาย	 เป็นประเดี็นของ 

“หลัักการพื้้�นฐานของแนวคิิดรัฐธรรมนูญนิยม”	 ผู้้้บรรยาย 

เริ�มื่ต้นทีี่�คุณสมื่บัติพ่�นฐานทีี่�รัฐธิรรมื่น้ญต้องมีื่ทัี่�ง	5	ข้อ	ได้ีแก่ี

1.	 กีารกีำาหันดีโครงสร้างรัฐบาล้

2.	 มีื่ข้อจำากัีดีแก่ีรัฐบาล้

3.	 เปลี้�ยนแปล้งยากี

4.	 อำานาจส้งสุดีในที่างกีฎหัมื่าย

5.	 มื่าจากีเจตนารมื่ณ์ของประชุาชุนทีี่� ยินยอมื่ให้ั มีื่

รัฐธิรรมื่น้ญ	

	 ซ่ึ่�งผู้้้บรรยายเน้นยำ�าว่ัาข้อสุดีท้ี่ายสำาคัญมื่ากีเน่�องจากี

รัฐธิรรมื่น้ญค่อสัญญาประชุาคมื่ระหัว่ัางประชุาชุนกัีบรัฐบาล้	

ประชุาชุนจ่งเป็นรากีฐานแห่ังอำานาจในกีารเป็นผู้้้จำากัีดีอำานาจ

ของ รัฐบาล้	 เ ชุ่นเ ดีียวักัีบ ผู้้้ ทีี่� ไ ด้ี รับเ ล่้อกีให้ัที่ำาหัน้าทีี่� 

ร่างรัฐธิรรมื่น้ญก็ีจำาเป็นต้องได้ีรับเล่้อกีจากีประชุาชุน	 แล้ะ 

รับฟังเสียงของประชุาชุน	 เพ่�อตอบสนองให้ัเกิีดี	 “รัฐบาลัท่ี่�
ประชาชนต้้องการอย่างแที่้จริง” 

ประเด็นูสำำาคิัญจากการสำัมมนูา 	 แนวั คิดี เ ร่� อ ง  “ห้ วง โอกาส่แ ห่งรั ฐธรรมนูญ” 
(constitutional moment)	เป็นเร่�องหัน่�งทีี่�ผู้้้บรรยายเสนอถ่ง
ปรากีฏกีารณ์ของรัฐธิรรมื่น้ญทีี่�เคยร่างไว้ัในอดีีตไม่ื่สามื่ารถ

