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"๕ ป แหงการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ"

โดย
ฯพณฯ นายอานันท  ปนยารชุน
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕

_____________________________________

ทานประธานรัฐสภา ทานสมาชิกรัฐสภา ทานอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และทานผูมีเกียรติ
ท่ีเคารพทุกทาน

วันน้ีเม่ือ ๕ ปท่ีแลว เปนวันท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยตรารัฐ-
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ประกาศใช นับแตน้ันถึงวันน้ี ครบ ๕ ปบริบูรณ จึงนับ
เปนวาระท่ีเหมาะสมอยางย่ิง ท่ีจะไดมาทบทวนการใชบังคับรัฐธรรมนูญฉบับท่ีถูกขนานนามวา "รัฐ-
ธรรมนูญฉบับประชาชน" ฉบับน้ี การที่สถาบันพระปกเกลาและชมรม ส.ส.ร. รวมกันจัดแสดงปาฐกถา
โดยผูท่ีเก่ียวของกับรัฐธรรมนูญน้ีในเวลาน้ัน จึงเหมาะแกกาลสมัยเปนอยางย่ิง

ทานผูมีเกียรติครับ
กอนอ่ืน ผมใครขอต้ังขอสังเกตเก่ียวกับความเขาใจบางประการ ในการประเมินการใช

บังคับรัฐธรรมนูญน้ี เพราะหลายปท่ีผานมา เราคงไดยินการกลาววารัฐธรรมนูญฉบับนี ้ หามแกไขจน
กวาจะครบ ๕ ปหลังประกาศใช ซ่ึงเปนความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน เพราะท่ีจริงแลวรัฐธรรมนูญมาตรา
สุดทาย คือ มาตรา ๓๓๖ บัญญัติแตเพียงวา

"เมื่อครบหาปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะตุลา-
การศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ มีอํานาจทํารายงาน
เสนอความเห็นตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน
ได"

ซึ่งไมไดหมายความวาหามแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแตอยางใดเลย วากันอันท่ีจริง โดย
หลัก เม่ือรัฐธรรมนูญน้ีประกาศใชวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ก็อาจแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญน้ีไดทันที
ในวันรุงข้ึน  ทั้งนี้เพราะไมมีมาตราใดหามแกไขเอาไวเลย มาตรา ๓๓๖ เพียงแตใหอํานาจ ก.ก.ต. คณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ ป.ป.ช. ทําความเห็นเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติม เม่ือใชรัฐธรรมนูญน้ีไป
ครบ ๕ ป เพ่ือใหมีการสํารวจตรวจตราวา ๕ ปท่ีผานมา มีปญหาหรืออุปสรรคใดอันเกิดจากบทบัญญัติ



ในรัฐธรรมนูญบางเทาน้ัน  แมกระนั้น ก็ไมไดหมายความวา ๓ หนวยงานดังกลาว จะตองเสนอขอให
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืน หากทั้ง ๓ หนวยงานเห็นวาท้ังรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก
ดีอยูแลว  ก็ไมจําตองทําความเห็นใหมีการแกไขเพิ่มเติมแตอยางใด ดังน้ัน การท่ีมีขาววา คณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นวาไมจําตองแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จึงเปนส่ิงท่ีกระทําได แตไมไดหมาย
ความวาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกรัฐสภา ซ่ึงมีอํานาจริเร่ิมการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา ๓๑๓ จะริเร่ิม
เสนอใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมิได ในทางตรงกันขาม ๒ หนวยงานหลังน้ี มีอํานาจตามรัฐธรรม-
นูญท่ีจะเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไดเสมอ

