ร่างรัฐธรรมนูญฉบับรัฐสวัสดิการเพื่อปฏิรปู ประเทศ
โดย ดร.กมล กมลตระกูล

ระบอบทุนสามานย์ คือ ระบอบที่มีหลักคิด ว่า ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลกาไรของบริ ษทั มี
ความสาคัญมากกว่าผลประโยชน์และความอยูด่ ีมีสุขของสังคมและสิ่ งแวดล้อม จากหลักคิดนี้จึงนาไปสู่
นโยบายการ แปรรู ปรัฐวิสาหกิจ แปรรู ประบบการศึกษาโดย การนามหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลออก
นอกระบบ การแปรรู ประบบคมนาคม สนามบินและการพลังงานแห่งชาติ ซึ่ งเป็ นต้นตอของต้นทุนของ
สายโซ่การผลิตต้นน้ ามีราคาสู ง
รัฐขาดรายได้ที่จะนามาจัดระบบสวัสดิการและลดค่าครองชีพให้
ประชาชน ประชาชนรากหญ้าและชนชั้นกลางจึงเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าในทุกประเทศ เกิดการผูกขาด
ในระบบเศรษฐกิจ เกิดการถือครองที่ดินกระจุกตัวในหมู่คนกลุ่มน้อย สังคมมีลกั ษณะ รวยกระจุก จน
กระจาย ฯลฯ หลักคิดนี้ได้ครอบโลกมากว่า 3 ทศวรรษโดยมีองค์กรครอบโลกอันได้แก่ องค์การค้าโลก
(WTO) องค์การเงินโลก(IMF) และ ฉันทามติวอชิงตัน(Washington Consensus) เป็ นพลังบีบและ
ขับเคลื่อนให้ทุกประเทศยอมรับกติกาและนโยบายของระบอบนี้
กติกาและนโยบายของระบอบทุนสามานย์เบิกทางให้กลุ่มทุนข้ามชาติและบริ ษทั ข้ามชาติร่วมกับทุน
ผูกขาดในแต่ละชาติดูดซับเอาความมัง่ คัง่ จากทรัพยากรและแรงงานของแต่ละชาติไปรวมศูนย์กระจุก
ตัวอยูใ่ นกลุ่มคนร้อยละ 1 ของสังคม และสร้างความยากจนกระจายไปทัว่ ทั้งสังคม ก่อให้เกิดปั ญหา
ความขัดแย้ง อาชญากรรม ยาเสพย์ติด และการค้ามนุษย์ ระบอบทุนสามานย์ในประเทศไทยเป็ นบริ วาร
ของระบอบทุนสามานย์โลกโดยมีระบบการเมืองที่นกั การเมือง ข้าราชการและนักวิชาการ นาหลักคิด
ของระบอบทุนสามานย์น้ ีมาเป็ นธงในการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเมืองที่
สร้างปั ญหา สร้างความขัดแย้ง สร้างความแร้นแค้น ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่ วนของสังคม และอาจจะ
นาไปสู่ การเผชิญหน้าและสงครามกลางเมือง
แนวทางการแก้ไขและปฏิรูปการเมืองของประเทศต้องจึงต้องเริ่ มต้นที่การแก้ไขปั ญหาทางการเมือง ซึ่ ง
มีรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดในการกาหนดกระบวนการทางการเมือง ระบบการเมือง รู ปแบบ
การเมือง และรู ปแบบการปกครองเพื่อแก้ไขปั ญหาด้านอื่นๆ คือ ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็ นผลพวง
ของปัญหาทางการเมือง
ดังนั้นการแก้ปัญหาหรื อการปฏิรูปทางการเมืองจึงต้องเริ่ มต้นที่การร่ าง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกาหนดให้กระบวนการประชาธิ ปไตยเป็ นการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี รายกระทรวง และผูว้ า่ ราชการจังหวัดและผูก้ ากับการตารวจทางตรง อันเป็ นการทวงคืนอานาจ

