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ร่างรัฐธรรมนูญ 
ปี 2558 ถกูคว�า่  

สะดุดโรดแมป

หนึ่งในเหตุการณ์ส�าคัญทางการเมืองในรอบปี 2558  
คือ การจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ (รธน.) ฉบับใหม่ ซึ่งเป็น 
ขั้นตอนที่ถูกก�าหนดไว้ในโรดแมป (road map) ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายหลังเข้ายึดอ�านาจ
การปกครองประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2557  
จะเร่งคนือ�านาจให้มกีารเลือกต้ังใหม่ หากร่างรฐัธรรมนญู 
ฉบับใหม่ผ่านความเห็นชอบในการลงประชามติ อย่างไร
ก็ตาม ร่างรัฐธรรมนูญท่ีร่างขึ้นโดยคณะกรรมาธิการ 
ร่างรัฐธรรมนญู (กมธ.) จนเสรจ็สมบรูณ์เม่ือเดอืนเมษายน 
2558 ทีเ่ช่ือกันว่า น่าจะผ่านความเหน็จาก สปช. กลบัต้อง 
สะดุดลง เพราะ สปช. กลับลงมติคว�่าร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าว ท�าให้ คสช. ต้องตั้งคณะกรรมการร่าง
รฐัธรรมนญูขึน้มายกร่างรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่อกีครัง้หนึง่  
ส่งผลให้กระบวนการเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปอีกราว 
1-2 ปี และรัฐบาล คสช. ต้องอยู่บริหารราชการแผ่นดิน
ต่อไปอีก ท�าให้กระทบถึงโรดแมป และสร้างความไม่พอใจ
ให้กับกลุ่มการเมือง รวมถึงเกิดการต่อต้านรัฐบาลของ
กลุ่มนักวิชาการและนักศึกษาบางกลุ่มเพิ่มขึ้น

สร้างระบบรัฐบาลผสม – ลดความขัดแย้ง 

หลงั คสช. เข้ายดึอ�านาจเมือ่เดอืนพฤษภาคม ปี 2557 
ได้มีการแต่งตั้งองค์กรต่างๆ และก�าหนดแนวทางปฏิรูป
ประเทศไทยผ่านเครอืข่ายองค์กรเหล่านัน้ หรือทีเ่รียกกนัว่า
แม่น�้า 5 สาย หนึ่งในนั้นคือ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญจ�านวน 
36 คน มี ดร.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ เป็นประธาน องค์ประกอบ
ของ กมธ. มาจากหลายฝ่าย ท้ังจากการคัดเลือกของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
รวมถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป้าหมายส�าคัญ คือการจัดท�า
ร่างรัฐธรรมนญูฉบบัถาวรซึง่เป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ
เพื่อบังคับใช้ภายหลัง คสช. คืนอ�านาจให้กับประชาชน  
ผ่านการเลือกตั้งทั่วไป โดยก�าหนดไว้ว่าหากร่างรัฐธรรมนูญ
เสรจ็แล้ว ต้องน�าไปขอความเหน็ชอบจากประชาชนในขัน้ตอน 
การลงประชามติ จึงจะเป็นการจบกระบวนการจัดท�า 
ร่างรัฐธรรมนูญโดยสมบูรณ์ 

ส�าหรบัหลกัการจดัท�าร่างรฐัธรรมนญูฉบบัปี 2558 นี้ 
ดร.บวรศักดิ์ระบุว่าต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งของประเทศ 

ท่ีด�าเนินมาถึง 8 ปีให้ได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการชุมนุมปะทะกัน 
ซ่ึงทีผ่่านมาได้สร้างความเสยีหายให้กบัประเทศเป็นมลูค่าถงึ 
2 ล้านล้านบาท โดยจะยดึเจตนารมณ์สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่  
การเมืองใสสะอาด สมดุล หนุนสังคมที่เป็นธรรม น�าชาติ 
สูส่นัตสิขุ1 โดยการยกร่างรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่นีเ้ป็นท่ีจับตา
ของทกุฝ่าย โดยเฉพาะพรรคการเมืองทีเ่กรงว่าจะถูกลดทอน
อ�านาจลง นักการเมืองอาชีพเชื่อว่า คสช. มีแนวโน้มจะร่าง
รฐัธรรมนญูเพือ่เปิดทางไปสูก่ารสบืทอดอ�านาจตวัเอง แม้ว่า
กระบวนการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญจะเปิดรับฟังความเห็น
ประชาชนโดยเดินสายจัดเวทีในต่างจังหวัด และให้ตัวแทน
พรรคการเมือง ภาคเอกชน และภาคประชาชน มาแสดง 
ความเห็นต่อ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญด้วย 

