
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทยและ ๑๒ องคกรภาคีรวมจัด 

ขอเสนอตอ 

การปรับมาตราในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมการปรับมาตราในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  

ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

จากเวทีสานเสวนา 

 ““รัฐรัฐ  กับกับ  ธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม””  

๓๐๓๐  พฤษภาคมพฤษภาคม  ๒๕๕๐๒๕๕๐  ณณ  สถาบันวิจัยจุสถาบันวิจัยจุฬาภรณฬาภรณ  

        
สภาทนายความ      

สถาบันกฎหมายอาญา      
เครือขายประชาชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง  

เครือขายผูหญิงพิทักษสิทธิ์  



 

 

องคกรภาคีรวมจัด 

สถาบันสิง่แวดลอมไทย 

คณะกรรมการประสานงานองคกรพฒันาเอกชน (กป.อพช.) 

สถาบันพระปกเกลา 

มูลนิธิเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยนื 

สถาบันกฎหมายอาญา 

มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

สภาทนายความ 

กรมสงเสริมคุณภาพสิง่แวดลอม 

ศูนยนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพชืแหงประเทศไทย 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 

เครือขายประชาชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง 

เครือขายผูหญงิพทิักษสิทธิ ์
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ขอเสนอตอการปรับมาตราในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช … ฉบับรับฟงความคิดเห็น ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 ขอเสนอตอการปรับมาตราในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช … ฉบับ
รับฟงความคิดเห็นในดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยการประมวลผล
สรุปจากเวทีสานเสวนา เร่ือง  “รัฐ กับ ธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม” เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ ที่ผานมา ซ่ึงจัดขึ้นที่ สถาบันวิจัยจฬุาภรณ โดย
ความรวมมือของเครือขายองคกรรวมจัด  ๑๓  องคกร ไดแก  

๑. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
๒. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป. อพช.) 
๓. สถาบันพระปกเกลา  
๔. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๕. สถาบันกฎหมายอาญา 
๖. มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
๗. สภาทนายความ 
๘. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๙. ศูนยนิติศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
๑๐. มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย 
๑๑. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
๑๒. เครือขายประชาชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง 
๑๓. เครือขายผูหญิงพิทักษสิทธิ์ 

 
 
ผูเขารวมสานเสวนา:  จํานวน  ๔๒๘  คน จากทุกภาคสวน ไดแก หนวยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน   
องคพัฒนาเอกชน   องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เครือขายองคกร  นักวิชาการ  
สถาบันการศึกษา  ผูทรงคุณวุฒ ิและประชาชนผูสนใจทั่วไป  ตามรายชื่อปรากฏแนบทายเอกสารนี้ 
 

ติดตอประสานงาน:  ศาสตราจารย ดร.  สนิท  อักษรแกว ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย   
และ ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง  ผูอํานวยการอาวุโส 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  ๑๖/๑๕๑-๔  เมอืงทองธานี  ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด จังหวดั
นนทบุรี ๑๑๑๒๐  โทรศัพท ๐๒–๕๐๓-๓๓๓๓ ตอ ๕๐๑  โทรสาร ๐๒–๕๐๔–๔๘๒๖-๘ 

 



หมายเหตุ:   ขีดเสนใต  หมายถึง  ขอความที่ขอใหแกไขเพิ่มเติม 
  ขีดทับ       หมายถึง  ขอความที่ขอใหตัดออก 

๒  

 ผูเขารวมเวทีสานเสวนานี้มีความเห็นตรงกันในการปรับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช … ฉบับรับฟงความคิดเห็นในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะใน มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๖๖  และมาตรา  ๘๔  โดยมีขอเสนอในการปรับ
มาตราทั้ง  ๓  เปนดังตอไปนี้  (และมีขอเสนอมาตราอื่นๆ นอกเหนือจากมาตรา  ๕๖  มาตรา  ๖๖  
และมาตรา  ๘๔  ปรากฏในหนา ๑๑ ถึง หนา ๒๔) 
 

มาตรา ๕๖  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรฐั 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรอืกิจกรรมใดที่
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิง่แวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่
เก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อ
นําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 

 
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน โครงการดานพลังงานและการออกกฎที่
อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ 

 
ท้ังนี้ตองกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และแนนอน ตลอดจนกําหนดบทลงโทษกรณีท่ี

หนวยงานไมปฏิบตัิตาม มาตรา ๕๖ วรรค ๑ และวรรค ๒ 
 
 โดยแกไขจากรางเดิม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ:   ขีดเสนใต  หมายถึง  ขอความที่ขอใหแกไขเพิ่มเติม 
  ขีดทับ       หมายถึง  ขอความที่ขอใหตัดออก 

๓  

ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

มาตรา ๕๖  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และ
เหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
สวนไดเสยีสําคัญอื่นใดที่เกีย่วกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน 
และมีสิทธิแสดงความคิดเหน็ของตนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังกลาว 
 
 การวางแผนพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง 
และวัฒนธรรม การเวนคนือสังหาริมทรัพย การวางผัง
เมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน โครงการ
ดานพลังงาน  และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวน
ไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจดัใหมกีระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ 
 