อยางไรก็ตาม การ "มีอํานาจ" เปนเร่ืองหน่ึง แตจะ "ใชอํานาจ" ท่ีมีอยูหรือไมน้ัน เปนอีก
เร่ืองหน่ึง ถึงแมจะมีอํานาจ แตถาคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาพิจารณาแลวเห็นวา ยังไมสมควรใช
อํานาจเสนอแกรัฐธรรมนูญ ก็เปนส่ิงท่ีกระทําไดพอ ๆ กับการท่ีคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา เห็น
วาถึงเวลาแลวท่ีจะแกไขรัฐธรรมนูญ ก็ยอมท่ีจะเสนอขอแกไขไดตามมาตรา ๓๑๓ กลาวโดยสรุปก็คือ 
ดุลพินิจในการเลือก "เร่ือง" ที่จะแกไข และ "เวลา" ท่ีจะแกไขรัฐธรรมนูญน้ัน อยูท่ีคณะรัฐมนตรีและ
สมาชิกรัฐสภา แตการใชดุลพินิจนั้นจะเหมาะสม สมควร หรือไมสมควรประการใด เรา-ทาน ท้ังหลาย
ท่ีประชุมอยูท่ีน่ีและรับชมรับฟงอยูทางบาน ยอมมีสิทธิอิสระท่ีจะวิพากษวิจารณได เพราะเรามีสวน
รวมชวยกันใหรัฐธรรมนูญน้ีเกิดข้ึนมาเม่ือ ๕ ปท่ีแลว

ทานท่ีเคารพครับ
สําหรับผม การจะพิจารณาวาสมควรและถึงเวลาหรือยัง ท่ีจะแกรัฐธรรมนูญน้ัน เราจําตอง 

"เหลียวหลัง" ไปแลดูการใชรัฐธรรมนูญในชวง ๕ ปท่ีผานมา วาเปนอยางไร กอนท่ีจะ "แลหนา" ไปใน
อนาคตวา เราตองการใหส่ิงใดเกิดข้ึนในสังคมไทย  แตส่ิงน้ันยังไมเกิดข้ึน และการไมเกิดขึ้น เพราะบท
บัญญัติในรัฐธรรมนูญเปนปญหาท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางไมใหส่ิงท่ีเราประสงคจะใหเกิดข้ึน ถาเปนเชน
นี้ เราก็ตองแกรัฐธรรมนูญ แตถาส่ิงท่ีเราตองการใหเกิด เกิดข้ึนแลวก็ดี หรือไมเกิดก็ตาม  แตไมไดเปน
เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเปนอุปสรรคไมใหเกิด เราก็ไมจําตองแกรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรม-
นูญไมใชสาเหตุแหงปญหา เราตองกลับมาทบทวนวา อะไรคือรากแหงปญหาและแกท่ีจุดน้ัน

ทานผูฟงที่เคารพครับ
เม่ือเหลียวหลังไปแล ๕ ปท่ีผานมา เราจะพบขอเท็จจริงวา แมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

สวนใหญ จะมีผลใชบังคับแลว ตามชวงเวลาตาง ๆ กัน เร่ิมต้ังแตบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับวุฒิสภาท่ี
มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ อันเปนวันครบ
วาระของวุฒิสภาชุดเดิมท่ีมาจากการแตงต้ัง เปนผลใหมีการจัดการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก เม่ือ



วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ อยางไรก็ดี ในชวงเวลาดังกลาว บทบัญญัติวาดวยสภาผูแทนราษฎรและคณะ
รัฐมนตรีก็ยังไมมีผลใชบังคับทุกมาตรา เพราะสภาผูแทนราษฎรและคณะรัฐมนตรียังเปนชุดเดิมตาม
บทเฉพาะกาล ดังนั้น ในชวงนั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงยังคงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีควบกันได 
การอภิปรายไมไววางใจก็เปนไปแบบเดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับเกา เปนเชนน้ีเร่ือยมา จนมีการยุบสภาผู
แทนราษฎรชุดท่ีแลว เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๔ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญใหม ใน
สวนที่เกี่ยวกับสภาผูแทนราษฎรใหมและคณะรัฐมนตรีใหม จึงเร่ิมใชบังคับในอายุของรัฐบาลน้ี

