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ผ่้้ออกแบับั:

	 เม่ื่�อวัันศุุกร์์ท่ี่�	 6	 สิิงหาคมื่	 2564	 ที่างสิถาบัันพร์ะปกเกล้้า 

ด้้วัยควัามื่ร่์วัมื่ม่ื่อจากสิำานักงานเล้ขาธิิการ์สิภาผู้้้แที่นร์าษฎร์	แล้ะสิถาบััน

ส่ิงเสิริ์มื่ปร์ะชาธิิปไตยเพ่�อการ์ต่างปร์ะเที่ศุ	 (National	 Democratic	

Institution:	 NDI)	 ได้้ม่ื่การ์จัด้กิจกร์ร์มื่สัิมื่มื่นาเวัท่ี่สิาธิาร์ณะ	 เร่์�อง 

การออกแบบรัฐธรรมนููญ : กระบวนูการสำำาหรับการมีสำ่วนูร่วมสำาธารณะ 
ในูการร่างรัฐธรรมนููญ ซ่ึ่�งเหมื่าะสิมื่กับัสิถานการ์ณ์ของปร์ะเที่ศุไที่ย 

ในปัจจุบััน	เพ่�อนำาไปศุ่กษาต่อยอด้แล้ะปรั์บัใช้กับัการ์พัฒนาปร์ะชาธิิปไตย

ของปร์ะเที่ศุไที่ยต่อไป

สิัมมนาเวัที่่สิาธิาร์ณะ 

: กระบวนูการสำำาหรับการมีสำ่วนูร่วมสำาธารณะในูการร่างรัฐธรรมนููญ
การออกแบบรัฐธรรมนููญ
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	 David	C.	Williams	ได้้นำาเสินอสิภาพปัญหาหลั้ก

ของการ์ร่์างหร่์อการ์ออกแบับัรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญ	ได้้แก่

1.	 การ์สิร้์างสิมื่ดุ้ล้ร์ะหว่ัางการ์ม่ื่ส่ิวันร่์วัมื่สิาธิาร์ณะ

กับัภาวัะนำาของผู้้้นำา	 	

2.	 ฉัันที่ามื่ติร่์วัมื่ในแนวัที่างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญนิยมื่	

ประเด็็นูสำำาคััญจากการสำัมมนูา

ฉัันูทามติิร่วม
ในูแนูวทางรัฐธรรมนููญนูิยม

	 การ์สิร้์างฉัันที่ามื่ติร่์วัมื่ต้องเป็นไปได้้ตามื่แนวัที่าง

การ์เปิด้ให้สิาธิาร์ณะม่ื่ส่ิวันร่์วัมื่มื่ากท่ี่�สุิด้	เปิด้กว้ัางให้ทุี่กฝ่่าย

เข้ามื่าม่ื่สิ่วันร่์วัมื่	 ล้ด้อคติ	 ที่ำาให้ข้อม้ื่ล้ท่ี่�ได้้ร์ับัเกิด้ปร์ะโยชน์

แล้ะผู้้้ยกร่์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญเข้าถ่งได้้	ดั้งนั�น	การ์สิร้์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญ

ท่ี่�ด่้ต้องพัฒนาให้เกิด้ฉัันที่ามื่ติในแนวัที่างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญนิยมื่

ด้้วัยการ์ม่ื่สิว่ันร์ว่ัมื่สิาธิาร์ณะ	ม่ื่เหตผุู้ล้ปร์ะกอบั	6	ปร์ะการ์	ค่อ	

 วิัที่ยากร์นำาเสินอวั่าการ์สิร์้างสิมื่ดุ้ล้ร์ะหว่ัางการ์ 

ม่ื่ส่ิวันร่์วัมื่สิาธิาร์ณะกับัภาวัะนำาของผู้้้นำา	ถ่อเป็นหัวัใจสิำาคัญ

ของกร์ะบัวันการ์ยกร่์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญท่ี่�ต้องเปิด้ให้ปร์ะชาชนได้้