กลับมาอยูใ่ นมือของประชาชนในการเลือกผูบ้ ริ หารประเทศ คือ เลือกผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของประเทศ และ
คณะรัฐมนตรี ดว้ ยตนเอง ระบบใหม่น้ ีเป็ นการทาลายระบบพรรคพวกบริ วาร (Cronyism) ที่กดั กินบ่อน
ทาลายสังคมไทยมาเป็ นเวลายาวนาน กระบวนการที่จะเกิดขึ้นได้คือ การร่ วมรณรงค์นาเสนอให้
ประชาชนทั้งประเทศลงประชามติให้กลายเป็ นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริ งตามแนวทางที่
นาเสนอนี้ เพราะว่าการปฏิรูปภายใต้โครงสร้างเดิม โดยรัฐสภาหรื อ กลุ่มที่กุมอานาจทั้งทางการเมือง
และเศรษฐกิจเดิมนั้นไม่อาจเกิดขึ้นหรื อเป็ นไปได้เปรี ยบเสมือนอ้อยเข้าปากช้างแล้ว ย่อมยากที่ชา้ งจะ
ยอมคายออก
จึงขอนาเสนอ “ร่ างรัฐธรรมนูญฉบับรัฐสวัสดิการเพื่อปฏิรูปประเทศ” เพื่อตอบโจทย์และนาพาประเทศ
ให้พน้ ไปจากการเผชิ ญหน้าที่จะนาไปสู่ ความรุ นแรงและสงครามกลางเมืองอย่างที่เกิดขึ้นในหลายๆ
ประเทศในตะวันออกกลาง
ร่ างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นาเสนอเป็ นตุก๊ ตาเพื่อให้เห็นวิธีการที่มีทางออกด้วยการปฏิรูปจากภาค
ประชาชนโดยการลงประชามติรัฐธรรมนูญรัฐสวัสดิการฉบับประชาชนเป็ นผูร้ ่ าง
ซึ่ งต่างจาก
รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ร่างด้วยหลักคิดของระบอบทุนสามานย์โดยองค์กรหรื อคณะบุคคลของ
โครงสร้างเก่า ในระบบเก่า ซึ่ งได้รับการพิสูจน์มาแล้วเป็ นเวลา 80 ปี ว่า วิธีการเลือกและจัดตั้งรัฐบาล
ฝ่ ายบริ หารทางอ้อมเป็ นต้นตอทาให้ ระบอบประชาธิ ปไตยกลายเป็ นระบอบธุ รกิจการเมือง(Private
interest led politics ตรงกันข้ามกับ Public interest led politics) กลายพันธ์เป็ นระบอบประชาธิปไตย
สามานย์ ระบบการเมืองกลายเป็ นระบบพวกพ้องบริ วาร (Cronyism) กลายเป็ นบุฟเฟ่ แคบิเนทที่
นักการเมืองเข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน จากการแจกจ่ายสัมปทานให้บริ ษทั ใน
เครื อของครอบครัว พวกพ้อง หรื อเพื่อรับเงินใต้โต๊ะ (Kick back) โดยที่งบประมาณและทรัพยากรของ
แผ่นดินกลายเป็ นก้อนเนื้อก้อนใหญ่ที่นกั การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นกระโดดเข้ามาแบ่ง
สรรกันกินรวบ
รับเช่าช่วง
รับสัมปทานไปหากินเข้ากระเป๋ าตนเอง
ร่ างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากรัฐธรรมนูญของประเทศเวเนซูเอลลาทั้งด้านเนื้ อหาและ
วิธีการในการปฏิรูปประเทศ ส่ วนโครงสร้างได้ใช้โครงของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปี 2540 และ 2550
เนื้อหาหลักในการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจที่สาคัญๆอยูใ่ นมาตราดังนี้
มาตรา

114

นายกรัฐมนตรี

มาจากการเลือกตั้งทางตรงจากผูม้ ีสิทธิ์ ลงคะแนนเสี ยงทั้งประเทศ

มาตรา 115 รัฐมนตรี ของทุกกระทรวงมาจากการเลือกตั้งทางตรงเป็ นรายกระทรวงจากผูม้ ีสิทธิ์
ลงคะแนนเสี ยงทั้งประเทศ

