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มุมกฎหมาย
โดย ส�ำนักกฎหมำย

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

ตอน “รัฐธรรมนูญ : หมวดบททั่วไป และหมวดพระมหากษัตริย์”

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

“สาร สนช.” ฉบบัทีแ่ล้วได้น�าเสนอเรือ่ง “บทวเิคราะห์

รัฐธรรมนูญ” ตอน “ความส�าคัญและเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนญู” เพือ่ให้เหน็เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู ส�าหรบั

ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จึงขอน�าเสนอ “บทวิเคราะห์

รฐัธรรมนญู” ตอน “รัฐธรรมนญู : หมวดบททัว่ไป และ 

หมวดพระมหากษตัรย์ิ” โดยเฉพาะรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนั

เปรยีบเทยีบกบัรฐัธรรมนญูฉบับท่ีผ่าน ๆ  มา อาทิ รฐัธรรมนญู 

ฉบบัปี ๒๕๕๐ และรฐัธรรมนญู ฉบบัปี ๒๕๔๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับจะ

ก�าหนดหมวดบททัว่ไปไว้เป็นหมวด ๑ เช่น พระราชบญัญติั

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 

๒๔๗๕ หมวด ๑ ข้อความท่ัวไป ซึ่งต่อมารัฐธรรมนูญ 

ฉบับปี ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ ก็ก�าหนดบท

ท่ัวไปไว้เป็นหมวด ๑ โดยในเนือ้หาของรฐัธรรมนญูในหมวดนี้  

จะกล่าวถึงรูปแบบของรัฐ รูปแบบการปกครอง ที่มาและ 

ผูใ้ช้อ�านาจอธปิไตย หลกัการใช้อ�านาจอธปิไตย ศกัดิศ์รีความ 

เป็นมนษุย์และความเสมอภาค และหลกัความเป็นกฎหมาย

สงูสุดของรฐัธรรมนญู และก�าหนดหมวดพระมหากษตัรย์ิไว้

เป็นล�าดบัถดัมา ทัง้นี ้เนือ่งจากเป็นบทบญัญตัทิีเ่กีย่วเนือ่งกนั 

กับการก�าหนดรูปแบบการปกครอง และการใช้อ�านาจ

อธิปไตย 

ส�าหรบัรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัในหมวด ๑ บททัว่ไป 

(มาตรา ๑ - ๕) และหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ (มาตรา  

๖ - ๒๔) ได้ก�าหนดสาระส�าคัญโดยสรุปดังนี้

๑. ก�าหนดรปูแบบของรฐั โดยก�าหนดให้ประเทศไทย

เป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้  

(มาตรา ๑)

๒. ก�าหนดรปูแบบการปกครอง โดยเป็นการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ประเทศไทยมีการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็น

ประมุข (มาตรา ๒)

๓. ก�าหนดที่มาและผู้ใช้อ�านาจอธิปไตย โดยก�าหนด

ให้อ�านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรย์ิ 

ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ�านาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะ

รฐัมนตร ีและศาลตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูนี ้(มาตรา 

๓ วรรคหนึ่ง)
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๔. ก�าหนดหลักการใช้อ�านาจอธิปไตย โดยรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ  

ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ

หลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ

ความผาสุกของประชาชนโดยรวม (มาตรา ๓ วรรคสอง)

๕ ก�าหนดให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ

ความคุม้ครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รบัความคุม้ครองตาม

รัฐธรรมนูญเสมอกัน (มาตรา ๔)

๖. ก�าหนดหลักความเป ็นกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ หรือ

การกระท�าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือ

การกระท�านั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)

๗. ก�าหนดหลักการอุดช่องว่างรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ  

เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด 

ให้กระท�าการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณี

การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (มาตรา ๕ วรรคสอง)

๘. ก�าหนดสถาบนัพระมหากษตัรย์ิโดยคงหลกัการเดมิ  
แต่ปรับปรุงหลักการบางประการ อาทิ การถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
โดยบัญญัติเพิ่มเติมว่า พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้กระท�าการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือต่อผู้แทน
พระองค์ก็ได้ และในระหว่างที่ยังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ  
พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่งต้อง
ถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนได้ ๑

บทวิเครำะห์

จากการศกึษาแนวคดิ ความเป็นมา และเปรยีบเทยีบ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในทั้งสองหมวดนี้แล้ว พบว่า 

๑. การก� าหนดรูปแบบของรัฐ โดยก�าหนดให ้
ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่ง
แยกมิได้นั้น แสดงให้เห็นถึงสาระส�าคัญ ๒ ประการ 
คือ ประเทศไทยเป็นรัฐเด่ียว และประเทศไทยเป็น 
ราชอาณาจักร ซึ่งไม่ใช่สหราชอาณาจักรดังเช่นอังกฤษ 

๒. ส�าหรับการก�าหนดรูปแบบการปกครองนั้น  
ได้ก�าหนดให้ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส�าหรับการก�าหนด
ประมุขของรัฐนั้น ประเทศต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี  
๒ รูปแบบ คือ ประมุขของรัฐแบบประธานาธิบดี และ
ประมุขของรัฐแบบพระมหากษัตริย์

