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วารสาร “สาร สนช.” ขอน�าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับ
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ให้ท่านผูอ่้านได้รับทราบ
ผ่าน “บทวเิคราะห์รฐัธรรมนญู” โดยส�านกักฎหมาย ส�าหรบั
ฉบบัเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอน�าเสนอตอน “ความส�าคญั 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” โดยน�ารัฐธรรมนูญ  
ฉบับปี ๒๕๖๐ ปัจจุบันเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับ 
ที่ผ่านมา ได้แก่ รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปี ๒๕๔๐

ความส�าคัญของรัฐธรรมนูญ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า รัฐธรรมนูญคือกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการจัดระเบียบ
การปกครองประเทศ การก�าหนดรูปแบบการปกครอง
ประเทศ ก�าหนดอ�านาจอธิปไตย ได้แก่ นิติบัญญัติ บริหาร 
และตลุาการ การก�าหนดโครงสร้างอ�านาจ หน้าที ่และความ
สัมพันธ์ขององค์กรต่าง ๆ ที่ใช้อ�านาจอธิปไตย รวมทั้งการ
ก�าหนดสทิธเิสรภีาพและหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย ซึง่ความ
ส�าคญัของรฐัธรรมนูญน้ัน อาจกล่าวโดยสรปุว่า รฐัธรรมนญู
เป็นกฎหมายสูงสุดและแม่บทในการปกครองประเทศ  
เป็นกฎหมายทีม่ลี�าดบัศกัดิท่ี์เหนอืกว่าบรรดากฎหมายอืน่ ๆ   
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติน้ันเป็นอันใช้บังคับมิได้  
เป็นกฎหมายทีก่�าหนดรปูแบบการปกครอง หน้าที ่อ�านาจ และ 

การใช้อ�านาจอธปิไตย เป็นกฎหมายแม่บททีก่�าหนดรปูแบบ
โครงสร้างการปกครองของประเทศ และก�าหนดทีม่า รวมถงึ
การใช้อ�านาจอธิปไตย ทั้งยังเป็นกฎหมายที่ให้หลักประกัน
และคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน ตลอดจนเป็น
เครื่องมือของการปฏิรูปการเมือง เพื่อน�าพาประเทศชาติ
ไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความเจริญ
มั่นคงของประเทศ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ค�าปรารภในรัฐธรรมนญูทุกฉบบัจะสะท้อน “เจตนารมณ์
ของรฐัธรรมนญู” ไว้ ซึง่ในแต่ละฉบบัจะสะท้อนเจตนารมณ์ไว้
ตามแต่ละสภาวการณ์ในขณะนัน้ ๆ เมือ่พจิารณารฐัธรรมนญู 
ฉบบัปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๕๐ และ ปี ๒๕๔๐ แล้ว สามารถสรปุ
สาระส�าคญั ได้ดงันี้

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้ก�าหนดหลักการส�าคัญไว้ ดังนี้

๑. เพื่อใช้เป็นหลักในการปกครอง และเป็นแนวทาง
ในการจดัท�ากฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูและกฎหมายอืน่  
โดยได้ก�าหนดกลไกเพ่ือจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็ง 

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

ตอน “ความส�าคัญและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์
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แก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัดโครงสร้าง
ของหน้าที่และอ�านาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
และสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้ 
เหมาะสม 

๒. เพือ่ให้สถาบนัศาลและองค์กรอสิระอืน่ซึง่มหีน้าท่ี 
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกัน
หรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจ�าเป็นและความ
เหมาะสม 

๓. เพือ่รบัรอง ปกป้อง และคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของ
ปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวาง 
ยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก ส่วนการจ�ากัด
ตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น แต่การใช้สิทธิเสรีภาพ 
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม 

๔. เพื่อก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียว
กับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ 

๕. เพื่อวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ 
ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เข้ามามีอ�านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อ�านาจ 
ตามอ�าเภอใจ

๖. เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการ
วิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗. เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศตามแนว
นโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผู ้เข้ามาบริหาร
ประเทศแต่ละคณะจะได้ก�าหนดนโยบายและวธิดี�าเนนิการ
ที่เหมาะสมต่อไป 

๘. เพือ่สร้างกลไกในการปฏริปูประเทศในด้านต่าง ๆ  
ที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างร่วมมือร่วมใจกัน และ

๙. เพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศม ี
ความสงบสุขบนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง

อนึ่ง ความตอนท้ายของค�าปรารภในวรรคนี้ ได้ระบุ
ความส�าคัญของการที่จะบรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ไว้อย่างน่าสนใจยิ่งคือ “การจะด�าเนินการในเร่ือง
เหล่าน้ีให้ลุล่วงไปได้ จ�าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานท้ังหลายของรัฐตาม
แนวทางประชารฐัภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลกัการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยและประเพณกีารปกครองทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์และลกัษณะสงัคมไทย หลกัความสจุรติ หลัก
สิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท�าให้สามารถ
ขบัเคลือ่นประเทศให้พฒันาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขัน้ตอน
จนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกจิ และสงัคมตามระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได้ก�าหนดหลักการส�าคัญไว้ ดังนี้

