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คํานํา 
 

หลังจากที่ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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จึงไดปรึกษาหารือกับผูแทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร ซ่ึงก็เห็นวาโครงการดังกลาวจะมีประโยชน 
ทางวิชาการ มูลนิธิฯ จึงสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยในโครงการนี้ 
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โดยรวบรวมเอกสาร รายงานการวิจัย ผลการสัมมนา บทความทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนมาก  
และไดจัดทําบทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จนแลวเสร็จ ซ่ึง
ประกอบดวย เนื้อหา ๒ สวน ดังนี้ 

สวนที่ ๑  บทวิเคราะหสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ และบทวิเคราะห คําปรารภ ถึง หมวด 
๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

สวนที่ ๒  บทวิเคราะห หมวด 6 ถึงบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ผู เขียนหวังวา  บทวิเคราะหทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในสวนที่ ๑ นี้ จะเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนไมมากก็นอย และถือ
โอกาสขอบคุณมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร ที่สนับสนุนโครงการนี้  สําหรับสวนที่ 2 จะไดนําเสนอในโอกาส
ตอไป 
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บทที่ ๑ 
บทวิเคราะหสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐1 

 
1.1 องคประกอบ อํานาจหนาท่ีขององคกรยกรางรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ก. องคประกอบของสภารางรฐัธรรมนูญ ชุด ๒๕๕๐ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พ .ศ .  ๒๕๔๙  บัญญัติใหมี 
สภารางรัฐธรรมนูญ โดยมีองคประกอบ ที่มา และลักษณะตองหามของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 2 

๑) มีสมาชิกจํานวน ๑๐๐ คน 
๒) พระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯแตงตั้งจากสมาชิกสมัชชาแหงชาติ จํานวน ๒,๐๐๐ คน  

ซ่ึงคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกจากบัญชีรายช่ือผูสมควรไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง 

๓) ไมเปนบุคคลผูซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี ้
(๑) เปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองภายใน 

สองปกอนวันไดรับการคัดเลือก 
(๒) ดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะเดยีวกัน 
(๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน 

๔) ในกรณีมีกฎหมายหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง มิใหนํากฎหมายนั้นมาใช
บังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

๕) ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

ในสภารางรัฐธรรมนูญ จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภาจํานวนยี่สิบหาคน 
และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนหรือมิได เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวนสิบคน  ตามคําแนะนํา 
ของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
เพื่อทําหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชน
ในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จเพื่อเสนอ
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการตอไป 

 

                                                        
1  ผูเขียนขอใชคําวา “สภารางรัฐธรรมนญู ชุด พ.ศ. ๒๕๕๐” แทน “สภารางรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙” 
2   มนตรี  รูปสุวรรณ,กรอบแนวคิดการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (พ.ศ.๒๕๕๐),โรงพิมพเดือนตุลา,๒๕๔๙,หนา ๘. 
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จากการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญชุดนี้นั้น ปรากฏผล ดังนี้ 
๑. มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติตามมาตรา ๒๐  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช  ๒๕๔๙  จํานวน ๑,๙๘๒ คน  
ตามประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 3 และแบงออกเปน ๔ ภาค ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม  
และภาควิชาการ 

- ภาครัฐ จํานวน ๕๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๙๖ 
- ภาคเอกชน จํานวน ๕๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๕๐ 
- ภาคสังคม จํานวน ๕๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๑๔ 
- ภาควิชาการ จํานวน ๓๒๕ คน คดิเปนรอยละ ๑๖.๔๐ 

๒. ไดมีการเรียกประชุมสมัชชาแหงชาติคร้ังแรก เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ใน
การนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินไป 
ทรงประกอบพิธีเปดประชุมสมัชชาแหงชาติ และตอมามีการประชุมสมัชชาแหงชาติ เพื่อคัดเลือกสมาชิก
ดวยกันเองเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในวันจันทรที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงผลการสรรหาสมาชิก 
สภารางรัฐธรรมนูญ ไดจํานวน ๒๐๐ คน แบงออกเปน ๔ ภาค ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม  
และภาควิชาการ 

- ภาครัฐ จํานวน ๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๐๐   
- ภาคเอกชน จํานวน ๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๐๐ 
- ภาคสังคม จํานวน ๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๐๐ 
- ภาควิชาการ จํานวน ๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๐๐ 
๓. หลังจากคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ไดรับบัญชีรายช่ือที่ไดรับการคัดเลือกจาก

สมัชชาแหงชาติ จํานวน ๒๐๐ คน ดังกลาวแลว คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ไดคัดเลือกผูสมควร 
เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙  และนําความกราบบังคม
ทู ล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  
ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ จํานวน ๑๐๐ 
คน ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐4 โดย พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ ซ่ึงสัดสวนของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญชุดนี้นั้น แยกเปน 

๓.๑  ภาคอาชีพ ประกอบดวย 
 - ภาครัฐ ๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๐๐ 

                                                        
3 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒3 ตอนพิเศษ ๑๒7 ง  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
4 โปรดดู ภาคผนวกที่ ๑. 
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 - ภาคเอกชน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๐๐ 
 - ภาคสังคม ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๐๐ และ 
 - ภาควิชาการ ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๐๐ 

๓.๒ ภาคภูมิภาค ประกอบดวย 
 - ภาคเหนือ ๑๐ คน  
 - ภาคกลาง ๖๘ คน  
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ คน และ 
 - ภาคใต ๑๐ คน 

ตอมาในคราวการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวนัที่ ๘ มกราคม  
๒๕๕๐ ที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ไดลงมติเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญใหเปนประธาน 
และรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ5 คือ 

๑) นายนรนิติ เศรษฐบุตร เปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 
๒) นายเสรี สุวรรณภานนท เปนรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง 
๓) นายเดโช สวนานนท เปนรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง  
ทั้งนี้ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  
นอกจากนี้ ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญซึ่งถือเปนองคกรยอย 

ในสภารางรัฐธรรมนูญ แตมีสวนสําคัญที่สุดในการยกรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๒๕ บัญญัติหลักการไววา ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ  
ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓๕ คน ประกอบดวย 

๑. ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือก 
ตามมติของสภา จํานวน ๒๕ คน และ 

๒ .  ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง เปนหรือมิได เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามคําแนะนํา 
ของประธานคณะมนตรคีวามมั่นคงแหงชาติ จํานวน ๑๐ คน 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงจากพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ และจากการดาํเนนิการ
คัดเลือกคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  ปรากฏวา  ในคราวการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐ วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมไดลงมติคัดเลือกคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๔ วรรคสอง (๑) และ (๒) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้  

                                                        
5  สภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ,รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐  
วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๐. 
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(๑)  กรรมาธิการจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
ที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภา จํานวน ๒๕ คน ซ่ึงตั้งจากบุคคลที่เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทั้งหมด 
โดยไมไดแตงตั้งจากบุคคลภายนอก แบงออกเปน ๔ ดาน ไดแก ดานนิติศาสตร ดานรัฐศาสตร ดานวิชาการ 
และดานสังคม  

(๑.๑)  ดานนิติศาสตร จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ 
(๑.๒)  ดานรัฐศาสตร จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๘.๐๐ 
(๑.๓)  ดานวิชาการ จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๐๐ 
(๑.๔)  ดานสังคม จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๐๐  

(๒) กรรมาธิการจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
ตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ จํานวน ๑๐ คน  

๖. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓ คณะ ประกอบดวย 

๖.๑  คณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวม 
ของประชาชน  และการกระจายอํานาจ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 ๑) ควรมีการกําหนดสิทธิและเสรีภาพใหชัดเจน และขยายสิทธิและเสรีภาพ 
ใหมากยิ่งขึ้นกวาเดิม โดยระบุเร่ืองการจํากัดสิทธิใหชัดเจน 

 ๒) ควรสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ 
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวใหมากที่สุดโดยไมกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยมีกลไก 
ทําหนาที่สงเสริมการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเปนรูปธรรม 

 ๓) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคตามพันธกรณี
ระหวางประเทศ ยอมไดรับความคุมครอง 

 ๔) ควรบัญญัติเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในดานตาง ๆ ไวในรัฐธรรมนูญ 
 ๕) ควรสงเสริมใหมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากขึ้น 
๖.๒ คณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบท่ี ๒  วาดวยสถาบันการเมือง  

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 ๑) ควรมีสองสภา โดยสมาชิกวุฒิสภามีคุณสมบัติสูง 

๒) ควรเปลี่ยนแปลงการเขาสูตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาใหม 

๓)  ควรจัดระบบการควบคุมการเลือกตั้ งให เปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม 
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

๔) ควรกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนอิสระจากพรรคการเมือง  
การครอบงําทางการเมืองและผลประโยชนทับซอน ในการทําหนาที่นิติบัญญัติ 
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๕) นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยมีบทบัญญัติหามมี
ผลประโยชนทับซอน ทั้งในระหวางการดํารงตําแหนงและหลังจากพนจากตําแหนง 

๖) ฝายบริหารตองรับผิดชอบตอสภา และควรใหฝายบริหารถูกตรวจสอบโดยสภา
และองคกรตรวจสอบอื่นไดงายขึ้น รวมทั้งใหพรรคการเมืองเสียงขางนอยในสภามีบทบาทสําคัญ 
ในการตรวจสอบฝายบริหารอยางแทจริง 

๗) ใหพรรคการเมืองเปนสถาบันการเมืองอยางแทจริง และมีบทบัญญัติวาดวย 
การใหเงินสนับสนุนและเงินบริจาคพรรคการเมืองอยางชัดเจน และเหมาะสม 

๘) ควรมีบทบัญญัติวาดวยจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง และขาราชการ 
รวมทั้งบทกําหนดโทษ 

๙ )  ควรมีการกํ าหนดความสัมพันธ ระหว างนักการ เมืองกับข าราชการ 
อยางเหมาะสม 

๖.๓ คณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกรอบท่ี ๓ วาดวยองคกรตรวจสอบอิสระ 
และศาล โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

๑) ควรคงองคกรตรวจสอบอิสระและศาลไวทั้งหมด โดยปรับปรุงอํานาจหนาที่ 
ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพขึ้น 

๒) ปรับปรุงระบบการสรรหาองคกรตรวจสอบอิสระใหมีความอิสระและเปน
กลางอยางแทจริง ไมควรใหวุฒิสภาเปนองคกรทําหนาทีแ่ตงตั้งองคกรตรวจสอบอิสระเพียงองคกรเดียว 

๓) ควรมีระบบการตรวจสอบการทํางานขององคกรตรวจสอบอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

๔) ควรใหประชาชนเขาสูกระบวนการยุติธรรมของศาลและองคกรตรวจสอบ
อิสระโดยตรงไดงายขึ้น 

๕) ระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่ไมชอบดวยกฎหมาย ควรใชระบบไตสวน
โดยเร็ว 

 
ข. อํานาจหนาท่ีของสภารางรฐัธรรมนูญ ชุด ๒๕๕๐ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติ 
ใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

(๑) ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ  ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
ที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภา จํานวน ๒๕ คน และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิก 
สภารางรัฐธรรมนูญ  จํานวน๑๐  คน  ตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  
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ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๕) ดังรายละเอียดซึ่งไดกลาวไวแลว 
ในตอนตน  

นอกจากนี้ สภารางรัฐธรรมนูญ ยังไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการของสภารางรัฐธรรมนูญ 
ประกอบดวยคณะกรรมาธิการ ๑๓ คณะ ดังนี้ 

๑) คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีสวนรวมและการประชามติ 
๓) คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมสีวนรวมของประชาชนภาคกลาง 
๔) คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนภาคเหนือ 
๕ )  คณะกรรมาธิ ก ารรั บฟ งคว ามคิ ด เห็ นและการมี ส วนร วมของประชาชน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๖) คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนภาคภาคใต 
๗) คณะกรรมาธิการวิสามัญประจําจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
๘) คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 
๙) คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธและเผยแพร 

๑๐) คณะกรรมาธิการวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
๑๑)  คณะกรรมาธิการวิชาการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม 
๑๒) คณะกรรมาธิการกิจการสภารางรัฐธรรมนูญ 
๑๓) คณะกรรมาธิการยกรางหลักเกณฑ วิธีการออกเสียงประชามติและการออกเสียงประชามติ 

(๒) เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหจัดทําคําชี้แจงวา
รางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้น มีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  ๑๒ องคกร และบุคคล  
เพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็น โดยองคกรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 
๒๕๔๙ จํานวน ๑๒ องคกร (มาตรา ๒๖) นั้น ประกอบดวย 

(๑) คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
(๒) สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(๓) คณะรัฐมนตรี 
(๔) ศาลฎีกา 
(๕) ศาลปกครองสูงสุด 
(๖) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๗) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(๘) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
(๙) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
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(๑๐) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(๑๑) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(๑๒) สถาบันอุดมศึกษา  
ทั้งนี้ สภารางรัฐธรรมนูญไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นขององคกร 

ตามรัฐธรรมนูญ  
 
1.2 การศึกษาเปรยีบเทียบสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับ องคกรยกรางรฐัธรรมนูญฉบบัอ่ืน ๆ 

ก. ประวัติขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญไทยในอดีต ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงปจจุบัน 
การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขนั้น ไดดําเนินมากวา ๗๕ ป ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีการประกาศใช ยกเลิก และแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญหลายครั้ง เพื่อใหเหมาะสมแกสภาวการณของบานเมืองและกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  

“องคกรยกรางรัฐธรรมนูญ” จึงเปนคณะบุคคลที่ทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมักเกิดขึ้น 
เมื่อมีการประกาศใช ยกเลิก และแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและตองการใหมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร  
โดยองคกรยกรางรัฐธรรมนูญนี้จะเกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญซึ่งไดบัญญัติหลักการใหมีองคกรยกราง
รัฐธรรมนูญที่มี ช่ือเ รียกวา  “สภารางรัฐธรรมนูญ” บาง  “คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ” บาง  
ทั้งนี้ แลวแตกรณี โดยมีหนาที่หลัก คือ การจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับสําหรับเปนแนวทาง 
การปกครองประเทศสืบไป 

หากจะกลาวถึงองคกรยกรางรัฐธรรมนูญนับแตมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
ตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๕ เปนตนมานั้น ตามรัฐธรรมนูญ (อดีตและปจจุบัน) ไดมีการกําหนดองคกรรางรัฐธรรมนูญไว
ดังตอไปนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๔๙๐ บัญญัติหลักการ 
ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ เปนผูจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ โดยมีที่มา 
องคประกอบ และอํานาจหนาที่ ดังนี้ 6 

องคประกอบของสภารางรัฐธรรมนูญ 
ตามมาตรา ๙๕ ทวิ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

๒๔๙๐ ไดบัญญัติใหมีสภาขึ้นสภาหนึ่ง เรียกวา “สภารางรัฐธรรมนูญ” ประกอบดวย สมาชิกซึ่งรัฐสภา
เลือกตั้งจากสมาชิกวุฒิสภา ๑๐ คน เลือกตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๐ คน และจากผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ๔ ประเภท ประเภทละ ๕ คน ไดแก 

ประเภท ๑ ผูมีคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนตามบทเฉพาะกาล
แหงรัฐธรรมนูญ 

                                                        
6  ประสิทธิ  ศรีสุชาติ, สภารางรัฐธรรมนูญ .รัฐสภาสาร ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓, ก.พ. ๒๕๑๐ หนา ๑๙-๓๗. 
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ประเภท ๒  ผูมีคุณสมบัติดังกลาวในประเภท ๑ และเปนผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงปลัดกระทรวง หรืออธิบดี หรือเทียบเทา 

ประเภท ๓  ผูมีคุณสมบัติดังกลาวในประเภท ๑ และเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกสภาผูแทน หรือสมาชิกพฤฒสภา (สมาชิกวุฒิสภา) หรือดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 

ประเภท ๔ ผูมีคุณสมบัติดังกลาวในประเภท ๑ และเปนผูสําเร็จการศึกษา ไดรับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา   

โดยกําหนดใหผูสมัครจะสมัครเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดแตเพียงประเภทเดียว 
และในมาตรา ๙๕ จัตวา บัญญัติไววา วิธีการในการสมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามขอบังคับซึ่งรัฐสภากําหนด สมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง
เมื่อตายหรือลาออกเทานั้น และมิใหมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทน ซ่ึงวุฒิสภาในขณะนั้นทําหนาที่รัฐสภา 
จึงไดตราขอบังคับวาดวยวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๙๑ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๑ อันมีสาระเกี่ยวกับวิธีการสมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  

รัฐสภาไดประชุม  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๔๙๑  เพื่อดํา เนินการเลือกตั้งสมาชิก 
สภารางรัฐธรรมนูญ ปรากฏผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 

๑. ผูไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๐ คน  และผูไดรับการเลือกตั้งจาก
สมาชิกสภาผูแทน จํานวน ๑๐ คน   

๒. ผูไดรับเลือกตั้งจากผูสมัครประเภท ๑ – ๔ ประเภทละ ๕ คน รวม ๒๐ คน 
สภารางรัฐธรรมนูญ ไดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่  ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๑  

ณ พระที่นั่งอภิเษกดุสิต โดยมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง ดังนี้ 
 (๑) เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ เปนประธาน 
 (๒) พระยาอรรถการียนิพนธ เปนรองประธาน 
 (๓) นายหยุด  แสงอุทัย  เปนเลขาธิการ 

และไดมีการเลือกตั้งกรรมาธิการขึ้น จํานวน ๕ คณะ ดังนี้ 
 (๑)  กรรมาธิการจัดระเบียบวาระ จํานวน ๕ คน 
 (๒)  กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๙ คน 
 (๓)  กรรมาธิการรับฟงความเห็นประชาชน จํานวน ๙ คน 
 (๔)  กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม จํานวน ๑๐ คน 
 (๕)  กรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญขั้นแปรญัตติ โดยกําหนดใหกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ เปนผูพิจารณา 
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 อํานาจหนาท่ีของสภารางรัฐธรรมนูญ 
ในการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญนั้น ที่ประชุมไดมีมติใหใชขอบังคับวาดวยการประชุม

และการปรึกษาของวุฒิสภา โดยอนุโลม  
๑. ใหสภารางรัฐธรรมนูญมีหนาที่รางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน  

นับแตวันที่ไดทําการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น  
๒. เมื่อไดรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหสภารางรัฐธรรมนูญสงรางรัฐธรรมนูญนั้น 

ไปยังรัฐสภาโดยไมชักชา และเมื่อรัฐสภาไดลงมติแลว ใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง 
๓. สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีสิทธิไปชี้แจงประกอบรางรัฐธรรมนูญในการประชุม

ปรึกษารางรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ในกรณีจะลงมติวาจะใหนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย  
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไมนั้นได 

โดยผลการดําเนินการของสภารางรัฐธรรมนูญชุดนี้นั้น สภารางรัฐธรรมนูญไดลงมติใหสง
รางรัฐธรรมนูญไปยังรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๑ และรัฐสภาไดพิจารณาปรึกษาเห็นชอบดวย  
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๙๒ โดยลงมติใหนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระราชทานใหใชเปนรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยสืบไป  และคณะอภิ รัฐมนตรี  ซ่ึงทําหนาที่ ผู สํา เร็จราชการแทนพระองค  
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไดลงพระนามและลงนามประกาศใหใชเปนรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๔๙๒) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒  

๒. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ซ่ึงประกาศใช เม่ือวันท่ี  
๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ โดยตามมาตรา ๖ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ได
บัญญัติหลักการใหมีองคกรยกรางรัฐธรรมนูญ ที่เรียกวา “สภารางรัฐธรรมนูญ” โดยกําหนดใหมีหนาที่ 
รางรัฐธรรมนูญ และใหมีฐานะเปนรัฐสภา ทําหนาที่นิติบัญญัติดวย ซ่ึงมีองคประกอบ จํานวน และอํานาจ
หนาที่ ดังนี้7 

องคประกอบ และจํานวนของสภารางรัฐธรรมนูญ 
มาตรา  ๗  แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร  พุทธศักราช  ๒๕๐๒  บัญญัติ 

ใหสภารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิก จํานวน ๒๔๐ คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงตั้ง ในกรณีที่ตําแหนง
สมาชิกวาง จะไดทรงตั้งแทนในตําแหนงที่วางนั้น 

และเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๐๒ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิก 
สภารางรัฐธรรมนูญ และไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีเปดประชุม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ 
๒๕๐๒ และตอมา สภารางรัฐธรรมนูญไดประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ  ๒๕๐๒  

 
 

                                                        
7 ประสิทธิ์ ศรีสุชาต,อางถึงแลว,หนา ๔๒-๖๓ 
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อํานาจหนาท่ีของสภารางรัฐธรรมนูญ 
โดยที่ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ บัญญัติให “สภาราง

รัฐธรรมนูญ” มีหนาที่รางรัฐธรรมนูญ และใหมีฐานะเปนรัฐสภา ทําหนาที่นิติบัญญัติดวย จึงมีอํานาจหนาที่
ดังนี้  

(๑) ทําหนาที่นิติบัญญัติ 
(๒) ทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ  
นอกจากนี้ ยังบัญญัติใหมีอํานาจตราขอบังคับการประชุมปรึกษาของสภา เกี่ยวกับการเสนอ

รางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การประชุม การปรึกษา และกิจการอื่น เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
ซ่ึงไดแก ขอบังคับการประชุมปรึกษาของสภารางรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.๒๕๐๔ โดยขอบังคับฯ ดังกลาวนี้  
ไดบัญญัติวิธีการอันเกี่ยวกับการทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญไวโดยละเอียด ทั้งนี้ เนื่องจากตามธรรมนูญ 
การปกครองฯ ไมไดบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการรางรัฐธรรมนูญไว คงบัญญัติแตเพียงหลักการวา เมื่อสภาราง
รัฐธรรมนูญไดรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว  ใหสภารางรัฐธรรมนูญประชุมในฐานะรัฐสภาพิจารณา 
รางรัฐธรรมนูญนั้นวาจะใหนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใช
หรือไม เทานั้น ซ่ึงตามขอบังคับฯ ไดกําหนดใหตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น ๔ คณะ ประกอบดวย 

(๑)  คณะกรรมาธิการฟงความคิดเห็นประชาชน จํานวน ๒๑ คน โดยมีหนาที่รวบรวม
พิจารณาความคิดเห็นของประชาชน แลวสรุปเปนบันทึกเสนอประธานสภาเปนคราว ๆ เมื่อประธานสภา
ไดรับบันทึกนั้นแลว ใหสงสําเนาบันทึกนั้นแกสมาชิกและกรรมาธกิาร 

(๒)  คณะกรรมาธิการระเบียบวาระ จํานวน ๑๕ คน มีหนาที่คนควาและรวบรวมหลักการ
สาระสําคัญอันควรพิจารณาในการรางรัฐธรรมนูญแลวเสนอเปนหัวขอระเบียบวาระตอประธานสภา 
เปนคราวๆ เมื่อประธานสภาไดรับหัวขอระเบียบวาระแลวใหบรรจุเขาระเบียบวาระประชุมตอไป 

(๓)  คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๑๕  คน  มีหนาที่ดํา เนินการจัด 
รางรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอตอที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ โดยตองถือตามหลักสาระสําคัญตามมติของสภา  

(๔)  คณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม จํานวน ๙ คน   
๓. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ตามมาตรา ๑๐ ไดบัญญัติ

หลักการใหคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอรางรัฐธรรมนูญตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติแตงตั้ง
องคกรยกรางรัฐธรรมนูญ ที่เรียกวา “คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๖  
โดยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญนี้ มีจํานวน ๒๓ คน มีพลเอก ประภาส  จารุเสถียร เปนประธานกรรมการ  

ตอมาไดเกดิเหตุการณ ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ จงึไดมีรัฐบาลชดุใหม ที่มีนายสัญญา  ธรรม
ศักดิ์  เปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ แตงตั้ง
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู จํานวน ๑๘ คน ซ่ึงมีนายประกอบ  หุตะสิงห  เปนประธานกรรมการ โดยให
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการไดตามทีเ่หน็สมควร ซ่ึงคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ได
ประชุม 
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และแตงตั้งคณะอนกุรรมการ จํานวน ๓ คณะ ทั้งนี้ เพือ่ชวยใหงานของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 
ดําเนินไปโดยรอบคอบและรวดเร็วขึน้ ประกอบดวย 

