เติมความรู
ภูมิ จันทชุม

ใคร ท�ำอะไร
ในกำรร่ำง รธน. ใหม่

กรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญในช่วงเดือน
เมษำยนอีกด้วย

[๔]

[๑]

ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

ส�ำหรับอีกหน้ำที่เป็นไปตำมมำตรำ
๓๔ วรรค ๒ ก�ำหนดให้ สนช. ส่งควำมเห็น
ไปยังคณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ โดยทำง สนช.
เองก็ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่
๑๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗๑

ในกำรจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ (ต่อไป
ขอย่อว่ำ รธน.’๕๗) เจ้ำภำพหลักได้แก่
“คณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ” มี
ทัง้ สิน้ ๓๖ คน โดยมี ศำสตรำจำรย์ ดร.บวร
ศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธำนกรรมำธิกำร
บทควำมนี้จะกล่ำวถึง ๓ ประเด็น ได้แก่
หลังจำกนัน้ เมือ่ วันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์
บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ กำรมีส่วน
ที่ผ่ำนมำ นำยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รอง
ร่วมของประชาชน และทิศทางของ
ประธำน สนช. ในฐำนะประธำนคณะ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนี้
กรรมำธิกำรสำมัญรวบรวมควำมเห็นเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญ
ตำมำตรำ ๓๔ วรรคสอง พร้อมด้วยกรรมำธิ
กำรฯ ได้น�ำรำยงำนในระยะที่สอง เสนอ
ขอเริ่มที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อ ประธำนคณะกรรมำธิกำรยกร่ำง
ก่อน รธน.’๕๗ ก�ำหนดบทบำทที่ส�ำคัญให้ รัฐธรรมนูญ โดยรำยงำนมี ๓ เล่มประกอบ
สนช. เกี่ยวกับกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับ ด้วย ๑.) กำรรวบรวมควำมเห็นทัง้ หมดจำก
สมำชิกสนช. และกรรมำธิกำรเป็นรำย
ใหม่โดยตรง ๒ ประกำร
เรื่องแรกเป็นไปตำมมำตรำ ๓๒(๓) ประเด็น ๒.) เรื่องผู้น�ำกำรเมืองที่ดี และ
ที่ก�ำหนดให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำติเสนอ สถำบันกำรเมือง รวมถึงกำรปฏิรปู และกำร
รำยชือ่ บุคคลเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมำธิกำร สร้ำงควำมปรองดอง และ ๓.) เรื่อง คณะ
ยกร่ำงรัฐธรรมนูญจ�ำนวน ๕ คน โดยเมื่อ รัฐมนตรี รัฐสภำ กำรปฏิรูปเพื่อลดควำม
วั น ที่ ๓๐ ตุ ล ำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เหลือ่ มล�ำ้ และแนวทำงสร้ำงควำมปรองดอง ๒
สนช. ได้เสนอรำยชื่อกรรมำธิกำรยกร่ำง ตำมข่ำวที่ปรำกฏ สนช. ยังมีแผนที่จะส่ง
รำยงำนควำมเห็นระยะที่ ๓ ต่อคณะ
รัฐธรรมนูญครบแล้ว

[๓]

[๒]

นอกจำกหน้ำทีโ่ ดยตรงทีเ่ กีย่ วกับกำร
จัดท�ำ รธน. ฉบับใหม่แล้ว ตำมบทบำทหลัก
ของ สนช. ดังที่ปรำกฏใน มำตรำ ๑๔ ของ
รธน.’๕๗ ที่มีหน้ำที่ในกำรรออกกฎหมำย
(ตรำพระรำชบัญญัติ) โดยตำมข่ำวท�ำให้
ทรำบว่ำ คณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ
และ สปช. อำจจ�ำเป็นต้องให้มีกฎหมำย
เสนอให้ สนช. ออกอยู่หลำยเรื่อง ก่อนที่
จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และยังคำดหวัง
ว่ำที่จะเชิญตัวแทนของ สนช. เข้ำมำร่วม
ร่ำงกฎหมำยด้วย๓

