ก่อนคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ต้ องจัดขบวนให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมตั้งแต่ เริ่มต้ น
รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ที่มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ แม้จะยังไม่เป็ นที่พอใจของทุกคน ทุกภาค
ส่ วนทั้งหมด แต่ก็เป็ นที่ ยอมรั บ เชื่ อมัน่ และฝากความหวังจากภาคประชาชนอย่างสู ง โดยเฉพาะในเจตนารมณ์และ
บทบัญญัติที่มีจุดเด่น ๓ ประการ คือ
๑ การบัญญัติรับรอง และคุม้ ครอง ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพอย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจน และผูกพัน
ต่อการใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐทั้งหมด อีกทั้งมีมาตรการกลไก โดยเฉพาะองค์กรอิสระต่างๆ ทาหน้าที่ส่งเสริ มและ
คุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
๒ การปฏิรูประบบการเมืองให้เป็ นการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึ้น และเพิ่มอานาจการตรวจสอบของภาค
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้ง การวางแผน กาหนดนโยบายสาธารณะ การออกกฎหมาย และการ
ถอดถอน
๒ การกาหนดหลักการและขั้นตอนที่ชดั เจนในการกระจายอานาจให้ชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
การที่รัฐธรรมนู ญเปลี่ ยนแปลงก้าวหน้ากว่าเดิ มอย่างมาก เนื่ องจากมีกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่ วมตั้งแต่
เริ่ มต้นจนถึ งขั้นสุ ดท้ายอย่างกว้างขวางทัว่ ประเทศ และยังสนับสนุ นอย่างมี พลัง ดังนั้ น สิ ทธิ เสรี ภาพพื้นฐานที่สุดที่
จะต้ องรั บรองคุ้มครอง และทาให้ ปรากฏเป็ นจริ ง คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดอนาคตของตนเอง ทั้งนี้
เพือ่ ทาให้ เจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนูญในทุกด้ านปรากฎผลการปฏิบัติที่เป็ นจริ งขึ้นได้
รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่จะมิให้มีการแก้ไขโดยเร็ ว ต้องการนาไปสู่ ผลการปฏิบตั ิที่ครบถ้วน และสมบูรณ์มาก
ที่สุดเสี ยก่อน แต่เมื่อสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ จึงมีบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๓๖ บัญญัติวา่
“เมื่อครบห้ าปี นับแต่ วันประกาศใช้ รัฐธรรมนูญนี ้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญ หรื อ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ มีอานาจทารายงานเสนอความเห็นต่ อรั ฐสภาและคณะ
รั ฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมรั ฐธรรมนูญนี ้ หรื อกฎหมายอื่นได้ ”
เมื่อรัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ครบ ๕ ปี ในเดือนตุลาคมปี นี้ จึงเริ่ มมีการพูดถึงแนวคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญจาก
หลายกลุ่ม ดังนั้นสั งคมทุกภาคส่ วนจึงควรจะได้ ตกลงเห็นพ้ องกันในหลักการสาคัญก่ อนทีจ่ ะคิดแก้ ไขรัฐธรรมนูญ
ประเด็นแรก รัฐธรรมนูญมาตรา ๓๓๖ เป็ นเจตนารมณ์ที่ตอ้ งการไม่ให้มีการแก้ไขใดๆก่อนครบ ๕ ปี แต่เปิ ด
โอกาสให้มีการทบทวนตรวจสอบผลการปฏิบตั ิหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ มิใช่ จาเป็ นต้ องแก้ ไขเมื่อครบ ๕ ปี อาจจะ