ตอบสนองต่อควัามื่เปลี้�ยนแปล้งทีี่�เกิีดีข่�นในอนาคต	 	 จนนำา

มื่าส่้กีารทีี่�ประชุาชุนเหัน็ควัามื่สำาคัญของกีารแกีรั้ฐธิรรมื่น้ญใน

ห้ัวังจังหัวัะดัีงกีล่้าวั	เน่�องจากีรัฐธิรรมื่น้ญ	ค่อ	เคร่�องม่ื่อทีี่�มีื่ไว้ั

รับม่ื่อปัญหัาทีี่�เป็นบริบที่เฉพาะของประเที่ศิดี้วัยวิัถีที่าง 

ทีี่�เหัมื่าะกีับวััฒนธิรรมื่แล้ะประเพณีของประเที่ศิตนเอง 

แต่อย่างไรก็ีตามื่ผู้้้บรรยายมื่องว่ัามีื่ด้ีานกีลั้บของปรากีฏกีารณ์

ดัีงกีล่้าวั	 ไม่ื่ว่ัาจะเป็นกีารขยายอำานาจของผู้้้มีื่อำานาจที่าง 

กีารเม่ื่อง	 หัร่อกีารออกีแบบรัฐธิรรมื่น้ญทีี่�ไม่ื่ได้ีอย่้ใน 

ห้ัวังโอกีาสแห่ังรัฐธิรรมื่น้ญจนอาจนำามื่าส่้ผู้ล้ลั้พธ์ิทีี่�แย่ในทีี่�สุดี	

เพราะกีารแก้ีไขรัฐธิรรมื่น้ญนั�น	 นอกีจากีจะพิจารณาจากี 

ควัามื่จำาเป็นแล้ะเป้าหัมื่ายทีี่�ต้องกีารไปถ่งแล้้วั	 ยังต้อง

พิจารณาถ่งห้ัวังโอกีาสทีี่�เหัมื่าะสมื่	 เชุ่น	 บริบที่แวัดีล้้อมื่ที่าง 

กีารเม่ื่อง	 ควัามื่สัมื่พันธ์ิที่างอำานาจของสถาบัน	 แล้ะผู้้้เล่้น

ที่างกีารเม่ื่องต่าง	ๆ	ด้ีวัย	มิื่เชุ่นนั�นอาจนำาไปส่้ควัามื่ล้้มื่เหัล้วั

ในกีารแกี้ไข	 หัร่อร่างรัฐธิรรมื่น้ญทีี่�ต้องกีารไดี้	 อีกีทัี่�งยังอาจ

เป็นควัามื่ล้้มื่เหัล้วัทีี่�แก้ีกีลั้บค่นไม่ื่ได้ีอีกีด้ีวัย

	 ประเด็ีนกีารออกีแบบรัฐธิรรมื่น้ญ	ผู้้้บรรยายกีล่้าวัว่ัา

เป็นองค์ควัามื่ร้้ทีี่�เพิ�งก่ีอตัวัเปน็สาขาวัชิุาได้ีราวั	ๆ 	30	ปีเท่ี่านั�น	

ซ่ึ่�งเป็นศิิล้ปะเพ่�อกีารออกีแบบรัฐธิรรมื่น้ญประยุกีต์ให้ัเข้ากัีบ

แต่ล้ะประเที่ศิผู้่านกีระบวันกีารปร่กีษาหัาร่อประชุาชุน

ครอบคลุ้มื่ทุี่กีกีลุ่้มื่ทีี่�มีื่ควัามื่หัล้ากีหัล้าย	 อันประกีอบด้ีวัย 

4	ขั�นตอนสำาคัญ	ได้ีแก่ี	1)	ที่ำาควัามื่เข้าใจควัามื่ท้ี่าที่ายแล้ะ

ปัญหัาที่างสังคมื่ทีี่�กีำาลั้งเผู้ชิุญ	2)	รัฐบาล้มีื่ที่รัพยากีรเพียงใดี	

แล้ะมีื่ควัามื่เป็นไปได้ีในกีารจัดีสรรที่รัพยากีรอย่างไรบ้าง 

3)	 วััฒนธิรรมื่กีารเม่ื่องของประเที่ศิเป็นอย่างไร	 4)	 สถาบัน 

ต่าง	 ๆ	 ของประเที่ศิมีื่ประวััติควัามื่เป็นมื่าอย่างไร	 ทัี่�งนี� 

ผู้้้บรรยายเน้นยำ�าว่ัาในที่างกีล้ับกัีนอาจเกีิดีควัามื่ผู้ิดีพล้าดีใน

กีระบวันกีารรับฟังควัามื่คิดีเห็ันได้ีหัากีเกิีดีเหัตุกีารณ์ 

อย่างน้อยหัน่�งใน	4	ประกีารต่อไปนี�	ได้ีแก่ี

1.	 ไม่ื่ได้ีมีื่กีารปร่กีษาอย่างเปิดีกีว้ัางสาธิารณะอย่างเพียงพอ	

2.	 ขาดีคำาแนะนำาจากีผู้้้มีื่ควัามื่ร้้หัร่อประสบกีารณ์

3.	 ผู้้้มีื่ส่วันเกีี�ยวัข้องกัีบผู้ล้ประโยชุน์ไม่ื่ได้ีถ้กีเชิุญมื่า 

มีื่ส่วันร่วัมื่ในกีระบวันกีาร

4.	 มีื่ควัามื่พยายามื่แที่รกีแซึ่งครอบงำากีระบวันกีาร

	 กีรณีทีี่� เ กิีดีเหัตุข้อใดีข้อหัน่� ง ข้างต้นอาจที่ำาให้ั

กีระบวันกีารรับฟังล้้มื่เหัล้วัได้ี



4

 ส่่วนที่่�ส่อง	ว่ัาด้ีวัย “ข้อพื้ิจารณาต้่อกระบวนการ
ออกแบบรัฐธรรมนูญ”	 ผู้้้บรรยายเน้นถ่งคุณลั้กีษณะของ