             ทั้งนี้ ตองกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และ
แนนอน ตลอดจนกําหนดบทลงโทษกรณทีี่หนวยงาน
ไมปฏิบัติตาม มาตรา ๕๖ วรรค ๑  และ วรรค ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควรเพิ่มในสวนโครงการดานพลังงาน 
เขาไปดวย เนือ่งจากมีผลกระทบตอ
ประชาชนทั้งดานสิ่งแวดลอม  สุขภาพ 
การใชทรัพยากรธรรมชาติ  การพัฒนา
เศรษฐกิจ และคาใชจายดานพลังงาน 
 
 
 
เพิ่มเติมเรื่องกรอบเวลาและ บทลงโทษ
ในมาตรา  ๕๖ เพื่อใหมีผลในทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หมายเหตุ:   ขีดเสนใต  หมายถึง  ขอความที่ขอใหแกไขเพิ่มเติม 
  ขีดทับ       หมายถึง  ขอความที่ขอใหตัดออก 

๔  

มาตรา  ๖๖  บุคคลยอมมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย ท่ีไมเปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพ 

 
 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐ ชุมชน และสื่อชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา
และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง 
สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ี
จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความ
คุมครอง 

 
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิง่แวดลอมหรอื

ทรัพยากรธรรมชาต ิ จะกระทํามิได เวนแตจะไดผานเงือ่นไขท้ัง ๔ ประการ คือ ๑. ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  ๒. จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชา 
ชนและผูมีสวนไดเสียกอน  ๓.  จัดใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
ดําเนินโครงการ โดยจะตองใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาศึกษาโครงการลวงหนา และ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการที่ถูกตอง เท่ียงตรง และพอเพียง ไมนอยกวา ๑๕ วัน กอน
ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการตดัสนิใจ อีกท้ังกําหนดบทลงโทษกรณีท่ีมีการปฏิเสธหรือ
หลีกเล่ียงการใหขอมูลขาวสาร รวมท้ัง ๔. ใหคณะกรรมการองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทน
องคกรภาคประชาสังคมดานสิ่งแวดลอม นักวิชาการ  ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษา
ดานสิง่แวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานอื่นๆที่เก่ียวของ และผูแทนภาคประชาชนให
ความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดงักลาว ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
 การกระทําของรัฐท่ีมีผลเปนการถอนสภาพทรัพยสินของแผนดินท่ีประชาชนใชรวมกัน 
จักตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีกอน 
 
   สิทธิของบุคคลและชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น  หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบคุคลเพือ่ใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัตินี ้ยอมไดรับ
ความคุมครอง 
 
 กระบวนการยุติธรรมดานสิง่แวดลอม จักตองเปนไปโดยรวดเร็ว ประหยัดและเปนธรรม 
สามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดทันการณ โดยมีองคกรวินิจฉัยชีข้าดท่ีมีความรูความสามารถ
เหมาะสม 
 



หมายเหตุ:   ขีดเสนใต  หมายถึง  ขอความที่ขอใหแกไขเพิ่มเติม 
  ขีดทับ       หมายถึง  ขอความที่ขอใหตัดออก 

๕  

         บุคคลท่ีไดรับความเสียหายจากปญหาสิ่งแวด ลอมอยางรุนแรง รวมท้ังจากภัยพบิตัิรายแรง
อ่ืนๆ มีสิทธิไดรับการเยียวยาในเบื้องตน  รวมท้ังการไดรับความชวยเหลือ ทางกฎหมายและทาง
เทคนิคท่ีเพียงพอจากรัฐ 

 

        จัดตั้งศาลสิง่แวดลอมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีสิง่แวดลอม โดยประชาชนสามารถฟองรอง
คดีสิ่งแวดลอมในศาลสิ่งแวดลอมไดโดยตรง อีกท้ังคดสีิ่งแวดลอมตางๆ กําหนดใหมีผลยอนหลงั 
โดยไมกําหนดอายุความ 
 
 โดยแกไขจากรางเดิม ดังนี้ 
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มาตรา ๖๖  บุคคลยอมมีสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย 
ที่ไมเปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพ 
 

สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ และ 
ชุมชน และสื่อชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟ ูบํารุงรักษา
และการไดประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม 
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูได
อยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามยั สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชวีิต
ของตน ยอมไดรับความคุมครอง 

 
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ

กอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติ จะกระทํามิได เวนแตจะได
ผานเงื่อนไขทัง้ ๔ ประการ คือ ๑. ศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  ๒. และจัดใหมี
กระบวนการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดเสยีกอน  ๓. จัดใหประชาชนและผูมีสวนไดเสยี
มีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนนิโครงการ โดย

-  เพื่อเพิ่มสิทธิดานสิ่งแวดลอมให
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
- ปญหาที่เกดิขึ้นอาจไมไดเกี่ยวของกับ
เพียงองคกรดานสิ่งแวดลอมเทานั้น แต
รวมถึงองคกรอื่น เชน องคกรผูหญิง 
องคกรเพื่อเด็ก ฯลฯ  ดวยที่เกีย่วของ 
-   ผูแทนตองไดรับแตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัย เนื่องจากตองเปนสถาบัน
หรือองคกรที่ไมมีสวนไดสวนเสียอิสระ
ไมใชรับจางวจิัย จะทําใหผลการ
ประเมินออกม ไมตรงกับที่ควรจะเปน 
และปลอยใหผานการประเมิน EIA 
- คณะบุคคลตองไมมีสวนไดเสียกับ
โครงการ  
-   คําวา “อยางรุนแรง”  ควรตัดออก 
-   เพิ่มคําวา “และทรัพยากรธรรมชาติ”  
-   เปลี่ยน “องคการอิสระ” เปน 

