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ฉบับที่แล้ว ได้น�าเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ หมวด ๘  
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเน้ือหาสาระของหมวดนี้โดย 

ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ในฉบับนี้จะขอน�าเสนอบทวิเคราะห์ 
ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา 
ในประเด็นส�าคัญ ๆ ที่มีเน้ือหาแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ 
ฉบับก่อน ๆ โดยมีบทวิเคราะห์เบื้องต้น ดังนี้

 ๑. บทบัญญัติเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่งของนายก 
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๘ ยังคงหลักการเดิม แต่เพิ่มเติม 
เกี่ยวกับการก�าหนดห้ามนายกรัฐมนตรีด�ารงต�าแหน่งเกิน ๘ ปี  
ให้แตกต่างและชัดเจนขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐  
กล่าวคือ ก�าหนดให้ “นายกรัฐมนตรีจะด�ารงต�าแหน่งรวมกัน
แล้วเกิน ๘ ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด�ารงต�าแหน่งติดต่อ 
กันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต�าแหน่ง” ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ม ี
การด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรยีาวนาน โดยการนับระยะเวลา  
๘ ปี ไม่ได้ใช้ถ้อยค�าว่า “ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน” ดังเช่น
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ ที่ก�าหนดว่า “นายกรัฐมนตร ี
จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปีมิได้” ซึ่งแตกต่างจาก 
รฐัธรรมนูญทีผ่่าน ๆ  มา ทีม่ไิด้มกีารก�าหนดห้ามการด�ารงต�าแหน่ง 
ติดต่อกันเกินกว่า ๘ ปี ไว้แต่อย่างใด ซึ่งการก�าหนดระยะเวลา 
การด�ารงต�าแหน่งเกิน ๘ ปีนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย๒ ดังที่มี 
ผู้มีความเห็นว่า

 ข้อดี ระบบการเลือกตั้งที่ผ่านมาเอื้อโอกาสให้
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้เปรียบในการเลือกตั้งและท�าให้
พรรคการเมอืงพรรคเดยีวครองเสยีงข้างมากเกนิกึง่หนึง่ในสภา
ผู้แทนราษฎร หากมองในแง่ดีเราจะได้รัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพ
และขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง หากการเมืองไทย
เปลี่ยนแปลงไปเป็นพรรคการเมืองพรรคใหญ่เพียงพรรคเดียว 
ท�าให้พรรคการเมอืงนัน้มโีอกาสเป็นรฐับาลหลายสมยัตดิต่อกนั 
ซึง่จะท�าให้หวัหน้าพรรคการเมอืงนัน้มโีอกาสเป็นนายกรฐัมนตรี
ได้ยาวนานหลายสบิปีต่อเนือ่งกนัจนกลายเป็นยดึตดิกบัอ�านาจ
ได้ การด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีจะด�ารงต�าแหน่งเกิน ๘ ปี  
มิได้นั้น เพื่อมิให้มีการด�ารงต�าแหน่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจสร้าง 
อิทธิพลหรือเข้าครอบง�าการบริหารประเทศโดยไม่ชอบได้  
ทั้งนี้ เป็นการป้องกันการผูกขาดอ�านาจของนักการเมืองและ
เปิดโอกาสให้คนรุ่นต่อไปได้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศ 
โดยไม่ยึดติดผู้น�าคนใดคนหนึ่ง

 ข้อเสยี การท่ีนายกรฐัมนตรสีามารถด�ารงต�าแหน่ง
ในระยะเวลาท่ียาวนานก็เป็นสิ่งท่ีดี เพราะจะท�าให้การเมือง 
มีเสถียรภาพ เกิดความต่อเนื่องในการบริหารประเทศ อีกท้ัง
ยงัใช้ประสบการณ์ทีย่าวนานนัน้ในการแก้ไขปัญหาและพฒันา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน ในทางกลับกัน การไม่ก�าหนดวาระสมัย
ในการด�ารงต�าแหน่งเลยจะท�าให้นักการเมืองพยายามผูกขาด
อ�านาจอย่างต่อเนื่อง มีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้อ�านาจรัฐขจัดคู ่แข่งทางการเมือง แสวงหา 
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
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 ๒. หลักการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่ง
สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็น “นายกรฐัมนตร”ี มาตรา ๑๕๙ นัน้  
แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ อย่างชัดเจน กล่าวคือ  
ก�าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็น 
“ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 
๘๘ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิก 
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร” 
ขณะเดียวกัน “การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ 
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร” 
ซึ่งเดิมมิได้ก�าหนดให้การเสนอชื่อบุคคลต้องมีบัญชีรายช่ือ 
ดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ทั้งน้ี เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัปัจจบุนัก�าหนดให้ในการเลอืกตัง้ท่ัวไปให้พรรคการเมอืง
ทีส่่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แจ้งรายช่ือบุคคลซึง่พรรคการเมอืงนัน้ 
มีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน ๓ รายช่ือต่อ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  
และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายช่ือบุคคล
ดังกล่าวให้ประชาชนทราบ ซึ่งท�าให้เกิดข้อดีท่ีส�าคัญคือ 
ประชาชนทราบเบื้องต้นว่า “ใครจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรี” 
และท�าให้สามารถตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งได้อย่างไม่ลังเลใจ 

