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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยได้
บัญญัติเพ่ิมหลักการขึ้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา 
ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน ก าหนดกลยุทธ์และด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๑๐ ฉบับขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในเนื้อหาระ
ส าคัญในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่าสื่อมวลชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่
เป็นสื่อกลางและและสามารถช่วยเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนทราบได้ เป็นอย่างดี  จึงให้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแก่สื่อมวลชนขึ้น โดยได้ก าหนดจัดเป็นเวลา ๔ วัน คือ วันที่  ๒ และวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๐ เป็นการบรรยายโดยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และวันที่ ๑๖ และ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นการอภิปราย
และบรรยายระหว่างกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  
ได้ด าเนินการจัดท าสรุปเนื้อหาสาระส าคัญของการบรรยายและการอภิปราย ตลอดจนรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจ
จากการซักถามช่วงท้ายของการบรรยายในโครงการดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป 

 อนึ่ง ในการบรรยายได้มีการกล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและยังไม่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ดังนั้นบทบัญญัติดังกล่าวอ าจจะ 
มีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ผู้อ่านควรได้ติดตามผลการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการ
วิสามัญร่วมกัน ๓ ฝ่าย (ซึ่งจะเกิดขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้าของรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐) เกี่ยวกับกับพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไป 

        คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

      มกราคม ๒๕๖๑ 
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สื่อมวลชนถือได้ว่า เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้  ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ  

สู่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง 
เข้าใจหลักคิดส าคัญของรัฐธรรมนูญอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
มีบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บางเรื่องมีการแก้ไข บางเรื่องบัญญัติหลักการขึ้นมาใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ให้แก่สื่อมวลชนขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และสื่อสังคมออนไลน์ บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าวภาคสนาม จ านวน ๓๒ คน  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้อง สามารถน าเสนอ
ข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน  

 การจัดโครงการครั้งนี้ก าหนดออกเป็น ๒ ช่วง  โดยช่วงแรกเป็นการบรรยายในเนื้อหาสาระส าคัญ 
ในรัฐธรรมนูญเป็นเวลา ๒ วัน  และในช่วงที่สองเป็นการอภิปรายในประเด็นส าคัญของรัฐธรรมนูญ เป็นเวลา ๒ วัน 
โดยมีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย ร่วมอภิปราย และตอบข้อซักถาม    

 ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของแต่ละวัน วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่ยังมีความสงสัยและไม่เข้าใจ ซึ่งได้รับความความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างมาก  
 ผลที่ได้จากการจัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ในภาพรวมประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดโครงการระยะเวลา ๔ วัน ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจ
ซักถามวิทยากรในประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตว่าควรมีการจัดโครงการเผยแพร่
เนื้อหาสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในลักษณะนี้ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายอ่ืน เช่น ยุวชน
ประชาธิปไตย หรือกลุ่มผู้น าชุมชน เป็นต้น 
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ค าน า ก 
บทสรุปผู้บริหาร ข 

สารบัญ ค 

ค ากล่าวรายงานโครงการ ช 
 โดย  ศาสตราจารย์ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ 
        กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

       ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ค ากล่าวเปิดโครงการ ซ 
 โดย นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ค ากล่าวถึงความส าคัญของโครงการ ญ 
 โดย นายมงคล  บางประภา 

อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

บทที่ ๑ สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
  วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   
  ๑.๑ ภาพรวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑  

      บรรยายโดย นายมีชัย  ฤชุพันธุ์  ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

  ๑.๒  หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  ๘ 
   บรรยายโดย นายภัทระ  ค าพิทักษ์  
 ๑.๓  หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ๙     
     บรรยายโดย นายภัทระ  ค าพิทักษ์ 
  ๑.๔  หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ   ๑๓ 
   บรรยายโดย นายภัทระ  ค าพิทักษ์ 
  ๑.๕   หมวด ๗ รัฐสภา ๑๔  

        บรรยายโดย นายประพันธ์  นัยโกวิท 
  ๑.๖   หมวด ๑๐ ศาล ๒๐   

          บรรยายโดย ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต 
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  ๑.๗   หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ ๒๑ 

        บรรยายโดย นายสุพจน์  ไข่มุกด์  

  ๑.๘   หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ ๒๕ 

            บรรยายโดย ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต 
        ๑.๙  หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๓ 
   บรรยายโดย ศาสตราจารย์ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ 

บทที่ ๒ สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๓๗ 
  วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

  ๒.๑ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ๓๗ 
  บรรยายโดย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ นายภัทระ ค าพิทักษ์ และพลตรี วิระ  โรจนวาศ 
  ๒.๒ หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี ๔๘ 

  บรรยายโดย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 
  ๒.๓ หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน ์ ๕๑ 

  บรรยายโดย นายภัทระ ค าพิทักษ์ 
  ๒.๔ หมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ๕๒ 

  บรรยายโดย นายเธียรชัย  ณ นคร ผู้ร่วมเสวนานายอมร วาณิชวิวัฒน์ 
  ๒.๕ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ๕๔ 
  บรรยายโดย นายเธียรชัย  ณ นคร ผู้ร่วมเสวนานายอมร วาณิชวิวัฒน์ 
  ๒.๖ บทเฉพาะกาล ๕๙ 

  บรรยายโดย  นายเธียรชัย  ณ นคร ผู้ร่วมเสวนานายอมร วาณิชวิวัฒน์ 

บทที่ ๓ สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๖๓ 

       วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

  ๓.๑ เรื่อง การใช้สิทธิของประชาชนเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  ๖๓ 
  บรรยายโดย ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต และศาสตราจารย์บรรเจิด  สิงคะเนติ 
  ๓.๒ เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรี ๗๐ 
          บรรยายโดย ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต  รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก 
   และนายเมธา  ศิลาพันธ์  
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๓.๓ เรื่อง กลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการพิจารณาคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ๗๘ 
      ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

   ผู้น าเสนอความคิด ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต    
               ผู้ร่วมสนทนา ศาสตราจารย์พิเศษหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ และนายอธิคม  อินทุภูติ 
  ๓.๔ เรื่อง มาตรการใหม่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๘๙ 
         ผู้น าเสนอความคิด นายภัทระ ค าพิทักษ์  ผู้ร่วมสนทนา ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ 

บทที่ ๔ สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๙๗ 

  วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 ๔.๑ เรื่อง คุณสมบัติและการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๙๗ 

 บรรยายโดย นายธนาวัฒน์  สงัข์ทอง  ผู้ร่วมสนทนา นายค านูณ  สิทธิสมาน 

 ๔.๒ เรื่อง กระบวนการได้มาและบทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่ ๑๐๘ 

 ผู้น าเสนอความคิด ศาสตราจารย์ชาติชาย  ณ เชียงใหม่   
      ผู้ร่วมสนทนา พ.ต.อ. จรุงวิทย์  ภุมมา และว่าที่ร้อยตรี วันชัย ใจกุศล 

 ๔.๓ เรื่อง การท างานร่วมกันขององค์กรอิสระในการปราบปรามการทุจริต ๑๑๗ 

 ผู้น าเสนอความคิด นายเธียรชัย ณ นคร  ผู้ร่วมสนทนา นางสาวชัชพร  พินทุวัฒนะ 
 ๔.๔ เรื่อง ความคาดหวังเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญใหม่ ๑๒๑ 

 บรรยายโดย รองศาสตราจารย์จุรี  วิจิตรวาทการ  
            ผู้ร่วมสนทนา นายภัทระ ค าพิทักษ์ และนายเธียรชัย ณ นคร 

บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๑๒๕ 
  ๕.๑ บทสรุป ๑๒๕ 

  ๕.๒ ข้อเสนอแนะ ๑๒๕ 

ค ากล่าวปิดโครงการ ๑๒๖ 

           โดย นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก  ก าหนดการโครงการ                                                                                    ๑๒๗ 
 ภาคผนวก ข  รายนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส ารวจความคิดเห็นของประชาชน                   ๑๓๘ 
  
 
 
 

 

 
สารบัญ (ต่อ) 



 ฉ 

 

 
 
 
 
 

 หน้า 

 ภาคผนวก ค  รายนามฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส ารวจ                                     ๑๔๐ 
    ความคิดเห็นของประชาชน 

 ภาคผนวก ง ผู้จัดท า                                                                                                                                  ๑๔๒ 
 ภาคผนวก จ เอกสารประกอบการบรรยาย                                                                         ๑๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
สารบัญ (ต่อ) 



 ช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยชาติชาย  ณ เชียงใหม กรรมการรางรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ 

ประชาสัมพันธและสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ กลาวรายงาน 

ความเปนมาของโครงการโดยมีสาระสําคัญวา นับตั้งแตที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน 

