รัฐธรรมนูญ ที่ควรแก้ไข กับความเป็ นไปของบ้านเมือง
๕ กพ. ๒๕๕๘
เรี ยนพี่นอ้ งประชาชนชาวไทยที่เคารพ
ปัจจุบนั ปั ญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลธรรม นับวันยิง่ เพิ่มพูน เรามีรัฐบาลทั้ง จาก
เลือกตั้ง การแต่งตั้ง ปัญหาความเหลื่อมลํ้ายังเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ปัจจุบนั เราได้รัฐบาล คสช. โดยเข้ามาเพื่อ
จะสร้างความสงบสุ ขให้กบั คนในชาติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่ างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๕๘
และปัจจุบนั ก็ปี ๕๙ ประชาชน ส่ วนหนึ่งก็ ไม่คดั ค้านและให้ความยินยอม
การร่ างปี ๒๕๕๘ ก็ถูกตีตกไป เสี ยงบประมาณแผ่นดินกี่ร้อยกี่พนั ล้านบาท เสี ยเวลาผูร้ ่ าง และ
ประชาชนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสี ยดายโอกาสชาติ
ปัญหาสําคัญคือไม่ได้อยูท่ ี่รัฐธรรมนูญ แต่อยูท่ ี่การบังคับใช้กฎหมาย แต่เราแก้ไขไม่ ตรง
ประเด็น
รัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับก็จะมีขอ้ ดี ข้อเสี ย เช่นเดียวกันในร่ างรัฐธรรมนูญ ที่จะประกาศ ใช้
ปี ๒๕๕๙ พบว่ามีจุดอ่อนอยูห่ ลายประการ เทียบกับรัฐธรรมนูญที่ผา่ นๆ มามีขอ้ ดีหลายข้อ ซึ่งควรจะ
นํามาประกอบกันเพื่อที่จะให้ได้รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด ของประชาชนชาวไทย
จากการติดตามร่ างรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชยั และคณะพบว่ามีจุดด้อย อยูห่ ลายประการ
ยกตัวอย่างเช่น
ข้อ ๑ สิ ทธฺในการฟ้ องร้ องหน่ วยงานรัฐ ในมาตรา ๔๑ เขียนไว้วา่ ประชาชนสามารถ ฟ้องหน่วยงานรัฐ
ได้ แต่ ให้เป็ นไปตามกฎหมายบัญญัติ
ซึ่งปัจจุบนั เราจะพบว่าประชาชนฟ้องหน่วยงานรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ยากมากๆ เนื่องจาก มีการยก
ฟ้องคดีของประชาชนบ่อยๆ เช่นเรื่ องของมูลนิธิฯ ไปฟ้องเรื่ องท่อแก๊ส ต่อศาลปกครอง ก็บอกว่า ไม่ใช่ผเู ้ สี ยหาย
หรื อประชาชนไปฟ้องเรื่ องนํ้ามันแพง ก๊าซแพง เพราะมีการกระทําทุจริ ต ศาลอาญาก็ยกฟ้อง
ว่าประชาชนไม่ใช่ผเู ้ สี ยหาย ซึ่งการมีมาตรานี้จะทําให้ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องหน่วยงานรัฐได้ยากมาก จึงเอาผิด
เจ้าหน้าที่รัฐยาก

ดังนั้นควรจะบัญญัติไว้วา่ ประชาชนสามารถมีสิทธิฟ้องหน่ วยงานรัฐได้ กฎหมายใดที่ขดั แย้ง
กับ ขอให้แก้ไขกฎหมายนั้นภายใน ๑๘๐ วัน เช่นกฎหมายศาลปกครองมาตรา ๔๒ หรื อกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๘ ที่เขียนไว้วา่ ผูฟ้ ้องคดีจะต้องเป็ นผูเ้ สี ยหาย และ ให้กาํ หนดในรัฐธรรมนูญ ว่ าประชาชนเป็ น
ผู้เสี ยหายตามกฏหมายได้และรัฐต้องอํานวยความสะดวก ในการดําเนินการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐ
ของประชาชน
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของปี ๒๕๕๐
มาตรา ๒๘ บุคคลซึ่ งถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพที่รัฐธรรมนู ญนี้ รับรองไว้ สามารถ ยกบทบัญญัติ
แห่ง รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิ ทางศาลหรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้คดีในศาลได้
มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิ ที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่ วน
ท้องถิ่น หรื อองค์กรอื่นของรัฐที่เป็ นนิ ติบุคคล ให้รับผิดเนื่ องจากการกระทําหรื อการละเว้น การกระทําของ
ข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยงานนั้น