(๑)  คณะกรรมการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงมีนายจิตติ  ติงศภัทิย   
เปนประธานอนุกรรมการ 

(๒)  คณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นและเผยแพรมติและหลักการของคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมี  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช  เปนประธานอนุกรรมการ 

(๓)  คณะอนุกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมี นายสมภพ  โหตระกิตย  เปนประธาน
อนุกรรมการ  

โดยในขั้นตอนของการจัดรัฐธรรมนูญครั้งนี้ นอกจากคณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการ 
รางรัฐธรรมนูญจะไดดําเนินการยกรางรัฐธรรมนูญแลว ตามธรรมนูญการปกครองดังกลาวไดบัญญัติ 
ใหเสนอตอสภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดมีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา และเมื่อพิจารณาเสร็จแลวไดเสนอ 
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณา เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเสร็จแลว ก็ไดมีมติเห็นชอบ 
และไดนําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗  

๔. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ ตามมาตรา ๙ บัญญัติหลักการ 
ไววา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติซ่ึงประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๓๐๐ คน แตไมเกิน ๔๐๐ คน  
เปนผูแตงตั้งคณะกรรมาธิการคณะหนึ่งทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
โดยองคประกอบของคณะกรรมาธิการจะมีจํานวนเทาใด  ประกอบดวยบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือไม ใหเปนไปตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ สําหรับอํานาจหนาที่ 
ของคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญนั้น ก็มีกําหนดใหหนาที่รางรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เพื่อใหมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรภายในป พ.ศ. ๒๕๒๑ สวนสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น เมื่อไดรับ 
รางรัฐธรรมนูญแลวก็จะพิจารณาตามมาตรา ๑๐ ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๐  
ซ่ึงเมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวไดนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใช 
เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑  

๕. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พทุธศักราช ๒๕๓๔ ตามมาตรา ๖ บัญญัติหลักการ 
ใหมีสภานติิบญัญัติแหงชาตมิีหนาที่จดัทํารัฐธรรมนูญ โดยในการจดัทาํรัฐธรรมนูญนั้น สภานิติบญัญัติ
แหงชาติตองคาํนึงถึงการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นภายในป พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยสภานิตบิัญญัตินี้มีจํานวน ๒๐๐ 
คนแตไมเกิน ๓๐๐ คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนดิ ตามที่ประธานสภา
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) นําความกราบบังคมทูล โดยสภานิตบิัญญัติแหงชาติไดแตงตั้ง
คณะกรรมาธกิารทําหนาทีย่กรางรัฐธรรมนูญขึ้น เมื่อรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญเปน ๓ วาระ ตามบทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
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๒๕๓๔  โดยในการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง สภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติใหรับรางไวพิจารณาและแตงตั้ง
คณะกรรมาธกิารพิจารณารางรัฐธรรมนูญดําเนินการจนเสร็จสิ้นแลวนาํเสนอสภานิตบิัญญัติแหงชาติ  
เพื่อพิจารณาตอไปในวาระทีส่องและสามตามลําดับ และเมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาแลว  
ไดลงมติเห็นชอบใหนํารางรฐัธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใช 
เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ 

๖. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม โดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ไดบัญญัติใหมสีภาราง
รัฐธรรมนูญ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการยกรางและจัดทํารัฐธรรมนูญ  

๗. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามมาตรา ๑๙  
บัญญัติใหมี  สภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  โดยใหมีหนาที่จัดทํา 
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้งฉบับสําหรับเปนแนวทางการปกครองประเทศ 
  ซ่ึงรายละเอียดตามขอ ๖ และขอ ๗ จะแสดงไวในตารางที่ ๑ เปรียบเทียบขอแตกตาง
ระหวางสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับ พ.ศ.๒๕๕๐  
 

ข. ศึกษาเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐8 กับ สภารางรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

ตารางที่ ๑ 
เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ประเด็นขอแตกตาง สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑) จํานวน ๙๙ คน ๑๐๐ คน 

๒) ท่ีมา สภารางรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย
สมาชิก ดังตอไปนี้  

(๑) สมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจาก
ผู ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป น ส ม า ชิ ก 
สภารางรัฐธรรมนูญใหไดจังหวัดละ  
๑ คน (๗๖ คน)  

(๒) สมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้ง
จากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ 
จํานวน ๒๓ คน ดังตอไปนี้  

สภารางรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย
สมาชิกซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
มีจํานวน ๑๐๐ คน 

วิธีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มีดังนี้ 
๑. สมัชชาแหงชาติ ประกอบดวย

สมาชิกซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งจากผูมี สัญชาติไทยโดยกําเนิด  
อ า ยุ ไ ม ต่ํ า ก ว า สิ บ แปดป  มี จํ า น วน 
ไมเกิน ๒,๐๐๐ คน จากบุคคลจากกลุมตาง 

                                                        
8  ผูเขียนขอใชคําวา “สภารางรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐” แทน “สภารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิม่เติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙” 
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ประเด็นขอแตกตาง สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๆ

 (ก) ผู เชี่ยวชาญสาขากฎหมาย
มหาชน จํานวน ๘ คน  

(ข) ผู เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร
หรือรัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๘ คน 

(ค )  ผู มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ด า น
การเมือง การบริหารราชการแผนดิน
หรือการรางรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ
ที่ประธานรัฐสภากําหนด จํานวน ๗ คน 

ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และ
ภาควิชาการ จากภมูิภาคตางๆ 

๒.สมัชชาแหงชาติหนาที่คัดเลือก
สมาชิกดวยกันเองเพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือ 
ผูสมควรไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวน
๒๐๐ คนใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน นับ
แตวันเปดประชุมสมัชชาแหงชาติคร้ัง
แรก 

  ๓. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
คัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกลาว
ใหเหลือ ๑๐๐  คน  และนําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

๓) อํานาจหนาท่ี - ทําหนาท่ีจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ตามหลัก เกณฑ  วิ ธีการ  และ

ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
๑ .วิ ธีการพิจารณาและจัดทํ า 

รางรัฐธรรมนูญ การประชุม การลงมติ  
ก า ร แ ต ง ตั้ ง ก ร ร ม า ธิ ก า ร แ ล ะ 
ก า รดํ า เ นิ นก า รขอ งกรรม าธิ ก า ร  
การรักษาระเบียบและความเรียบรอย 
แ ล ะ กิ จ ก า ร อื่ น เ พื่ อ ดํ า เ นิ น ก า ร 
ตามบทบัญญัติของหมวดนี้ ใหใช
ข อบั ง คั บก ารประชุ มของรั ฐสภา 
โดยอนุโลม  ในระหวางที่ยังไมมี
ข อบั ง คั บก ารประชุ มของรั ฐสภา 
ให ใ ช ข อ บั ง คั บ ก า รป ร ะชุ ม ขอ ง 
สภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางกอน 
 

- เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 
ต ามหลั ก เ กณฑ  วิ ธี ก า ร  และ

ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
๑ .ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ  

ใ ห ส ภ า ร า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น
คณะหนึ่ง  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒ ิ
ซ่ึ ง เ ป น ห รื อ มิ ไ ด เ ป น ส ม า ชิ ก 
สภารางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือก
ต า ม ม ติ ข อ ง ส ภ า จํ า น ว น  ๒๕  คน  
และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนหรือมิไดเปน
สมาชิกสภาร างรัฐธรรมนูญจํ านวน  
๑๐  คนตามคํ าแนะนํ าของประธาน 
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑและวิ ธีการที่กํ าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา  
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 ๒. เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญได
จัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแลว 
ใหนําเสนอตอรัฐสภา   
 

๒ . เมื่ อคณะกรรมาธิ การยกร าง
รัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว  
ให จั ดทํ าคํ าชี้ แจงว าร างรั ฐธรรมนู ญ 
ที่ จั ดทํ าขึ้ นใหม นั้ น  มี ความแตกต าง 
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวย
เ หตุ ผ ล ในก า รแก ไ ข ไปยั ง สม าชิ ก 
สภารางรัฐธรรมนูญ  ๑๒ องคกรและบุคคล 
เพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็น 

 ๓. สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมี
สิทธิเขาชี้แจงประกอบรางรัฐธรรมนูญ
นั้น ในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาได  
ให รั ฐ สภ าพิ จ า รณ า เพื่ อ ให ค ว าม
เห็นชอบร า งรั ฐธรรมนูญทั้ งฉบับ  
โดยจะแกไขเพิ่มเติมประการใดมิได 
ก า ร ล ง มติ ใ ห ใ ช วิ ธี เ รี ย ก ชื่ อ แ ล ะ
ลงคะแนนโดย เปด เผยและต องมี
คะแนนเสียงใหความเห็นชอบในการที่
จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของทั้งสองสภา  

๔ . เ มื่ อ รั ฐ ส ภ า ล ง ม ติ ใ ห 
ความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแลว  
ใหประธานรัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญ
ขึ้ น ทู ล เ ก ล า ฯ  ถ ว า ย  แ ล ะ ใ ห นํ า
บทบัญญัติมาตรา ๙๓  มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม และใหประธานรัฐสภา 
เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

๕.ในกรณีที่จะตองดําเนินการ 

๓ .ใหคณะกรรมาธิ ก ารยกร า ง
รัฐธรรมนูญเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและ
เอกสารชี้แจงตามวรรคหนึ่งใหประชาชน
ทั่วไปทราบ ตลอดจนสงเสริมและจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ประกอบดวย 

๔. เมื่อสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ไดรับรางรัฐธรรมนูญและเอกสารแลว 
หากประสงคจะแปรญัตติแกไขเพิ่มเติม  
ให กระทํ า ได เ มื่ อมี สมาชิ กสภาร า ง
รัฐธรรมนูญลงชื่อรับรองไมนอยกวา  
๑  ใน  ๑๐  ของจํานวนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญที่มีอยูและตองยื่นคําขอแปร
ญัตติพรอมทั้งเหตุผลกอนวันนัดประชุม
สภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกที่ยื่นคําขอ
แปรญัตติหรือที่ใหคํารับรองคําแปรญัตติ
ของสมาชิกอื่นแลว จะยื่นคําขอแปรญัตติ
หรือรับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอื่นใด
อีกไมได 

๕ .ใหคณะกรรมาธิ ก ารยกร า ง
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ใหประชาชนออกเสี ยงประชามติ  
ตามมาตรา ๒๑๑  ปณรส วรรคหา 
 

รัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็นที่ไดรับมา 
และคําแปรญัตติ พรอมทั้งจัดทํารายงาน 

 ใหประธานรัฐสภาประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษากํ าหนดวั น ให ประชาชน 
อ อ ก เ สี ย ง ป ร ะ ช า ม ติ ซ่ึ ง จ ะ ต อ ง 
ไมกอน ๙๐ วันแตไมชากวา ๑๒๐ วัน 
นับแตวันประกาศ ทั้งนี้ วันออกเสียง
ป ร ะ ช า ม ติ ต อ ง เ ป น วั น เ ดี ย ว กั น 
ทั่วราชอาณาจักร 

การแกไขเพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติม
พร อมทั้ ง เหตุ ผล  เ ผ ยแพร ใหทร าบ 
เ ป น ก า ร ทั่ ว ไ ป  แ ล ว นํ า เ ส น อ ร า ง
รัฐธรรมนูญตอสภาร างรัฐธรรมนูญ 
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อพนกําหนด ๓๐ วัน
นั บ แ ต วั น ที่ ส ง เ อ ก ส า ร ใ ห อ ง ค ก ร 
และบุ คคล  เพื่ อพิ จ ารณาและ เสนอ 
ความคิดเห็น 

 ๖ .ในการออกเสียงประชามติ  
หากผลปรากฏวาประชาชนโดยเสียง 
ข า ง ม า ก เ ห็ น ช อ บ ด ว ย กั บ 
รางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภา
ดํ า เนินการตอไปตามมาตรา  ๒๑๑ 
สัตตรส แตถาเสียงขางมากไมเห็นชอบ
ดวยกับรางรัฐธรรมนูญนั้นหรือมีผูมา
ใชสิทธิออกเสียงประชามติเปนจํานวน
ไมถึงหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ 
ออกเสียงประชามติ ใหรางรัฐธรรมนูญนั้น
เปนอันตกไป 

๗. เมื่อมีประชามติเห็นชอบดวย
กับรางรัฐธรรมนูญใหประธานรัฐสภา
นํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯถวาย 
และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และ
มาตรา ๒๑๑ ปณรส วรรคสี่ มาใช
บังคับโดยอนโุลม และใหประธาน
รัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม-
ราชโองการ 

๖ . ก า รพิ จ า รณ าขอ งสภ า ร า ง
รัฐธรรมนูญเปนการพิจารณาเพื่อใหความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับและเฉพาะมาตราที่สมาชิกยื่นคํา
ข อ 
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญเสนอ โดยสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญจะแปรญัตติแกไขเพิ่มเติม
นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗ มิได 
เ ว น แ ต ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ย ก ร า ง
รัฐธรรมนูญจะเห็นชอบดวยหรือสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวา
สามในหาเห็นชอบดวยกับการแกไข
เพิ่มเติมนั้น  

๗. ใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํา 
รางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จ
ตามมาตรา ๒๘ ภายใน ๑๘๐ วันนับแต 
วันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก 

๘. เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จ
แลว  ให เผยแพรใหประชาชนทราบ 
และจัดใหมีการออกเสียงประชามติวา 
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จะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ 
รางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซ่ึงตองจัดทํา 
ไมเร็วกวา ๑๕ วันและไมชากวา ๓๐ วัน 

  นับแตวันที่ เ ผยแพรร างรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สภารางรัฐธรรมนูญประกาศกําหนด 
การออกเสียงประชามติตองกระทําภายใน
วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

  ๙. เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลว
เ ส ร็ จ ต า ม ม า ต ร า  ๒๙  ว ร ร ค หนึ่ ง  
ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ดํ า เ นิ น ก า ร ยก ร า งพระ ร าชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จํ า เปน 
เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้ง
ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จเพื่อเสนอ
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการ
ตอไปซ่ึงสภานิติบัญญัติแหงชาติตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับ
แตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญ  

๑๐ .  ในการออกเสียงประชามติ  
ถาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขาง
มากของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบ
ใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใช
บังคับแลว ใหประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย  และเมื่ อทรงลง 
พระปรม าภิ ไ ธ ย แ ล ว  ให ป ร ะ ก า ศ 
ในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได 
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๔)   องคกรท่ีให 

ความเห็นชอบ 
รางรัฐธรรมนญู 
ฉบับใหม 

- บัญญัติให “รัฐสภา” พิจารณา
เพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ โดยจะแกไขเพิ่มเติมประการ
ใดมิ ได โดยตองมีคะแนนเสี ยงให 
ความเห็นชอบในการที่จะใหออกใช
เ ป น รั ฐธรรมนูญมากกว า กึ่ งหนึ่ ง 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา 

- บัญญัติให “สภารางรัฐธรรมนูญ”
พิ จารณาเพื่ อให ความเห็ นชอบหรื อ 
ไม เห็ นชอบร างรั ฐธรรมนูญทั้ งฉบั บ 
และเฉพาะมาตราที่สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติ 
หรือที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
เสนอ โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
จะแปรญัตติแก ไข เพิ่ ม เติมนอกจาก 
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗ มิได เวนแต
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะ
เห็ นชอบด ว ยห รื อสมาชิ กสภาร า ง
รัฐธรรมนูญมีจํ านวนไมนอยกว าสาม 
ในหาเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมนั้น  

 
๕)  พระราชอาํนาจ  - มีบทบัญญัติเกี่ยวกับพระราช

อํานาจในการยับยั้งรางรัฐธรรมนูญได 
โดยเมื่อรัฐสภาลงมติใหความเห็นชอบ 
รางรัฐธรรมนูญแลว ใหประธานรัฐสภา 
นํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย  
และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาใช
บังคับโดยอนุโลม และใหประธาน
รัฐสภาเปนผูลงนามรัฐสนองพระบรม
ราชโองการ 

ใ น ก รณี ที่ พ ร ะ มห า กษั ต ริ ย 
ไมทรงเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ
และพระราชทานคืนมาหรือเมื่อพน
กําหนดเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทาน
คืนมาใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป

 
 

- ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับพระราชอํานาจ
ในการยับยั้งรางรัฐธรรมนูญ  
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๖)   การออกเสียง
ประชามต ิ

- มาตรา  ๒๑๑  ปณรส  วรรคหา 
บัญญัติวา  “ในกรณีที่มีคะแนนเสียง 
ใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของ
จํ านวนสมาชิ กทั้ งหมด เท าที่ มี อ ยู 
ของทั้งสองสภา ใหดําเนินการจัดใหมี
ประชามติเพื่อใหประชาชนออกเสียง
ล ง ค ะ แ น น ว า จ ะ เ ห็ น ช อ บ ห รื อ 
ไ ม เ ห็ น ช อบกั บ ร า ง รั ฐ ธ ร ร มนู ญ 
ที่สภารางรัฐธรรมนูญเสนอ”  

- บัญญัติหลักการเกี่ยวกับการออก
เสียงประชามติ โดยถาประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งโดยเสียงขางมากของผูมาออก
เสี ย งประชามติ เ ห็ นชอบใหนํ า ร า ง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับแลว  
ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํา 
รางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวาย และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 
ให ป ร ะ ก า ศ ใน ร า ช กิ จ จ า นุ เ บ กษ า 
และใชบังคับได 

 ใหประธานรัฐสภาดํ า เนินการ
ต อ ไปต ามม าตร า  ๒๑๑  สั ต ต รส  
แตถา เสียงขางมากไม เห็นชอบดวย 
กับรางรัฐธรรมนูญนั้นหรือมีผูมาใช
สิทธิออกเสียงประชามติเปนจํานวน 
ไมถึงหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ 
ออกเสียงประชามติ ใหรางรัฐธรรมนูญนั้น
เปนอันตกไป  

 

ในกรณี ที่ ป ร ะช าชนออก เสี ย ง
ประชามติ โดยเสียงขางมากของผูมาออก
เสียงประชามติไมเห็นชอบ คณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติกับคณะรัฐมนตรี
ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ
แ ห ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย ที่ ไ ด เ ค ย
ป ร ะ ก า ศ ใ ช บั ง คั บ ม า แ ล ว ฉบั บ ใ ด 
ฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน  
๓๐  วันนับแตวันออกเสียงประชามติ 
ไ ม เ ห็ น ช อ บ  แ ล ะ นํ า ขึ้ น ทู ล เ ก ล า
ทู ล ก ร ะ ห ม อ ม ถ ว า ย เ พื่ อ ท ร ง ล ง 
พ ร ะ ป ร ม า ภิ ไ ธ ย ป ร ะ ก า ศ ใ ช เ ป น
รัฐธรรมนูญตอไป 

 
๗)  การสิ้นสุดลง 

ของสภาราง
รัฐธรรมนูญ 

           สภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง  
ในกรณีดังตอไปนี้  

(๑) สภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวน
ส ม า ชิ ก เ ห ลื อ อ ยู ไ ม ถึ ง กึ่ ง ห นึ่ ง  
ตามมาตรา ๒๑๑ ทศ วรรคสี่  

๑. เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
และสภ า ร า ง รั ฐ ธ รรมนูญได จั ดทํ า 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
เสร็จแลว หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
๑๘๐  วั น  สุ ดแต เ วล า ใดจะถึ ง ก อน  
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ประเด็นขอแตกตาง สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๒) สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํา

รางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายใน
กําหนด 

ใหสภารางรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง  
 

 ระยะเวลาตามมาตรา  ๒๑๑  เตรส  
วรรคหนึ่ง 

(๓)  เมื่อรางรัฐธรรมนูญได
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาใหใช
บั ง คั บ เ ป น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง
ราชอาณาจักรไทย 

(๔) เมื่อรางรัฐธรรมนูญตกไป 
ตามมาตรา  ๒๑๑  เ ตรส  วรรคห า  
มาตรา  ๒๑๑ ปณรส  วรรคสี่  มาตรา 
๒๑๑ โสฬส วรรคสี่ หรือมาตรา ๒๑๑ 
สัตตรส 

๒. ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายใน
กํ าหนดเวลา  ๑๘๐  วัน  ก็ดี  สภาร า ง
รั ฐ ธ ร รมนู ญ ไ ม ใ ห ค ว า ม เ ห็ น ช อบ 
รางรัฐธรรมนูญก็ดี หรือในการออกเสียง
ประชามติประชาชนโดยเสียงขางมาก
ของผูมาออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ
ให ใช ร า งรั ฐธรรมนูญฉบับใหม ก็ ดี  
ใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง  

 

 ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญ
ส้ิ น สุ ด ล ง ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง  ( ๒ )  
ใหดําเนินการจัดใหมีสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญขึ้นใหมตามหมวดนี้ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา 
ตามมาตรา  ๒๑๑ เตรส วรรคหนึ่ง  
ทั้ งนี้  บุ คคลผู ที่ เ ค ย เป นสมาชิ ก 
สภารางรัฐธรรมนูญชุดเดิมจะเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอีกไมได  
 

 

 
1.3 วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ศึกษาเปรียบเทียบกับสภาราง

รัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๔๐) 
ก. จุดเดนของสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประการแรก องคประกอบของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงกําหนดให 
มาจากประกอบดวยบุคคลจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ  
จากภูมิภาคตางๆนั้น  ถือไดวาเปนหลักการที่ดี เพราะจะทําใหไดความเห็นที่หลากหลาย จากบุคคล 
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กลุมตาง ๆ  ในขณะที่สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหประกอบดวยสมาชิกจากจังหวัดละ  
๑ คน (๗๖ คน) และสมาชิกจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ จํานวน ๒๓ คน อันไดแก ผูเชี่ยวชาญ 
สาขากฎหมายมหาชน จํานวน ๘ คน ผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๘ คน  
และผูมีประสบการณดานการเมือง การบริหารราชการแผนดินหรือการรางรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑ 
ที่ประธานรัฐสภากําหนด จํานวน ๗ คน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) 
พุทธศักราช  ๒๕๓๙ มาตรา ๒๑๑ ทวิ) ทั้งนี้ เพื่อใหการยกรางรัฐธรรมนูญสําหรับเปนพื้นฐานสําคัญ 
ในการปฏิรูปการเมืองอันจะตองอาศัยจะตองอาศัยบุคคลผูเชี่ยวชาญจากสาขากฎหมายมหาชนและการเมือง 
การบริหารราชการแผนดินซึ่งนับวาเปนจุดเดนของสภารางรัฐธรรมนูญ ชุด ๒๕๔๐ เชนกัน 

ประการที่สอง  การที่สภารางรัฐธรรมนูญ  พ .ศ .  ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติมาตรา  ๓๐   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ วางหลักการใหเมื่อจัดทํา 
รางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่
จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการตอไป ซ่ึงสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
นั้น ถือเปนจุดเดนของสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เนื่องจากสภารางรัฐธรรมนูญเปนผูกําหนด
หลักเกณฑ รายละเอียดของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดเอง อันจะทําใหสาระสําคัญที่ตองมีในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญครบถวน ซ่ึงแตกตางจากสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ไมมีอํานาจในการตรา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คงปลอยใหเปนหนาที่องคกรอื่น ทําใหมีปญหาทางกฎหมายตามมา 
มากพอสมควร 

ประการท่ีสาม  การที่สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีบัญญัติหลักการเกี่ยวกับ 
การออกเสียงประชามติไว ซ่ึงนับไดวา เปนจุดเดนของสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในขณะที่ 
สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ กําหนดใหมีการออกเสียงประชามติ ก็ตอเมื่อรัฐสภาลงคะแนนเสียง 
ใหความเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เทานั้น 