[๕]

ในส่วนของ สภาปฏิรปู แห่งชาติ โดย
รธน.’๕๗ มำตรำ ๒๗ ก�ำหนดให้สภำนีม้ หี น้ำ
ที่ศึกษำและเสนอแนะกำรปฏิรูปในเรื่อง
กำรเมือง กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กฎหมำย
และกระบวนกำรยุตธิ รรม กำรปกครองท้อง
ถิน่ กำรศึกษำเศรษฐกิจ พลังงำน สำธำรณสุข
และสิง่ แวดล้อม สือ่ สำรมวลชน สังคม และ
ด้ำนอืน่ ๆ รวม ๑๑ ด้ำน
จำกหน้ำทีข่ ำ้ งต้นนีเ่ อง น�ำมำสูค่ วำม
เกีย่ วข้องกับกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โดย มำตรำ ๓๑ ก�ำหนดอ�ำนำจของสภำแห่ง
นีเ้ อำไว้ ๒ เรือ่ ง คือ เสนอควำมเห็นหรือข้อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมำธิกำรยกร่ำง
รัฐธรรมนูญ กับ กำรพิจำรณำและให้ควำม
เห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญทีค่ ณะกรรมำธิกำร
ยกร่ำงรัฐธรรมนูญจัดท�ำขึน้ และ ตำมมำตรำ
ฅนสหกรณ
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๓๒ คือ กำรเสนอรำยชือ่ บุคคลเป็นกรรมำธิกำร
ยกร่ำงรัฐธรรมนูญ ๒๐ คน
ตำมข่ำวทีเ่ กิดขึน้ สิง่ ที่ สปช. ได้เสนอ
รำยชือ่ กรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญจ�ำนวน
๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
และต่อมำ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวำคม พ.ศ.
๒๕๕๗ นำยเทียนฉำย กีระนันทน์ ประธำน
สปช. ได้นำ� รำยงำนรวบรวมควำมเห็นจำก
คณะกรรมำธิกำรปฏิรูป ๑๘ คณะ ส่งมอบ
ต่อไปยังคณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ
โดยแบ่งควำมเห็นส�ำคัญเป็น ๓ ส่วน คือ
ควำมเห็นจำกทุกฝ่ำย ควำมเห็นในทีป่ ระชุม
สปช. และควำมของสมำชิก สปช.ที่สงวน
ควำมเห็ น รวบรวมทั้ ง หมดได้ ก ว่ ำ
๗๐๐ ประเด็น๔

เจตนำรมณ์ รัฐจึงต้องสร้ำงควำมเข้ำใจทีถ่ กู ด�ำเนินกำรเรื่องนี้ ๒ หน่วยงำน ส่วนเป็น
ต้อง และส่งเสริมให้รวมกลุม่ เพือ่ เลีย้ งชีพได้ ใคร มำติดตำมกันได้เลยครับ
ขอเริ่มจำก บทบาทของ สปช.
ก่อนแล้วกัน จำกเอกสำรข่ำวศูนย์รับฟัง
ควำมคิดเห็นสภำปฏิรูปแห่งชำติ ฉบับที่
ขอทิ้งประเด็นไว้ มำดูเรื่องต่อไปกัน ๑๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครับ ส่วนร่วมของประชาชนในการยกร่าง ซึง่ แสดงให้เห็นว่ำมีชอ่ งทำงกำรตอบรับและ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้รับกำรก�ำหนดไว้ กำรเสนอควำมคิดเห็นของประชำชน เกีย่ ว
ใน รธน.’๕๗ มำตรำ ๓๔ วรรค ๒ เช่นกัน กับกำรปฏิรปู และกำรจัดท�ำร่ำงรัฐธรรมนูญ
จำกข่ำวที่ปรำกฏ มีหน่วยงำนหลัก ๆ ที่ ทัง้ สิน้ ๑๑ ช่องทำง โดยมียอดรวมมีจำ� นวน