แก้ ไขหรื อไม่ แก้ ไขก็ได้ พร้ อมกันนี้ ให้ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายต่างๆ ที่ยงั ไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
รั ฐธรรมนู ญ หรื อกระทัง่ ขัดต่อรั ฐธรรมนู ญ โดยมี เป้ าหมายหลักเพื่อผลประโยชน์ข องประชาชนและยึดเจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญเป็ นพื้นฐานสาคัญ
ประเด็นที่สอง ทุกกลุ่มพึงตระหนักว่า แม้ผมู ้ ีสิทธิ ในการลงมติในขั้นสุ ดท้ายคือรัฐสภา แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ไม่ควรอย่างยิง่ ที่ผมู ้ ีอานาจหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะมีสิทธิ ตดั สิ นใจแก้ไขได้ตามลาพัง แต่ตอ้ งดาเนิ นกระบวนการโดยเคารพ

เจตนารมณ์ การมีส่วนร่ วมของประชาชน การทบทวน ตรวจสอบก็เพื่อให้ บรรลุ ผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม
มิ ใช่ แก้ไขเพื่ อกลุ่ มใดกลุ่ ม หนึ่ ง เพราะทุ กเรื่ องมี ความเชื่ อมร้ อยต่อกันและส่ ง ผลกระทบต่อประชาชน นั่นคื อ ถ้าจะ
ทบทวนให้ได้ผลดีที่สุด รวมทั้งการพิจารณาตัดสิ นใจว่าจะแก้ไข เพื่ออะไร และแก้ ไขประเด็นใด จาเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้ อง
จัดกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนก่อน ตั้งแต่ เริ่มต้ น มิใช่ รอเข้ าร่ วมการประชาพิจารณ์เท่านั้น!
ประเด็นที่สาม คาถามสาคัญที่ทุกภาคส่ วนของสังคม โดยเฉพาะรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และสถาบันตุลาการ
รวมทั้งองค์กรอิสระต่างๆในรัฐธรรมนูญ จะต้องค้นคว้าหาคาตอบที่เป็ นจริ งก่อนอื่นก็คือ ในช่ วงสี่ ปีกว่ ามานี้ กระบวนการ
ใช้ สิทธิการมีส่วนร่ วมของประชาชน กระบวนการปฏิรูประบบการเมือง และการส่ งเสริ มจากภาครั ฐ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
บทบัญญัติต่างๆของรั ฐธรรมนู ญ มีผลในการปฏิบัติที่เป็ นจริ งหรื อไม่ เพียงใด โดยยึดถือเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนู ญ
เป็ นหลักการสาคัญ และจะมีหนทางดาเนินการให้ เป็ นผลได้ อย่างไร?
ในประเด็นนี้ ถ้าพิจารณาเฉพาะด้านสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน จากการร้ องเรี ยน การตรวจสอบ รวมทั้งมี
การศึ กษาถึ งกฎหมายและนโยบายที่ เกี่ ยวข้อง โดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติซ่ ึ งเป็ นองค์กรอิ สระที่มีอานาจ
หน้าที่ ในการส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนให้เป็ นไปตามรั ฐธรรมนู ญ พบว่ายังมีการละเมิดสิ ทธิ
พื้นฐานทั้งรายบุคคล สิ ทธิ ของชุ มชน ทั้งในมิติของกฎหมาย กฎ ข้ อบังคับ และการกระทาอันไม่ เป็ นไปตามรั ฐธรรมนูญ
จานวนไม่ น้อย
ถ้าพิจารณาเฉพาะกรณี ความขัดแย้งในสังคมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม และระหว่างภาคเอกชนกับชุมชน
ปั จจุบนั มีหลายกรณี ที่พฒั นาไปสู่ ความขัดแย้งที่ยดื เยื้อและมีแนวโน้มรุ นแรงขึ้น บางครั้งก่อให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งใน
ชุมชน บางกรณี มีการใช้ความรุ นแรงต่อผูน้ าการคัดค้าน เช่น ถูกลอบฆ่า ถูกจับกุม มาตรการกลไกต่างๆที่มีอยูก่ ็ยงั ไม่
สามารถส่ งเสริ มและคุม้ ครองให้สิทธิ ของประชาชนเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