เริ่มมีผลใชบังคับตั้งแตเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เปนตนมา นั้น สื่อมวลชนทุกแขนงไดนําเสนอขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเปนระยะ แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเนื้อหาสาระสําคัญ 

ที่แตกตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ

และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนไดเห็นความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีความสําคัญในการถายทอดความรู

ขอมูลขาวสารไปสูสาธารณชน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจหลักคิด เนื้อหา สาระสําคัญที่แทจริงของรัฐธรรมนูญ

อันเปนพื้นฐานสําคัญในเรื่องตางๆ เพื่อใหเขาใจอยางถูกตองตรงกันสามารถนําเสนอขาวสารไปสูสังคมได 

ไมคลาดเคลื่อน จึงเห็นสมควรจัดโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ใหแกสื่อมวลชนในแขนงตางๆ   

รายละเอียดในการจัดโครงการนี้ ประกอบดวย การบรรยายวันเสารที่  ๒ และวันเสารที ่

๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกรรมการรางรัฐธรรมนูญใหเกียรติเปนวิทยากร จากนั้นเปนการอภิปรายในประเด็น

สําคัญของรัฐธรรมนูญ ในวันเสารที่ ๑๖ และวันเสารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 

และผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากรรวมอภิปราย เพื่อไดมีโอกาสแสดงทรรศนะความคิดเห็นตอรัฐธรรมนูญ  

ผูเขารวมสัมมนาครั้งนี้ รวมจํานวน ๓๒ คน ประกอบดวย ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง 

ทั้ง หนังสือพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และสื่อสังคมออนไลน ในตําแหนงตาง ๆ เชน บรรณาธิการ 

หัวหนาขาว ผูสื่อขาวภาคสนาม โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหง

ประเทศไทย และคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการนี้ขึ้น 

 

 

 

 

คํากลาวรายงานโครงการ 
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นายมีชัย  ฤชุพันธุ ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ  กลาวเปดโครงการโดยมีสาระสําคัญวา  

มีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งจากใจจริงที่โครงการนี้เกิดขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในทุกองคาพยพ

ของประเทศ เปนกฎหมายหลักและเปนกติกาของบานเมืองซึ่งมีความจําเปนอยางมากที่จะตองเผยแพรใหคนทั่วไป

ไดรูมากที่สุดเทาที่จะรับรูได ยิ่งในปจจุบันยุคสมัยที่ความตื่นตัวของประชาชนเรื่องการมีสวนรวมในการปกครอง

บานเมืองเนนหนักมากยิ่งขึ้น แตละฝายควรที่จะตองรู  ซึ่งผูที่มีความสําคัญที่จะนําขอมูลเหลานี้ไปสูการรับรูของ

ประชาชนมากที่สุดคือ สื่อมวลชน  

 สิ่งสําคัญที่สุดคือ การไดรับรูรายละเอียดของรัฐธรรมนูญตลอดชวงระยะเวลาการอบรม ๔ วัน 

ในโครงการนี้ ซึ่งเปนความจําเปนเพราะถาสื่อมวลชนไดรูวาในรัฐธรรมนูญเขียนอะไรอยางละเอียดวันขางหนาจะ

ไดไมกลาวหาวา คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญหมกเม็ด การจัดใหมีโครงการนี้ขึ้นจึงถือเปนสิ่งที่ดีที่สุดสมกับ 

ยุคสมัยที่ทุกคนจะตองมีขอมูลที่ถูกตองและครบถวน  

       ทั้งนี้ ในแตละหัวขอบรรยายนอกจากผูบรรยายจะเลาใหฟงวาแตละเรื่องมีรายละเอียดอยางไรแลว 

จากการพูดคุยซักถามชวงทายของการบรรยายจะนาจะทําใหเกิดความคิด ความเขาใจตรงกัน “เจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ ไมไดแปลวาคนเขียนคิดอะไรหรืออยากไดอะไร แตแปลวาเขาเขียนไววาอยางไร และเมื่ออาน 

ทั้งหมดแลวไดความวาอยางไรมากกวาที่จะตองไปติดตามถามคนเขียนวาตอนเขียนคิดวาอะไร” เพราะถาถือ

หลักอยางนั้น วันหนึ่งคนเขียนเสียชีวิตไปแลวจะไปถามใครได หลักกฎหมายจึงถือวา กฎหมายลายลักษณอักษรนั้น

เจตนารมณยอมจะหาไดจากลายลักษณอักษรที่เขียนไว ที่ผานมาหลายครั้งตองมาแกไขกฎหมายเพื่อใหศาลเขาใจ

หรือวินิจฉัยใหเปนไปอยางที่คนออกกฎหมายตั้งใจไวใหได  

 

 

 

 

คํากลาวเปดโครงการ 

 



 ฌ 

 

 

    

 

 ขอขอบคุณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เอ้ือเฟอสถานที่ ขอบคุณเลขาธิการสมาคม

นักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยที่กระตุนและผลักดันใหเกิดโครงการนี้ขึ้น และคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธและสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญที่ไดดําเนินการจัดโครงการนี้

ขึน้เปนผลจริงจัง หวังวาผูเขารวมโครงการในวันนี้จะไดใชโอกาสนี้สอบถามใหเกิดความกระจางเพราะในวันขางหนา

หนีไมพนที่ทุกคนจะตองยอนกลับมาอานรัฐธรรมนูญ ขอเปดโครงการ ณ บัดนี้ 
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 นายมงคล  บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ได้กล่าวถึงความส าคัญของโครงการว่า การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของสื่อมวลชนที่
เป็นสื่อกลางถ่ายทอดข้อมูลความรู้ไปสู่สังคมจะได้ท าความเข้าใจรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทส าคัญที่นับจากนี้
ต่อไปทุกความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องในสังคม การเมือง เศรษฐกิจโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จะมีต้นต่อที่เกี่ยวโยงกับรัฐธรรมนูญเสมอ จากการที่ได้ติดตามท าข่าวร่างรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๔๐ เข้าใจ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันในการร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐ โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๐ เป็นช่วงที่
สถานการณ์บ้านเมืองมีความแตกแยก แตกต่างทางความคิดอย่างสูง การที่สื่อมวลชนไม่ได้เข้าร่วมรับรู้กระบวนการ 
ร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นเหมือนกับการร่างรัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับก่อน อาจจะสร้างปัญหาและผลกระทบได้  

การจัดโครงการนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่สื่อมวลชนจะได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ
จากผู้ร่าง เพราะสังคม นักการเมืองก าลังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
ทั้ง ๑๐ ฉบับอย่างเข้มข้น เพ่ือให้สื่อมวลชนได้ท าหน้าที่อย่างเป็นกลาง รอบด้าน ไม่ถูกชักจูงด้วยเหตุผลทาง
การเมืองโดยง่าย  จึงควรมาตั้งต้นรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงจากผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง เพ่ือจะได้ไม่ถูกโน้มน้าวจน
กลายเป็นเครื่องมือการโฆษณาของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์รวมของสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สื่อมวลชนจะได้ใช้โอกาสนี้เรียนรู้และตั้งค าถามจากผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง จึงขอสนับสนุนและประสาน 
ให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับรู้แนวคิดแนวทางจากผู้ร่างเพ่ือให้เกิดความรอบด้าน 
 
 
 

 

 

 

 

      

ค ากล่าวถึงความส าคัญของโครงการ 

 



 
 

 

๑ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

บทท่ี ๑  
สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
๑.๑ ภาพรวมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
      โดย นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ๑   
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 นายมีชัย  ฤชุพันธุ์  ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  กล่าวถึงภาพรวมของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่า ที่ผ่านมามีโอกาสได้ร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับทั้งรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราวและรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซึ่งการท ารัฐธรรมนูญทุกครั้งไม่เคยมีโผ ยกเว้นการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้  
ที่ร่างรัฐธรรมนูญโดยมีโผ และเป็นโผที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความจ าเป็นต้องท าตามโผอย่างเข้มงวดกวดขัน เพราะ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ ได้ก าหนดให้คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งก าหนดไว้ ๑๐ ประการ คือ  

(๑) การรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้  
(๒) การให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสมกับ

สภาพสังคมของไทย  
(๓) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐ

และภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการก ากับและควบคุมให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ
และประชาชน  

(๔) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่ง   
ที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระท าการอันท าให้การเลือกตั้ง ไม่สุจริตหรือ
เที่ยงธรรม เข้าด ารงต าแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด  
                                                           
๑ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนญู อดีตประธานวุฒสิภา อดตีประธานรัฐสภา และอดตีรองนายกรัฐมนตรี 



 

 

๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ย่อมอยู่ในวิสัยที่จะท าได้ด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยเอ้ือประโยชน์ในการเข้าถึงแล้วท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงมากกว่าเก่า 

 
(๕) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพรรค

การเมือง สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินกิจกรรมได้โดยอิสระ ปราศจากการครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลหรือ
คณะบุคคลใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

(๖) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริม  
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ  

(๗) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน และป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่ งสร้างความนิยมทางการเมือง   
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว  

(๘) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และกลไก  การตรวจสอบและ
เปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ  

(๙) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้มีการท าลายหลักการส าคัญที่รัฐธรรมนูญจะได้วางไว้ 
              (๑๐) กลไกท่ีจะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องส าคัญต่างๆ ให้สมบูรณ์ต่อไป  

เพราะฉะนั้น เวลาที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญเน้นเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ  
จนท าให้มีการเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง” ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญก าหนดขึ้นมาเอง แต่เป็นเพราะว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ๒๕๕๗
ก าหนดไว้ว่าต้องท าในหลายเรื่องท่ีเป็นของใหม่  
 ส าหรับวิธีการร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนเริ่มร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้หารือร่วมกัน
ว่า จะด าเนินการร่างรัฐธรรมนูญด้วยวิธีใดเพ่ือให้รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาครอบคลุมตามกรอบเนื้อหาในมาตรา ๓๕ ซ่ึง
คิดไว้ ๒ วิธี คือ วิธีแรกน ารัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งฉบับใดมาเป็นต้นแบบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสิ่งที่ขาด
ลงไป วิธีที่สองคือ ร่างขึ้นมาใหม่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการใส่เรื่องต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก าหนดไว้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาและมีมติว่าจะใช้
วิธีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ เพราะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมากประชาชนต้องการใช้สิทธิเสรีภาพของตนมาก
ขึ้น ไม่ใช้ต้องการแค่เพียงการมีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้น  ที่ส าคัญคือ ช่องทางการสื่อสารท าได้ง่ายมีเครื่องมือที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันมีเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงซึ่งท าให้การสื่อสารสามารถท าได้ทั่วถึงด้วยล าพังตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสื่ออ่ืน  
 อย่างไรก็ตาม สื่ออ่ืนๆ ยังมีความจ าเป็นและเป็นตัวกลางท าหน้าที่บอกเล่าเหตุการณ์ความเป็นไป
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองสู่ประชาชนว่า มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสามารถหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดูจะรับรู้เหตุการณ์นั้น
ได้ทันทีผ่านช่องทางเหล่านั้น สิ่งที่เราพูดกันมาเป็น ๑๐ ปี ในเรื่อง “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน” 
เดิมรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้เพ่ือให้ได้ชื่นใจว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ถามว่าประชาชนมีส่วนร่วม
ตรงไหนอย่างไร  ปัจจุบันมีเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมากขึ้น 
 
 



 
 

 

๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ ในการพิจารณาหมวดนี้ยึดหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา เพราะผ่าน
การกลั่นกรองมามากมาย แต่มีบางเรื่องที่สมควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามวิวัฒนาการใหม่ ซึ่งคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ท าเองโดยล าพังแต่จะได้มีการปรึกษาหารือกับเจ้าของอ านาจนั้นอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึง
จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้วางหลักการใหม่ๆ ไว้หลายเรื่อง เช่น 
 หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เป็นหมวดที่ประชาชนให้ความสนใจมาก การพิจารณา 
ในหมวดนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนค่อนข้างมากโดยออกไปรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศ เพ่ือพูดคุยและรับฟังว่ายังมีเรื่องอะไรที่ยังขาดอยู่ และที่ส าคัญ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ใช้ประสบการณ์ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่ละคนที่ท างานแต่ละด้าน   
รวบรวมว่าที่ผ่านมารัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างไรแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้น ท าอย่างไรที่จะแก้ปัญหานั้นได้  ซึ่งพบว่า
เวลาเขียนกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญจะจบตรงที่ “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” เสมอแล้วก็เกิด
ปัญหาว่า เมื่อกฎหมายนั้นไม่ได้บัญญัติสิทธิเสรีภาพนั้นเกิดขึ้นแล้วหรือยัง และสามารถใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้หรือยัง 
ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมานาน ครั้งหนึ่งเรื่องนี้เคยน าไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยทิ้งไว้โดย
บอกว่า “เมื่อรัฐธรรมนูญก าหนดแล้วถึงจะยังไม่มีกฎหมายก็ต้องท าตามรัฐธรรมนูญ” แต่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่
จ าเป็นต้องมีกฎหมายก าหนดรายละเอียดว่าจะท าอย่างไร เพราะในรัฐธรรมนูญไม่มีรายละเอียดว่าจะท าที่ไหน
อย่างไร ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาทิ้งท้ายว่า ต้องท าแต่ท าอย่างไรไม่รู้ ค าตอบก็ไม่เสร็จสิ้น ในการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งนี้จึงเขียนไว้ให้ชัดเจนว่า “การที่ยังไม่มีกฎหมายไม่ได้เป็นการท าให้สิทธิและเสรีภาพเสียไปประชาชนยัง
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้” เพ่ือบอกให้ชัดเจนว่าไม่ต้องไปรอกฎหมาย  
ถ้ารัฐคิดว่าควรจะต้องมีกฎหมายเพ่ือมาก าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขรัฐก็ต้องรีบออกกฎหมายนั้น
ขึ้นมาโดยเร็ว ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง บัญญัติว่า “สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ 
บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”  
 อีกเรื่องที่มีความกังวลและพบว่ามีการละเมิด (abuse) และใช้อ านาจท าให้สื่อเสียหลักเช่น การใช้
เงินงบประมาณเพ่ือการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ท าตามใจรัฐบาล แล้วงดโฆษณาสื่อ
หนังสือพิมพ์ที่วิพากษ์วิจารณ์การกระท าของรัฐบาล ท าให้ระบบความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือของสื่อถูก 
ตั้งค าถามจากสังคม การที่จะห้ามนั้นเป็นเรื่องยากเพราะเป็นหนทางการประชาสัมพันธ์ของรัฐอย่างหนึ่งและเป็น 
การประกอบธุรกิจของสื่ออย่างหนึ่ง  
 มาตรา ๓๕ วรรคห้า บัญญัติว่า “การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอ่ืนของเอกชนรัฐจะกระท ามิได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพ่ือ
ประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพ่ือการอ่ืนใดในท านองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียด 
ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก าหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย” ทั้งนี้  
เพ่ือให้สอดคล้องกับ อนุ ๘ ของมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)  ๒๕๕๗ ซึ่งก าหนดว่า “กลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 
โดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และกลไกการตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐ 
ที่มีประสิทธิภาพ”  



 

 

๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

      เรื่อง “เสรีภาพในการประกอบอาชีพ” เป็นอีกเรื่องท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในวันข้างหน้า 
จึงขอหยิบยกมาอธิบาย ดังนี้ 
 มาตรา ๔๐ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ งจะกระท ามิ ได้  เว้นแต่ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความม่ันคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือ
ขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเท่าที่จ าเป็นหรือ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 
 การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา” 

 ตามท่ีมาตรา ๔๐ วรรคสาม บัญญัติว่า “…การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 
ตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา...” 
เนื่องจากไม่ต้องการให้สภาวิชาชีพต่างๆ ใช้อ านาจเหนือรัฐและตั้งข้อจ ากัดในการศึกษา เพราะมหาวิทยาลัย 
ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการสอนคนเพ่ือให้ไปประกอบวิชาชีพอย่างเดียว บางคนมีวัตถุประสงค์เรียนเพ่ือรู้ไม่ได้เรียน
เพ่ือประกอบอาชีพ เสรีภาพเช่นว่านี้อาจถูกจ ากัดได้เพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ   
จะพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ประกอบอาชีพเดียวกันทั้งที่เป็นวิชาชีพโดยตรงและไม่ใช่อาชีพโดยตรงจับกลุ่ม เพ่ือออก
กฎหมายและเรียกว่า “วิชาชีพ” เมื่อออกกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพแล้วสิ่งแรกที่จะท าคือ ใครจะประกอบอาชีพ
จะต้องได้รับอนุญาต หรือได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนในวิชาชีพนั้น ซึ่งไม่ใช่คนของรัฐ 
ความเจริญเติบโตของกลุ่มวิชาชีพเหล่านั้นมีมากขึ้นจนกระทั่งเริ่มรุกล้ าเข้ามาในสถาบันการศึกษาเป็นคนก าหนด
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่จะขอใบประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องเป็นอย่างไร จนกระท้ังกลายเป็นหลักสูตรที่ท ามาเพ่ือ
ประกอบอาชีพโดยตรง ดังนั้น ต้องให้อิสระกับสถาบันการศึกษาให้ได้ในการก าหนดหลักสูตร หากสถาบันการศึกษา
จะสอนให้นักศึกษาไปประกอบอาชีพนั้น เรื่องนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งว่าท าไมรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ จึงมีมาตรา ๗๗  