[๗]

[๖]

ในแบบเสนอควำมคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะในกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญของ
คณะกรรมำธิกำรกำรเกษตร อุตสำหกรรม
พำณิชย์ กำรท่องเที่ยวและบริกำร สภำ
ปฏิรูปแห่งชำติในประเด็นที่ ๑๐ ซึ่งเสนอ
ให้บรรจุในหมวด ๒ ภำค ๒ แนวนโยบำย
พื้นฐำนแห่งรัฐ ควำมว่ำ
“รัฐต้องสนับสนุนและใช้การผนึก
ก�าลังของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น วิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจเพือ่ สังคม สหกรณ สถาบัน
เกษตรกร สมาคม สถาบันวิชาการ เพื่อ
ให้มีก�าลังความสามารถ พัฒนาตนเอง
และสร้างอ�านาจต่อรอง”
ค�ำอธิบำยในเรื่องดังกล่ำวพอจับใจ
ควำมได้วำ่ รัฐต้องสนับสนุนกำรรวมกลุม่
ของวิสำหกิจรูปแบบต่ำง ๆ พัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ ระหว่ำงภำครัฐกับ เอกชน
สนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ กองทุน
กฎหมำย และเหตุทเี่ สนอเช่นนีก้ เ็ ป็นเพรำะ
ภำคเกษตรกรยังมีควำมสำมำรถและอ�ำนำจ
ต่อรองน้อยกว่ำภำคอืน่ ๆ แม้อำศัยระบบ
สหกรณ์ เป็นต้น ก็ยงั ไม่เกิดประโยชน์เต็มที่
เพรำะว่ำ ยังขำดควำมเข้ำใจในหลักกำร

38

เวทีเสวนาสานพลังนักศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย
ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เวทีประชาเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อทางออกประเทศไทย” จ.สุพรรณบุรี
ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