๑. เพ่ือธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงเอกราชและความม่ันคง 
ของชาติ

๒. เพื่อท�านุบ�ารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาให้สถิต
สถาพร

๓. เพ่ือเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ 
เป็นมิ่งขวัญของชาติ 

๔. ยึดถอืระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีทางในการปกครองประเทศ 

๕. เพื่อคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม

๖. เพื่อก�าหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพ
ตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา และ

๗. เพื่อก�าหนดให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่น
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ได้ก�าหนดหลักการส�าคัญไว้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นพื้นฐานส�าคัญในการปฏิรูปการเมือง 

๒. เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและ 
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐเพิ่มขึ้น
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๓. เพ่ือปรบัปรงุโครงสร้างทางการเมอืงให้มเีสถียรภาพ
และประสทิธภิาพยิง่ขึน้

บทวิเคราะห์และบทสรุป

เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญข้างต้น 
ตลอดจนย้อนพิจารณารัฐธรรมนูญ และธรรมนูญการ
ปกครองที่ตราขึ้นภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ณ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๔๗๕ แล้ว พบว่า เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในแต่ละ
ฉบับได้สะท้อนถึงหลักการในตรารัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับ
ไว้ โดยขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงระยะเวลา
น้ัน ๆ เป็นอย่างไร ซึ่งบรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนูญ
การปกครองประเทศท่ีได้มีมาทุกฉบับต่างมีสาระส�าคัญที่
เหมือนกัน กล่าวคือ การยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา ทรง
ใช้อ�านาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใช้อ�านาจ
ตุลาการทางศาล แต่จะมีเนื้อหาแตกต่างกันไปก็แต่เฉพาะ

เรียบเรียงโดย
นายบุญส่ง ลาค�า ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เอกสารอ้างอิง
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ในเรื่องสถานภาพของรัฐสภาและสัมพันธภาพระหว่าง
อ�านาจนิติบัญญัติกับอ�านาจบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสม
กับภาวการณ์ของบ้านเมืองในขณะนั้น ๆ ซ่ึงรัฐธรรมนูญ
เองย่อมเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมแห่งกาลเวลา
และสภาวการณ์ของบ้านเมือง เฉกเช่นเดียวกับกฎหมายที่
มีล�าดับศักดิ์ต�า่กว่า 

อย่างไรกดี็ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูหรือหวัใจหลกั
ของรัฐธรรมนูญประการสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ
ฉบบัถาวรทกุฉบบั คอื การเน้นย�า้ให้ปวงชนชาวไทยมีความ
สมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ และ
ธ�ารงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย ซึ่งปรากฏในค�าปรารภ
ของรัฐธรรมนูญ วรรคท้ายในลักษณะเดียวกันว่า 

“ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเป็น
เอกฉันท์ ในอนัท่ีจะปฏบิติัตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทยนี้  เพื่อธ�ารงคงไว ้ซึ่ งระบอบ
ประชาธปิไตยและอ�านาจอธปิไตยของปวงชนชาวไทย และ
น�ามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผล 
สกลเกยีรตยิศสถาพรแก่อาณาประชาราษฎรทัว่สยามรฐัสมีา  
สมดั่งพระราชปณิธานปรารถนาทุกประการ เทอญ” n

ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพ่ือน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยในมุมมองของผู ้เขียนในฐานะอยู ่ในวงงานรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสมาชิกรัฐสภา 

ในด้านข้อมูลเชิงวิชาการทางด้านกฎหมายและด้านข้อมูลทางวิชาการอื่น ๆ โดยจะมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกับรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านมา ตลอดจนมีข้อสังเกตอันจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ 

เพื่อการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงแรงจูงใจที่ท�าให้ผู้เขียน

หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเขียนนั้น สืบเนื่องจากผู้เขียนได้รับความเมตตาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ 

อดีตเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นท้ังอาจารย์และผู้บังคับบัญชา ได้ให้โอกาสผู้เขียนร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 

ในหลายเรือ่ง อาท ิกรอบแนวคดิการร่างรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๐) บทวเิคราะห์ทางวชิาการเกีย่วกบัรัฐธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ จงึท�าให้ผูเ้ขยีนมคีวามตัง้ใจอย่างแรงกล้าทีจ่ะสบืสานผลงานทางวชิาการ

ทีท่างท่านอาจารย์ รศ.ดร.มนตร ีรปูสวุรรณ ได้ฝากไว้ในวงการวชิาการกฎหมายไทย โดยเฉพาะด้านกฎหมายรัฐสภา 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ และขออุทิศกุศลความดีทั้งหลายแด่ท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง
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