พอถึงจุดน้ี เรา-ทาน ก็นึกวา รัฐธรรมนูญคงใชครบทุกมาตราแลว
แตความจริงหาเปนเชนนั้นไม! จวบจนบัดน้ี ยังมีรัฐธรรมนูญหลายมาตราท่ียังไมมีในทาง

ปฏิบัติเลย จนแมในเวลาท่ีพูดอยูน้ี
หากสํารวจตรวจตราใหดี เราสามารถจัดกลุมบทบัญญัติท่ียังไมมีผลเปน ๒ กลุม ตาม

สาเหตุที่ทําใหไมมีผล
กลุมแรก คือ กลุมท่ีมีบทเฉพาะกาลหนวงเวลาไววา ใหใชบังคับเมื่อครบ ๕ ปนับแตวัน

ประกาศใชรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติในสวนน้ีอยูในมาตรา ๓๓๕ (๓) (๕) และ (๖) อันไดแก
- การบังคับใหรัฐตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา ๑๒ ป อยางท่ัวถึงและมีคุณ
ภาพ โดยไมเก็บคาใชจายจากนักเรียน ตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง

- การบังคับใหการน่ังพิจารณาคดีของศาล ตองครบองคคณะตามมาตรา ๒๓๖
- การใหการจับกุม คุมขังคน ตองมีหมายศาล และตองนําตัวไปศาลภายใน ๔๘ ช่ัวโมง 
นับแตผูถูกจับไปถึงท่ีทําการของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๒๓๗

- การจายสํานวนคดีใหศาลตามกฎหมาย และการโยกยายผูพิพากษา ตองไดรีบความยิน
ยอมจากผูพิพากษา เพือ่คุมครองความเปนอิสระในการพิจารณาคดีของศาลตามมาตรา 
๒๔๙ วรรคสามและวรรคหา

- การใหการเล่ือนตําแหนง เล่ือนเงินเดือน หรือลงโทษผูพิพากษาตองผานการพิจารณา
ของอนุกรรมการของแตละช้ันศาล กอนท่ี ก.ต. จะพิจารณาได ตามมาตรา ๒๗๓ วรรค
สอง

บทบัญญัติเหลาน้ีเพ่ิงมีผลใชบังคับวันน้ีครับ วันท่ีเรากําลังยืนพูดกันอยูน้ี
ท่ีรัฐธรรมนูญใหเวลาถึง ๕ ป ในบทเฉพาะกาลในเร่ืองเหลาน้ี ก็เพ่ือเหตุ ๒ ประการ



ประการแรก เพ่ือใหรัฐบาลเตรียมการใหพรอม เพราะตองใชเงินมาก โดยเฉพาะการใหการ
ศึกษาฟรี ๑๒ ป ตองใหเวลารัฐบาลเตรียมหาเงิน และวางรูปแบบการจัดการศึกษาฟรีโดยเหมาะสม ไม
ทําลายคุณภาพของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนดีอยูแลวลงใหดอยคุณภาพ แตใหยกระดับโรงเรียนท่ีจัดการ
ศึกษาโดยมีขอจํากัด ไดพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น

ประการท่ีสอง เพื่อใหศาล อัยการ และตํารวจ ซ่ึงเคยชินกับแบบแผนในการดําเนินคดีเดิม ๆ 
มาเปนรอยป ตองเปล่ียนวิธีคิด และวิธีทํางาน ใหประสานกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของคูความใน
คด ีท่ีเพ่ิมมากข้ึนกวาในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ

ดวยเหตุน้ี ในวันนี้ เราจึงไมสามารถประเมินผลการใชบังคับบทบัญญัติที่เพิ่งมีผลในวันนี้
ได เราคงตองใหเวลาอีกระยะหน่ึง แลวปหนา เราจึงมาประเมินผลกันอีกที