ในช่วง 3 เดือนแรก กมธ. ได้คลอดรัฐธรรมนูญ  
“ร่างแรก” ซ่ึงมี 315 มาตรา เพื่อส่งให้ที่ประชุม สปช. 
พิจารณาท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากพรรคเพื่อไทยและ 
พรรคประชาธปัิตย์ทีเ่หน็ว่า เนือ้หาร่างรฐัธรรมนญูไม่ตอบโจทย์ 
เร่ืองประชาธิปไตย อาทิ ที่มาของนายกรัฐมนตรีที่เปิดช่อง 
ให ้คนนอกที่ไม ่เป ็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร (ส.ส.)  
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มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ส่วนทีม่าของวฒุสิภานัน้ไม่ได้มาจาก 
การเลอืกต้ังโดยตรง แต่ให้มาจากการสรรหา โดยก�าหนดท่ีมา 
ไว้ 5 ช่องทาง และก�าหนดให้วุฒิสภามีอ�านาจค่อนข้างมาก 
เช่น สามารถตรวจสอบประวัติของคณะรัฐมนตรีก่อนให้ 
นายกฯ น�ารายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ขณะท่ีการเลือกต้ัง ส.ส.  
ได้น�าระบบแบบสดัส่วนผสมจากเยอรมนมีาใช้ ซ่ึงอาจกระทบ 
ต่อจ�านวน ส.ส. ในระบบปาร์ตีล้สิต์ของพรรคขนาดใหญ่ท่ีจะ
ลดลง ส่วน ส.ส. ระบบบญัชรีายชือ่แบบเปิด หรือ Open List 
ได้เพิ่มอ�านาจให้กับประชาชนสามารถเลือก ส.ส. บัญชี 
รายชื่อด้วยตัวเองได้ 

ที่ส�าคัญร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2558 ได้ก�าหนดให้มี  
คณะกรรมการยทุธศาสตร์การปฏริปูและการปรองดองแห่งชาติ  
(คปป.) ดงัน้ี “ภายใน 5 ปี นบัตัง้แต่การประกาศใช้รฐัธรรมนญู 
ถ้ามีความจ�าเป็นเพื่อรักษาความเป็นเอกราชของชาติ หรือ 
มีกรณีที่เกิดความขัดแย้งอันอาจน�าไปสู ่ความรุนแรงขึ้น 
ในประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ มีมติด้วยคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 มีอ�านาจใช้มาตรการที่จ�าเป็นส�าหรับ
จดัการสถานการณ์ดงักล่าวแทนได้ หลงัจากมีการปรึกษากบั
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลปกครองสูงสุด” 
ประเด็นนี้ได้ก่อให้เกิดกระแสการคัดค้านอย่างรุนแรงจาก
พรรคการเมืองต่างๆ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ได้ระบุว่า กมธ. ได้ออกแบบรัฐธรรมนูญ
ทีพ่าทกุคนย้อนยคุไปสูจ่ดุทีเ่คยมปัีญหาและก้าวผ่านมาแล้ว 
ร่างรัฐธรรมนญูฉบับนีต้้องการให้เกดิรฐับาลผสมและออกแบบ 
สภาที่มี ส.ส. เป็นเบี้ยหัวแตก เช่นเดียวกับนายนิกร จ�านง  
ทีป่รกึษาหวัหน้าพรรคชาตไิทยพฒันา ทีก่ล่าวว่า รฐัธรรมนญูนี ้
ถอืว่าเดนิหน้าไปสูค่วามล่มจม และจะยิง่เกดิการใช้นโยบาย
กบัรากหญ้า ท�าให้การเมอืงเสยีดลุยภาพ โดยการเลือก ส.ส. 
ของประชาชนจะเป็นการเลือกแบบหวังน�้าบ่อหน้า2 