เรื่อง “สิทธิของประชาชนทางด้านการเมือง” ในการตั้งพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ (๕) บัญญัติว่า “ กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินกิจกรรมได้โดยอิสระปราศจากการ
ครอบง า หรือชี้น า โดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” จึงเป็นที่มาของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า “...ก าหนดมาตรการให้สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือ
ชี้น าโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น... ” โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะบัญญัติ
รายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น  

 
 
 



 
 

 

๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ (เป็นเรื่องใหม่ที่มีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้) ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญจะต้องมี
บทบัญญัติ ๓ ส่วน ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับรัฐคือ ส่วนที่ ๑ สิทธิและเสรีภาพ ส่วนที่ ๒ หน้าที่ของประชาชน  
และส่วนที่ ๓  แนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือบอกทิศทางหรือกรอบให้รัฐด าเนินไปตามท่ีควรจะเป็น  แต่ในรัฐธรรมนูญฯ  
๒๕๖๐ ได้เพ่ิมหลักการใหม่เป็น ๔ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ส่วนที่ ๒ หน้าที่ของประชาชน 
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของรัฐ และส่วนที่ ๔ คือ แนวนโยบายแห่งรัฐ ทั้งนี้ ที่แยกออกมา ๔ ส่วน เพราะเรื่องส าคัญที่จะท า
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เกิดความผ่าสุก เป็นเรื่องที่รัฐต้องท าเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
ไม่ใช่เป็นเพียงแต่แนวนโยบายของรัฐที่จะท าก็ได้หรือไม่ท าก็ได้ ดังนั้น จึงเพ่ิมหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐขึ้นมาอีกหนึ่ง
หมวด  ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และเริ่มมีบทบาทอย่างแท้จริงในส่วนที่
เกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง  
 มาตรา ๕๑ บัญญัติว่า “การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ถ้าการนั้นเป็น
การท าเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐ
ด าเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งต่อไปอาจจะได้เห็นประชาชนฟ้องรัฐให้ด าเนินการเรื่องต่างๆ 
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่การฟ้องให้รัฐท าหน้าที่ยังไม่เคยมี เพราะเดิมเวลาออกกฎหมายจะก าหนดว่าประชาชน 
มีหน้าที่ท าอะไร ถ้าไม่ท าหรือท าไม่ดีจะถูกลงโทษอย่างไร ยังไม่มีกฎหมายที่ก าหนดว่าหน้าที่ของรัฐที่ต้องท าถ้าท าไม่
ดีไม่ถูกใจจะถูกลงโทษอย่างไร ซึ่งยังไม่เคยมีแต่ต่อไปนี้จะเริ่มทยอยให้เห็นเป็นระยะ โดยใช้มาตรา ๕๑ และมาตรา 
๗๗ ประกอบกัน 

 เรื่องส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตั้งความหวังและมุ่งเน้นต้องการแก้ไข 
ปัญหามี ๒ เรื่อง คือ ๑) คนขาดวินัย  ๒) การบังคับใช้กฎหมายไม่เด็ดขาด โดยปัญหาคนขาดวินัยไม่สามารถแก้ไขได้
ด้วยการบอกให้คนเปลี่ยนอุปนิสัย ดังนั้นจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการปลูกฝังความมีวินัยตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน โดยต้องท า
การปฏิรูปการศึกษา การสร้างคนให้มีวินัยให้มีจิตสาธารณะเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๔ “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง 
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก าหนดเป้าหมายของการศึกษาว่า ๑) พฤติกรรมต้องปลูกฝัง
ให้มีระเบียบวินัย  ๒) ท าให้เด็กสามารถเรียนได้ตามความถนัด  
 ส่วนเรื่องปัญหาการบังคับใช้กฎหมายไม่เด็ดขาด บุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญคือ ต ารวจ  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังเชื่อมั่นว่า ต ารวจสามารถท าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี โดยจะต้องให้ต ารวจปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างตรงไปตรงมาไม่อยู่ภายใต้อาณัติของใคร คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงเสนอให้แก้โดยการปฏิรูป
ต ารวจ และเร่งรัดให้ด าเนินการปฏิรูปต ารวจให้แล้วเสร็จในระยะเวลา ๑ ปี ถ้าไม่เสร็จภายใน ๑ ปีให้ใช้ระบบอาวุโส
ในการแต่งตั้ง เลื่อนยศ ปลด ย้าย  (มาตรา ๒๕๘ ง (๔) ประกอบ มาตรา ๒๖๐)  
 
 
 



 

 

๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

  เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน  รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้วางหลักให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
และมีส่วนร่วมไว้หลายที ่เช่น การดูแลชุมชนในท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี โดยให้ค านึงถึงส่วน
ที่ประชาชนควรจะได้ เช่น มีการขุดพบแหล่งแร่แห่งหนึ่งในชุมชนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นต้องได้รับ
ผลกระทบจากฝุ่นควันได้รับความเดือดร้อน จึงควรได้รับการจัดสรรปันส่วนจากผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
นั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับผลกระทบที่ประชาชนได้รับ ซึ่งจะท าให้การต่อต้านจากประชาชนลดน้อยลง เป็นต้น 
 เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับคลื่นความถี่และดาวเทียม  สิ่ งที่ เ พ่ิมมาใหม่และไม่ เคยบัญญัติ ไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ คือ มาตรา ๖๐ วรรคสาม เรื่องการให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภค
โดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น เช่น วันข้างหน้าค่าโทรศัพท์มือถือควรจะราคา ๓ บาท  
ต่อนาทีเหมือนในปัจจุบัน หรือควรจะถูกลงกว่าเดิม ซึ่งหากท าตามนี้ได้ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 เรื่องท่ีเกี่ยวกับการเมือง เป็นเรื่องใหม่ที่มีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ การนับคะแนนเสียงที่ไม่ลงให้ใคร 
คือใครก็ตามที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกใคร (มาตรา ๙๒) ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนที่เราไม่อยากได้ โดยประชาชนต้อง
พร้อมใจไม่เลือกใครเลยเป็นการป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองดูถูกประชาชน และคนที่ได้คะแนนเสียงน้อยกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกใครก็จะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ตรงนี้จะเป็นการมีส่วนร่วมคัดเลือกตัวแทนของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นจุดที่หากพรรคการเมืองประมาทประชาชน  พรรคการเมืองก็จะเจอผลสะท้อนนี้ได้ 
 เรื่องคณะรัฐมนตรี เดิมรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาไม่เคยบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่อะไรบอกแต่
เพียงว่าคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะก าหนดกรอบทั้งหมดให้คณะรัฐมนตรี
จะต้องท าอะไรและไม่ท าอะไร ประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้รู้ว่าบางขณะรัฐบาลคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของอ านาจ
ทั้งหมด อยากท าอะไรก็ท าโดยใช้มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้วางกรอบเพ่ือเป็นการเตือนสติ
คณะรัฐมนตรี ปรากฏใน มาตรา ๑๖๔ ไม่ให้ลุแก่อ านาจเหมือนที่เคยเกิดขึ้น ถ้าคณะรัฐมนตรีไม่ท าตามกรอบนี้ก็อาจ
ถูกฟ้องว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งมีผลต่อการพ้นจากต าแหน่งทันที อีกทั้งยังก าหนดกรณีที่คณะรัฐมนตรี
พ้นจากต าแหน่งแล้ว ไม่ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไว้ด้วย เรื่องนี้เป็นสิ่งใหม่ที่มีในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ เช่น กรณี
มาตรา ๑๖๗ (๑) รายละเอียดปรากฏใน มาตรา ๑๖๘ โดยให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทนไปก่อน (เพราะไม่ไว้ใจ
ให้รัฐมนตรีรักษาการต่อไป) 
 สิ่งที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกังวลอีกเรื่องคือ ระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่ย่ าอยู่กับที่มา
เป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นยุค IT หรือ ยุคดิจิตอล จริงอยู่รัฐบาลพูดถึงระบบไอทีหรือ
ยุคดิจิตอล ภาครัฐน าระบบที่เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E - Government  มาใช้ แต่ในทางปฏิบัติระบบ
ทั้งหมดไม่ได้เอ้ืออ านวยต่อการท า E - Government จริงๆ เพราะวัดจากจ านวนชิ้นของงานเป็นตัวนับตาม KPI 
คนจึงอยากไปมีส่วนร่วมทั้งที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง สิ่งหนึ่งที่จะต้องท าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ การปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งถ้าไม่ท าระบบราชการจะล้าหลังไปเรื่อยๆ เพราะระยะเวลาด าเนินการ ๑๕ วันของระบบ
ราชการเป็นเรื่องเร็ว แต่ ๒ วัน ในทางธุรกิจเป็นเรื่องช้า ถ้าเรายังอยู่ในระบบราชการอย่างเดิมราชการจะเป็นตัว
ปัญหามากกว่าที่จะเป็นตัวส่งเสริม แนวคิดที่พูดกันในกลุ่มนักกฎหมายว่า ระบบที่ดีที่สุดก็คือระบบที่มีกฎหมาย
น้อยที่สุดและรัฐเข้ามายุ่งน้อยที่สุด  