มาตรา 116 พรรคการเมืองแต่ละพรรคส่ งผูส้ มัครรับการเลือกตั้งเป็ นรัฐมนตรี ได้ไม่เกิน 3 กระทรวง
มาตรา 76 กาหนดให้มีสภาเดียวเป็ นรัฐสภาทาหน้าที่นิติบญั ญัติดา้ นเดียว ไม่มีอานาจตรวจสอบฝ่ าย
บริ หารที่มาจากการเลือกตั้งทางตรง โดยกาหนดให้มีสมาชิกสภาราษฎรจังหวัดละ 2 คน และเลือกแบบ
รวมเขต
มาตรา 40 ประเทศไทย เป็ นประเทศที่ยดึ ถือเอาสังคม ความเป็ นธรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม การ
ปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและประชาธิ ปไตยเป็ นคุณค่าพื้นฐานของกฎหมาย ในการ
อานวยความยุติธรรมในการบังคับใช้ต่อชีวิตในด้าน เสรี ภาพ ความเท่าเทียมกัน ความสมานฉันท์
ประชาธิ ปไตย ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสาคัญกับสิ ทธิ มนุษยชน จริ ยธรรม และความเชื่ อ
แตกต่างทางการเมือง
มาตรา 41 ภาษาไทย เป็ นภาษาราชการ แต่ การใช้ภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่นถือว่าเป็ น
ภาษาราชการสาหรับคนท้องถิ่นที่ตอ้ งยอมรับในขอบเขตทัว่ อาณาเขตในฐานะที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติและของมนุษยชาติ
มาตรา 42 แร่ ธาตุ น้ ามัน และทรัพยากรธรรมชาติท้ งั ปวง ในอาณาเขต ของชาติ ทั้งที่อยู่ ใต้ดิน ใต้ทะเล
พื้นที่ชายฝั่งทะเล และในอากาศเป็ นทรัพย์สิน ของสาธารณะชนที่ตอ้ งบริ หารจัดการ เพื่อระบบ
สวัสดิการสังคม และผลประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั้นจึงห้ามโอน กรรมสิ ทธิ์ ให้ เป็ นของ เอกชน นิติ
บุคคล หรื อ ชาวต่างชาติ นอกจากการร่ วมทุนที่รัฐถือหุ ้นข้างมากร้อยละ 75 และมีอานาจตัดสิ นชี้ขาด
นโยบาย
มาตรา 43 กรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นของชาวคนไทยเท่านั้น ห้ามโอนกรรมสิ ทธิ ให้กบั ต่างชาติ
ที่ดินว่างเปล่า เกาะ แก่งในแม่น้ าเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของรัฐ และห้ามออกเอกสารสิ ทธิ์ ให้กบั เอกชน
นอกจากการให้เช่าใช้ประโยชน์และอยูอ่ าศัยเท่านั้นประเทศไทยเป็ นดินแดนแห่งสันติภาพ
จึงห้าม
ต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพทางทหาร
มาตรา 46 รัฐมีพนั ธกรณี ต้องสอบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน ร่ วมค้าและ
พัวพันยาเสพย์ติด และการคอรัปชัน่ การลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผูล้ ะเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนร่ วมค้าและ
พัวพันยาเสพย์ติด และคอรัปชัน่ จะไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายฉบับอื่นๆ รวมทั้งกฏหมายการลด
โทษให้อภัยโทษหรื อการนิรโทษกรรม

มาตรา 48 การทาสนธิ สัญญาระหว่างประเทศ ข้อตกลง หรื อการให้สัตยาบรรณกติกา ระหว่าง ประเทศ
ที่อาจจะมีผลกระทบต่ออธิ ปไตยของชาติ หรื อการโอนอานาจให้กบั องค์กรนานาชาติ จะต้องผ่านการลง
ประชามติโดยประชาชนทั้งประเทศ
มาตรา 49 รัฐสงวนสิ ทธิในการใช้นโยบายการค้าเพื่อปกป้ องเศรษฐกิจของสาธารณะ เศรษฐกิจชุมชน
และธุ รกิจขนาดเล็ก การลงทุนธุ รกิจของ บริ ษทั และเอกชนชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตหรื อได้รับ
สิ ทธิ ใดๆมากกว่าที่ประชาชนชาวไทยได้รับ
มาตรา 50 รัฐสงวนสิ ทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ อุตสาหกรรมพลังงาน แก๊ซ
น้ ามัน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิต ด้านตัวสิ นค้าและด้านการบริ การเป็ นสมบัติของ
สังคมและชาติและเป็ นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงโดยธรรมชาติ รัฐมีหน้าที่สนับสนุนอุตสาห
กรรมแปรรู ปผลผลิตจากอุตสาหกรรมข้างต้นเพื่อนารายได้และผลกาไร ให้คนในชาติได้มีสวัสดิการ
สังคม ได้โอกาสสร้างสรรค์พฒั นาเทคโนโลยี่ พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต พัฒนาชาติให้มงั่ คัง่ เพื่อความ
อยูด่ ีกินดีของคนส่ วนใหญ่
มาตรา 51 เพื่อรักษาอานาจอธิ ปไตยทางเศรษฐกิจ การเมือง และยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงของชาติ รัฐจะ
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของกิจการน้ ามันของรัฐที่มีชื่อว่า ป.ต.ท.และบริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ใน
เครื อที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อบริ หารงานกิจการข้างต้น
รวมทั้งบริ ษทั ร่ วมทุนทางธุ รกิจ
มาตรา 52 ทรัพยากรน้ าทั้งหมดเป็ นสมบัติสาธารณะเพราะมีความสาคัญต่อชีวติ โดยฉพาะเกษตรกร
และการพัฒนา รัฐต้องกาหนดในกฎหมายให้คุม้ ครองการใช้ประโยชน์ และป้ องป้ องไม่ให้มีการทาลาย
วงจรธรรมชาติของน้ า
มาตรา 53 รัฐต้องสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยัง่ ยืงโดยยึดถือเป็ นยุทธศาสตร์ พื้นฐาน ในการ
พัฒนาชนบทเพื่อเป็ นหลักประกัน ให้ประชาชน มีอาหารกินอย่างเพียงพอ รัฐมีหน้าที่จดั หาเงินทุน
ตลาด เทคโนโลยี่ ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การฝึ กอบรมอาชีพและ าตรการที่จาเป็ นอื่นๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายของยุทธศาสตร์ น้ ี
อาชีพชาวประมงตามชายฝั่งทะเลต้องได้รับการคุม้ ครองรวมไปถึงเขต
ประมงนอกชายฝั่งทะเลและป่ าชายเลนด้วย

