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__________________________

ทานประธานรัฐสภา ทานสมาชิกรัฐสภา ทานผูมีเกียรติท้ังชาวตางประเทศ และชาวไทยท่ี
เคารพทุกทาน

สามวันท่ีผานมา ทานท้ังหลายไดใชเวลาทบทวนการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันในแงมุมตาง ๆ อยางละเอียดทุกแง ทุกมุม ท้ังยังเปรียบเทียบกับประสบการณจากตางประเทศ 
ท่ีมีการปฏิรูปการเมืองเชนเดียวกัน ท้ังหมดน้ันเปนการ "เหลียวหลัง" ไปสํารวจพัฒนาการของการเมือง
ไทย ๕ ป หลังการใชรัฐธรรมนูญฉบับท่ีประชาชนชวยกันทําข้ึน

วันน้ี เปนวันท่ีเราสมควรจะมา "แลหนา" ไปในอนาคตวากาวตอไปของการปฏิรูปการเมือง
ไทยควรไปในทิศทางใด?  ท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะ การปฏิรูปการเมืองไมใชการกระทําท่ีเสร็จไปคร้ังเดียว
ดวยการจัดทํารัฐธรรมนูญ แตการปฏิรูปการเมืองเปน "กระบวนการ" ท่ีอาจเร่ิมข้ึนดวยการจัดทํารัฐ
ธรรมนูญฉบับประชาชนก็จริงอยู  แตกระบวนการนั้นคงตองพัฒนาไป จนถึงจุดท่ีการเมืองสามารถ
ตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของพลเมืองไดอยางทันทวงที

ทานผูมีเกียรติครับ
ระบอบการเมือง ก็คือ ระบบการบริหารสังคมท่ีเรียกวารัฐ ระบอบการเมืองจึงเปนระบบ

การตัดสินใจแทนรัฐ ในนามรัฐ และมีผลผูกพันใหคนในสังคมรัฐนั้นตองทําตาม
วันน้ี ถาประธานาธิบดีบุช ตัดสินใจบุกอิรักแทนสหรัฐอเมริกา คนอเมริกันทุกคนก็ตองรับ

ผลแหงการตัดสินใจ ที่ประธานาธิบดีไดทําในนามสังคมรัฐอเมริกัน และผูกพันคนอเมริกันทุกคน
เชนเดียวกัน วันพรุงน้ี ถารัฐบาลไทยตัดสินใจข้ึนภาษีเงินได หรือภาษีมูลคาเพิ่ม เราทุกคนก็

ตองเสียภาษีเพ่ิมข้ึน
ระบอบการเมือง ซ่ึงเปนระบบการบริหารและตัดสินใจแทนสังคมรัฐ จึงมีความสําคัญตอ

ชะตาและอนาคตของคนทุกคนในสังคมรัฐนั้น ดวยเหตุดังน้ีแหละ ท่ีนักปรัชญาคนสําคัญของโลก ต่ัง



แตยุคกอนพุทธกาลในอินเดียและในจีน เร่ือยมาจนถึงยุคกรีก ตลอดมาถึงยุคกลาง และยุคใหมในยุโรป 
ใชเวลาศึกษาและเขียนหนังสือปรัชญาหลายรอยเลมเก่ียวกับการเมืองเพื่อแสวงหารูปแบบท่ีดีท่ีสุดของ
ระบอบการเมือง ท่ีสรางความผาสุกอยางแทจริง  ใหคนทุกคนท่ีอยูรวมกันเปนสังคมรัฐน้ัน

การที่เราท้ังหลายมาพูดถึง "กาวตอไปของการปฏิรูปการเมือง" ก็คือการมาแสวงหาแนว
ทางรวมกัน เพื่อใหระบอบการเมืองรับใชพลเมืองไดอยางดีที่สุด

เปาหมายและหัวใจของการเมืองก็คือ "พลเมือง" การปฏิรูปการเมืองเองก็มีเปาหมายสําคัญ 
๓ ประการ คือ

ประการแรก การเพิ่มอํานาจใหพลเมือง ดวยการขยายสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคใน
ระบอบการเมือง และการเพ่ิมสวนรวมของพลเมืองในการเมืองท้ังระดับชาติและทองถ่ิน  โดยเช่ือวา 
สวนรวมของทุกสวนในสังคม จะนํามาซ่ึงการจัดสรรทรัพยากรซ่ึงมีจัดอยางสมดุลและเปนธรรม และ
จะสงผลใหการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีวาน้ันมีความย่ังยืน