 
 

 

๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 มาตรา ๗๗ เป็นสิ่งที่จะมาเสริมสิ่งที่พูดไปเบื้องต้น คือ ท าให้การออกกฎหมายน้อยลง คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญสร้างมาตรา ๗๗ ขึ้น เพ่ือชะลอการออกกฎหมายในลักษณะที่ว่าให้รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้รู้ว่าสิ่งที่ก าลังจะออกมาเป็นกฎหมายไปกระทบอะไรกับผู้เกี่ยวข้องควรหาทางออกอย่างไร มีความ
พร้อมแล้วหรือไม่ที่จะออกกฎหมายมาบังคับใช้ และเมื่อไหร่ที่จะออกกฎหมายมาบังคับใช้ให้ประชาชนปฏิบัติตาม
จะต้องมีความพร้อมก่อน นั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าท าไมถึงต้องให้รับฟังความคิดเห็น  มาตรา ๗๗ จะช่วยให้ประเทศมี
การออกกฎหมายน้อยลงได้ โดย ๑) รัฐต้องมีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น ๒) รัฐต้องรับฟังผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการออกกฎหมายนั้น  ๓) การปฏิรูประบบบริหาร คือใช้ระบบอนุญาตและคณะกรรมการเท่าที่
จ าเป็น เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการโดยรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ๔) พึงก าหนดโทษทางอาญาเฉพาะ
ความผิดร้ายแรง อย่างไรก็ตาม มีหลายคนวิจารณ์ว่ามาตรา ๗๗ จะเป็นอุปสรรคในการออกกฎหมาย ทั้งนี้ มองว่า
การออกกฎหมายหากมีอุปสรรคบ้างก็ดีไม่ใช้ออกกฎหมายจนตามไม่ทัน 
  

ประเด็นข้อซักถาม  
ค าถาม : ขณะนี้รัฐธรรมนูญประกาศใช้มาเกือบหนึ่งปีมองดูสถานการณ์บ้านเมืองแล้วยังมีกลุ่มคนที่ ยังคุ้นเคย 
การใช้สิทธิรูปแบบเดิมๆ สิ่งเหล่านี้ฟ้องว่าจ าเป็นหรือไม่ที่สังคมไทยควรจะมีองค์กรหรือหน่วยงานมาท าหน้าที่ย้ า
เตือนประชาชนเป็นระยะๆ ว่ายังมีสิทธิอ่ืนๆ อีกหลายอย่างในรัฐธรรมนูญบ้าง เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสิทธิและ
กลไกใหม่ๆ เยอะ ประชาชนทั่วไปอาจจะสนใจเรื่องปากท้องมากกว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้มีแนวคิด 
แนวทาง หรือช่องทางอะไรในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ 

ค าตอบ : เรื่องนี้เป็นแนวคิดที่ดี แต่ในขณะนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้คิด เพราะต้องยอมรับว่า
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาจากหลายหลายด้านแต่ละคนก็เป็นคนมีฝีมือมีภารกิจมาก อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่ละคนจะช่วยกันเผยแพร่ขยายความสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญต่อไปได้ ซึ่งในวัน
ข้างหน้าหากมีแนวทางก็จะขอความร่วมมือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยช่วยเผยแพร่ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๑.๒  หมวด ๔  หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  
        บรรยายโดย นายภัทระ  ค าพิทักษ์๒ 
 
 

 

 

 

 
 

 

 มีมาตราที่ส าคัญๆ ยกตัวอย่างได้ ดังนี้ 
 มาตรา ๕๐ บัญญัติว่า เรื่องหน้าที่ไว้ จ านวน ๑๐ ประการ โดยมี เรื่องที่เป็นหลักการใหม่ๆ เช่น 

- (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ ,  
- (๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 

ดังนั้นหากใครไม่ไปใช้สิทธิก็ต้องได้รับโทษ ซึ่งจะบัญญัติโทษอยู่ในกฎหมายเลือกตั้ง (ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ) 
คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ร่างมาตรา ๓๕ 
บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หรือแจ้งเหตุที่
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิบางประการเป็นไปตามหลักการ
ที่ว่า เมื่อท่านไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่ต้น ท่านก็ไม่ควรได้รับสิทธิดังกล่าว 

- (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ซึ่งบัญญัติควบคู่กับ 
มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง 
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ใน ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๓๒ ซึ่งบัญญัติว่า “เพ่ือให้
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต  
ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ก าหนดมาตรการและกลไก  
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ (ซึ่งต้องรอดูว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการแก้ไขหรือไม่) 

                                                           
๒ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 



 
 

 

๙ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

(๑) การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส 
โดยได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือ พยานหลักฐาน ส าหรับการกระท า
ความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โดยช่องทางดังกล่าวต้องมีวิธีการที่ง่าย สะดวก ไม่มีข้ันตอนยุ่งยาก และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้งดังกล่าว  

(๒) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดให้มีกลไก การแจ้งเตือนกรณีพบว่า 
มีพฤติการณ์ที่ส่อว่าอาจมีการทุจริตในหน่วยงานของตน  

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตราย  ของการทุจริต 
เพ่ือให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง  

(๔) รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพ่ือน าไปปรับปรุง การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. .... ยังก าหนดให้มีกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งบัญญัติไว้ใน หมวด ๑๐ กองทุน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และก าหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรรเงินมาอุดหนุนเพ่ือสบทบ  
เข้ากองทุน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า
รัฐบาลชุดไหนที่จะให้เงินอุดหนุนเป็นจ านวนเท่าใด ซึ่งจะสะท้อนว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับกองทุนนี้เพียงใด 
ทั้งนี้ ปรากฏรายละเอียดอยู่ในร่างมาตรา ๑๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า 

“มาตรา ๑๖๓ กองทุน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยเงิน
และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้  

(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อสมทบเข้ากองทุน ป.ป.ช. 
(๒) ดอกผลที่เกดิจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ป.ป.ช.  
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุน ป.ป.ช.ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้

แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินและทรัพย์สินของกองทุน ป.ป.ช. ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 
๑.๓  หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  
       บรรยายโดย นายภทัระ  ค าพิทักษ์ 

ด้วยเหตุที่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่ผ่าน ๆ มา ประชาชนมักจะ
ได้รับในลักษณะ “นามธรรม” ผู้ใดต้องการให้เกิดผลจ าเป็นต้องไปด าเนินการเรียกร้องให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น  
ทั้ง ๆ ที่สิทธิบางประการเป็นเรื่องที่รัฐสมควรจะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  
อย่างแท้จริง เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ จึงได้ก าหนดให้มีหมวดว่าด้วย “หน้าที่ของรัฐ” อันเป็นหมวดใหม่ที่บัญญัติขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพ่ือ
เป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนว่า รัฐต้องด าเนินการอันเป็นหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดตามก าลัง



 

 

๑๐ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ความสามารถทางการเงินการคลังของรัฐ  เพ่ือให้สิทธิของประชาชนในเรื่องส าคัญ ๆ เกิดเป็นรูปธรรมโดยที่
ประชาชนไม่ต้องเรียกร้อง  

สาระในหมวดนี้หลายเรื่องเป็นการน าบทบัญญัติที่เคยบัญญัติไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐหลายประการมาบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ในส่วนสิทธิและเสรีภาพจะเป็น
เรื่องท่ีรัฐต้องท าให้แก่ทุกคน หรือเป็นเรื่องผลกระทบต่อส่วนรวม เช่น การศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
การบริการสาธารณสุข สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ของชาติ ฯลฯ บางบทบัญญัติจะเป็นเรื่องการด าเนิ นการ
ของรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บางบทบัญญัติเป็นเรื่องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
เช่น การป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น 