 
ข. จุดดอยของสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประการแรก ที่มาของสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติหลักการใหมีสมัชชา
แหงชาติ จํานวน ๒,๐๐๐ คน และใหสมาชิกสมัชชาแหงชาติเลือกกันเองใหเหลือ จํานวน ๒๐๐ คน เพื่อให 
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเหลือ ๑๐๐ คน และเพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทําใหมีขอสงสัยกันมากเกี่ยวกับความโปรงใส 
ในการคัดเลือกกันเองของบุคคล จํานวน ๒,๐๐๐ คน ซ่ึงทําใหมีการบล็อกโหวต (Block Vote) กันไดโดยงาย  
ดังปรากฏจากหลักฐานการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหเหลือ ๒๐๐ คน ปรากฏวา 
ในบรรดาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ๒๐๐ คน มีสมาชิกสมัชชาแหงชาติที่ไมเลือกแมแตตัวเอง คือ ไมไดรับ 



 

   

27 

คะแนนเสียงเลย จํานวน ๕๐๒ คน (สวนหนึ่งอาจเปนเพราะไมมีเจตนาแทจริงที่จะเปน ส.ส.ร. หรืออาจจะเปนไปได 
ที่อีกสวนหนึ่งอาจเปนคะแนนเสียงจัดตั้งที่แฝงอยู คือ แตงตั้งมาสําหรับใหเลือกบุคคลอื่น) สมาชิกที่ไดรับคะแนน
เสียง ๑ คะแนน จํานวน ๔๓๓ คน (สวนใหญอาจมาจากคะแนนที่เลือกตนเอง ๑ คะแนนและสมาชิกที่ได 
รับคะแนนเสียง ๒-๓ คะแนน จํานวน ๔๖๖ คน โดยเปนผูไดรับคะแนนเสียง ๒ คะแนน จํานวน ๒๗๗ คน และ
ผูไดรับคะแนนเสียง ๓ คะแนน จํานวน ๑๘๙ คน (สวนใหญของผูที่ไดรับคะแนนเสียงกลุมนี้ อาจมาจาก 
การแลกเปลี่ยนคะแนนเสียงระหวางกันเอง และไมไดรับคะแนนเสียงจากบุคคลอื่นเลย) และเมื่อรวมจํานวน
สมาชิกสมัชชาแหงชาติทั้งหมดที่ไดรับเลือก จาก ๐ ถึง ๓ คะแนน จะเปนจํานวน ๑,๕๕๕ คน ในจํานวน 
ทั้งหมด ๑,๙๘๒ คน9 

ประการท่ีสอง  ที่มาของสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่บัญญัติหลักการใหรัฐสภา
เลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจากบุคคล ๒ ประเภท กลาวคือ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 
สภารางรัฐธรรมนูญจังหวัดละ ๑ คน (๗๖ คน) และผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ จํานวน ๒๓ คน นั้น  
ถือเปนจุดเดนของสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขามาสูตําแหนง
สภารางรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภา ประกอบกับการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๓ คน นั้น ก็เปนการคัดเลือก
โดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีการใหปริญญาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร 
แตละแหงคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในประเภทตาง ๆ ทั้ง ๓ ประเภท ๆ ละ
ไมเกิน ๕ คน เพื่อใหรัฐสภาเปนผูคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง อันถือวา เปนกระบวนการที่มีความยึดโยงกับ
ประชาชน และทําใหใหไดมาซึ่งผูเชี่ยวชาญตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางแทจริง  

ประการท่ีสาม  องคประกอบของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ (ชุด พ.ศ. ๒๕๕๐) 
ที่บัญญัติใหกรรมาธิการประกอบดวยบุคคล จํานวน ๓๕ คน ซ่ึงแบงเปนบุคคล ๒ ประเภท ประเภทแรก 
จํานวน ๒๕ คน กําหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญ เปนผูคัดเลือก  สวนประเภทที่สอง จํานวน ๑๐ คน 
กําหนดใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูคัดเลือก ซ่ึงการคัดเลือกดังกลาว เปนดุลพินิจของคณะมนตรี 
ความมั่นคงแหงชาติ ซ่ึงก็มิไดมีหลักประกันวา จะไดผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทั้งดานสาขากฎหมายมหาชน 
สาขารัฐศาสตร  สาขารั ฐประศาสนศาสตร  สาขาการบริหารราชการแผนดินหรือที่ เ กี่ ยวกับ 
การรางรัฐธรรมนูญอยางแทจริง นับวา เปนจุดดอยของการรางรัฐธรรมนูญครั้งนี้  นอกจากนี้  การทํางาน 
ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญคณะนี้ ยังกอใหเกิดความหวาดระแวงวาเปนรางทรงของคณะมนตรี
ความมั่งคงแหงชาติ และเกิดความหวาดระแวงกันในหมูคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และส.ส.ร.  
ดังปรากฏเปนขาวที่ทราบทั่วกัน ซ่ึงแตกตางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในสภารางรัฐธรรมนูญ 
ชุด พ.ศ.๒๕๔๐ ที่มีที่มาจากสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเอง ไมมีบุคคลภายนอกแตประการใด  

                                                        
9  อมร  จันทรสมบูรณ,สภาพวิชาการทางกฎหมายของประเทศไทย : สาเหตุแหงความลมเหลวของการปฏิรูปการเมือง ครั้งท่ี ๒ (กรณีศึกษา –Case study :  
   รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” ของสภารางรัฐธรรมนูญ ชุดท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๐) ,เอกสารเผยแพรใน www.pup-law.net, กรุงเทพมหานคร ,
๒๕๕๐,หนา ๒๕. 
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ประการท่ีสี่  การกําหนดระยะเวลาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหตองจัดทําให
แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันเปดประชุมครั้งแรก นั้น จากประสบการณของผูเขียนในการยก 
รางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญ ชุด พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรากฏวา สภารางรัฐธรรมนูญ ชุด พ.ศ.๒๕๔๐  
มีระยะเวลาในการดําเนินการ จํานวน ๒๔๐ วันนับแตวันที่สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครบจํานวน  
ซ่ึงมีระยะเวลาที่มากกวาสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ แตปรากฏวา รัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดยกรางขึ้นกลับมีปญหาในการบังคับใชรัฐธรรมนูญ และปญหาการตีความเปนอันมาก  
ซ่ึงเมื่อพิจารณาเงื่อนเวลาดังกลาวของสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว ทําใหมีความกังวลวา 
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีปญหาในการบังคับใช และปญหาการตีความมากกวา อันจะทําให
ระยะเวลาในการใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ส้ันลง 

 
1.4 องคกรยกรางรัฐธรรมนูญท่ีควรจะเปนในอนาคต 

ก. องคกรยกรางรัฐธรรมนูญตามแนวความคดิของ ศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ 
หลักการเบื้องตน 
ในสวนบทเบื้องตนของการเสนอใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง  

ที่วางหลักการไววา มีความมุงหมายจะปฏิรูปการเมืองใหประเทศไทยเปนประเทศเสรีประชาธิปไตย 
ที่มีระบบสถาบันการเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีการใชอํานาจรัฐอยางโปรงใสเพื่อประโยชนสวนรวม 
ประกอบกับการมีศาลและองคกรอิสระที่สําคัญของรัฐ ที่มีการจัดรูปแบบ  วิธีพิจารณา และระบบ 
ความรับผิดชอบที่เหมาะสม  ทั้งนี้ ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
เปนประมุข และเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบงแยกมิได  

ศาสตราจารย ดร.อมร  จันทรสมบูรณ  ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10 ไว มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

องคประกอบขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญ 
๑. กําหนดใหมี “คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ” ประกอบดวย 

กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจํานวน ๑๒ คน แบงเปน ๒ ประเภท คือ  
ประเภทที่หนึ่ง ไดแก กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ คน 

ไดแก 
(๑) ผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีถวายชื่อตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี จํานวน ๒ คน 
(๒) ผูทรงคุณวุฒิที่ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติถวายชื่อตามคําแนะนําของสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๒ คน 

                                                        
10  ศาสตราจารย ดร. อมร จันทรสมบูรณ , ความสําคญัของ “องคกรยกรางรฐัธรรมนูญ” ในการปฏิรปูการเมอืง, บทความสาระใน www.pub-law .net,
กรุงเทพมหานคร,๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙.   
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(๓) ผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีถวายชื่อจากอาจารยผูเชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดมาจากการสรรหา จํานวน ๖ คน 

ประเภทที่สอง ไดแก กรรมการที่มีประสบการณทางการเมือง ที่ประธานองคมนตรีถวายชื่อ
ตามคําแนะนําของคณะองคมนตรีจากผูท่ีเคยเปนนายกรัฐมนตรีมาแลว จํานวน ๒ คน 

๒ .  ใหมีประธานคณะกรรมการพิ เศษ เพื่ อยกร า งรั ฐธรรมนูญแห งชาติ  ๑  คน  
และรองประธาน ๑ คน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากกรรมการพิเศษเพื่อการยกรางรัฐธรรมนูญ
แหงชาติ โดยการถวายชื่อโดยประธานองคมนตรีตามคําแนะนําของคณะองคมนตรี 

การถวายรายชื่อบุคคล  ใหกระทําโดยผานประธานองคมนตรี  ภายใน ( . . . )วัน 
นับแตวันที่ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรนี้ใชบังคับ โดยใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน รองประธาน และกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ 

๓ .  วิ ธี ก ารสรรหา  คุณสมบัติ ผู ท รงคุณวุฒิ ท่ี เ ชี่ ย วชาญกฎหมายรั ฐธรรมนูญ 
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

เพื่อใหไดผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่ดีและเหมาะสม ใหวิธีการสรรหา คุณสมบัติของอาจารยที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก ตลอดจนผูมีสิทธิ 
ออกเสียงคัดเลือกผูเชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

๔. กําหนดใหบุคคลที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนกรรมการพิเศษเพื่อยก
รางรัฐธรรมนูญแหงชาติ ตอง 

(๑)  ไมเปนรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
(๒) ในชวงเวลาหกเดือนกอนวันที่ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรนี้ใชบังคับ  

ตองไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง หรือผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง และ 

(๓)  ภายในสามปนับแตวันพนจากตําแหนงกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ 
หามมิใหบุคคลดังกลาวสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา หรือสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และหามมิใหเปนขาราชการการเมือง 

๕. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ มีดังนี้ 
(๑) ยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีการออกเสียงเปนประชามติ  
(๒) เมื่อรางรัฐธรรมนูญผานความเห็นชอบโดยประชามติแลว ใหนําขึ้นทูลเกลาถวาย 

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชบังคับเปนรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไว 
ในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรนี้  

(๓) ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ภายใตการกํากับ
ดูแลของประธานกรรมการ และใหประธานกรรมการมีอํานาจกําหนดระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามความจําเปนและเหมาะสม รวมตลอดถึงใหมีอํานาจแตงตั้ง
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คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา และหรือผูเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตามที่เห็นสมควร 
 

๖. หนวยธุรการของคณะกรรมการพิเศษ 
กําหนดใหสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ และมีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ  
ใหประธานกรรมการแตงตั้งเลขานุการของคณะกรรมการคนหนึ่ง และรองเลขานุการของคณะกรรมการ ๒ คน 
จากขาราชการในสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ขั้นตอนการดําเนินการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ 
๑.  กําหนดใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ จัดทํารางรัฐธรรมนูญ

เปนวาระแรก พรอมทั้งเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ ภายใน ๖ เดือนนับแตวันที่มี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ “เอกสาร
ประกอบรางรัฐธรรมนูญ” นั้น เปนเอกสารที่มีความมุงหมายจะใหความรูและความเขาใจในรางรัฐธรรมนูญ
โดยสังเขป โดยเอกสารดังกลาวจะตองชี้แจงอธิบายโครงสรางของรางรัฐธรรมนูญ และอธิบายใหเห็นถึง
จุดมุงหมายในประเด็นสําคัญตาง ๆ ของบทบัญญัติในรางรัฐธรรมนูญและสาระสําคัญอยางอื่นที่จําเปน  
ที่ผูที่เกี่ยวของหรือประชาชนควรจะไดรับรู ตลอดจนความคาดหมายในความสําเร็จหรืออุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติ 

๒. เมื่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ  จัดทํารางรัฐธรรมนูญ 
ในวาระแรก ใหดําเนินการ ดังนี้ 

   (๒.๑) ใหสงรางรัฐธรรมนูญและเอกสารดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเพื่อพิจารณาและใหความเห็น 

   (๒.๒) จัดเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและเอกสารดังกลาวเปนการทั่วไป ตลอดจนสงเสริม
แ ล ะ 
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเปนการทั่วไป รวมถึงองคกรอาชีพหรือวิชาชีพ สมาคมธุรกิจ 
และกลุมมวลชนตาง ๆ 

๓. ในการพิจารณาและใหความเห็นของคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ในรางรัฐธรรมนูญ ใหจัดทําเปนบันทึกที่มีการกําหนดประเด็นและความเห็นที่ชัดเจน ประกอบดวย 
การใหเหตุผลในทางวิชาการและในเชิงปฏิบัติ รวมทั้งระบุอุปสรรคและเหตุการณที่ไดเคยเกิดขึ้นหากมี 
หรือคาดวาอาจจะเกิดขึ้นได โดยในการใหความเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกยอมใหความเห็นโดยอิสระตามมโนธรรมของตน 
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ใหนายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดําเนินการใหแลวเสร็จ 

และจัดสงบันทึกดังกลาวใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ ภายในกําหนดสามเดือน 
นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานิติบัญญัติแหงชาติได รับรางรัฐธรรมนูญและเอกสารประกอบ 
รางรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการ  

๔.  กําหนดใหคณะกรรมการการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ จัดพิมพและเผยแพร
รางรัฐธรรมนูญวาระแรก และเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญ พรอมทั้งบันทึกความเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติตอสาธารณะ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรับทราบ
สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญตลอดจนความเห็นและขอเสนอของคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนโดยทั่วไป ทั้งในลักษณะของการจัดทํา 
ประชาพิจารณหรือรับฟงความเห็นสาธารณะ  

๕. เมื่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติไดรับทราบความเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติ และไดรับขอคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปแลว 
ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติทําการยกรางรัฐธรรมนูญเปนวาระที่สองสําหรับ 
การลงประชามติ  พรอมทั้งจัดทํา เอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
แตทั้งนี้ ตองไมเกินหกเดือนนับแตวันที่คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติไดรับบันทึก
ความเห็นและขอเสนอแนะจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

“เอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญ” นอกจากจะตองมีสาระสําคัญตามที่ระบุไวใน ๑. แลว 
ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติระบุดวยวา รางรัฐธรรมนูญดังกลาว จะมีกฎหมาย
สําคัญซึ่งกําหนดใหตราเปน “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” ในเรื่องใดบาง และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องใดจะมีหลักการและสาระสําคัญอยางใด และใหระบุดวยวา พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องใดมีความจําเปนหรือเหมาะสม จะตองตราขึ้นตามวิธีการที่กําหนดไว เพื่อให 
มีผลบังคับใชพรอมกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ 

๖. ในระหวางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ หากคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญ
แหงชาติเห็นวา  หลักการสําคัญตามรางรัฐธรรมนูญในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็น  
อาจมีทางเลือกที่เหมาะสมไดหลายทาง คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติอาจจัดใหมี 
การออกเสียงประชามติเพื่อการรับฟงความเห็นจากผูมีสิทธิเลือกตั้งได โดยในการจัดทําประชามติ 
เพื่อการรับฟงความเห็นนั้น  จะตองมีการกําหนดประเด็นที่คณะกรรมการเสนอขอความเห็นจาก 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ชัดเจน  และคณะกรรมการจะตองจัดใหมีเอกสารประกอบการจัดทําประชามติ  
เพื่อใหประชาชนไดรูและเขาใจในประเด็นที่ขอความเห็นตามความเหมาะสม และใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทําเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญมาใชบังคับ และใหเผยแพรเอกสารประกอบการจัดทําประชามติ
เปนเวลาอยางนอย ๓๐ วันกอนวันออกเสียงลงประชามติ 
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๗.  กําหนดใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญสงรางรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง
ไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อลงมติใหความเห็นชอบนํารางรัฐธรรมนูญดังกลาวทูลเกลาฯ ถวายตอ
พระมหากษัตริยเพื่อขอพระบรมราชานุญาตนํารางรัฐธรรมนูญไปดําเนินการออกเสียงประชามติตอไป 

ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติอาจขอใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแกไข 
รางรัฐธรรมนูญในวาระที่สองกอนที่จะนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายได ตามที่เห็นสมควร 

๘. กําหนดใหจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหความเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญ 
ที่คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติไดจัดทําขึ้น ภายในกําหนดอยางชาไมเกินสิบแปดเดือน  
นับแตวันที่ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรนี้ใชบังคับ 

สําหรับการกําหนดวันออกเสียงประชามติ ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อการจัดทําประชามติ 
ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการในการลงประชามติ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาและใหมีการเผยแพร 
รางรัฐธรรมนูญและเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญเปนเวลาอยางนอย ๓๐ วันกอนวันออกเสียงประชามติ 

๙. กําหนดใหในการออกเสียงลงประชามติ หากเสียงขางมากของการลงประชามติ 
ไมเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ ใหการแกไข
รัฐธรรมนูญตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรนี้เปนอันสิ้นสุดลง และใหนํารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐  
มาใชบังคับ  และกําหนดใหมีการเลือกตั้งภายใน ๙๐  วันนับจากวันที่มีการลงประชามติไมเห็นชอบ 
ในรางรัฐธรรมนูญ และใหสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะรัฐมนตรีตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรนี้
ส้ินสุดลงนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ในกรณีที่มีผูออกเสียงประชามติจํานวนนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของประเทศ  ใหการออกเสียงประชามตินั้นไมมีผล  และใหถือวารางรัฐธรรมนูญไมไดรับ 
การเห็นชอบจากประชาชน 

๑๐. ในกรณีที่เสียงขางมากของการลงประชามติเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญที่เสนอ 
โดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ ใหประธานองคมนตรี และประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญ  
ใหประธานองคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระราชโองการรวมกัน และ
ประกาศใชบังคับเปนรัฐธรรมนูญตอไป 

๑๑. กําหนดใหเพื่อประโยชนในการใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช  และเพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งที่ เปนไป 
ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญที่จะนํามาใหประชาชน
ออกเสียงเปนประชามติ มีบทบัญญัติกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบังคับใช ดังตอไปนี้ 

๑๑.๑ ใหรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด (หนึ่งรอยแปดสิบวัน) นับแตวันที่
รัฐธรรมนูญประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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๑๑.๒ ใหสมาชิกภาพของสมาชิกนิติบัญญัติแหงชาติตามที่มีอยูในขณะนั้นสิ้นสุดลง  
เมื่อพนกําหนด (เกาสิบวัน) นับแตวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
ตามรัฐธรรมนูญ  

๑๒. เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแลว ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญ
แหงชาติ ยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จําเปนหรือเหมาะสมจะตองตราขึ้นเพื่อใหมีผลใชบังคับ
พรอมกับรัฐธรรมนูญตามที่ระบุไวในเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญในการจัดทําประชามติ ใหเสร็จสิ้น
โดยมิชักชา และตองไมชากวา (หกสิบวัน) นับแตวันที่มีการออกเสียงประชามติ และในการยกรางกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ใหถือตามแนวทางของหลักการและสาระสําคัญที่ไดระบุไวในเอกสาร
ประกอบรางรัฐธรรมนูญ  

๑๓. กําหนดใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ สงรางกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญพรอมดวยเอกสารประกอบรางกฎหมายดังกลาวที่ไดจัดทําขึ้น ไปยังสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะมายังคณะกรรมการ โดยใหนําบทบัญญัติในเรื่องขอเสนอแนะมา
ใชบังคับ และใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ จัดสงบันทึกความเห็นและขอเสนอแนะใหคณะกรรมการ
ภายในกําหนด (หกสิบวัน) นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและ
เอกสารประกอบรางกฎหมายจากคณะกรรมการ พรอมกันนี้ ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญ
แหงชาติจัดพิมพเผยแพรรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและเอกสารประกอบรางกฎหมายดังกลาว เพื่อรับ
ฟ ง 
ความคิดเห็นจากประชาชนเปนการทั่วไป 

๑๔.  เมื่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติไดรับทราบความเห็นและ
ขอเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  และไดรับขอคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปแลว  
ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติจัดทํารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อนําไปประกาศใหมีผลใชบังคับเปนกฎหมายพรอมกับรัฐธรรมนูญที่ไดประกาศใชตอไป 

๑๕. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดตราขึ้นใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหถือวา
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญที่ไดประกาศใช 

๑๖. พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามความในสวนนี้ ใหประธานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อยกรางกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงชาติ เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

๑๗. กําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติกําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชนใหแก
ประธาน รองประธาน และกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ โดยตราเปนพระราชบัญญัติ 

๑๘. เมื่อรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ  
การแกไขรัฐธรรมนูญตามความในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรนี้ยอมสิ้นสุดลง 
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ข. องคกรยกรางรัฐธรรมนูญตามแนวคิดของพรรคการเมืองในอดตี  
พรรคไทยรักไทย 11  ได เคยเสนอแนวคิดเกี่ ยวกับการแกไขเพิ่ม เติมมาตรา  ๓๑๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
หลักการในการเสนอ 
เพื่อใหการปฏิรูปการเมืองเปนไปโดยโปรงใส ปราศจากขอครหาในแงมุมตางๆ ใหมากที่สุด  

จึงจําเปนตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญในมาตรา ๓๑๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
เพื่อใหไดคณะบุคคลที่ เปนกลางและมาจากทุกภาคสวนของสังคมเรียกวา “สภาปฏิรูปการเมือง”  
ไปทําหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเพื่อการปฏิรูปการเมือง และนําไปสูการออกเสียงลงประชามติ 
ของประชาชนตอไป จึงเสนอหลักการและสาระสําคัญโดยสรุปของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
ในมาตรา ๓๑๓ ดังนี้ 

๑.ใหมีสภาปฏิรูปการเมือง จํานวน ๑๒๐ คนซ่ึงตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน  
นับแตวันที่รัฐธรรมนูญใชบังคับ ประกอบดวย 

๑.๑ บุคคล จํานวน ๙๐ คน ซ่ึงมาจากการเลือกกันเองของผูแทนองคกรกลุมอาชีพ
ภาคเอกชน กลุมอาชีพภาครัฐ และกลุมกิจกรรมทางสังคม ในทุกจังหวัดซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยจะมี
การรับสมัครองคกรกลุมตางๆ ภายใน ๑๕ วัน เพื่อใหแตละองคกรสงผูแทนองคกรละ ๑ คน เพื่อเลือกกันเอง 
ดังนี้ 

(ก)กลุมอาชีพภาคเอกชน  ใหจําแนกออกเปนภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  
และภาคบริการ ซ่ึงตองเลือกกันเองใหเหลือ ๕๐ คน 

(ข) กลุมอาชีพภาครัฐ ซ่ึงตองเลือกกันเองใหเหลือ ๒๐ คน 
(ค) กลุมกิจกรรมทางสังคม ใหจําแนกออกเปน ดานการพัฒนาชุมชน ดานการสาธารณสุข 

และคุมครองผูบริโภค ดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ดานการพัฒนาและสงเคราะหคนพิการ 
และผูดอยโอกาส ดานการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและผูสูงอายุดานการพัฒนาแรงงาน และดานการพัฒนา
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซ่ึงตองเลือกกันเองใหเหลือ ๒๐ คน รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของผูแทน
องคกรกลุมตางๆ และกระบวนการเลือกใหเปนไปตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและบัญชีทายรัฐธรรมนูญ 

๑.๒ ผูแทนพรรคการเมือง จํานวน ๑๐ คน ซ่ึงมาจากการเลือกกันเองของผูแทนของพรรคการเมือง
ทั้ งหมดที่จดทะเบียนไวกับนายทะเบียนพรรคการเมือง  โดยใหแตละพรรคการเมืองสงผูแทน 
เพื่อไปเลือกกันเองไดพรรคละ ๑ คน (ขณะนั้นมีพรรคการเมือง ๓๑ พรรค) 