ประการท่ีสอง การทําใหการเมืองมีความโปรงใส เพิ่มความสุจริต ลดการทุจริตอันทําให
การตัดสินใจในเรื่องสาธารณกิจทั้งหลายผิดเพี้ยนไปจากความถูกตองท่ีตวรจะเปนและไมไดตอบสนอง
ประโยชนของมหาชนอยางแทจริง เพราะมีสินบนเขามาเก่ียวของ

ประการท่ีสาม การทําใหการเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ภายใตการตรวจสอบท่ี
เขมงวด ท้ังน้ี เพ่ือใหระบอบการเมืองสามารถแกปญหาของบานเมืองและพลเมืองไดอยางตอเน่ือง และ
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางแทจริง

ทานผูมีเกียรติครับ
เจตนารมณท้ังสามประการของรัฐธรรมนูญ ตางมุงใหระบอบการเมืองสามารถรับใช และ

สนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
สามวันที่ผานมา ทานท้ังหลายไดทุมเทกําลังสมองศึกษา วิเคราะห กลไกตาง ๆ ท่ีรัฐ-

ธรรมนูญสรางข้ึน เพ่ือใหเกิดผลตามเจตนารมณท้ังสามประการ กลไกเหลานีจ้ําเปนและมคีวามสําคัญ
ยิ่งก็จริงอยู  เพราะเปน "วิธีการ" ทําใหการเมืองไทยรับใชพลเมืองไทยไดดีท่ีสุด แตถึงจําเปน ก็ไมเพียง
พอ เราคงยังตองถามคําถาม ท่ีลึกลงไปกวา "กลไก" อันเปนเพียง "วิธีการ" ในการปฏิรูปการเมืองวา
ระบอบการเมืองไทยท่ีไดปฏิรูปแลว ไดสรางความผาสุกอยางแทจริงใหเกิดขึ้นแกคนไทยสวนใหญ
หรือยัง คําถามนี ้ไมใชคําถามเชิงวิธีการอีกตอไป แตเปนคําถามท่ีตองการวัดผลสัมฤทธ์ิของระบอบการ
เมืองหลังการปฏิรูปวา ไดบรรลุ "เปาหมาย" หลัก คือการสรางความผาสุกอยางแทจริงใหเกิดขึ้นแกคน
ไทยทุกคน หรือสวนใหญหรือยัง



ถาคําตอบคือ ใช ก็แสดงวาการปฏิรูปการเมืองไดบรรลุผลอยางแทจริง คือมีความสําเร็จท้ัง 
"เปาหมาย" ของการปฏิรูปการเมืองและความสําเร็จในการใช "กลไก" อันเปน "วิธีการ"

แตถาคําตอบคือ ยัง ระบอบการเมืองภายหลังการปฏิรูปยังไมบรรลุการทําใหคนสวนใหญมี
ความผาสุกอยางแทจริง ก็แสดงวาการปฏิรูปการเมืองยังไมบรรลุผล เรา-ทาน ก็คงจะตองรวมกันผลัก
ดันกระบวนการน้ีตอไป

ในเร่ืองน้ี ผมใครขอยกสรุปสถานการณเศรษฐกิจสังคมในชวง ๓ ทศวรรษท่ีผานมา ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๘ ซึ่งมีความวา

"...  ถึงแมวาการพัฒนาประเทศจะบรรลุเปาหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตาม  แต
กิจกรรมและความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจก็ยังกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายไดตอหัว
ของคนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังสูงกวาภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศมาก โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีรายไดตอหัวตํ่าท่ีสุดประมาณ ๑๒ เทา กลุมครัวเรือนท่ีมีรายไดสูงสุด ๒๐ 
เปอรเซ็นตแรกมีสัดสวนรายไดเพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๕๔ ในป ๒๕๓๑ เปนรอยละ ๕๙ ในป ๒๕๓๕ ใน
ขณะท่ีกลุมท่ีมีรายได ๒๐ เปอรเซ็นตตํ่าสุดมีสัดสวนรายไดลดลงจากรอยละ ๔.๖ ในป ๒๕๓๑ เหลือ
เพียงรอยละ ๓.๙ ในป ๒๕๓๕ ชองวางระหวางรายไดและโอกาสท่ีไดรับจากผลของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีผานมา ไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตคนไทยสวนใหญและการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว ..."