 ๓. เกีย่วกบัคณุสมบตัขิองรฐัมนตรนีัน้ ตามรฐัธรรมนญู  
มาตรา ๑๖๐ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรี
เข้มขึ้นกว่าเดิม โดยเพิ่มเติมในเรื่องการมีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ และการไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง นอกจากนี้  
ต้องไม่เป็นผู้ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก “แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึง 
ทีส่ดุ หรอืมกีารรอการลงโทษ” เว้นแต่ในความผดิอนัได้กระท�า
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
และต้องไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุกระท�าการ
อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ กล่าวคือ ฝ่าฝืนข้อห้าม
การใช้สถานะหรอืต�าแหน่งกระท�าการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอื 
ทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น หรือ
ของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่ก�าหนดในมาตรฐานทาง
จริยธรรม หรือมาตรา ๑๘๗ ฝ่าฝืนข้อห้ามการเป็นหุ้นส่วนหรือ 
ผูถ้อืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษัิท หรอืคงไว้ซึง่ความเป็นหุน้ส่วน 
หรือผู ้ถือหุ ้นในห้างหุ ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�านวนท่ี

กฎหมายบัญญตั ิและการเป็นลกูจ้างของบุคคลใดมาแล้วยงัไม่ถงึ  
๒ ปีนับถึงวันแต่งตั้ง 

 ๔. เกีย่วกับการถวายสตัย์ปฏญิาณต่อพระมหากษตัรย์ิ 
ก่อนเข้ารับหน้าท่ี ตามมาตรา ๑๖๑ นั้น ในส่วนของถ้อยค�า 
ค�ากล ่าวยังคงเดิม แต ่ก�าหนดในส่วนการปฏิบัติหน ้าที ่
ไปพลางก่อนท่ีจะถวายสัตย์ปฏิญาณ กล่าวคือ ในกรณีที่
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
ไปพลางก่อนท่ีจะถวายสัตย์ปฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรีนั้น 
ด�าเนินการตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้ เนื่องจากหากม ี
กรณีท่ีส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไป 
จะกระทบต่อประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี 
ท่ีเข้ารับหน้าท่ีจะด�าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�าเป็น 
ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและการบริหารงาน 
มีความต่อเนื่อง

 ๕. เกีย่วกบัการแถลงนโยบายต่อรฐัสภาตามรฐัธรรมนญู  
มาตรา ๑๖๒ โดยหลักการยังคงหลักการเดิม แต่เพ่ิมเติม 
รายละเอียดเกี่ ยวกับนโยบายท่ีจะแถลงต ่อรัฐสภาว ่า  
“ต ้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องช้ีแจงแหล่งท่ีมาของรายได้ที่จะ 
น�ามาใช้จ่ายในการด�าเนนินโยบาย” ซึง่ท�าให้การจดัท�านโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรีมีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
ทีก่�าหนดไว้แล้วในยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี และต้องเป็นนโยบาย
ที่สามารถด�าเนินการได้จริง

 ๖. การก�าหนดให้รัฐมนตรีมีสิทธิเข้าประชุมและ
แถลงข้อเทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุสภาแต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน 
ในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรด้วย แต่มิได้ก�าหนดในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภามีมติให้เข ้าประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีต้อง 
เข้าร่วมประชุม และก�าหนดห้ามมิให้รัฐมนตรีผู้นั้นออกเสียง 
ลงคะแนนในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการด�ารงต�าแหน่ง การปฏบิตัหิน้าที่  
หรือการมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ในกรณีรัฐมนตรีผู ้นั้นเป็น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกัน ดังเช่นรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๗ 

 ๗. กรณเีกีย่วกบัหลกัการการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
ท่ีก�าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการตามบทบัญญัต ิ
แห่งรฐัธรรมนญู กฎหมาย และนโยบายทีไ่ด้แถลงไว้ต่อรฐัสภาเดมิ 
ตามรฐัธรรมนญูฉบับปี ๒๕๕๐ เขียนไว้สัน้ ๆ  ดงัข้อความข้างต้น  
แต่ส�าหรับฉบับปัจจุบันได้เพิ่มข้อความเก่ียวกับหลักเกณฑ ์
ที่ต้องปฏิบัติตามด้วย โดยสรุปกล่าวคือ การปฏิบัติหน้าท่ี 
และใช้อ�านาจอย่างสุจริต การรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับ 
เงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
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อย่างเคร่งครัด การยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหาร 
กจิการบ้านเมอืงทีด่ ีและการสร้างเสรมิให้ทกุภาคส่วนในสงัคม
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน 