ข้อ ๒ มาตรา ๖๒ เรื่ องความสั มพันธ์ และกติกาสากล ระหว่ างประเทศไม่ได้บญั ญัติไว้ชดั เจน
เหมือนกับมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของปี ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ รัฐต้องส่ งเสริ มสัมพันธไมตรี และความร่ วมมือกับนานา
ประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบตั ิต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบตั ิตามสนธิ สัญญาด้านสิ ทธิ มนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็ นภาคี รวมทั้งตามพันธกรณี ที่ได้กระทําไว้กบั
นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อ๓ มาตรา ๖๖ การมีส่วนร่ วมการตรวจสอบการใช้ อาํ นาจรัฐและสิ ทธิในทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งในของ ฉบับคุณมีชยั ไม่เขียนไว้ชดั เจน ว่าสิ ทธิของประชาชนในการมีส่วนร่ วม ในการได้ประโยชน์
และการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน
ปี ๕๐ ด้ านสิ ทธิในทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่ งรวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรื อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีส่วนร่ วมใน
การจัดการ การบํารุ งรักษา และ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
มาตรา ๖๗ สิ ทธิ ของบุคคลที่จะมีส่วนร่ วมกับรัฐและชุมชนในการ อนุรักษ์ บํารุ งรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
มาตรา ๘๕ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ดังต่อไปนี้
(๔) จัดให้มีแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่น
อย่างเป็ นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสงวน บํารุ งรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุล

สิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วม
มาตรา ๘๗รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่ วมของ ประชาชน ดังต่อไปนี้
(๒) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริ การสาธารณะ
(๓)ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การใช้อาํ นาจรัฐทุกระดับ
สิ ทธิในการตรวจสอบ
มาตรา ๗๘ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการ แผ่นดิน ดังต่อไปนี้
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทําและ (๕)
การให้บริ การสาธารณะเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน

ข้อ ๔ มาตรา ๗๑ ของคุณมีชยั ในเรื่ องของ รัฐวิสาหกิจไม่ปรากฎว่ารัฐต้องถือหุน้ มากกว่า ๕๑% ซึ่งต่าง
จากปี ๕๐ มาตรา ๘๔(๑๑)ที่บญั ญัติไว้ชดั เจนเรื่ องสาธารณูปโภค บริ การสาธารณะ

รัฐ วิสากิจรัฐจะต้องเป็ นเจ้าของมากกว่า ๕๑%
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐มาตรา ๘๔ รัฐต้องดําเนิ นการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
) ๑๑การดําเนินการใดที่เป็ นเหตุให้โครงสร้างหรื อโครงข่ายขั้นพื้นฐาน (
ของกิจการสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ของประชาชน หรื อ
เพื่อความมัน่ คงของรัฐตกไปเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเอกชน หรื อทําให้รัฐเป็ นเจ้าของน้อยกว่า
ร้อยละห้าสิ บเอ็ด จะกระทํามิได้

ข้อ ๕ มาตรา ๙๒(๓) เรื่ องของสส.ต้องเป็ นสมาชิกพรรค ซึ่งประชาชน คนไทยก็ทราบดีวา่ พรรคการ
เมืองส่ วนใหญ่ต้ งั ขึ้นมา เพื่อผลประโยชน์ ในทุนมากกว่า ผลประโยชน์ ของประชาชน ดังนั้นถ้าเอาสส.
สังกัด พรรคก็เท่ากับสส.จะทําหน้าที่ เพือ่ ทุนหรื อเพื่อประชาชน ข้อนี้ควรจะต้องแก้ไข
ข้อ ๖ ในมาตรา ๑๗๓ เป็ นข้อสําคัญเรื่ องการมีพนั ธสัญญาระหว่างประเทศ หรื อการเกี่ยวข้องกับ
ดินแดน หนังสื อสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจสังคมหรื อการค้า หรื อการ
ลงทุนของประเทศอย่าง กว้างขวางต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภา ต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐วันนับแต่วนั ที่ได้รับ เรื่ องหากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน กําหนดเวลา
ดังกล่าวให้ ถือว่ ารัฐสภาได้ ให้ ความเห็นชอบ
มาตรานี้เป็ นมาตราที่สุ่มเสี่ ยงมากต่อการสู ญเสี ยดิน แดนของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ ทับซ้อน
ระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งมีแหล่งปิ โตรเลียมมหาศาล ซึ่งในรัฐธรรมนูนฉบับปี ๕๘ ก็เขียนไว้วา่ ความมัน่ คง
เศรษฐกิจ ทางด้านเศรษฐกิจให้รวมถึงการให้สัมปทานในแหล่งต่างๆด้วยซึ่งในมาตรา ๑๗๓ ของปี ๕๙
นี้มนั ทําให้เกิดความเสี ยหาย
ต่างจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ที่เขียนไว้ชดั เจนในเรื่ องของหนังสื อสัญญาใดที่มีบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทยหรื อเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาและก่อนที่จะให้ความเห็นชอบของรัฐสภาจะ ต้องให้รัฐมนตรี ให้ขอ้ มูลและจัดให้มีความการรับ
ฟัง ความคิดเห็นของประชาชน และก่อนที่จะมีเจตนาให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี ตอ้ งให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงรายละเอียดของ หนังสื อสัญญานั้น