ในการพจิารณาร่างรฐัธรรมนญู เมือ่วนัท่ี 20 เมษายน 
2558 แม้ว่าภาพรวมจะเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
เพราะเชื่อว่าจะช่วยสร้างความสมดุลในทางการเมือง  
โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้เสียงข้างมากของ
พรรคการเมอืงจนกลายเป็นเผดจ็การรฐัสภา แต่อกีด้านหนึง่
ได้ท้วงติงว่า อาจน�ามาซึง่ความอ่อนแอในทางการเมอืง เพราะ 
ท�าให้เกิดรัฐบาลผสมจากระบบการเลือกตั้งแบบ “สัดส่วน
ผสม” ที่คณะ กมธ. ยกร่างฯ น�ามาใช้ ซึ่งจะท�าให้เกิด
พรรคการเมืองหลายพรรคในสภา น�ามาซึ่งรัฐบาลผสมแบบ

ในอดีตก่อนมีรัฐธรรมนูญปี 2540 นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา 
มุ่งลดอ�านาจรัฐบาล โดยเพิ่มอ�านาจข้าราชการ ดังเช่น 
การให้มี “คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดย
ระบบคุณธรรม” นอกจากนี้ยังมีเสียงท้วงติงจากนายสมบัติ 
ธ�ารงธัญวงศ์ ประธาน กมธ. ปฏิรูปการเมืองที่มองว่า  
จดุบกพร่องของร่างรฐัธรรมนญูฉบบันี ้คือ การมีรฐับาลผสม  
จะไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  
ลดความเหลื่อมล�้าและยกระดับเป็นชนชั้นกลางได้ส�าเร็จ3

กระแสค้านหนัก กมธ. ถอยครึ่งทาง 
หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับฟังความเห็นจาก สปช.  

ที่ใช้เวลาอภิปราย 7 วัน 7 คืน กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ 
ได้ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้ง โดยเปิดให้สมาชิก สปช. 
คณะรัฐมนตรี และ คสช. ยื่นขอแก้ไขเนื้อหาก่อนที่ กมธ.  
จะน�าเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ ให้ สปช. ลงมติ 
ในข้ันตอนสุดท้ายในเดือนกนัยายน 2558 แต่ช่วงโค้งสดุท้าย
ของการร่างรัฐธรรมนูญ ได้เกิดกระแสคัดค้านกดดันอย่าง 
ต่อเนือ่ง ไม่เพียงแต่ฝ่ายการเมอืงทีไ่ม่เห็นด้วยกับเนือ้หาร่าง
รฐัธรรมนญู แต่ยงัรวมถึงองค์กรต่างๆ ท่ีได้รบัผลกระทบจาก
ร่างรัฐธรรมนูญ เช่น องค์กรอิสระที่ถูกลดอ�านาจลง อาทิ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงสถาบันตุลาการก็แสดงท่าที
คัดค้าน โดยนายศรีอัมพร ศาลิคุปต์ ผู ้พิพากษาอาวุโส 
ในศาลฎีกาได้น�าจดหมายเปิดผนึกผู้พิพากษา 1,380 คน  
ท่ีไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญในเร่ืองการเพิ่มสัดส่วน 
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ที่มาจากฝ่าย
การเมอืง4 หรอืแม้แต่ก�านนัผูใ้หญ่บ้านกป็ระกาศจะเคล่ือนไหว 
ต่อต้าน เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญก�าหนดให้มีองค์กรบริหาร
ท้องถิ่นเต็มพื้นที่จังหวัดภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะท�าให้บทบาทของก�านันและผู้ใหญ่บ้าน
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นลดลง

แรงกดดนัเหล่านีท้�าให้ กมธ. ต้องยอมปรบัแก้เนือ้หา
บางส่วนออกเพือ่ลดแรงเสยีดทาน อาท ิตดั “สภาตรวจสอบ
ภาคพลเมอืง” และ “สมัชชาคณุธรรมแห่งชาต”ิ ออก รวมท้ัง 
ไม่ให้ “กลุ่มการเมือง” สามารถส่งผู้สมัคร ส.ส. ได้ และ
ยกเลิก “โอเพ่น ลิสต์” ที่ถือเป็นนวัตกรรมที่ กมธ. คิดค้น 
ขึ้นมาใหม่ การประนีประนอมดังกล่าวท�าให้ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ผ่านการกลั่นกรองเป็นร่างสุดท้ายและใช้เวลายกร่าง
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รวมทั้งหมด 9 เดือน ยังคงเนื้อหาส�าคัญอยู่ เช่น ที่มานายก
รฐัมนตรยีงัคงเปิดช่องให้คนนอกมาเป็นได้ แต่ต้องผ่านความ
เหน็ชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎร ระบบเลอืกต้ัง ส.ส. ท่ีก�าหนด
ให้มีจ�านวน ส.ส. 450-470 คน และเป็นคร้ังแรกท่ีจะน�า
ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมจากประเทศเยอรมนีมาใช้ 
ส่วนท่ีมาของ ส.ว. ให้เป็นลกูผสมคอื จากการเลอืกตัง้ 77 คน 
และจากการสรรหา 123 คน นอกจากนี ้ร่างรฐัธรรมนญู ยงัมี
เคร่ืองมือป้องกันประชานิยม โดยก�าหนดให้พรรคการเมือง 
ต้องก�าหนดแหล่งทีม่าของเงนิในการหาเสยีงของตน รวมทัง้
มข้ีอก�าหนดให้การแก้ไขรฐัธรรมนูญท�าได้ยากกว่าเดมิ อกีทัง้
ยงัคงให้มีคณะกรรมการยทุธศาสตร์การปฏริปูและการปรองดอง 
แห่งชาติ (คปป.) ตามข้อเสนอเดิม