ทานท่ีเคารพครับ
การท่ีคนสวนใหญ ในสังคมไทยยังยากจน ในขณะท่ีคนสวนนอยมีความเปนอยูท่ีดี จะเรียก

วาเปนประชาธิปไตยท่ีแทจริงไดหรือ?  เพราะถาประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชนจริง ประชาชนสวนใหญก็ยอมตองไดประโยชนจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยระบอบการเมือง ไมใชประชาชนสวนนอยไดประโยชนเพราะคําวา "ประชา-
ชน" ในอมตวาจาของอับราฮัม ลินคอลน ยอมหมายถึงประชาชนท้ังหมด หรือสวนใหญ ไมใชคนสวน
นอย

ทานผูเขารวมสัมมนาทุกทานครับ
"ประชาธิปไตยทางการเมือง" เปนเพียงวิธีการบริหารบานเมืองเพ่ือใหเกิด "ประชาธิปไตย

ทางเศรษฐกิจและสังคม" อันเปนความเทาเทียมกันของประชาชนสวนใหญในโอกาสท่ีจะพัฒนา ความ
เปนมนุษยไดเต็มศักยภาพ



จะมีประโยชนอันใดที่จะรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ในเม่ือคนจน
ท่ีไรการศึกษา พูดจาอะไรก็ไมนาฟงเทาคนฐานะด ี การศึกษาสูงอยางทานท้ังหลาย ณ ท่ีน้ี คนจนจึงมี
สิทธิแตไมมีเสียง ไมมีเสียงเพราะเสียงของเขาไมดังพอท่ีสื่อมวลชนจะสนใจ ไมดังพอที่จะทําใหผูมี
อํานาจใหความสําคัญ

ความจน ความไมรู การไรเสียง หรือเสียงไมดังพอ จึงควบคูไปกับสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรม-
นูญรับรองไว แตก็เปนเพียงสิทธิเสรีภาพในกฎหมายท่ีเปนตัวหนังสือ ในขณะท่ีโอกาสท่ีจะใชสิทธิ  
เสรีภาพเหลาน้ัน คนจนมีนอยกวาคนมีฐานะด ี ย่ิงกวาน้ันคนจนยังตองพ่ึงพาอาศัยความชวยเหลือจากผู
อ่ืน และน่ีก็จะเปนท่ีมาของวัฒนธรรมอุปถัมภในสังคมการเมืองไทย และวัฒนธรรมอุปถัมภก็เปนท่ีมา
ของการซ้ือสิทธ์ิ-ขายเสียง อันทําลายความนาเช่ือถือของประชาธิปไตยทางการเมือง ใหหมดความชอบ
ธรรมลง

การทําใหเกิดประชาธิปไตยโดยทางเศรษฐกิจและสังคมดวยการยกระดับคนสวนใหญให
ลืมตา อาปาก มีท้ังสิทธิ และมีท้ังเสียงอยางแทจริง ไมตองพึ่ง ไมตองพิงใคร นอกจากตัวเราเอง จําตอง
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม และเปนเปาหมายของประชาธิปไตยทางการเมือง และการปฏิรูป
การเมือง

ดังนั้นการท่ีสถาบันพระปกเกลา กําหนดใหการประชุมวิชาการประจําปหนาเปนเร่ือง 
“ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม : คนจนกับการพัฒนาประชาธิปไตย” จึงเปนการเหมาะสม 
อยางย่ิง เพราะนี่ก็คือ ทิศทางท่ีการปฏิรูปการเมืองควรจะตองพยายามใหเกิดข้ึนโดยเร็ว

เม่ือเกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคมข้ึนกับคนหมูมากของบานเมืองแลว สิ่งนี้ก็จะ
หันกลับมาสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยทางการเมือง ใหมีความย่ังยืนอยางแทจริง

ทานผูมีเกียรติครับ
เม่ือเราไดประเมิน “เปาหมาย” ของการเมือง หลังการปฏิรูปแลววา ยังไมสามารถสราง

ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคมได และเรา-ทาน มีหนาที่ตองชวยกันผลักดันตอไป
เรานาจะหันมาประเมิน “กลไก” อันเปน “วิธีการ” ท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดข้ึนเพ่ือการ

ปฏิรูปการเมืองดวย
อันท่ีจริง ตลอด ๓ วันน้ี ทานท้ังหลายก็ไดประเมินแลว เสียงจากการประเมินในการประชุม

