ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
1.
ความเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับนี้มิไดเกิดจากการมีสวนรวม
และไดรับความเห็นชอบจากองคการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอยางแทจริงเพราะนอกจาก
ขอเสนอยกรางแกไขรัฐธรรมนูญของสมาชิก สสร. จะเปนความเห็นของสมาชิกแตละทาน ซึ่งไมไดเปน
ความเห็นขององคกร ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยรวมแลว หลังจาก สสร. 99 คน ซึ่ง
เลือกตั้งมาจากบุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพ จังหวัดละ 1 หรือ 2 คน ไดยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น (ใน
ความเปนจริงมีนักวิชาการเพียงไมกี่คนที่มีบทบาทหลัก) ไดมีการทําประชาพิจารณโดยใชแบบสอบถาม
ในลักษณะใหประชาชนเลือกวาจะรับหรือไมรับขอเสนอในแตละประเด็น สสร.ยกรางขึ้น โดยมิไดนํา
ขอคิดเห็นและขอเสนอที่ประชาชน ตลอดจนองคกรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมเสนอมาแกไข
ปรับปรุงแตอยางใด และหลังจากนั้น สสร.ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญใหรัฐสภาพิจารณารับหรือไมรับราง
รั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ฉบั บ โดยไม ใ ห สิ ท ธิ ใ นการแก ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แต อ ย า งใด และได มี
กระบวนการธงเขียวออกมาเรียกรองใหรัฐสภารับรองรัฐธรรมนูญ โดยอางวา หากไมรับรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ก็จะไมมีประชาธิปไตย ซึ่งทําใหรัฐสภาซึ่งถือวาเปนผูแทนของประชาชนไมไดมีสวนรวมในพิจารณาให
ความเห็นชอบอยางแทจริง
ขอเสนอแนะ นอกจากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญที่
คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญแตละทานไดเสนอแลว ควรเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคมไดมีโอกาสใหขอคิดเห็นในลักษณะที่เปนความเห็นรวมขององคกรในการแกไขปรับปรุง
รัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ขององคกร และการดําเนินงานของ
องคกรนั้น ตลอดจนในเรื่องที่จะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนขององคกรนั้น ๆ ดวย เชน หากเปนเรื่อง
ของอํานาจศาล ควรใหศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ไดมีความเห็นเปนทางการจากศาลโดยการประชุม
ใหญของศาลฎีก าหรือผูพิพ ากษาทั้ง หมด สํ า หรับ องคกรภาครัฐ ควรใหก ระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานของรัฐทั้งหมดมีสิทธิสงความเห็นของหนวยงานในเรื่องที่รับผิดชอบ เชน กระทรวงกลาโหม
และหนวยงานดานความมั่นคงใหความเห็นในเรื่องแนวนโยบาย ตลอดจนการดําเนินงานของรัฐในเรื่อง
ของความมั่นคง กระทรวงเศรษฐกิจ ทั้งคลัง อุตสาหกรรม พาณิชย เกษตร และคมนาคมใหขอคิดเห็น
และข อ เสนอแนะในการยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง กระทรวงการต า งประเทศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข ก็ ค วรมี สิ ท ธิ ใ ห ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะในการแก
รัฐธรรมนูญในเรื่องที่รับผิดชอบ เนื่องจากเปนผูที่ปฏิบัติงานและรูปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
อยางแทจริง ทางภาคเอกชนควรจะมีขอเสนอแนะจากสภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคาร
ไทย ภาคประชาสังคมทั้งมหาวิทยาลัยและองคกรเอกชนที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ควรมีโอกาสไดให
ความเห็นขององคกรและ สสร. ควรนําไปประกอบการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญดวย และในการทํา
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อยางเต็มที่ดวย
2.

ปญหาที่เกิดขึ้นในการใชบังคับรัฐธรรมนูญ
2.1 รัฐธรรมนู ญฉบั บนี้ ได รั บการขนานนามว า เป นรั ฐธรรมนูญที่ ยาวที่ สุ ดในโลก
ฉบับหนึ่ง เพราะแทนที่จะบัญญัติเฉพาะหลักการและหลักกฎหมายในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ที่มาและการใชอํานาจรัฐหรือกลไกการปกครองและการตรวจสอบอํานาจรัฐ แตเปนรัฐธรรมนูญที่มี
บทบัญญัติที่ลงในรายละเอียดทั้งในเรื่องของวิธีพิจารณาและกระบวนการในการคัดสรรและเลือกตั้ง
บุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและองคกรอิสระที่สลับซับซอน ซึ่งทําใหกระบวนการในการแตงตั้ง
ผูที่จะมาดํารงตําแหนงตาง ๆ ในองคกรอิสระ เชน กกต. ปปช. ใชเวลานานมาก และเมื่อไดเลือกมาแลว
ก็ยังมีปญหาในเรื่องคุณสมบัติซึ่งมีการตรวจสอบกันอีก ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว
2.2 เปนรัฐธรรมนูญที่ยกรางขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคที่จะแกไขปญหาการไดมาซึ่ง
อํานาจทางการเมืองโดยมิชอบ และเพื่อจะตรวจสอบและปองกันการประพฤติมิชอบของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง จึง มุง เนนในเรื่อ งตัว บุค คลมากกวา จะปรับปรุง ระบบใหมีการกํา หนดคุณสมบัติและ
กระบวนการสรรหาผู ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งในลั ก ษณะที่ เ ป น เรื่ อ งของอุ ด มการณ แ ละเป น
นามธรรม และไมสอดคลองกับความเปนจริง เชน ผูที่จะดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตองเปนผูที่มี
ความเปนกลางทางการเมือง ตองไมมีความเกี่ยวของกับนักการเมือง หรือการที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาจะหาเสียงมิได ทําไดแตการแนะนําตัว ซึ่งในทางปฏิบัติเปนเรื่องที่เปนไปไมได และเมื่อ
ไดรับเลือกมาแลว ปฏิบัติหนาที่เพียงไมนานก็ถูกตรวจสอบและตองลาออกโดยยังมิทันไดปฏิบัติหนาที่
เชน กรณี ปปช.ที่ขึ้นเงินเดือนใหกับตัวเองถูกเรียกรองใหลาออก เปนตน
2.3 เปนรัฐธรรมนูญซึ่งทําใหระบบการถวงดุลอํานาจรัฐทั้งสาม คือ อํานาจนิติบัญญัติ
บริหาร และตุลาการ มีความเสียหายที่สุดตั้งแตที่เคยมีรัฐธรรมนูญมา โดยเฉพาะอํานาจตุลาการไดถูก
ลิดรอนอํานาจไปโดยศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ เชน กกต. ทําใหเกิดความสับสนในเรื่องอํานาจ
หนาที่ของศาลตาง ๆ รวมทั้งกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนอยางยิ่ง เชน ในกรณีของศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งควรจะมีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยขอกฎหมายกลับทําหนาที่ของศาลยุติธรรม เชน การ
พิจารณาคดีปกปดทรัพยสินของนักการเมือง และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ซึ่งเปนศาลชั้นเดียวที่จําเลยไมมีสิทธิอุทธรณหรือฎีกา

-32.4 เปน รัฐ ธรรมนูญ ที่ดู เ หมื อนวา จะมี บ ทบั ญญั ติที่ใ หห ลัก ประกัน ในเรื่องสิท ธิ
เสรีภาพของประชาชนไวมากที่สุด (บทบัญญัติที่วาดวยสิทธิเสรีภาพมีถึง 41 มาตรา) แตในทางปฏิบัติ
การคุ ม ครองสิท ธิเสรี ภ าพไมสามารถดํา เนิน การไดต ามบทบัญญั ติตา ง ๆ เนื่อ งจากมีบ ทบั ญญัติ ที่
เกี่ยวกับหนาที่ของประชาชนอยูเพียง 5 มาตรา
บทบัญญัติที่สมควรไดรับการแกไขหรือไมควรนํากลับมาใชในรัฐธรรมนูญใหม
1.