การปรับแก ้ ในลักษณะ “ถอยกลางซอย” นี้  
ดร.บวรศักดิ์ ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจมีเนื้อหา 
ไม่เป็นประชาธปิไตยเตม็ใบ เพราะการจัดท�าครัง้นีต่้างจากปี 
2540 และ 2550 ที่จะเขียนตามใจชอบไม่ได้ แต่ถูกล็อค 
ให้เขียนตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวก�าหนดไว้ ที่ส�าคัญต้อง 
ร่างให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ถ้า กมธ. เขียนให้เป็น
ประชาธิปไตยจ๋า เมื่อถึงปี 2559 ที่ประกาศใช้ความขัดแย้ง
กอ็าจกลบัมาอีก เพราะนกัการเมอืงยงัพดูเหมือนเดิม จะกลบั
ไปสู่วงจรเก่า คือประชาธิปไตยเต็มใบบวกความขัดแย้ง  
จนอาจน�าไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญครั้งใหม่อีก5 

แม้จะมีการปรับแก้ร ่างรัฐธรรมนูญในลักษณะ
ประนีประนอมแล้ว แต่เมือ่ถงึวนัลงมตชิีข้าดร่างรฐัธรรมนญู
ในวันที่ 6 กันยายน 2558 กลับปรากฎว่า สปช. เกินคร่ึง 
ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนน 135 ต่อ 105 โดยงด 
ออกเสียง 7 เสียง ส่งผลให้ร่างรัฐธรรมนูญต้องตกไป และ
ต้องเริม่กระบวนการยกร่างรฐัธรรมนญูใหม่อกีครัง้ ท่ามกลาง
เสยีงวพิากษ์วจิารณ์ของนกัการเมอืงว่า เหตุที ่สปช. ไม่เหน็ชอบ 
ร่างรัฐธรรมนูญเพราะไม่อยากให้รีบเลือกต้ัง แต่ต้องการ 
ให้ พล.อ.ประยทุธ์ เป็นนายกฯ บรหิารประเทศต่อไป เพราะ
ถ้าต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกรอบ ก็เท่ากับเป็นการยืดเวลา
บริหารราชการแผ่นดินไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปีครึ่ง รวมทั้ง 
มกีระแสข่าวว่า การคว�า่ร่างรัฐธรรมนญูฉบบันี ้กเ็นือ่งมาจาก  
ความกังวลของ คสช. ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2558  
อาจไม่ผ่านการลงประชามต ิซึง่จะส่งผลกระทบอย่างรนุแรง
ต่อการสนับสนุนรัฐบาลและ คสช. โดยก่อนการลงมติของ 

สปช. ได้มีกระแสข่าวว่านายทหารชั้นผู ้ใหญ่ของ คสช.  
ได้ล็อบบี้สมาชิก สปช. ให้คว�่าร่างรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่า 
มีการต่อรองเพื่อแลกกับการเข้าไปในนั่งในสภาขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศที่จะมีการตั้งขึ้นใหม่6 ขณะที่นายไพบูลย์  
นิติตะวัน กมธ. ยกร่างฯ กล่าวภายหลังการลงมติว่า สปช. 
ส่วนใหญ่ท่ีไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะเห็น
ว่าสถานการณ์ทางการเมืองยังมีความขัดแย้ง จึงเห็นว่าควร
ไม่รบัร่างรฐัธรรมนญูเพ่ือลดความขดัแย้งและเร่งแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจให้กับประชาชนก่อน7

