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แบบฟอรมเสนอสาระหรือขอความสําหรับบรรจุในรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
(เปนการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระหรือขอความในรัฐธรรมนญู  พ.ศ.  2540) 

 
ขาพเจา   ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว  ตําแหนง/สังกัด   ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 16/151 ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด           

จ.นนทบุรี  โทรศัพท 02-503-3333 ตอ 501  โทรสาร 02-504-4826-8   อีเมล   sanit@tei.or.th  และ   somrudee@tei.or.th   

 

 เสนอในฐานะสวนตัว   เสนอในนามของผูแทนเครือขายองคกร ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  สถาบันพระปกเกลา และ

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (ขอเสนอจากเวทีระดมความคิดเห็น เร่ือง “มิติส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญใหมกบักฎหมายที่

เกี่ยวของ” วันที่ 22 มกราคม 2550 และจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม) 

 
สาระหรอืขอความที่เสนอลําดับที ่ 1  เกี่ยวกับเรื่อง การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยยึดถือเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอ :   
 การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ควรใหความสําคัญกับประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 โดยเฉพาะในหมวดที่วาดวยสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ในประเด็นตอไปน้ี     

1. ควรนิยามความหมายและรายละเอียดของคําที่เปนหัวใจของการมีสวนรวมของประชาชน เชน “ชุมชน” “ชุมชน

ทองถิ่น”  “การมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง”   

2. ควรตัดวลีที่ตอทายบทบัญญตัิวา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญัติ” ออก และเพิ่มขอความ/เนื้อหาที่วา “กรณีที่ยังไมมี

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ/กฎหมายที่เกี่ยวของ  รัฐตองกาํหนดมาตรการการปฏิบัติตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญดานสิทธิและการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต”ิ  

3. เพิ่มเนื้อหาที่กําหนดใหศาลตองตีความบทบญัญัติในรัฐธรรมนูญโดยยึดเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเปนหลัก   

4. ควรกําหนดระยะเวลาและหนวยงานรับผิดชอบในการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหชัดเจน  และหนวยงาน

นั้นๆ จะตองรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐสภาและสาธารณชนทราบ  

5. ควรกําหนดใหมีกลไกการบังคับใชกฎหมาย ติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบัติตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ และควรมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิของประชาชนในการฟองรัฐ (รัฐบาลและหนวยงาน

ของรัฐ) ในกรณีที่รัฐไมปฏบิตัิตามหลักการและเจตนารมณในรัฐธรรมนญู รวมทั้งควรกําหนดบทลงโทษในกรณีไม

ปฏิบัติตามอยางชัดเจน  
 
เหตุผลประกอบ :   

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ไดบรรจุสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวอยางคอนขางครบถวน กวางขวาง และครอบคลุมสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 3 มิติ/ระดับ คือ 1) สิทธิในการเขาถึงขอมลูขาวสาร คําชีแ้จงของหนวยงานรัฐ (มาตรา 

58 และมาตรา 59)   2) สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและจัดการสิ่งแวดลอม (มาตรา 46, มาตรา 56 วรรค 1, มาตรา 

60,  และมาตรา 290)  และ 3) สิทธิในการฟองดําเนินคดีกับผูกอความเสียหายใหรับผิดและชดเชยความเสียหาย (มาตรา 28 วรรค 2, 

มาตรา 56 วรรค 3,  มาตรา 61 และมาตรา 62 )  



 2/15

อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไมมีการบัญญัตินิยามศัพทคําสําคัญตางๆ ไวจึงทําใหมีปญหาเรื่องการตีความ เชน คํา

วา “ชมุชนทองถิ่นดั้งเดิม” ในมาตรา 46  คาํวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ในมาตรา 46, 56, 76, 79 และ 290  และคําวา 

“ชุมชน” ในมาตรา 56 เปนตน   

นอกจากประเด็นเรื่องการตีความคําดังกลาวขางตนแลว  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540ยังมีปญหาเนื่องจาก

วลีทายบทบัญญัติของบางมาตราที่วา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ วลีนี้ไดกลายเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหประเด็นสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนในรัฐธรรมนูญไมมีผลบังคับใชจนกวาจะมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรองรับ มาตราทีม่ีประเด็นปญหานี้ 

ไดแก มาตรา  46, มาตรา 56 วรรค 1, มาตรา 58, มาตรา 59, มาตรา  60, มาตรา  61, มาตรา 62 และ มาตรา  290   

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยังไมมีการกําหนดกรอบระยะเวลาและไมมีหนวยงานผูรับผิดชอบ

ที่ชัดเจนในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รวมทั้งยังไมมีกลไกการตรวจสอบ ถวงดุลอํานาจ และบทลงโทษกรณีไมมีการ

ปฏิบัติตามรฐัธรรมนูญ ทําใหการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีผานมายังตองอาศัยกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท่ีมีอยูเดมิซึ่งยังไมเอือ้

ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาตอิยางแทจริง ประกอบกบัรัฐบาลที่ผานมาไมมี

นโยบายหรือใหความสําคัญกับการผลักดันเรื่องเหลานี้   และแมวามาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญจะไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะไดรับความคุมครองและผูกพันองคกรของรัฐโดยตรงในการตราและบังคับใชกฎหมาย ในทาง

ปฏิบัติ พบวา เมื่อมีคดีฟองรองไปสูศาลและมีการอางเกี่ยวกับสิทธิในรัฐธรรมนูญ  ศาลมักจะตัดสินยกฟองโดยอางเหตุผลวายังไมมี

การตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นๆ  ดังนั้น ในรัฐธรรมนูญควรระบุใหศาลตองตีความคดีตางๆ ให

สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเปนหลัก 

 

  เปนประเด็นแกไขในภาพรวมของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
  วลี “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ที่เปนอุปสรรคอยูในหมวดที ่ 3  สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา  46, 56, 58, 