อยางไรก็ตาม ณ จุดน้ี ผมมีขอสังเกตวา รัฐพรอมแคไหนในการเตรียมการ? ผมไมแนใจ 
เทาท่ีทราบอยางนอย ๒ เร่ืองมีปญหาเร่ืองความพรอม ท้ัง ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญใหเวลานานถึง ๕ ป เร่ือง
แรก ก็คือเร่ืองการใหการศึกษา ๑๒ ป โดยไมเสียคาใชจาย จนวันน้ี เวลาน้ี ยังไมแนวารัฐจะดําเนินการ
อยางไร ไมมีการแถลง หรือช้ีแจงใด ๆ จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ปญหาจะตามมาในตอนเปดเทอมน้ี
วา ถาผูปกครองนักเรียนประถมหรือมัธยมไมยอมชําระคาเลาเรียน แตโรงเรียนยังเรียกเก็บอยู ผูปก
ครองอาจนําคดีไปสูศาลปกครอง หรือไปรองยังผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา หรือคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาต ิผลจะเปนเชนใด? น่ีคือบททดสอบบทแรกของการปฏิรูประบบราชการ

เร่ืองท่ีสองคือ เร่ืองการออกหมายจับของตํารวจ ซ่ึงเทาท่ีทราบมาก็คือ ราง พ.ร.บ. แกไข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๗ ยังไมออกใชบังคับ 
เม่ือเปนเชนน้ี  ในวันนี้ ตํารวจ อัยการ และศาลก็ตองใชมาตรา ๒๓๗ ทันที โดยไมตองรอการแกไข
กฎหมาย เทาท่ีผมทราบมา ทางศาลยุติธรรมโดยประธานศาลฎีกาไดเตรียมการโดยออกแนวทาง ใหผู
พิพากษาดําเนินการตามมาตรา ๒๓๗ ไวแลว ปญหาอยูท่ีตํารวจ ซ่ึงมีอํานาจจับและมีจํานวนกวา ๒ 
แสนคน ไดทราบแลวหรือไมวา จะตองปฏิบัติอยางไร  ไมใชปลอยผูรายใหลอยนวลโดยอางวาจับไม
ได ซ่ึงไมเปนความจริง หากเกิดความเสียหายข้ึนใครรับผิดชอบ? และรับผิดชอบอยางไร? เพราะรัฐ
ธรรมนูญใหเวลาเตรียมการมานานถึง ๕ ปแลว

ทานท่ีเคารพครับ
คนท่ีชอบกินแกงรอน ตองถูกแกงลวกปากจนพองฉันใด การไมเตรียมการใหพรอม ท้ังท่ีมี

เวลาถึง ๕ ป ก็ยอมตองสงผลเชนน้ันตอผูท่ีมีหนาท่ีโดยตรง  ขอแตเพียงอยาใหเกิดความเสียหายแกบาน
เมืองและพลเมืองเทาน้ันแหละครับ



ท่ีกลาวมานั้น เปนบทบัญญัติกลุมแรกที่มีผลใชในวันนี้เพราะบทเฉพาะกาลใหเวลาเตรียม
ตัว แตบทบัญญัติอีกกลุมหน่ึง ไมไดมีเวลากํากับไวครับวาจะตองดําเนินการเมื่อใด

ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพครับ
บทบัญญัติกลุมท่ี ๒ ซ่ึงไมมีบทเฉพาะกาลหนวงเวลาใชบังคับเอาไว จะทําเม่ือใด รัฐก็ทําได

ทันที ต้ังแตวันแรกท่ีรัฐธรรมนูญใช คือ  บทบัญญัติตอไปน้ีครับ
เร่ืองแรก คือ  เร่ืองตามมาตรา ๔๐ ซ่ึงใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ ทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืน

ความถ่ี และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ซึ่งกฎหมายออกใชบังคับ
แลวภายใน ๓ ป ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๓๕ (๒) แตจนบัดน้ียังไมมี กสช. และ กทช. มาดูแลตาม
มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ  และยังไมมีทีทาวาองคกรท้ัง ๒ จะเกิดเม่ือใด คําถามก็คือใครรับผิดชอบ? 
รัฐบาล หรือ ศาลปกครอง หรือ วุฒิสภา?