“คณะกรรมการองคการอิสระ”  
(องคการอิสระ ควรมี ตวัแทนจาก
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จะตองใหประชาชนและผูมสีวนไดเสยีไดพิจารณาศึกษา
โครงการลวงหนา และไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการที่ถูกตอง เที่ยงตรง และพอเพยีง ไมนอยกวา 
๑๕ วัน กอนดาํเนินกจิกรรมการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ อีกทัง้กําหนดบทลงโทษกรณีที่มกีารปฏิเสธ
หรือหลีกเลี่ยงการใหขอมูลขาวสาร รวมทั้งได ๔. ให
คณะกรรมการองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทน
องคกรเอกชนภาคประชาสังคมดานสิ่งแวดลอม 
นักวิชาการ  ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ัดการการศึกษา
ดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานอื่นๆที่
เกี่ยวของ และผูแทนภาคประชาชนใหความเห็น
ประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญตั ิ
           

 การกระทําของรัฐที่มีผลเปนการถอนสภาพ
ทรัพยสินของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกนั จักตองจดั
ใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นที่กอน 
 
            สิทธิของบุคคลและชุมชนที่จะฟองหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ ราชการสวน
ทองถ่ิน  หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบคุคลเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง 
        

  กระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม จกัตอง
เปนไปโดยรวดเร็ว ประหยดัและเปนธรรม สามารถ
แกไขปญหาสิง่แวดลอมไดทันการณ โดยมีองคกร
วินิจฉยัช้ีขาดที่มีความรูความสามารถเหมาะสม 
         

  บุคคลที่ไดรับความเสียหายจากปญหาสิ่งแวด 

ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 
ประชาชน หรือทองถ่ิน) 
-  การดําเนนิโครงการที่มีผลกระทบ
ตองผานทั้ง ๔ เงื่อนไขจึงจะดําเนิน
โครงการได จงึมีความคลุมเครือ คือไม
ผานก็ทําได โดยเฉพาะกระบวนการรับ
ฟงความคิดเหน็ของประชาชน ผูมีสวน
ไดเสีย ควรระบุวาบุคคลดังกลาวตองมี
การตัดสินใจอยางไร มีขอเสนอ
แบงเปน ๒ อยาง คือ 
- คงไวแบบเดิมนี้ เพราะความ
คลุมเครือจะทําใหยังไมตองสรุปโดย
ทันที เนื่องจากโครงการขนาดตางกัน มี
ผลกระทบและเวลาตางกัน การพิจารณา
ตัดสินจึงจะขึน้อยูกับแตละกรณีไป  
- เพื่อตองการใหเกิดความคุมครอง
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางแทจริง ตองผาน
กระบวนการทัง้สี่ตามเงื่อนไขจึง
สามารถดําเนินการได 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง
กระบวนการยตุิธรรมดานสิ่งแวดลอม
ไดมากขึ้น 



หมายเหตุ:   ขีดเสนใต  หมายถึง  ขอความที่ขอใหแกไขเพิ่มเติม 
  ขีดทับ       หมายถึง  ขอความที่ขอใหตัดออก 

๗  

ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

ลอมอยางรุนแรง รวมทั้งจากภัยพิบตัิรายแรงอื่นๆ มีสิทธิ
ไดรับการเยียวยาในเบื้องตน  รวมทั้งการไดรับความ
ชวยเหลือ ทางกฎหมายและทางเทคนิคที่เพียงพอจากรัฐ 
 

       จัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมเพือ่พิจารณาพพิากษาคดีส่ิง 
แวดลอม โดยประชาชนสามารถฟองรองคดีส่ิงแวดลอม
ในศาลสิ่งแวดลอมไดโดยตรง อีกทั้งคดีส่ิงแวดลอม  
ตาง ๆ กําหนดใหมีผลยอนหลัง โดยไมกําหนดอายุความ 

  

 
 
 
 
 

 
  

มาตรา  ๘๔   รัฐตองดาํเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ดังตอไปนี ้
 

 (๑)  กําหนดหลักเกณฑการใชท่ีดินโดยใหคํานึงถงึสภาพแวดลอมทางธรรมชาตขิองพื้นท่ี
นั้น ๆ ตามหลกัวิชาใหครอบคลุมท่ัวประเทศทั้งผืนดิน ผนืน้ํา และจัดใหมีผังเมืองรวม ท่ีสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมดังกลาวโดยกําหนดมาตรฐานการใชอยางยัง่ยนืดวยการใหประชาชนในพื้นท่ีท่ีมี
ผลกระทบตอนโยบายการใชท่ีดินนั้นรวมในการตัดสนิใจดวย 

 
 (๒)  ดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสทิธ์ิหรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยาง

ท่ัวถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรอืวิธีอ่ืน 
 
 (๓)  จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผงัเมืองอยางมปีระสิทธิภาพเพื่อ

ประโยชนตอการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ  
 
 (๔)  จัดระบบการดูแลและการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนแกสวนรวม รวมท้ังจัดหา