59, 60, 61, 62 และ หมวดที่  9  การปกครองสวนทองถิ่น  มาตรา   290  
 
ลงลายมือชื่อ ____________________ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 
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แบบฟอรมเสนอสาระหรือขอความสําหรับบรรจุในรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
(เปนการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระหรือขอความในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540) 

 
ขาพเจา   ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว    ตําแหนง/สังกัด   ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 16/151 ต. บางพดู อ. ปากเกร็ด  

 จ.นนทบุรี โทรศัพท  02-503-3333 ตอ 501  โทรสาร 02-504-4826-8   อีเมล   sanit@tei.or.th  และ   somrudee@tei.or.th   

 

 เสนอในฐานะสวนตัว   เสนอในนามของผูแทนเครอืขายองคกร ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  สถาบันพระปกเกลา 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (ขอเสนอจากเวทีระดมความคิดเห็น เร่ือง “มิติส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญใหมกับกฎหมายที่

เกี่ยวของ” วันที่ 22 มกราคม 2550 และจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม) 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอลําดับที ่  2   เกี่ยวกับเรื่อง ขอกําหนดในการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ/กฎหมาย  
 
สาระหรอืขอความที่เสนอ :   

หากบทบัญญตัิใดจําเปนตองออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ/กฎหมาย  ควรมีขอความที่กําหนดระยะเวลาและหนวยงาน

ผูรับผิดชอบในการออกกฎหมายอยางชัดเจน ทั้งนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ/กฎหมายที่ควรพิจารณาการตรากฎหมายอยาง

เรงดวน ไดแก พระราชบัญญตัิการมีสวนรวมของประชาชน  พระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม  และพระราชบัญญัติการ

เจรจาจัดทําความตกลงระหวางประเทศ  
 
เหตุผลประกอบ :  
1) พระราชบัญญตัิการมีสวนรวมของประชาชน:  แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดรับรองสิทธิของ

ประชาชนและหนาที่ของรัฐที่จะตองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (ตามมาตรา 59   มาตรา 76  และมาตรา 79) แตสิทธิ

เหลานี้ไมสามารถใชบังคับไดในทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการขาดการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ/กฎหมาย แมรัฐบาลจะ

ไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (แทนการออกกฎหมายรองรับ

มาตราเหลานี้) แตระเบียบนี้เปนเพียงคําส่ังทางบริหารและมีจุดออนหลายประการ เชน  ขอกําหนดใหรัฐจัดกระบวนการรับฟง

ความเห็นนั้นครอบคลุมเฉพาะการตัดสินใจระดับโครงการ ไมครอบคลุมถึงการตัดสินใจระดับนโยบาย  ขอกําหนดที่ให

“หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนกอนเริ่มดําเนินการ” (ขอ 5 วรรคสอง)  เปดชองใหการพิจารณาวา โครงการดังกลาวมี “ผลกระทบอยางรุนแรง” หรือไม

นั้นขึ้นอยูดุลพินิจของหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของโครงการ  ปจจบุัน มีความพยายามของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ไดยกราง พ.ร.บ. ฉบับน้ีแตยังขาดการประมวลยกรางรวมกัน และขาด

แรงผลักดันทางการเมือง ทําให พ.ร.บ. นี้ ยังไมสามารถเกิดขึ้นได 

2) พระราชบัญญตัิองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม: มาตรา 56 วรรคสองในรัฐธรรมนูญป 2540 ไดกําหนดใหมีการจัดตัง้องคการ

อิสระดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหความเห็นประกอบตอการศึกษาและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการหรือกิจกรรมที่

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง แตเชนเดียวกับมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน 

มาตรานี้ขาดอาํนาจบังคับใชอันเนื่องมาจากไมมีการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ/กฎหมาย  ทัง้นี้ กอนที่จะมกีารยกราง

กฎหมายนี้ ควรปรับปรุงเนื้อหาในมาตรา 56 วรรคสองนี้ โดยขยายบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอม

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี คือ  เปนองคการอิสระที่มีสถานะทางกฎหมาย ทําหนาที่ใหความเห็นตอนโยบายและโครงการ
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สาธารณะ และเปนกลไกรองรับการมีสวนรวมของประชาชนที่เปนทางการ รวมทั้งสงเสริมใหเจาหนาที่รัฐสามารถดําเนิน

กระบวนการมสีวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ปจจบุัน หลายหนวยงานไดศึกษาและยกรางพระราชบัญญัติองคการอิสระดาน

ส่ิงแวดลอม แตยังไมมีการผลักดันในระดับกระทรวง ทั้งนี้ ขอเสนอเรื่องพระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมควร

พิจารณาควบคูไปกับขอเสนอรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนดวย  

3) พระราชบัญญตัิการเจรจาจัดทําความตกลงระหวางประเทศ: จากการประเมินระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

เจรจาและจัดทาํขอตกลงการคาเสรี (FTA) ไทย-สหรัฐอเมริกาภายใตโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมซึ่งมีเครือขายองคกรรวม

ดําเนินงานโครงการ ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบนัพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการยุทธศาสตร

นโยบายฐานทรัพยากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องนี้อยู

ในระดับที่ต่ํามาก โดยพบจุดออนทั้งในสวนของกฎหมายและการดําเนินงานของรัฐ    ดังนั้น ควรมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่

กําหนดใหตองมีการออกพระราชบัญญัติการเจรจาการคาระหวางประเทศเพื่อเปนกรอบกติการวมกันของสังคมและเปนกรอบ

กฎหมายที่รัฐบาลจะตองยึดถอืปฏบิัติเพื่อใหการเจรจาและการตัดสินใจเปนไปอยางมธีรรมาภิบาลโดยเปดใหประชาชนเขาถึง

ขอมูลการเจรจาและเปดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางตอผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 

  ประเด็นแกไขในภาพรวมของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
  ประเด็นการมีสวนรวมอยูในหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  มาตรา  59  และหมวด   5  แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรฐั มาตรา  76 และมาตรา  79 

   ประเด็นองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมอยูในหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  มาตรา  56   
   ประเด็นการเจรจาการคาระหวางประเทศ ควรเพิม่เติมในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  โดยควรแกไข/
เพิ่มเติมขอความในมาตรา  76 

 
ลงลายมือชื่อ ____________________ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 
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แบบฟอรมเสนอสาระหรือขอความสําหรับบรรจุในรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
(เปนการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระหรือขอความในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540) 

 

ขาพเจา   ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว    ตําแหนง/สังกัด   ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 16/151 ต. บางพดู อ. ปากเกร็ด  

 จ.นนทบุรี โทรศัพท  02-503-3333 ตอ 501 โทรสาร 02-504-4826-8   อีเมล   sanit@tei.or.th  และ   somrudee@tei.or.th   
 

 เสนอในฐานะสวนตัว   เสนอในนามของผูแทนเครอืขายองคกร ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  สถาบันพระปกเกลา 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (ขอเสนอจากเวทีระดมความคิดเห็น เร่ือง “มิติส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญใหมกับกฎหมายที่

เกี่ยวของ” วันที่ 22 มกราคม 2550 และจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม) 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอลําดับที ่ 3   เกี่ยวกับเรื่อง  การเพิ่มหมวดที่วาดวยสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม โดยแยกออกมาจากหมวดทีว่าดวยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยเพื่อเพิ่มความตระหนักของทุก
ภาคสวนในเรือ่งสิ่งแวดลอมและสิทธิในการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอ :  ควรแยกหมวดที่วาดวยสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมออกมาตางหาก 

โดยควรมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นดังตอไปน้ี 

(1) ควรใหคํานิยามของคําวา เชน ชุมชน ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม และทรัพยสินรวม  เปนตน 

(2) ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการอยูรวมกันเปนชมุชน (community) โดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระในมาตรา 

46 (สิทธิชุมชน) และมาตรา 79 (การสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน) ทั้งนี้ บทบญัญัติดังกลาวควรรับรอง

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของปจเจกบุคคลและชมุชนใหชัดเจน เพิ่มเติมจากเรื่องสิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มี

อยูแลว และควรขยายขอบเขตของสิทธิชุมชนใหครอบคลุมถึงสิทธิในการฟองหนวยงานของรัฐโดยปรับปรุงเนื้อหาใน

มาตรา 46 หรือเพิ่มคําวา “และชุมชน" ในมาตรา 56 วรรค 3  “สิทธิของบุคคลและชุมชน ที่จะฟองหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ เพือ่ใหปฏิบัติหนาทีต่ามกฎหมายบญัญัติ” 

(3) ควรปรับปรุงบทบัญญัติในมาตรา 170 โดยกําหนดใหสภานิติบัญญัติออกแบบกระบวนการพิจารณาเปนพิเศษ เชน ให

ประชาชนเปนกรรมาธิการรวมในการพจิารณารางกฎหมาย และหากมกีารแกไขเพิ่มเติมจนเนื้อหาสาระแตกตางไปจาก

เจตนารมณของรางกฎหมายเดิมควรจัดใหมกีระบวนการลงประชามติในสวนที่มีการแกไขเพิ่มเติมนั้นๆ หรือรางกฎหมาย

ทั้งฉบับ 

(4) ควรกําหนดบทบาทหนาที่ของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหชัดเจน โดยปรับปรุงแกไขเนื้อหาในมาตรา 46  ดวยการนําเนื้อหาในมาตรา 290 

มารวมไว เพื่อรับรองสิทธิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับชุมชนในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

(5) ควรกําหนดสิทธิการมีสวนรวมในการจดัการทรัพยสินรวม (common property) และกําหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน

รวมใหชัดเจนโดยอาจแสดงเปนรูปแบบกรรมสิทธิ์ประเภทใหม  เพื่อแกไขปญหาเรื่องทรัพยสินสาธารณะประโยชน  เชน 

ที่ดินสาธารณะที่ไมใชของรัฐ 

(6) ควรกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการแสดงความคิดเหน็ของประชาชน โดยไดรับความคุมครอง ไดรับอาํนวย

ความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นจากหนวยงานรัฐ ตลอดจนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถใหเขาสูกระบวนการ

มีสวนรวมอยางทั่วถึง เทาเทียม และเปนธรรม  
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เหตุผลประกอบ :  
1) สิทธิในการมีสวนรวมในการจดัการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติยังไมสมบูรณ ประเด็นปญหาโดยสรุปมีดังนี้ 

(1) คําที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนมผูีใหคํานิยามที่แตกตางกัน และยังหาขอสรุปท่ีตรงกันมิไดทําใหเกิดปญหาในการตีความ 

(2) สิทธิการครอบครองและจัดการทรัพยากรยังไมชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องทรัพยสินสาธารณะประโยชน  เชน 

ที่ดินสาธารณะที่ไมใชของรัฐ ทําใหในทางปฏิบัติตองใชกฎหมายที่เกี่ยวของมาใชจดัการแกปญหา ซึ่งยังไมมี

ประสิทธิผลในการแกไขปญหาเพราะเปนกฎหมายที่ไมเปนธรรมตอประชาชน 

(3) การรับรองสิทธิของประชาชนในการเขาชื่อ 50,000 คน ตามมาตรา 170  ไมไดสนับสนุนสิทธิของประชาชนอยางแทจริง 

เนื่องจากบทบญัญัตินี้อยูในรัฐธรรมนูญสวนที่ 5 บทที่ใชแกสภาทั้ง 2 ทําใหการตัดสินใจวาจะออกกฎหมายนี้หรือไม