มาตรา 54 การถือครองที่ดินขนาดใหญ่เป็ นการขัดผลประโยชน์ของสังคม มาตราการทางภาษีกา้ วหน้า
ตามจานวนที่ถือครองต้องนามาใช้เพื่อ ขัดขวางการถือครอง ประเภทนี้ รวมทั้งมาตรการอื่นๆ เพื่อนา
ที่ดินเหล่านี้มาทาประโยชน์ เกษตรกรมีสิทธิ ในการเป็ น เจ้าของที่ดินทากินตามขนาดที่เหมาะสม
มาตรา 55 รัฐจะปกป้ องและสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง สหกรณ์ ธุ รกิจของ
ครอบครัว และธุ รกิจของชุมชนเพื่อเป็ นการสร้างงานอย่างยัง่ ยืน เป็ นการสร้างฐานรากเศรษฐกิจเพื่อการ
พึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน ลดการพึ่งแหล่งทุนและการลงทุนจาก ต่างชาติ เพิ่มกาลังซื้ อภายในประเทศ
และสร้างความเข้มแข็ง ให้กบั การพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศอย่างยัง่ ยืน รัฐมีหน้าที่สนับสนุนด้าน
นโยบายและจัดหาเงินทุนให้
มาตรา 56 รัฐมีหน้าที่นารายได้ท้ งั หมดที่ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการลงทุน ที่มีประโยชน์
ต่อสังคม และ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การสาธารณสุ ขของประชาชน และการคานาคม
มาตรา 64 รัฐต้องจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินอย่าง เหมาะสม จัดหาแหล่งน้ าเพื่อ
เกษตรกรรมให้เกษตรกรอย่างทัว่ ถึง และรักษา ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด
สิ นค้าเกษตรให้ได้รับผล ตอบแทนสู งสุ ด รวมทั้งส่ งเสริ มการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการ
เกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร
มาตรา 65 รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมประชาธิ ปไตยหรื อ ประชาธิ ปไตยเพื่อสังคม และ
สิ่ งแวดล้อม กากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และ ป้ องกันการผูกขาดตัด
ตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม
มาตรา 66 รัฐต้องวางรากฐานระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองคู่ขนานระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม โดยการจัดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ( Social and
Environment led Capitalism) ยกเลิกยุทธศาตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริ มบริ ษทั ต่างชาติเข้ามาตั้ง
ฐานการผลิตที่ทาลายระบบนิเวศน์ ทาลายฐานทรัพยากร สร้างมลภาวะและใช้ใช้พลังงานไฟฟ้ ามหาศาล
รัฐต้องจัดระบบโซนนิ่งที่แยกเขตภาคอุตสาหกรรมหนักกับภาคการเกษตรและประมงอย่างเด็ดขาด
ชัดเจนเป็ นรายจังหวัด
มาตรา 29 บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันและมีหน้าที่ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่
รัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงมีมาตรฐานสากลและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

มหาวิทยาลัยของรัฐและทรัพย์สินที่ออกนอกระบบไปแล้วต้องโอนกลับคืนมาเป็ นของรัฐเพื่อให้บริ การ
ประชาชนในราคาถูกหรื อไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
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