บททั่วไป (มาตรา 7)
ควรบัญญัติใหมีความชัดเจนวา ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่บังคับแก
กรณี ใ ด ให ผู ใ ดเป น ผู วิ นิ จ ฉั ย ให เ ป น ไปตามประเพณี ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพราะที่ผานมามีการตีความวา มาตรา 7 เปนเรื่องที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ใหเปนพระราชอํานาจในการทรงวินิจฉัยวาจะตีความรัฐธรรมนูญวาอยางไร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการ
บัญญัติกฎหมายอื่น ๆ ทั้งกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา ซึ่งมีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันแลว
มาตรานี้นาจะเปนบทบัญญัติที่ใหตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยตีความ
2.

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
โดยที่ไทยเปน ภาคีของกติกาสหประชาชาติวา ดว ยสิท ธิท างการเมืองและสิท ธิของ
พลเมือง และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีสถานะเปน
สนธิสัญญาที่มีผลผูกพันประเทศไทย และถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญของประชาคมโลกที่บัญญัติในเรื่อง
ของสิทธิเสรีภาพที่รัฐจะตองใหความคุมครองแกประชาชนของตน ซึ่งควรจะนํามาใชเปนบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยในหมวดนี้ไดทั้งหมด โดยเฉพาะขอบทของอนุสัญญาตั้งแตขอ 1 ถึงขอ 21
ที่ไดระบุถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวอยางชัดเจนในทุกเรื่อง ทั้งสิทธิทางดานชีวิต รางกาย ทรัพยสิน
การแสดงออกทางความคิดเห็น การนับถือศาสนา การไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายทั้งจาก
กระบวนการยุติธรรมทางศาล และสิทธิทุกอยางที่เปนสิทธิพื้นฐานของมนุษย และมีบทบัญญัติซึ่งเปน
ขอยกเวนใหรัฐสามารถดําเนินการในสิ่งที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญาไดในกรณีที่มีความ
จําเปน เพื่อรักษาความมั่นคงหรือประโยชนสาธารณะไวดวย ซึ่งบทบัญญัติของกติกาสหประชาชาติ
ดังกลาวสามารถใชในการตีความใหครอบคลุมถึงการกระทําของรัฐหรือสิทธิของประชาชนไวไดอยาง
กวางขวาง ครอบคลุมทุกเรื่อง โดยไมจําเปนจะตองบัญญัติลงไปในรายละเอียดซึ่งควรจะใหไปบัญญัติ
ไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติได
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หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มาตรา 74 เพื่อใหรัฐดําเนินการในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกการรักษาอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในสภาพการณ
ของการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒนอยางรวดเร็ว
ควรปรับปรุงบทบัญญัติวา รัฐตองดําเนินการและสงเสริมความสัมพันธ
และความรวมมือกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งในเรื่อง
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการพัฒนา บทพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ความเคารพในบูรณาภาพแหงดินแดน และตามกฎหมายระหวางประเทศ
มาตรา 87 บทบัญญัติมาตรานี้เปนการกําหนดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสุดขั้ว ซึ่ง
ขัดตอหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเปนบทบัญญัติที่ลิดรอนอํานาจอธิปไตยของชาติในการออกกฎหมาย
เพื่อกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดเสรีการคา การเงิน และการลงทุนให
เปนไปเพื่อประโยชนในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งทําใหไมสามารถ
ปกปองธุรกิจของไทยซึ่งไมสามารถแขงขันกับธุรกิจของบริษัทขามชาติซึ่งมีเงินทุนและอํานาจในการ
แขงขันมากกวา ตลอดจนไมสามารถใชกฎหมายในการปองกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเปดเสรีการคา การเงิน และการลงทุน โดยที่ยังไมมีความพรอมหรือยังไมสามารถแขงขันได และ
โดยที่ปจจุบันระบบเศรษฐกิจของไทยไดเขารวมอยูในระบบเศรษฐกิจโลกอยางแยกไมได เนื่องจาก
กระแสโลกาภิวัฒนและการเปดเสรีการคา การเงิน และการลงทุน ซึ่งอยูบนพื้นฐานของกฎกติการะหวาง
ประเทศ เชน ความตกลง IMF และ ความตกลง WTO ซึ่งใชเปนพื้นฐานในการกํากับดูแลระบบการเงิน
และการคาของโลกใหมีการเปดเสรีเพื่อใหมีการแขงขันที่เปนธรรม และเพื่อสงเสริมการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การจางงาน ยกระดับความเปนอยูของประชาชน และเพื่อสงเสริมการพัฒนาของประเทศ
กําลังพัฒนา ระบบกฎหมายที่จะออกมาเพื่อใชในการกํากับดูแลการเปดเสรีการคาการลงทุนควรจะตอง
ใหสอดคลองกับกลไกและระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ซึ่งอยูบนพื้นฐานของกฎระเบียบระหวางประเทศ เชน
ความตกลง IMF และ WTO การที่มาตรา 87 ซึ่งบัญญัติใหรัฐยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและ
กฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และไมประกอบกิจการแขงขันกับ
เอกชน เปนบทบัญญัติที่ลิดรอนอํานาจอธิปไตยของรัฐในการกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ
เปดเสรีเสรีการคาการลงทุนใหมีความเปนธรรม และเปนไปเพื่อประโยชนตอการพัฒนาและการปกปอง
ผลประโยชนอันสําคัญของชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยิ่ง บทบัญญัติของมาตรานี้จึง
ควรบัญญัติในลักษณะที่ใหรัฐออกกฎหมายที่ทําใหรัฐสามารถกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจของไทย ซึ่ง
ปจจุบันไดเขาไปรวมอยูในระบบเศรษฐกิจโลกใหเปนไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดประโยชน
สูง สุดตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่ง ยืน โดยเฉพาะเพื่อใหมีก ารดํา เนินการเปดเสรีการคา
การเงิน และการลงทุนบนพื้นฐานของกฎระเบียบระหวางประเทศ ซึ่งไดแก ความตกลง IMF และ WTO
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ความสามารถในการกํากับดูแลและการแขงขัน เพื่อใหระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศมีความเปนธรรม
และสมดุล และเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกําลังพัฒนา
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงควรแกไขบทบัญญัติมาตรานี้วา รัฐตองสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดกํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภค
และกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจใหเปนไปในทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติและประชาชน และปองกันผลกระทบในทางลบที่จะเกิดจากการเปดเสรีการคา
การเงิน และการลงทุน โดยดําเนินการทางดานนโยบายและการออกกฎหมายที่ใชในการกํากับดูแล
ระบบเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนแนนอน เพื่อสงเสริมระบบการเงิน การคา และการลงทุน และระบบ
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหวางประเทศใหเปนไปเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติ รวมทั้งเพื่อปกปองผลประโยชนอัน สํา คัญหรือความมั่นคงของชาติ รวมทั้งเพื่อ
ปองกันผลกระทบหรือความเสียหายซึ่งจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติที่จะเกิดขึ้น
จากการเปดเสรีการคาการลงทุนดวย
ศาลรัฐธรรมนูญ ควรยกเลิกและใชบทบัญญัติวาดวยตุลาการรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ 2534 แทน ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
1.
การสรรหาและแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา 255 ถึง 258 ใหความสําคัญกับ
ตัวบุคคลมากกวาระบบ และมีความสลับซับซอนและลงรายละเอียดมากถึงขั้นระบุตําแหนงของผูที่จะ
มาเปนกรรมการสรรหา เชน ตองเปนคณบดีคณะนิติศาสตร หรือตองเปนผูที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
รองอัยการสูงสุด หรือไมต่ํากวาศาสตราจารย ซึ่งเปนเรื่องที่ไมเปนหลักประกันของการมีสวนรวมในการ
สรรหาจากทุกอํานาจและจากประชาชนจากทุกภาคสวนอยางแทจริง โดยเฉพาะการที่ใหวุฒิสภาเปน
ผู ใ ห ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง ผู ที่ จ ะเป น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพราะหากจะให ถื อ ว า ศาล
รัฐธรรรมนูญเปนองคกรอิสระ ซึ่งใชอํานาจแทนประชาชนทั้งหมด ก็ควรจะไดรับความเห็นชอบจาก
ทั้งสองสภา
2.
ความสับสนซ้ําซอนระหวางอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญกับศาลยุติธรรมตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อํ า นาจในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย บทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งนาจะเปนการวินิจฉัยในประเด็นขอกฎหมายที่มีองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวของยกขึ้นใหวินิจฉัยตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แตที่ผานมา ศาลรัฐธรรมนูญไดปฏิบัติ
หนาที่เหมือนกับเปนศาลอาญา เชน ในกรณีของขอรองเรียนเกี่ยวกับการปกปดบัญชีทรัพยสินของ
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รัฐธรรมนูญพิจารณาตรวจสอบ และมีการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาเชนเดียวกับในศาลอาญาเพื่อ
พิสูจนวาผูถูกกลาวหากระทําความผิดจริงหรือไม ซึ่งเปนเรื่องที่นาจะไมถูกตอง การดําเนินการกับผูที่
ปฏิบัติขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในเรื่องหนาที่ของผูดํารงตําแหนงการเมืองที่จะตองเปดเผยทรัพยสิน
เปนเรื่องของประชาชนที่จะตรวจสอบ ควรจะเปนเรื่องของศาลยุติธรรมที่จะเปนผูพิจารณาพิพากษา
และเมื่อศาลไดตัดสินแลว จึงคอยนําคําพิพากษาของศาลยุติธรรมมาขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ชี้ขาดใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงการเมืองนั้นออกจากหนาที่ และมีการลงโทษผูกระทําความผิดตาม
กฎหมายตอไป
3.
การที่ อ งค ป ระกอบของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ทั้ ง ผู ที่ เ ป น ผู พิ พ ากษาซึ่ ง เป น
นักกฎหมาย และมีผูที่เปนนักรัฐศาสตร และการวินิจฉัยใหทําโดยเสียงขางมาก ทําใหศาลรัฐธรรมนูญ
มิไดมีสถานะเปนศาล เพราะหากมีกรณีที่ตุลาการจํานวนหนึ่งมีความเห็นหรือวินิจฉัยไปในทางที่เห็นวา
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดกระทําความผิดในขอหาปกปดทรัพยสินซึ่งมีโทษอาญา แตจะมีผูที่ใช
ขอพิจารณาทางดานรัฐศาสตรวา หากใหบุคคลผูนั้นตองรับผิดและจะทําใหไมสามารถดํารงตําแหนง
ทางการเมืองตอไปได จะเปนเหตุใหมีปญหาตอการปกครอง ก็จะเปนการใชเหตุผลทางรัฐศาสตรมา
ลบลางคําวินิจฉัยทั้งในดานขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ตุลาการที่เปนนักกฎหมายไดใหคําวินิจฉัยไว
ซึ่งก็จะทําใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมมีความเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ และอาจทําใหถูก
แทรกแซงจากผูมีผลประโยชนทางดานการเมืองไดดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
1.