ขึ้นอยูกับฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติและในบางครั้งพบวา สภาไดแกไขเพิ่มเตมิเนื้อหาของรางกฎหมายผิดไปจาก

รางของประชาชนอยางมาก   กฎหมายที่ไดผานกระบวนการพิจารณาและเห็นชอบจากประชาชนแลวสมควรไดรับการ

ยอมรับใหเปนกฎหมายไดและมีกระบวนการพิจารณาพิเศษที่เอื้อตอการออกกฎหมายของประชาชน  

(4) ประชาชนยังไมมีสิทธิการแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร และไมสามารถเรียกรองสิทธิของผูไดรับผลกระทบได  ที่ผานมา 

พบวา ประชาชนที่มาชุมชนเรียกรองสิทธิจะถูกตั้งขอหาและมีคดีความอาญาเกิดขึ้น 

(5) แมจะมีการรับรองสิทธิดังกลาวใหกับชุมชน (มาตรา 46) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 290) แตกลับไมมี

การบังคับใชในทางปฏิบัติเพราะไมมีการออกกฎหมายลูก/กฎหมายที่เกี่ยวของที่จะมากําหนดรายละเอียด  อีกทั้งสิทธิ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ (มาตรา 290) มิไดอยูในหมวด 

3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย แตอยูในหมวด 9 การปกครองสวนทองถิ่น ทําใหความสําคัญในเรื่องสิทธิหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ถกูบดบังดวยประเด็นการกระจาย

อํานาจทางการปกครอง   กฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  คอื พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ไมไดครอบคลุมถึงอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการจัดการดูแลส่ิงแวดลอมตามทีร่ะบุในมาตรา 290 

(6) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีการผูกขาดอํานาจทางการเมือง ไมใหความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติเทาที่ควร   อปท. หลายพื้นที่มีปญหาความขัดแยงกับประชาชน และมปีญหาเรื่องการจัดการ

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาตใินพื้นที่คาบเกี่ยวระหวาง อปท. ดวยกันเอง 

 

   ประเด็นแกไขในภาพรวมของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
   ประเด็นภายในหมวดสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไดแก  

หมวดที่  3  สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา  46 
และมาตรา  56 

หมวดที่  5  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา  79 
หมวดที่  6  สวนที่   5  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา  170 
หมวดที่  9  การปกครองสวนทองถิ่น  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา 290 

 
ลงลายมือชื่อ ____________________ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 
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แบบฟอรมเสนอสาระหรือขอความสําหรับบรรจุในรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
(เปนการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระหรือขอความในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540) 

 

ขาพเจา   ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว    ตําแหนง/สังกัด   ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 16/151 ต. บางพดู อ. ปากเกร็ด          

จ.นนทบุรี โทรศัพท  02-503-3333 ตอ 501  โทรสาร 02-504-4826-8   อีเมล   sanit@tei.or.th  และ   somrudee@tei.or.th   
 

 เสนอในฐานะสวนตัว   เสนอในนามของผูแทนเครือขายองคกร ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  สถาบันพระปกเกลา และ

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (ขอเสนอจากเวทีระดมความคิดเห็น เร่ือง “มิติส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญใหมกบักฎหมายที่

เกี่ยวของ” วันที่ 22 มกราคม 2550 และจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม) 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอลําดับที ่  4   เกี่ยวกับเรื่อง  การเพิ่มเติม/แกไขสิทธิการฟองรองคดสีิ่งแวดลอมใหชัดเจน 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอ : 

(1) ควรบัญญัติใหมีศาลสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่พิจารณาคดคีวามดานสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ โดยศาลนี้ควรตีความ

บทบัญญัติโดยยึดตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญเปนหลัก  เพื่อสรางความไววางใจและการยอมรับจากประชาชน  

(2) ควรกําหนดสิทธิการฟองรองคดีส่ิงแวดลอมของประชาชนใหชัดเจน โดยปรับปรุงเนื้อหาในมาตรา 56 วรรคทายใหมี

ความชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ฟองตอศาลใด 

(3) ควรกําหนดสิทธิของประชาชนในการฟองรองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง โดยปรบัปรุงจากมาตรา 28 วรรค 2 และ

มาตรา 56 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อใหประชาชนสามารถรักษาสิทธิตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดอยางแทจริง  

(4) สิทธิเสนอเรื่องรองทุกขควรกําหนดกรอบเวลาการพิจารณาใหชัดเจน  ปรับปรุงจากมาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  พรอมท้ังกําหนดกรอบเวลาและหนวยงานรับผิดชอบในการออกกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ/กฎหมาย  

(5) ควรบัญญัติขยายความคําวา “ผูเสียหาย” ที่สามารถฟองศาลปกครองไดใหมีความหมายที่กวางขวางมากขึ้นกวาการ

เปนผูเสียหายโดยตรง ทั้งนี้ ควรใหประชาชนทั่วไป องคกรตางๆ สามารถฟองคดีส่ิงแวดลอมได และมิไดเปนผูเสียหาย

โดยตรง 
 
เหตุผลประกอบ :  

สิทธิของบุคคลในการฟองรองทางศาลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีขอจาํกัดหรือความไม

ชัดเจนบางประการ ไดแก  

-  สิทธิการฟองคดีในศาลตามมาตรา 28 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ ขาดความชัดเจนในการตีความสิทธิในการฟองคดี เมื่อ

บุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นักกฎหมายบางสวนและศาลยังใหความสําคัญกับกฎหมายทีม่ีสถานะต่ํากวา

รัฐธรรมนูญ  นอกจากนี ้ในมาตรา 28 วรรค 2 ยังไมมีการระบุใหชัดเจนวาสามารถใชสิทธิตอสูคดีในศาลใดได  ซึ่งองคกรที่เหมาะสม