แหลงน้ําเพื่อใหประชาชนมนี้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมอยางยัง่ยนื 
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๘  

(๕) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ โดยใหประชาชน ชุมชน 
องคกรภาคประชาสงัคม นักวิชาการ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการจดัทํา
แผนดงักลาวดวย 

 
 (๖)  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมสีวนรวมในการสงวน บํารุงรกัษาและใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล  
 
 (๗)  สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิง่แวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน โดย

ใหประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน  

 
 (๘)  ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
 

 (๙)  รัฐตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศในการคุมครองดานทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีไดทําการตกลงไวแลว  ท้ังนี้ การปฏิบตัิดงักลาวตองไมขดักับสิทธิของ 
บุคคลและชุมชนในมาตรา  ๖๖ 
 
 (๑๐)  รัฐตองสงวนรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยนื โดย
คํานึงถงึอนชุนรุนหลัง 
 

 (๑๑)  รัฐตองกําหนดเขตอนุรักษใหมีความชัดเจน เพื่อชวยสนับสนุนการจัดการปญหาอยาง
เปนระบบในระยะยาว 

 
 โดยแกไขจากรางเดิม ดังนี้ 
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มาตรา ๘๔  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดังตอไปนี ้

 (๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินโดยให
คํานึงถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของพื้นที่นั้น ๆ 
ตามหลักวิชาใหครอบคลุมทั่วประเทศทั้งผืนดิน ผืนน้ํา 
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และจัดใหมีผังเมืองรวม ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม
ดังกลาวโดยกาํหนดมาตรฐานการใชอยางยั่งยืนดวยการ
ใหและใหประชาชนในพืน้ทีท่ี่มไีดรับผลกระทบตอ
นโยบายการใชที่ดินนั้นรวมในการตัดสินใจดวย 

 (๒) ดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดย
การปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน 

 (๓) จัดใหมกีารวางผังเมือง พัฒนา และดําเนิน 
การตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนตอ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ  

 (๔) จัดระบบการดูแลและการใชทรัพยากรน้ํา
ใหเกดิประโยชนแกสวนรวม รวมทั้งจัดหาแหลงน้ํา
เพื่อใหประชาชนเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและ
เหมาะสมแกการเกษตรอยางยั่งยืน 

 (๕) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ โดยใหประชาชน 
ชุมชน องคกรภาคประชาสังคม นักวิชาการ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่เกีย่วของมีสวนรวมในการจดัทํา
แผนดังกลาวดวย 

 (๖) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมสีวน
รวมในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล  

 (๗) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยนื โดยให
ประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดาํเนินงาน  

 (๘) ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามยั สวัสดิภาพ และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มาตรา ๘๔  (๔) แกไขเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพพื้นและความ
ตองการใชน้ําในทุกๆ ดาน ไมใชเฉพาะ
ดานการเกษตรอยางเดียว  การที่ราง
รัฐธรรมนูญจํากัดใหรัฐจัดหาทรัพยากร
น้ําใหกับการเกษตร ทําใหคนกลุมอื่น
ไมไดรับความเปนธรรมหรือไมเทา
เทียม  เชน ดานอุตสาหกรรม ดาน
อุปโภค บริโภค และดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นจงึควรแกไข
เปนการจัดหาน้ําใหกับประชาชน 
- การจัดการน้าํตองคํานึงถึงความยั่งยืน 
ไมใชนําเรื่องความตองการใช/บริโภค
เฉพาะหนาเทานั้นเปนเปาหมาย 
 
-  มาตรา ๘๔ (๕)  
เพิ่ม  “องคกรภาคประชาสังคม และ
นักวิชาการ” 
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๑๐  

ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

              (๙)  รัฐตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลง
ระหวางประเทศในการคุมครองรักษาทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอมที่รัฐไดทําการตกลงไวแลว  ทั้งนี้ 
การปฏิบัติดังกลาวตองไมขดักับสิทธิของบุคคลและ
ชุมชนในมาตรา  ๖๖ 
              (๑๐) รัฐตองสงวนรักษาและจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยคาํนึงถึง
อนุชนรุนหลัง 

 (๑๑) รัฐตองกาํหนดเขตอนุรักษใหมีความ
ชัดเจน เพื่อชวยสนับสนุนการจัดการปญหาอยางเปน
ระบบในระยะยาว 

 

-  เพิ่มขอ ๙-๑๑ เพื่อใหแนวนโยบาย
แหงรัฐดานสิ่งแวดลอมมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
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๑๑  

ขอเสนอแนะจากเวทีสานเสวนา  
เรื่อง “รัฐ กบัธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

ในการแกไขรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... ฉบับรบัฟงความคิดเห็น 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในมาตราอื่นๆ นอกเหนือจากมาตรา ๕๖  มาตรา ๖๖ และ มาตรา ๘๔ 
 
 

ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบญัญัตินั้นเปนอนัใชบังคับ
มิได 
 
             ทั้งนี้ การละเลยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
รัฐตามมาตรา ๖ สามารถนําไปใชอางอิงในศาลได 
 

 
 
 
 
 
เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัต ิ
 

มาตรา ๔๑  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความ
คุมครองอยางแทจริง 
 
            ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบญัญัติ 
 
 การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของ
บุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
 

ควรระบุวา สิทธิตองไดรับการคุมครอง
อยางแทจริง เพราะเกดิกรณทีี่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบังคับใหชาวบาน
ยกที่ดนิทํากินหรือเวนคนืทีด่ินเพื่อการ
สรางสาธารณูปโภคใหม  โดยนําวิธีการ
ประชุมประชาคมหมูบานมาใชในการ
บังคับ จึงเทากบัวาไมไดใหความเปน
ธรรมและคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ของประชาชน 
 

มาตรา ๔๒  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนใน
การปองกันประเทศ  การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ 

- ควรเติมคําวา “บํารุง” กอนคําวาและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหมี
ความหมายครอบคลุมการดูแลคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนประเดน็สําคัญ
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๑๒  
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การผังเมือง การสงเสริม บํารุงและรักษาคณุภาพ
ส่ิงแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม 
การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น 
และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควร
แกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความ
เสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
 การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตอง
กําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซ้ือขายกัน
ตามปกต ิการไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย 
และความเสยีหายของผูถูกเวนคืน 
 
  กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุ
วัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการ
เขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการ
นั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ตองคืนให
เจาของเดิมหรือทายาท 
 
 การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือ
ทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใช
ไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

ประการหนึ่งในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 
 
 

มาตรา ๕๕  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือ
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการสวนทองถ่ิน 
เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน
ของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอื่น  
 

เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัต ิ
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๑๓  

ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

             หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกจิ และราชการสวนทองถ่ิน ตองแสดงความ
โปรงใสในการใหขอมูลหรือขาวสารที่ถูกตอง อยาง
พอเพียง และเที่ยงตรง 
 
              เพื่อดาํรงไวซ่ึงสิทธิในการไดรับทราบขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะจึงใหมีการจัดตั้งศูนย
ประสานงานของสื่อชุมชนในพื้นที่ รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณที่เพียงพอ เพื่อการ
ดําเนินงานของศูนยประสานงานสื่อชุมชน 
 
มาตรา ๖๑  บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาที่ของรฐั โดยภาครัฐหรือหนวยงาน
รับฟองไมอาจละเลยหรือปฏิเสธการฟองรองดังกลาวได  
 

ประชาชนมีสิทธิที่จะใหขอมูลขาวสารแกองค 
การอิสระเพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของเจา 
หนาที่รัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   
            บุคคลผูใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐยอมไดรับความ
คุมครอง 
 

เพื่อรับรองสิทธิของประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ
และผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

มาตรา ๖๕  บุคคล หรือกลุมบุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน 
ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณ ี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

-  คําวา “บุคคล ซ่ึงรวมกันเปนชุมชน” 
นั้นอาจหมายถึงคนเดียวทําไมได ทําให
สิทธิในการอนุรักษฯ ทําไดเฉพาะผูที่
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ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ  
และมีสวนรวมในการจดัการ การตัดสินใจ การบํารุง 
รักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ยืน 

รวมกันเปนชมุชน ซ่ึงตางจากมาตรา 
๖๖ ที่ใชคําวา “บุคคล” ซ่ึงหมายถึงวา
สามารถกระทําคนเดียวได 
-  การที่ใหทรัพยากรอยูภายใตหมวด
สิทธิ ถือวายังไมใหความสําคัญตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เทาที่ควร จึงควรกําหนดไวในหมวด
ที่วาดวยทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะ และกําหนด
หมวดทีเ่ปนกฎหมายลูกตอไป โดยให
หมวดทรพัยากรเปนหลัก และใหหมวด
สิทธิมารองรับ 
 

มาตรา ๗๒  บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือ
ในการปองกนัและบรรเทาภยัพิบัติสาธารณะ เสียภาษี
อากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ 
ปกปอง และสบืสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ยกตัวอยางเชน 

- จัดตั้งองคกรชมุชนดานสิ่งแวดลอมระดับ 
      หมูบาน 
- จัดทําแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมของหมูบาน 
- อนุรักษ ฟนฟู บํารุง รักษาสิ่งแวดลอม  

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 
 
 
 
 
ยกตวัอยางเพือ่ใหมีความเขาใจชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 

มาตรา ๗๔  บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐ
ดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดิน 

ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่
จะเขาบริหารราชการแผนดิน ตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัด

มาตรา ๗๔ วรรค ๒ นอกจากคณะ 
รัฐมนตรีตองแถลงนโยบายแลว ตอง
ช้ีแจงตอรัฐสภาถึงงบประมาณที่ใชใน
การดําเนินการดวย  การชี้แจง
งบประมาณระดับชาตยิังสอดคลองกับ
การดําเนินงานระดับทองถ่ินตามมาตรา  
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๑๕  

ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

แจงวาจะดําเนนิการใด งบประมาณเทาใด ในระยะเวลา
ใด เพื่อบริหารราชการแผนดนิใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจดัทํารายงาน
แสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรค 
เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง 

 

๒๗๘ วรรค ๓ ที่ระบุวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงาน
ตอประชาชนในเรื่องงบประมาณ การ
ใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป 
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

มาตรา ๗๙  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน
สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้ 