เร่ืองท่ีสองคือ กรณีตามมาตรา ๔๑ ซ่ึงรัฐธรรมนูญใหหลักประกันแกขาราชการ พนักงาน 
และลูกจางของเอกชน และของรัฐในกิจการหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ใหมีเสรีภาพ และอิสรภาพ
ออกจากเจาของส่ือ  เพราะผูรางรัฐธรรมนูญเห็นวา แมจะปลดปลอยส่ือออกจากการควบคุมของรัฐแลว
ก็ตาม ก็ยังตองปลดปลอยผูส่ือขาวและคอลัมนิสตออกจากเจาของกิจการซ่ึงเปนเอกชนดวย  ท้ังน้ี เพื่อ
ใหประชาชนไดขอมูลและความคิดเห็นที่แทจริงของคนในวิชาชีพ หลักการน้ีสําคัญมาก เพราะสื่อมวล
ชนเปนสื่อกลางความเขาใจของคนในสังคม และเสรีภาพดังกลาวเปนรากฐานสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย ท่ีสรางทางเลือก (choices) ใหประชาชน อยางไรก็ตาม จนบัดน้ี ก็ยังไมมีกฎหมายปลด
ปลอยผูสื่อขาวและคอลัมนิสตออกจากเจาของกิจการเอกชน ผลก็คือเขาเหลาน้ันสวนหน่ึงยังคงอยูใน
อํานาจครอบงํานําชักของนายจาง

เร่ืองที่สามคือ การท่ีรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของชุมชนทองถ่ินด้ังเดิม ท่ีจะรวมในการจัด
การ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น ตามมาตรา ๔๖ ซึ่งตองมีกฎหมายมากําหนดราย
ละเอียด เวลานี้รางกฎหมายปาชุมชนที่ประชาชน ๕๐,๐๐๐ คนเขาชื่อเสนอ ก็ยังอยูในคณะกรรมาธิการ
รวมของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ยังไมทราบแนวาจะใชเวลาอีกนานเทาใด เพราะรัฐธรรมนูญไม
ไดกําหนดเวลาไว ผลก็คือชุมชนทองถ่ินท้ังหลายก็ยังไมอาจใชสิทธิตามมาตราน้ีได

ในเร่ืองนี้ ผมมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา เมื่อรางกฎหมายท่ีประชาชนเสนอผานสภาผูแทน
ราษฎร เขาสูการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภากลับแกไขหลักการของรางกฎหมายดังกลาว ท้ัง ๆ ท่ีไม
อาจกระทําไดตามรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นจากการท่ีรัฐธรรมนูญคุมครองหลักการของกฎหมายไวอยาง



แจงชัด ในมาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๗๗ ท่ีรายย่ิงกวาน้ันก็คือ ไมใชเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีจะ
ใหวุฒิสภา ซึ่งมีหนาท่ีกล่ันกรองกฎหมายท่ีผานสภาผูแทนราษฎร กลับแกไขหลักการของกฎหมาย 
เสมือนหนึ่งกลายเปนผูเร่ิมเสนอกฎหมายเสียเอง อันท่ีจริง ถาดูใหดีจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไมให
อํานาจสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของประชาชนเหมือนกับ ส.ส. เสนอกฎหมายได ท่ีเปนเชน
นี้ ก็เพราะรัฐธรรมนูญตองการใหวุฒิสภาเปนสภาตรวจสอบ ทําหนาท่ีแตงต้ังองคกรอิสระ และถอด
ถอนผูทุจริตคิดมิชอบ แตให ส.ส. เสนอกฎหมายได เพราะสภาผูแทนราษฎรเปนสภาอันเปนรากฐาน
ของการบริหารราชการแผนดิน จึงใหอํานาจแตงต้ังนายกรัฐมนตรี อภิปรายไมไววางใจเพื่อใหรัฐมนตรี
ซ่ึงเปนผูบริหาร พนตําแหนงได รวมท้ังเสนอกฎหมาย และพิจารณางบประมาณ ซ่ึงลวนแตเปนเคร่ือง
มือบริหารของรัฐบาลท้ังส้ิน

