ห้ าปี แห่ งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
: มีคาถามที่ต้องการคาตอบ
สุ นี ไชยรส
หัวใจสำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ไม่วำ่ จะอธิ บำยในมิติใดก็คือ กระบวนการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่กำรที่ขบวนประชำชนผลักดันและรณรงค์ให้ตอ้ งมีกำรปฏิรูปกำรเมือง จนต้องมีกำร
ร่ ำงรัฐธรรมนูญใหม่ท้ งั ฉบับ และกำหนดว่ำต้องมีส่วนร่ วมของประชำชน นำไปสู่ กำรจัดตั้งสภำร่ ำงรัฐธรรมนูญ
ที่มีวธิ ี กำรคัดเลือก และกำรสร้ำงกลไกกำรทำงำน ที่พยำยำมให้ยดึ โยงกับกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนมำกที่สุด
ตรำบจนถึงวันที่รัฐสภำเห็นชอบ โดยที่ไม่อำจมีใครจะปฏิเสธควำมจริ งเมื่อห้ำปี ที่ผำ่ นมำได้วำ่ รั ฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ได้ มาอย่ างแสนยากลาบาก แต่ เปี่ ยมล้ นไปด้ วยความผูกพัน การฝากความหวัง และความเชื่ อมั่นศรั ทธา
ของประชาชนทัว่ ประเทศ ทุกสาขาอาชี พ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส รวมทัง้ ผู้รักชาติรักประชาธิปไตย และ
ผู้ทตี่ ้ องการเห็นความเป็ นธรรมเกิดขึ้นในสั งคม
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนำรมณ์อยูบ่ นพื้นฐำนของควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองของนักกำรเมือง
ให้เป็ นกำรเมืองของพลเมือง นัน่ คือบนพื้นฐำนแห่งประชำธิ ปไตย ที่อานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชนชาวไทย
ที่ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่ วมและตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐที่ประชำชนมอบให้แต่ละกลุ่มที่ผำ่ นกระบวนกำร
เลือกตั้ง ทั้งนี้ตลอดทั้งกระบวนกำรแห่งกำรเข้ำมำสู่ อำนำจ กำรอยูใ่ นอำนำจและใช้อำนำจ โดยมีกำรยึดโยง
กับโครงสร้ำงแห่งสถำบันต่ำงๆ และองค์กรอิสระตำมที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
การกระจายอานาจสู่ องค์ กรปกครองท้ องถิ่น และชุ มชนท้ องถิ่น เป็ นเจตนำรมณ์และกระบวนกำรที่
สำคัญอีกประกำรหนึ่งของรู ปแบบที่ยดึ โยงกับกำรมีส่วนร่ วมของประชำชน และเชื่ อมัน่ ในภูมิปัญญำของชุมชน
โดยผ่ำนกำรเลือกตั้งและกำรตรวจสอบต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง เพื่อที่ประชำชน และชุมชน
ท้องถิ่นจะสำมำรถแสดงออกถึงควำมต้องกำรที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อชุมชน บนพื้นฐำนแห่งประโยชน์ร่วมกัน
ของชำติ โดยไม่ละเมิดต่อหลักกำรพื้นฐำนแห่งสิ ทธิ ของท้องถิ่น
นอกจำกนี้ การบัญญัติและรั บรองคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และสิ ทธิเสรีภาพอย่ างกว้ างขวาง
ทั้งสิ ทธิ เสรี ภำพของบุคคล สิ ทธิ กำรมีส่วนร่ วมของชุมชน รวมถึงสิ ทธิ ของกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกำสต่ำงๆ มีเจตนำรมณ์
สำคัญเพื่อให้รัฐดูแลและคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภำพขั้นพื้นฐำนเหล่ำนั้น นอกจำกเพื่อมิให้มีกำรละเมิดสิ ทธิ ฯเกิดขึ้น
ยังกำหนดให้รัฐมีมำตรกำรส่ งเสริ มควำมเสมอภำคที่ถือว่ำไม่เป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดควำมเสมอ
ภำคในกำรใช้สิทธิ เสรี ภำพของคนบำงกลุ่มได้อีกด้วย ตลอดจนถึงกำรให้มีองค์กรอิสระ และมำตรกำรกลไกต่ำงๆ
ที่จะคุม้ ครองมิให้มีกำรละเมิดศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์และสิ ทธิ เสรี ภำพ ไม่ ว่าจากเอกชนหรือรัฐบาลเองก็ตาม
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แก้ไขให้หมวดแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่ งรัฐ เป็ นสิ่ งที่รัฐต้ อง
ผูกพันต่ อรัฐสภาและประชาชน โดยต้องรำยงำนต่อรัฐสภำก่อนเข้ำบริ หำรประเทศ ต้องรำยงำนผลงำนและ
อุปสรรคในกำรดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยต่อรัฐสภำปี ละครั้ง เพื่อรับกำรตรวจสอบจำกตัวแทนของประชำชน

~๒~

และเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่ งแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐนั้นถูกกำหนดให้เสริ มและเชื่อมโยงกับกำรที่รัฐต้องมี