ฅนสหกรณ
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การตอบรับและการเสนอความเห็นฯ ทัง้ หมด เสรีภาพ และหน้าทีข่ องพลเมือง ตลอดจน
๑๗,๕๖๕ ราย/ครั้ง ๕
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองและการตรวจสอบ
ภาค ๒ ผู้น�ำการเมืองที่ดีและ
สถาบันการเมือง เป็นเรื่อง ระบบผู้แทน
และผูน้ ำ� ทางการเมืองทีด่ ี แนวนโยบายพืน้
บทบาทของคณะกรรมาธิการยกร่าง ฐานแห่งรัฐ รัฐสภา การคลังและการงบ
รัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมาธิการเปิดช่อง ประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ
ทางให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมได้ ๒ ช่อง นักการเมืองและประชาชน การกระจายอ�ำ
นาจและการปกครองท้องถิ่น
ทาง
ภาค ๓ นิตธิ รรม ศาล และองค์กร
ช่องทางแรก ผมขอเรียกว่า เป็น
ช่องทางเชิงรับ เพราะเป็นการให้ประชาชน ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจ เกี่ยวกับ ศาล
ร่วมส่งความเห็นทางไปรษณีย์ โดยมีประกาศ กระบวนการยุติธรรม และการตรวจสอบ
เชิญชวนให้ประชาชนและผูส้ นใจมีสว่ นร่วม การใช้อ�ำนาจรัฐ
ภาค ๔ การปฏิรปู และการสร้าง
และแสดงความคิ ด เห็ น ในการยกร่ า ง
รัฐธรรมนูญ โดยส่งไปได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ ความปรองดอง เกีย่ วกับการปฏิรปู เพือ่ ลด
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตู้ ป.ณ. ความเหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรม และ
การปรองดอง
๙ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕
นอกจากนี้ ยังมีค�ำกล่าวของ ศ.ดร.
ส่วนอีกช่องทางหนึง่ อาจเรียกว่าเป็น
ช่องทางเชิงรุกก็วา่ ได้ เพราะเป็การจัดเวที บวรศักดิ์ในเรื่องทิศทางนี้ด้วยครับ โดย
ประชาเสวนาหาทางออกและการรับฟัง ปรากฏอยู่ในเฟซบุคแฟนเพจ ประธาน
ความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะประเด็น กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ - ศ.ดร.
โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นโพสต์เมื่อวันที่
การจัดเวทีดงั กล่าว เท่าทีป่ รากฏในเว็บไซต์ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๒๗ น.
มีทงั้ เวทีการประชาเสวนาหาทางออก “สาน ผมคิดอยู่หลายตลบ ตัดสินใจ “คัดลอก”
พลังประชาชนเพื่อการปฏิรูประเทศ” ใน มาให้อ่านนะครับ
...ตั้งแต่ได้มีคณะกรรมาธิการยก
จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ สงขลา อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี ร่างรัฐธรรมนูญได้ประชุมร่วมกันมา ๕๗ครัง้
และการสัมมนาสานพลังประชาชนในการ ๔๕๐กว่าชัว่ โมง และหลังจากคณะกรรมาธิการ
มีสว่ นร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อยกร่าง ยกร่างรัฐธรรมนูญได้เก็บตัวที่พัทยา เพื่อ
รัฐธรรมนูญ โดยแต่ละครั้งเน้นไปยังกลุ่ม ร่างรัฐธรรมนูญเป็นเวลา ๕ วันครึง่ กว่า ร่าง
เป้าหมายต่าง ๆ ทั้งผู้ใช้แรงงาน เจ้าหน้าที่ ได้ ๑๑๙ มาตรา เห็นภาพทิศทางของร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วว่า
รัฐ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
๑.สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ (เพิม่
การมีส่วนร่วม)
๒. การเมืองใสสะอาดและสมดุล
ส� ำ หรั บ กรอบและทิ ศ ทางของ (ป้องกันทุจริต/ให้มีความสมดุล)
๓. หนุนสังคมทีเ่ ป็นธรรม(ปฏิรปู )
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จากเว็บไซต์รฐั ธรรมนูญ
๔.น�ำชาติสู่สันติสุข(ปรองดอง)
ฉบับปฏิรปู กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
๖
๑.สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่.....
ประกอบไปด้วย ๔ ภาค ได้แก่
ภาค ๑ หมวดพระมากษัตริยแ์ ละ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรปู นี้ มีเจตนารมณ์
ประชาชน เป็นเรือ่ ง ความเป็นพลเมือง สิทธิ ทีท่ ำ� ให้ประชาชนพ้นจากความเป็นราษฎร

[๘]

[๙]