ปัญหาสาคัญทีส่ ่ งผลให้ การปฏิบัติยงั ไม่ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญ อาทิเช่ น
๑. ความเหลื่อมลา้ ระหว่ างสิ ทธิในรั ฐธรรมนูญกับความเป็ นจริ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งสิ ทธิของบุคคลและชุ มชนใน
การมีส่วนร่ วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งประชาชนแสดงความหวงแหนทรัพยากรและวิถีชีวิตเดิมของ
ชุมชนอย่างกว้างขวาง ในขณะที่การดาเนินงานของภาครัฐจานวนไม่นอ้ ย ยังไม่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิ การมีส่วน
ร่ วม โดยเฉพาะการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและรับฟั งความคิดเห็นตั้งแต่ก่อนการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ แผนพัฒนา
ในระดับต่างๆ รวมทั้งแผนเฉพาะด้าน เช่น เขื่อน พลังงาน ป่ าไม้ การจัดการที่ดิน เหมืองแร่ แผนด้านสิ่ งแวดล้อม และ
นโยบายสาธารณะต่างๆ มักจะมีการกาหนดไว้ก่อน โดยไม่มีการนามาเสนอเพื่อรับฟั งความคิดเห็น และเปิ ดโอกาสให้มี
แนวคิดทางเลือกอื่นๆ หรื อมีการนามาตรวจสอบปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในหลายกรณี เมื่ อจะดาเนิ นโครงการตามแผนที่ ก าหนดไว้ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนจึ ง เป็ นเพี ย งการ
ประชาสัมพันธ์ให้รู้ขอ้ มูลด้านดีเป็ นหลัก เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้เห็นด้วย หรื อตีความว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนคือการ
ที่มีมติเห็นชอบ หรื อไม่คดั ค้านขององค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้งที่จริ งแล้วในหลายกรณี มีกฎหมายชัดเจนว่าต้ องไม่ คัดค้ าน
ทัง้ องค์ กรปกครองท้ องถิน่ และกลุ่มประชาชน ทั้งรัฐธรรมนูญเองก็รับรองสิ ทธิ ของประชาชนในชุมชนอย่างชัดเจนไว้แล้ว

๒

แม้บางโครงการที่ประชาชนคัดค้านจนถึงขั้นต่อต้านอย่างรุ นแรง รัฐจะจัดทาประชาพิจารณ์ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๓๙ แต่ก็ผดิ ขั้นตอนที่ควรทาก่อนการตัดสินใจดาเนินโครงการใดๆ ทาให้ไม่เอื้อต่อการค้นพบข้อ
สรุ ปที่ดีที่สุด บนพื้นฐานการรับรู ้ขอ้ มูลทั้งหมดร่ วมกัน เพื่อจะมีทางเลือกอย่างแท้จริ งก่อนการตัดสิ นใจ
๒. กระบวนการแก้ ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่ างๆ ทีข่ ัดหรือแย้ งต่ อเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนูญ ยังล่ าช้ ามาก
แม้มาตรา ๖ จะระบุวา่ “ รั ฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดๆของกฎหมาย กฎ หรื อข้ อบังคับ
ขัดหรื อแย้ งต่ อรั ฐธรรมนูญนี ้ บทบัญญัตินั้นเป็ นอันใช้ บังคับไม่ ได้ ” อันก่อให้เกิดความหวังอย่างสู งว่าจะมีการแก้ไข
ปรับปรุ งกฎหมาย กฎระเบียบ ได้จานวนมาก แต่แท้จริ งแล้วมิอาจถูกยกเลิกได้โดยอัตโนมัติ กระบวนการยกเลิกหรื อ
ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ที่สาคัญยังอยูท่ ี่ฝ่ายบริ หารและรัฐสภาเป็ นหลัก แต่ยงั เป็ นไปอย่างล่าช้า
แม้ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองจะมีอานาจวินิจฉัยกฎหมาย กฎระเบียบที่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญได้ แต่ก็ยงั มี
ข้อจากัดอยู่ โดยที่ไม่อาจหยิบยกกฎหมาย กฎที่บงั คับใช้แล้ว หรื อกาลังจะบัญญัติข้ ึนใหม่ มาวินิจฉัยได้เอง ขณะที่