เมื่อร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจาก สปช. 
ท�าให้ต้องนับหนึ่งเพื่อเริ่มกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่
อกีคร้ังหนึง่ โดย คสช. ได้ต้ังกรรมการร่างรัฐธรรมนญูชดุใหม่ 
21 คน มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ ที่ปรึกษา คสช. เป็นประธานฯ 
ก�าหนดร่างรฐัธรรมนญูให้เสรจ็ภายใน 180 วนั จากนัน้จงึจะ
มีการลงประชามติและออกกฎหมายลูกให้เสร็จ ท�าให้การ
เลอืกตัง้ต้องเลือ่นออกไปเป็นประมาณปี 2560 ซึง่เป็นไปตาม
สูตร 6-4-6-4 ที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ระบุไว้8 
กล่าวคือใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญ 6 เดือน เตรียมการท�า
ประชามติ 4 เดือน ถ้าผ่านประชามติจะมกีารท�ากฎหมายลกู
และเสนอต่อ สนช. รวมถึงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา  
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จากนั้นก็จะรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งอีกราว 4 เดือน รวมระยะเวลาทั้งหมด 20 เดือน 

ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย ฤชุพันธุ์
แม้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกภายใต้ คสช.  

จะสะดดุลงกลางทาง แต่กลไกการร่างรัฐธรรมนญูก็ยงัเดนิหน้า 
ต่อโดยเปล่ียนจาก “คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ” 
มาเป็น “คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู” ทีม่นีายมีชยั ฤชุพนัธ์  
เป็นประธาน โดยมีก�าหนดเสร็จร่างฉบับสมบูรณ์ในเดือน
เมษายน 2559 ซึง่เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2559 ร่างรฐัธรรมนญู 
ฉบบัใหม่ (ร่างแรก) ได้ถกูน�าเสนอให้กบัสาธารณชนรบัทราบ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ ก่อนจะน�าไปปรับปรุง
แก้ไขต่อไป โดยเค้าโครงของร่างรัฐธรรมนูญฉบับ “มีชัย”  
ได้ปรับปรงุเนือ้หาส่วนใหญ่มาจากร่างของ “บวรศักดิ”์ และ
ยังคงหลักการเดิมที่ส�าคัญคือ เปิดช่องให้คนนอกมาเป็น
นายกรัฐมนตรีได้ ให้ ส.ว. มาจากเลือกตั้งทางอ้อม 200 คน 
ระบบเลือกตั้ง ส.ส. เป็นระบบ “จัดสรรปันส่วนผสม”  
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ใช้บตัรเดยีวนบัคะแนนสองระบบ ซึง่ไม่ยุง่ยากเหมอืนระบบ 
“สัดส่วนผสม” ในร่างชุด ดร.บวรศักดิ์ ส่วนเนื้อหาที่ม ี
การปรับแก้อย่างมนัียส�าคญั คอื ไม่ให้มีคณะกรรมการ คปป. 
ดังในร่างแรก แต่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยปัญหา 
เพื่อหาทางออกทางการเมืองจากมาตรา 7 ที่เคยเป็นปัญหา
ถกเถียงในช่วงวิกฤตการเมือง นอกจากนี้ยังปรับจ�านวน
มาตราในร่างรฐัธรรมนญูให้น้อยลงกว่าเดมิ เหลือ 15 หมวด 
270 มาตรา 

อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องใหม่และมีความส�าคัญคือ 
มาตรา 190 ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการท�างานของส�านกังาน
กองทนุสนับสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) โดยกระทรวง
การคลังได้มหีนงัสอืถงึคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูตามค�า
สั่งของ คสช. ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา 
190 และมาตรา 204 วรรค 2 โดยมีเนื้อหาห้ามไม่ให้มีการ
ออกกฎหมายเพื่อจัดเก็บและจัดสรรภาษีเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะ (Earmarked Tax) รวมทัง้ให้มบีทเฉพาะกาลให้หน่วย
งานทีจั่ดตัง้ขึน้โดยกฎหมายลกัษณะนีบั้งคบัใช้ไปได้อกีไม่เกนิ 
4 ปี ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณให้องค์กร
สาธารณะประโยชน์ เช่น สสส. องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และ
กองทนุพฒันาการกีฬาแห่งชาต ิแม้ว่าโดยความเป็นจรงิแล้ว 
สสส. จะได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสรมิสขุภาพ พ.ศ. 2544 ซึง่ก�าหนดให้มกีารจดัเกบ็ 
“ภาษีบาป” เพิ่มขึ้น 2% จากอัตราปกติ เพื่อน�ามาใช้จ่าย 
ในภารกิจของ สสส. จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
รัฐบาลแต่อย่างใด เช่น เดิมกรมสรรพสามิตเก็บได้ 100%  
ก็ให้เก็บเพิ่มเป็น 102% จึงหมายความว่า ภาษีที่รัฐเก็บได้
จากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ยังอยู่ครบถ้วน 100% ไม่ได้หาย 
ไปไหน9 แต่หลายฝ่ายกลับเข้าใจผิดว่ากองทุนในลักษณะ 
Earmarked Tax จะท�าให้รัฐไม่สามารถเก็บภาษีได้อย่าง 
เต็มเม็ดเต็มหน่วย 