ไปเป็นพลเมือง ให้ตระหนักรู้สิทธิเสรีภาพ
และหน้าที่ ต่อบ้านเมือง ไม่ให้ผู้ปกครอง
หรือนักการเมืองมาสั่งการอีกต่อไป เพิ่ม
สิทธิและเสรีภาพหลายประการ ตั้งแต่อยู่
ในครรภ์ จนหลังคลอด ดูแลการศึกษาตัง้ แต่
ปฐมวัย ไปจนมัธยมปลายหรืออาชีวะ ท�ำให้
ประชาชนได้รับการดูแล ได้รับบริการ
สาธารณะให้ทั่วถึงอย่างเป็นธรรม ให้มี
สมัชชาพลเมืองในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมทุกขั้น
ตอน มีส่วนร่วมในการพัฒนา มีส่วนเลือก
วุฒิสมาชิก สภาตรวจสอบภาคพลเมืองใน
ท้องถิ่นและชาติ อีกทั้ง มีกระบวนการคืน
ความเป็นใหญ่ให้พลเมือง กล่าวคือ หากผู้
ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองท�ำผิดร้ายแรง
ให้สง่ ให้ประชาชนลงมติในช่วงเวลาทีม่ กี าร
เลือกตั้งครั้งถัดไปว่าสมควรถอดถอนหรือ
ไม่ ท�ำให้พลเมืองไม่เพียงแต่ตงั้ นักการเมือง
ได้. สามารถถอดถอนได้เช่นกัน.
อีกทัง้ ร่างกฎหมายทีป่ ระชาชน.เสนอ
มา หากยุบสภา ให้พิจารณาต่อไปเลย. ไม่
ตกไปเหมือนทีส่ .ส/สว.เสนอ นอกจากนี้ แก้
รัฐธรรมนูญในสาระส�ำคัญต้องใช้ประชามติ
ให้พลเมืองเห็นชอบด้วย
๒. การท�ำให้การเมืองใสสะอาดและ
สมดุล.... ใสสะอาดเริ่มที่ การพูดถึงผู้น�ำ
การเมืองที่ดี ก�ำหนดให้มรการแสดงภาษี
ย้อนหลังสามปีในการสมัครทุกระดับ มี
สมัชชาคุณธรรมตรวจสอบจริยธรรม หาก
ท�ำผิดจริยธรรมร้ายแรง ให้สมัชชาคุณธรรม
ชีม้ ลู และให้ประชาชนลงประชามติในช่วง
เวลาที่มีการเลือกตั้งครั้งต่อไป
มี ก ารจั ด ตั้ ง ศาลวิ นั ย การคลั ง งบ
ประมาณ หากรอ ปปช.ต้องมีหลักฐานจน
สิ้นสงสัยจึงจะท�ำการชี้มูลได้ กระบวนการ
จึงท�ำให้ล่าช้า แต่ศาลวินัยฯเพียงแต่ควร
เชือ่ ได้วา่ ..ก็ยนื่ สามารถศาลได้แล้ว นอกจาก
นี้ได้มีการปรับบทบาท กกต.ให้ท�ำหน้าที่
ควบคุมการเลือกตั้ง ให้ใสสะอาด
ในการสร้างสมดุลคือ ท�ำการเมือง
ภาคพลเมืองสมดุลกับภาคการเมือง สร้าง
สมดุลระหว่างสภาผูแ้ ทนมาจากพรรคการเมือง
ฅนสหกรณ์
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กับวุฒสิ ภาพหุนยิ ม ระบบนีจ้ ะท�ำให้คนชาย
ขอบ ชาติพันธ์ เกษตกร แรงงาน ปราชญ์
ชาวบ้าน คนเหล่านี้ไม่มีทางเข้ามาได้หาก
เลือกตั้งตรงโดยตรงงจากประชาชน เมื่อ
สส.มาจากประชาชนแล้วก็ควรจะมีกลุ่ม
อาชีพสาขาต่างๆ คนชายขอบ ผูด้ อ้ ยโอกาส
และอื่นๆ จึงให้มีการเลือกตั้งโดยทางอ้อม
สภาสองสภานี้จะเป็นสภาที่สมดุลกัน
สร้ า งความสมดุ ล การเมื อ งของ
พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองในสภาผู้
แทนราษฎร เราพบว่าพรรคการเมืองมี
เจ้าของคนเดียวคุมพรรคทั้งหมด กลุ่ม
การเมืองไม่มีเงินมากพอไปตั้งพรรคได้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีกลุ่มการเมือง เช่น
สร้างกลุม่ กรีน กลุม่ ชาติพนั ธุ์ กลุม่ อืน่ ๆ มาส
ร้างสมดุลในสภาผู้แทนราษฎร
ในปี ๔๐ พรรคใหญ่ได้เปรียบ. ปรับ
ใหม่ จึงใช้ระบบสัดส่วนผสมมาใช้ หรือ
ระบบ MMP ท�ำให้พรรค ก ได้คะแนน
๔๐% ก็ได้จำ� นวนสส.ตามทีเ่ ป็นจริงเท่านัน้
ไม่ใช่ได้เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐% เหมือนในปี ๔๐
นอกจากนี้สส.มีอิสระจากพรรคในการลง
คะแนนเสียง พรรค ไม่สามารถขับออกจาก
พรรคได้