วิชาการคร้ังน้ี สวนใหญเห็นวารัฐธรรมนูญไมใชตัวปญหา ตรงกันขาม ในภาพรวมแลว รัฐธรรมนูญน้ี
ดีท่ีสุดเทาท่ีมีมา ๑๖ ฉบับ ตรงท่ีสรางอํานาจใหพลเมือง มากกวาการเพ่ิมอํานาจใหนักการเมือง  แต
ปญหาสวนใหญท่ีเกิดข้ึนในระยะ ๕ ปท่ีผานมา สวนใหญเปนปญหาการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงยัง



ไมสมบูรณอยู  ดังท่ีผมไดเคยช้ีใหเห็นแลววา ยังไมมีกฎหมายสําคัญ ๆ อีกประมาณเกือบ ๒๐ ฉบับ มา
รองรับหลักการในรัฐธรรมนูญใหเกิดผลข้ึนอยางจริงจัง

ปญหาบางสวนเปนปญหาเก่ียวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก ปญหา
อีกจํานวนหนึ่งเปนปญหาทัศนคติของผูเก่ียวของ ตลอดจนเปนปญหาการใชและการตีความรัฐธรรม-
นูญหรือกฎหมาย อันเนื่องจากการขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่อยูในองคกรที่ใช และตีความรัฐ-
ธรรมนูญเหลาน้ัน

ส่ิงเหลาน้ี อาจตองแกไข ปรับเปล่ียนตามวิถี และครรลองท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย  ซ่ึงสมควรกระทําโดยเร็วตอไป

แตที่นาพิจารณาในวันนี้ก็คือ เร่ิมมีเสียงมาจากองคกรทางการเมือง ท่ีมีอํานาจริเร่ิมการแก
ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เก่ียวกับการแกไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ในประเด็นตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอทานเหลาน้ัน อาทิเชน การแกมาตรา ๑๐๗ (๔) 
ท่ีใหผูสมัครรับเลือกต้ังเปน ส.ส. ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือง ๙๐ วันเปนอยางนอย จึงจะลงสมัคร
รับเลือกต้ังได หรือการแกมาตรา ๑๐๗ (๓) ใหผูสมัครเปน ส.ส. ไมตองจบปริญญาตรีเปนตน

คําถามท่ีเกิดข้ึน จึงมีวา การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  ซึ่งผมขอย้ําวาอาจกระทําไดนั้น จะ
แกไขเรื่องใด?  จะแกไขเพื่อใคร? และจะแกไขอยางไร?

ทั้งสามคําถามนี ้จะตองมีคําตอบ
สําหรับคําถามท่ีวา จะแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเร่ืองใดน้ัน มีความสัมพันธอยางย่ิงกับคํา

ถามท่ีวา จะแกรัฐธรรมนูญเพ่ือใคร แตความจริงแลว กอนท่ีจะตอบคําถามวา จะแกรัฐธรรมนูญในเร่ือง
ใดนั้น ผูคิดจะแก จะตองทราบเจตนารมณ และความเปนมาของกลไก หรือวิธีการตาง ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญ
รางไวใหครบถวนเสียกอน แลวจึงพิจารณาศึกษาวา กลไกหรือวิธีการท่ีวางน้ัน กอใหเกิดปญหาแกการ
ปฏิรูปการเมืองหรือไม ถากอใหเกิดปญหาแกการปฏิรูปการเมือง เราก็ตองปรับกลไกเหลาน้ัน โดยการ
แกรัฐธรรมนูญ แตถากลไกเหลานั้นไมไดกอใหเกิดปญหาแกการปฏิรูปการเมือง แตเปนปญหาสําหรับ
นักการเมือง ก็ตองมาพิจารณาวา ถาเชนนั้น จะแกหรือไม? ถาแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในเร่ืองน้ัน ๆ 
แลว ผลที่ตามมาคืออะไร?

เชน ถาจะแกมาตรา ๑๐๗ (๔) ท่ีตองการใหผูสมัครรับเลือกต้ังเปน ส.ส. ตองเปนสมาชิก
พรรคการเมืองกอนลงสมัครรับเลือกต้ัง ถึง ๙๐ วัน  ก็เพ่ือปองกันการ "ยายพรรค" ในระหวางการ
ประกาศใหมีการเลือกต้ัง ท้ังน้ีเพ่ือปองกันการ "ประมูลตัว" ผูสมัคร ซ่ึงจะมีผลตอเสถียรภาพของพรรค
การเมืองประการหน่ึง และจะมีผลโดยตรง ตอระบบการซ้ือเสียง ขายสิทธิของผูสมัคร และพรรคการ



