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เครื อข่ายประชาชนปกป้ องประเทศ สภาธรรมาภิบาล
๕๑ หมู่ ๑๗ ถ.บางนา-ตราดกม.๑๐ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
วันที่ ๙ กพ. ๒๕๕๙
เรื่ อง ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ไขปั ญหาวิกฤติชาติ
กราบเรี ยน ประธานคณะกรรมการยกร่ างรัฐธรรมนู ญ นายมีชยั ฤชุพนั ธ์ ผ่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ปั จจุบนั ปั ญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลธรรม นับวันยิง่ เพิม่ พูน เรามีรัฐบาลทั้ง จากเลือกตั้ง การแต่งตั้ง
ปัญหาความเหลื่อมลํ้ายังเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ปั จจุบนั เราได้รัฐบาล คสช. โดยเข้ามาเพื่อจะสร้างความ สงบสุ ขให้กบั คนในชาติ
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่ างรัฐธรรมนู ญฉบับปี ๕๘ และปั จจุบนั ก็ปี ๕๙
ปั ญหาสําคัญคือไม่ได้อยูท่ ี่รัฐธรรมนูญ แต่อยูท่ ี่การบังคับใช้กฎหมาย แต่เราแก้ไขไม่ ตรงประเด็น
รัฐธรรมนู ญในแต่ละฉบับก็จะมีขอ้ ดี ข้อเสี ย เช่นเดียวกันในร่ างรัฐธรรมนู ญ ที่จะประกาศ ใช้ ปี ๒๕๕๙ พบว่ามี
จุดอ่อนอยูห่ ลายประการ เทียบกับรัฐธรรมนู ญที่ผา่ นๆ มามีขอ้ ดีหลายข้อ ซึ่งถ้านํามา ประกอบกันก็จะให้ได้ รัฐธรรมนูญที่
ดีที่สุด ของประชาชนชาวไทย ทางภาคประชาชนจึงขอเสนอให้แก้ไขดังนี้
ข้อ ๑ สิ ทธิในการฟ้ องร้ องหน่ วยงานรั ฐ ในมาตรา ๔๑ เขียนไว้วา่ ประชาชนสามารถ ฟ้องหน่วยงานรัฐได้ แต่ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายบัญญัติ
ซึ่ งปั จจุบนั เราจะพบว่าประชาชนฟ้องหน่วยงานรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ยากมากๆ เนื่องจาก มีการยกฟ้อง คดีของ
ประชาชนบ่อยๆ เช่นเรื่ องของมูลนิธิฯ ไปฟ้องเรื่ องท่อแก๊ส ต่อศาลปกครอง ก็บอกว่า ไม่ใช่ผเู ้ สี ยหาย หรื อ ประชาชนไปฟ้องเรื่ อง
นํ้ามันแพง ก๊าซแพง เพราะมีการกระทําทุจริ ต ศาลอาญาก็ยกฟ้อง ว่าประชาชนไม่ใช่ผเู ้ สี ยหาย ซึ่ งการมีมาตรานี้จะทําให้ประชาชน
ฟ้องเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ หรื อหน่วยงานรัฐได้ยากมาก
ดังนั้นควรจะบัญญัติไว้วา่ ประชาชนสามารถมีสิทธิฟ้องหน่ วยงานรั ฐได้ กฎหมายใดที่ขดั แย้งกับ ขอให้แก้ไข
กฎหมายนั้นภายใน ๑๘๐ วัน เช่นกฎหมายศาลปกครองมาตรา ๔๒ หรื อกฎหมายอาญามาตรา ๒๘ ที่เขียนไว้วา่ ผูฟ้ ้องคดี
จะต้องเป็ นผูเ้ สี ยหาย และ ให้กาํ หนดในรัฐธรรมนูญ ว่ าประชาชนเป็ น ผู้เสี ยหายตามกฏหมายได้และรัฐต้องอํานวยความ
สะดวก ในการดําเนิ นการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของปี ๒๕๕๐
มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิ ที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อ
องค์กรอื่นของรัฐที่เป็ นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรื อการละเว้น การกระทําของ ข้าราชการ พนักงาน หรื อ
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ลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ควรเติมว่าประชาชนสามารถเป็ นผูเ้ สี ยตามกฎหมายได้ หรื อให้แก้ไขกฎหมาย อื่นๆที่ขดั รฐ
ธรรมูญมาตรา นี้
ข้อ ๒ มาตรา ๖๒ เรื่ องความสั มพันธ์ และกติกาสากลระหว่างประเทศไม่ได้บญั ญัติไว้ชดั เจน เหมือนกับ
มาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐
เปรียบเทียบรั ฐธรรมนูญของปี ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ รัฐต้องส่ งเสริ มสัมพันธไมตรี และความร่ วมมือกับ นานา
ประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบตั ิต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบตั ิตามสนธิ สัญญาด้านสิ ทธิ มนุษยชน ที่
ประเทศไทยเป็ นภาคี รวมทั้งตามพันธกรณี ที่ได้กระทําไว้กบั นานาประเทศและองค์การ ระหว่างประเทศ
ข้อ๓ มาตรา ๖๖ การมีส่วนร่ วมการตรวจสอบการใช้ อาํ นาจรัฐและสิ ทธิในทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในของ ฉบับ