ห้าม สส.เป็น รมว. ก�ำหนดให้การลง
คะแนนเสียงไม่ไว้วางใจ หากมีมติของสภา
ไม่ไว้วางใจ รัฐบาลและสภาผู้แทนต้องพ้น
จากต�ำแหน่งด้วยกัน
นอกจากนัน้ สร้างสมดุลในการถอดถอน
เมือ่ สส.มาทางตรง สว.มาโดยเลือกตัง้ ทาง
อ้อม การถอดถอนจึงใช้สส.ครึ่งเดียว
ในช่วงเวลาเลือกตัง้ ครม.ต้องพ้นจาก
ต�ำแหน่งไปเลย ให้ปลัดรักษาการแทน เพือ่
ไม่ให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบทางการ
เมือง
ในการแต่งตัง้ ปลัดหรือผูบ้ ริหารระดับ
สูงเทียบเท่า โดยมีกลไกกลางทีไ่ ม่ใช่นกั การ
เมืองเป็นกลไกท�ำหน้าทีน่ ี้ ดังเช่นในประเทศ
อังกฤษ/นิวซีแลน/ออสเตรเลีย
๓. หนุนสังคมที่เป็นธรรม จึงต้อง
ท�ำการปฏิรูป... ต่อไปในการฟ้องคดี ให้มี
กลไกในการช่วยเหลือประชาชนที่ล�ำบาก
เข้าไม่ถงึ กระบวนการยุตธิ รรม จัดหาทนาย
ที่ดี ไม่ใช่ทนายจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์
ความช�ำนาญมาช่วยประชาชน
ก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำประมวลกฎหมาย
ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยง่าย
มีการปฏิรูปการศึกษาเรื่องใหญ่มาก
แต่สื่อไม่สนใจพูดเลย หากต้องการราย

ละเอียด จะพูดเรื่องการปฏิรูปให้ฟังทีละ
ด้าน อะไรที่ประชาชนควรได้รับในการ
ปฏิรูป
เราปฏิรปู เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ สร้าง
ความเป็นธรรม ให้คนข้างล่างที่ไม่มีเสียง
จะลืมตาอ้าปากได้
๔. น�ำชาติสู่สันติสุข(ปรองดอง)...
ในขณะนี้มีกฎอัยการศึกเพื่อรอเวลาการ
ปรองดอง จะมีคณะกรรมการปรองดอง มา
ท�ำหน้าที่ต่อไป”

[๑๐]

อย่างไรก็ดี รธน.’๕๗ ก็ได้วางกรอบ
เอาไว้เช่นกัน ทัง้ นีเ้ ป็นคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญต้องค�ำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ
ตามมาตรา ๓๕ ซึ่งครอบคลุมใน ๑๐ เรื่อง
อาจแบ่งเป็นกลุม่ ได้ทงั้ รูปแบบของรัฐและ
การปกครอง กลไกการป้องกันและตรวจ
สอบการทุจริต กลไกการบริหารงาน ตลอด
จนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ กลไกด้าน
การเงิน เศรษฐกิจและสังคม กลไกการ
ปฏิรูป กลไกพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตลอดจน
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หากท่าน ๆ สังเกตบทบัญญัตมิ าตรา
นี้ จะพบว่า เกี่ยวข้องและสืบเนื่องมาจาก
ประเด็นอันร้อนในบ้านเมืองของเราทั้งสิ้น
ถึงแม้ รูปแบบของรัฐทีต่ อ้ งเป็นรัฐเดีย่ ว และ
ระบอบการปกครองจะเป็นเรื่องที่ยอมรับ
กันได้ว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย แต่
กระนั้น การที่มาตราดังกล่าวมีกรอบอยู่
หลายประการ จึงน่าสังเกตว่ากรอบ ๆ อื่น
ๆ จะกลายมามีความส�ำคัญในระดับทีห่ า้ ม
แก้ไขเมื่อรัฐธรรมนูญประการใช้แล้วหรือ
ไม่ เรื่องนี้ย่อมเป็นที่นา่ ติดตามต่อไปครับ