รัฐธรรมนู ญ ปี ๕๐
มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ งพระราชอํานาจในการทําหนังสื อสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบ
ศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรื อกับองค์การระหว่างประเทศ
หนังสื อสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรื อเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิ ปไตยหรื อมีเขตอํานาจตามหนังสื อสัญญาหรื อตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรื อจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้การเป็ นไปตามหนังสื อสัญญา หรื อมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรื อสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง หรื อมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรื องบประมาณของประเทศ อย่างมีนยั สําคัญ ต้องได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ องดังกล่าว
ก่อนการดําเนินการเพื่อทําหนังสื อสัญญากับนานาประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศตามวรรค
สอง คณะรัฐมนตรี ตอ้ งให้ขอ้ มูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับ
หนังสื อสัญญานั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรี เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย
เมื่อลงนามในหนังสื อสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรี
ต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสื อสัญญานั้น และในกรณี ที่การปฏิบตั ิตามหนังสื อสัญญา
ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรื อผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรี ตอ้ งดําเนิ นการ
แก้ไขหรื อเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ ว เหมาะสม และเป็ นธรรม
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสื อสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจหรื อสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรื อมีผลผูกพันด้านการค้า หรื อการลงทุน อย่างมีนยั สําคัญ
รวมทั้งการแก้ไขหรื อเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามหนังสื อสัญญาดังกล่าวโดยคํานึงถึงความเป็ นธรรม
ระหว่างผูท้ ่ีได้ประโยชน์กบั ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามหนังสื อสัญญานั้นและประชาชนทัว่ ไป
ในกรณี ที่มีปัญหาตาม วรรคสอง ให้เป็ นอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นาํ
บทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔มาใช้บงั คับกับการเสนอเรื่ องต่อศาลรัฐธรรมนู ญโดยอนุโลม (๑)

ข้อ ๗ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา ๑๗๙ มาตรา ๑๘๒ พบว่า มีการระบุหา้ มนักการเมือง ทํา
นัน่ นี่ แต่ไม่หา้ มข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ส่ วนอื่นๆ เช่นองค์กรอิสระ ศาล รัฐวิสาหกิจ ทําให้ขา้ ราชการ
เจ้าหน้าที่รัฐอื่นมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนอย่างถูกกฎหมาย ดังที่ปรากฎในปัจจุบนั
ข้อ ๘. สําคัญที่สุด คือเรื่ องของการแต่ งตั้งองค์ กรอิสระโดยเฉพาะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
บัญญัติวา่ ให้มาจากศาลฎีกา ๓ คน ศาลปกครองสู งสุ ด ๒ คนผูน้ กั วิชาการทางด้านนิติศาสตร์ ๑ คน