นโยบำย แผนงำนและปฏิบตั ิกำร ต่อกำรเอื้อให้ประชำชนสำมำรถใช้สิทธิเสรี ภำพตำมรัฐธรรมนูญในควำมเป็ น
จริ ง ทั้งในขั้นพื้นฐำน และกำรพัฒนำให้ดียงิ่ ๆขึ้นต่อกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกำส โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรส่ งเสริ มและ
สนับสนุนกำรมีส่วนร่ วมของประชำชน เพื่อเป็ นหลักประกันให้เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญบรรลุผล
สรุ ปได้ ว่าหัวใจของเจตนารมณ์ และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ อยู่ที่ “การมีส่วนร่ วมของประชาชน” ทั้ง
ในกระบวนการได้ มา และเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญ
ห้ำปี ที่ผำ่ นมำ มีกำรเปลี่ยนแปลงในระบบกำรเมือง กำรกระจำยอำนำจ และกำรใช้สิทธิ เสรี ภำพตำม
รัฐธรรมนูญ ที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสร้ำงสรรค์ต่อระบอบประชำธิ ปไตยในสังคมไทยมำกพอสมควร แม้
จะมีปัญหำกำรตีควำมที่ต่ำงกันบ้ำง แต่ก็มีกติกำและกลไกรองรับ เช่น องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้
ภำคประชำชนจำนวนมำกก็ได้แสดงบทบำทแห่งเสรี ภำพกำรแสดงควำมคิดเห็น และควำมรับผิดชอบต่อปั ญหำ
ของสังคมไทยร่ วมกัน โดยกำรแสดงทรรศนะและข้อเสนอต่ำงๆตำมสิ ทธิ เสรี ภำพของตน อันเป็ นพื้นฐำนที่
น่ำยินดีอย่ำงยิง่ สำหรับกำรก้ำวต่อไปของสังคมไทย
ณ ขณะนี้เริ่ มมีกำรพูดถึงและทบทวนรัฐธรรมนูญกันในหลำยแง่มุม ทั้งเพื่อเสนอให้มีกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญ หรื อเพื่อให้ปรับปรุ งแก้ไขกำรดำเนินกำรของรัฐที่ยงั ไม่เป็ นไปตำมรัฐธรรมนูญ ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องดี
ที่จะต้องมีกำรแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน เพรำะกำรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรื อไม่ อย่ำงไร จำเป็ นต้องมี
กระบวนกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนตั้งแต่ตน้ มิใช่อำศัยแต่เสี ยงข้ำงมำกที่จะลงคะแนนเสี ยงในสภำฯเท่ำนั้น
บทควำมนี้มุ่งจะนำเสนอถึงกำรติดตำมตรวจสอบปั ญหำกำรดำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญ ในมิติแห่ง
“สิ ทธิการมีส่วนร่ วมของประชาชน” ซึ่งเป็ นเจตนารมณ์ ทสี่ าคัญทีส่ ุ ด และยังมีปัญหามากทีส่ ุ ดในการปฏิบัติ
ของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการมีความขัดแย้ งและความรุ นแรงในการอนุญาตหรื อการดาเนินโครงการต่ างๆ
ทั้งของภาครั ฐและเอกชน ที่ ส่งผลกระทบต่ อคุณภาพชี วิตและสิ่ งแวดล้ อมของชุมชน รวมทั้งเกี่ยวข้ องกับการ
จัดการและใช้ ประโยชน์ ทรั พยากรธรรมชาติซึ่งเป็ นของประเทศชาติ และ เป็ นของประชาชนทั้งประเทศ
สิ ทธิ ในกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนและชุมชน มีบทบัญญัติรับรองและคุม้ ครองในหลำยมำตรำของ
รัฐธรรมนูญ จึงไม่อำจแยกพิจำรณำเฉพำะมำตรำใดมำตรำหนึ่งหรื อวรรคใดวรรคหนึ่ งได้ มำตรำที่สำคัญใน
หมวดสิ ทธิ และเสรี ภำพของชนชำวไทย เช่น
- มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็ นชุมชนท้องถิน่ ดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูจำรี ตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ศิลปะหรื อวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชำติ และมีส่วนร่ วมในการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่ างสมดุลและยัง่ ยืน ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
- มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลทีจ่ ะมีส่วนร่ วมกับรัฐและชุมชนในการบารุงรักษา และการได้ ประโยชน์ จากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรง
ชีพอยูไ่ ด้อย่ำงปกติและอย่ำงต่อเนื่อง ในสิ่ งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิภำพหรื อคุณ
ภำพชีวติ ของตน ย่อมได้รับควำมคุม้ ครอง ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
กำรดำเนินโครงกำรหรื อกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงรุ นแรงต่อคุณภำพสิ่ งแวดล้อมจะกระทำ