หมวดหน้าที่ของรัฐ ก าหนดให้ “รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน” เพ่ือให้รัฐต้องด าเนินการในเรื่องที่ก าหนด
ให้แก่ประชาชน “ทุกคน” หรือ “ทุกชุมชน” เป็นการทั่วไป โดยที่ประชาชนแต่ละคนหรือแต่ละชุมชน “ไม่ต้อง
ใช้สิทธิร้องขอ” เหมือนที่ผ่านมาอีก หรืออาจกล่าวได้ว่า รัฐมีหน้าที่ท าให้สิทธิเป็นจริง รวมทั้งในกรณีที่จ า
เป็นได้ก าหนดกลไกเพ่ือให้การท าหน้าที่ของรัฐบรรลุเป้าหมายไว้ด้วย ถ้ารัฐไม่กระท าตามหน้าที่ก็จะเป็นกรณี
จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หรือถ้ากระท าหน้าที่ไม่ดี ประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิติดตามและเร่งรัดให้
รัฐด าเนินการ และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นได้  
ทั้งนี้ เพื่อบริการประชาชนและเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

ส าหรับหน้าที่ของรัฐบางประการ เช่น เรื่องการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน และเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การที่
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐนั้น บางบทบัญญัติจะสอดคล้องกับการก าหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนและ
ชุมชนด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้รัฐ ประชาชน และชุมชนร่วมกันท าหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 

มีมาตราที่ส าคัญๆ ยกตัวอย่างได้ ดังนี้ 
 มาตรา ๕๑ บัญญัติว่า “การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็น
การท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและ
เร่งรัดให้รัฐด าเนินการ รวมตลอดท้ังฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับ
ประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” 

 มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จติใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง  ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนใน 
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
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มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญั ติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของ
ตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและ
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือ 
ใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระ
และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว” 

ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้งบประมาณประมาณห้าแสนล้านบาท โดยจะปันเงินร้อยละ ๕ ของ
งบประมาณท่ีได้รับเพ่ือน าส่งเข้ากองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก 
คิดเป็นเงินงบประมาณเบื้องต้น ประมาณสองหมื่นสี่พันล้านบาท โดยมีเด็กที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือ 
๔.๓ ล้านคน (ขณะนี้กฎหมายในการจัดตั้งกองทุนฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติเงื่อนเวลาให้รัฐต้องด าเนินการไว้ใน  หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา ๒๕๘ จ. การศึกษา (๒) ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ 
วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้” 

มาตรา ๕๕ บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย (แปลความว่าประชาชนจะต้องมีสิทธิได้รับวัคซีน) รัฐต้อง
พัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”  

ซึ่งมาตรานี้ ต้องดูคู่กับมาตรา ๒๕๘ ช. ด้านอ่ืนๆ  
“(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและ

การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 
   (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” 

 มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า “รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



 

 

๑๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อ  
การด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ 

การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ 
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

การน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับและ
ค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน” 

มาตรา ๕๗ บัญญัติว่า “รัฐต้อง 
(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมใน 
การด าเนินการดว้ย 

(๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน  
โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รั บประโยชน์จากการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ซ่ึงมาตรา ๕๗ ต้องพิจารณาคู่กับมาตรา ๔๓ ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดี

งามท้ังของท้องถิ่นและของชาติ 
(๒) จัดการ บ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
(๓) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือ

ชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชนสิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิ
ที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย” 

 
 
 
 
 



 
 

 

๑๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๑.๔  หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
       บรรยายโดย นายภัทระ  ค าพิทักษ์ 
 

 ในหมวดนี้ มักจะบัญญัติว่า “รัฐพึง...” ซึ่งมีความหมายว่า ไม่ได้บังคับให้รัฐต้องกระท า แต่ให้ใช้เป็น
กรอบที่รัฐต้องปฏิบัติ โดยมาตราที่ส าคัญๆ ยกตัวอย่างได้ ดังนี้ 

 รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติเรื่องการคุ้มครองชาติพันธุ์ต่างๆไว้   
โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๗๐ ดังนี้ “รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิ
ด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเป็นอันตรายต่อ 
ความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย” 
  รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถมีที่ท ากิน รวมถึงให้ 
ความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ ดังนี้ 
 มาตรา ๗๒ บัญญัติว่า “รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดิน 
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพรวม
ตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถมีที่ท ากินได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 

(๔) จัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน  รวมทั้ง 
การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 

(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มี 
การผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน” 

มาตรา ๗๓ บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ าและสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ท ากินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืนใด” 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๑.๕  หมวด ๗ รัฐสภา   
       บรรยายโดย นายประพันธ์  นัยโกวิท๓ 
 

 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
ตามมาตรา ๒๖๗ (๑) (๒) ของรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐  ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว และสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้ลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งร่างกฎหมายทั้ง ๒ 
ฉบับ เป็นกฎหมายที่ส าคัญเพราะมีผลต่อการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย มาตรา ๒๖๗  
ของรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติว่า “ให้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๖๗ (๑) (๒) (๓)และ 
(๔) มีผลใช้บังคับแล้ว” ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๔ ฉบับ มีดังนี้ 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ รวมถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ได้ให้
ความส าคัญกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นอย่างยิ่ง  

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ แม้จะใช้ระบบเขตเดียวได้ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคนเดียว
เหมือนเดิม (เขตเดียวเบอร์เดียว) แตไ่ดม้ีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งไปจากเดิม โดยจากเดิมใช้บัตรเลือกตั้ง
จ านวน ๒ ใบ ใบที่หนึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ใบที่สอง เป็นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ เปลี่ยนระบบใหม่เป็นแบบบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

                                                           
๓ กรรมการร่างรัฐธรรมนญู อดีตรองอัยการสูงสุด และอดตีกรรมการการเลือกตั้ง  



 

 

๑๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

แบบแบ่งเขตใบเดียว โดยมุ่งให้ความส าคัญกับคะแนนเสียงของประชาชนในทุกคะแนนเสียง ไม่มีคะแนนเสียงที ่
ถูกทิ้งหรือสูญเปล่า ดังค ากล่าวที่ว่า “คะแนนของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์”  โดยหากเป็นรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ
เก่าๆ เมื่อประชาชนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตแล้ว คะแนนเสียงที่ลงให้กับผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้งก็
จะถูกจ าหน่ายทิ้ง แต่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ก าหนดให้น าคะแนนทุกเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตไปรวม
ค านวณเป็นคะแนนของพรรคการเมือง เพ่ือน าไปค านวณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ระบบนี้จะ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และสะท้อนผลการลงคะแนนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การค านวณหา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองเป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๑ ดังนี้ 

“มาตรา ๙๑ การค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง 
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ านวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับ
จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต  จ านวนที่ได้รับให้ถือเป็นจ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ 

(๓) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วยจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้งผลลัพธ์
คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 

(๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับ
หรือสูงกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม  (๒) ให้พรรคการเมืองนั้น 
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ านวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และให้น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไป
จัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งต่ ากว่าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมือง 
ใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนที่จะพึงมีได้ตาม (๒) 

(๕) เมื่อได้จ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว  ให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็น  
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิด  
การลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น าคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาค านวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย 

การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ การคิดอัตราส่วน และการประกาศผลการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 

 



 

 

๑๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 ยกตัวอย่างการค านวณ ได้ ดังนี้ 
 สมมุติให้คะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง จ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ คะแนน   

(๑)  น า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (คะแนน) หารด้วย ๕๐๐ (คน) 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ÷ ๕๐๐ = ๖๐,๐๐๐ คะแนน 

                     (๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) หารคะแนนที่พรรคได้ เช่น พรรค ก. ได้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ คะแนน 
          ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ÷ ๖๐,๐๐๐ = ๒๕๐ คน 

 (๓) พรรค ก. ได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตแล้ว ๒๐๐ คน  พรรค ก.จะได้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ จ านวน ๒๕๐ – ๒๐๐ = ๕๐ คน 