 (๑) คุมครองและพัฒนาเดก็และเยาวชน 
สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและ
พัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว รวมทั้ง
ตองสงเคราะหและจดัสวัสดิการใหแกคนชรา ผูยากไร ผู
พิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบากใหมี
คุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้นและพึ่งพาตนเองได 

 (๒) สงเสริม สนบัสนุน และพัฒนาการสราง
เสริมสุขภาพ อันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  
รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน อยางทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมในการจดับริการ
สาธารณสุข 

 (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
สนับสนุนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สรางเสริม
และปลูกฝงความรูและจิตสํานึกที่ถูกตองเกีย่วกับ
คุณธรรม จริยธรรม แนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปลูกฝงความรูและจิตสํานกึดานความปลอดภัย ธรรมาภิ
บาลและการอนุรักษส่ิงแวดลอม ความรูรักสามัคค ีความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๗๙ (๓) เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มการ
สรางเสริมและปลูกฝงความรูและจิต 
สํานึกดานความปลอดภัย  ธรรมาภิบาล 
และการอนุรักษส่ิงแวดลอมไวดวย 
 



หมายเหตุ:   ขีดเสนใต  หมายถึง  ขอความที่ขอใหแกไขเพิ่มเติม 
  ขีดทับ       หมายถึง  ขอความที่ขอใหตัดออก 

๑๖  

ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

มีระเบียบวนิยั พัฒนาคณุภาพผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
และจดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ 

 (๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ
การจัดการศกึษาเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการศกึษาใหเทาเทยีมและสอดคลองกับความ
ตองการในแตละพื้นที ่

 (๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยัใน
ศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพรขอมูลผลการ
ศึกษาวจิัยทีไ่ดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวจิัยจากรัฐ 
รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลดังกลาวได  

 (๖) อนุรักษ ฟนฟ ูปกปอง และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาต ิ
ตลอดจนคานยิมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน และ
ตองปลูกฝงและสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกในเรื่อง
ดังกลาว 
มาตรา ๘๓  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ ดังตอไปนี ้

 (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกจิแบบเสรีโดย
อาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพฒันา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรา
กฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่
มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความ
จําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมี
สาธารณูปโภค 

มาตรา ๘๓ (๑)  ตัดเรื่อง “เศรษฐกิจ
เสรี” ออกเพื่อความสอดคลองกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
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๑๗  

ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

 (๒) สนับสนุนใหมกีารใชหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการประกอบ
กิจการ 

 (๓) ปรับปรุงระบบการจัดเกบ็ภาษีอากรใหมี
ความเปนธรรม และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกจิและสังคม 

 (๔) รักษาวนิัยการเงินการคลงั เพื่อสนับสนุน
เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

 (๕) จัดใหมกีารออมเพื่อการดํารงชีพในยามชรา
แกประชาชนอยางทั่วถึง 

 (๖) กํากับใหการประกอบกิจการมกีารแขงขัน
อยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวา
โดยทางตรงและทางออม และคุมครองผูบริโภค 

 (๗) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปน
ธรรม ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน 
และสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมปิญญาทองถ่ิน
และภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และ
การประกอบอาชีพ 

 (๘) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทาํ 
คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ 
และระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน 
จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานมี
คุณคาอยางเดยีวกัน ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม ไดรับ
สิทธิประโยชนและสวัสดกิารที่เทาเทียมกนัโดยไมเลือก
ปฏิบัติ  

 (๙) คุมครองและรักษาผลประโยชนของ
เกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมใหสินคา
เกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการ
รวมกลุมของเกษตรกร เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา
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๑๘  

ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

ผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร 
 (๑๐) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบ 

สหกรณ  หรือการรวมกลุมของประชาชนในการดําเนนิ
กิจการดานเศรษฐกิจ 

 (๑๑) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอัน
จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน เพือ่ประโยชนใน
การรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตอง
ใชความระมดัระวังในการกระทําใดอันอาจทําให
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอ
ความเสียหายแกรัฐ 

 (๑๒) คุมครองและสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
สนับสนุนการรวมกลุมของผูประกอบวิชาชีพ 

 
มาตรา ๘๕  รัฐตองดําเนนิการตามแนวนโยบายดาน
วิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงานดังตอไปนี ้

 (๑) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัดใหมี
กฎหมายเฉพาะดาน จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
คนควา วจิัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดให
มีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพฒันา จัดใหมี
ระบบการถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและการ
พัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม  

 (๒) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดสิ่ง
ใหม รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งใหความ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 (๓) เผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม และสนบัสนุนใหประชาชนใช
หลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม. ๘๕ (๔) 
กลาวถึงพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ 
แตวาในความจริงโรงงานอุตสาหกรรม
บางแหง มีการทําใหน้ําเสยีกลายเปน 
พลังงานไดคือ กาซชีวภาพ และไม
ไดมาจากธรรมชาติ จึงควร 
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๑๙  

ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

 (๔) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา 
และใชประโยชนจากพลังงานทดแทนพลังงาน
หมุนเวียนซ่ึงไดจากธรรมชาติและเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

 

๑. ตัดคําวา “ไดจากธรรมชาติออกไป “ 
๒. หรือควรเปน ....พลังงานหมุนเวียน
ซ่ึงไดจากธรรมชาติและเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
 