 ๘. เก่ียวกับการพ้นจากต�าแหน่งของคณะรัฐมนตรี  
ได้ก�าหนดเหตุแห่งการพ้นจากต�าแหน่งเพิ่มเติมขึ้นมาจากท่ี
ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่าน ๆ มา อีกกรณีหนึ่ง คือ 
กรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท�าการหรืออนุมัติให้กระท�าการ
หรือรู้ว่ามีการเสนอการแปรญัตติหรือการกระท�าด้วยประการ
ใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
กรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช ้
งบประมาณรายจ่าย ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  
วฒิุสภา หรอืคณะกรรมาธกิาร แต่มไิด้สัง่ยบัยัง้ให้คณะรฐัมนตร ี
พ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะนบัแต่วนัทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคี�าวนิจิฉยั  
และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของรัฐมนตรีท่ีพ้นจาก 
ต�าแหน่งน้ัน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู ่ในท่ีประชุม 
ในขณะที่มีมติ และให้ผู้กระท�าการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช ้
เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย (มาตรา ๑๖๗ และมาตรา ๑๔๔)

 ๙. มีการก�าหนดหลักการใหม่กรณีที่คณะรัฐมนตร ี
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปลาออกทั้งคณะ และเป็นกรณีที่ไม่อาจด�าเนินการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ หรือยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ก�าหนดให้ปลัดกระทรวง
ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเท่าที่ 
จ�าเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเอง 
ให้คนหน่ึงปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖๘)  
ซึง่ในอดตีที่ผ่านมาไมเ่คยมีการก�าหนดเช่นนี้มาก่อน และเหตทุี่ 
ก�าหนดไว้เช่นน้ีน้ันกเ็พือ่เป็นการอดุช่องว่างกรณเีกดิเหตกุารณ์ 
ที่เรียกว่า “สุญญากาศทางการบริหารราชการแผ่นดิน” 
และตัดปัญหาการตีความกฎหมายที่ว่า กรณีคณะรัฐมนตรี
ต้องพ้นทั้งคณะใครจะเป็นผู ้ปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งกรณีนี้มี 
ความเห็นทางวิชาการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ฝ่ายแรก เห็นว่า  
ปลัดกระทรวงสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีได้ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ฝ่ายที่สอง เห็นว่าไม่สามารถกระท�าได้เนื่องจากอ�านาจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารในต�าแหน่งรัฐมนตรี 
ในคณะรัฐมนตรีเป็นต�าแหน่งเฉพาะ มิใช่การบริหารงานปกติ 
ในกระทรวงที่จะสามารถมอบหมายงานกันได้๓

๑๐.  จากการศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติเกี่ยวกับ  
“หนังสือสัญญาท่ีต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา” ตาม 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกับรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มีประเด็น 
ข้อแตกต่าง ดังนี้

  ๑๐.๑ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีการก�าหนด
ให้ชัดเจนระหว่างหนังสือสัญญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ไทย หรอืเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซึง่ประเทศไทยมสีทิธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ�านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หรอืจะต้องออกพระราชบญัญตัเิพือ่ให้การเป็นไปตาม 
หนังสือสัญญา กับหนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืการค้าหรอืการลงทนุของ
ประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 

  ๑๐.๒ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีการก�าหนด
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอ 
ความเหน็ชอบด้วยก่อนการด�าเนนิการเพือ่ท�าหนงัสอืสญัญากบั
นานาประเทศหรอืองค์การระหว่างประเทศ ดงัเช่นรฐัธรรมนญู 
ปี ๒๕๕๐๔ รวมทั้งไม่มีการก�าหนดให้ก่อนที่จะแสดงเจตนา 
ให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
รายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีท่ีการปฏิบัต ิ
ตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
หรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตร ี
ต ้องด�าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู ้ ได ้รับผลกระทบนั้น 
อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม

  ๑๐.๓ มีการก�าหนดให้รัฐสภาต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเดิมมิได้มีการก�าหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับผลของการพิจารณาไม่แล้วเสร็จไว้

  ๑๐.๔ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีการก�าหนด
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดประเภท กรอบการเจรจา  
ข้ันตอนและวิธีการจัดท�าหนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อ 
ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  
หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของ 
ประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ได้มีการก�าหนดให้มีกฎหมาย
ก�าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จ�าเป ็นอันเกิดจาก 
ผลกระทบของการท�าหนังสือสัญญา

๓ สรปุความจาก https://www.thairath.co.th/content/417141
 ๔ สุรยิา  ปานแป้น. คูม่อืสอบกฎหมายรฐัธรรมนญู. พมิพ์ครัง้ที ่๙. กรงุเทพฯ: ไอเดยี พริน้ติง้ (๒๐๑๓). ๒๕๖๐. หน้า ๑๖๖.
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