 

                                                        
11 ขณะที่พรรคไทยรักไทยเสนอความคิดเห็นเรื่องสภาปฏิรูปการเมืองนั้น เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนการปฏิรูปการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.
๒๕๔๙ 
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๑.๓ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๐ คน มาจาก 

          (๑) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือ ๕ คน 
          (๒) ผูดาํรงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูพพิากษาศาลฎีกา ตลุาการศาล

รัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือ ๕ คน 
          (๓) ผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือ ๕ คน 

         (๔) ผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน สาขารัฐศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร  
สาขาการบริหารราชการแผนดิน และสาขาสังคมศาสตร ซ่ึงแตละสาขาเลือกกันเองใหเหลือ  สาขาละ ๑ คน 
จํานวน ๕ คน 

 
๒.ใหมีคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและกระบวนการในการไดมา

ซ่ึงสภาปฏิรูปการเมือง  ประกอบดวย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกลาเปนประธาน  เลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนกรรมการ และเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่เปนหนวยธุรการรวมเพื่อสนับสนุน 
การทํางานของคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด และการดําเนินการทั้งปวง เพื่อใหไดมาซึ่งสภาปฏิรูป
การเมือง 

๓.สมาชิกสภาปฏิรูปการเมืองตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
   ๓.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันที่รัฐธรรมนูญนี้

ใชบังคับ 
   ๓.๒ เปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิรับสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) และ (๑๔) ของรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
      ๔.ใหศาลจังหวัดที่คดีอยูในเขตอํานาจหรือศาลแพงสําหรับกรุงเทพมหานครเปนศาลที่มี

อํานาจพิจารณาพิพากษาการคัดคานทั้งหลายเกี่ยวกับกระบวนการไดมาซึ่งสภาปฏิ รูปการเมือง 
โดยตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน และใหคําวินิจฉัยเปนที่สุด ใหประธานศาลฎีกากําหนดวิธีการ 
ยื่นคํารองคัดคาน และวิธีพิจารณาคํารองคัดคาน 

    ๕.สภาปฏิรูปการเมืองมีประธาน ๑ คน และรองประธาน ๒ คน โดยจะตองจดัทําราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปการเมือง ใหนําขอบังคับการประชุมของรัฐสภา มาบังคับใชโดยอนุโลมกับการ
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ดําเนินการของสภาปฏิรูปการเมือง และใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักเลขาธกิาร
วุฒิสภา เปนหนวยงานธุรการของสภาปฏิรูปการเมือง โดยใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ทําหนาที่
เลขานุการของสภาปฏิรูปการเมือง และเลขาธิการวุฒิสภาทําหนาที่รองเลขานุการสภาปฏิรูปการเมือง 

      ๖.การจัดทํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของสภาปฏิรูปการเมืองใหแลวเสร็จภายใน  
๑๘๐ วัน แยกออกไดเปนขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

          ๖.๑ ยกรางรัฐธรรมนูญครั้งแรกพรอมเอกสารประกอบใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน  
นับแตวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปการเมือง 

          ๖ .๒  สงรางรัฐธรรมนูญครั้งแรกดังกลาวไปยังรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาลฎีกา  
ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครองสูงสุด  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  พรรคการเมืองตางๆ  
และจัดเผยแพรเปนการทั่วไป ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

          ๖.๓ ใหองคกรตางๆ ที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญดังกลาวสงความเห็นไปยังสภาปฏิรูป
การเมืองภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับรางรัฐธรรมนูญนั้น 

          ๖ .๔  ใหสภาปฏิ รูปการเมืองจัดพิมพและเผยแพรรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  
เอกสารประกอบและความเห็นจากองคกรตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ 

         ๖.๕ ใหสภาปฏิรูปการเมืองยกรางรัฐธรรมนูญสุดทายเพื่อใหประชาชนออกเสียง
ประชามติใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตตองไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับบันทึกความเห็นจากองคกรตางๆ 

   ๗.ใหประธานรัฐสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดวันใหประชาชนออกเสียง
ประชามติเพื่อใหความเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ที่จัดทําโดยสภาปฏิรูปการเมืองโดยตอง 
ไมกอน ๖๐ วัน แตไมชากวา ๙๐ วัน ทั้งนี้ เพื่อใหประธานรัฐสภาไดเผยแพรรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  
พรอมดวยเจตนารมณ ความเห็นขององคกรตางๆ และคําชี้แจงของสภาปฏิรูปการเมืองใหประชาชน 
ไดรับทราบและเขาใจกอนการลงประชามติ 

๘. ถาประชาชนออกเสียงประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ใหอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรที่มีอยูส้ินสุดลงในวันถัดจากวันครบ ๓๐ วัน นับแตวันที่รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
ใชบังคับ เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม แตถาประชาชนออกเสียงประชามติไมเห็นชอบดวย
ใหสภาปฏิรูปการเมืองสิ้นสุดลง แลวใหดําเนินการใหมีสภาปฏิรูปการเมืองขึ้นใหมภายใน ๖๐ วัน  
โดยผูที่เคยเปนสมาชิกสภาปฏิรูปการเมืองชุดเดิมจะเปนสมาชิกสภาปฏิรูปชุดใหมอีกไมได 
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ค. วิจารณรูปแบบขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญ ท้ัง ๒ รูปแบบ 
๑)  วิจารณรูปแบบขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญของศาสตราจารย ดร.อมร   จันทรสมบูรณ   
ดวยความเคารพตอศาสตราจารย ดร.อมร  จันทรสมบูรณ  ในฐานะปรมาจารยทางดาน

กฎหมายมหาชน ผูเขียนมีความเห็น ดังตอไปนี้ 
ประการแรก การที่กําหนดใหมี “คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ” 

ประกอบดวย กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง จํานวน ๑๒ คน แบงเปน ๒ ประเภท  
แมโดยหลักการถือวา แนวคิดนี้เปนจุดเดนขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญ เพราะมีกระบวนการที่ทําเพื่อใหได
ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ดีและเหมาะสม  ซ่ึงในสภาราง
รัฐธรรมนูญ ชุด  พ.ศ . ๒๕๕๐  ไมมีหลักการดังกลาว  แตการที่กําหนดใหกรรมการประเภทที่สอง  
มาจากกรรมการที่มีประสบการณทางการเมืองที่ประธานองคมนตรีถวายชื่อตามคําแนะนําของ 
คณะองคมนตรีจากผูท่ีเคยเปนนายกรัฐมนตรีมาแลว จํานวน ๒ คน นั้น ถือเปนเรื่องท่ีอาจจะหมิ่นเหม 
ตอการดึงเอาสถาบันกษัตริยมาเกี่ยวของกับการเมือง  ซ่ึงเรื่องทํานองนี้ เคยเกิดขึ้นมาเมื่อขณะที่มี 
การรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงไดมีการบัญญัติใหประธานองคมนตรี เปนผูลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงในเวลาตอมาพระมหากษัตริยไดทรงพระราชทานกระแส 
พระราชดํารัสแกนายกรัฐมนตรี (นายสัญญา  ธรรมศักดิ์) วาไมสมควรและนํามาสูการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทน 

ประการท่ีสอง  การกําหนดใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ 
ทําการยกรางรัฐธรรมนูญเปนวาระที่สองสําหรับการลงประชามติ พรอมทั้งจัดทําเอกสารประกอบ 
รางรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จ โดยตองมีสาระสําคัญตาง ๆ เชน กฎหมายสําคัญซึ่งกําหนดใหตราเปน 
“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” ในเรื่องใดบาง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องใด 
จะมีหลักการและสาระสําคัญอยางใด และใหระบุดวยวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องใด 
มีความจําเปนหรือเหมาะสม จะตองตราขึ้นตามวิธีการที่กําหนดไว เพื่อใหมีผลบังคับใชพรอมกับการบังคับใช
รัฐธรรมนูญ เปนตน ในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อใหเปนเอกสารประกอบในลักษณะที่อานเขาใจไดงาย นั้น   

เมื่อพิจารณาตามหลักแนวคิดดังกลาวแลว เห็นวา เปนเรื่องที่ดีและมีความเหมาะสม 
ที่จะตองกําหนดหลักการนี้ไว แตมีขอสังเกตวา ประชาชนยังไมมีความรูถึงขนาดที่จะสามารถเขาใจถึง
ลักษณะของเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญตามแนวคิดที่เสนอ ซ่ึงเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญนั้น 
นาจะมีการแสดงสาระสําคัญอยางงาย และสามารถอานเขาใจไดงาย รวมทั้งสื่อใหประชาชนเขาถึง
สาระสําคัญได มิใชจัดทําในรูปแบบเอกสารทางวิชาการมากจนเกินไป จากการสังเกต ในการออกเสียง
ประชามติ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ พบวา ประชาชนไมคอยไดศึกษารัฐธรรมนูญเทาใดนัก และมี
ประชาชนจํานวนมากลงคะแนนเพราะมีการชี้นําจากฝายการเมืองมากกวา  



 

   

38 

ประการท่ีสาม  การกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญโดยใหมีผลใชบังคับ 
เมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่รัฐธรรมนูญประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น เปนการทิ้งชวงระยะเวลาไว
นานเกินไป อาจมีปญหาในทางปฏิบัติได  

๒)  วิจารณรูปแบบขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญของพรรคไทยรักไทย 
จากการศึกษารูปแบบขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญของ พรรคไทยรักไทย ผู เขียน  

มีความเห็น ดังนี้  
ประการแรก  การกําหนดจํานวนของสมาชิกสภาปฏิรูปการเมือง จํานวน ๑๒๐ คน นั้น  

เปนจํานวนที่มากจนเกินไป ทําใหการดําเนินการยกรางรัฐธรรมนูญประสบปญหามาก 
ประการที่สอง   การกําหนดสัดสวนของสภาปฏิรูปการเมืองที่มาจากผูทรงคุณวุฒิ  

จํานวน ๒๐ คน เห็นวา ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวนั้น มีจํานวนและสัดสวนไมเหมาะสม เชน การกําหนด 
ใหผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน สาขารัฐศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร สาขาการบริหารราชการ
แผนดิน และสาขาสังคมศาสตร ซ่ึงแตละสาขาเลือกกันเองใหเหลือ สาขาละ  ๑ คน  จํานวน ๕ คน  
ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิสาขาดังกลาวนี้ มีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการยกรางรัฐธรรมนูญ แตกลับมีเพียง ๕ คน 
เทานั้น จึงควรที่จะกําหนดสัดสวนผูทรงคุณวุฒิใหมีสัดสวนและจํานวนมากขึ้นกวานี้  

 
ประการที่สาม  กําหนดใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักเลขาธิการ

วุฒิสภาเปนหนวยงานธุรการของสภาปฏิรูปการเมือง โดยใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ทําหนาที่
เลขานุการของสภาปฏิรูปการเมือง และเลขาธิการวุฒิสภาทําหนาที่รองเลขานุการสภาปฏิรูปการเมืองนั้น 
เปนการกําหนดที่ไมเหมาะสม  ควรมอบหมายใหสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งเพียงหนวยงานเดียว 
เปนหนวยธุรการของสภาปฏิรูปการเมือง ซ่ึงจากประสบการณในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ก็ไดมีการมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนผูทําหนาที่สํานักงานเลขาธิการ 
สภารางรัฐธรรมนูญ 

 
ง. รูปแบบองคกรยกรางรัฐธรรมนูญในทัศนะของผูเขียน 

เมื่อไดศึกษาถึงรูปแบบของสภารางรัฐธรรมนูญ ชุด พ.ศ. ๒๕๔๐ และสภารางรัฐธรรมนูญ  
ชุด พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมถึงรูปแบบขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญของศาสตราจารย ดร.อมร  จันทรสมบูรณ  
และของพรรคการเมือง (พรรคไทยรักไทย) แลว ผูเขียนมีความเห็นวา รูปแบบขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญ 
ควรจะมีองคประกอบ และหลักการสาระสําคัญ ที่มุงไปสูการปฏิรูปการเมือง ดังนี้ 

๑.  องคประกอบองคกรยกรางรัฐธรรมนูญจะตองมีจํานวนที่ไมมากเกินไป เพราะใน
ประเทศที่มีรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยและมีการใชรัฐธรรมนูญ ผูรางรัฐธรรมนูญ มักจะมีจํานวนนอย 
และจะตองมีผูเชี่ยวชาญที่แทจริง ซ่ึงมีความรูความเขาใจในเรื่องการปฏิรูปการเมือง และมีวิสัยทัศนกวางไกล
สามารถเห็นปญหาของการเมือง การปกครองและสามารถออกแบบโครงสรางการเมือง การปกครอง 
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ไดอยางเปนระบบ ตลอดจนตองมีบารมีอันเปนที่ยอมรับของสังคม ดังจะเห็นไดจากตัวอยางการราง
รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และอินเดีย เปนตน ประเทศเหลานี้ จะมีผูเชี่ยวชาญ 
ที่มีลักษณะดังกลาวเปนหลักในการยกรางรัฐธรรมนูญ 

๒. ควรมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลจากหลากหลายกลุมอาชีพ ภาคเอกชน ภาครัฐ  
และกลุมกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงจะตองมีการเลือกตั้ง เพื่อเปนตัวแทนเขามาเปนองคกรยกรางรัฐธรรมนูญ 
และจะตองผานความเห็นชอบของรัฐสภาหรือของประชาชนดวย 

๓ .  ควรมีกระบวนการคัดเลือกผู เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิอยางเหมาะสม  เพื่อใหได
ผูทรงคุณวุฒิที่แทจริง โดยควรพิจารณาองคประกอบของผูเชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิตามสภารางรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ อันประกอบดวย  ผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน ผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสน
ศาสตร ผูมีประสบการณดานการเมือง การบริหารราชการแผนดินหรือการรางรัฐธรรมนูญ   

๔ .  ควรมีการศึกษา  วิ เคราะห เปรียบเทียบรูปแบบขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญ 
ของตางประเทศเพื่อมากําหนดรูปแบบขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยใหเหมาะสม  

๕. กําหนดระยะเวลาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญนั้น จะตองมีกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
กลาวคือ ไมนอยและไมมากจนเกินไป ซ่ึงอาจจะกําหนด ๓๖๐ วัน  

 
๖. สําหรับขั้นตอนการดําเนินการนั้น ควรมีขั้นตอนที่สําคัญๆ ดังนี้ 
๖ .๑  กําหนดใหมีการจัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  

เพื่อเปนแนวทางในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  
๖.๒ ภายหลังจัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหดําเนินการจัด 

รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม พรอมเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญ 
๖.๓ ดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางกวางขวาง เชน การเผยแพรรางฉบับรับฟง
ความคิดเห็น จัดใหมีการทําประชาพิจารณ 

๖.๔ ใหองคกรตางๆ ที่ไดรับรางฉบับแรกสงความเห็นไปยังองคกรยกรางรัฐธรรมนูญ  
และใหองคกรยกรางรัฐธรรมนูญจัดพิมพและเผยแพรรางรัฐธรรมนูญเอกสารประกอบและความเห็น 
จากองคกรตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง 

๖.๕ หลังจากองคกรตาง  ๆ ตลอดจนประชาชนไดสงความเห็นใหองคกรยกราง
รัฐธรรมนูญแลว ใหดําเนินการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญ เพื่อใหประชาชนออกเสียงประชามติตอไป 

๖.๖ จากนั้น กําหนดวันใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบกับ 
รางรัฐธรรมนูญที่จัดทําโดยองคกรยกรางรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะตองเผยแพรรางรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
พรอมดวยเจตนารมณ ความเห็นขององคกรตางๆ และคําชี้แจงขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญใหประชาชน
ไดรับทราบและเขาใจกอนการลงประชามติ 
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๖.๗ ถาประชาชนออกเสียงประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญแลว ใหองคกร 
ยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

สรุป องคกรยกรางรัฐธรรมนูญชุดใหมหากจะเกิดขึ้นได ก็จะตองมีการแกไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ทั้งนี้ เพื่อบัญญัติหลักการเกี่ยวกับ 
กระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยกําหนดมีองคกรยกรางรัฐธรรมนูญเปนผูทําหนาที่ 
ยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คําปรารภ ถึง หมวด ๕) 

  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ ไดมีการแกไขจุดออนและ

ขอบกพรองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หลายประการ เชน การผูกขาดการ
ใชอํานาจอยางไมเปนธรรม การดําเนินการทางการเมืองของนักการเมืองที่ขาดความโปรงใส ขาดคุณธรรม 
และจริยธรรมและสิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังไมไดรับการคุมครองและสงเสริมอยางเต็มที่12  
อยางไรก็ตาม มีบทบัญญัติหลายมาตราที่เปนที่ถกเถียงวิพากษวิจารณวาอาจจะกอใหเกิดปญหาตามมาจาก 
การบังคับใช จึงสมควรที่จะไดทําการศึกษาในประเด็นดังกลาวเหลานั้น 

สําหรับบทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่ ๑ นี้ ผูเขียน
ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวเฉพาะคําปรารภ หมวด ๑ , ๒, ๓, ๔, และ ๕ เทานั้น สวนหมวด ๖ ถึง บท
เฉพาะกาล ผูเขียนจะไดศึกษาในสวนที่ ๒ ซ่ึงจะไดพิมพเผยแพรตอไป 

เพื่องายตอการศึกษา ผูเขียนใครขอวิเคราะห ดังตอไปนี้  
 
2.1 คําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  คําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกลาวถึง
วัตถุประสงคของการรางรัฐธรรมนูญไววา “เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนชาวไทย  
ในการธํารงรักษาไวซ่ึงเอกราชและความมั่นคงของชาติ การทํานุบํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพร 
การเทิดทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีทางในการปกครองประเทศการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
อยางเปนรูปธรรม การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ใหมีดุลยภาพ 
และประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมท้ังใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืนสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม” 
  ขอสังเกต  

  การเขียนคําปรารภของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดนี้ไมไดเนนถึงปรัชญา
แนวคิดในการปฏิรูปการเมือง (Political Reform) ซ่ึงตางจากการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เนนใหเห็นชัดเจนวา การจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหมทั้งฉบับ เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิรูป
การเมือง 

                                                        
12 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐,ใน http://th.wikipedia.org, access date November ๑, 
๒๐๐๗. 
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2.2 หมวด ๑ บทท่ัวไป  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ มีทั้งหมด ๗ มาตรา และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๗ มาตรา เชนกัน ซ่ึงมาตราที่ควรพิจารณา
ไดแก 
  มาตรา ๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได
เพิ่มเติมจากมาตรา ๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” 
  ขอสังเกต 
  แมการเพิ่มเติมบทบัญญัติในวรรคสอง เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่มีความเปนธรรม ซ่ึงสามารถอธิบายและใหเหตุผลได และไมอาจใชอํานาจรัฐโดยไมมีกฎหมายรองรับ  
อันเปนสาระสําคัญของหลักนิติธรรม (Rule of law) ซ่ึงหลักนิติธรรมจะมีแฝงอยูในรัฐธรรมนูญแลว 
แตอาจไมชัดเจน ดังนั้น การที่บัญญัติไวยอมทําใหเกิดผลดีในแงของความชัดเจนในการตีความการใชอํานาจรัฐ 
สําหรับองคกรที่มีอํานาจตีความ13 

อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นดวยกับแนวความคิดของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) วาการใช
คําวา “หลักนิติธรรม” ในลักษณะเปนการบังคับ อาจนําไปสูการฟองรองบังคับองคกรตาง ๆ ควรปลอยให
เปนไปตามความเห็นของนักวิชาการที่จะพัฒนากฎเกณฑตาง ๆ ขึ้นมาเปนลําดับ การบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
จึงเสี่ยงตอปญหาการตีความ และแมจะไมบัญญัติไวแตสาระของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ก็แสดงอยูในตัวแลววา  
การปกครองตองเปนไปตามหลักนี้ 14และบทบัญญัติในมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง เปนคนละเรื่อง
กัน  กลาวคือ ในมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง เปนเรื่องเจาของอํานาจอธิปไตยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
สวนมาตรา ๓ วรรคสอง เปนเรื่องการใชอํานาจรัฐ  ซ่ึงไดบัญญัติไวในสวนอื่นๆ ของรัฐธรรมนูญแลว  
เชน มาตรา ๗๔  มาตรา ๗๘  (๖) มาตรา ๘๙ และมาตรา ๑๒๕ จึงเห็นวา ไมมีความจําเปนตองบัญญัติไวอีก 

ผูเขียนเห็นวา เพื่อไมใหมีปญหาในการตีความ ควรตัดถอยคําในมาตรา ๓ วรรคสอง  
ออกทั้งหมด 

 
 

                                                        
13 สรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับลงประชามติแบบเรียงหมวด,ใน http://www.parliament.go.th, access date 

November ๕, ๒๐๐๗. 
14 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ปฏิบัติหน าที่สํ านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ ,รายงานความเห็นเกี่ ยวกับร าง รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ, ๒๕๕๐, หนา ๒. 
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  มาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่มเติมจาก
มาตรา ๔ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง” 

“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” คือ คุณคาความเปนมนุษยที่อยูในตัวบุคคลทุกคนซึ่งบุคคล 
ยอมไดรับความคุมครองจากการกระทําใด ๆ 

มาตรา ๔ ไดเพิ่มเติมความคุมครองใหรวมไปถึงความเสมอภาคของบุคคลซึ่งเปนไป 
ในทิศทางเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ อันไดแก รัฐ
ตองไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย นอกจากนี้ รัฐยังตองคุมครองชวยเหลือบุคคล
จากการถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงเปนการเพิ่มเติมใหรัฐตองคุมครองบุคคลจากการถูกละเมิดที่แต
เดิมในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ มีเฉพาะการหามการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทานั้น 
  ขอสังเกต 

สําหรับมาตรา ๔ ที่วาดวยเร่ืองของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น ไดอางเรื่องพันธกรณี
ระหวางประเทศที่ไทยมีอยูกับนานาประเทศ แตเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใชแลวก็อาจจะเกิดปญหาได เชน ถา
ประเทศไทยไปทําสัญญาเปนภาคีสมาชิกในเรื่องแรงงานเพื่อคุมครองเด็กแตพันธกรณีนั้นยังไมถูกทําใหเปน
กฎหมายภายใน คือ ยังไมมีการอนุวัติกฎหมายภายในผานรัฐสภา ในกรณีนี้ ประชาชนจะหยิบเอาบทบัญญัติ 
ตามรัฐธรรมนูญในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยขึ้นอางไดเลยหรือไม นั่นเปนปญหาอันหนึ่ง มีสิทธิที่จะ
ฟองรองตอศาลไดเลยหรือไม แลวถาพันธกรณีที่เราไปทํานั้นเกิดมีปญหาไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญขึ้นมา 
แลวจะบังคับกันอยางไร ทายที่สุดอาจทําใหเกิดปญหาและความสับสนในทางปฏิบัติสําหรับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ15

ไดในที่สุด  
มาตรา ๖ ที่บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย 

กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได” คําวา “กฎหรือขอบงัคบั” 
กฎหรือขอบังคับใดบางที่จะขัดกับรัฐธรรมนูญ  เมื่อเขียนไวก็จะครอบคลุมถึงกฎและขอบังคับ 
ทุกชนิด ไมวาจะเปนของราชการหรือของเอกชน สําหรับของเอกชนนั้น ในหลายกรณีจําเปนตองยินยอมให
ขัดตอรัฐธรรมนูญไดเพราะเปนเสรีภาพของบุคคลหรือกลุมบุคคล เชน สมาคมชายโสด ยอมมีขอบังคับ
ไมใหรับสตรี เปนตน สวนกฎหรือขอบังคับของรัฐนั้น ยอมไมอาจขัดกับรัฐธรรมนูญ เพราะบรรดา 
พระราชกําหนด และพระราชบัญญัติยอมขัดกับรัฐธรรมนูญไมได กฎหรือขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติ

                                                        
15 วรเจตน  ภาคี รัตน ,  วิ เคราะหร างรัฐธรรมนูญป๒๕๕๐  ปญหาวาดวยหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุด ,  
ใน http://gotoknow.org/blog/Kati๑๗๘๙/๑๑๑๕๒๕, access date November ๑๐, ๒๐๐๗. 
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หรือพระราชกําหนด ก็ยอมไมอาจขัดกับรัฐธรรมนูญดวย เพราะจะเปนการเกินอํานาจที่พระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกําหนดไดใหไว ซ่ึงในทางกฎหมายถือวาใชบังคับไมได 16 

มาตรา  ๗ที่บัญญัติวา  “ในเมื่อไม มีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด 
ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข” ซ่ึงถอยคําเชนนี้ ไดมีการบัญญัติเปนครั้งแรกในธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๐๒ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากธรรมนูญการปกครองฉบับดังกลาวนั้น มีบทบัญญัติมาตราจํานวนนอย จึงจําเปนตองมี
บทบัญญัติที่ใหอํานาจในการวินิจฉัยในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติแหงธรรมนูญบังคับถึงกรณีนั้นๆ 

จึงมีประเด็นวา มีความจําเปนที่จะบัญญัติความลักษณะนี้ไวในมาตรา ๗ หรือไม ซ่ึงในเรื่องนี้ 
มีความเห็นออกเปน ๒ ฝาย คือ 

(๑)  ฝายที่เห็นวาไมจําเปนตองบัญญัติไว เห็นวา หลักการในลักษณะดังกลาวนี้ ที่ผานมา 
สวนใหญจะปรากฏอยูในธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร ซ่ึงตราขึ้นใชบังคับชั่วคราวในภาวะที่
บานเมืองมีความไมปกติ เชน ในระหวางการปฏิวัติ รัฐประหาร เปนตน ธรรมนูญการปกครองแหง
ราชอาณาจักรในแตละฉบับที่ผานมาไดบัญญัติหลักการใชอํานาจอธิปไตยในการบริหารประเทศไว 
อยางกวาง ๆ มีจํานวนไมกี่มาตรา จึงไดมีการบัญญัติหลักการทํานองเดียวกับหลักการในมาตรา ๗ นี้ไว  
เพื่อเปนการอุดชองโหวไว แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่มีผลใชบังคับในภาวะปกติทุกฉบับที่ผานมา 
(ยกเวน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐) จะไมมีหลักการในลักษณะนี้ ทั้งนี้ 
เนื่องจากไดมีการบัญญัติหลักการเกี่ยวกับโครงสรางและกลไกตาง ๆ ของอํานาจอธิปไตยในแตละสวนไว 
อยางสมบูรณแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

(๒) ฝายที่เห็นวาจําเปนตองบัญญัติไว เห็นวาโดยเจตนารมณของสภารางรัฐธรรมนูญ 
คงจะบัญญัติไวเพื่อปองกันความตกหลนของหลักการบางสวนที่ยังมีความไมชัดเจนใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
หรือเปนบทอุดชองโหว เพื่อใหรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณและนําไปสูการปฏิบัติไดใหมากที่สุด 

สําหรับผูเขียนเห็นวา มีความจําเปนตองคงบัญญัตินี้ไว ทั้งนี้ เพื่อเปนการอุดชองวาง 
ของรัฐธรรมนูญที่อาจเกิดปญหาขึ้นไดในอนาคต 
 
๒.๓ หมวด ๒ พระมหากษัตริย  

ผูเขียนเหน็วา ในหมวดพระมหากษัตริย มสีาระสําคัญคลายคลึงกับรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เพยีงแตมีปญหาในมาตรา ๑๓ ซ่ึงบัญญัติวา “การเลือกและแตงตั้ง
องคมนตรหีรือการใหองคมนตรีพนจากตําแหนงใหเปนไปตามพระราชอัธยาศยั...” แตมาตรา ๑๔ บัญญัติไววา 
“องคมนตรีตองไมเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตัง้ ผูตรวจการแผนดิน 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและ

                                                        
16 คณะกรรมการติดตามศึกษาบทบัญญัติรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของวุฒิสภา: ชุดป ๓๙ - ๔๓, หลักการและสาระสําคัญ รวมทั้งสรุปประเด็น
ขอพิจารณาเบื้องตนตอบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม, ๒๕๔๐, หนา ๒. 
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ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงนิแผนดนิ ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาทีข่องพรรคการเมือง และตองไมแสดง
การฝกใฝในพรรคการเมืองใดๆ” ซ่ึงผูเขียนเห็นตรงกับสภานิติบัญญัตทิี่มีความเหน็วา ควรใหตดัมาตรา ๑๔  
ออกทั้งมาตรา หรือมิฉะนั้นใหตัดคําวา “เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ” ออก เนือ่งจากบัญญัติมาตรา ๑๔ อาจจะเปนขัด
กับมาตรา ๑๓ เนื่องจากการแตงตั้งหรือการใหองคมนตรพีนจากตําแหนงเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
ที่จะทรงพิจารณาอยูแลว ดังนั้น คุณสมบัตติาง ๆ ขององคมนตรีควรจะเปนไปตามพระบรมราชวินจิฉัย 
นอกจากนี้  คําวา “เจาหนาทีอ่ื่นของรัฐ” ยังมีความหมายไมชัดเจน และอาจตองเปนเรือ่งที่ตองมีการตีความ 
ซ่ึงอาจไมเหมาะสม17  
2.4 หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมไดทําการแบงแยกหมวดหมู
เร่ืองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดทํา
การแบงหมวดหมูของหมวดที่ ๓ ออกเปนทั้งหมด ๑๓ สวนซึ่งนับวา มีจํานวนมาก แตการที่เขียนเรื่องสิทธิ
เสรีภาพของชนชาวไทยไวมากขึ้นนั้น  ผู เขียน เห็นดวยกับศาสตราจารย  ดร .อมร  จันทรสมบูรณ  
ที่ตั้งขอสังเกตวา “ขอผิดพลาดของรัฐธรรมนูญเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๐) ที่ถูกรัฐประหารยกเลิกไป มิไดเกิดจาก
การมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ การปกครองสวนทองถ่ิน มีจํานวน
มาตรานอยเกินไป แตวิกฤติการณทางการเมืองเกิดขึ้น เพราะความผิดพลาดในการออกแบบ “ระบบสถาบัน
การเมือง” ที่ทําใหเกิดระบบเผด็จการทางรัฐสภาโดยพรรคการเมือง18 นอกจากนี้ การแบงหมวด ๓ ออกเปน 
๑๓ สวน ก็ไมไดมีนัยสําคัญประการใดทั้งสิ้น นอกจากเปนการจัดแบบใหดูสวยงามเทานั้น 

อยางไรก็ตาม ในหมวดที่ ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยนี้มีความแตกตาง 
ของรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับโดยผูเขียนมีขอสังเกตดังนี้ 

 
สวนท่ี ๑ บทท่ัวไป  

 มาตรา  ๒๖  ของความหมายของคําวา“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”ในมาตรานี้นั้น มี
ความหมายครอบคลุมกวางขวางมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคําวา“ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย” ในหมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๔19 

 
 

                                                        
17 เร่ืองเดียวกัน. 
18  อมร จันทรสมบูรณ,สภาพวิชาการทางกฎหมายของประเทศไทย :สาเหตุแหงความลมเหลวของการปฏิรูปการเมือง คร้ังที่ ๒ (กรณีศึกษา –  

case study: “รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” ของสภารางรัฐธรรมนูญ ชุดที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๐)), หนา ๕๒. เอกสารพิมพ ใน www.pub-law.net.  
19  คณะกรรมการติดตามศึกษาบทบัญญัติรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของวุฒิสภา: ชุดป ๓๙ - ๔๓, หลักการและสาระสําคัญ รวมทั้ง 

สรุปประเด็นขอพิจารณาเบื้องตนตอบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม, ๒๕๔๐, หนา ๑๑. 
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การคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่มเติม 

“รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ” 
มาตรา ๒๗ ไดบัญญัติเพิ่มองคกรที่มีหนาที่ในการใหความคุมครองและผูกพันในการตรา

กฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 
ขอสังเกต 
มาตรา ๒๗ มีประเด็นท่ีตองพิจารณา ๒ ประการ คือ 
ประการที่หนึ่ง ความครอบคลุมของคําวา “โดยปริยาย” ในบทบัญญัติมาตรานี้ มีความหมาย

ครอบคลุมกวางขวางมากนอยเพียงใด20  
ประการที่สอง การคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น หากเปนการใชอํานาจขององคกร 

ฝายนิติบัญญัติและองคกรฝายบริหารบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพยอมใชสิทธิทางศาลเพื่อให 
ผูตรวจสอบการใชอํานาจแลวและยังมีชองทางสําหรับบุคคลดังกลาวเพื่อใหศาลที่กําลังพิจารณาคดีนั้น 
สงความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ซ่ึงถือวาเปนการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพอีกชั้นหนึ่งโดยศาลรัฐธรรมนูญ แตถาเปนการใชอํานาจขององคกรตุลาการ โดยเฉพาะศาลฎีกา 
ศาลปกครองสูงสุด และศาลทหารสูงสุด เมื่อมีคําพิพากษาแลวถือเปนที่สุดจะไมอยูภายใตการตรวจสอบ 
โดยศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เนื่องจากตามมาตรา ๒๑๑ วรรคสาม บัญญัติวา “คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว” ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนญู
จึงไมสามารถคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอีกชั้นหนึ่งเหมือนกับกรณีการใชอํานาจขององคกร 
ฝายนิติบัญญัติและองคกรฝายบริหาร จึงเปนประเด็นปญหาที่ควรพิจารณาใน ๒ ประเด็น คือ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง กรณีที่บุคคลใชสิทธิทางศาลจนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว แตเห็นวาตนยัง
ไมไดรับความคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว หรือเห็นวาตนยังถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของตนไดหรือไม 

ประเด็นท่ีสอง กรณีที่บุคคลใชสิทธิทางศาลจนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว และในระหวาง 
การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาซึ่งมใิชคําพิพากษาใหรับโทษทางอาญาอยูนั้น (ถาหากเปนคําพิพากษาที่
มีโทษทางอาญา บุคคลยอมไดรับการคุมครองโดยของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ และประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒) หากศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวนิจิฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลใชบังคับในคดีนัน้ขดัหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ บุคคลนั้นจะเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหตรวจสอบคาํพิพากษาถึงทีสุ่ดวา
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนไดหรือไม หรือจะเยียวยา แกไข หรือชวยเหลือบุคคลซึ่งอยูในระหวางการ
บังคับตามคําพิพากษานั้นไดหรือไม อยางไร หากศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจตรวจสอบแลว สิทธิและ 

                                                        
20  เร่ืองเดียวกัน. 
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เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๒๗ จะเปนจรงิในทางปฏิบตัิไดอยางไร21 

การยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาล 
มาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่มเติมวรรค

สองและวรรคสาม  
มาตรา ๒๘ วรรคสอง “บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติ 

ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียด
แหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลวใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

บทบัญญัติมาตรา ๒๘ วรรคสองที่แกไขใหมเพื่อใหสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดทันที 
โดยไมตองรอใหมีกฎหมายบัญญัติขึ้นเสียกอนจึงตัดขอความเดิมที่เคยบัญญัติวา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
เพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อเรียกรองใหรัฐปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพไดโดยตรง 
แมจะยังไมมีกฎหมายแตถาเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดเพื่อชวยเหลือหรือสนับสนุนการใชสิทธิ 
และเสรีภาพไวแลว จึงเปนไปตามกฎหมายนั้น 

มาตรา ๒๘ วรรคสาม “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ 
ในการใชสิทธิตามความในหมวดนี้” 

มาตรา ๒๘ วรรคสาม เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองในสิทธิและเสรีภาพทันที 
เพื่อปองกันไมใหรัฐชะลอการออกกฎหมายในการกีดกันประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไวเพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีปญหาในทางปฏิบัติตามสิทธิ
เสรีภาพมากกวาปญหาที่เกิดจากตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ คือไมมีการตรากฎหมายเพื่อใหเปนไป 
ตามสิทธิเสรีภาพที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ22 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังไดกําหนดในบทเฉพาะ
กาลมาตรา ๓๐๓ ใหเปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการแผนดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 
เปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียด 
เพื่อสงเสริมและคุมครองการใชสิทธิและเสรีภาพ (ในบางมาตรา) ภายในเวลา ๑ ป นับแตวันที่แถลงนโยบาย
ตอรัฐสภา23 

                                                        
21   คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, แนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ, 

เลมที่ ๒, ๒๕๔๙, หนา ๑๐๕ – ๑๐๖. 
22  มานิตย จุมปา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
พรอมขอเสนอสําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), พิมพคร้ังที่ ๘ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๙),  
หนา ๒๓๕.  

23 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๓. 
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หลักการที่เพิ่มขึ้นมานี้จึงเปนการเพิ่มความคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรภีาพ 
ของประชาชนอยางเต็มที่  กลาวคือ  ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชนงายขึ้นกวาเดิม 
มีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองชัดเจนกวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ขอสังเกต  
สําหรับมาตรา ๒๘ วรรคสาม24 นี้ซ่ึงไดกําหนดใหบุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาล 

เพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดสิทธิและเสรีภาพไดโดยตรง จะเปนการสรางภาระใหแก
รัฐเกินความจําเปน โดยหากรัฐไมสามารถดําเนินการในเรื่องสิทธิและเสรีภาพได เพราะติดขัดดวยปญหาตาง ๆ 
แมทั้งไดทําไปดวยสามารถอยางเต็มที่แกประชาชนจะฟองรัฐไดงายจนทําใหรัฐไมสามารถทํางานได 
อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนตนเหตุใหมีคดีขึ้นสูศาลเปนจํานวนมาก โดยไมจําเปน ดังนั้น จึงควรตัด  
มาตรา ๒๘ วรรคสาม ออก25 

มาตรา ๒๙ มีประเด็นท่ีตองพิจารณา ดังนี้  
 ประการแรก การใชบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมีการตั้งขอสังเกตวา บทบัญญัติ 

ตามมาตรานี้มีลักษณะที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เนื่องจากมีขอยกเวนใหรัฐกระทําไดคณะทํางาน
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชี้แจงวา บทบัญญัติแหงมาตรานี้วางหลักคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล กรณีที่รัฐจะจํากัดสิทธิเปนเพียงขอยกเวนที่จํากัดยิ่งเทานั้น โดยจะตองเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญนี้
กําหนดและเพียงเทาที่จําเปนอันมีลักษณะเปนการวางขอบเขตการใชอํานาจรัฐยิ่งกวาการใชอํานาจจํากัดสิทธิ
ของบุคคล และการที่รัฐใชขอยกเวนตามมาตรานี้เกินความจําเปน ก็จะเปนการขัดรัฐธรรมนูญ ซ่ึงที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เสนอ26 

ประการที่สอง  การอางบทบัญญัติจํากัดสิทธิในกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินจิฉัยที่  
๓๕ - ๓๖/๒๕๔๔ ไมรับคําวนิิจฉัยกรณีที่ผูรองโตแยงวา พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๔) ซ่ึงไมอางถึง
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจตรากฎหมายตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ตราขึ้นโดยไมถูกตอง 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยใหเหตุผลวา มาตรา ๒๖๔ (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๔๐) มไิดใหสิทธิผู
รอง แตเปนกระบวนการทางนิติบัญญัติ ซ่ึงตองดําเนินการตามมาตรา ๒๖๒ (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๔๐) 
โดยสมาชิกของสภา ซ่ึงเห็นวาการที่ตองระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหอํานาจตรากฎหมายนั้น เปน
มาตรการในทางกฎหมายที่ระบไุวเปนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ ไวอยางชดัเจน แมวาบทบัญญัติ
ดังกลาว จะมีลักษณะเปนแบบพิธีก็ตาม แตก็เปนแบบพิธีที่ไดรับการบญัญัติขึ้นเพื่อยนืยันถึงเนื้อหาของการ
ตรากฎหมายจาํกัดสิทธิและเสรีภาพที่ตองมีการคํานึงถึงหลักนิติธรรมประกอบการตรากฎหมายนัน้ ๆ ดวย  
ทั้งนี้ สิทธิและเสรีภาพจะบรรลุความมุงหมายไดโดยการกําหนดใหองคกรตุลาการซึ่งเปนองคกรทีม่ี 
                                                        
24 บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรงหากการใชสิทธิและเสรีภาพ 
ในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้น
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

25 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ, เร่ืองเดิม,   หนา ๑๖. 
26  คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, เร่ืองเดิม, หนา ๕๐. 
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ความเปนกลางเขามาตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรณีของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมาย หากมีกรณีที่กลาวอางวากฎหมายนัน้ขัดตอรัฐธรรมนูญเพราะไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
โดยมิไดเปนไปตามเงื่อนที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว27 

สวนท่ี ๒ ความเสมอภาค  
ความเสมอภาค 
มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพิ่มเติม ในเรื่อง 

ของการเลือกปฏิบัติตอบุคคลวาจะตองไมทําการเลือกปฏิบัติเพราะ “ความพิการ” ของบุคคลไวในวรรคสอง28  
ขอสังเกต  
มาตรา ๓๐ กําหนดหลักความเสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติแกบุคคลที่มีความแตกตาง

กันรวมถึงเพิ่มความคุมครองสิทธิของบุคคลครอบคลุมทุกกลุมคนที่ชัดเจนขึ้น เชน คนพิการ สตรีจะไดรับ 
การสงเสริม การมีสวนรวมและมีบทบาทในดานตางๆ มากขึ้น และยังสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางหญิง
และชายมากกวาเดิม29 กลาวคือ เปนขอพิจารณาเรื่องความเสมอภาคเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง 
ความเสมอภาคเทาเทียมกันของชายและหญิงควรทําใหเปนจริงในทางปฏิบัติ ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไว
คอนขางชัดเจน แตมีปญหาในทางปฏิบัติและมีความแตกตางในเรื่องมาตรฐานคอนขางมาก30 

 
สิทธิเสรีภาพของผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐและพนักงานหรือ

ลูกจางขององคกรของรัฐ 
มาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 

๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๓๑ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเปลี่ยนถอยคําตอนทายมาตรา จาก “จรรยาบรรณ” เปน 
“จริยธรรม” 

เจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ อ่ืนของรัฐ31บุคคลดังกลาวเปนกลไกสําคัญของรัฐ 
ในการปฏิบัติตามหรือบังคับใชกฎหมายอันอยูในฐานะที่จะใหคุณหรือใหโทษแกประชาชน ดังนั้น  
มาตรา ๓๑ จึงบัญญัติใหเจาหนาที่ของรัฐยอมมีความเสมอภาคเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป เวนแตถูกจํากัด

                                                        
27  เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๘ – ๖๐. 
28  เปรียบเทียบรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กับรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐, ใน http://webboard.mthai.com, access date November ๓, ๒๕๕๐. 
29 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (กรุงเทพมหานคร: สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๕๐), หนา ๒๐. 

30 รายงานการพิจารณาศึกษาและรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการใชรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา : ชุดป ๔๓ – ๔๙, ๒๕๔๘, หนา ๔๕. 

31 เจาหนาที่อื่นของรัฐ หมายความรวมถึงพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น  
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ไวโดยกฎหมายหรือกฎที่ออกมาโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและยังสงเสริมใหเจาหนาที่ 
ของรัฐรักษาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ซ่ึงเปนเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงคําวา “จรรยาบรรณ”  
เปน “จริยธรรม”32 

ขอสังเกต 
การบัญญัติเชนนี้ หากพิจารณาโดยทั่วไปแลว เปนเรื่องที่ดีที่เปนการเจาะจงใหสิทธิแก

บุคคลผูประกอบอาชีพราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ แตเมื่อพิจารณาโดยลึกซึ้งแลว ในทางปฏิบัติจะเกิด 
การใชสิทธิเชนนั้นไดจริงหรือไม 

หากจะมีการบัญญัติหลักการเชนนี้ไว  ควรแกไขเพิ่ม เติม  ถอยคําจาก  “สหภาพ”  
เปน “สหภาพแรงงาน” เนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยมีสหภาพเพียงแหงเดียว คือ สหภาพแรงงาน  
และจากวรรคสองของมาตรา ๖๓ สงผลใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีเสรีภาพในการตั้งสหภาพได 
กรณีนี้อาจกอใหเกิดปญหาในการบังคับบัญชาได โดยเฉพาะขาราชการทหาร เปนตน แมจะมีมาตรา ๓๑ 
บัญญัติควบคุมไวก็ตาม 

 
สวนท่ี ๓ สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล (มาตรา ๓๒-๓๘) 
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

 มาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 
๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และไดเพิ่มเติมวรรคในมาตรา ๓๒ ของ
รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งหมดเปนหาวรรค  

มาตรา ๓๒ วรรคแรกไมมีการแกไข 
มาตรา ๓๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บญัญัติ

วา “การทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามไิดแตการ
ลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัตไิมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนษุยธรรม 
ตามความในวรรคนี้” ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ ไดเปลี่ยน  
“การลงโทษประหารชีวิต” เปน “การลงโทษตามคําพิพากษาของศาล” เพราะคําวา “การประหารชีวิต”นั้น
เปนการลงโทษที่โหดรายและไรมนุษยธรรมและไมมีศาสนาใดสงเสริมมีการฆาผูอ่ืนจึงไมสมควร 
ที่จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ เพื่อตองการใหสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ ค.ศ. ๑๘๘๙ มาตรา ๕ 

มาตรา ๓๒ วรรคสามและวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐   ไดมกีารแยกอํานาจการจับ การคมุขัง และการคนออกจากกนัเพื่อใหเกดิความชัดเจนในการ 
 
                                                        
32 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, เร่ืองเดิม, หนา ๒๓. 
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ปฏิบัติงานของเจาพนกังาน พรอมทั้งไดเพิม่เติมความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหไดรับความ
คุมครองมากขึ้น ไดแก  

มาตรา ๓๒ วรรคสาม “การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิไดเวนแตมีคําสั่งหรือหมาย 
ของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

มาตรา ๓๒ วรรคสี่ “การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ 
ตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ”  

มาตรา ๓๒ วรรคสามและวรรคสี่ เพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของ
มนุษย 

มาตรา ๓๒ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได
เพิ่มเติมขอความจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ “ในกรณีที่มกีารกระทําซึ่ง
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหาย พนกังานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของ
ผูเสียหายมีสิทธิรองตอศาล เพื่อใหส่ังระงบัหรือเพิกถอนการกระทําเชนวานัน้ รวมทั้งจะกําหนดวิธีการตาม
สมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้ดวยกไ็ด” เพื่อเพิ่มเติมรับรองการใชสิทธิทางศาลและการ
เยียวยาความเสียหายใหแกบุคคลในการรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ขอสังเกต 
ผูเขียนเห็นวา มาตรา ๓๒ มีประเด็นที่ตองพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็นท่ีหนึ่ง ความหมายของคําวา “มีสิทธิ” มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติให  

“บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย” หลักการ คําวา “มีสิทธิ” ในที่นี้ มีความหมายครอบคลุม
กวางขวางมากนอยเพียงใด และจะมีความหมายรวมไปถึงสิทธิในลักษณะที่เปนการขัดตอความสงบเรยีบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนดวยหรือไม เชน กรณีบุคคลผูปวยเปนมะเร็งระยะขั้นสุดทายมีความเจ็บปวด
และมีความทนทุกขทรมานในชีวิตและรางกายเปนอยางยิ่ง จะรองขอโดยอนุญาตใหแพทยผูทําการรักษา 
ฉีดยาเพื่อใหตนเองพนจากความทุกขทรมานดวยการตายจะไดหรือไม ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กําหนดใหเปนสิทธิของบุคคลและไมมีบทขอยกเวนกรณีในลักษณะดังกลาวนี้ไวในที่แหงใดเลย ในขณะที่
รัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดโดยมีหลักการวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในชีวิตและรางกาย” 33 