ส�าหรบัความเคลือ่นไหวของสงัคมต่อร่างรัฐธรรมนญู
ฉบับนายมีชัย น้ัน มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ใน 
หลายประเด็น เช่น นักการเมืองที่ได้รับผลกระทบจากร่าง 
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง
เกีย่วกบัรปูแบบการเลอืกตัง้และขัน้ตอนการคดัเลอืกสมาชกิ
วุฒิสภา ส่วนเครือข่ายองค์กรภาคีด้านสุขภาพ 579 องค์กร

ได้คัดค้านการยกเลิก Earmarked Tax เนื่องจากเป็นหลัก
ปฏิบัติสากลและไม่ได้กระทบต่อการจัดเก็บภาษีรัฐ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนส�าคัญทั้งหมดอยู่ที่การท�าประชามติ 
ที่จะมีขึ้นกลางปี 2559 ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่
ร่างมาถึงสองครั้งนี้ จะผ่านและน�ามาบังคับใช้เป็นกฎหมาย
สงูสดุของประเทศต่อไปหรอืไม่ และยงัจะเป็นปัจจยัชีท้ศิทาง
ของรฐับาลว่า จะอยูบ่รหิารประเทศต่อเนือ่งอกีกีปี่ เช่นเดยีว
กับการปฏิรูปประเทศ ที่สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) เป็นผู ้รับไม้ต่อจาก สปช. จะสามารถผลักดัน
ระเบียบวาระ และข้อเสนอต่างๆ ให้ส�าเร็จได้มากน้อยเพียง
ใด ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งส�าคัญของประเทศ 

บทสรุป
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นหนทางไปสู ่

การปฏริปูประเทศ และน�าพาประเทศเข้าสูร่ะบอบการเมือง
แบบประชาธปิไตย ผ่านการใช้อ�านาจอธปิไตยของประชาชน
โดยการเลือกต้ังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การร่างรัฐธรรมนูญ
ท่ามกลางกระแสความขดัแย้งทางการเมอืง และการต่อต้าน
ประเด็นการปฏรูิปทีส่่งผลกระทบต่อองค์กรของรฐั นกัการเมือง  
และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ท�าให้กระแสต่อต้านและ
วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆ เป็นสิ่งที่ 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามร่างรัฐธรรมนูญปี 2558 ที่ถูก 
คว�่าไปและร่างฉบับปี 2559 นั้น มีข้อก�าหนดการสรรหา 
ผู้แทนประชาชน โดยเฉพาะ ส.ส. และ ส.ว. ที่แตกต่างไป 
จากรัฐธรรมนูญของไทยในอดีต ซ่ึงย่อมจะส่งผลต่อระบบ 
การเลอืกต้ัง และผลลพัท์ทางการเมอืงทีอ่าจแตกต่างออกไป  
จึงต้องจับตามองว่า ร่างรัฐธรรมนญูปี 2559 จะได้รบัการแก้ไข 
ในประเด็นใดบ้าง และจะผ่านขั้นตอนการลงประชามติ  
จนน�าไปสู่การออกกฎหมายลูก เพื่อใหเ้กิดการเลือกตั้ง และ
คืนอ�านาจให้กับประชาชนตามโรดแมปของ คสช. หรือไม่ 
หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการลงประชามติ นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้า คสช. ก็อาจหยิบยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใด 
ฉบับหนึ่งมาปรับปรุง เพื่อออกเป็นรัฐธรรมนูญและจัดการ
เลือกตั้ง โดยไม่ต้องท�าการลงประชามติอีก ปี 2559 จึงเป็น
ช่วงเวลาส�าคัญที่จะก�าหนดอนาคตทางการเมืองของไทย
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