ควรเปนศาลรัฐธรรมนูญ แตที่ผานมา ศาลรัฐธรรมนูญมีขอจาํกัดดานวิธีการตรวจสอบ เพราะรัฐธรรมนญูกําหนดใหบุคคลเฉพาะกลุม

มีสิทธิรองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา บุคคลเหลานั้น ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา นายกรัฐมนตรี ศาล และ

ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา ทําใหประชาชนไมสามารถยื่นฟองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง  

- สิทธิการฟองคดส่ิีงแวดลอม ตามมาตรา 56 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 ยังไมมีกฎหมาย
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ประกอบรัฐธรรมนูญ/กฎหมายรองรับ และมปีญหาติดขัดที่อํานาจฟองรองและกระบวนการพิจารณาตองอาศัยตามกฎหมายอื่น เชน 

กฎหมายแพงและอาญา ซึ่งระบุใหบุคคลที่จะฟองรองคดีส่ิงแวดลอมไดตองเปนผูเสียหายโดยตรงและตองพิสูจนความเสียหายของ

ตนเองกอน  ซึ่งไมเอื้อใหประชาชนสามารถใชสิทธิฟองคดีส่ิงแวดลอมไดโดยสมบูรณ 

- สิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกขตามมาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญ ขาดความชัดเจนเรื่องการแจงผลการพิจารณาใหทราบ

ภายในเวลาอันควร เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติรองรับเร่ืองนี้  มาตรา 56 วรรคทาย รองรับสิทธิฟองคดีส่ิงแวดลอมโดยปจเจกบุคคล 

เปนการขยายอาํนาจในการฟองของประชาชน เพิ่มเติมจากอํานาจในการฟองโดยองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 8(5) 

แหง พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 นั้น อยางไรก็ดี   สิทธิดังกลาวขางตนเปนสิทธิที่จะตองไปตรากฎหมาย

กําหนดรายละเอียดกอน ดวยเหตุนี้ เมื่อมีคดีฟองรองไปสูศาลและมีการอางเกี่ยวกับสิทธิดังกลาว  ศาลมักจะตัดสินยกฟองโดยอาง

เหตุผลวายังไมมีการตรากฎหมายกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นๆ  อีกทั้งยังไมมีการออกกฎหมายมารองรับมาตรา 56 วรรคทาย อีก

ทั้ง ศาลปกครองยังไมยอมรับการฟองในนามองคกรเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ 

 

  เปนประเด็นแกไขในภาพรวมของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
 การตั้งศาลสิ่งแวดลอมเปนประเดน็เพิ่มเติมในหมวดที่ ___8____ สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  ของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540   
 การฟองรองและการละเมิดเสรภีาพประชาชนเปนประเด็นเพิ่มเติมในหมวดที ่___3___สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย
ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 28 มาตรา 56 และมาตรา 61 

 
ลงลายมือชื่อ ____________________ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 
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แบบฟอรมเสนอสาระหรือขอความสําหรับบรรจุในรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
(เปนการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระหรือขอความในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540) 

 

ขาพเจา   ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว    ตําแหนง/สังกัด   ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 16/151 ต. บางพดู อ. ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี โทรศัพท  02-503-3333 ตอ 501  โทรสาร 02-504-4826-8   อีเมล   sanit@tei.or.th  และ   somrudee@tei.or.th   

 

 เสนอในฐานะสวนตัว   เสนอในนามของผูแทนเครือขายองคกร ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  สถาบันพระปกเกลา และ

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (ขอเสนอจากเวทีระดมความคิดเห็น เร่ือง “มิติส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญใหมกบักฎหมายที่

เกี่ยวของ” วันที่ 22 มกราคม 2550 และจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม) 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอลําดับที ่  5   เกี่ยวกับเรื่อง  การแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญใหม 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอ :   

 ควรบัญญัติในหมวด 5 เร่ืองนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ตามหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของประชาชน  โดยกําหนดกรอบเวลาและหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุงแกไขกฎหมายเหลานี้

ไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ   โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ. 2535  

พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการ พ.ศ. 2540   และกฎหมายที่ใหอาํนาจรัฐในการอนุมตัิ อนุญาต หรือใหสัมปทาน

โครงการหรือกิจกรรมที่คาดวาจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  พระราชบัญญตัิแร พ.ศ. 2510  

พระราชบัญญตัิขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 เปนตน ยกตัวอยางประเด็นแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ   

 

- พระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มีประเด็นที่ควรแกไข ไดแก เพิ่มสัดสวน

นักวิชาการในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  เพิ่มบทบาทกองทุนสิ่งแวดลอมดานการปองกันและเยียวยาความเสียหายจาก

มลพิษ  เพิม่เติมเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเชื่อมโยงกับระบบภมูินิเวศไมยึดติดกับขอบเขตการปกครอง  

ทบทวนการจัดทํารายงานสถานการณส่ิงแวดลอมเพื่อใหเปนไปเพื่อการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมและการประเมินผลการ

ปฏิบัติตามนโยบาย และการกําหนดอายุรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  

 

- พระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการ พ.ศ. 2540  มีประเด็นควรแกไข ไดแก  เพิ่มบทลงโทษหากไมปฏบิัติ

ตามกฎหมาย และการจัดตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อจัดทําเกณฑการเปดเผยขอมูลขาวสารใหชัดเจน   
 
เหตุผลประกอบ :  
 ที่ผานมา แมรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 แตในทางปฏิบัติกลับพบวายังไมมกีารดําเนินการแกไขกฎหมายอยางจริงจัง ในขณะที่ภาคประชาชนมีความ

ตื่นตัว เรียกรองสิทธิ และตองการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในทุกระดับตามที่ไดรับการคุมครองและรับรองไว

ในรัฐธรรมนูญป 2540 แตหนวยงานภาครัฐยังคงยึดถือการปฏบิัติตามกรอบกฎหมายเดิมที่เปนพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรนั้นๆ  

หรือระเบียบกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ในการอนุมัติ อนุญาต 

หรือใหสัมปทานโครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งสวนใหญมีลักษณะรวมศูนย ส่ังการ มิไดเปดใหประชาชนมีสวนรวมใน
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อํานาจการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ  จึงเปนสาเหตุสําคัญสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางรัฐและภาคประชาชนขึ้น

ในหลายกรณีเนื่องจากตางยดึถือกรอบกฎหมายที่ตางกัน 

 

  เปนประเด็นแกไขในภาพรวมของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
  เปนประเด็นเพิ่มเติมในหมวด  5  นโยบายพื้นที่แหงรัฐ   
  เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับหมวด  3  สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย   

 
 
ลงลายมือชื่อ ____________________ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 
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แบบฟอรมเสนอสาระหรือขอความสําหรับบรรจุในรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
(เปนการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระหรือขอความในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540) 

 
ขาพเจา   ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว    ตําแหนง/สังกัด   ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 16/151 ต. บางพดู อ. ปากเกร็ด           

จ.นนทบุรี  โทรศัพท  02-503-3333 ตอ 501  โทรสาร 02-504-4826-8   อีเมล   sanit@tei.or.th  และ   somrudee@tei.or.th   

 

 เสนอในฐานะสวนตัว   เสนอในนามของผูแทนเครือขายองคกร ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  สถาบันพระปกเกลา และ

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (ขอเสนอจากเวทีระดมความคิดเห็น เร่ือง “มิติส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญใหมกบักฎหมายที่

เกี่ยวของ” วันที่ 22 มกราคม 2550 และจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม) 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอลําดับที ่  6   เกี่ยวกับเรื่อง  เศรษฐกิจที่เปนธรรมและการทําความตกลงทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอ :   

 ควรแกไขคําวา “เศรษฐกิจเสรี” ตามมาตรา  87  แกไขเปน “เศรษฐกิจที่เปนธรรม” หรือใชคํากลางๆ แทน เพื่อใหมี

ทางเลือกในการพัฒนานโยบายและระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากขึ้น 

 ควรเพิ่มเติมเงื่อนไขและขอบญัญัติที่ชัดเจน เร่ือง การเจรจาทําความตกลงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีผล

ผูกพันทางกฎหมาย วาตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของรัฐสภากอนที่จะไปเจรจาลงนามหรือใหสัตยาบัน

ผูกพันโดยไมมขีอยกเวน   

 
เหตุผลประกอบ :  

 มาตรา  87  ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ระบุวา “รัฐตองสนับสนุนเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัย

กลไกตลาด...” ซึ่งเปนการสนับสนุนที่ขัดกับทางสายกลางหรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบบัที่  10 และเปนการปดกั้นทางเลือกอื่นๆ ในการพฒันาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ  

 ผลการศึกษากรณี FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา ชี้ใหเห็นวา ความคลุมเครือของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ “เขตอํานาจแหงรัฐ”  

ดังที่ระบุไวในมาตรา 224 วรรค 2   ทําใหเกิดปญหาในการตคีวามและไดเปดชองใหรัฐบาลสามารถดําเนินการตัดสินใจให

ความเห็นชอบในความตกลงโดยไมตองเสนอใหรัฐสภาพิจารณาใหความเหน็ชอบตามมาตรา 224 โดยใหเหตุผลวา  การทํา

ความตกลง FTA มิไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลง “เขตอํานาจแหงรัฐ”  ดังที่ระบุไวในมาตรา 224 วรรค 2 

 

  เปนประเด็นแกไขในภาพรวมของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
  เปนประเด็นควรแกไขในหมวดที่  5  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540   มาตรา   87 

  เปนประเด็นควรแกไขในหมวดที่  7  คณะรัฐมนตรขีองรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540   
มาตรา   224 วรรค  2 

 
ลงลายมือชื่อ ____________________ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 
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แบบฟอรมเสนอสาระหรือขอความสําหรับบรรจุในรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
(เปนการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระหรือขอความในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540) 

 
ขาพเจา   ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว     ตําแหนง/สังกัด  ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 16/151 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี โทรศัพท  02-503-3333 ตอ 501  โทรสาร 02-504-4826-8   อีเมล   sanit@tei.or.th  และ   somrudee@tei.or.th   

 

 เสนอในฐานะสวนตัว   เสนอในนามของผูแทนเครือขายองคกร ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  สถาบันพระปกเกลา และ

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (ขอเสนอจากเวทีระดมความคิดเห็น เร่ือง “มิติส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญใหมกบักฎหมายที่

เกี่ยวของ” วันที่ 22 มกราคม 2550 และจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม) 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอลําดับที ่  7   เกี่ยวกับเรื่อง  การจัดการความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอ :   
 ควรบัญญัติแนวทางการจัดการปญหาความขดัแยงดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหชัดเจน เชน โดยใหมี

กระบวนการมสีวนรวมอยางแทจริง อาทิ การกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมตั้งแตเร่ิมแรก  
 
เหตุผลประกอบ :  

ที่ผานมา ปญหาความขัดแยงในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นในพื้นที่ทองถิ่น

ตางๆ ทั่วประเทศ  ยกตัวอยางเชน  กรณีความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรแรโปแตส จังหวัดอุดรธานี  กรณีความขัดแยงในการ

จัดการทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก กรณีมลพิษอุตสาหกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  และกรณีทอกาซไทยมาเลเซียที่ภาคใต  

เปนตน  แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 ไมไดระบุการจัดการระงับขอพิพาทหรือการแกไขปญหา

ความขัดแยงไว ดังนั้น ในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้จึงถือเปนโอกาสที่ดีที่ควรกําหนดกรอบแนวทางการจัดการความขัดแยง

และสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นไดตอไป 
 
 

  เปนประเด็นแกไขในภาพรวมของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
 เปนประเด็นเพิ่มเติมในหมวดที่ __3__ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยนําประเด็น
เรื่องการจดัการความขัดแยงไปเพิ่มเปนมาตราใหมเรยีงตอจากมาตรา  46 

 
 
ลงลายมือชื่อ ____________________ วันที่ 28 กุมภาพนัธ 2550
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แบบฟอรมเสนอสาระหรือขอความสําหรับบรรจุในรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
(เปนการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระหรือขอความในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540) 

 
ขาพเจา   ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว   ตาํแหนง/สังกัด  เลขาธิการมูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย   16/151 ต. บางพดู อ. ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี โทรศัพท  02-503-3333 ตอ 501  โทรสาร 02-504-4826-8   อีเมล   sanit@tei.or.th  และ   somrudee@tei.or.th   

 

 เสนอในฐานะสวนตัว  เสนอในนามของผูแทนเครือขายองคกร ไดแก กองทุนสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม มูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย

และกลุมสถาปนิกเครือขายอนุรักษ   
 
สาระหรอืขอความที่เสนอลําดับที ่  8   เกี่ยวกับเรื่อง  สิทธิในการรกัษามรดกวัฒนธรรม-ศิลปวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเอง 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอ :   
 ปรับปรุงแกไขมาตรา 46 หรือเพิ่มมาตราใหมโดยใหมีเนื้อหาสาระดังนี้  “ประชาชนในทองถิ่นมีศักดิ์และสิทธิในการรักษา 

ปกปองและสืบสานมรดกวัฒนธรรม-ศิลปวฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเอง โดยรัฐตองอํานวยความสะดวกให

ประชาชน สามารถมีกลไก และเครื่องมือทั้งทางกฎหมายและภาษีมาใชในการปกปกรักษาและสืบสาน”   

 ทั้งนี้ จําเปนตองมีการออกกฎหมายลูก/กฎหมายกําหนดคํานิยามและความหมายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับมรดกวัฒนธรรมและ

ธรรมชาต ิ ใหสอดคลองกับ Thailand Cultural Heritage Charter รวมทั้ง ตองมกีฎหมายลูก/กฎหมายที่ใหการรับรององคกร

ภาคเอกชนที่เกิดจากการรวมตวัของทองถิ่นเอง ใหดําเนินงานสอดสองดูแลตามมาตรานี้ดวย  
  
เหตุผลประกอบ :  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มกีารระบุเร่ืองมรดกวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมอยูเพียงมาตรา

เดียว คือ มาตรา 46 และไมเคยมีการรางกฎหมายลูก/กฎหมายรองรับแตอยางใด  กฎหมายและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมโดยตรงจากภาครัฐ มีอยู 2 แหง คือ กรมศิลปากร ซึ่งมีขอบเขตดูแลเพียงโบราณสถานที่เปนมรดกวัฒนธรรม 

“ระดับชาต”ิ เทานั้นซึ่งไมเพียงพอ และกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังไมมีการออกกฎหมายรองรับเร่ืองมรดกวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งกําลังจะ

ถกูคุกคามโดยกระแสโลกาภิวัตนและการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง จึงมีความจําเปนอยางยิง่ที่จะตองเขียนรัฐธรรมนูญ กฎหมายลูกและ

กฎหมายที่เกี่ยวของใหครอบคลุมมรดกวัฒนธรรม-ศิลปวฒันธรรมของประเทศ โดยเริ่มตั้งแตองคความรูพื้นฐานทางวัฒนธรรม-

ศิลปวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นที่จําเปนจะตองเรียบเรียงขึ้นมาใหม ใหเหมาะสมกบัปจจบุัน 
 
 

  เปนประเด็นแกไขในภาพรวมของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
  เปนประเด็นในหมวดที ่_3__ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ซึ่ง   

         นาจะแกไข/เพิ่มเติมขอความในมาตรา  _46__ 
                         นาจะเพิ่มเปนมาตราใหมเรียงตอจากมาตรา __ 
 
ลงลายมือชื่อ ____________________ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 
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แบบฟอรมเสนอสาระหรือขอความสําหรับบรรจุในรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
(เปนการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระหรือขอความในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540) 

 
ขาพเจา   ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว    ตําแหนง/สังกัด เลขาธิการมูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย   16/151 ต. บางพดู อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี โทรศัพท  02-503-3333 ตอ 501  โทรสาร 02-504-4826-8   อีเมล   sanit@tei.or.th  และ   somrudee@tei.or.th   

 

 เสนอในฐานะสวนตวั  เสนอในนามของผูแทนเครือขายองคกร ไดแก กองทุนสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม มูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย

และกลุมสถาปนิกเครือขายอนุรักษ   
 
สาระหรอืขอความที่เสนอลําดับที ่  9   เกี่ยวกับเรื่อง  สิทธิในการมสีวนรวมกําหนดมรดกวัฒนธรรม-ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น 
 
สาระหรอืขอความที่เสนอ :   
 เพิ่มมาตราใหมในหมวดที่วาดวยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยใหมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

 

(วรรคแรก)   “ประชาชนมีสิทธิรวมกันระบุวาส่ิงใดคือ มรดกวัฒนธรรม-ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นที่ควรรักษา

ไวและสืบสานตอยอดใหเกิดความยั่งยืน โดยมีแนวทางในการนําไปปฏบิัติโดยทองถิ่นเอง โดยประชาชนในทองถิ่นรวมกันลงลายมอื

ชื่อ ไมต่ํากวา 1,000 คนในกรณีเปนมรดกระดับตําบล-หมูบาน,  ไมต่ํากวา 5,000 คน ในกรณีเปนมรดกระดับอําเภอ,  ไมต่ํากวา 