ประชาชนก็ไม่สามารถร้องเรี ยนโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากกรณี เป็ นคู่ความในศาลและมีการโต้แย้งประเด็น
กฎหมายว่าขัดรัฐธรรมนูญจึงให้ศาลนั้นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรื อแม้แต่คณะกรรมการสิ ทธิิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิ และเสนอแนะนโยบาย กฎหมาย ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ก็ไม่อาจเสนอ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ นอกจากประชาชนจะร้องเรี ยนต่อผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภาเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างเช่ น พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ.๒๕๓๕ ที่กาหนดขั้นตอนการศึกษาผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมต่างกันระหว่างโครงการของรัฐ โครงการร่ วมกับเอกชนและโครงการของภาคเอกชน และการที่ พ.ร.บ.ว่ าด้ วย
การให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรือดาเนินในการในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๕ กาหนดว่าต้องมีลกั ษณะร่ วมกัน ๓ ประการคือ
ต้ องใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ เป็ นกิ จการที่ หน่ วยงานของรั ฐมีอานาจหน้ าที่ ต้องทาตามกฎหมาย และมีวงเงิ นลงทุนตั้งแต่
หนึ่งพันล้ านบาทขึน้ ไป จึงจะให้มีกระบวนการตรวจสอบประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเข้มงวดดังเช่นโครงการของ
รัฐ ซึ่งทาให้ มีการตีความเป็ นโครงการเอกชนจานวนมาก เช่น การให้สัมปทานเหมืองแร่ (ทั้งที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และจานวนมากอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติหรื อป่ าต้นน้ า) การผลิ ตโรงไฟฟ้ าภาคเอกชน(ทั้งที่ผลิตเพื่อขายให้รัฐบาล)
ซึ่ งทาให้การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมไม่เข้มงวด ทั้งที่ถา้ พิจารณาเริ่ มจากสิ ทธิ บุคคลและชุ มชนตามรัฐธรรมนูญ ทุก
โครงการเช่ นนี้ จาเป็ นต้องผ่า นกระบวนการมี ส่วนร่ วมของประชาชนอย่า งจริ งจัง ในการตัดสิ นใจ
รวมทั้ง ในการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดด้วย
๓. กฎหมายทีต่ ราขึน้ รองรับสิ ทธิในรัฐธรรมนูญโดยตรง ยังไม่ สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนูญ เช่น
 กฎหมายว่ าด้ วยการเข้ าชื่ อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕๐,๐๐๐ คน
ซึ่ งเป็ นหนทางหนึ่งในการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน
ในการเสนอกฎหมายและตรวจสอบผูด้ ารงตาแหน่ งระดับสู ง ซึ่ งเมื่ อผ่านการเข้าชื่ อมาแล้ว ในท้ายที่สุดก็ตอ้ งเสนอให้
รัฐสภาเป็ นผูพ้ ิจารณานัน่ เอง แต่กฎหมายที่รองรับเรื่ องนี้ กลับมีกระบวนการที่ ยุ่งยาก ล่าช้า และต้องใช้เงิ นทุนสู ง เป็ น
ภาระอย่างยิง่ ต่อภาคประชาสังคม และในกฎหมายไม่กาหนดเงื่อนไขที่จะ มีหลักประกันให้รัฐสภาเร่ งรัดการพิจารณา และ
ไม่กาหนดให้มีตวั แทนของกลุ่มเป็ นผูน้ าเสนอต่อรัฐสภาในขั้นการพิจารณารับหลักการ รวมทั้งการไม่กาหนดให้มีสัดส่ วน
ตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นกรรมาธิ การพิจารณาร่ างกฎหมายนั้นด้วย

๓

๔. ความล่ าช้ าของการตรากฎหมายรองรับสิ ทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ กาหนดเวลาแน่ นอน อันที่