รัฐธิรรมื่น้ญในกีารจำากัีดีอำานาจในเชิุงโครงสร้างของ 

นักีกีารเม่ื่อง	แล้ะกีารจำากัีดีอำานาจของรัฐบาล้	ด้ีวัยกีารที่ำาให้ั

รัฐธิรรมื่น้ญสามื่ารถแกี้ไขได้ียากี	 ในส่วันนี�ผู้้้บรรยายจ่งเริ�มื่

จากีกีารตั� งคำาถามื่ว่ัา 	 “อะไรบ้้างท่ี่�ควรระบุ้ไ ว้ใน

รัฐธรรมนูญ?” โดียนอกีจากีประเด็ีนพ่�นฐานอย่าง 

สิที่ธิิมื่นุษยชุน,	หัลั้กีกีารแบ่งแยกีอำานาจ,	ร้ปแบบกีารปกีครอง	

นอกีจากีนั�นแล้้วั	 สิ�งทีี่�ต้องคำาน่งถ่งมีื่	 2	 ประกีาร	 ได้ีแก่ี 

1)	 ควัามื่ไม่ื่เชุ่�อใจนักีกีารเม่ื่อง	 แล้ะ	 2)	 กีารตั�งเง่�อนไขให้ั

รัฐธิรรมื่น้ญแก้ียากี	 เพราะนักีกีารเม่ื่องมีื่ควัามื่ขัดีแย้งด้ีาน 

ผู้ล้ประโยชุน์ทีี่�ต้องชัุ�งใจระหัว่ัางกีารที่ำาเพ่�อสาธิารณะประโยชุน์

กัีบกีารที่ำาเพ่�อประโยชุน์ส่วันตน	 ประกีอบกัีบกีารทีี่�หัากี 

นักีกีารเม่ื่องได้ีรับอำานาจในกีารกีำาหันดีอำานาจแล้ะประโยชุน์

ทีี่�จะได้ีรับจากีกีารดีำารงตำาแหัน่ง	จะส่งผู้ล้เสียต่อกีารตรวัจสอบ

ถ่วังดุีล้ที่างอำานาจแล้ะที่ำาให้ัประชุาชุนไม่ื่ได้ีรับสาธิารณะ

ประโยชุน์อย่างเต็มื่ทีี่�	เม่ื่�อเป็นเชุ่นนั�นผู้้้บรรยายจ่งมื่องว่ัาวิัธีิกีาร

เบ่�องต้น	 ค่อ	 สิ�งทีี่�ประชุาชุนไม่ื่ได้ีเห็ันประเด็ีนจำาเป็นทีี่�ต้อง

สงวันไว้ัจากีนักีกีารเม่ื่อง	 ให้ันำาสิ�งดัีงกีล่้าวันั�นแยกีออกีจากี

รัฐธิรรมื่น้ญได้ีเล้ย	

	 ในขณะเดีียวักัีน	 หัากีต้องกีารให้ัรัฐธิรรมื่น้ญแก้ีไข

ยากียอ่มื่นำามื่าส่้	“ความตึึงเคร่ยดระหวา่งส่ิ่�งท่ี่�ควรสิ่งวนไว้

กัับ้ส่ิ่�งท่ี่�สิ่ามารถแก้ัไขได้”	 เน่�องจากีบางสิ�งจำาเป็นต้องคงไว้ั 

ให้ัเปลี้�ยนแปล้งได้ีตามื่กีาล้เวัล้า	 หัร่อสิ�งนั�นอาจเป็นสิ�งทีี่� 