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มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษำและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์กำรอิสระซึ่งประกอบด้วย
ผูแ้ ทนองค์กรเอกชนด้ำนสิ่ งแวดล้อม และผูแ้ ทนสถำบันอุดมศึกษำที่จดั กำรศึกษำด้ำนสิ่ งแวดล้อม ให้ควำมเห็น
ประกอบก่อนมีกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
- มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล จำกหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ
หรื อรำชกำรส่ วนท้องถิ่น ก่ อนการอนุญาตหรื อกำรดำเนินโครงกำร หรื อกิจกรรมใดที่อำจมีผลกระทบต่อคุณภำพสิ่ ง
แวดล้อม สุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวติ หรื อส่วนได้เสี ยสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรื อชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดง
ควำมคิดเห็นของตนในเรื่ องดังกล่ำว ทั้งนี้ ตำมกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนที่กฎหมำยบัญญัติ
- มาตรา ๖๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่ องรำวร้องทุกข์ และได้ รับแจ้ งผลการพิจารณาในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ
ฯลฯ

ในหมวดแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ ได้เน้นเฉพำะเรื่ องนี้ไว้ดว้ ย อำทิเช่น
- มาตรา ๗๖ รัฐต้ องส่ งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกำรกำหนดนโยบำย กำรตัดสิ นใจทำงกำร
เมือง กำรวำงแผนพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐทุกระดับ
- มาตรา ๗๙ รัฐต้ องส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในกำรสงวน บำรุ งรักษำ และใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่ วมในกำรบำรุ งรักษำ และคุม้ ครอง
คุณภำพสิ่ งแวดล้อมตำมหลักกำรกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภำวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภำพอนำมัย
สวัสดิภำพและคุณภำพชีวติ ของประชำชน
ฯลฯ

ในบททัว่ ไปของรัฐธรรมนูญ เช่น มาตรา ๔ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ และ เสรี ภาพของบุคคล
ย่ อมได้ รับความคุ้มครอง และ มาตรา ๖ รั ฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ บทบัญญัติใดของ
กฎหมาย กฎ หรื อข้ อบังคับ ขัดหรื อแย้ งต่ อรั ฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็ นอันใช้ บังคับมิได้ ยิง่ ย้ำเน้นถึงสิ ทธิ
กำรมีส่วนร่ วมของประชำชนว่ำ จำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้องได้รับกำรส่ งเสริ ม สนับสนุน และคุม้ ครองจำกรัฐ
จึงก่อให้เกิดคำถำมในประเด็นสำคัญว่ำ ทำไมกระบวนกำรใช้สิทธิ กำรมีส่วนร่ วมของประชำชนจึง
มักจะไม่ได้รับกำรคุม้ ครอง และทำไมจึงไม่มีมำตรกำรใดๆมำรองรับอย่ำงชัดเจน ทั้งที่เวลำผ่ำนมำแล้วถึงห้ำ
ปี ในทางตรงกันข้ าม กลับมีกระบวนกำรที่เพิกเฉย และละเมิดสิ ทธิ กำรมีส่วนร่ วมของประชำชน และชุมชน
เกิดขึ้นจำนวนมำก ทำให้เกิดควำมขัดแย้งแตกแยกในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงประชำชน
กับรัฐและหน่วยงำนของรัฐ ในขอบเขตทัว่ ประเทศ ทั้งยังเป็ นผลต่อเนื่ องให้เกิดควำมรุ นแรงต่อประชำชน ทั้ง
กำรถูกแจ้งให้จบั กุมอย่ำงไม่เป็ นธรรมจำกคู่ขดั แย้ง กำรที่แกนนำกำรคัดค้ำนถูกลอบฆ่ำเสี ยชีวติ ในหลำยพื้นที่
จนกระทัง่ มีกำรใช้ควำมรุ นแรงจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเองในบำงกรณี
ทาไม การใช้ สิทธิการมีส่วนร่ วมของประชาชนภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่ งความหวังฉบับนี้ จึงยังคงเต็มไป
ด้ วยความเจ็บปวด และการสู ญเสี ย ?
รั ฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองและคุ้มครองสิ ทธิการมีส่วนร่ วมของประชาชนได้ จริ งหรื อ? หรื อเป็ นแต่
เพียงการเขียนไว้ เท่านั้น ?
ประชาชนและชุมชนใช้ สิทธิเกินกว่ าขอบเขตของรั ฐธรรมนูญ เป็ นการละเมิดสิ ทธิผ้ อู ื่น เป็ นการทาลาย
หรือคัดค้ านผลประโยชน์ ของชาติ ตามทีม่ ีการกล่ าวหา จริงหรือ ?