สังเกตใหดีเถอะครับ  เขาไมตองการใหวุฒิสภาเปนสภาซ้ําซอนกับสภาผูแทนราษฎร ซึ่ง
เปนสภาอันเปนรากฐานของการบริหาร เขาจึงหามสมาชิกวุฒิสภาเปนรัฐมนตรี และแมลาออกถาไม
ครบ ๑ ป รัฐธรรมนูญก็ยังหามเปนรัฐมนตรี ซ่ึงเปนผูบริหารอยูดี  รัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจวุฒิสภา
ตัดงบประมาณ แมแตสลึงเดียว ใหเพียงอํานาจรับหรือไมรับราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายเทาน้ัน 
เพราะเขาไมตองการใหวุฒิสภาไปยุมยามกับการบริหาร ซึ่งจะซ้ําซอนกับสภาผูแทนราษฎร

ดังนั้น การท่ีวุฒิสภาทําเกินอํานาจ ดวยการแกหลักการของกฎหมายท่ีผานสภาผูแทน
ราษฎรมาแลว จึงเปนการผิดหนาท่ี ผิดฝาผิดตัว ทําใหผูตรวจสอบกลายเปนผูบริหารเสียเอง ถาเปนเชน
นี้ ใครจะเปนผูตรวจสอบผูตรวจสอบเลา?

เร่ืองท่ีส่ีคือ การออกกฎหมายคืนอสังหาริมทรัพยท่ีรัฐเวนคืนมาแลว แตไมไดใชประโยชน 
รัฐธรรมนูญกําหนดใหคืนใหเจาของ หรือทายาทตามท่ีกฎหมายกําหนดตามมาตรา ๔๘ วรรคสุดทาย 
แตยังไมมีกฎหมายในเร่ืองน้ี

เร่ืองท่ีหาก็คือ กรณีตามมาตรา ๕๓ ท่ีรัฐตองออกกฎหมายมาคุมครองเด็กและเยาวชน และ
บุคคลในครอบครัว จากการใชความรุนแรงก็ดี หรือกําหนดใหรัฐตองเล้ียงดู และใหการศึกษาอบรมแก
เด็กและเยาวชนที่ไมมีผูดูแล ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ จนบัดน้ีก็ยังไมมีกฎหมาย

เร่ืองท่ีหกคือ การท่ีรัฐตองชวยเหลือคนชราอายุเกิน ๖๐ ป ท่ีไมมีรายได ตามมาตรา ๕๔ ก็
ยังไมมีกฎหมายกําหนดรายละเอียดในเร่ืองน้ี

เร่ืองท่ีเจ็ดคือ กรณีท่ีมาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐตองใหความชวยเหลือ และ
จัดส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ ก็ยังไมมีกฎหมายท่ีครอบคลุม
ครบถวน



เร่ืองท่ีแปดคือ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง ซึ่งใหสิทธิบุคคลที่จะรวมกับรัฐและชุมชน 
ในการบํารุงรักษา และไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวด
ลอม ก็ยังไมมีว่ีแวววาจะมีกฎหมายมารองรับ

เร่ืองท่ีเกาคือ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง ท่ีกําหนดใหตองมีกฎหมายออกมากอต้ังองค
การอิสระดานสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยตัวแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม และสถาบันอุดม
ศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหความเห็นตอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในโครงการขนาด
ใหญ ก็ยังไมมีใครทราบวาไปถึงไหนแลว แตท่ีแนท่ีสุดก็คือ เวลาน้ียังไมมีการตรากฎหมายดังกลาว