กระบวนการสรรหาและแตงตั้งมีความสลับซับซอนเปนอยางยิ่ง เชนเดียวกับองคกร
อิสระอื่น และการที่ใหวุฒิสภาเปนผูใหความเห็นชอบก็มิไดเปนการมอบอํานาจจากประชาชนใหแก
องคกรนี้อยางแทจริง เพราะไมไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรดวย การกําหนดคุณสมบัติของ
ผู ที่ จ ะเป น กกต. เป น การกํ า หนดโดยใช ห ลั ก การซึ่ ง เป น อุ ด มคติ ที่ ใ นทางปฏิ บั ติ ย ากที่ จ ะหาผู ที่ มี
คุณสมบัติดังกลาวมาดํารงตําแหนงได และเนนที่ตัวบุคคลมากกวาการใชระบบการตรวจสอบในเรื่อง
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีอยูแลว ทําใหไมสามารถได
บุคคลในอุดมคติมาเปน กกต. ดังที่ไดเห็นอยูแลว
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อํา นาจหนา ที่ข อง กกต. รัฐ ธรรมนู ญฉบับ 2540 บั ญญัติใ ห กกต. เปน องคก รที่ใ ช
อํานาจรัฐทั้งสามอํานาจ คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการอยางเบ็ดเสร็จ โดยไมมีการถวงดุลอยางที่
เปนมาในอดีตเลย โดย กกต. เปนผูที่มีอํานาจหนาที่ในการออกกฎระเบียบและจัดการเลือกตั้ง และเปน
ผูตรวจสอบการทุจริตในการเลือกตั้ง และเปนผูที่ตัดสินชี้ขาดวาผูใดเปนผูที่กระทําการทุจริตในการ
เลือกตั้ง ซึ่งควรเปนอํานาจของศาลยุติธรรมมากกวา ในอดีต กกต. เปนหนวยงานของรัฐบาลซึ่งมีหนาที่
จัด การเลื อ กตั้ง และตรวจสอบ รวบรวมหลัก ฐานเกี่ย วกับ การทุจ ริตเลือ กตั้ง ซึ่ ง เมื่อมีห ลั ก ฐานก็จ ะ
ฟองรองตอศาลของจังหวัดที่มีการเลือกตั้งใหเปนผูพิจารณาพิพากษา และผูที่ถูกกลาวหาวากระทําการ
ทุจริตในการเลือกตั้งมีสิทธิที่จะอุทธรณได 1 ครั้งดวย ซึ่งเมื่อเปนเชนนี้ก็จะทําใหการตัดสินคดีทุจริต
เลือกตั้งซึ่งมีโทษอาญาเปนไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ถูกตอง แตกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใน
เรื่องของการเลือกตั้งกลับใหอํานาจ กกต. ในการที่จะตรวจสอบและใหใบเหลืองแกผูที่ถูกกลาวหาวา
ดําเนินการซึ่งเปนการผิดกฎหมายเลือกตั้ง แตยังไมตัดสิทธิและใหคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูออก
ใบแดงเพื่อตัดสินวาผูใดทําการอันเปนการทุจริตหรือผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งจะทําใหบุคคลผูนั้นไมมี
สิทธิที่จะลงสมัครเลือกตั้งอีก ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนเรื่องของการใชอํานาจบริหาร และทําใหผูที่ถูก
กลาวหาไมไดรับสิทธิในการที่จะไดรับการพิจารณาจากศาลยุติธรรม นอกจากนี้ กฎหมายเลือกตั้งยัง
บัญญัติให กกต. มีเวลาที่จะตรวจสอบและชี้ขาดวาบุคคลใดไดกระทําการทุจริตหรือขัดตอกฎหมาย
เลือกตั้งไดถึง 1 ปหลังจากวันเลือกตั้ง โดยใหมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพื่อให ส.ส. และ ส.ว. ไดดํารง
ตําแหนงไปกอน ซึ่งการที่กฎหมายบัญญัติไวอยางนั้น ทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา กลาวคือ ไดผูที่ยังไมไดรับการตรวจสอบโดยครบถวนถึงความซื่อสัตย
สุจริตและคุณสมบัติที่จะเปนสมาชิกสภาใหไปปฏิบัติงานไปกอน และเมื่อ กกต. ไดทําการตรวจสอบและ
มีคําวินิจฉัยวาบุคคลผูนั้นกระทําการอันเปนการทุจริตหรือขัดกฎหมายเลือกตั้ง และจะตองพนจาก
สมาชิกภาพไป ทําใหการปฏิบัติหนาที่ไมวาจะในเรื่องการลงคะแนนเสียงหรือการออกความเห็นกอน
หนานั้นมีปญหาวาจะมีผลผูกพันหรือเปนโมฆะ ซึ่งทําใหมีผลเสียหายตองานรัฐสภาเปนอยางยิ่ง ดวย
เหตุผลดังกลาว สภารางรัฐธรรมนูญจึงอาจพิจารณากําหนดอํานาจหนาที่ของ กกต. ใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานั้นทั้งหมด กลาวคือ ให กกต. ซึ่งอาจแตงตั้งจากหนวยงานของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทําหนาที่ในการจัดเตรียมการเลือกตั้งและรับการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
เลือกตั้ง โดยมีหนาที่ที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งเสนอตอศาลประจําจังหวัด
ในเขตที่มีการเลือกตั้ง และใหมีพระราชกฤษฎีกาที่จะออกในกรณีมีการเลือกตั้งกําหนดใหศาลพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีการรองเรียนเรื่องทุจริตเลือกตั้งใหเสร็จภายในเวลา 1 เดือน และใหผูถูกกลาวหามีสิทธิ
อุทธรณคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณได 1 ครั้ง โดยใหศาลอุทธรณตัดสินใหเสร็จภายใน 2 สัปดาห และ
หากศาลพิพากษายืนวาผูสมัครรับเลือกตั้งกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งจริงก็ใหตัดสิทธิและจัดใหมีการ
เลือกตั้งใหม และใหหากมีหลักฐานวามีการทุจริตอีก ก็ให กกต. ฟองศาลอีกครั้งหนึ่งและใหดําเนิน

-8กระบวนพิจารณาทางศาลจนถึงชั้น อุทธรณใหเสร็จ ภายใน 1 เดือน และใหมีการรับรองผูสมัครรับ
เลือกตั้งที่ไดรับการพิจารณาโดยศาลวามิไดมีความผิดใหเปนผูดํารงตําแหนงทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ได โดยที่
รั ฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ฉบั บ ได บั ญ ญั ติ ร ะยะเวลาตั้ ง แต วั น เลื อ กตั้ ง จนถึ ง วั น ที่ ใ ห มี ก ารเป ด รั ฐ สภาและตั้ ง
คณะรัฐมนตรีไว 90 วัน หากไดมีการดําเนินการตรวจสอบและใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ถูกกลาวหาไดรับ
การพิจารณาพิพากษาจากศาลไดถึง 2 ครั้ง นาจะทําใหสมาชิกรัฐสภาที่ไดรับเลือกตั้งใหมีดํารงตําแหนง
เปนผูที่ไดรับการตรวจสอบอยางรอบคอบแลว หลักจากนั้น เมื่อไดเริ่มปฏิบัติหนาที่ในฐานะ ส.ส. หรือ
ส.ว. ไปแลว หากประพฤติปฏิบัติมิชอบก็ใหมีการใชประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีบทบัญญัติที่กําหนด
โทษสําหรับผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบไวอยางรุนแรงใหมีผล
อยางจริงจัง โดยไมตองใชองคกรอิสระ เชน ปปช. เปนผูมาดําเนินการตรวจสอบ แตใหสํานักงานอัยการ
ดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาวตอศาลยุติธรรม และใหมีการพิจารณาพิพากษาไป
ตามกฎหมายซึ่งมีบัญญัติไวอยูแลว
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงการเมือง
บทบัญญัติข องรัฐธรรมนูญในเรื่อ งนี้เ ปนบทบัญญัติที่มีผลกระทบตอ หลัก กฎหมายวา ดว ย
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาขนที่จะไดรับความคุมครองภายใต
กฎหมายดวยความเสมอภาคอยางรายแรงที่สุด
1.