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คาตอบต่ างมุม : สั งคมไทยต้ องพิจารณาเร่ งด่ วน และตัดสิ นใจเลือก
ปั ญหำควำมขัดแย้งในกำรอนุ ญำต หรื อดำเนินโครงกำรต่ำงๆเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้น เป็ นผลสำคัญมำจำกกำรตีควำมเจตนำรมณ์และบทบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญที่ไม่ตรงกัน ระหว่ำงภำครัฐ
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กับกำรตีควำมของชุมชนและประชำชน กล่ำวคือ
๑) ภาครัฐถือว่า ตราบใดที่ยงั ไม่ มีกฎหมายบัญญัติตามมาตราต่ างๆดังกล่าว ประชาชนจะยังไม่ สามารถ
ใช้ สิทธิการมีส่วนร่ วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตราเหล่ านั้นได้ ในขณะที่ภำคประชำชน ชุมชน และ
นักวิชำกำร ยึดมัน่ ในเจตนำรมณ์และบทบัญญัติที่ร้อยเรี ยงเชื่อมโยงกันในหลำยมำตรำ โดยตีควำมว่ำเป็ นสิ ทธิ
เสรี ภำพขั้นพื้นฐำน และรัฐธรรมนูญไม่มีบทเฉพำะกำลกำหนดระยะเวลำที่ยงั ไม่ให้มีผลใช้บงั คับ เหมือนดังเช่น
มำตรำ๔๓ เรื่ องรัฐต้องจัดกำรศึกษำให้โดยไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย ๑๒ ปี หรื อกรณี กำรออกหมำยจับตำมมำตรำ ๒๓๗
ที่ตอ้ งออกโดยศำล ซึ่ งต่ำงมีบทเฉพำะกำลในรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อครบ ๕ ปี เป็ นต้น ดังนั้น
มำตรำที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ กำรมีส่วนร่ วมของประชำชน จึงสำมำรถดำเนินกำรใช้สิทธิ ได้ทนั ที
อย่ำงไรก็ตำม เป็ นที่เห็นพ้องร่ วมกันและมีกำรผลักดันมำโดยตลอดจำกหลำยฝ่ ำยว่ำ รัฐบำลจำเป็ นต้อง
มีนโยบำยและแผนงำนที่ชดั เจนในกำรที่จะเร่ งรัดกำรตรำกฎหมำยเหล่ำนี้ให้ครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรจัดตั้ง
องค์กำรอิสระด้ำนสิ่ งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๕๖ หรื อกำรกำหนดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
ตำมมำตรำ ๕๙ เป็ นต้น จะเป็ นกำรคลี่คลำยปั ญหำที่ดีที่สุด และสมควรให้กำรร่ ำงกฎหมำยเหล่ำนี้มี
กระบวนกำรมีส่วนร่ วมของประชำชน
ปัญหำที่เกิดขึ้นตลอดห้ำปี มำนี้คือ แม้รัฐธรรมนูญจะกำหนดให้สภำผูแ้ ทนรำษฎร มีระยะเวลำทำงำนใน
กำรพิจำรณำร่ ำงกฎหมำยมำกขึ้น และปั จจุบนั รัฐบำลมีเสี ยงข้ำงมำกในสภำผูแ้ ทนรำษฎร แต่กระบวนกำรเสนอ
ร่ ำงกฎหมำยที่จำเป็ นเหล่ำนี้ยงั แทบไม่มีควำมคืบหน้ำเลย
คาถามก็คือ เมื่อรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ ภาครั ฐยังสมควรทีจ่ ะตีความอย่ างง่ ายๆ
ต่ อไปในการอนุญาต หรื อการดาเนินโครงการใดๆ โดยไม่ สนใจมาตราต่ างๆเกีย่ วกับสิ ทธิการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในรั ฐธรรมนูญ ด้ วยเหตุผลแต่ เพียงว่ า จะต้ องรอกฎหมายรองรั บกระนั้นหรื อ ? หรือมีการตีความ
แบบหลบเลี่ยงว่ า การมีส่วนร่ วมของประชาชน คือการทีอ่ งค์ การบริ หารส่ วนตาบลให้ ความเห็นชอบต่ อการ
ดาเนินการโครงการเหล่ านั้น ทัง้ ๆที่เป็ นคนละส่ วนกัน เนื่องจากต้ องได้ รับความเห็นชอบทัง้ จากองค์ กรปกครอง
ท้ องถิน่ และประชาชนได้ รับทราบข้ อมูลครบถ้ วน ชุมชนเข้ าใจและไม่ คัดค้ าน
๒) ภาครัฐยังยึดมั่นและปฎิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเดิมทีม่ ีอยู่ โดยไม่ มีความพยายามทีจ่ ะมี
แนวทางปฏิบัติเป็ นการเฉพาะหน้ าเพือ่ แก้ ปัญหาการไม่ เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ ขณะทีป่ ระชาชนตีความตาม
มาตรา ๖ ว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีข่ ัดหรือแย้ งต่ อรั ฐธรรมนูญ จะใช้ บังคับไม่ ได้ โดยเรียกร้ องและผลักดันให้ มี
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การยกเลิก แก้ ไขปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบจานวนมาก ว่ าขัดต่ อรัฐธรรมนูญ ในประเด็นสิ ทธิ กำรมีส่วน