 (๔) พรรคใดได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเท่ากันหรือสูงกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ที่พรรคนั้น จะพึงมีตาม (๒) พรรคนั้นไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
อีก (กรณีเกิด Overhang) ซึ่งกรณีนี้จะเกิดได้น้อยมาก  
      และจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อให้พรรคที่ได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตต่ ากว่าจ านวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่พรรคนั้นจะพึงมีพึงได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน เช่น มีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อส่วนเกิน ๕ คน (ใช้บัญญัติไตรยางค์ชั้นเดียวในการค านวณ) 
              ใช้สูตร (๑๕๐ × ๕๐) ÷ (๑๕๐ + ๕) = ๔๘.๓๘ 
                 พรรค ก. จะได้รับการจัดสรร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ๔๘ คนก่อน  
(ท้ังนี้ก็จะใช้สูตรนี้ค านวณกับทุกพรรคท่ีได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตต่ ากว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ที่พรรคนั้นจะพึงมีพึงได้) 
       - ถ้าจ านวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อยังไม่ครบจ านวน ๑๕๐ คน ให้พรรค
ที่มีเศษจากการค านวณสูงสุดได้รับการจัดสรรเพิ่มอีก ๑ คน จนครบจ านวน ๑๕๐ คน 
 ในระบบเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา ๙๒ ก าหนดว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ชนะการเลือกตั้ง (ได้รับ
คะแนนมากเป็นที่หนึ่ง) ต้องได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (vote no) ในเขตเลือกตั้งนั้น มิเช่นนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัคร
รับเลือกตั้งใหม ่โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
 รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ยังได้บัญญัติหลักการใหม่เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องในการจัดการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ดั่งเช่นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งในเวลานั้น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป เพราะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยเกิดข้ึน 
แต่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าไม่สามารถเลื่อนได้ เพราะได้มีการประกาศไว้พระราชกฤษฎีกาแล้ว ดังนั้นปัญหาที่ผ่านมา
จึงมีประเด็นว่า ใครเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดวันเลือกตั้งระหว่างคณะรัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ปัญหาว่าก าหนดวันเลือกตั้งที่ก าหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สามารถที่จะเลื่อนได้หรือไม่  
ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้แก้ปัญหานี้ไว้มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔ โดยก าหนดว่า ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปพระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกา  



 

 

๑๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวัน
เลือกตั้งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
จัดการเลือกตั้งตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดวัน
เลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง 
 รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร มีหลักการที่ต้องการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการเลือกตั้ง และต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยก าหนดบทบาทของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้ปฏิบัติงานในเชิงรุก 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ งในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีบัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็นการเฉพาะ โดยในร่างมาตรา ๙ 
บัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตในการเลือกตั้งด้วย โดยบัญญัติว่า “มาตรา ๙ ในการจัดให้มี
การเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน ให้สภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน 
ชุมชน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต และเท่ียงธรรม  
 การส่งเสริม สนับสนุน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม  หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการคุ้มครองมิให้เกิดอันตราย แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล 
รวมตลอดท้ังมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลด้วย  
  เบาะแสหรือข้อมูลที่องค์กร ชุมชน หรือบุคคลตามวรรคหนึ่งแจ้งต่อคณะกรรมการ  จะน าไปเป็นเหตุ
ในการด าเนินคดีแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นในทางใดมิได้ เว้นแต่เป็นเบาะแส หรือข้อมูลที่ผู้แจ้งรู้อยู่แล้วว่าเป็น
เท็จ” 
  สื่อมวลชนก็ถือเป็นประชาชนส่วนหนึ่ง ซึ่งถ้าสื่อมวลชนได้มีส่วนร่วมตามร่างมาตรา ๙ ด้วย สื่อมวลชนก็
จะได้รับความคุ้มครอง 
  ในส่วนของวุฒิสภา นั้น ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง ๗๗ คน อีกส่วนมาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการสรรหา (ซึ่งมีจ านวน ๗ คน) จนครบ ๑๕๐ คน ซึ่งในการร่างรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ 
นั้น คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังเห็นความส าคัญของการมีวุฒิสมาชิก เพ่ือให้ท าหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย และ
ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน แต่เห็นว่าที่มาของ สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรมีวิธีซึ่งการได้
แตกต่างกัน โดยเห็นว่าที่มาของ สมาชิกวุฒิสภา ควรมาจากประชาชนควรเลือกกันเอง (เป็นการเลือกทางอ้อม) 
ผ่านทางกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ไปรับฟังความคิดเห็นมา โดยก าหนดให้มี สมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒๐๐ คนรายละเอียดปรากฏตาม มาตรา ๑๐๗ 
 จุดอ่อนของสมาชิกวุฒิสภาในระบบนี้ ที่มีผู้ไม่เห็นด้วยได้ให้ความเห็นไว้ มี อยู่ ๒ ประเด็น คือ 

๑. ไม่สามารถป้องกันการฮ้ัวกันได้  
ประเด็นนี้ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มีกลไกการแก้ปัญหาในเรื่องนี้โดยบัญญัติให้การทุจริตในการเลือก 

สมาชิกวุฒิสภาจะมีโทษเช่นเดียวกับการทุจริตในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั่นคือการตัดสิทธิสมัคร 
สมาชิกวุฒิสภา และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดชีวิต ห้ามด ารงต าแหน่งทางการเมือง และมีโทษทางอาญา 



 

 

๑๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๒. คนไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วจะเลือกกันได้อย่างไร 
ประเด็นนี้ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มีกลไกในการให้ประชาชนได้รับข้อมูล เช่น เผยแพร่ข้อมูลทาง

เว็บไซต์ หรือ การจัดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ 
ค าถาม วันเลือกในระดับจังหวัด ท าไมต้องก าหนดให้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันเลือกในระดับอ าเภอ 

ท าไม่ไม่ก าหนดแค่ไม่เกิน ๓ วัน เหมือนแต่เดิมเพ่ือรอการร้องคัดค้านเท่านั้น 
ค าตอบ  เรื่องก าหนดระยะเวลาการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวนั้น ยังสามารถปรับได้ ถ้าคิดว่า

สามารถด าเนินการได้เร็วกว่านั้น ก็เลื่อนให้เร็วขึ้นมาได้ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการยกร่าง ต้องรอดูการพิจารณา
ของ สนช. ต่อไป ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. .... 
ก าหนดเรื่องนี้ไว้ในมาตรา ๑๒ ดังนี้ 

“มาตรา ๑๒ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือก ดังต่อไปนี้  
(๑) ก าหนดวันเลือกระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
(๒) ก าหนดวันรับสมัคร โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราช  กฤษฎีกาให้มีการ

เลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวันแต่ต้อง ไม่เกินเจ็ดวัน  
วันเลือกในระดับอ าเภอ ต้องไม่เกินยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร วันเลือกในระดับ

จังหวัด ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันเลือกในระดับอ าเภอ และวันเลือกใน ระดับประเทศ ต้องไม่เกินสิบวันนับแต่วัน
เลือกในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ในการก าหนดวันเลือกในแต่ละ ระดับต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร”  

นอกจากนี้ในเรื่องของจ านวน ตัวแทน ในระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัด กลุ่มละ ไม่เกิน ๕ คน 
นั้น ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องรอดูการพิจารณาของ สนช. ต่อไป  ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ก าหนดเรื่องนี้ไว้ในร่างมาตรา ๔๐ และร่างมาตรา ๔๑ ดังนี้ 

“มาตรา ๔๐ การเลือกระดับอ าเภอ ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้สมัครทุกคนต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  

ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  
… 
 (๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับห้าคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม  

ในกรณีที่ในล าดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคน ให้ผู้ซึ่งได้  คะแนนเท่ากัน
ดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้า คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก 

...” 
“มาตรา ๔๑ การเลือกระดับจังหวัด ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลา ที่คณะกรรมการ

ก าหนด ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
…” 



 

 

๑๙ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับห้าคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม  
ในกรณีที่ในล าดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคน ให้ผู้ซึ่งได้  คะแนนเท่ากัน
ดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้าคน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก 

…” 
ทั้งนี้ ในการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   

พ.ศ. .... นั้น คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ปรึกษากับคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกกันเองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าสามารถที่จะด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ 

ประเด็นข้อซักถาม 
๑) ค าถาม  : แนวคิดเรื่องพรรคใดได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเท่ากันหรือสูงว่า

จ านวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่พรรคนั้น จะพึงมี พรรคนั้นไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่ออีก (กรณีเกิด Overhang) และและจัดสรร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อให้พรรคที่ได้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตต่ ากว่าจ านวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่พรรคนั้นจะพึงมีพึงได้ มีที่มาอย่างไร 

    ค าตอบ : ในบางประเทศ ถ้ามีกรณีเกิด Overhang ขึ้นก็จะมีการปล่อยเลื่อนไหลให้มีจ านวน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ิมขึ้นได้ ทั้งนี้ ในร่างรัฐธรรมนูญที่ยกร่างโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่
อาจารย์บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการยกร่าง ก็ก าหนดให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 
๔๕๐ – ๔๗๐ คน ทั้งนี้ก็เพ่ือเปิดโอกาสให้การเลื่อนไหลของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ ในกรณีเกิด Overhang 
แต่ในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คงท่ีจ านวน ๕๐๐ คน และกรณีเกิด Overhang 
ก็ให้ด าเนินการตาม มาตรา ๙๑ (๔) 

๒) ค าถาม  : ระบบเลือกตั้งใหม่จะท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอจริงหรือไม่ 
    ค าตอบ : ระบบนี้จ านวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่พรรคการเมืองจะได้ สะท้อนมาจากคะแนน