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง แมวาจะประกอบดวยคณะ
ผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเปนองคคณะในการพิจารณาพิพากษาคดีรวมถึง 9 คน แตก็เปนศาลชั้นเดียวซึ่ง
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ถูกกลาวหาและถูกพิพากษาลงโทษในคดีทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งมี
โทษรายแรงไมสามารถอุทธรณหรือฎีกาได เพราะคําพิพากษาของศาลใหถือเปนที่สุด การที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติใหอํานาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไวในลักษณะนี้มีผลเปนการ
ละเมิดกติกาสหประชาชาติวาดวยสิทธิพลเมืองซึ่งเปนสนธิสัญญาที่ไทยเปนภาคีและเปนกฎหมาย
ระหวา งประเทศที่รองรับ เรื่อ งสิทธิเสรีภาพของประชาชนเอาไว เปรียบเสมือ นเปน รัฐธรรมนูญของ
ประชาคมโลก เนื่องจากขอ 14 (5) ของกติกาสหประชาชาติดังกลาวกําหนดวา บุคคลทุกคนซึ่งถูก
คําพิพากษาลงโทษในคดีอาญา ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยคณะตุลาการเหนือชั้นขึ้นไปเพื่อ
ทบทวนคําพิพากษาในคดีอาญาดังกลาว ซึ่งเรื่องนี้เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญยิ่งของประชาชนทุกคน
ที่จะไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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บทบัญญัติมาตรานี้ขัดแยงกับบทบัญญัติมาตรา 5 และมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ ที่
บัญญัติวา บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายโดยเสมอภาคกัน ดังนั้น
เมื่อบุคคลซึ่งมิไดเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีสิทธิที่จะอุทธรณและฎีกาคําพิพากษาในคดีอาญา
แตผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมมีสิทธิ จึงเปนการที่ไมไดรับความคุมครองโดยเสมอภาคภายใต
กฎหมายเดียวกัน
3.
การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ซึ่งเปนศาลชั้นเดียวพิจารณาพิพากษาคดีโดยใชเสียงขางมาก เปนการขัดหลักกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ซึ่งผูที่จะถูกพิพากษาลงโทษจะตองไดรับการพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยวากระทําหรืองดเวน
กระทําการใด ๆ ที่กฎหมายบัญญัติไวที่เปนความผิด หากใหมีการพิพากษาโดยลงคะแนนเสียงเกิน
กึ่งหนึ่ง แสดงวายังมีตุลาการอีกนอยกวากึ่งหนึ่งเห็นวาจําเลยไมไดกระทําความผิด ทั้งในขอเท็จจริง
และขอกฎหมาย การพิพากษาลงโทษผูถูกกลาวหาอาจไมสอดคลองกับหลักกฎหมายดังกลาว อนึ่ง
คําพิพากษาศาลที่นําเขาสูการประชุมใหญของศาลฎีกาในการพิจารณาในขอกฎหมาย
4.
การที่ผูถูกกลาวหาและพิพากษาลงโทษไมสามารถอุทธรณหรือฎีกาไดจะทําใหเสียสิทธิ
พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแลว หากผูถูกกลาวหาไดรับการพิพากษาวาไมไดกระทําความผิด อัยการหรือ
ปปช. ซึ่งเปนโจทกก็ไมสามารถอุทธรณหรือฎีกาไดซึ่งจะทําใหผูถูกกลาวหาพนผิดไปเลย และการที่
กฎหมายบัญญัติใหศาลพิพากษาโดยใชเสียงขางมากก็อาจเปนการเปดชองใหผูถูกกลาวหาดําเนินการ
โดยมิชอบเพื่อใหผูพิพากษาซึ่งก็เปนมนุษยปุถุชนตัดสินใจที่จะลงคะแนนเพื่อชวยใหผูถูกกลาวหาพนผิด
ไดอยางงายดาย ดังนั้น ควรยกเลิกบทบัญญัติศาลฎีกาแผนกคดีอาญาและการเมือง และไมควรนํา
กลับมาบรรจุไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทั้งนี้ หากผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมวา ส.ส. ส.ว. หรือ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งผูพิพากษาตุลาการ หากมีการกระทําอันเปนการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ ก็ใหใชประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีบทบัญญัติที่กําหนดการกระทํา
ความผิดของบุคคลดังกลาวไวแลว โดยมีบทกําหนดโทษที่รุนแรงกวาประชาชนทั่วไปดวยมาใชบังคับให
มีผลจริงจัง เชน ที่ประเทศเวียดนามไดมีการตรวจสอบและดําเนินคดีกับรัฐมนตรีหลายกระทรวงที่มี
พฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น และไดตัดสินใหมีโทษจําคุกไปแลวหลายคน
1.

ความเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน - ไมจริง
สภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ไมไดเปนผูแทนประชาชน 99 คนที่เลือกมาจาก
บุคคลทุกสาขาวิชาชีพ จังหวัดละ 1 หรือ 2 คน ไมอาจถือวาเปนผูแทนอยางแทจริง

- 10 ในกระบวนการยกรางมีนักวิชาการที่มีความรูดานกฎหมายไมกี่คนที่มีบทบาท
หลักในการยกราง โดยเปนการใหความเห็นและขอเสนอแนะของตนโดยมิไดเปดใหคณะอาจารยจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ไดเขามามีสวนรวมทั้ง ๆ ที่มีนักกฎหมายที่มีความรูและประสบการณในดา น
กฎหมายปกครองอีกเปนจํานวนมาก
การทํ า ประชาพิ จ ารณ ห ลั ง จากที่ สสร. ยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เสร็ จ แล ว ทํ า ใน
รูปแบบสอบถามใหประชาชนเห็นชอบหรือไมเห็นชอบมิไดใหเลือกแสดงความเห็น และเมื่อไดใหความ
เห็นชอบหรือไมใหในบทบัญญัติมาตราใดแลวก็ไมทราบวาดําเนินการตอไปอยางไร นํามาปรับปรุง
หรือไม หรือใชรางเดิมของ สสร.
เมื่อผานการพิจ ารณาแลว มีการนํา รา งรัฐธรรมนูญมาเสนอรัฐสภาในการ
ประชุมรวมกัน โดยรัฐสภามีสิทธิเพียงใหความเห็นชอบหรือรับหรือไมรับรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเทานั้น โดย
ไมมีสิทธิแกไขปรับปรุงอีก ซึ่งในขณะที่มีการเสนอรางรัฐธรรมนูญใหรัฐสภาพิจารณานั้น มีกระบวนการ
ธงเขียวออกมาแสดงพลังกดดันใหรัฐสภารับรางรัฐธรรมนูญ โดยกลาวอางวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน ถาใครไมรับถือวาไมเปนประชาธิปไตย เมื่อรัฐสภาโดยเฉพาะสภาผูแทนราษฎรไมมีสิทธิ
ในการตรวจแกไขปรับปรุงการกลาวอางวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จึงเปนการกลาวอางที่ไมเปน
ความจริง เพราะสภาผูแทนซึ่งถือวาเปนผูแทนราษฎรตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยไมไดมี
สวนรวมในกระบวนการยกรางและไมมีสิทธิในการแกไขปรับปรุงแตอยางใด
2.
เปนรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด - ไมจริง
รัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ก็รับรองสิทธิเสรีภาพทุกเรื่องของประชาชนโดยครบถวนอยูแลวทั้งสิทธิเสรีภาพ
ในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การนับถือศาสนา สิทธิในการดําเนินกิจกรรมทาง
การเมือง และสิทธิของพลเมืองทุกดานที่เปนไปตามอนุสัญญาของสหประชาชาติ แตที่ทําใหรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ดูเหมือนจะใหสิทธิเสรีภาพมากเพราะมีการบัญญัติลงไปในรายละเอียดโดยนํากฎหมายวิธีบัญญัติ
เชน ป.วิอาญาเขามาบัญญัติใชในรัฐธรรมนูญ เชน บุคคลจะถูกจับกุมคุมขังโดยไมมีหมายศาลเกิน 48
ชั่วโมงไมได จึงทําใหรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเปนฉบับที่ยาวที่สุดในโลก และหมวดสิทธิเสรีภาพซึ่งมีอยู
ถึง 41 มาตรา ในขณะที่หมวดที่วาดวยหนาที่ของประชาชนมีเพียง 5 มาตรา เปนเพียงสิทธิเสรีภาพบน
ตัวอักษรเทานั้ น และที่ สําคั ญกว าคือการบังคั บใช กฎหมายที่มีอยูแล วอย างจริงจั งเท านั้นที่จะทําให
กฎหมายรัฐธรรมนูญมีความหมาย โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายซึ่งมีบทบัญญัติ
กฎหมายทั้งกฎหมายอาญาและวิอาญาใหหลักประกันที่ชัดเจนในเรื่องของการจับกุมคุมขังและทําใหเสีย
สิทธิเสรีภาพอยางชัดเจนอยูแลว
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เป น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปฏิ รู ป การเมื อ งและพั ฒ นาระบอบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางเต็มที่
3.1 เพื่อใหมีพรรคการเมืองที่เขมแข็งและมีความมั่นคงทางการเมือง บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญจึงทําใหพรรคไทยรักไทยไดคะแนนเสียงในสภามากที่สุด และเปนรัฐบาลพรรคเดียวที่มี
เสียงในสภาเกิน 2 ใน 3 ซึ่งทําใหพรรคฝายคานไมสามารถถวงดุลและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล
เนื่องจากมีคะแนนไมพอตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
3.2 เป น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี ค วามมุ ง หมายในการป อ งกั น แก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งสมาชิกรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี จึงมีบทบัญญัติที่
กําหนดกระบวนการคัดเลือกและตรวจสอบผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองอยางละเอียด สลับซับซอน
นอกจากจะทําใหมีปญหาในทางปฏิบัติเหมือนการหาพระอรหันตมาดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังกลาวแลว
กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งกําหนดคุณสมบัติผูที่จะมาเปนกรรมการสรรหายัง
บัญญัติไวในลักษณะที่จํากัดเฉพาะบุคคลที่ผูรางรัฐธรรมนูญกําหนดเทานั้น โดยไมใหผูแทนขององคกร
หรือหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนและประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมเลย เชน กรรมการสรรหา กกต.
ปปช. นอกจากประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง และประธานศาลรัฐธรรมนูญแลว ก็เปนคณบดี
คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยของรัฐใหมาเลือกกันเอง 1 หรือ 4 คน หรือผูที่จะมีสิทธิเปนคณะกรรมการ
สรรหาตองมีตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุดหรือศาสตราจารย เปนตน ซึ่งเปนการกําหนดคุณสมบัติ
ที่แสดงใหเห็นถึงเจตนาของผูยกรางที่จะกีดกันบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติเทาตนเอง
3.3 กระบวนการสรรหาและการกําหนดคุณสมบุติของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ดังกลาวไมถือวาเปนกระบวนการที่ประชาชนไดมีสวนรวมและใหความเห็นชอบอยางแทจริง เนื่องจาก
เมื่อไดบุคคลที่ผานกระบวนการสรรหามาแลว ก็มีการเสนอใหประธานวุฒิสภาเสนอรายชื่อบุคคลให
วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ซึ่งหากจะเปนการไดรับความเห็นชอบจากประชาชนอยางแทจริงแลว ควรจะ
ไดรับความเห็นชอบจากการประชุมสภารวมซึ่งประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา
4.
เห็นควรใหคงหลักการเดิมของมาตรา 224 ซึ่งบัญญัติใหฝายบริหารมีอํานาจในการทํา
สนธิสัญญาทุกเรื่อง นอกจากสนธิสัญญาที่บัญญัติไวในวรรค 2 จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ซึ่ ง ได แ ก ส นธิ สั ญ ญาซึ่ ง มี บ ทเปลี่ ย นแปลงอาณาเขต เขตอํ า นาจแห ง รั ฐ หรื อ ต อ งมี ก ารออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา โดยแกไขปรับปรุงใหมีความชัดเจนดังนี้
4.1 มาตรา 224 วรรคแรก เห็นควรใหใชขอความดังตอไปนี้ “พระมหากษัตริยทรง
ไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําสนธิสัญญาสันติภาพ สนธิสัญญาสงบศึก และสนธิสัญญาอื่นกับนานา
ประเทศ หรื อ กั บ องค ก ารระหว า งประเทศ” ซึ่ ง ที่ ผ า นมา กระทรวงการต า งประเทศในฐานะที่ เ ป น
หนวยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสนธิสัญญาที่รัฐบาลทํากับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวาง
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บทบัญญัติที่ใหอํานาจฝายบริหารในการทําสนธิสัญญาทุกเรื่อง เนื่องจากตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศ สนธิสัญญาเปนความตกลงระหวางรัฐที่ทําเปนลายลักษณอักษรซึ่งใชกฎหมายระหวางประเทศ
บังคับ และผูที่มีอํานาจในการลงนามผูกพันรัฐ ไดแก ประมุขของรัฐ ผูนํารัฐบาล หรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนฝายบริหาร และมาตรา 224 บัญญัติไวในหมวด 7 ซึ่ง เปนเรื่องของ
คณะรัฐมนตรีที่เปนฝายบริหาร ซึ่งเมื่ออานประกอบกับมาตรา 3 ที่บัญญัติวา พระมหากษัตริยทรงใช
อํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรี จึงตองตีความวารัฐบาลมีอํานาจในการทําสนธิสัญญาทุกเรื่อง
ตั้งแตการเจรจาไปจนถึงการลงนามหรือใหสัตยาบันเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา นอกจากสนธิสัญญาที่
บัญญัติไวในวรรค 2 ซึ่งจะตองรับความเห็นชอบของรัฐสภา
4.2 มาตรา 224 วรรค 2 เห็ น ควรให ค งหลั ก การเดิ ม ของรั ฐ ธรรมนู ญ 2540 ที่
บัญญัติใหรัฐบาลตองเสนอสนธิสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือ
จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา โดยเห็น
ควรใหแกไขคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” เพื่อใหมีความชัดเจนดวยเหตุผลดังตอไปนี้
4.2.1 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต เนื่องจากอาณาเขตหรือ
ดินแดน (territory) เปนพื้นที่ซึ่งรัฐมีอํานาจอธิปไตย (sovereignty) ทั้งอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการ ในทุกเรื่อง และโดยที่ดินแดนเปนสวนประกอบที่สําคัญของความเปนรัฐตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ ดังนั้น หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตจึง มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้น ที่ซึ่งรัฐ มี
อํานาจอธิปไตย และเปลี่ยนแปลงองคประกอบที่สําคัญของความเปนรัฐ จึงเปนสนธิสัญญาที่ควรจะ
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งถือวาไดรับความเห็นชอบจากประชาชนทั้งหมดอยางแทจริง
4.2.2 สนธิสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ
คําวา “เขตอํานาจของรัฐ” ซึ่งไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2534 เปนครั้งแรก เปนขอความที่นํามาจากขอบทของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่ ง หมายถึ ง เขตไหล ท วี ป และเขตเศรษฐกิ จ จํ า เพาะซึ่ ง รั ฐ ชายฝ ง มี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตย
(sovereign
rights)
และเขตอํ า นาจ (jurisdiction) ในการสํ า รวจและแสวงประโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติมีชีวิตและไมมีชีวิต การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางเกาะ
เทียม และการกอสรางแทนขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ คําวา ”เขตอํานาจแหงรัฐ” จึงหมายถึง
เขตพื้นที่นอกอาณาเขตที่รัฐมีสิทธิอธิปไตย และเขตอํานาจ(jurisdiction) ซึ่งรัฐสามารถใชอํานาจรัฐทั้งสาม
เฉพาะในบางเรื่องดังกลาวขางตน ซึ่งแตกตางจากเขตพื้นที่ในอาณาเขตที่รัฐสามารถใชอํานาจอธิปไตย
ทั้งสามในทุกเรื่อง แตโดยที่ในการยกรางมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งไดนําขอความของ
มาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 มาใชทั้งหมด โดยมิไดมีการจัดทําคําอธิบายถึงที่มาของคําวา
“เขตอํานาจแหงรัฐ” จึงทําใหศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยในกรณีที่รัฐบาลจะใหสัตยาบันเพื่อเขาเปน
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ไมแตกตางไปจากคําวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ” และการที่รัฐจะตองออกพระราชบัญญัติใหการเปนไป
ตามสั ญ ญา และได วิ นิ จ ฉั ย ให รั ฐ บาลต อ งเสนออนุ สั ญ ญาให รั ฐ สภาให ค วามเห็ น ชอบก อ นที่ จ ะไป
ดําเนินการใหสัตยาบันเพื่อเขาเปนภาคี ซึ่งการตีความดังกลาวไมสอดคลองกับเจตนารมณและหลักการ
ที่ผูรา งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 ไดเสนอไว ดัง นั้น เพื่อ ความชัดเจนในการตีค วามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญมาตรานี้ กระทรวงการตางประเทศจึงเห็นควรเสนอแกไขคําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” เปน
“เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือเขตอํานาจตามสนธิสัญญาหรือกฎหมาย
ระหวางประเทศ”
4.2.3 สนธิสัญญาซึ่งตองมีการออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตาม
สัญญา เปนไปตามหลักกฎหมายสนธิสัญญาและกฎหมายระหวางประเทศที่วา รัฐที่ทําสัญญาจะตอง
ปฏิบัติตามสัญญา (Pacta Sunt Servanda) และจะยกขอขัดของของกฎหมายภายในขึ้นเปนเหตุที่จะไม
ปฏิบัติตามสนธิสัญญาไมได ซึ่งทําใหรัฐบาลมีหนาที่จะตองตรวจสอบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่
บังคับใชอยูในขณะนั้นวา มีเพียงพอที่จะทําใหรัฐสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาที่ไดไป
ตกลงไวโดยครบถวนแลวหรือไม เชน การเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการกอการราย ซึ่งรัฐจะตองออกกฎหมายที่กําหนดใหการกระทําที่ระบุไวในสัญญาเปน
ความผิดฐานกอการราย และมีบทกําหนดโทษ และใหศาลมีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี
ไมวาความผิดนั้นจะกระทําที่ใดในโลก หากกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันไมไดใหอํานาจรัฐไว ก็ตองมีการ
ออกหรือแกไขพระราชบัญญัติ เชน ประมวลกฎหมายอาญา ใหสามารถดําเนินการตามพันธกรณีได เปนตน
และเหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ โดยที่อํานาจในการตราพระราชบัญญัติเปนของฝายนิติบัญญัติ
หรือรัฐสภา ดังนั้น การที่รัฐบาลจะไปทําสนธิสัญญาซึ่งตองมีการตราหรือแกไขพระราชบัญญัติเพื่อให
การเปนไปตามสัญญา จึงควรไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอน
ดวยเหตุผลดังกลาว กระทรวงการตางประเทศจึงขอเสนอขอความ
สําหรับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม เรื่องอํานาจหนาที่ในการทําสนธิสัญญาดังนี้
“พระมหากษั ต ริ ย ท รงไว ซึ่ ง พระราชอํ า นาจในการทํ า สนธิ สั ญ ญาสั น ติ ภ าพ
สนธิสัญญาสงบศึก และสนธิสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวาง
ประเทศ
สนธิสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณา
เขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามสนธิสัญญา หรือกฎหมายระหวาง
ประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสนธิสัญญา ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา”
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สําหรับขอเรียกรองของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและองคกรภาคประชาสังคมที่เห็นวา
ควรมีบทบัญญัติที่ใหรัฐสภาไดเขา มามีสวนรับรูและใหความเห็นชอบกอ นที่รัฐบาลจะไปเจรจาทํา
สนธิสัญญา ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือผลประโยชนอันสําคัญทางเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอมของชาติ และเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐบาลในการ
เจรจาทําสนธิสัญญาที่มีลักษณะดังกลาวดวยนั้น
กระทรวงการตางประเทศขอเรียนเสนอใหนําขอเรียกรองดังกลาวไปบัญญัติไวในหมวด
ที่วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐซึ่งกําหนดบทบาทภารกิจของรัฐที่จะตองดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ทั้งดาน
การตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม วาในการแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภากอนที่
จะเริ่มปฏิบัติหนาที่ รัฐบาลจะตองแถลงนโยบายและชี้แจงรายละเอียดวาจะดําเนินการตามนโยบายที่
แถลงไวอยางไร เชน หากมีนโยบายที่จะเจรจาทําความตกลงเขตการคาเสรี ก็ตองชี้แจงวัตถุประสงค
หลักการ ผลดีผลเสียของการทําความตกลงใหรัฐสภาไดทราบและใหความเห็นในการแกไขปรับปรุงกอน
ซึ่งเมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบตอนโยบายที่รัฐบาลแถลงแลว รัฐบาลก็สามารถดําเนินการเจรจาจัดทํา
ความตกลงเขตการคาเสรีตามหลักการและเงื่อนไขที่ไดแถลงนโยบายไวกับรัฐสภา และหลังจากนั้น
รัฐสภาก็สามารถตรวจสอบการดําเนินการของรัฐบาลในเรื่องการเจรจาทําสนธิสัญญาเขตการคาเสรี
โดยใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญญที่ใหอํานาจรัฐสภาโดยคณะกรรมาธิการในการเชิญรัฐมนตรีหรือ
ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในเรื่องการเจรจามาชี้แจงและสอบถามถึงการดําเนินการตาม
นโยบายและหลักการที่ไดแถลงไวกอนที่รัฐบาลจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคณะกรรมาธิการรัฐสภายอมมี
สิทธิและอํานาจในการที่จะขอขอมูลและใหขอคิดเห็นตลอดจนขอเสนอแนะ เพื่อใหรัฐบาลปรับปรุงแกไข
ในสิ่งที่รัฐบาลไดดําเนินการที่ไมสอดคลองกับหลักการและวิธีการที่ไดชี้แจงไวในการแถลงนโยบายของ
รัฐบาลได
สําหรับการที่จะใหมีบทบัญญัติที่กําหนดใหรัฐบาลตองเสนอสนธิสัญญาเพื่อขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภากอนจะไปดําเนินการเจรจานั้น นาจะขัดตอหลักการของรัฐธรรมนูญที่กลาวถึง
ขางตนที่บัญญัติใหฝายบริหารมีอํานาจในการทําสนธิสัญญา ซึ่งรวมถึงการเจรจาและการลงนามหรือ
ใหสัตยาบันผูกพันตามสนธิสัญญาทุกเรื่อง นอกจากใน 3 กรณีที่กลาวถึงขางตน ซึ่งจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐสภากอน
6.