ประเด็นท่ีสอง สิทธิในการทําแทงสิทธิในชีวิตจะครอบคลุมถึงทารกในครรภมารดา 
มากนอยเพียงใดและสิทธิในรางกายเฉพาะตัวของสตรีในการที่จะอุมทองทารก หรือทําแทงซึ่งเปนสิทธิและ
เสรีภาพสวนบุคคลของหญิง เชน หญิงไมตองการมีลูกจึงคุมกําเนิดไว แตตอมาหญิงนั้นทองเนื่องจากกินยา
คุมกําเนิดแลวไมไดผล กฎหมายไมใหสิทธิหญิงนั้นในการทําแทง หรือกรณีที่หญิงเปนโรคเอดสและทารกที่จะ
เกิดมานั้นจะติดโรคเอดส กฎหมายไมใหสิทธิในการทําแทงทําใหหญิงหลายคนตองไปทําแทงโดยไมชอบ

                                                        
33 คณะกรรมการติดตามศึกษาบทบัญญัติรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของวุฒิสภา, เร่ืองเดิม, หนา ๑๑. 
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ดวยกฎหมายบางรายไดรับอันตรายถึงแกชีวิต จึงเปนเรื่องที่ถกเถียงกันวาควรจะตองมีการขยายขอยกเวน 
ตามกฎหมายใหสิทธิแกหญิงในการทําแทงมากขึ้นหรือไม34 

ประเด็นท่ีสาม สิทธิที่จะเลือกตายบทบัญญัติดังกลาวคุมครองคลอบคลุมถึงสิทธิที่จะเลือก
ตาย (The right to die) หรือสิทธิที่จะปฏิเสธการรักษา (The patient's right to refuse treatment) ซ่ึงสัมพันธ 
กับเรื่องการทําใหผูปวยที่ส้ินหวังไดตายอยางสงบ (Euthanasia) หรือพินัยกรรมแหงชีวิต (Will of life) 
หรือไมคําวา แปลเปนภาษาอังกฤษคือ good death ซ่ึงในทางวิชาการแยกเปน๒ กรณี ดังนี้ 

(๑) Passive euthanasia อันไดแก การที่แพทยปลอยใหผูปวยถึงแกความตายตามธรรมชาติ 
โดยไมนําเครื่องมือตาง ๆ ทางเทคโนโลยีสมัยใหมชวยยืดความตายผูปวยออกไปอีก ในกรณีนี้ แพทยไมมี
ความผิดเพราะแพทยไมมีหนาที่จะชะลอชีวิตของผูปวยที่จะถึงแกความตายตามธรรมชาติใหยาวนาน 
ออกไปอีก 

(๒) Active euthanasia อันไดแก  กรณีที่แพทยฉีดยาหรือใหยาเพื่อใหผูปวยตาย 
โดยไมเจ็บปวดหรือการหยุดเครื่องชวยเพื่อใหผูปวยตายอยางสงบ ซ่ึงเปนกรณีที่ยังหาขอสรุปไดยาก  
เพราะการใชยาก็ดี หรือการหยุดเครื่องชวยเพื่อใหผูปวยถึงแกความตายก็ดี ถือเปนการเรงการตาย 
และเปนการกระทําโดยตรง 

ประเทศที่ออกกฎหมายใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อยุติการใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อให
ผูปวยตายอยางสงบไดแก ประเทศเนเธอรแลนด เบลเยียม และกฎหมายของบางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา  
เชน รัฐโอเรกอน (The Oregon Death with Dignity Act) สําหรับประเทศไทย การหาแนวทางเพื่อใหผูปวย
ระยะสุดทายถึงแกความตายดวยความสงบ ไดมีการกลาวถึงและจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้ง ในกรณี 
Active euthanasia โดยเห็นวาเปนเรื่องที่กระทํามิไดเพราะถือวาเปนการเรงการตาย สวนกรณี Passive 
euthanasia ที่เกิดจากความตองการของผูปวยเอง (Voluntary Passive Euthanasia) ควรจะเปนเรื่องที่กระทําได
และการที่จะทราบเจตนาของผูปวยในเรื่องนี้ไดอยางชัดเจนก็คือการยอมรับเจตนาที่แสดงไวลวงหนาที่
เรียกวา living will35 

ประเด็นท่ี ๔ การลงโทษประหารชีวิตควรจะยกเลิกหรือไมการลงโทษโดยการประหารชีวิต
นั้น เปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมหรือไม ซ่ึงถาเปนเชนนั้นก็จะมีผลทําใหประเทศ
ไทยตองยกเลิกโทษประหารชีวิต ฉะนั้น เพื่อการตัดปญหาโตเถียงในภายหลัง รัฐธรรมนูญใหมนี้จึงกําหนด
ไวอยางชัดเจนวาการลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติไว ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการ
โหดรายหรือไรมนุษยธรรม36 

นอกจากนี้ ปจจุบันยังพบปญหาในทางปฏิบัติวา ผูตองหาหรือจําเลยไดบอบช้ําจาก 
การรับหรือไมรับสารภาพ หรือการถูกนําออกมาปรากฏตอหนาสาธารณชนทางสื่อสารมวลชน โดยมิไดมี

                                                        
34 คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, เร่ืองเดิม, หนา ๘๙. 
35 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๖ – ๙๘. 
36 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๘ และ ๑๐๒. 
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ความสมัครใจ การเผยแพรภาพ การทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพโดยเฉพาะในคดีขมขืน
กระทําชําเรา ซ่ึงนอกจากความไมเหมาะสมในสวนของผูตองหา หรือจําเลยแลวยังมีผลกระทบตอผูเสียหาย
และครอบครัวญาติพี่นองอีกดวย จึงตองสมควรพิจารณาแนวการปฏิบัติเชนวานี้อยางรัดกุมและรอบคอบ 
โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวยเสมอในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและความเปนอยูสวนตัว 
มาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 

๓๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยในมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งและวรรค
สองไมไดมีการเพิ่มเติมถอยคําแตไดมกีารเปลี่ยนแปลงถอยคําใหมีความชัดเจนและรดักุมมากยิ่งขึ้น 

มาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่มเติมวรรค
สาม คือ “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพิ่มเติมเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมใหผูใดนําไปเผยแพรหรือ
นําไปใชโดยมิชอบอันกอใหเกิดความเสียหาย เวนแตจะไดรับความยนิยอมจากบุคคลอันเปนเจาของขอมูล
หรือเพื่อประโยชนของสาธารณชน ซ่ึงขอดีของการเพิ่มเติมตามมาตรานี้คือ ประชาชนจะไดรับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลครอบคลุมกวางขวางขึ้นกวาเดิม37 

ตามความในมาตรา ๓๕ วรรคสอง เกี่ยวกับกรณีการกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความ
หรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว ตลอดจนการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาตจาก 
ผูเปนเจาของขอมูลนั้น จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณนั้น เมื่อพิจารณาแลว จะเห็นไดวา
ความในตอนทายที่เปนขอยกเวนโดยการใชถอยคําวา“เวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ”นั้น ยังขาด
ความชัดเจนเกี่ยวการที่จะวินิจฉัยวากรณีใดบางที่จะถือไดวาเปนประโยชนตอสาธารณะ  และผูใด 
จะเปนผูพิจารณาวากรณีใดบางที่จะถือไดวาเปนประโยชนตอสาธารณะ นอกจากนี้ การบัญญัติหลักการ
เชนนี้ไว อาจจะเปนการไมถูกตองหรือเปดชองใหมีการละเมิดสิทธิสวนบุคคลไดงาย  โดยอางเหตุ 
เพื่อประโยชนตอสาธารณะนั้น เหมาะสมหรือไมเพียงใด38 

นอกจากนี้  ยั งมีปญหาเกี่ ยวถอยคําว า  “ขอมูลสวนตัวบุคคลท่ี เ ก่ียวกับตน” นั้น  
จะมีความหมายเพียงใด 

 
 
 
 

                                                        
37

 ขอดีของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรพุทธศักราช ๒๕๕๐ เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐,  
ใน http://www.parliament.go.th, access date November ๑๒, ๒๐๐๗. 

38 คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, เร่ืองเดิม, หนา ๑๑๙. 
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สวนท่ี ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๓๙-๔๐) 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 

๒๓๗ ถึงมาตรา ๒๔๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพื่อเปนการรับรองสิทธิของ
ประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยทําการรวบรัดบทบัญญัติดังกลาวใหมีความชัดเจนและรวบ
รัดมากยิ่งขึ้น ไมไดกําหนดรายละเอียดไวในรัฐธรรมนูญเหมือนเดิม เพราะไดนําบทบัญญัติและรายละเอยีด
ดังกลาวไปบญัญัติไวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพิ่มหลักการ
เกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธขิองประชาชน กฎระเบยีบตางๆ 
รวมทั้งคาใชจายตองไมเปนอุปสรรคในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมประชาชนมีสิทธิไดรับความคุมครอง
และความชวยเหลือทางกฎหมายทั้งทางแพงและทางอาญาจากรัฐตามความจําเปนและเหมาะสม 
โดยเสียคาตอบแทนคาทดแทนและคาใชจายเทาที่จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ39 

 
ขอสังเกต 
ผูเขียนเห็นดวยกับความเห็นของสภานิติบัญญัติแหงชาติ วา การที่มาตรา ๔๐ ไดตัดถอยคํา

ที่วา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” จะเกิดปญหาวา รัฐจะตรากฎหมายกําหนดกรอบของสิทธิดังกลาวได
หรือไม เพียงใด ถาออกกฎหมายไมไดก็นาจะกอใหเกิดปญหาแกรัฐอยางมาก ยกตัวอยางกรณีตาม (๕)  
ซ่ึงใหสิทธิแกจําเลยในการไดรับความชวยเหลือ คาตอบแทน และคาใชจายที่จําเปนจากรัฐ เมื่อจําเลย 
รองขอใหรัฐออกคาใชจายในระหวางการสูคดีได จะทําอยางไร ปญหาทํานองเดียวกันนี้ยังมีอีกหลายมาตรา 
ในหมวดวาดวยสิทธิตาง ๆ40 
 

สวนท่ี ๕ สิทธิในทรัพยสิน (มาตรา ๔๑-๔๒) 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
มาตรา ๔๒41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน

มาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

                                                        
39 ๑๒๐ คําถามเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, ใน http://www.parliament.go.th , access date November ๑๐, 
๒๐๐๗. 

40 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ, เร่ืองเดิม,   หนา ๒๗. 
41         มาตรา ๔๒  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการ 

อันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม  การปฏิรูปที่ดิน  การอนุ รักษโบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร  
หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับ 
ความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดขยายความ
คุมครองใหแกบุคคลที่ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหไดรับความเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนที่รัฐและผู
ถูกเวนคืนจะไดรับจากการใชสอยท่ีดินที่ถูกเวนคืนนั้นๆ ไดแก 

มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง เพิ่มเติม “การอนุรักษโบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร” 
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งไดเพิ่มเหตุผลที่รัฐสามารถทําการเวนคืนอสังหาริมทรัพยได ถาเปน

กิจการเพื่อการอนุรักษโบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร 
มาตรา ๔๒ วรรคสอง เพิ่มเติม “การกําหนดคาทดแทนตองกําหนดใหอยางเปนธรรม 

โดยคํานึงถึงราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด” และไดเพิ่ม “และประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืนไดรับ
จากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน” เพื่อคุมครองใหประชาชนไดรับความเปนธรรมจากการเวนคืน
ที่ดินไดมากขึ้นโดยคํานึงถึงประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืนจะไดรับจาการใชสอยท่ีดินที่ถูกเวนคืนนั้น  
โดยการกําหนดคาทดแทนตองเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคมทั้งผูถูกเวนคืนตองไดรับคาทดแทนโดยเร็ว42 
                ขอสังเกต 

ผูเขียนเห็นวาในมาตรานี้อาจจะมีปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากโดยปกติจะมีการประเมิน
ราคาโดยกรมที่ดิน หากมีการโตเถียงในประเด็นเกี่ยวกับราคาที่เปนธรรมตามราคาปกติในทองตลาดจะทําให
เกิดปญหาวาองคกรที่มีความเหมาะสมในการทําหนาที่ประเมินราคาตามปกติในทองตลาดนั้นสมควร 
เปนองคกรใด 

 
สวนท่ี ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน (มาตรา ๔๕-๔๘) 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 

๓๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
มาตรา ๔๕ วรรคสามไดแกไขถอยคําของมาตรา ๓๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จาก “โรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน” เปน “กิจการ
หนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่น”  

                                                                                                                                                                             
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด การไดมา 

สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพย 
ที่ถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง  
ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
42 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, เร่ืองเดิม, หนา ๓๕. 
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มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ไดเพิ่มเติมวรรคจากมาตรา ๓๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดบัญญัติไว คือ “การหามหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเสนอขาวสารหรือแสดง
ความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใดๆเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้  
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง” 

มาตรา ๔๕ วรรคหา มาจากมาตรา ๓๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ วรรคสี่ เดิม และไดแกไขถอยคําจาก “วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน” เปน “ส่ือมวลชนอื่น” 

มาตรา ๔๕ วรรคหกและวรรคเจ็ด ไมมีการแกไข 
บทบัญญัติตามมาตรานี้เพื่อคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและ

ส่ือมวลชน กลาวคือ เพื่อคุมครองสิทธิที่รัฐจะสั่งหามหรือแทรกแซงดวยประการใดๆเพื่อลิดรอนเสรีภาพ 
ในการเสนอขาวสารไมวาทางตรงหรือทางออมหรือแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพรวมทั้งสื่อมวลชนอื่น
ทุกประเภทมิได อีกทั้งเปนหลักประกันในการประกอบวิชาชีพของหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่น 
ที่จะไมถูกครอบงําโดยรัฐ ซ่ึงจะทําใหการเสนอขาวสารหรือใหความเห็นเปนไปโดยอิสระและสามารถ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพื่อเปนขอมูลใหประชาชนไดรับทราบความเปนจริง ดังนั้น รัฐจะสั่งปดกิจการ
หนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนชนิดอื่นๆ เชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทนทัศนมิได ทั้งยังหามรัฐกําหนดใหนํา
ขาว บทความ หรือส่ิงสื่อความหมายอื่นๆใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปเผยแพร เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ทั้งกําหนดใหเจาของกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนเปนบุคคลสัญชาติไทย
ตลอดถึงหามรัฐใหเงินหรือทรัพยสินเพื่ออุดหนุนในกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นของเอกชน  
เชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน เพื่อปองกันมิใหการเมืองครอบงําสื่อ43 

ขอสังเกต 
ผูเขียนเห็นวามาตรา ๔๕  วรรคสามถึงวรรคสุดทาย ควรแกเปนดังนี้ 
“การสั่ งปดโรงพิมพ  ปดกิจการการพิมพ  หามทําการพิมพ  สถานีวิทยุโทรทัศน  

รวมทั้งการสื่อสารดวยวิธีอ่ืน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนโดยตรงหรือโดยแทรกแซงดวยวิธีการใดๆ  
จะกระทํามิได 

การปฏิบัติหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม 
ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานหรือของเจาหนาที่ของรัฐโดยสุจริต เปนธรรม 
และเปนไปตามกรอบจริยธรรมอยางวิชาชีพ  เพื่อประโยชนสาธารณะและความมั่นคงของชาติ  
หรือเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือขาราชการ  
หรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินยอมไดรับความค ุ มครอง 

การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่กอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือสวนมวลชนอ่ืน 
จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ แตทั้งนี้จะตองกระทํา 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งตราขึ้นตามวรรคสอง 

                                                        
43 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, เร่ืองเดิม, หนา ๓๙. 
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เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้  ตามที่
กฎหมายกําหนด 

การใชเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นของเอกชน รวมทั้ง 
การนําเขาเปนเจาของกิจการ หรือเขาครอบงําการดําเนินการของหนังสือพิมพ หรือส่ือมวลชนอื่นทํา 
โดยทางตรงหรือทางออมจากหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงตําแหนงจากทองถ่ินรัฐจะกระทํามิได” 
          เสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็น 

มาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 
๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ไดเพิ่มเติมถอยคํา “ส่ือมวลชนอื่น” แกไขถอยคําจาก “จรรยาบรรณ 
แหงการประกอบวิชาชีพ” เปน “จริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ” และไดเพิ่มเติม “และมีสิทธิจัดตั้ง
องคกรเพื่อปกปองสิทธิ เสรีภาพและความเปนธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ” 

มาตรา ๔๖ วรรคสอง เพิ่มเติมถอยคํา “ส่ือมวลชนอื่น” 
มาตรา ๔๖ วรรคสาม ไดมีการบัญญัติเพิ่มจาก มาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “การกระทําใดๆไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของกิจการ อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอ
ขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวาเปนการจง
ใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
หรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ” 

มาตรา ๔๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่มเติมเพื่อให 
ความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนมากขึ้นและเพื่อปองกันการครอบงําหรือแทรกแซง
ผูปฏิบัติงานดานสื่อมวลชน เชน หามจํากัดหรือแทรกแซงการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนใหพนักงาน
ลูกจางของสื่อมวลชนมีสิทธิจัดตั้งองคกรเพื่อปองกันสิทธิของตน โดยผูปฏิบัติงานตองมีจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพและมีองคกรวิชาชีพควบคุมตรวจสอบกันเอง ซ่ึงการเพิ่มเติมความคุมครองในบทมาตรานี้
เกิดขอดีตอประชาชนในแงที่ประชาชนจะไดรับความคุมครองใหมีความเปนอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งสื่อมวลชนจะไดรับความคุมครองจากการแทรกแซงการเสนอขาวสารและความคิดเห็นทําให
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารกวางขวางและตรงกับความเปนจริงมากกวาเดิม44 

  ขอสังเกต 
มาตรา ๔๖ ที่บัญญัติหลักการวา “ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือส่ือมวลชนอื่น ยอมมี
เสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติ

                                                        
44  ๕๐ ประเด็นเดนของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐, ใน http://www.parliament.go.th, access date November ๒๐,๒๐๐๗. 
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ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรมแหงการ
ประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิ เสรีภาพและความเปนธรรม รวมทั้งมีกลไก
ควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ” 

 
สิทธิในการจัดสรรคลื่นความถี่ 
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 

๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงมาตรา ๔๗ ไดมีการแกไขถอยคําและเพิ่มเติม
ถอยคํา คือ 

มาตรา ๔๗ วรรคสาม เพิ่มเติมถอยคํา “รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ” 

มาตรา ๔๗ วรรคสี่ ไดมีการบัญญัติเพิ่มจาก มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการ 
เพื่อปองกันมิใหมีการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือ
โดยบุคคลอื่นใด ซ่ึงจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูล
ขาวสารที่หลากหลายของประชาชน” 

มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีองคกรองคกรหนึ่งที่เปนอิสระ เพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ 
และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เพื่อใหสามารถดูแล 
ในภาพรวมของการใชประโยชนจากคลื่นความถี่และจัดสรรใหภาคประชาชนไดมีสิทธิในการดําเนินการ
ส่ือมวลชนที่เปนสาธารณะ ทําใหเกิดขอดีคือ ความเปนเอกภาพในการจัดการ เพราะถามีสององคกร 
อาจกอใหเกิดปญหาการคาบเกี่ยวในอํานาจหนาที่ไดและยังไดจัดใหภาคประชาชนไดมีสวนรวม 
ในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะในดานการจัดสรรคลื่นความถี่ใหแกภาคประชาชนและสื่อมวลชน 
จะไดรับการคุมครอง หามปดกิจการสื่อมวลชน45 

ขอสังเกต 
ผูเขียนเห็นวามาตรา ๔๗ ควรแกไขเปน 

 “คล่ืนความถี่ที่ ใช ในการสงวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และโทรคมนาคม 
เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ 
และระดับทองถ่ิน  ทั้งในดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  ประโยชนสาธารณะอื่น  

                                                        
45  สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐, ใน http://www. parliament.go.th, access date November ๑, 
๒๐๐๗. 
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และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
ส่ือมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการควบรวม 
การครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซ่ึงจะมีผล 
เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
ของประชาชน” 
        ขอหามผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในการเปนเจาของหรือถือหุนกิจการสื่อมวลชน 

มาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการบัญญัติเพิ่ม
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “ผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  
หรือโทรคมนาคมมิได  ไมวาในนามของตนเองหรือให ผู อ่ืนเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน  
หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่สามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานอง
เดียวกับการเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาว” 

มาตรา ๔๘ บญัญัติเพื่อหามผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเจาของหรอืถือหุนไมวา
ทางตรงหรือทางออมในกิจการสื่อมวลชนและหามบุคคลดังกลาวใชอํานาจแทรกแซงสื่อมวลชนดวย การ
บัญญัติเพิ่มมาเชนนี้ทําใหเกดิขอดีคือ ความเปนอิสระของสื่อมวลชนและประชาชนในการแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเต็มทีป่ราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 

 
ขอสังเกต 

 ผูเขียนเห็นวามาตรา ๔๘ ควรพิจารณาวาการศึกษาพื้นฐานควรใชเวลารวมทั้งหมดที่มี  
จึงจะตองครอบคลุมและตรงตอความเปนจริง และควรนําสวนที่ดีของมาตรานี้ในฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ มาใสไว
ดวย 

สวนท่ี ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา (มาตรา ๔๙-๕๐) 
เสรีภาพในทางวิชาการ 
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 

๔๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีการแกไข 
ขอสังเกต 

 มาตรา ๕๐ เกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพในทางวิชาการ ที่บัญญัติหลักการไววา “การศึกษา
อบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ 
เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” นั้น การที่บัญญัติไวลักษณะนี้อาจ 
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กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติตอไปในอนาคต เนื่องจากในบางหัวขอหรือบางประเด็นที่ตองการศึกษา อาจ
ขัดตอหนาที่พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามวรรคทายของมาตรานี้46 
 

สวนท่ี ๙ สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ (มาตรา ๕๑-๕๕) 
สิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนา 
มาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 

๕๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่มวรรคของมาตรา ๕๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ รวมทัง้หมดเปนสีว่รรค 

มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่งไดทําการเพิ่มวรรคขึ้นมาใหมที่ มาตรา ๕๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอด
และไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่ เหมาะสม 
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ”  

มาตรา ๕๒ วรรคสอง ไดเพิ่มเติมและแกไขถอยคําจากมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ คือ “ใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอัน
ไมเปนธรรม ทั้งมีสิทธิไดรับการบําบัดฟนฟูในกรณีที่มเีหตุดังกลาว” 

มาตรา ๕๒ วรรคสาม ไดทําการเพิ่มวรรคขึ้นมาใหมจาก มาตรา ๕๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิ 
ของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไวซ่ึงสถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น” 

มาตรา ๕๒ วรรคสี่ ไดแกไขถอยคําจากมาตรา ๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จาก “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” เปน “ที่เหมาะสมจากรัฐ” 

มาตรา ๕๒ เพิ่มประเภทสิทธิและเสรีภาพใหมากขึ้นกวาเดิมโดยใหเด็ก เยาวชน และบุคคล 
ในครอบครัวไดรับสิทธิในการพัฒนาดานรางกาย  จิตใจและสติปญญา เพราะปจจุบันมีแนวโนมที่ 
เด็กและสตรีจะตกเปนเหยื่อของความรุนแรงมากขึ้น กลุมบุคคลดังกลาวรวมถึงสตรียอมไดรับความคุมครอง
จากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม รวมไปถึงมีสิทธิที่จะไดรับการบําบัดฟนฟูจาก 
การตกเปนเหยื่อของความรุนแรง  นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดู 

                                                        
46 รายงานการพิจารณาศึกษาและรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

ผลกระทบของการใชรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา, หนา ๔๖. 
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และการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ ขอดีคือเด็ก เยาวชน สตรีจะไดรับความคุมครองอยางชัดเจน 
และเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น47 

ขอสังเกต 
มาตรา ๕๒ เก่ียวกับประเด็นสิทธิของเด็ก มีขอพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็นท่ี ๑ การบัญญัติเร่ืองสิทธิเด็กควรบัญญัติเร่ืองสิทธิเด็กไวในหมวดที่วาดวย 

สิทธิเสรีภาพหรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เนื่องจากวาสังคมไทยพัฒนามากแลวรัฐควรให 
ความคุมครองเด็ก ใหเด็กมีสิทธิที่จะมีที่อยูอาศัย อาหารไดรับการดูแล ถาหากมีผูฟองรองรัฐวา 
เด็กไมมีที่อยูอาศัยและรัฐยังไมไดปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว ก็จะเปนการกระตุนใหรัฐปฏิบัติมากขึ้น
ทั้งนี้ ตองมีความพรอมมิฉะนั้นจะเกิดปญหาเนื่องจากสวัสดิการอาจตองใชเงินจํานวนมาก48 

ประเด็นท่ี ๒ ความคุมครองจากรัฐ รัฐตองใหความคุมครองจากการใชความรุนแรง 
และการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 

ฝ า ยแรก เห็นว า  สิทธิที่ จ ะ ไม ถู กทารุณจากพ อแมห รือจ าก เอกชนโดยทั่ ว ไป 
จะไมบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตจะบัญญัติไวในกฎหมายระดับรองคือพระราชบัญญัติ 

ฝายที่สองเห็นวา เด็กอาจจะไมไดรับความเปนธรรมจากพอแม หรือเอกชน ดังนั้น  
รัฐจะตองออกกฎหมายเพื่อคุมครองเด็กซึ่งอยูในความดูแลของเอกชน สิทธิที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ คือ 
รัฐตองมีหนาที่รัฐจะตองคุมครอง โดยไมไดตัดโอกาสขององคกรเอกชนในการมีสวนรวมคุมครอง49 
 

สิทธิคนชราอายุเกิน ๖๐ ป 
มาตรา ๕๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 

๕๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดเพิ่มเติมและแกไขถอยคํา คือ “มีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และความชวยเหลือที่เหมาะสมจาก
รัฐ” 

มาตรา ๕๓ เพิ่มสิทธิใหผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพจะไดรับความชวยเหลือ
ทั้งสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออ่ืนอยางสมศักดิ์ศรีและเหมาะสม
จากรัฐ เชน ไดรับเงินชวยเหลือสงเคราะห การลดหยอนหรือยกเวนภาษี หรือการลดคาโดยสารสาธารณะ 
เปนตน ขอดี คือ ผูสูงอายุจะทราบถึงสิทธิของตนที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐอยางชัดเจน เนื่องจาก 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มิไดบัญญัติถึงสิทธิและความ
ชวยเหลือไวอยางชัดเจน50 

                                                        
47  ขอดีของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรพุทธศักราช ๒๕๕๐ เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐,  
ใน http://www.parliament.go.th, access date November ๑๒, ๒๐๐๗. 