คุณมีชยั ไม่เขียนไว้ชดั เจน ว่าสิ ทธิ ของประชาชนในการมีส่วนร่ วม ในการได้ประโยชน์ และการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน
รั ฐธรรมนูญ ปี ๕๐ ด้ านสิ ทธิในทรั พยากรธรรมชาติ
มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่ งรวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรื อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่ อมมีส่วนร่ วมในการจัดการ
การบํารุ งรักษา และ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
มาตรา ๖๗ สิ ทธิ ของบุคคลที่จะมีส่วนร่ วมกับรัฐและชุมชนในการ อนุรักษ์ บํารุ งรักษา และการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
มาตรา ๘๕ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(๔) จัดให้มีแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็ นระบบและ เกิดประโยชน์ ต่อ
ส่ วนรวมทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสงวน บํารุ งรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
สิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วม
มาตรา ๘๗รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่ วมของ ประชาชน ดังต่อไปนี้
(๒) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจทางการเมือง การวางแผน พัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริ การสาธารณะ
(๓)ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐทุกระดับ
สิ ทธิในการตรวจสอบ
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มาตรา ๗๘ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการ แผ่นดิน ดังต่อไปนี้
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทําและการให้บริ การสาธารณะ เป็ นไปอย่าง (๕)
รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ข้อ ๔ มาตรา ๗๑ ของคุณมีชยั ในเรื่ องของ รัฐวิสาหกิจไม่ปรากฎว่ารัฐต้องถือหุ น้ มากกว่า ๕๑% ซึ่ งต่าง
จากปี ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔(๑๑)ที่บญั ญัติไว้ชดั เจนเรื่ องสาธารณู ปโภค บริ การสาธารณะ รัฐจะต้องเป็ นเจ้าของมากกว่า
๕๑%
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐มาตรา ๘๔ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
การดําเนินการใดที่เป็ นเหตุให้โครงสร้างหรื อโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน (๑๑)
ของรัฐ อันจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ของประชาชน หรื อ เพื่อความมัน่ คงของรัฐตกไปเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเอกชน หรื อทําให้
รัฐเป็ นเจ้าของน้อยกว่า ร้อยละห้าสิ บเอ็ด จะกระทํามิได้
ข้อ ๕ มาตรา ๙๒(๓) เรื่ องของสส.ต้องเป็ นสมาชิกพรรค ซึ่งประชาชน คนไทยก็ทราบดีวา่ พรรคการ เมือง
ส่ วนใหญ่ต้ งั ขึ้นมา เพื่อผลประโยชน์ ในทุนมากกว่า ผลประโยชน์ ของประชาชน ดังนั้นถ้าเอาสส.สังกัด พรรคก็เท่ากับ
สส.จะทําหน้าที่ เพื่อทุนหรื อเพื่อประชาชน ข้อนี้ควรจะต้องแก้ไข
ข้อ ๖ ในมาตรา ๑๗๓ เป็ นข้อสําคัญเรื่ องการมีพนั ธสัญญาระหว่างประเทศ หรื อการเกี่ยวข้องกับ ดินแดน
หนังสื อสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจสังคมหรื อการค้า หรื อการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวางต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภา ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
เรื่ องหากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็ จภายใน กําหนดเวลา ดังกล่ าวให้ ถือว่ ารั ฐสภาได้ ให้ ความเห็นชอบ
มาตรานี้ เป็ นมาตราที่สุ่มเสี่ ยงมากต่อการสู ญเสี ยดิน แดนของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ ทับซ้อน ระหว่างไทย
กัมพูชาซึ่ งมีแหล่งปิ โตรเลียมมหาศาล ซึ่ งในรัฐธรรมนูนฉบับปี ๕๘ ก็เขียนไว้วา่ ความมัน่ คง เศรษฐกิจ ทางด้านเศรษฐกิจ
ให้รวมถึงการให้สัมปทานในแหล่งต่างๆด้วยซึ่ งในมาตรา ๑๗๓ ของปี ๕๙ นี้มนั ทําให้เกิดความเสี ยหาย