ร่ วมของประชำชนตำมมำตรำต่ำงๆเหล่ำนี้ อำทิเช่น
- พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อำนำจรัฐมนตรี ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ เพื่อกำหนดว่ำโครงกำรใดที่จำเป็ นต้องมีกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และมีกำรกำหนดระดับ
ควำมเข้มงวดที่ต่ำงกันในกำรอนุมตั ิรำยงำนดังกล่ำว อันมีผลให้โครงกำรจำนวนมำกทั้งของภำครัฐและเอกชน
รวมทั้งโครงกำรร่ วมทุนรัฐและเอกชน ไม่จำเป็ นต้องทำรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เช่น โครงกำร
ประตูก้ นั น้ ำท่ำจีนของกรมชลประทำน แม้จะมีกำรลงทุนที่คำดกำรณ์ไว้ถึง ๖,๐๐๐ กว่ำล้ำนบำทก็ตำม
หรื อโครงกำรท่อก๊ำซไทย-มำเลเซี ยที่มีกำรตีควำมว่ำ ไม่ถือเป็ นโครงกำรของรัฐ จึงกำหนดแต่เพียงให้
เสนอรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมต่อกรรมกำรผูช้ ำนำญกำร ของสำนักงำนนโยบำยและแผน
สิ่ งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงวิทยำศำสตร์ ฯเท่ำนั้น ไม่จำเป็ นต้องผ่ำนกำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้อม
แห่งชำติ และไม่จำเป็ นต้องได้รับอนุมตั ิจำกคณะรัฐมนตรี ดังที่มีโครงกำรขนำดใหญ่บำงส่ วนจำเป็ นต้อง
ดำเนินกำรตำมขั้นตอนเหล่ำนั้น ทั้งที่โครงกำรท่อก๊ำซฯเป็ นโครงกำรขนำดใหญ่ ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็ น
ของส่ วนรวม เป็ นของประชำชนทั้งประเทศ และมีผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่นอย่ำงมำก และรัฐธรรมนูญ
กำหนดชัดเจนถึงสิ ทธิ บุคคลและชุมชน รวมทั้งในหมวดองค์กรปกครองท้องถิ่นก็มีบทบัญญัติชดั เจนว่ำ ถ้ำจะ
ดำเนินกำรโครงกำรใดๆในท้องถิ่นที่กระทบต่อชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นก็ตอ้ งเคำรพและปฏิบตั ิตำมสิ ทธิ
กำรมีส่วนร่ วมของประชำชน โดยไม่ถือเอำขนำดโครงกำร หรื อเงินทุน หรื อกำรเป็ นโครงกำรของหน่วยงำน
ของรัฐหรื อไม่ มำเป็ นข้อจำกัดยกเว้นที่จะไม่ปฏิบตั ิตำมสิ ทธิ ในรัฐธรรมนูญเหล่ำนี้
นอกจำกนี้ กำรไม่มีกระบวนกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ทำให้
เกิดปั ญหำในโครงกำรจำนวนมำกที่รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมขัดต่อข้อเท็จจริ งในชุมชนและเป็ น
ประเด็นสำคัญ แต่ถึงแม้จะมีกำรพิสูจน์ควำมผิดพลำดให้เห็นประเด็นเหล่ำนี้ ซึ่ งควรจะถือเป็ นสำระสำคัญที่จะ
ยกเลิกกำรอนุมตั ิรำยงำนฯ หรื อทบทวนกำรดำเนินโครงกำรนั้นๆโดยเริ่ มต้นขั้นตอนให้ถูกต้องเสี ยใหม่ หรื อมี
กำรลงโทษถือเป็ นควำมผิดของผูจ้ ดั ทำและผูอ้ นุมตั ิรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเสี ยบ้ำง แต่ท้ งั หมดนี้
มีกำรยืดหยุน่ มำโดยตลอดว่ำ เพียงให้ไปแก้ไขรำยงำนเสี ยใหม่ ก็สำมำรถยุติเรื่ องทั้งหมดได้
ประเด็นเหล่ำนี้มีควำมขัดแย้งกับบทบัญญัติและเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญในเรื่ องสิ ทธิ กำรมีส่วนร่ วม
ของประชำชนอย่ำงเห็นได้ชดั แต่ภำครัฐก็ดำเนิ นโครงกำรจำนวนมำกทั้งของรัฐและเอกชน โดยอำศัยกำรอ้ำง
แต่กฎหมำยเดิม และเดินหน้ำต่อไปโดยไม่รับฟังกำรคัดค้ำนจำกภำคประชำชนและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งไม่
พยำยำมกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเฉพำะหน้ำที่อิงตำมรัฐธรรมนูญในเรื่ องกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ที่
ประชำชนต้องได้รับข้อมูลอย่ำงครบถ้วน และมีส่วนร่ วมในกำรประเมินผลกระทบ รวมทั้งกำรให้มีผแู ้ ทน
องค์กำรเอกชนและสถำบันอุดมศึกษำด้ำนสิ่ งแวดล้อมมำให้ควำมเห็นด้วย
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประชาพิจารณ์ พ.ศ.