จริ งแล้ว แต่ละมาตราดังกล่าวมี เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญชัดเจนอยู่ และไม่มีบทเฉพาะกาลระบุกาหนดเวลาที่ห้ามนามา
บังคับใช้ เพียงแต่การที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติ ทาให้เป็ นประเด็นถกเถียงกัน ทางที่ดีที่สุดคือ ฝ่ ายบริ หารและรัฐสภาต้อง
เร่ งรัดการออกกฎหมายที่สาคัญดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาที่เป็ นจริ ง และลดความขัดแย้งในสังคม เช่น
๑) การมีองค์ การอิสระ เพือ่ ศึกษาและตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม (มาตรา ๕๖ )
๒) การมีองค์ การอิสระ เพื่อให้ ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และมาตรการคุ้มครองผู้บริ โภค (มาตรา ๕๗)
๓) การมีองค์ กรของรัฐทีเ่ ป็ นอิสระ ทาหน้ าทีจ่ ัดสรรคลื่นความถี่และกากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสี ยงโทรทัศน์
และโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน์ สูงสุ ดของประชาชนทั้งในระดับชาติและท้ องถิ่น (มาตรา ๔๐)
๔) การมีกฎหมายว่ าด้ วยกระบวนการรั บฟังความคิดเห็นของประชาชน (มาตรา ๕๙) มาใช้แทนระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ งยังไม่สอดคล้องและสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่ จะต้องตราขึ้นตามมาตรา ๖๐ เกี่ ยวกับสิ ทธิ การมี ส่วนร่ วมในกระบวนพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่รัฐอันมีผลกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพ และ ตามมาตรา ๖๑ ว่าด้วยสิ ทธิ การร้ องทุกข์ที่ตอ้ งได้รับการพิจารณาใน
เวลาอันควร รวมทั้งตามมาตรา ๔๖ ว่าด้วยสิ ทธิ ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เป็ นต้น
๕. ปัญหาเชิ งการปฏิบัติให้ เป็ นรู ปธรรม อาทิเช่ น
- มาตรา ๑๙๐ ...การให้ ผ้ แู ทนองค์ กรเอกชนด้ านเด็ก สตรี คนชรา และทุพพลภาพ ร่ วมเป็ นกรรมาธิการ
วิสามัญ พิจารณาร่ างกฎหมายในกรณีที่ ประธานสภาผู้แทนราษฏรวินิจฉัย ว่า กฎหมาย
นั้นมีสาระสาคัญเกี่ยวข้ องกับแต่ ละกลุ่ม....
ในการปฏิบตั ิมีปัญหาที่ประธานสภาฯอาจไม่วนิ ิจฉัย ทาให้ไม่ได้ใช้กลไกตามมาตรานี้ รวมถึงวิธีการในการ
ขึ้นทะเบียนและคัดเลือกตัวแทนองค์กรเอกชนแต่ละกลุ่ม ยังค่อนข้างจากัดและไม่เป็ นที่รับรู ้ โดยทัว่ ไป ทาให้มาตรการ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนประเด็นนี้ยงั ไม่บรรลุผลจริ งจัง
-มาตรา ๘๘ ...ในการแถลงนโยบายต่ อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีทจี่ ะเข้ าบริหารราชการแผ่ น
ดิน ต้ องชี้แจงต่ อรัฐสภาให้ ชัดแจ้ งว่า จะดาเนินการใดเพือ่ บริหารราชการแผ่ นดินให้ เป็ นไป
ตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่ งรัฐตามรัฐธรรมนูญในหมวดนี้ .และต้ องจัดทารายงานแสดง
ผลการดาเนินการรวมทั้งปั ญหาและอุปสรรค เสนอต่ อรัฐสภาปี ละหนึ่งครั้ง
แต่โดยทัว่ ไปยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากสาธารณชน สื่ อมวลชน และรัฐสภาอย่างจริ งจังนัก
บทสรุ ป
บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ผา่ นมากว่า ๔ ปี ก่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ อย่างต่อเนื่ อง ว่าเอื้อประโยชน์