รัฐศาสตร์ ๑ คนผูท้ รงคุณวุฒิผทู ้ รงคุณวุฒิ ๒ คน ซึ่งจะเห็นว่าสัดส่ วนของผูท้ ี่ มีอาํ นาจ สู งสุ ดใน การ
กําหนดวิกฤตและชี้เป็ นชี้ตายของประเทศมาจากองค์กรตุลาการเป็ นส่ วนใหญ่ และนักวิชาการ ไม่มีภาค
ส่ วนของของประชาชนใดใดเลยทั้งสิ้ น
ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตชาติบา้ นเมืองการที่มอบหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็ นผูค้ ดั เลือกคัดสรร
แต่งตั้ง คนที่จะเป็ นนายกรัฐมนตรี หรื อผูม้ ีอาํ นาจอื่นๆ ก็จะเป็ น กลุ่มคนเดิมๆ ก็จะเป็ นปัญหาวงจร ที่ไม่รู้
จบสิ้ น เนื่องจากปัญหาวิกฤติของบ้านเมืองมาจากเหตุปัจจัย สองสาม ประการคือ
ข้อ ๘.๑ การที่ไม่ได้คนดีเข้าสู่ อาํ นาจนั้นคือ การเลือกตั้งของเราเป็ นการเลือกตั้งที่ได้คนไม่ดีหรื อ
ได้คนที่อยูภ่ ายใต้กลุ่มทุนมากกว่าที่จะทําเพื่อประโยชน์ประชาชนด้วย เกณฑ์การเลือกตั้งที่มีช่องว่าง ให้
เกิดการโกงคะแนน หรื อการซื้อสิ ทธิ์ขายเสี ยง โดยยังไม่มีหลักเกณฑ์ใดใด มาป้องกันหรื อแก้ไข อย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ข้อ ๘.๒ การที่มีการคอรัปชัน่ มากมายมโหฬารเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ก็เนื่องจากองค์กรตุลาการกระบวน
การยุติธรรม องค์การตรวจสอบ ปปช อัยการหรื อองค์กรอิสระอื่นๆทําหน้าที่ยงั ไม่เต็ม ประสิ ทธิภาพ มี
การเลือกปฏิบตั ิ ล่าช้า หลีกเลี่ยง แต่ไม่เกิดบทลงโทษแต่ประการใด และก็ตวั แทนที่มาขององค์กร
เหล่านั้นก็ยงั เป็ นปัญหาอยูใ่ นกลุ่มอํานาจเดิมๆเกี่ยวโยงกันไปมา แต่ไม่สามารถคัดสรรที่คนที่เป็ นผูท้ ี่มี
ความกล้าหาญ ตรงไปตรงมา แต่คดั สรรมาจากกลุ่มตนเอง ส่ วนใหญ่กจ็ ะเป็ นข้าราชการ หรื อผูด้ าํ รง
ตําแหน่งสู งสู ง
ข้อ ๙. สําคัญยิง่ มาตรา ๑๙๘ การสรรหาบุคคลทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอิสระ มีคนกลุ่ม
เดิมๆ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีประธานศาลฎีกา ๑ ประธานสภา ๑ ประธานศาลปกครอง ๑ ตัวแทน
องค์กรอิสระองค์กรละ ๑ คน ซึ่งก็เป็ นงูกินหาง เพราะเลือกกันไปเลือก กันมาก็ อยูใ่ นวงจร เดิมๆปัญหา
เก่าๆ ที่สะสมมานาน ๘๐ กว่าปี ก็ไม่สามารถ แก้ไขได้ ควรให้ภาคส่ วนของสังคม ประชาสังคม ร่ วมกัน
ตรวจสอบ นําเสนอ รายชื่อ เช่นมีประชาชนนําเสนอ ๕,๐๐๐ ชื่อ

ข้อ ๑๐. มาตรา ๒๒๒ การรกะทําความผิดเลือกตั้งให้ตดั สิ ทธิ ๑๐ ปี ควรกําหนดว่า ให้ตดั สิ ทธิ
ตลอดชีวติ และ จําคุก ๕ ปี ไม่รอลงอาญา และชดใช้การเลือกตั้งทั้งหมด
ให้ยาแรงๆ จะได้ไม่กล้าโกงเลือกตั้งหรื อซื้ อสิ ทธิขายเสี ยง

ข้อ๑๑. มาตราต่อไปคือมาตรา ๒๕๓ การแก้ไขกฎหมายรัฐรรมนูญ ประชาชน ไม่สามารถที่
จะนํา เสนอ แก้ไขได้ โดยจะต้องเป็ นนักการเมืองเท่านั้นที่แก้ไขรัฐธรรมนูญและ ยังไม่เห็นมีมาตราใดที่
นําเสนอร่ างกฏหมาย หรื อแก้ไขกฎหมายโดยภาคประชาชน ดังนั้นการสิ ทธิ ของประชาชนจะน้อยลงใน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ทั้งหมด นี้ จึงขอเสนอสู่ สาธารณะ อาจจะไม่ครบถ้วน แต่ ครอบคลุม การแก้ไขปัญหาชาติ ใน

ระดับหนึ่ง
โปรดช่วยกันเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบโดยทัว่ กันคะ เพื่อช่วยกัน แก้ไขปัญหาชาติที่
หมักหมม มานาน ขอบพระคุณทุกๆท่าน

พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ๕ กพ ๒๕๕๙
thai9lee@gmail.com
เพจ เครื อข่ายประชาชนปกป้องประเทศ

https://www.facebook.com/groups/886821524694077/