[๑๑]

ศ.ดร.บวรศักดิ์ รับมอบรายงานสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย  กีระนันท์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขอขอบคุณภาพข่าวจาก เว็บไซต์ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

40

นอกจากนี้ ในมาตรา ๓๕(๖) เรื่อง
“หลักนิตธิ รรม” เชือ่ ว่าท่าน ๆ คงได้ยนิ กัน
มาพอสมควรเป็นระยะเวลานาน มันส�ำคัญ

ฅนสหกรณ์
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ยังไงหรอครับ เพราะมันเกี่ยวพันกันกับ
ระบบกฎหมายของเรานัน่ เอง หลายครัง้ ๆ
เราพยายามอ้างว่า เราเป็นระบบ ประมวล
กฎหมาย (Civil Law System) ซึง่ ในระบบ
นี้ เราจะด�ำเนินการตาม “หลักนิตริ ฐั ” ส่วน
ใน Common Law System ซึง่ มีทมี่ าจาก
อังกฤษ เราจะยึดโยงอยู่กับหลักนิติธรรม
การเสนอเช่นนีส้ ร้างค�ำถามให้กบั ผูเ้ รียนหลาย
ๆ คนว่า เอ...ตกลงกฎหมายของเราจะไป
ทางไหน เพราะแนวคิดและนิตวิ ธิ ขี องทัง้ สอง
หลักนีม้ คี วามแตกต่างในพอสมควร ถึงแม้
จะมุง่ หมายใกล้เคียงกันก็ตาม มากไปกว่า
นั้น ยังมีความพยายามที่จะน�ำเอาหลัก
นิตธิ รรมไปยึดโยงอยูก่ บั ศาสนา โดยเฉพาะ
ศาสนาพุทธ ผมเห็นว่า เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งศึกษา
ถกเถียงกันอีกพอสมควรเลยครับ
แต่ถา้ หากติดตามความเคลือ่ นไหวใน
บ้านเมืองตลอดมา พอจะตอบได้บา้ งแหละ
ครับว่า เราให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
หลักนิติธรรม เพราะ นอกจากเราจะบรรจุ
ค�ำว่าหลักนิตธิ รรมเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว

เรายังมี คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่ง
เสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ซึ่ง
สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่องด้วย
ปัญหาในข้อนีค้ งหนีไม่พน้ วงวิชาการ
แหละครับ เพราะหลักกฎหมายที่ส�ำคัญ
ของวงวิชาการนิติศาสตร์ไทย (ลองสังเกต
จากต�ำรากฎหมายครับ) คือ หลักนิติรัฐ ที่
นักวิชาการกล่าวอ้างกันอย่างแน่นหนา
วิทยานิพนธ์ก็ยึดถือกันอย่างต่อเนื่อง (ผม
เองก็ยึดโยงกับหลักนี้เช่นกันครับ) คงต้อง
ทบทวนกันใหม่แล้วล่ะครับ ว่าความส�ำคัญ
ของหลักนิติธรรมในวงวิชาการต้องได้รับ
การพัฒนาเสียที

พวกเราตั้งใจรออย่างแน่นอนครับ
ระยะเวลาอย่างช้าของการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ขอลาไปด้วยกระบวนการจัดท�ำร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับ ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่...
http://www.parliament.go.th/
ewtadmin/ewt/parliament_parcy/
download/draft_constitution.pdf

[๑๒]

ท้ายที่สุด ผมก็อยากเชิญชวนให้ทุก
ท่านติดตามดูรา่ งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึง่ เรา
จะได้เห็นอะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่ที่
ฅนสหกรณ์
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