มาตรา ๒๐๘  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว มีสิทธิยื่นคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉยัวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยศาลตองอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนผูยืน่ฟอง 

 
การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีทีไ่ม

อาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นได  ทั้งนี้ ตามที่กาํหนดใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ 
 

เพิ่มเติมประโยค “โดยศาลตองอํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนผูยื่นฟอง” 
 

มาตรา ๒๙๓  ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนนิการจัดทําหรือ
ปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด 
  (๑) กฎหมายทีเ่กี่ยวกับการกําหนดรายละเอยีด
เพื่อสงเสริมและคุมครองการใชสิทธิและเสรีภาพตาม
มาตรา ๔๐  มาตรา ๔๔ บทบัญญัติในสวนที่ ๗ เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 
สวนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สวนที่ ๙ สิทธิ
ในการไดรับการบริการสาธารณสขุและสวสัดิการจาก
รัฐ สวนที่ ๑๐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 
สวนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
องคการอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคตามมาตรา ๖๐ 
วรรค ๒ กฎหมายเพื่อจดัตั้งองคการอิสระตามมาตรา ๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมเพื่อใหมีการจัดตั้งกฎหมาย



หมายเหตุ:   ขีดเสนใต  หมายถึง  ขอความที่ขอใหแกไขเพิ่มเติม 
  ขีดทับ       หมายถึง  ขอความที่ขอใหตัดออก 

๒๐  

ขอเสนอตอการปรับรางรัฐธรรมนูญ เหตุผลประกอบ 

วรรค ๒ กฎหมายเพื่อจดัตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูป
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญาตามมาตรา ๘๐ (๖) และ
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองตามมาตรา ๘๖ (๕) ภายในหนึ่งป  นับแตวนั
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
  (๒) กฎหมายตามมาตรา ๘๕ (๑) และมาตรา 
๑๖๓ วรรคสาม ภายในสองปนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ 
 

รองรับเรื่องการจัดตั้งองคกรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๒๑  

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
ท่ัวไป 
 

 ในบทเฉพาะกาลตองระบุระยะเวลาในการรางกฎหมายแตละฉบับใหเสร็จ 
 
องคการอิสระดานสิง่แวดลอม 
 

 ๑.  ในการจัดทํากฎหมายเพือ่จัดตั้งองคการอิสระตามมาตรา ๖๖ วรรค ๒ ควรกําหนดบทบาท 
หนาที่ขององคการอิสระ ดังนี้ 

• เพื่อใหบริษัทที่ปรึกษาดําเนนิการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเปนอิสระจาก
เจาของโครงการ องคการอิสระจึงควรมีหนาที่คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา และควรมี
ฝายวิชาการของตนเองในการตรวจสอบการดําเนินงาน 

• คาใชจายในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ควรเปนภาระของเจาของโครงการ 
แตเพื่อใหการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนอิสระจากเจาของโครงการ องคการ
อิสระดานสิ่งแวดลอมจึงควรมีบทบาทหนาที่ในการจดัการเงินคาใชจายนี้ซ่ึงควร
จัดตั้งเปนกองทุน 

• ทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการดําเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน
โครงการตามขอเสนอแนะในรายงานการศึกษา โดยใหมีหนวยงานทีเ่กี่ยวของและ
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบดวย 

• มีหนาที่ตรวจสอบการจัดกระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงจัด
โดยบริษัทที่ปรึกษา เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง 

 
 ๒.  การแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติส่ิงแวดลอม ควรดําเนินการดังนี้ 

• ใหขยายความคําวา “ส่ิงแวดลอม” ใหครอบคลุมเรื่องมรดกทางวัฒนธรรม 
(cultural heritage)  สถาปตยกรรมทองถ่ิน ชุมชน บานเรอืนริมน้ํา ฯลฯ 

• ใหขยายความคําวา “ทรัพยากรธรรมชาติ” และ “การประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม” ใหชัดเจน 

 
 



 

๒๒  

ความยุติธรรมดานสิง่แวดลอม 
 

 ๑.  ตองจัดใหมีการตรากฎหมายลําดับรองและตองมีการแกไขปรับปรงุกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวของ เพื่อรับรองสิทธิดานสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน 

 ๒.  พัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม 
 
 ๓.   จัดใหมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอม 

 
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 ๑.  ควรผลักดนัพระราชบัญญัติปาชุมชนใหมีผลบังคับใช 
 
 ๒.  ควรยกเลกิกฎหมาย อุทยานแหงชาติ ซ่ึงเปนกฎหมายที่ขับไลชาวบานออกจากปา และควร
ยกเลิกการเตรยีมการในการประกาศพื้นทีป่าเทือกเขาเพชรบูรณใหเปนพื้นที่มรดกโลก รวมทั้งปองกัน
และแกไขความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องของการสรางเขื่อน และการเปดประตูเขื่อนที่สงผล
กระทบตอชีวติความเปนอยูของประชาชน 
 