ไม่ื่สามื่ารถคาดีกีารณ์แนวัโน้มื่ควัามื่เปลี้�ยนแปล้งใน 

อนาคตได้ี	อาทิี่	ระบบเล่้อกีตั�งทีี่�ควัรมีื่ควัามื่ย่ดีหัยุ่นสอดีคล้้อง

กัีบประชุาธิิปไตยทีี่�ขยายควัามื่ครอบคลุ้มื่กีลุ่้มื่ที่างสังคมื่ 

ต่าง	 ๆ	 มื่ากีข่�น	 ทัี่�งนี�ผู้้้บรรยายมื่องวั่า	 ไม่ื่มีื่เคร่�องม่ื่ออันเป็น

สากีล้ในกีารสากีล้ในกีารออกีแบบรัฐธิรรมื่น้ญ	 หัากีแต่ต้อง 

ชัุ�งนำ�าหันักีระหัว่ัางแต่ล้ะคุณค่าทีี่�ประชุาชุนมื่องว่ัาพ่งสงวันหัร่อ

ต้องเปลี้�ยนแปล้งไปตามื่แต่ล้ะกีรณี

	 ท้ี่ายทีี่�สุดีแล้้วั	 ผู้้้บรรยายเน้นยำ�าควัามื่สำาคัญของ 

กีารทีี่�รัฐธิรรมื่น้ญมีื่หัลั้กีคำ�าประกัีนในเร่�องถ่วังดุีล้ตรวัจสอบ

ที่างกีารเม่ื่อง	เพ่�อให้ัเกิีดีควัามื่มัื่�นใจว่ัาผู้้้มีื่อำานาจจะไม่ื่ขยาย

ขอบเขตอำานาจของตนเองผู่้านกีารแก้ีไขรัฐธิรรมื่น้ญ 

ซ่ึ่�งกีารสร้างปลั้กีประกัีนในกีารจำากัีดีอำานาจเชุ่นนี�ถ่อเป็นหััวัใจ

หัลั้กีของหัลั้กีรัฐธิรรมื่น้ญนิยมื่	ดัีงนั�น	ผู้้้บรรยายจ่งเสนอแสดีง

ให้ัเห็ันผู่้านตัวัแบบของรัฐธิรรมื่น้ญของสหัรัฐอเมื่ริกีาทีี่�ให้ั

ควัามื่สำาคัญแก่ี	4	ด้ีาน	เพ่�อป้องกัีนกีารรวัมื่ศ้ินย์อำานาจ	ได้ีแก่ี	

1.	 หัลั้กีกีารแบ่งแยกีอำานาจ	(separation	of	powers

2.	 หัลั้กีกีารกีระจายอำานาจแบบสหัพันธิรัฐ	(federalism

3.	 หัลั้กีสิที่ธิิของปัจเจกี	(individual	rights)

4.	 ระบบเล่้อกีตั�ง	(electoral	law)

	 ทัี่�งนี�	 ผู้้้บรรยายยังกีล่้าวัทิี่�งท้ี่ายว่ัา	 การออกแบบ
รัฐธรรมนูญจำาเป็นต้้องแบ่งอำานาจออกจากรัฐบาลักลัาง 
ให้มากท่ี่�สุ่ด ด้วยวิธ่ท่ี่�ถููกต้้องแลัะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
สิ�งนี�เองทีี่�จำาเป็นทีี่�จะต้องนำามื่าใส่ไว้ัในรัฐธิรรมื่น้ญ