อย่างยิ่งต่อประชาชน ภาคประชาสังคม และผลประโยชน์โดยรวมของสังคมไทย เพียงแต่ยงั ไม่สามารถเกิดผลในการ
ปฏิบตั ิที่เป็ นจริ งได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญเร่ งด่วนประเด็นแรกที่ทุกภาคส่ วนต้องร่ วมมือกันตรวจสอบและผลักดัน
ถ้าให้ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งสถาบันและองค์กรต่างๆ วิจารณ์วา่ ยังมีเรื่ องใดบ้างในรัฐธรรมนูญที่ยงั ไม่สมบูรณ์
คงจะมีขอ้ เสนอได้นบั ร้อยๆเรื่ อง แต่ถา้ ถามให้ชดั ลงไปว่าเรื่ องที่เสนอนั้นจาเป็ นหรื อไม่ตอ้ งนาไปสู่ การแก้ไขรัฐธรรมนู ญ
อย่างเร่ งด่วน เชื่อมัน่ ว่า เมื่อนาข้อเสนอต่างๆมาเชื่ อมร้อยในภาพรวม ผูค้ นจานวนมากอาจยืนยันว่ายังไม่จาเป็ น แต่อาจ
๔

เน้นที่การตรากฎหมายใหม่ หรื อแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบเดิม หรื ออาจเน้นให้มีวิธีการที่จะสามารถกากับให้การกระทา
ต่างๆโดยเฉพาะของภาครัฐ เคารพต่อรัฐธรรมนูญและก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิที่สมบูรณ์ข้ ึน
อย่างไรก็ตาม ณ ปั จจุบนั นี้ ยังไม่จาเป็ นต้องสรุ ปว่า ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรื อไม่ ทั้งสามองค์กรอิสระที่ระบุใน
มาตรา ๓๓๖ คือป.ป.ช. กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ ก็ได้ประชุ มหารื อร่ วมกับองค์กรอิสระต่างๆ และมีมติร่วมกันอย่ าง
ชั ด เจนว่ า จะต้ อ งมี ก ารจั ด ตั้ งคณะทางานจากทุ ก องค์ ก รอิส ระ ร่ ว มกับ สถาบั นการเมื อ ง สถาบั นวิช าการ และภาค
ประชาชน
เพือ่ ทบทวนและตรวจสอบอุปสรรคและปัญหาของการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญ บนพื้นฐานหลักการที่วา่
๑. ทบทวนผลการปฏิบตั ิโดยยึดมัน่ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และถือเป็ นการรณรงค์ครั้งสาคัญในสังคม
เพื่ อทาความเข้าใจต่อรัฐธรรมนูญร่ วมกัน
๒. ต้องให้มีกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน และภาคส่ วนต่างๆอย่างจริ งจังตั้งแต่เริ่ มต้น
๓. จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการกาหนดว่าควรแก้ไขหรื อไม่ และประเด็นใดบ้าง โดย
คานึงถึงผลประโยชน์โดยรวม และไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนที่จะต้องตัดสิ นใจ
๔. ปั ญหาสาคัญเร่ งด่วนคือ การตรวจสอบอุปสรรคและปั ญหาที่เป็ นผลจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ไม่เอื้อหรื อ
ขัดขวางต่อการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการตรากฎหมาย กฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อส่ งเสริ มให้มีผลการ
ปฏิบตั ิได้จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น และแก้ไขปั ญหาทัศนคติในการดาเนิ นการโดยเฉพาะของภาครัฐ
บางส่ วน ที่ยงั ไม่เคารพและปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญ
วันนี้ ประชาชนทุกคนควรถือโอกาสนีเ้ ร่ งศึกษา ทาความเข้ าใจต่ อรัฐธรรมนูญ และช่ วยกันนาเสนอต่ อสาธารณะ
ในมุมมองของท่ านเอง เพือ่ ทุกฝ่ ายจะได้ เรียนรู้ ศึกษา และถกเถียงร่ วมกัน อันจะนาไปสู่ รัฐธรรมนูญทีเ่ ป็ นจริง มีชีวติ
และเป็ นประโยชน์ ต่อประชาชนและสั งคมอย่างแท้จริง ไม่ ว่าจาเป็ นจะต้ องแก้ไขหรือไม่ กต็ าม
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