20,000 คน ในกรณีเปนมรดกระดับจังหวัด เพื่อใหสามารถ (1) เรียกรองใหรัฐออกกฎหมายปองกันมรดกวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนได (Heritage Zone) ภายในระยะเวลา........ (2) ปรับปรุงหรือแกไขเปล่ียนแปลง กฎหมาย 

ระเบียบปฏบิัติใหเหมาะสมกบัเวลาในปจจบุัน   

 

(วรรคสอง) “เพื่อใหเกิดการรักษาและสืบสานมรดกวัฒนธรรมในทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่นใดๆ มีสิทธิรวมกันจัดตั้งเปนเครือขาย

กองทุนวัฒนธรรม-ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้น เพื่อดูแลมรดกวัฒนธรรม (ตามวรรคแรก) ที่มีภาครัฐอุดหนุนงบประมาณ ตาม

ความเห็นรวมกัน” 

 

(วรรคสาม) “การพัฒนาใดๆ ที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอมรดกวัฒนธรรม-ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ

ของทองถิ่นนั้นๆ จนอาจเกิดการสูญเสียมรดกฯ นั้นๆ ไป พงึกระทํามิได หากมีผูใดละเมดิหรือละเลยไมแจงตอรัฐ จะตองถูกดําเนินคดี

ตามกฎหมายทีไ่ดกําหนดไว” 

 
เหตุผลประกอบ :  
 (วรรคแรก)   บทบัญญัตินี้มุงที่จะสงเสริมใหประชาชนในระดับตําบลและหมูบานมีสิทธิและมีสวนรวมในการรักษามรดก

วัฒนธรรม-ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นไว โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่เห็นวา “รัฐ” ควรเปนผูผลักดัน กํากับดูแล 

มิใชเปนผูกําหนดเองจากสวนกลางหรือจากตัวแทนภาครัฐในทองถิ่นแตฝายเดียว อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนใหเกิด Heritage Zone 

ในกฎหมายผังเมืองไดอีกทางหนึ่ง  การมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ จะชวยสรางความตระหนักของประชาชนในการรักษามรดกวัฒนธรรม-

ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น  การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนดมรดกวัฒนธรรม-ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นของ
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ตนจะชวยสรางความรูสึกเปนเจาของและความหวงแหนในสิ่งที่ตนเองไดรวมกันกําหนดขึ้นมา   ทั้งนี้ ควรมีการออกกฎหมายลูก/

กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดรายละเอียดในประเด็นตอไปน้ี 

 ควรกําหนดหนวยงานเจาภาพในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

 กําหนดใหมีคณะผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษและดานการบริหารจัดการมรดกฯ เปนที่ปรึกษา (Local heritage 

conservation committee) โดยในเบื้องตนอาจพิจารณาจากรายชื่อท่ีจัดทําโดยสมาคมสถาปนิกสยาม และ  

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) ไทย รวมกับประชาชนในทองถิ่น 

 กําหนดใหกระทรวงวัฒนธรรมและทองถิ่น รวมมอืกันผานองคกรเอกชนที่มีผูรับรอง (กองทุนทองถิ่นภายใตสํานักงาน

บริหารและพัฒนาองคความรู) รวบรวมองคความรูมรดกวฒันธรรม-ศิลปวฒันธรรมทองถิน่ใหเปนหมวดหมู และ

เปล่ียนแปลงไดตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญและเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ 

 กําหนดใหมีการเรียนในหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

 กําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยรวบรวมและวจิัยดานวัฒนธรรมของประเทศโดยอาจจะใหอยูในความรับผิดชอบของสภา

วิจัยแหงชาติสาขาปรัชญา หรอืเครือขายสาขาวิชามนุษยศาสตรในมหาวิทยาลัยตางๆ หรือ สํานักงานบรหิารและ

พัฒนาองคความรู (สบร.) เพื่อใหเปนศูนยรวมองคความรูดานวัฒนธรรมและการจัดทําแผนที่เอกลักษณวัฒนธรรม 

เปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มความสามารถในการอธิบายถึงที่มาที่ไปของเอกลักษณทางวัฒนธรรมของไทยที่มีขอบงชี้ทาง

วัฒนธรรมของไทย  ที่มีขอบงชี้ทางภูมิศาสตรกํากับ ซึ่งจะตองพิจารณากาํหนดรายละเอียดตอไป    

 (วรรคสอง) ตามสิทธิพื้นฐานของประชาชนในทองถิ่นที่มีมรดกวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเองโดยถือเปนตนทุนทางวัฒนธรรม

ที่ประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ควรมีคาดูแลรักษา โดยเรียกเก็บเปนภาษีจากธุรกิจภาคการทองเที่ยว การบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงธุรกิจ

การลงทุนในพื้นที่ที่สงผลกระทบตอมรดกวฒันธรรม-ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นนั้นๆ 

 (วรรคสาม) เพื่อปองกันการสูญเสียมรดกวัฒนธรรมจากเจาหนาที่ภาครัฐและประชาชนเอง จําเปนตองเขียนกฎหมายลูก/

กฎหมายที่เกี่ยวของบังคับไวและมีบทลงโทษที่เหมาะสม  

 ทั้งนี้ ควรมีการผลักดันการออกกฎหมายลูก/กฎหมายที่เกี่ยวของเสนอมาขางตนโดยเร็ว เพื่อใหสามารถนํามาบังคับใชได

ภายในระยะเวลา 1 ป กอนทีป่ระเทศจะสูญมรดกวัฒนธรรมทองถิ่นไปมากกวานี้  
 
 

  เปนประเด็นแกไขในภาพรวมของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
  เปนประเด็นในหมวดที ่_3__ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ซึ่ง   

         นาจะแกไข/เพิ่มเติมขอความในมาตรา  ____ 
                     นาจะเพิ่มเปนมาตราใหมเรียงตอจากมาตรา _46_ 
 
ลงลายมือชื่อ ____________________ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 
 