เมืองอีกประการหน่ึง หากแกไขมาตราน้ี เปดโอกาสใหสังกัดพรรคในเวลาท่ีส้ัน ก็จะเกิดการ "ประมลู
ตัว" ผูสมัคร และการ "ตอรอง" ระหวางผูถูกประมูลตัว กับพรรคการเมืองเดิมท่ีสังกัดอยู และพรรคการ
เมืองใหมท่ีมาประมูลตัว  ซ่ึงการตอรองเหลาน้ี อาจไมไดอยูที่ผลประโยชนตอประชาชน แตอยูท่ีผล
ประโยชนที่ผูถูกประมูลจะได การแกไขเชนนี้ คงไมใชเพื่อปฏิรูปการเมือง แตเปนการแกเพื่อตอบ
สนองความตองการของนักการเมือง

สวนคําถามท่ีสองท่ีวา "แกเพื่อใคร?" ก็ชัดแจงอยูในตัวเองวา ถาการแกไขเพิ่มเติมนั้น เปน
การแกเพือ่ "พลเมืองท้ังหมดหรือสวนใหญ" อันเปนหัวใจของการเมืองแลว ก็สมควรที่จะแกไขใหพล-
เมืองไดประโยชนสูงสุด แตถาการแกไขเพิ่มเติมนั้น เปนไปเพ่ือตัวแทนท่ีประชาชนพลเมืองเลือกต้ังเขา
ไป มิไดเปนไปเพ่ือตัวการหรือพลเมืองแลว การแกไขเพิ่มเติมนั้น ก็ไมใชการแกไขใหเพื่อใหเกิดการ
ปฏิรูปการเมืองท่ีดีข้ึน แตเปนการแกปญหาของนักการเมือง ซึ่งรายกวานั้น อาจเปนการแกไขใหทําลาย
การปฏิรูปการเมืองเลยก็ได

ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพครับ
ตอนท่ีมีการแกไขรัฐธรรมนูญในป ๒๕๓๔ ต้ังสภารางรัฐธรรมนูญข้ึน ก็เน่ืองมาจากแนว

ความคิดที่วา นักการเมืองผูถูกปฏิรูป ไมอาจปฏิรูปตัวเองได เพราะมีสวนไดเสียเอง ดังคํากลาวของ
อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศท่ีวา "จงอยาใหผูรับเหมาเขียนสเปกเอง" ดวยเหตุนี้ จึงตองใหสภารางรัฐธรรม-
นูญ ซ่ึงไมมีสวนไดเสียในฐานะนักการเมือง มาเปนผูจัดทํารัฐธรรมนูญ

มาบัดน้ี เราจะใหตัวแทนแกกฎเกณฑเพ่ือประโยชนของตัวแทนเอง โดยไมฟงเสียงตัวการ 
หรือประชาชนเลยหรือ?

สําหรับคําถามสุดทายท่ีวา จะแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญอยางไร? นั้น คําตอบคงมีได ๒ นัย
นัยแรก เปนคําตอบตามตัวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑๓ ซึ่งใหอํานาจคณะรัฐมนตร ี

หรือ ส.ส. จํานวน ๑ ใน ๕ ของจํานวน ส.ส. ท่ีมีอยู หรือ ๑ ใน ๕ ของ ๕๐๐ คน หรือ ส.ส. และ ส.ว. 
รวมกัน จํานวน ๑ ใน ๕ ของจํานวน ส.ส. และ ส.ว. ท้ังหมด ๗๐๐ คน เปนผูเสนอขอแกไขเพิ่มเติม โดย
ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน และตองใชมติเกินคร่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังสองสภา ๗๐๐ คน ในวาระท่ี ๑ 
และวาระท่ี ๓ การแกไขเพ่ิมเติมจึงกระทําได

น่ีเปนการตอบตามตัวบทบัญญัติลายลักษณอักษรของรัฐธรรมนูญ
นัยท่ีสอง เปนคําตอบที่ไมไดเขียนไวโดยตรงในรัฐธรรมนูญ แตเกี่ยวดวยความชอบธรรม

ทางการเมือง



ทานท้ังหลายคงจําไดดีวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ ซ่ึงกอต้ังสภารางรัฐธรรมนูญข้ึน ไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๑๑ เตรส วรรคสามวา

"ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญตองคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน
เปนสําคัญ"

มาตรานี้เองเปนหลักใหสภารางรัฐธรรมนูญ ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยาง
กวางขวาง ไมเคยมีมากอน จนรัฐธรรมนูญฉบับน้ีถูกขนานนามวา "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน"

แมในคาํปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็ยืนยันวา สภารางรัฐธรรมนูญได "คํานึงถึงความ
คิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ"

เม่ือเปนเชนน้ี การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ก็จะตองคํานึงถึงความคิดเห็น
ของประชาชนเปนสําคัญเชนเดียวกัน  ท่ีเปนเชนนี้เพราะประชาชนพลเมืองเปนตัวการ เปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยดังปรากฏตามความตอนตนของมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติวา "อํานาจอธิปไตย
เปนของปวงชนชาวไทย ..." ดังน้ัน การแกไขกติกาสูงสุดในการบริหารสังคมรัฐ ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญท่ี
เก่ียวกับชะตา อนาคตของพลเมืองทุกคน ผูแทนปวงชนท่ีแทจริงยอมตองกลับไปถามตัวการ คือ  
ประชาชนซ่ึงเลือกตนเขามา

ทานผูมีเกียรติครับ
การกลับไปถามประชาชนดีท่ีสุดน้ัน ก็คือการใชกระบวนการออกเสียงประชามติตาม

มาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญน่ันเอง เพื่อขอปรึกษาความเห็นของประชาชน วาจะเห็นชอบหรือไมเห็น
ชอบ การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมาตรา ๒๑๔ กําหนดระยะเวลาไวใหท้ังฝายท่ีเห็นดวยและไม
เห็นดวย สามารถแสดงความคิดเห็น ใหประชาชนฟงไดโดยเทาเทียมกัน  ในระยะเวลาไมนองกวา ๙๐ 
วัน และไมเกิน ๑๒๐ วัน

การขอประชามติซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๔ กําหนดใหมีผลเปนเพียงการใหคํา
ปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็จริง แตนํ้าหนักและความชอบธรรมท่ีเกิดข้ึน ยอมสงผลใหการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญท่ีประชาชนเห็นชอบดวย ไดรับการยอมรับ และมีความมั่นคงเชนเดียวกับตอนรางรัฐ-
ธรรมนูญ

ความจริง กอนป ๒๕๔๐ กลไกการใชประชามติในเรื่องสําคัญเชนนี้ไมมีกําหนดไวแตเมื่อ
มีกลไกน้ีปรากฏอยูในมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีแลว ประกอบกับ รัฐธรรมนูญมาตรา ๗๖ ก็
กําหนดให "รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การ  



ตัดสินใจทางการเมือง ..." ก็สมควรท่ีรัฐบาล และรัฐสภาจะใชกลไกท่ีรัฐธรรมนูญใหไวในมาตรา ๒๑๔ 
ปรึกษาหารือประชาชนอยางเปนทางการ

ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพครับ
ผูแทนท่ีแทจริงของปวงชน ยอมไมรังเกียจปวงชนหรอกครับ  ดังน้ัน ผมเชื่อวารัฐสภาจะ

ดําเนินการใด ๆ ตอรัฐธรรมนูญ ก็ยอมตองคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ
ทานผูเขาสัมมนาทุกทานครับ
๕ ปแหงความพยายามปฏิรูปการเมืองไดผานไปแลว ๕ ปน้ี เปน ๕ ป ที่สังคมไทยและคน

ไทย ไดเรียนรู และล้ิมรสของสองส่ิงท่ีดูเหมือนจะสวนกัน กลาวคือ คนไทยล้ิมลองความหวานของ 
เสรีภาพ และสวนรวมทางการเมืองท่ีเปดข้ึนอยางมากมาย แตในขณะเดียวกันก็ไดลิ้มรสความขมของ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ

บทสังเคราะหของประสบการณหวาน-ขม น้ียอมอยูท่ี เรา-ทาน จะกําหนดทิศทางของ
สังคมไทย และการเมืองไทยใหกาวไปทางใด สําหรับผมแลว คิดวา การปฏิรูปการเมือง เพื่อให
ประชาธิปไตยทางการเมือง สามารถสรางประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม ใหเกิดข้ึนอยางแทจริง 
นาจะเปนบทสังเคราะหประสบการณหวาน-ขม ดังกลาวใหกลายเปนประสบการณหวาน-หวานได เม่ือ
เกิดประชาธิปไตยทางการเมือง และประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคมข้ึนอยางแทจริง และเมื่อนั้น
แหละท่ีการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจะรวมเปนหนึ่งเดียวภายใตคําวา "ความย่ังยืนท่ีแทจริง"

ขอบคุณและสวัสดีครับ
_______________________________________________