เร่ืองท่ีสิบคือ เร่ืององคการอิสระคุมครองผูบริโภค ท่ีรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๗ กําหนดให
ตองมีข้ึน เพ่ือใหความเห็นในการคุมครองผูบริโภค ก็ยังไมมีกฎหมายจัดต้ัง

เร่ืองท่ีสิบเอ็ดคือ กรณีตามมาตรา ๕๙ ที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับกระบวน
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ก็ยังหามีกฎหมายไม คงใชอยูแตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยประชาพิจารณ ซ่ึงมีปญหามากมาย

เร่ืองท่ีสิบสองคือ การใหประชาชนมีสิทธิรองทุกข และการแจงผลการพิจารณาในเวลาอัน
ควร ตามมาตรา ๖๑ ซ่ึงเปนคนละเร่ืองกันกับการรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ก็ยังไมมี
ว่ีแวววาจะมีกฎหมายมารองรับ

ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพครับ
ความจริง ผมยังจาระไนเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว แตยังไมมีการปฏิบัติไดอีกมาก แต

เน่ืองจากเวลาจํากัด ขอจาระไนไวแคนี้
ปญหาจึงมีวา เร่ืองท้ังหมดน้ีใครเปนเจาภาพ? ใครตองรับผิดชอบ? และตองดําเนินการภาย

ในเวลาใด? ถาไมดําเนินการผลจะเปนอยางไร?
ในปญหาแรกน้ัน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ ท่ีมีหนาท่ีโดยตรงใน

เร่ืองตาง ๆ ตองเปนเจาภาพอยู โดยหลีกเล่ียงไมได เพราะหนวยงานเหลานั้นมีหนาท่ีโดยตรงตาม
กฎหมายอยู เชน เร่ืองคุมครองผูบริโภค ก็มีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยู เร่ืองส่ิงแวด
ลอม ก็มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรับผิดชอบ แทนกระทรวงวิทยาศาสตรเดิม การ
ศึกษา ก็อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ

อยางไรก็ตาม รัฐบาล โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบการบริหารราชการแผนดิน ก็คง
ตองรับผิดชอบในภาพรวม ในการกํากับใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ



สําหรับเร่ืองเวลาน้ัน  แมรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดไว อยางท่ีกําหนดเร่ืองตาง ๆ ไวใน
มาตรา ๓๓๔ หรือ ๓๓๕ ท่ีมีเวลาแนนอนก็ตาม คงตองใชหลักท่ัวไปวารัฐบาล และหนวยงานท่ีเก่ียว
ของ ตองดําเนินการภายในเวลาอันสมควร สําหรับผม เวลา ๕ ป นั้น ยาวพอแกการคิด การเตรียมตัว 
เตรียมการ หากยังไมเร่ิมเลย ก็ดูจะเปนปญหาวา ละเลย ไมเอาใจใส หากไดดําเนินการไปมากแลว เชน 
รางกฎหมายเสร็จแลว เตรียมการแลว คงตองรีบเรง ใหเกิดผลข้ึนโดยเร็ว

ความลาชาเกินควรในเรื่องการประสาทความยุติธรรมมีสุภาษิตวา "ความยุติธรรมท่ีลาชา ก็
คือการปฏิเสธความยุติธรรม" (Justice delayed, justice denied) ฉันใด การดําเนินการลาชาเกินควรโดย
ไมใสใจ คือ การปฏิเสธไมดําเนินการฉันน้ัน

ในเร่ืองน้ี ถามีคดีข้ึนศาลในตางประเทศ ศาลตางประเทศ เชนศาลฝร่ังเศสหรือเยอรมัน จะ
พิพากษาใหรัฐตองชดใชคาเสียหายแกประชาชนเพราะความลาชา ความจริงก็นาจะลองดําเนินคดีใน
ศาลปกครองได เพราะกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองเปดโอกาสไวในมาตรา ๙ (๓) ใหประชาชนผูเสีย
หายฟองหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไดหาก "ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด
ใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร"