๒๕๓๙ แม้จะเป็ นระเบียบที่ยงั ไม่สมบูรณ์ตำมรัฐธรรมนูญ แต่ถำ้ นำมำใช้อย่ำงจริ งจังก่อนกำรดำเนิ นโครงกำร
ใดๆ และใช้ตำมกระบวนกำรอย่ำงครบถ้วน หรื อปรับปรุ งแนวทำงปฏิบตั ิให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมำย

~๖~

ฉบับใหม่ ก็จะช่วยลดทอนควำมขัดแย้งและเคำรพต่อสิ ทธิ กำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในเบื้องต้น แต่ที่ผำ่ น
มำแม้จะมีกำรใช้ระเบียบนี้มำดำเนินกำรจัดรับฟังควำมคิดเห็นบ้ำงในบำงกรณี แต่มกั จะเป็ นกำรดำเนินกำร
หลังจำกกำรอนุมตั ิโครงกำรไปแล้ว รวมทั้งไม่มีกระบวนกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมระเบียบฯอย่ำงแท้จริ งด้วย
จึงยิง่ ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในหลำยพื้นที่
โดยสรุ ปแล้ ว ต่อประเด็นกำรไม่มีกฎหมำยฉบับใหม่มำรองรับ หรื อกฎหมำยเดิมมีปัญหำที่ขดั หรื อแย้ง
กับบทบัญญัติและเจตนำรมณ์ตำมรัฐธรรมนูญ ถ้ ายอมรับร่ วมกันในสั งคมว่าเป็ นเจตนารมณ์ ที่บัญญัติไว้ชัดเจน
ภาครัฐสามารถมีมติคณะรัฐมนตรีเพือ่ กาหนดแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการมีส่วนร่ วมของประชาชนของ
หน่ วยงานภาครัฐ ไม่ ให้ ขัดต่ อรัฐธรรมนูญในมาตราต่ างๆเหล่ านั้น และสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กบั เจ้ าหน้ าทีข่ องรั ฐ
เอง ดังเช่นที่มีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิในหลำยเรื่ อง เช่น แนวทำงปฏิบตั ิเรื่ อง กำรออกหมำยจับที่
รัฐธรรมนูญกำหนดให้ตอ้ งออกโดยศำลเมื่อครบห้ำปี แม้จะยังไม่ได้แก้ไขกฎหมำยอำญำ เป็ นต้น
๓) ภาครัฐมีการแก้ ไขกฎหมายเดิมบ้ างโดยมีเหตุผลว่ า เพือ่ ทาให้ ดียงิ่ ขึน้ แต่ ภาคประชาชนมองว่ า
แทนทีจ่ ะแก้ไขในประเด็นทีข่ ัดหรือแย้ ง หรือไม่ ชัดเจนต่ อการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ภาครัฐกลับแก้ ไขให้ ยงิ่
ขัดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนูญมากยิง่ ขึน้ อำทิเช่น
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง
กว้ำงขวำง และมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม คุณภำพชีวิต ในชุมชนทัว่ ประเทศมำยำวนำน ก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งที่รุนแรงจำนวนมำก เมื่อประชำชนในท้องถิ่นลุกขึ้นมำใช้สิทธิ ของตนและชุมชนในกำรคัดค้ำนกำรดำเนิน
โครงกำรต่ำงๆเหล่ำนี้ โดยที่กฎหมำยไม่มีช่องทำงที่เอื้อต่อกำรใช้สิทธิ ตำมรัฐธรรมนูญ และน่ำที่จะขัดหรื อแย้ง
กับรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่กระบวนกำรให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนต่อชุมชน กำรจัดทำรำยงำนประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน และมีหลำยกรณี ที่มีกำรลอบทำร้ำยผูค้ ดั ค้ำนโครงกำร
อย่ำงมีเงื่อนงำ หรื อหำตัวผูก้ ระทำผิดไม่ได้ รวมทั้งมีกำรแจ้งจับกุมในข้อหำต่ำงๆอย่ำงไม่เป็ นธรรม
ประชำชนต่ำงคำดหวังให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขกฎหมำยฉบับนี้ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แต่ปรำกฏ
ว่ำ รัฐบำลกลับเสนอแก้ไขกฎหมำยนี้โดยไม่มีกำรแก้ไขกระบวนกำรดำเนิ นกำร ที่ขดั รัฐธรรมนูญจนมีกำร
คัดค้ำนกำรอนุมตั ิสัมปทำนเหมืองแร่ ต่ำงๆจำนวนมำก อันเป็ นผลจำกกำรไม่มีส่วนร่ วมของชุมชนตั้งแต่ตน้