การมีสวนรวมและการกระจายอํานาจดานสิ่งแวดลอม 
 
  เสนอใหมีการออกมาตรการที่ควบคุมการจัดการทรัพยากรระดับตนน้าํ เนื่องจากกฎระเบียบที่
มีอยูไมครอบคลุมถึงคนที่อยูระดับตนน้ํา เชน ชาวมงในพื้นที่สูง  รวมทั้ง ควรมีการทบทวนนโยบายการ
อพยพชาวเขามายังพื้นที่ราบ  เนื่องจากเปนการเปดใหเขามีพื้นที่เพิ่มขึ้น  คือ พื้นที่ทํามาหากินเดิมที่อยู
บนภูเขา และพื้นที่ในที่ราบ  
 
 เพิ่มเติมในหมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถ่ิน  
              ๑.  เสนอใหมกีารจัดตั้งสภาองคกรชุมชนและผลักดันใหมีการดําเนินการในทางปฏิบัติ (เชน 
การออกพระราชบัญญัติ)  และเสนอใหองคกรสวนทองถ่ินนําไปปฏิบัติไดเลย  
 ๒. เสนอใหมกีารจัดทําแผนพัฒนาระดับตาํบล อําเภอ ที่มาจากความตองการของประชาชน 
และมีการจดัทาํอยางเปนระบบมาตรฐาน เชน แผน ๕ ป 



 

๒๓  

 ๓. เสนอใหมกีารรวบรวมและเผยแพรองคความรูระดับทองถ่ิน รวมทั้งขอระเบียบ บญัญัติ
ทองถ่ินตางๆ เพื่อใหประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนรับทราบและเปนการปองปรามการกระทําผิด เชน 
การบุกรุกปา 
 ๔. เสนอใหมกีารประเมินผลการทํางานของกํานัน ผูใหญบาน (จากการที่จะใหกํานนั 
ผูใหญบานเปนราชการ) และควรมีการจดัทํากฎ ขอบังคับในกรณีที่ไมผานการประเมินดวย 
 ๕.  เสนอใหมกีารจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับตําบล อําเภอ เทศบาล โดยเปนไป
ตามวาระของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๖. เสนอใหมกีารทบทวนและปรับโครงสรางหนวยงานดานสิ่งแวดลอม เชน ทรัพยากร
ส่ิงแวดลอมจังหวัด ซ่ึงปจจุบนัเปนคนจากกรมปาไม ทําใหทราบเพียงมติิเดียวของสิ่งแวดลอม ไม
สามารถมองในภาพรวม หรือแกไขปญหาอื่นๆ ได เชน มลพิษทางน้ํา 
             ๗.  ควรจัดใหมกีารจัดทําผังเมืองตามความตองการของประชาชน โดยเริ่มตัง้แตระดับหมูบาน 
             ๘.  เสนอใหมกีารขยายผลการทําบูรณาการแผนทั้งจังหวดั ซ่ึงในขณะนี้ มีโครงการนํารองที่
จังหวดักระบี่และอุตรดิตถ 
              ๙.  เสนอใหมีองคกรระดับจังหวัด  ตําบล ชุมชน พื้นที่ จังหวัด ชาติ  เปนองคกรอิสระ เพื่อมา
ดูแลตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ๑๐. เสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเนนเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมและบทบาทขององคกร 
ใหกวางกวาระดับทองถ่ิน โดยเชื่อมโยงการทํางานกับภาครัฐ  
 ๑๑.  เสนอใหการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตองแกที่เหตุ คือ ตวัเอง (ตัวบุคคล) ดังนั้น จึงตองเริ่ม
ที่การศึกษา โดยตองทําอยางจริงจัง  และตองอาศัยความตั้งใจจริงของผูนําในจังหวดั (ผูวาราชการ
จังหวดั) และตองมีแผนแมบทอยางชัดเจนโดยตองบูรณาการหนวยงานทุกสวนเขาดวยกัน 
            ๑๒.  เสนอใหปรับเปลี่ยนชองทางของกองทุนสิ่งแวดลอมหรือองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมให
ชุมชนเขาถึงไดงายขึ้น 
 

 เพื่อใหการปกครองในทองถ่ินตางๆ สามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชน
ในพื้นทีไ่ดอยางแทจริง และดําเนินงานพัฒนาทองถ่ินอยางเปนระบบและมีธรรมาภิบาล 
 

การติดตามตรวจสอบความเปนธรรมในการจัดการสิ่งแวดลอม 
 

๑.  รัฐธรรมนูญควรมีผลบังคับใช (โดยมีเงื่อนไขเวลาทีแ่นนอน) โดยเฉพาะสิทธิดาน
ส่ิงแวดลอม โดยกําหนดกระบวนการที่ทําใหกฎหมายนาํไปสูการปฏิบัติจริง (ไมอยูเฉพาะแตใน
กฎหมายเทานัน้) 



 

๒๔  

 
๒.   การติดตามตรวจสอบของประชาชนควรครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแตการริเร่ิมโครงการ

จนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้น โดยภาครัฐหรือเจาของโครงการตองตอบสนองคํารองของประชาชน 
 
 ๔.  ปฏิรูประบบกฎหมายสิ่งแวดลอมที่กระจัดกระจายอยูในปจจุบันใหเปนหนึ่งเดยีวเพื่อความ

สะดวกในการนํามาใชและปรับปรุงพระราชบัญญัติส่ิงแวดลอม ๒๕๓๕ 
 

 ๕.  การติดตาม ตรวจสอบโครงการและการทํางานของภาครัฐตองมีกระบวนการที่งายและ
สะดวก 

 
 
 
 

……………………………………………………….. 