ม่ื่ส่ิวันร์ว่ัมื่อยา่งแท้ี่จริ์ง	เพร์าะเปน็ไปตามื่หล้กัอำานาจอธิิปไตย

เป็นของปวังชน	 ปร์ะชาชนมื่อบัอำานาจให้แก่รั์ฐบัาล้หร่์อ 

ผู้้้ปกคร์อง	 โด้ยร์ัฐบัาล้หร่์อผู้้้ปกคร์องม่ื่อำานาจอย่างจำากัด้ 

เท่ี่าท่ี่�ได้้รั์บัมื่อบัมื่า	 ดั้งนั�น	 รั์ฐบัาล้หร่์อผู้้้ปกคร์องจะม่ื่ควัามื่ 

ชอบัธิร์ร์มื่	(Legitimate)	ตร์าบัเท่ี่าท่ี่�ด้ำาเนินการ์ภายในกร์อบั

อำานาจท่ี่�รั์บัมื่อบัมื่าจากปร์ะชาชนเท่ี่านั�น	 จากบัริ์บัที่ดั้งกล่้าวั

ข้างต้น	 จ่งเป็นโจทย์สำำาคััญสำำาหรับกระบวนูการยกร่างรัฐธรรมนููญ 
ที�ติ้องสำร้างสำมด็ุลในูการทำาให้ประชาชนูมีอำานูาจอย่างแท้จริง มิใช่ให้
ผูู้้นูำาหรือผูู้้ปกคัรองแทรกแซงหรือชี�นูำาทั�งหมด็  

การสำร้างสำมด็ุลระหว่าง
การมีสำ่วนูร่วมสำาธารณะกับ
ภาวะนูำาของผูู้้นูำา
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1. คัวามชอบธรรมของประชาธิปไติย	 ปร์ะชาชนได้้ปกคร์อง
ตนเอง	 ใช้อำานาจเล่้อกตั�ง ผู้้้แที่น	 สิำาหรั์บัการ์ร่์าง

รั์ฐธิร์ร์มื่น้ญท่ี่�ถ่อว่ัาเป็นกฎหมื่ายส้ิงสุิด้	 เป็นกติกาท่ี่�

กำาหนด้ร้์ปแบับัของรั์ฐบัาล้	กล่้าวัอ่กนัยหน่�งค่อควัามื่ชอบั

ธิร์ร์มื่ของรั์ฐบัาล้ข่�นอย่้กับัควัามื่ยินยอมื่ให้ใช้อำานาจ 

ซ่ึ่�งเป็นไปตามื่หลั้กการ์ท่ี่�ว่ัาอำานาจอธิิปไตยเป็นของปวัง

ชน	โด้ยท่ี่�ปร์ะชาชนให้ควัามื่ยินยอมื่เม่ื่�อแร์กจัด้ตั�งรั์ฐบัาล้

ตามื่รั์ฐธิร์ร์มื่น้ญกำาหนด้	 แล้ะให้ควัามื่ยินยอมื่ผู่้าน 

การ์ออกเส่ิยงเล่้อกตั�ง

คัวามท้าทาย
	 ควัามื่ท้ี่าที่ายในการ์สิร์า้งการ์ม่ื่ส่ิวันร่์วัมื่สิาธิาร์ณะใน

การ์ร์่างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญ	 ม่ื่ปร์ะเด้็นพิจาร์ณา	 4	 ปร์ะการ์	 ด้ังน่� 

1) ความรู้้�ของสาธารู้ณชน (Public Knowledge)

2) การู้ให้�ทุุกภาคทุุกกลุุ่�มเข�ารู้�วม (Inclusivity)

3) การู้ช้�นำาของผู้้�นำา (Elite manipulation)

4) ความขัดแย้�งของสังคม (Social Conflict)