และเป็ นผลจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่รับฟังกำรคัดค้ำนของประชำชนอย่ำงจริ งจัง จนเรื่ องรำวบำนปลำยและมี
ควำมขัดแย้งรุ นแรงขึ้น แต่กลับแก้ไขเฉพำะประเด็นเพื่อกำรเอื้ออำนวยให้มีกำรทำเหมืองแร่ ใต้ดินอย่ำงสะดวก
ง่ำยดำยขึ้นกว่ำเดิมโดยละเลยสิ ทธิ กำรมีส่วนร่ วมของประชำชนเช่นเดิม และมีบำงประเด็นที่อำจจะขัดต่อสิ ทธิ
ของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ ดังที่ในขณะนี้สมำชิกวุฒิสภำได้ใช้ช่องทำงตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ใน
กำรเสนอต่อศำลรัฐธรรมนูญให้ตีควำมว่ำขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรื อไม่ หลังจำกผ่ำนกำรพิจำรณำของทั้ง
สองสภำฯ และอยูใ่ นขั้นตอนก่อนจะส่ งสำนักเลขำธิ กำรพระรำชวัง ( ขณะนี้กำลังรอผลกำรวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญ)
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- พระราชบัญญัติการปฏิรูปทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๙ ในขณะที่มีควำมเดือดร้อนเรื่ องกำรขำด
แคลนที่ดินทำกินของเกษตรกร และที่อยูอ่ ำศัยของคนจนและคนชั้นกลำงจำนวนมำก จนก่อให้เกิดกระแสกำร
ผลักดันให้ภำครัฐมีนโยบำยจริ งจังที่จะปฏิรูปที่ดิน ทั้งโดยอำศัยกำรแก้ไขกฎหมำยเดิม กำรจัดตั้งกองทุน และ
กำรมีมำตรกำรทำงภำษีที่ดินแบบก้ำวหน้ำ จนถึงกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ดินเดิมที่มีอยูใ่ ห้เกิดประสิ ทธิ ภำพ แต่
ปรำกฏว่ำ ขณะนี้มีกำรร่ ำงแก้ไขปรับปรุ งพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับนี้ และอ้ำงว่ำไปรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนทัว่ ประเทศมำแล้ว กำลังเตรี ยมกำรสรุ ปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่ดำเนิน
ไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ อย่ำงน้อยตำมมำตรำ ๘๔ เรื่ องกำรจัดระบบกำรถือครอง
ที่ดินและกำรใช้ที่ดินอย่ำงเหมำะสม โดยเน้นประโยชน์ของเกษตรกร
ปั ญหำสำคัญพื้นฐำนที่น่ำเป็ นห่วงอย่ำงยิง่ ต่อร่ ำงกฎหมำยฉบับนี้ก็คือ กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นทัว่
ประเทศตำมที่กล่ำวอ้ำงยังเข้ำรู ปรอยแบบเดิม โดยที่มีเกษตรกรและประชำชนรับรู ้และมีส่วนร่ วมน้อยมำก ทั้งที่
เป็ นร่ ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและกระทบต่อผูค้ นทุกกลุ่มอำชีพ โดยเฉพำะเกษตรกรทัว่ ประเทศที่กำลังมีควำมหวัง
รอคอยอยู่ และมีเนื้อหำที่ยงั ไม่เข้ำข่ำยกำรปฏิรูปที่ดิน และกระจำยกำรถือครองที่ดินตำมที่มีกำรเสนอกันอย่ำง
กว้ำงขวำงในสังคม แต่กลับเป็ นกำรเอื้อต่อกลุ่มที่มีทุนให้สำมำรถถือครองที่ดินได้มำกขึ้นและได้รับโฉนดที่ดิน
ได้ง่ำยขึ้นกว่ำที่ผำ่ นมำ รวมทั้งเป็ นกำรนิ รโทษกรรมกลุ่มทุนที่ทำผิดกฎหมำยมำแต่เดิม
นอกจำกนี้ กำรนำเอำที่ดินของหน่วยงำนของรัฐต่ำงๆรวมทั้งป่ ำสงวนแห่งชำติ มำรวมอยูใ่ นร่ ำงกฎหมำย
ฉบับนี้ ในบทบำทแห่ง “กำรบริ หำรจัดกำรที่ดินของรัฐ” โดยเปิ ดโอกำสให้มีกำรซื้ อ เช่ำซื้ อ หรื อเช่ำ หรื อเข้ำ
ทำประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำง และไม่จำกัดต้องเป็ นเกษตรกร โดยกำรนำมำจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็ น