48  คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, เร่ืองเดิม, หนา ๒๑๕. 
49  เร่ืองเดียวกัน. 
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ขอสังเกต 
 ผูเขียนเห็นวา มาตรา ๕๓ ควรขยายสิทธิของคนพิการใหมีโอกาส “เขาถึงและใชประโยชน” 

ดวยเพื่อใหสอดคลองกับมาตราอื่นๆ 
สิทธิผูพิการหรือทุพพลภาพและบุคคลวิกลจริต 
มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 

๕๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการแกไขถอยคําและทําการเพิ่มวรรคใหม
ขึ้นอีก ๑ วรรค มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่งแกไขถอยคํามาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ คือ “มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดกิาร ส่ิงอํานวยความสะดวกอนัเปนสาธารณะ และ
ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” 

มาตรา ๕๔ วรรคสองไดทําการเพิ่มวรรคขึ้นมาใหมจาก มาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือ 
ที่เหมาะสมจากรัฐ”  

มาตรา ๕๔ บัญญัติขึ้นเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลวิกลจริตสามารถดํารงชีวิต
ไดเชนเดียวกับบุคคลปกติทั่วไปจึงไดบัญญัติใหความคุมครองของผูพิการหรือทุพพลภาพใหเขาถึงสวัสดิการ
และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมและมีมาตรการชวยเหลือบุคคลวิกลจริตโดยรัฐตองคุมครอง  
ดูแล และไมทอดทิ้งบุคคลวิกลจริต 

ขอสังเกต 
 ผูเขียนเห็นวามาตรา ๕๔  ควรเพิ่มคําวา “ทั้งตามที่กฎหมายบัญญัติ” จะไดเปดทางใหรัฐ

พิจารณาตามความเหมาะสมและไมเปนภาระเกินไป 
 
  สิทธิบุคคลซึ่งไรท่ีอยูและไมมีรายได 

มาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่มบทบัญญัติ 
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “บุคคลซึ่งไรที่อยู
อาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” เพื่อใหบุคคล
ไดรับความคุมครองเมื่อไมมีที่อยูอาศัย โดยรัฐจะตองชวยเหลือดูแลใหสามารถมีที่อยูอาศัยที่เหมาะสม 
และพอสมควร 

มาตรา ๕๕ บัญญัติขึ้นเพื่อใหสิทธิแกผูไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอในการไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐตามเหมาะสม ซ่ึงมาตรานี้ถือวาเปนการประกันคุณภาพชีวิตของบุคคลที่เพิ่มขึ้นที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดเคยมีการบัญญัติไว 

 

                                                                                                                                                                             
50 สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, ใน http://www.parliament.go.th/parcy/sapa-db/committee๘-upload/๘-
๒๐๐๗๐๗๐๗๑๕๔๒๓-๑pdf., access date November ๑๔, ๒๐๐๗. 
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ขอสังเกต 
สําหรับมาตรานี้สมควรมีการกําหนดองคกรหรือหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลกรณีดังกลาวให

ชัดเจน มิเชนนั้นอาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติได นอกจากนี้สมควรจะตองมีเกณฑสําหรับบุคคลที่จะมารับ
ความชวยเหลือจากรัฐเพื่อใหเกิดความเปนธรรม 

 
สวนท่ี ๑๐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน (มาตรา ๕๖-๖๒) 
สิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร 
มาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 

๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการเพิ่มเติมถอยคํา คือ “ไดรับทราบ 
และเขาถึงขอมูล” “หรือขาวสาร” และ “หรือเปนขอมูลสวนบุคคล” 

มาตรา  ๕๖  บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล 
และสื่อมวลชนในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา ดังนั้น รัฐจะทําการ
ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยการหามหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนเสนอขาวสารหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือเขาแทรกแซงสื่อมวลชนดวยวิธีการใดๆ มิได เวนแต โดยอาศัยอํานาจโดยบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันการประกอบวิชาชีพของหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนมิให 
ถูกครอบงําโดยรัฐ 

ขอสังเกต 
ผูเขียนเห็นวา มาตรา ๕๖  ควรเพิ่มขอยกเวน เร่ือง “ความสัมพันธระหวางประเทศ” ตอทาย 

ความมั่นคงของรัฐดวย 
 

         สิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล 
มาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 

๕๙ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการแกไขถอยคํา 

 มาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตอนทาย คือ “ตอหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว” 

มาตรา ๕๗ วรรคสอง เปนการเพิ่มวรรคจาก มาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มีไดมีการบัญญัติไว คือ “การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดินและการออกกฎที่อาจมี
ผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
อยางทั่วถึงกอนดําเนินการ” 
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มาตรา ๕๗ บัญญัติขึ้นเพื่อเพิ่มสิทธิประชาชนในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการตางๆของรัฐ รวมท้ังการออกกฎ ที่มีผลกระทบตอความเปนอยู
โดยปกติของประชาชนตอคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย หรือคุณภาพสิ่งแวดลอมบุคคลหรือชุมชนที่มีสวนได
เสียมสิีทธิไดรับคําชี้แจงจากรัฐและรัฐตองมีหนาที่ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นกอนดําเนินการ51 

ขอสังเกต 
ผูเขียนเห็นวา มาตรา ๕๗ ที่กําหนดใหรัฐตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนอยางทั่วถึงในกรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยทุกครั้ง นั้น จะทําใหราคาที่ดินที่จะเวนคืนสูงขึ้น
กวาที่เคยเปนอยูอยางมากหรือไม และคําวา “ทั่วถึง” อาจกอใหเกิดปญหาโตแยงได 
 
        สิทธิการมีสวนรวมในกระบวนพิจารณา 

มาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 
๖๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีการตัดถอยคํา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” เพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิดังกลาวไดทนัทโีดยไมจําตองมีการออกกฎหมายลูกเพื่อมาใชบังคับ
กอนทําให 
การใชสิทธิและเสรีภาพงายขึน้ 

ขอสังเกต 
มาตรา ๕๘ เกีย่วกับการบัญญัติสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพจิารณาของเจาหนาที่ของ

รัฐในการปฏิบตัิราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน นั้น มีประเด็น
ตองพิจารณา ความหมายของคําวา “มีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการการพิจารณา” ในที่นี ้มีความหมาย
ครอบคลุมกวางขวางมากนอยเพยีงใด เชน มีสวนรวมในการรับทราบ รับรู หรือมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจดวย นอกจากนี้จะตองมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพจิารณาทุกขั้นตอนดวยหรือไมเพยีงใด  
การบัญญัติไวกวาง ๆ ในลักษณะเชนนี้ยอมจะมีปญหาขอถกเถียงตีความกันในทางปฏิบัติและกฎหมาย 
ที่จะบัญญัติขึน้รองรับเพื่อการนี้ในภายหลังก็อาจมีการบญัญัติใหผิดไปจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ควร
จะเปนได52 

 
สิทธิของผูบริโภค 
มาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 

๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

                                                        
51  คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, เร่ืองเดิม, หนา ๕๑. 
52  คณะกรรมการติดตามศึกษาบทบัญญัติรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของวุฒิสภา, เร่ืองเดิม,หนา ๑๔. 
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มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่งไดมีการเพิ่มเติมและแกไขถอยคํามาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ “ในการไดรับขอมูลที่เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อให
ไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค” 

มาตรา ๖๑ วรรคสองไดมีการเพิ่มเติมและแกไขถอยคํามาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ “ใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจาก
หนวยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
หนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเหน็ในการกําหนดมาตรการ
ตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการ
คุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนนิการขององคการอิสระดังกลาวดวย” 

มาตรา ๖๑ บัญญัติขึ้นเพื่อใหผูบริโภคไดรับการคุมครองในการรับขอมูลท่ีเปนความจริง 
และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหายรวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิ 
ของผูบริโภค ดังนั้น บทบัญญัติตามมาตรา ๖๑ จึงไดเพิ่มรายละเอียดการคุมครองใหชัดเจนขึ้นโดยองคการ
คุมครองผูบริโภคจะมีความเปนอิสระและมีงบประมาณในการดําเนินการมากกวาเดิม53 

ขอสังเกต 
มาตรา ๖๑ เก่ียวกับประเด็นสิทธิของผูบริโภค54 มีปญหาสิทธิของผูบริโภค ดังนี้  
(๑) ผูประกอบการคาเอาเปรียบคูสัญญา โดยอาศัยความไดเปรียบและอํานาจตอรอง 

ทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา โดยอาศัยชองวางของกฎหมายใหเปนประโยชนทําใหผูบริโภคตองอยูในภาวะ 
ที่จํายอมและเสียเปรียบตลอดมา ในการเรียกรองคาเสียหายหรือการชดใชคาเสียหายในกรณีผิดสัญญา  
โดยการฟองรองบังคับคดีตอศาลนั้น ผูบริโภคมักอยูในสถานะที่เสียเปรียบเนื่องจากเงื่อนไขหรือขอจํากัด
ตามสัญญาที่ไมเปนธรรมและตองจํายอม เชน การซื้อบานจัดสรรที่เจาของโครงการไมปฏิบัติตามคําโฆษณา
หรือในกรณีบัตรเครดิตที่เบี้ยปรับสูงมาก 

(๒) การฟองรองดําเนินคดีในทางแพงมีความยุงยากและซับซอนมีคาใชจายจํานวนมาก  
ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและคาใชจายเพื่อดําเนินการดวยตนเองได การใชสิทธิ 
ทางศาลในบางกรณีก็ไมอาจระงับยับยั้งหรือบรรเทาความเสียหายที่ไดเกิดขึ้นใหเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสมและทันตอเหตุการณได 

(๓) กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคกระจัดกระจายและแยกกันอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของหนวยงานที่แตกตางและซ้ําซอนกันทําใหเกิดความไมสะดวกและสับสนทั้งแกผูประกอบการคา 
ผูบริโภคและเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย เชน กฎหมายวาดวยอาหารและยา กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง 
อยูในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายวาดวยอาคารชุดและการควบคุมอาคารอยูในความดูแล

                                                        
53 สรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับลงประชามติแบบเรียงหมวด, ใน http://www.parliament.go.th, access date 

November ๕, ๒๐๐๗. 
54 คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, เร่ืองเดิม, หนา ๒๙๔ - ๒๙๕. 
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ของสํานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ อกจากนี้ กฎหมายบางฉบับมีการบังคับใชมานานไมมีความเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน เชน พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๕ เปน
ตน 

(๔) การแทรกแซงหนวยงานที่ทําหนาที่ใหความคุมครองผูบริโภคสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีคดีคุมครองผูบริโภคที่ยังคางการพิจารณาอยูมาก เนื่องจากขาดกําลังคน งบประมาณ 
และการแทรกแซงจากอํานาจรัฐที่เหนือกวา มีนักการเมืองที่เปนผูประกอบกิจการมาอยูในฐานะ
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนชองทางใหกลุมผูประกอบธุรกิจแทรกแซงไดโดยงาย 

(๕) ผูบริโภคขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่คุมครองสิทธิของตนไมรูถึงสิทธิ 
ที่พึงมีพึงไดของตนหรือแมจะรูกฎหมายแตอยูในฐานะที่เสียเปรียบ นอกจากนี้ ผูบริโภคที่มีการศึกษานอย
หรือมีรายไดนอยมักบริโภคสินคาที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพโดยรูเทาไมถึงการณและขาดการปองกันที่
ถูกตองเหมาะสม เชน การซื้อนมขนมาชงนมใหทารกกิน 

(๖) การใหขอมูลหรือคําเตือนลวงหนาในกรณีของสินคาที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ของผูบริโภคเปนไปอยางไมโปรงใส เชน เงื่อนไขในสัญญาบัตรเครดิตใชตัวหนังสือเล็กมาก ขอมูลสวนใหญ 
ในการตัดสินใจเลือกซื้อเปนขอมูลของผูประกอบธุรกิจ เชน คนทําประกันเพราะคนขายประกัน 

(๗) การคุมครองผูบริโภคมีหลายหนวยงานมากที่เกี่ยวของ จึงมักมีอุปสรรคจาก 
การประสานงานกันระหวางหนวยงานราชการ และรัฐจะใหความสําคัญกับผูประกอบการมากกวาผูบริโภค 
เนื่องจากผูประกอบเปนผูมีอํานาจทางการเงินที่จะตอรองมากกวา 

(๘) การรวมกลุมตอรองผลประโยชนของผูบริโภค และมาตรการในการคุมครองผูบริโภค 
ขาดการมีสวนรวมจากตัวแทนผูบริโภค ดังนั้นนโยบายและการดําเนินงานจึงเปนของรัฐแตเพียงฝายเดียว 
โดยที่รัฐคิดวาจะเปนประโยชนแตกลายเปนมาตรการที่เกิดผลกระทบตอผูบริโภค 

แตอยางไรก็ตาม  จากบทบัญญัติที่สภารางรัฐธรรมนูญไดมีการเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับ
สิทธิของผูบริโภคนี้ จะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางนอย ๒ ประการ คือ 

ประการท่ีหนึ่ง  สิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิ
รวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค  ซ่ึงมีผลใชบังคับทันทีโดยไมจําเปนตองตรากฎหมายรองรับ  
แตมีประเด็นปญหาวา สิทธิรองเรียนดังกลาว จะตองดําเนินการตอหนวยงานใด และมีหลักเกณฑอยางไร  
ซ่ึงเมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติแลวยังไมมีความชัดเจน 

ประการที่สอง  องคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่ เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ  
ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมาย
และกฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงาน
การกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค  โดยให รัฐสนับสนุนงบประมาณ 
ในการดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวยนั้น จะทําใหเกิดภาระตองบประมาณแผนดินจํานวนมาก
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หรือไม เนื่องจากจะตองกอตั้งองคการนี้ขึ้น อีกทั้งการที่กําหนดภาระหนาที่ใหแกองคการฯ เชนนี้ เห็นวา 
เปนอํานาจหนาที่ที่มีขอบเขตที่กวางจนเกินไป  

 
สวนท่ี ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม (มาตรา ๖๓-๖๕) 
เสรีภาพในการรวมกลุม 
มาตรา ๖๔55 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 

๔๕ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมี

การเพิ่มเติมถอยคําตอนทาย คือ “องคการพัฒนาเอกชน” 
มาตรา ๖๔ วรรคสอง ไดเพิ่มบทบัญญัติจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุม
เชนเดยีวกับบคุคลทั่วไป แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบรหิารราชการแผนดินและความ
ตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

มาตรา ๖๔ วรรคสาม ไมมีการแกไข 
การเพิ่มเติมวรรคของมาตรา ๖๔ เพื่อเพิ่มเสรีภาพของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมี

เสรีภาพในการรวมกลุมเพื่อใชเปนวิถีทางในการเจรจากับรัฐใหไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม แตตอง 
ไมขัดตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

ขอสังเกต 
ผูเขียนเห็นวามาตรา ๖๔ ควรตัดความในวรรคสองของมาตรา ๖๓ ออก เนื่องจากมาตรา ๓๑ 

ใหมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของขาราชการและเจาหนาที่อ่ืนของรัฐและในขณะนี้ การที่ขาราชการ 
จะรวมกันเปนสมาคมก็สามารถทําไดอยูแลว 

 
 
 
 

                                                        
55   มาตรา ๖๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน 

หรือหมูคณะอื่น 
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมี เสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพ 

ในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจดัทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครอง

ประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอน
ในทางเศรษฐกิจ 
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สวนท่ี ๑๒ สิทธิชุมชน (มาตรา๖๖-๖๗) 
สิทธิในการรวมเปนชุมชน 
มาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 

๔๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการเพิ่มเติมถอยคํา คือ “ชุมชนทองถ่ิน 
หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม” และตอนทายของมาตราไดแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา คือ “รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยนื” 

มาตรา ๖๖ บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองสิทธิของชุมชนใหชุมชนสามารถสิทธิของตนไดอยาง
เต็มที่ไมวาจะเปนการอนุรักษหรือฟนฟจูารีตประเพณี รวมทั้งมีสวนรวมในการดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนดวย 

ขอสังเกต 
ผูเขียนเห็นวามาตรา ๖๖ ควรมีการอธิบายคําวา “ชุมชน” วาหมายถึงอะไร เพียงใด 
 
สวนท่ี ๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๘-๖๙) 
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 

๖๓ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ไมมีการแกไข 
มาตรา ๖๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการ

แกไข จากมาตรา ๖๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ แกไข
ถอยคําจาก “ผูรูเห็นการกระทํา” เปน “ผูทราบการกระทํา”  

มาตรา ๖๘ วรรคสาม ไมมีการแกไข 
มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่ม

บทบัญญัติจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “ในกรณีที่ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาป
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกลาว” บทบัญญัติตามวรรคนี้ไดเพิ่มเติมเรื่องการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองเปนระยะเวลา ๕ ป นับแตวันที่ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขั้นเมื่อมีกรณีการยุบพรรคการเมือง 

มาตรา ๖๘ บัญญัติขึ้นเพื่อใหบุคคลสามารถเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดทําการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของบุคคลที่ใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยสงเปนประมุขในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว



68 

   

ในรัฐธรรมนูญนี้โดยไมจําเปนตองเปนประจักษพยานเหมือนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับกอน แคทราบ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาก็สามารถรองเรียนได การกําหนดชองทางใหสิทธิผูที่รูเห็นการกระทําดังกลาว 
โดยนําเสนออัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิก 
การกระทําดังกลาวนั้นเปนการสกัดกั้นการลมลางรัฐบาลหรือรัฐธรรมนูญไดอีกวิธีหนึ่ง56 ซ่ึงมีขอดี คือ  
มีกลไกและชองทางในการเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงอันเปนชองทางนําสูการวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญไดงายขึ้นและการดําเนินคดีของศาลรัฐธรรมนูญเปนอิสระจากการดําเนินคดีอาญา  

ขอสังเกต 
แนวทางการปฏิบัติในปญหานี้ยังไมเปนที่ปรากฏและที่สําคัญเมื่อมีรัฐประหารเกิดขึ้นแลว

และรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกยอมทําใหบทบัญญัติดังกลาวไมมีผลใชบังคับตอไป 
 
สิทธิในการตอตานการปฏิวัติรัฐประหารโดยสันติวิธี 
มาตรา ๖๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 

๖๕ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีการแกไข 
ขอสังเกต  
ผูเขียนเห็นวา มาตรา ๖๙ ควรพิจารณาวา จะใหเปนสิทธิหรือหนาที่ใหชัดเจน 

 
๒.๕ วิเคราะหหมวด ๔ หนาท่ีของชนชาวไทย (มาตรา ๗๐-๗๔) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหนาที่ของชน
ชาวไทยทั้งหมด ๕ มาตราโดยขอสังเกตบางมาตราไดแก 

มาตรา ๗๒  วรรคสองไดมีการเพิ่มเติมและแกไขถอยคํา จากมาตรา ๖๘ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ แกไขจาก“บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้ง” เปน 
“บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิ” และเพิ่มเติม “ยอมไดรับสิทธิ” 

มาตรา ๗๒ บัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดเปนหนาที่ของบุคคลไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดยใหผูไปใช
สิทธิเลือกตั้งไดรับสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติเพื่อเปนการจูงใจใหบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ควบคูกับการตัดสิทธิ
สําหรับผูไมปฏิบัติหนาที่ มีขอดี คือ ประชาชนทั้งหมดไดชวยกันตัดสินใจในการเลือกผูแทนของตนและทําให
สามารถสะทอนเจตนารมณของฝายขางมากไดดีกวากรณีที่ไมถือวาเปนหนาที่ในการเลือกตั้ง แตก็ยังมีผลเสีย 

                                                        
56  วนิดา อินทรอํานวย, ประเด็นวิเคราะหรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับรับฟงความคิดเห็น: ประเด็นสิทธิและเสรีภาพ 

ในการพิทักษรัฐธรรมนูญ, ใน http://www.parliament.go..th /parcy/sapa๓๐/_upload/๓๐-๒๐๐๗๐๖๑๑๒๐๘๕๓๗_๑.pdf, access date 
November ๓, ๒๐๐๗. 
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คือ เปนการบังคับบุคคลที่ไมมีความรู ความสนใจใหไปลงเลือกตั้งจนอาจเปนชองทางในการซื้อสิทธิ 
ขายเสียงแกนักการเมือง57 

ขอสังเกต 
ผูเขียนเห็นวามาตรา ๗๒ มีประเด็นที่ตองพิจารณา คือ ควรกําหนดใหการเลือกตั้งเปนสิทธิ 

แตบุคคลมีหนาที่ใชสิทธิดังกลาวโดยสุจริต และควรเปดทางใหอาจมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้ง ที่อาจใหส่ิงจูงใจอันเหมาะสมตอระบอบประชาธิปไตย แกผูใชสิทธิ หรือใหผูไมไป 
ใชสิทธิตองเสียสิทธิ หรือรับโทษบางอยาง ซ่ึงไมรุนแรงเกินไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดมิเปนมาตรา 
๖๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการแกไขและเพิม่เติมถอยคํา คือ “บุคคลมี
หนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือ
ราชการรับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญตัิ” 

มาตรา ๗๓ บัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนในการใหความชวยเหลือ 
ในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะเพิ่มขึ้น  

ขอสังเกต  
 มาตรา ๗๓  มีขอสังเกตวา เปนการรวมหนาที่หลายอยางที่ตางกันเขาไวดวยกันมากเกินไป 