2. การมีรัฐธรรมนููญที�ด็ีข้�นู	 รั์ฐธิร์ร์มื่น้ญของแต่ล้ะปร์ะเที่ศุ 

ม่ื่ควัามื่แตกต่างกัน	แต่รั์ฐธิร์ร์มื่น้ญต้องกำาหนด้ให้ม่ื่เคร่์�อง

ม่ื่อในการ์จัด้การ์ปัญหาของปร์ะชาชน	สิะท้ี่อนวิัถ่ช่วัติแล้ะ

วััฒนธิร์ร์มื่ก่อให้เกิด้ควัามื่หวััง	 ดั้งนั�น	 รั์ฐธิร์ร์มื่น้ญต้องม่ื่

พ่�นฐานมื่าจากเจตจำานงแล้ะควัามื่ร้้์ของปร์ะชาชนเป็น

สิำาคัญ	

3. การบังคัับใช้ที�ดี็ข้�นู	 ปร์ะชาธิิปไตยจะบัร์ร์ลุ้ผู้ล้สิำาเร็์จเม่ื่�อ

ปร์ะชาชนได้้เข้าไปม่ื่ส่ิวันร่์วัมื่ในรั์ฐบัาล้	 แล้ะได้้ติด้ตามื่

ตร์วัจสิอบัผู้้้แที่นของปร์ะชาชน	 โด้ยรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญเป็นสิิ�งท่ี่�

กำาหนด้เคร่์�องม่ื่อสิำาหรั์บัการ์ติด้ตามื่ตร์วัจสิอบัผู้้้แที่นของ

ปร์ะชาชน	 ซ่ึ่�งจะใช้เคร่์�องม่ื่อดั้งกล่้าวัได้้ด่้ปร์ะชาชนต้อง

เข้าใจแล้ะยอมื่รั์บัเคร่์�องม่ื่อดั้งกล่้าวั	

4. พลเมืองที�เข้มแข็งข้�นู	 พบัวั่าการ์ท่ี่�ปร์ะชาชนม่ื่ควัามื่ร์้้แล้ะม่ื่
การ์ยอมื่รั์บัในปร์ะชาธิิปไตยมื่ากข่�นทัี่�งในหลั้กนิติรั์ฐ	

นิติธิร์ร์มื่	ปร์ะชาชนจะยิ�งม่ื่แนวัโน้มื่	“ไม่ื่เช่�อมัื่�น”	ในคนท่ี่�

ใช้อำานาจมื่ากยิ�งข่�น		อย่างไร์ก็ตามื่หากปร์ะชาชนเช่�อใน

ปร์ะชาธิิปไตยแล้ะนิติรั์ฐ	นิติธิร์ร์มื่อย่างแท้ี่จริ์ง	ปร์ะชาชน

จะย่ด้แนวัที่างในการ์ติด้ตามื่ตร์วัจสิอบัแล้ะเร่์ยกร้์อง 

ควัามื่รั์บัผิู้ด้ชอบัจากนักการ์เม่ื่อง	 ด้้วัยนัยยะเช่นน่� 

“ควัามื่ไม่ื่เช่�อมัื่�นของปร์ะชาชน”	 จะที่ำาให้เกิด้เป็น

ปร์ะชาธิิปไตยมื่ากข่�น	

5. การสำร้างคัวามปรองด็องและฉัันูทามติิ	 ควัามื่คาด้หวัังให้

กร์ะบัวันการ์ยกร่์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญนำาไปส่้ิควัามื่ปร์องด้อง

แล้ะฉัันที่ามื่ติร่์วัมื่กันของสัิงคมื่	 โอกาสิในการ์สิร้์าง 

ควัามื่ปร์องด้องค่อการ์หยุด้ที่ำาร้์ายฝ่่ายตร์งข้ามื่	 แต่ไม่ื่ม่ื่

ฝ่่ายไหนอยากหยุด้ก่อน	จ่งต้องที่ำาให้หยุด้พร้์อมื่กันซ่ึ่�งจะ

นำาไปส่้ิการ์ปร์องด้องได้้ในท่ี่�สุิด้	คำาถามื่สิำาคัญค่อแนวัที่าง

ใด้ท่ี่�จะปกปอ้งทุี่กฝ่่ายจากควัามื่ขดั้แยง้	ท่ี่�สิำาคัญต้องเป็น

หนที่างท่ี่�ด่้�ท่ี่�สุิด้สิำาหรั์บัปร์ะชาชนด้้วัย

6. การธำารงเสำถีียรภาพของระบอบการปกคัรอง	ตามื่ข้อกำาหนด้
ในร์ัฐธิร์ร์มื่น้ญปร์ะชาชนเป็นส่ิวันหน่�งของร์ะบัอบัการ์

ปกคร์อง	 เป็นส่ิวันหน่�งของการ์ก่อร่์างสิร้์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญท่ี่�

ถ่อเป็นกฎหมื่ายส้ิงสุิด้ของปร์ะเที่ศุ	 แต่หากเม่ื่�อใด้ม่ื่ฝ่่าย

หน่�งได้้ปร์ะโยชน์จากรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญ	 ปร์ะชาชนก็มัื่กจะไม่ื่

ปกป้องรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญฉับัับันั�น	ซ่ึ่�งพบัข้อม้ื่ล้ในเชิงปร์ะจักษ์ว่ัา

ปร์ะชาชนม่ื่แนวัโน้มื่สินับัสินุนรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญท่ี่�พวักเขาได้้ม่ื่

ส่ิวันร์่วัมื่ในการ์จัด้ที่ำา	 แต่จะไม่ื่สินับัสินุนรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญท่ี่�ม่ื่

แต่บัังคับัให้ปฏิิบััติตามื่เท่ี่านั�น
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	 ทัี่�งน่�	 ในช่วังของการ์ร์ะบัาด้ของไวัรั์สิโควิัด้-19 

จ่งจำาเป็นต้องม่ื่กล้ไกแล้ะเคร่์�องม่ื่อสิำาหรั์บัการ์สิร้์างการ์ม่ื่ 

ส่ิวันร่์วัมื่สิาธิาร์ณะท่ี่�เหมื่าะสิมื่	 เช่น	 การ์ใช้ส่ิ�อออนไล้น์	 หร่์อ

การ์คัด้เล่้อกกลุ่้มื่ตัวัอย่างแล้ะเป็นผู้้้ม่ื่ส่ิวันเก่�ยวัข้อง

	 การ์ออกเส่ิยงปร์ะชามื่ติ	(Deliberative	Referenda)	

ม่ื่ลั้กษณะสิำาคัญ	ค่อ	การ์คัด้เล่้อกปร์ะชากร์กลุ่้มื่ตัวัอย่างจาก

พ่�นท่ี่�ต่าง	ๆ 	ม่ื่การ์ให้ข้อม้ื่ล้เพ่�อปร์ะกอบัการ์พิจาร์ณา	ให้เวัล้า

แล้ะม่ื่การ์จัด้ให้พ้ด้คุยแล้กเปล่้�ยนควัามื่คิด้เห็น	 จนกว่ัาจะม่ื่

ฉัันที่ามื่ ติ ร่์ วัมื่ กัน 	 แล้ะนำาไป ส่้ิ กา ร์ ร์ าย งานผู้ล้ ต่อ 

ผู้้้ร่์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญ		ทัี่�งน่�	ต้องไมื่ใ่ช่การ์ออกเส่ิยงปร์ะชามื่ตท่ิี่�ให้

ตอบัได้้เพ่ยง	 “เห็นชอบั”	 หร่์อ	 “ไมื่่เห็นชอบั”	 เท่ี่านั�น	

กร์ะบัวันการ์น่�เร่์ยกวั่าการ์ที่ำาปร์ะชามื่ติแบับัปร่์กษาหาร่์อ	

(Advisory	Referendum)		

	 สิำาห รั์บัการ์ พิจาร์ณายก ร่์า ง รั์ ฐ ธิ ร์ ร์มื่ น้ญนั� น 

เป็นบัที่บัาที่ขององค์กร์ร่์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญ	 หร่์อ	 CMBs	 ภายใต้ 

ข้อควัร์พิจาร์ณาเร่์�องร์ะยะเวัล้าท่ี่�ใช้ในการ์ยกร่์าง	ซ่ึ่�งข่�นอย่้กับั

ปัจจัยต่าง	ๆ 	หล้ายปร์ะการ์	โด้ยร์ะยะเวัล้าท่ี่�เหมื่าะสิมื่ควัร์เปน็	

1	–	2	ปี	ทัี่�งน่�	ในขั�นตอนการ์ยกร่์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญยังคงจำาเป็น

ต้องจัด้ให้ปร์ะชาชนม่ื่ส่ิวันร่์วัมื่	 ซ่ึ่�งเป็นเง่�อนไขท่ี่�เก่�ยวัข้องกับั

ควัามื่ชอบัธิร์ร์มื่ขององค์กร์ร่์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญ	 แล้ะองค์กร์ท่ี่� 