๓. ก�าหนดที่มาและผู้ใช้อ�านาจอธิปไตย โดยก�าหนด
ให้อ�านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรย์ิ 
ผู ้ทรงเป ็นประมุขทรงใช ้อ�านาจอธิปไตยทางรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
(มาตรา ๓) ตามหลักการและทฤษฎีว่าด้วยอ�านาจอธิปไตย
เป็นของประชาชน 

๔. ก�าหนดหลักการใช้อ�านาจอธิปไตย โดยรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
หลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม ทั้งนี้ ตามหลักการ 
ถ่วงดุลอ�านาจ (Check and Balance)

๑ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ. ค�าอธิบายสาระส�าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม ๑. สืบค้นจาก http://cdc.parliament.go.yh/draft  
constitution2/ewt_dl_link.php?nid=44&filename=index. เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐.
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เรียบเรียงโดย
นายบุญสงค์ ลาค�า ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เอกสารอ้างอิง
กลุ่มงานประธานรัฐสภา ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐.
มนตรี รูปสุวรรณ. (๒๕๔๕). กฎหมายรัฐธรรมนูญ CONSTITUTIONAL LAW. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.
มานิตย์ จุมปา. (๒๕๔๙). ค�าอธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙  
 พร้อมข้อเสนอส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์นิติธรรม.
ธงทอง จันทรางศุ. สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หมวดทั่วไป เรื่อง ๒ พระมหากษัตริย์
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คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ. ค�าอธิบายสาระส�าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม ๑. สืบค้นจาก http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ 
 ewt_dl_link.php?nid=440&filename=index. เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐.

๒ กลุ่มงานประธานรัฐสภา ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐.
๓ อ้างแล้ว. เชิงอรรถที่ ๒. หน้า ๑๑.
๔ มีชัย. เสนอเน้นสร้างอัตลักษณ์ รธน.ใหม่. สืบค้นจาก http://www.komchadluek.net/news/politic/215029.  

 เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐.

๕ ก�าหนดให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครอง 
ตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน (มาตรา ๔) โดยมีการปรับปรุง 
จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ  
ฉบบัปี ๒๕๕๐ และปี ๒๕๔๐ โดยรวมมาตรา ๔ และมาตรา ๕  
มาไว้รวมกันในมาตราเดียว และตัดค�าว ่า “...ไม่ว ่า 
เหล่าก�าเนิด เพศ หรือศาสนาใด...” ๒ ทั้งนี้ คงมีความหมาย 
คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ 
ความเสมอภาคของปวงชนชาวไทยเช่นเดิม 

๖. ก�าหนดหลักความเป ็นกฎหมายสูง สุดของ
รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ หรือ
การกระท�าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือ
การกระท�านั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) 

๗. ก�าหนดหลักการอุดช่องว่างรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ  
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด  
ให้กระท�าการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณี 
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (มาตรา ๕ วรรคสอง)  
โดยมกีารปรบัปรงุจากรฐัธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี ้กล่าวคอื 
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ และปี ๒๕๔๐ โดยรวมมาตรา 
๖ และมาตรา ๗ มาไว้รวมกัน ในมาตรา ๕ มาตราเดียว  
โดยก�าหนดไว้ในวรรคสอง ๓

๘. ส�าหรบัการก�าหนดเกีย่วกบัสถาบันพระมหากษตัรย์ิ 
นั้น ดังได้กล่าวแล้วว่า ได้คงหลักการเดิม แต่ปรับปรุง 

หลักการบางประการ อาทิ การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ 

พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยบัญญัติ

เพิ่มเติมว่า พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้กระท�าการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระรัชทายาทซึ่ง 

ทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้ และ

ในระหว่างท่ียังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ พระมหากษัตริย์ 

จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ซ่ึงต้องถวายสัตย์ปฏญิาณ

ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนได้นั้น ทั้งนี้ ก็โดยมีหลักการและ

เหตผุลเพือ่บรรเทาพระราชภาระในเรือ่งดงักล่าว นอกจากนี้  

ยังมีความแตกต่างในทางกฎหมายบางประการ ซึ่งผู้อ่าน 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “เปรียบเทียบ

รฐัธรรมนญู ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และรฐัธรรมนญู ปี ๒๕๖๐” 

จัดท�าโดย กลุ่มงานประธานรัฐสภา ส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

กล ่ าว โดยสรุป  บทบัญญัติ แห ่ ง รั ฐธรรมนูญ 

ในสองหมวดดังกล่าวนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ได้พยายามจัดท�าให้แต่ละมาตรามีเนื้อหาท่ีส้ัน กระชับ 

และครอบคลุม ซ่ึงภาพรวมของการร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้เป็นการเขียนให้ส้ันเพ่ือต้องการให้มีหลักประกัน 

แก่ประชาชน ซึ่งบางส่วนเมื่อมีหลักแล้วก็ต้องไปออก 

กฎเกณฑ์กฎหมายลูกตามมา เพื่อไม่ให้หลักเลื่อนลอย ๔  

โดยยึดแนวทางการท�าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ีเป็นการ

เขียนเน้ือหาข้ึนมาใหม่เพ่ือสร้างอตัลักษณ์ ดังน้ัน รัฐธรรมนญู

ฉบบันี ้จึงมสีาระส�าคญัเพียง ๒๗๙ มาตรา ซ่ึงจ�านวนมาตรา

น้อยกว่ารัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับ ก่อนหน้านี้ n
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