ต่างจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ที่เขียนไว้ชดั เจนในเรื่ องของหนังสื อสัญญาใดที่มีบท เปลี่ยนแปลง
อาณาเขตประเทศไทยหรื อเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ งจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาและก่อนที่จะให้ความ
เห็นชอบของรัฐสภาจะ ต้องให้รัฐมนตรี ให้ขอ้ มูลและจัดให้มีความการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน และก่อนที่จะมี
เจตนาให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี ตอ้ งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของ หนังสื อสัญญานั้น
รั ฐธรรมนูญ ปี ๕๐
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มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ งพระราชอํานาจในการทําหนังสื อสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และ
สัญญาอื่น กับนานาประเทศหรื อกับองค์การระหว่างประเทศ
หนังสื อสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรื อเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ งประเทศไทยมีสิทธิอธิ ปไตย
หรื อมีเขตอํานาจตามหนังสื อสัญญาหรื อตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรื อจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็ นไป
ตามหนังสื อสัญญา หรื อมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรื อสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรื อมีผลผูกพัน
ด้านการค้า การลงทุน หรื องบประมาณของประเทศ อย่างมีนยั สําคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้
รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ องดังกล่าว
ก่อนการดําเนินการเพื่อทําหนังสื อสัญญากับนานาประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง
คณะรัฐมนตรี ตอ้ งให้ขอ้ มูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับ หนังสื อ
สัญญานั้น ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรี เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย
เมื่อลงนามในหนังสื อสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรี ต้องให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสื อสัญญานั้น และในกรณี ที่การปฏิบตั ิตามหนังสื อ สัญญาดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรื อผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรี ตอ้ งดําเนินการ แก้ไขหรื อ
เยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ ว เหมาะสม และเป็ นธรรม
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสื อสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจหรื อสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรื อมีผลผูกพันด้านการค้า หรื อการลงทุน อย่างมีนยั สําคัญ รวมทั้งการ
แก้ไข หรื อเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามหนังสื อสัญญาดังกล่าวโดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมระหว่างผูท้ ี่ได้
ประโยชน์กบั ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามหนังสื อสัญญานั้นและประชาชนทัว่ ไป
ในกรณี ที่มีปัญหาตาม วรรคสอง ให้เป็ นอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นาํ บท บัญญัติตาม
มาตรา ๑๕๔มาใช้บงั คับกับการเสนอ (๑) เรื่ องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
ข้อ ๗ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา ๑๗๙ มาตรา ๑๘๒ พบว่า มีการระบุหา้ มนักการเมือง ทํานัน่ นี่ แต่
ไม่หา้ มข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ส่ วนอื่นๆ เช่นองค์กรอิสระ ศาล รัฐวิสาหกิจ ทําให้ ข้าราชการเจ้ าหน้ าที่รัฐอื่น มี
ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนอย่ างถูกกฎหมาย ดังที่ปรากฎในปั จจุบนั
ข้อ ๘. สําคัญที่สุด คือเรื่ องของการแต่ งตั้งองค์ กรอิสระโดยเฉพาะตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติวา่ ให้มา