รั์บัอาณัติมื่อบัหมื่ายมื่า	

	 การ์ปร่์กษาหาร่์อสิาธิาร์ณะครั์�งท่ี่�สิอง	 เป็นการ์สิรุ์ป

ข้อม้ื่ล้จากการ์ปร่์กษาหาร่์อสิาธิาร์ณะครั์�งแร์ก	 นำาเสินอสิิ�งท่ี่� 

ผู้้้ร่์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญรั์บัฟัังมื่าจากปร์ะชาชน	 อธิิบัายถ่งการ์ตอบั

สินองต่อปร์ะเด็้นท่ี่� รั์บัฟัังจากปร์ะชาชน	 แล้ะเป้าหมื่าย 

การ์ยกร์่าง	 โน้มื่น้าวัให้ปร์ะชาชนเห็นพ้องด้้วัยกับัปร์ะเด้็น

เฉัพาะเร่์�องใด้เร่์�องหน่�ง	 ร์วัมื่ไปถ่งการ์ให้ควัามื่สิำาคัญกับั 

การ์สิร้์างพล้เม่ื่องท่ี่�เข้มื่แข็งด้้วัย

	 ส่ิวันการ์ให้การ์รั์บัร์อง	 (Ratification)	 ในมิื่ติของ

รั์ฐบัาล้แล้ะปร์ะชาชน	ต้องพิจาร์ณาว่ัาเป็นบัที่บัาที่ของรั์ฐบัาล้	

หร่์อรั์ฐสิภา	หร่์ออาจเป็นเส่ิยงข้างมื่ากแบับัเด็้ด้ขาด้		ซ่ึ่�งถ่อเป็น

ควัามื่ชอบัธิร์ร์มื่ตามื่แนวัที่างปร์ะชาธิิปไตย	 ทัี่�งน่�	 การ์รั์บัร์อง

อาจจัด้ให้ปร์ะชาชนได้้ออกเส่ิยงปร์ะชามื่ติในการ์รั์บัร์อง 

ร่์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญ	 เพ่�อนำาไปส่้ิการ์สิร้์างปร์ะชาธิิปไตยท่ี่�ม่ื่ 

ควัามื่ชอบัธิร์ร์มื่มื่ากข่�น	 อ่กทัี่�งต้องได้้รั์บัควัามื่เห็นชอบัจาก 

ฝ่่ายตร์งข้ามื่ด้้วัยเช่นกัน	

	 ส่ิวันมิื่ติของฝ่่ายตุล้าการ์	ม่ื่บัที่บัาที่เฉัพาะตามื่กร์อบั

ท่ี่�กฎหมื่ายกำาหนด้ให้เขตอำานาจไว้ั	โด้ยม่ื่สิองส่ิวันค่อบัที่บัาที่

ตร์วัจสิอบักร์ะบัวันการ์ยกร่์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญ	 แล้ะบัที่บัาที่ตร์วัจ

สิอบัเน่�อหาสิาร์ะของร่์างรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญ	 ซ่ึ่�งต้องสิอด้คล้้องกับั

บัที่บััญญัติรั์ฐธิร์ร์มื่น้ญท่ี่�กำาหนด้เป็นหลั้กการ์สิำาคัญไว้ั	 แล้ะ

ต้องสิอด้คล้้องกับัแนวัที่างท่ี่�กำาหนด้โด้ยองค์กร์ท่ี่�ม่ื่อำานาจ	

 ทา้ยสำดุ็วทิยากรสำรปุวา่ ในูการยกรา่งรฐัธรรมนููญคัวรได็ร้บั
ฉัันูทามติิจากการปร้กษาหารือสำาธารณะ การออกแบบกระบวนูการ
สำาธารณะนูั�นู ติ้องเป็นูไปติามบริบทและคัวามต้ิองการของแต่ิละ
ประเทศ เพ่�อบรรลุเป้าหมายปลายทางที�ตัิ�งไว้ จ้งจำาเป็นูต้ิองก้าวข้าม 
คัวามท้าทายในูการสำร้างการรับรู้ของสำาธารณะ โด็ยให้ทุกกลุ่มได็้เข้า
มามีสำ่วนูร่วมเพ่�อป้องกันูการแทรกแซงและชี�นูำาจากผูู้้นูำา รวมถึีงขจัด็
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