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 74 เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณของ
โลกในปจจุบัน ซึ่งประเทศไทยตองเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศและ
องคการระหวางประเทศในทุกเรื่อง ทั้งการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
และการพัฒนา กระทรวงการตางประเทศจึงเห็นสมควรเสนอปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา 74 ซึ่งเปน
บทบัญญัติที่กําหนดบทบาทหนาที่ของรัฐในดานการตางประเทศ โดยใชขอความวา “รัฐตองดําเนิน
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ภาคเอกชนและประชาสั ง คม เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ตอ ชาติ ทั้ง ในเรือ งการเมื อ ง ความมั่ น คง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และการพัฒนา บทพื้นฐานของการเคารพซึ่งอธิปไตยแหง
ดินแดน ความเสมอภาค ผลประโยชนรวมกัน และเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ”
7.
หมวด 3 สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย โดยที่ ป ระเทศไทยเป น ภาคี ข องกติ ก า
สหประชาชาติวาดวยสิทธิทางการเมืองและสิทธิของพลเมือง และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเปนสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตาม และตอง
มีกฎหมายภายในที่สอดคลองกับสนธิสัญญาดังกลาวเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีดวย โดยที่
กติ ก าสหประชาชาติทั้ ง สองฉบั บถื อ ได ว า เปน รั ฐ ธรรมนูญ ของประชาคมโลกที่ บั ญญั ติใ นเรื่ อ งสิ ท ธิ
เสรีภาพของประชาชนไวอยางชัดเจนในทุกเรื่อง ทั้งสิทธิทางดานชีวิต รางกาย ทรัพยสิน การทํางาน
การศึกษา วัฒนธรรม การแสดงออกทางความคิดเห็น การนับถือศาสนา การไดรับความคุมครองภายใต
กฎหมายทั้งจากกระบวนการยุติธรรมทางศาล และสิทธิทุกอยางที่เปนสิทธิพื้นฐานของมนุษย และมี
บทบัญญัติซึ่งเปนขอยกเวนใหรัฐสามารถดําเนินการในสิ่งที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญาได
ในกรณีที่มีความจําเปน เพื่อรักษาความมั่นคงหรือประโยชนสาธารณะดวย กระทรวงการตางประเทศ
จึงเห็นควรเสนอใหสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 หมวดสิทธิ
และเสรีภาพ ซึ่งไดบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวอยางกวางขวางและลงในรายละเอียดมาก
โดยนํ า หลั ก การและสาระสํ า คั ญ ของกติ ก าสหประชาชาติ ทั้ ง สองฉบั บ ดั ง กล า วมาแก ไ ขปรั บ ปรุ ง
บทบัญญัติตาง ๆ ในหมวดสิทธิและเสรีภาพใหมีความครบถวนสอดคลองโดยสมบูรณ ซึ่งจะทําให
รัฐธรรมนูญของไทยมีบทบัญญัติที่ใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยครบถวนทุกเรื่องตาม
พันธกรณีที่กําหนดไวในกติการสหประชาชาติ และทําใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีความกระชับ โดย
ไมจําเปนจะตองมีบทบัญญัติลงไปในรายละเอียดในเรื่องดังกลาว ซึ่งควรบัญญัติไวในกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ
ทั้งนี้ กระทรวงการตางประเทศขอเสนอใหนําขอบทสําคัญของอนุสัญญาสหประชาชาติ
ที่ไทยกําลังพิจารณาเขาเปนภาคี เชน อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน และอนุสัญญาวาดวย
การคุมครองบุคคลจากการกระทําใหสาบสูญ (Enforced disappearance) มาบัญญัติไวในหมวดสิทธิ
และเสรีภาพดวย
8.
เห็นควรใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเนื่องจากเปนศาลชั้นเดียวที่จําเลยไมมีสิทธิอุทธรณหรือฎีกา เนื่องจากเปนบทบัญญัติที่ขัดกับ
พันธกรณีของประเทศไทยตามขอ 14 (5) ของกติกาสหประชาชาติวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
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ประกอบดวยคณะผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเปนองคคณะในการพิจารณาพิพากษาคดีรวมถึง 9 คน แตก็
เปนศาลชั้นเดียว ซึ่งผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ถูกกลาวหาและถูกพิพากษาลงโทษในคดีทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบซึ่งมีโทษรายแรงไมสามารถอุทธรณหรือฎีกาได เพราะคําพิพากษาของศาลใหถือเปน
ที่สุด การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหอํานาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไวใน
ลักษณะนี้มีผลเปนการละเมิดบทบัญญัติขอ 14 (5) ของกติกาสหประชาชาติวาดวยสิทธิพลเมืองซึ่งเปน
สนธิสัญญาที่ไทยเปนภาคีและเปนกฎหมายระหวางประเทศที่รองรับเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เอาไว เปรียบเสมือนเปนรัฐธรรมนูญของประชาคมโลก เนื่องจากขอ 14 (5) ของกติกาสหประชาชาติ
ดั ง กล า วกํ า หนดว า บุ ค คลทุ ก คนซึ่ ง ถู ก คํ า พิ พ ากษาลงโทษในคดี อ าญา ย อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ การ
พิจารณาโดยคณะตุลาการเหนือชั้นขึ้นไปเพื่อทบทวนคําพิพากษาในคดีอาญาดังกลาว ซึ่งเรื่องนี้เปน
สิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญยิ่งของประชาชนทุกคนที่จะไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
8.2 บทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ ขั ด แย ง กั บ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 5 และมาตรา 30 ของ
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติวา บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายโดยเสมอภาคกัน
ดังนั้น เมื่อบุคคลซึ่งมิไดเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีสิทธิที่จะอุทธรณและฎีกาคําพิพากษาใน
คดีอาญาแตผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมมีสิทธิ จึงเปนการที่ไมไดรับความคุมครองโดยเสมอภาค
ภายใตกฎหมายเดียวกัน
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