จากศาลฎีกา ๓ คน ศาลปกครองสู งสุ ด ๒ คนผูน้ กั วิชาการทางด้านนิติศาสตร์ ๑ คน รัฐศาสตร์ ๑ คนผูท้ รงคุณวุฒิ
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ผูท้ รงคุณวุฒิ ๒ คน ซึ่งจะเห็นว่ าสั ดส่ วนของผู้ทมี่ ีอาํ นาจสู งสุ ดในการกําหนดวิกฤตและชี้เป็ นชี้ตายของประเทศ มาจาก
องค์ กรตุลาการเป็ นส่ วนใหญ่ และนักวิชาการ ไม่ มีภาคส่ วนของของประชาชนใดใดเลยทั้งสิ้น
ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตชาติบา้ นเมืองการที่มอบหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็ นผูค้ ดั เลือกคัดสรรแต่งตั้ง คนที่จะ เป็ น
นายกรัฐมนตรี หรื อผูม้ ีอาํ นาจอื่นๆ ก็จะเป็ นกลุ่มคนเดิมๆก็จะเป็ นปั ญหาวงจรที่ไม่รู้จบสิ้ น เนื่องจากปัญหา วิกฤติของ
บ้านเมืองมาจากเหตุปัจจัย ดังนี้คือ
ข้อ ๘.๑ การที่ไม่ได้คนดีเข้าสู่ อาํ นาจนั้นคือ การเลือกตั้งของเราเป็ นการเลือกตั้งที่ได้คนไม่ดีหรื อ ได้คนที่อยู่
ภายใต้กลุ่มทุนมากกว่าที่จะทําเพื่อประโยชน์ประชาชนด้วย เกณฑ์การเลือกตั้งที่มีช่องว่าง ให้เกิดการโกงคะแนน หรื อการ
ซื้อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง โดยยังไม่มีหลักเกณฑ์ใดใด มาป้ องกันหรื อแก้ไข อย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด
ข้อ ๘.๒ การที่มีการคอรัปชัน่ มากมายมโหฬารเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ก็เนื่องจากองค์กรตุลาการกระบวน การยุติธรรม
องค์การตรวจสอบ ปปช อัยการหรื อองค์กรอิสระอื่นๆทําหน้าที่ยงั ไม่เต็ม ประสิ ทธิ ภาพ มีการเลือกปฏิบตั ิ ล่าช้า หลีกเลี่ยง
แต่ไม่เกิดบทลงโทษแต่ประการใด และก็ตวั แทนที่มาขององค์กรเหล่านั้นก็ยงั เป็ นปั ญหาอยูใ่ นกลุ่มอํานาจเดิมๆเกี่ยวโยง
กันไปมา แต่ไม่สามารถคัดสรรที่คนที่เป็ นผูท้ ี่มีความกล้าหาญ ตรงไปตรงมา แต่คดั สรรมาจากกลุ่มตนเอง ส่ วนใหญ่ก็จะ
เป็ นข้าราชการ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งสู งสู ง
ข้อ ๙. สําคัญยิง่ มาตรา ๑๙๘ การสรรหาบุคคลทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอิสระ มีคนกลุ่มเดิมๆ เช่น ศาล
รัฐธรรมนู ญก็จะมีประธานศาลฎีกา ๑ ประธานสภา ๑ ประธานศาลปกครอง ๑ ตัวแทน องค์กรอิสระองค์กรละ ๑ คน ซึ่งก็
เป็ นงูกินหาง เพราะเลือกกันไปเลือก กันมาก็ อยูใ่ นวงจร เดิมๆปั ญหาเก่าๆ ที่สะสมมานาน ๘๐ กว่าปี ก็ไม่สามารถ แก้ไข
ได้ ควรให้ภาคส่ วนของสังคม ประชาสังคม ร่ วมกัน ตรวจสอบนําเสนอรายชื่ อ เช่นมีประชาชนนําเสนอ ๕,๐๐๐ ชื่ อ
ข้อ ๑๐. มาตรา ๒๒๒ การกระทําความผิดเลือกตั้งให้ตดั สิ ทธิ ๑๐ ปี ขอเสนอว่า ให้ตดั สิ ทธิ ตลอดชีวิต และ
จําคุก ๕ ปี ไม่รอลงอาญา และชดใช้การเลือกตั้งทั้งหมด ให้ยาแรงๆ จะได้ไม่กล้าโกงเลือกตั้งหรื อซื้อสิ ทธิ ขายเสี ยง
ข้อ ๑๑. มาตราต่อไปคือมาตรา ๒๕๓ การแก้ไขกฎหมายรัฐรรมนูญ ประชาชนไม่สามารถที่จะนําเสนอแก้ไข
ได้ โดยจะต้องเป็ นนักการเมืองเท่านั้นที่แก้ไขรัฐธรรมนู ญและ ยังไม่เห็นมีมาตราใดที่นาํ เสนอร่ างกฏหมาย หรื อแก้ไข
กฎหมายโดยภาคประชาชน ดังนั้นการสิ ทธิ ของประชาชนจะน้อยลงในรัฐธรรมนู ญฉบับนี้
ข้อ ๑๒. เมื่อเกิดวิกฤติชาติ ให้ประชาชนรวม ๕๐๐,๐๐๐ คน เป็ นผูป้ ลดนายกฯ ได้ ประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ คน
สามารถปลดตัวแทนองค์กรอิสระ โดยตรวจสอบให้เสร็ จภายใน๙๐วัน
ข้อ ๑๓ สว ต้องมาจากการเลือกตั้ง โดยเทียบสัดส่ วนตามประชากร การเลือกโดยกลุ่มบุคคลโดยให้ องค์กร
ชุมชนเป็ นหลัก อาจจะมีปํญหา เพราะภายในองค์กชุมชนเองก็ยงั ไม่ชดั เจน และไม่ครอบคลุมประชาชน
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ทั้งหมดนี้ จึงขอเสนอสู่ คณะกรรมาธิ การการยกร่ างรฐธรรมนู ญ เพื่อพิจารณานําส่ วนดีของรัฐธรรมนู ญแต่ละ
ฉบับ หรื อข้อเสอนที่มีเหตุและผลมาปรับแก้ไข อาจจะไม่ครบถ้วนแต่ครอบคลุม การแก้ไขปั ญหาชาติในระดับหนึ่ง เพื่อ
ช่วยกันแก้ไขปั ญหาชาติ ที่หมักหมมมานาน ขอขอบพระคุณอย่างสู งยิง่
ขอแสดงความนับถือ
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