ซ่ึงอาจมีการตีความเปนเรื่องเดียวกันได เชน ตองเสียภาษีอากร เพื่อปองกันภัยพิบัติสาธารณะ จึงควรมีการ
สลับที่เสียใหม 

 
มาตรา ๗๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 

๗๐ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมี

การตัดถอยคํา จากมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ 
“หรือของราชการสวนทองถ่ิน” และไดมีการเพิ่มเติมถอยคํา “ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี” 

มาตรา ๗๔ วรรคสองและวรรคสาม ไมมีการแกไข 
มาตรา ๗๔ บัญญัติขึ้นเพื่อเปนแนวทางที่กําหนดไวเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติ 

เพื่อประโยชนของประชาชนเปนหลักและตองมีการปฏิบัติงานที่โปรงใสมีผลสัมฤทธิ์ในงานที่ทําลดขั้นตอน
ที่ยุงยากและปรับปรุงการทํางานเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกสูงสุด ทั้งยังตองการสงเสริมให

                                                        
57  สุนีย ธีรวิรุฬห, ประเด็นวิเคราะหรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ฉบับรับฟงความคิดเห็น:หนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง,  
ใน http://www.parliament.go..th /parcy/sapa๓๐/_upload/๓๐-๒๐๐๗๐๖๑๑๒๐๘๕๓๗_๑.pdf, access date November ๓, ๒๐๐๗. 
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เจาหนาที่ของรัฐดําเนินการบริหารงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และตองวางตนใหเปน
กลางทางการเมือง  

ขอสังเกต 
มาตรา ๗๔ มีประเด็นตองพิจารณาดังนี้ 
ประเด็นท่ีหนึ่ง  เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายบทบัญญัติในมาตรา ๗๔ เปนการนํา

บทบัญญัติของระเบียบขาราชการพลเรือนซึ่งเปนกฎหมายลําดับรองและใชบังคับในหมูคณะอันจํากัด 
มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ จึงอาจจะสรางปญหาขึ้นได แมจะมีเจตนาดีที่ประสงคใหเจาหนาที่ของรัฐทํางาน 
เพื่อประโยชนของสวนรวมทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชนแตบางครั้ง 

ประเด็นท่ีสอง ในทางปฏิบัตินั้น “การปฏิบัติตามกฎหมาย” กับ “การรักษาประโยชน
สวนรวม” อาจเปนคนละเรื่องกัน ถาตองการปฏิบัติตามกฎหมายก็ตองเปนไปตามกฎหมาย สวนการรักษา
ประโยชนสวนรวมจะเกิดขึ้นหรือไมก็ยอมสุดแตโดยผลของกฎหมายนั้น 

นอกจากนี้ ถอยคําวา “ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” นั้น  
จะมีความหมายครอบคลุมเพียงใด  

อนึ่ง การที่มีการบัญญัติใหเจาหนาที่ของรัฐ ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองนั้น  
มีความหมายเพียงไร ขาราชการจะเปน สมาชิกพรรคการเมืองไดหรือไม58 

 
๒.๖ วิเคราะหหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (มาตรา ๗๕-๘๗) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมไดทําการแบงแยกหมวดหมู
เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไว สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดทํา 
การแบงหมวดหมูของหมวดที่ ๕ ออกเปนทั้งหมด ๑๐ สวน มีทั้งหมด ๑๓ มาตราซึ่งคอนขางเปนจํานวนมาก  
และมีรายละเอียดมากเกินไป ซ่ึงควรกําหนดใหมีแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนกรอบกวาง ๆ เทานั้น 
นอกจากนั้น ควรใหพรรคการเมืองมีโอกาสนําเสนอนโยบายของตนเองบาง เมื่อเวลาลวงเลยไปนานเขา 
แนวนโยบายบางอยางอาจไมเหมาะสม 59 ซ่ึงความแตกตางของรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ และขอสังเกต 
บางประการไดแก 

 
 สวนท่ี ๑ บทท่ัวไป (มาตรา ๗๕-๗๖) 

มาตรา ๗๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 
๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ โดยมาตรา ๗๖ ได
รวมทั้ง ๒ มาตราเขาดวยกันมีการแกไขเพิม่เติมถอยคํา คือ  

                                                        
58  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สรุปประเด็นการสัมมนาของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม, ๒๕๔๐, หนา ๗. 
59  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ,เร่ืองเดิม,    หนา ๕๖. 
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มาตรา ๗๖ “คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินเพื่อแสดงมาตรการ 
และรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงจะตอง
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอ 
การดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน” 

มาตรา ๗๖ บัญญัติขึ้นเพื่อใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเกิดความชัดเจนและเปนแนวทาง
ใหหนวยงานราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนําไปปฏิบัติเพื่อเปนประโยชนแกประชาชนที่จะไดทราบ 
และติดตามตรวจสอบวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแตละดานเกิดความชัดเจนและมีผลบังคับไดจริงตามที่
รัฐบาลไดแถลงไวตอรัฐสภาหรือไม เพียงใด 

ขอสังเกต 
ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภาตองสอดคลองกับแนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ และตองระบุใหชัดเจนวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด ฯ และตองทํารายงานตอรัฐสภา 
ปละ ๑ คร้ัง ตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖  และการกําหนดรายละเอียดของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไว 
ในรัฐธรรมนูญมากจนเกินไปนั้น เห็นวา การบัญญัติถอยคําในลักษณะเชนนี้ จะมีปญหาในทางปฏิบัติได 
ทั้งนี้ เนื่องจากพรรคการเมืองที่ไดรับเลือกใหเปนผูจัดตั้งรัฐบาลจะตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐโดยไมมีเงื่อนไข นอกจากนี้ หากรัฐไมสามารถดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
จะมีผลกระทบอยางไรบาง 

 
สวนท่ี ๓ แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน (มาตรา ๗๘) 
มาตรา ๗๘ (๑) – (๘) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิม

เปน มาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการแกไข 
และเพิ่มเติมถอยคํา เพื่อขยายความในมาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ 

มาตรา ๗๘ (๑) (๔) และ (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ไดเพิ่มบทบัญญัติจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว 

มาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
นํามาบัญญัติเปนมาตรา ๗๘ (๒) (๓) (๖) (๗) และ (๘) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  

มาตรา ๗๘ บัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ โดยแกไขหลักการเดิมใหมี
สาระสําคัญชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กําหนดใหการบริหารราชการแผนดินตองเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่
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ของรัฐและจัดระบบงานของรัฐใหมีการจัดทําบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
และตรวจสอบได 

 
ขอสังเกต 
มาตรา ๗๘ (๔) เกี่ยวกับการกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับ
การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการนั้น 
เ ห็ น ว า 
มีหลักการที่ดี แตจะตองดําเนินการตามแนวทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
 

สวนท่ี ๕ แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม (มาตรา ๘๑) 
มาตรา ๘๑ (๑) – (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิม

เปน มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐  
มาตรา ๘๑ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 

๗๕ วรรคหนึ่ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และไดเพิ่มถอยคําใหครอบคลุม 
ความคุมครองสงเสริมชวยเหลือและความรูทางกฎหมายแกประชาชน โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพ 
มีสวนรวมในกระบวนการยตุิธรรมและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

มาตรา ๘๑ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 
๗๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตเพิม่ถอยคํา “ใหพนจากการ 
ลวงละเมิดทั้งโดยเจาหนาทีข่องรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุตธิรรมแกประชาชน 
อยางเทาเทยีมกัน” 

มาตรา ๘๑ (๓) (๔) และ (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ไดเพิ่มบทบัญญัติจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว 

เพื่อขยายความในมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็ว 
และเทาเทียมกัน โดยจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ของประเทศใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๘๑ 
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        ขอสังเกต 
 ผูเขียนเห็นดวยกับแนวความคิดของสนช. วามาตรา  ๘๑ มีการกลาวถึงพันธกรณีที่ได

กระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศอาจไมจําเปน เพราะไดกลาวถึง “หลักปฏิบัติตอกัน 
อยางเสมอภาค” อันเปนหลักสําคัญตามกฎหมายระหวางประเทศแลว 60 

นอกจากนี้ มาตรา ๘๑ (๓) และ (๔) ไดบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดใหมีการปฏิรูปกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม โดยหลักการแลว ถือเปนนวัตกรรมของวงการกฎหมายไทย แตกระบวนการนี้ 
อาจจะตองมีการใชจายงบประมาณที่คอนขางมาก ประกอบยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตําแหนง 
ของบุคคลที่จะดํารงตําแหนงในองคกรเหลานี้ ซ่ึงหากมีการกําหนดใหฝายบริหารเปนองคประกอบ 
ขององคกรดังกลาวนี้แตเพียงฝายเดียว ก็จะไมมีความแตกตางกับคณะกรรมการนโยบายแหงชาติวาดวย 
การพัฒนากฎหมาย ซ่ึงปจจุบันมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน อันจะทําใหขัดกับ “หลักความเปนอิสระ”  
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

 
 สวนท่ี ๖ แนวนโยบายดานการตางประเทศ (มาตรา ๘๒)  
 มาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 

๗๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ  
มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง เพิ่มเติมถอยคํา “ความรวมมือกับนานาประเทศ” และ “ตลอดจนตอง

ปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับ
นานาประเทศและองคการระหวางประเทศ” 

มาตรา ๘๒ วรรคสอง ไดเพิ่มบทบัญญัติจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ 
ตลอดจนตองใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ” 

มาตรา ๘๒ บัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดใหรัฐบาลตองสงเสริมพันธะไมตรีและความรวมมือกับ
นานาประเทศดวยหลักแหงความเสมอภาคเพื่อผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ โดยรัฐตองปฏิบัติ 
ตามพันธะกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศตองสงเสริมการคา การลงทุน 
และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ  รวมทั้งใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทย 
ในตางประเทศ 

ขอสังเกต 
สําหรับมาตรา ๘๒  มีขอนาสังเกตวา การบัญญัติแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว ในสวนที่ ๗ 

แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ อาจทําใหเขาใจวา ปรัชญานี้ เปนเรื่องทางเศรษฐกิจเทานั้น ทั้งที่แทจริงแลว 
ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิต สังคมและอื่นๆ ทุกเรื่อง  
                                                        
60  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ,เร่ืองเดิม,หนา ๖๖. 
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 สวนท่ี ๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ (มาตรา ๘๓-๘๔)  
 มาตรา ๘๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 

๘๓ ถึง มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ไดมีการแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา เพื่อขยายความในมาตราดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ  

มาตรา ๘๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน 
มาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพิ่มเติมถอยคํา “สนับสนุนใหมี 
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน”  

มาตรา ๘๔ (๖) ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 
๘๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพิ่มเตมิถอยคํา “คุมครองสงเสริมและขยาย
โอกาสในการประกอบอาชพีของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิรวมทั้งสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนา 
ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทยเพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ” 

มาตรา ๘๔ (๗) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน
มาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แกไขถอยคํา จาก “หญิง” เปน 
“สตรี” และเพิม่เติมถอยคํา “ระบบไตรภาคทีี่มีผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกนัสังคม
รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานทีม่ีคุณคาอยางเดยีวกนั ไดรับคาตอบแทนสิทธปิระโยชนและสวัสดกิารทีเ่ปนธรรมโดย
ไมเลือกปฏิบัต”ิ  

มาตรา ๘๔ (๘) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดมิเปนมาตรา 
๘๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดแกไขถอยคํา คือ “คุมครองและรักษา
ผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด
รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา
ผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร” 

มาตรา ๘๔ (๙) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปนมาตรา 
๘๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพิ่มเติมถอยคํา “ใหเปนอิสระ และการรวม 
กลุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ” 

มาตรา ๘๔ (๒) (๓) (๔) (๕) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่มจากบทบัญญัติจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว 

มาตรา ๘๔ บัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดใหเปนแนวนโยบายดานเศรษฐกิจเพื่อนําไปใชพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เชน รัฐตองปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรม สนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร 
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        ขอสังเกต 
มาตรา ๘๔ (๘) เกี่ยวกับการสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร 

เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร นั้น เห็นวา การรวมกลุมของเกษตรกร
ในรูปของสภาเกษตรกร มีปญหาที่ซับซอนและเปนการยากที่จะสามารถดําเนินการเปนใหผลในทางปฏิบัติได 
ทั้งนี้  เนื่องจากมีประเด็นผลประโยชนทางการเมืองแอบแฝงมาในองคกรหรือกลุมของเกษตรกร  
หากรัฐไมสามารถจัดการปญหาเชนนี้ได ก็จะเกิดปญหาความขัดแยงในหมูของสภาเกษตรกร ซ่ึงปญหา
ทํานองเชนนี้ เคยเกิดขึ้นแลวในกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
สวนท่ี ๘ แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา ๘๕) 

 มาตรา ๘๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 
๘๔ และมาตรา ๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

 มาตรา ๘๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเดิมเปน มาตรา 
๘๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดแกไขและเพิ่มเตมิถอยคํา “กระจายการ
ถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน” 

มาตรา ๘๕ (๔) และ (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึง
เดิมเปน มาตรา ๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา 
คือ 

มาตรา ๘๕ (๔) “จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา  
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล” 

มาตรา ๘๕ (๕) “สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและจํากัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางในการดําเนินงาน” 

มาตรา ๘๕ (๑) และ (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได
เพิ่มจากบทบัญญัติจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว 

มาตรา  ๘๕  บัญญัติขึ้นเพื่อใหรัฐมีหนาที่ตองดําเนินแนวนโยบายดานที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการกําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน และการดูแลรักษาทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน รัฐตอง
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กระจายการถือครองที่ดินอย าง เปนธรรม  จัดการวางผัง เมือง เพื่อประโยชนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีการจัดหาแหลงน้ําใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียงพอ  
รวมทั้งรัฐมีหนาที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรและควบคุมมลพิษดวย61 

 ขอสังเกต 
ผูเขียนเห็นวา มีขอพิจารณาเกี่ยวกับมาตรา ๘๕ ซ่ึงมีคําวา “นวัตกรรมใน (๑) และคนคิด 

ส่ิงใหม ใน (๒) วาเปนเรื่องเดียวกันหรือไม 
  

 สวนท่ี ๑๐ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน (มาตรา ๘๗) 
มาตรา ๘๗ (๑) – (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิ่ม

จากบทบัญญัติจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติไว 
มาตรา  ๘๗  บัญญัติขึ้น เพื่อสง เสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ จัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและสงเสริมให
การศึกษาแกประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน การใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนา
ประเทศดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริมและใหการศึกษาแก
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และสงเสริมให
ประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตการมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองเปด
โอกาสใหหญิงชายมีสวนรวมในสัดสวนที่ใกลเคียงกันดวย อันเปนขอดีที่ทําใหประชาชนหันมาสนใจ 
และเคารพในสิทธิและหนาที่ของแตละบุคคลในการมีสวนรวมในการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น ไมเพียงแต
คิดวาเปนหนาที่ของนักการเมืองหรือของผูชายเทานั้น 

ขอสังเกต 
ผู เขียนเห็นวา ในมาตรา ๘๗ คําวา “สงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต 

และเที่ยงธรรม” นาจะไมจําเปน เพราะเรื่องนี้ ไดมีการบัญญัติไวในหมวดอื่นแลว 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
61 คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธและเผยแพรสภารางรัฐธรรมนูญ, ขอพิจารณาสําคัญเพื่อการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐, ใน http://www.parliament. go.th, access date October ๓๑, ๒๐๐๗. 



บทสรุป 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดบัญญัติให
มี 
สภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น มีหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ทั้งฉบับสําหรับเปนแนวทางการปกครองประเทศ และตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ไดประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ อันมีสาระสําคัญ คือ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง  และไดมีการเพิ่มกลไกในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
ทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารตามวิถีทางการปกครองแบบรัฐสภา นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสงเสริมให
สถาบันตุลาการ องคกรอิสระและองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริต เที่ยงธรรม
และปราศจากการแทรกแซงจากนักการเมือง 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวาสภารางรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรที่มีหนาที่ในการจัดทํา
รัฐธรรมนูญไดถูกวิพากษวิจารณเปนอยางมาก ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับที่มาและวิธีการทํางาน ตลอดถึง
บทบัญญัติหลายมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับนี้วายังมีขอบกพรองอยูหลายประการซึ่งผูเขียนขอเสนอรูปแบบ
องคกรที่ทําหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญที่เห็นวาเหมาะสมกับประเทศไทย ดังนี้ 

๑.  องคประกอบองคกรยกรางรัฐธรรมนูญจะตองมีจํานวนที่ไมมากเกินไป เพราะใน
ประเทศที่มีรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยและมีการใชรัฐธรรมนูญ ผูรางรัฐธรรมนูญ มักจะมีจํานวนนอย 
และจะตองมีผูเชี่ยวชาญที่แทจริง ซ่ึงมีความรูความเขาใจในเรื่องการปฏิรูปการเมือง และมีวิสัยทัศนกวางไกล
สามารถเห็นปญหาของการเมือง การปกครองและสามารถออกแบบโครงสรางการเมือง การปกครองได 
อยางเปนระบบ ตลอดจนตองมีบารมีอันเปนที่ยอมรับของสังคม ดังจะเห็นไดจากตัวอยางการรางรัฐธรรมนญู
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และอินเดีย เปนตน ประเทศเหลานี้ จะมีผูเชี่ยวชาญที่มีลักษณะดังกลาว
เปนหลักในการยกรางรัฐธรรมนูญ 

๒. ควรมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลจากหลากหลายกลุมอาชีพ ภาคเอกชน ภาครัฐ  
และกลุมกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงจะตองมีการเลือกตั้ง เพื่อเปนตัวแทนเขามาเปนองคกรยกรางรัฐธรรมนูญ 
และจะตองผานความเห็นชอบของรัฐสภาหรือของประชาชนดวย 

๓.   ควรมีกระบวนการคัดเลือกผู เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิอยางเหมาะสม  เพื่อใหได
ผูทรงคุณวุฒิที่แทจริง โดยควรพิจารณาองคประกอบของผูเชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิตามสภารางรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ อันประกอบดวย  ผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน ผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสน
ศาสตร ผูมีประสบการณดานการเมือง การบริหารราชการแผนดินหรือการรางรัฐธรรมนูญ   

๔ .  ควรมีการศึกษา  วิ เคราะห เปรียบเทียบรูปแบบขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญ 
ของตางประเทศเพื่อมากําหนดรูปแบบขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยใหเหมาะสม  
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๕. กําหนดระยะเวลาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญนั้น จะตองมีกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
กลาวคือ ไมนอยและไมมากจนเกินไป ซ่ึงอาจจะกําหนด ๓๖๐ วัน  

๖. สําหรับขั้นตอนการดําเนินการนั้น ควรมีขั้นตอนที่สําคัญๆ ดังนี้ 
๖.๑  กําหนดใหมีการจัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  

เพื่อเปนแนวทางในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  
๖.๒ ภายหลังจัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหดําเนินการ

จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม พรอมเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญ 
๖.๓ ดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางกวางขวาง เชน การเผยแพรรางฉบับรับฟง
ความคิดเห็น จัดใหมีการทําประชาพิจารณ 

๖.๔ ใหองคกรตางๆ ที่ไดรับรางฉบับแรกสงความเห็นไปยังองคกรยกรางรัฐธรรมนูญ 
และใหองคกรยกรางรัฐธรรมนูญจัดพิมพและเผยแพรรางรัฐธรรมนูญเอกสารประกอบและความเห็นจาก
องคกรตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง 

๖.๕ หลังจากองคกรตาง  ๆ ตลอดจนประชาชนไดสงความเห็นใหองคกรยกราง
รัฐธรรมนูญแลว ใหดําเนินการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญ เพื่อใหประชาชนออกเสียงประชามติตอไป 

๖.๖ จากนั้น กําหนดวันใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบกับ 
รางรัฐธรรมนูญที่จัดทําโดยองคกรยกรางรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะตองเผยแพรรางรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
พรอมดวยเจตนารมณ ความเห็นขององคกรตางๆ และคําชี้แจงขององคกรยกรางรัฐธรรมนูญใหประชาชน
ไดรับทราบและเขาใจกอนการลงประชามติ 

๖.๗ ถาประชาชนออกเสียงประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญแลว ใหองคกรยก
รางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ในสวนของปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในบางมาตรานั้น ผูเขียนไดทําการวิเคราะหไวในบทที่ ๒ ของบทวิเคราะหฉบับนี้ ซ่ึงเปน  
“บทวิเคราะห คําปรารภ ถึง หมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” โดยผูเขียน 
มีความมุงหวังที่จะไดจัดทํา “บทวิเคราะห หมวด ๖ ถึง บทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐” ในโอกาสตอไป 
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๕๑.นายมนตร ีเพชรขุม   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๕๒.นางมนูญศรี โชติเทวัณ   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๕๓.นายมานจิ สุขสมจิตร   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๕๔.พลตํารวจเอก มีชัย นกุูลกิจ  สมาชิกสภารางรฐัธรรมนูญ 
๕๕.นายรัฐ ชูกล่ิน    สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๕๖.นางรุจิรา เตชางกูร   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๕๗.นายวรากรณ สามโกเศศ  (ลาออกเมื่อวนัที่ ๑ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐)  
๕๘.นายวัชรา หงสประภัศร   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๕๙.นายวิชัย รูปขําดี   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๖๐.นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
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๖๑.นายวิชัย ศรีขวัญ   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๖๒.นายวิชา มหาคุณ   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๖๓.นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๖๔.นายวิทยา คชเขื่อน   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๖๕.นายวิทยา งานทวี   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๖๖.นายวิทวัส บุญญสถิตย   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๖๗.นายวีนัส มานมุงศิลป   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๖๘.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๖๙.นายวุฒิสาร ตันไชย   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๗๐.นายศรีราชา เจริญพานชิ   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๗๑.นายศกัดิ์ชัย อุนจิตตกิุล   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๗๒.นายศักดิน์รินทร เขื่อนอน  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๗๓.นายศวิะ แสงมณี   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๗๔.นายเศวต ทินกูล   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๗๕.นางสดศรี สัตยธรรม   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๗๖.นายสนัน่ อินทรประเสริฐ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๗๗.นายสมเกยีรติ รอดเจริญ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๗๘.นายสมคดิ เลิศไพฑูรย   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๗๙.นายสมชัย ฤชุพันธุ   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๘๐.นายสมยศ สมวิวัฒนชัย   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๘๑.นายสวัสดิ ์โชติพานิช   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๘๒.นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๘๓.นายสวิง ตันอุด   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๘๔.นายสามขวัญ พนมขวัญ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๘๕.นายสุนทร จันทรรังสี   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๘๖.นายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๘๗.นายสุรพล พงษทัดศิริกลุ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๘๘.นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๘๙.นายเสรี นมิะยุ    สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๙๐.นายหลักชยั กิตติพล   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๙๑.นายอนุศาสน สุวรรณมงคล  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
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๙๒.นายอภิชาติ ดําดี   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๙๓.นายอรรครัตน รัตนจันทร  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๙๔.นายอรัญ ธรรมโน   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๙๕.นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๙๖.นายอัครวทิย สุมาวงศ   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๙๗.นางอังคณา นีละไพจติร   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๙๘.นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๙๙.นายอุทิศ ชูชวย    สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๑๐๐.นายโอภาส เตพละกุล   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
๑๐๑.นายโอรส วงษสิทธิ์  

(ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ ๑ มนีาคม ๒๕๕๐  
แทนนายวรากรณ สามโกเศศ)  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

ประวัติผูเขียนและคณะ 
 

๑. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี  รูปสุวรรณ 
 - อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
 - อดีตเลขาธิการวุฒิสภา 
 - ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครองและการบรหิารจัดการ  
   ระดับ 11 สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

๒. ดร.ภูม ิ มูลศิลป  

   หัวหนาสาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
    คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 

๓. นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย  

    ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย 1 

    สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

๔. นายบุญสงค  ลาคํา    นิติกร  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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