ทานผูมีเกียรติครับ
ผมไมประสงคจะยุใหคนเปนความกัน แตถาจําเปนก็คงตองเช่ือสุภาษิตท่ีวา "ไมมีเสรีภาพ

ใด ท่ีไดมาโดยไมทวงถาม"
ทานผูมีเกียรติทุกทานครับ
๕ ปของการใชรัฐธรรมนูญผานไป เราไดเห็นบทบัญญัติสวนใหญท่ีเก่ียวกับการปฏิรูป

โครงสรางทางการเมือง และกระบวนการทางการเมือง พัฒนาไปในทิศทางท่ีรัฐธรรมนูญตองการแลว 
แมจะยังไมสมบูรณ ๑๐๐ เปอรเซ็นตก็ตาม  แตผลเชิงโครงสรางและกระบวนการไดเปนท่ีประจักษแลว
วา การเมืองภาคพลเมืองเขมแข็งข้ึนอยางไมเคยมีมากอน ประชาชน ๕๐,๐๐๐ ชื่อ ไดเสนอรางกฎหมาย
ตามสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญใหไว ๓ ฉบับ  ไดเขาชื่อกันถอดถอนผูดํารงตําแหนงในรัฐธรรมนูญ ไดเสนอขอ
คิดความเห็นและคัดคานสิ่งที่ไมเห็นดวยตามสิทธิของเขา ส่ิงเหลาน้ีจะไมเกิดข้ึน ถาไมมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนฉบับน้ี

ในสวนการเมืองของนักการเมืองเอง พัฒนาการ ๕ ป ท่ีผานมาก็ไปในทิศทางท่ีรัฐธรรมนูญ
ประสงค แมจะยังไมเกิดขึ้น ๑๐๐ เปอรเซ็นตตามท่ีผูรางคาดหวัง เราไดเห็นรัฐบาลเสียงขางมากเด็ดขาด 
ซึ่งไมเคยมีมาในระบอบประชาธิปไตยไทยในรอบ ๗๐ ป เวนแตชวงเผด็จการ เราไดเห็นการใช
นโยบายหาเสียง แทนที่จะมีแตความนิยมในตัวคน หรือลงคะแนนโดยอามิสสินจาง เราไดเห็นนายกรัฐ



มนตรีที่มีความเขมแข็งและมีภาวะการนําสูง เราไดเห็นการตรวจสอบทางการเมืองท่ีเขมขนจากวุฒิสภา 
เราไดประจักษถึงการตรวจสอบทางกฎหมายท่ีเขมแข็งขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญท้ัง ๙ องคกร

ทานผูมีเกียรติครับ
สิ่งเหลานี้มีขึ้นไดเพราะรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ท่ีเรา-ทานมีสวนผลักดันมาวันน้ี แมสิ่ง

ท่ีเกิดข้ึนจะยังไม "ทันใจ" เราบาง ซ่ึงก็ตองวิพากษวิจารณ ทวงถามกันไป ใหเกิดส่ิงท่ีเรา "ถูกใจ" ให
มากท่ีสุด แตเราก็อาจกลาวไดวารัฐธรรมนูญฉบับน้ี "เห็นใจ" และ "เขาใจ" ประชาชนมากท่ีสุดเทาท่ีเคย
มีมา

ผมคิดวา ใน ๕ ป ตอไปขางหนา เรา-ทาน ตองถือเปนหนาท่ี ท่ีจะติดตามใหรัฐธรรมนูญ
เกิดผลใหครบถวนทุกมาตรา และเมื่อเวลานั้นมาถึง เราจึงสามารถประเมินผลการใชรัฐธรรมนูญฉบับน้ี
ไดเต็มท่ี ๑๐๐ เปอรเซ็นต

หนาท่ีน้ีไมมีบัญญัติไวท่ีใดในรัฐธรรมนูญ แตเปนหนาท่ีท่ี "หัวใจ" ของเราตองกําหนดข้ึน
มาเอง

สวัสดีครับ