เขตพื้นที่เกษตรกรรม เขตพื้นที่เกษตรอุตสำหกรรม และเขตพื้นที่เพื่อกิจกำรอื่น รวมทั้งเพื่อกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรธรรมชำติ ซึ่ งรวมทั้งกำรทำเหมืองแร่ เป็ นต้น จึงเท่ำกับเปิ ดโอกำสครั้งใหญ่ให้กลุ่มที่มีทุนมำก
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกที่ดินของรัฐและทรัพยำกรธรรมชำติได้อย่ำงเต็มที่
ทั้งนี้กลไกกำรดำเนินงำนทั้งปวงที่กำหนดขึ้น รวมทั้งกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินระดับชำติและ
ระดับจังหวัด ยังละเลยต่อกระบวนกำรใช้สิทธิ กำรมีส่วนร่ วมของประชำชนและชุมชนเหมือนที่ผำ่ นมำทั้งสิ้ น
- พระราชบัญญัติทางหลวง
ในขณะที่ควำมขัดแย้งเนื่องจำกกำรตีควำมรัฐธรรมนูญของ
ภำครัฐต่ำงกับภำคประชำชนและชุมชนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐำนหลำยประกำร แต่ประชำชนก็อำศัยเสรี ภำพตำม
รัฐธรรมนูญในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรร้องทุกข์ และกำรชุมนุมโดยสงบ เพื่อผลักดันให้มีกำรแลกเปลี่ยน
หำรื อและมีกำรปรับปรุ งแก้ไขตำมระบอบประชำธิ ปไตย ซึ่ งถือเป็ นปั ญหำเชิงโครงสร้ำงทั้งระบบ ที่ตอ้ งมีควำม
เข้ำใจและมีนโยบำยแก้ไขทั้งกฎหมำย นโยบำย แนวทำงปฏิบตั ิ และกำรจัดสรรงบประมำณ แต่ปรำกฏว่ำ มี
กำรแก้ไขกฎหมำยทำงหลวงโดยเพิม่ เติมควำมผิดและบทลงโทษ ในกรณี มีกำรชุมนุ มบนทำงหลวง ทั้งที่
รัฐธรรมนูญรับรองเสรี ภำพกำรชุมนุมโดยสงบไว้ และมีกฎหมำยอำญำรองรับอยูแ่ ล้ว ในกรณี ที่มีกำรกระทำผิด
กฎหมำย

~๘~

ซึ่งขณะนีไ้ ด้ ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เสนอเข้ าสู่ สภาผู้แทนราษฎรแล้ ว แต่ในประเด็นที่มีผเู ้ สนอให้นำที่ดินที่กรม
ทำงหลวงได้เวนคืนมำจำนวนมำกในอดีตและไม่ได้ใช้ประโยชน์ มำคืนให้ชุมชนหรื อนำมำปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรคนยำกจน หรื อเพื่อเป็ นที่อยูอ่ ำศัยคนยำกจน กลับถูกละเลยประเด็นนี้ ฯลฯ
ปัญหำที่สังคมควรต้องตรวจสอบร่ วมกันคือ มีกำรออกกฎหมำยที่จำกัดสิ ทธิ ประชำชนตำมมำตรำต่ำงๆ
ในรัฐธรรมนูญมำกขึ้นในหลำยฉบับ ทั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดห้ำมไว้ตามมาตรา ๒๙ กล่ำวคือ
“การจากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทามิได้ เว้ นแต่ โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายเฉพาะเพือ่ การทีร่ ั ฐธรรมนูญนีก้ าหนดไว้ และเท่ าทีจ่ าเป็ นเท่ านั้น และจะกระทบกระเทือน
สาระสาคัญแห่ งสิ ทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ...
ที่ผำ่ นมำ มีกำรอ้ำงมำตรำ ๒๙ ว่ำสำมำรถออกกฎหมำยที่จำกัดสิ ทธิ และเสรี ภำพได้ เพียงแต่อำ้ ง
ข้อยกเว้นในมำตรำ ๒๙ และอ้ำงถึงมำตรำในรัฐธรรมนูญที่มีกำรจำกัดสิ ทธิ เท่ำนั้นก็สำมำรถทำได้ โดยไม่เน้น
กำรคำนึงถึงข้อควำมที่วำ่ “จะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่ งสิ ทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ”

บทส่ งท้ าย
เมื่อรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และการกระทาใดๆ จะขัดหรือ
แย้งมิได้ และไม่ อาจมีการเลือกใช้ รัฐธรรมนูญเฉพาะบางมาตรา บางเรื่อง
คาถามทีต่ ้ องการคาตอบเร่ งด่ วนวันนี้ เพราะรัฐธรรมนูญผ่ านการบังคับใช้ มาห้ าปี แล้ วก็คือ เมื่อใด และ
ใครจะเป็ นเจ้ าภาพ มาดาเนินการให้ สิทธิการมีส่วนร่ วมของประชาชน สามารถเป็ นไปตามรัฐธรรมนูญเสี ยที
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