เสียงของประชาชน ดังนั้นก็ขึ้นกับประชาชนว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไร และระบบนี้ไม่ได้ท าให้พรรคการเมือง
อ่อนแอ เพราะพรรคการเมืองเป็นผู้ที่จะส่งผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยประชาชนจะสมัครเป็น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เองไม่ได้ ทั้งนี้หลักการนี้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง เพ่ือให้พรรคการเมืองเป็นสถาบัน 

๓) ค าถาม : ระบบจัดสรรปันส่วนผสม จะท าให้พรรคที่ได้ล าดับที่ ๒ หรือพรรคขนาดกลางได้จ านวน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ิมมากข้ึนจริงหรือไม ่
     ค าตอบ : จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะลงคะแนน
เลือกหรือไม ่ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่เป็นธรรม 
 ๔) ค าถาม :  ในระบบเดิมประชาชนสามารถเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ แยกจากกันได้ โดยไม่ต้องเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกัน 
แต่ในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ระบบบังคับว่าประชาชนต้องเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน 



 

 

๒๐ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

    ค าตอบ : ระบบนี้ต้องการให้พรรคการเมืองและผู้สมัครต้องปรับตัว กล่าวคือ หากต้องการได้
คะแนนเสียงจากประชาชน พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครที่ประชาชนในเขตนั้นเลื่อมใส และมีผลงาน และเน้นย้ า
ให้ผู้สมัครมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่กระท าผิดกฎหมาย เพราะหากผู้สมัครถูกจับได้ว่าไปซื้อเสียงแล้ว นอกจาก
ผู้สมัครจะไม่ได้รับเลือกตั้ง พรรคก็จะไม่ได้คะแนนเสียงไปด้วย และพรรคการเมืองก็ต้องมีนโยบายพรรคที่ดี อีกทั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ก็ต้องช่วยผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต หาเสียงด้วย เพราะ
เสียงที่ได้มีผลต่อการได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้อง
แนะน านโยบายที่ดีให้กับพรรค ทั้งคนทั้งพรรคถึงจะได้รับคะแนนเสียง 

๕) ค าถาม : ระบบการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ กรณีผู้สมัครที่
ได้คะแนนเป็นล าดับที่ ๒ ก็จะไม่ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต แต่พรรคการเมืองยังคงได้คะแนน
เพ่ือน าไปค านวณเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อใช่หรือไม่ 

    ค าตอบ : ใช่ เพราะระบบนี้ให้ความส าคัญกับทุกคะแนนเสียง ซึ่งต่างจากระบบเก่าที่เรียกว่า
ระบบคะแนนน าเสียงข้างมาก หรือเรียกว่า ระบบ winner takes all คนที่ชนะกินรวบ คนที่แพ้ไม่มีที่ยืนในพรรค 
ดังนั้น พรรคการเมืองต้องเลือกผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่ดี เพราะแม้จะไม่ได้รับเลือกเป็น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต แต่คะแนนก็ส่งผลให้พรรคอาจได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีแบบรายชื่อมากขึ้น  

 

๑.๖ หมวด ๑๐ ศาล  
      บรรยายโดย ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีความแตกต่างกัน คือ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ มีอ านาจพิจารณาความผิดของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
รวมทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการองค์กรอิสระ เป็นหลัก ส่วนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาคดีอาญาซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก และใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยทั่วๆ ไป 

                                                           
๔ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณบดีคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 

 

๒๑ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติให้สามารถอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้ด าเนินการโดยองค์คณะของ
ศาลฎีกาซ่ึงประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาหรือ
ผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน 
และได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจ านวนเก้าคน โดยให้เลือกเป็นรายคดีและเมื่อองค์คณะของศาลฎีกา
ดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ซึ่งในทางปฏิบัติ 
เมื่อการอุทธรณ์จะท าได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ แล้ว หากจะให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ 
ศาลยุติธรรมศาลฎีกาก็จะต้องมีการวางแนวทางการพิจารณา โดยอาจจะไม่เลือกรองประธานศาลฎีกามาท าหน้าที่
เป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีชั้นต้น เพราะอาจต้องเลือกรองประธานศาลฎีกาเป็นองค์คณะในการพิจารณา 
ชั้นอุทธรณ์  
 

๑.๗  หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 
       บรรยายโดย นายสพุจน์  ไข่มุกด์๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยส่วนใหญ่เป็นโดย
ต าแหน่ง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้ง ต่อมารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญ โดยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมิได้มาจากผู้ด ารงต าแหน่งประจ า ทั้งนี้เพ่ือมิให้มีการขัดกันของผลประโยชน์กับต าแหน่งหน้าที่ 
และเพ่ือประกันความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ เรื่อง  
โดยก าหนดไว้เป็นหมวดเฉพาะ คือ หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติงานภายใต้พระปรมาภิไธย

                                                           
๕ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนท่ีหนึ่ง อดีตตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ 



 

 

๒๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีความแตกต่างจากองค์กรอิสระอ่ืนๆ ดังนั้น รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ จึงไม่ได้บัญญัติให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ใน หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ  

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. .... บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ 
               - มาตรา ๒๐๐ บัญญัติว่า “ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อย
กว่าสามป ีซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสามคน 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ านวนสองคน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่
ประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคย
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีและยังมีผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีจ านวนสองคน 

ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (๑) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคล
จากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาแล้วแต่
กรณ ีในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สองลงก็ได ้แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้” 

๒. วาระการด ารงต าแหน่ง  
    ลดลงจาก ๙ ปี เหลือ ๗ ปี และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
๓. การพ้นจากต าแหน่ง  

- ขยายอายุจาก ๗๐ ปี เป็น ๗๕ ปี เพ่ือเปิดโอกาสและดึงดูดให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

- ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากต าแหน่ง ให้พ้นจากต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย 



 

 

๒๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๔. หน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ (มีข้อสังเกตว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใช้ค าว่า “หน้าที่” 
มาก่อน ค าว่า “อ านาจ” เนื่องจากเห็นว่า บุคคลจะมีอ านาจได้จะต้องมีหน้าที่เสียก่อน) ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๑๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ โดยสรุปหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดังนี้ 

๑) คดีเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 
๒) คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระ 
๓) คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระท าล้มล้างการปกครองระบออบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔) คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ 

หน้าที่ของรัฐ 
๕) คดีเก่ียวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
๖) คดีเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ 
๗) คดีเกี่ยวกับการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  
๘) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับ

การประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 
๙) คดีเก่ียวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี 
๑๐) คดีเก่ียวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
๑๑) คดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ 
๑๒) คดีเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๓) คดีอ่ืนที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจ

ของศาลรัฐธรรมนูญ 
๕. บัญญัติเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาและการละเมิดอ านาจศาล ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (ฉบับที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบใน
วาระท่ี ๓ แล้ว) บัญญัติเรื่องนี้อยู่ในร่างมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ โดยบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีอ านาจ 

๑) ตักเตือน โดยจะมีค าต าหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้  
๒) ไล่ออกจากบริเวณศาล  
๓) ลงโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งการลงโทษตาม

อนุมาตรานี้ ต้องมมีติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของตุลาการทั้งหมดท่ีมีอยู่ 
๖. บัญญัติให้การพิจารณาใช้ระบบไต่สวน  (ซึ่งตรงข้ามกับระบบกล่าวหา) เพ่ือให้ตุลาการสามารถไต่สวน

ข้อเท็จจริงได้เอง และแสงหาข้อเท็จจริงได้มากท่ีสุด 



 

 

๒๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๗. บัญญัติหลักว่าผู้ที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้กระท าเป็นค าร้องตามแบบที่ก าหนดในข้อก าหนด
ของศาลรัฐธรรมนูญ เว้นแต่ในบางกรณี การเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยของบุคคลและหน่วยงานบาง
ประเภท เช่น ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิส่งความเห็นของสมาชิกแห่งสภานั้นๆ 
หรือนายกรัฐมนตรีขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย เป็นต้น ให้จัดท าเป็นหนังสือ
แทนการจัดท าเป็นค าร้อง ซึ่งเรื่องนี้บัญญัติไว้ในร่างมาตรา ๔๑ ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (ฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบในวาระท่ี ๓ แล้ว) 

๘. ก าหนดให้องค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาคดีและท าค าวินิจฉัยต้องประกอบด้วย  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน (เดิมก าหนดไว้เพียง ๕ คน) ซึ่งบัญญัติไว้ในร่างมาตรา ๕๒ ของ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (ฉบับที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเห็นชอบในวาระท่ี ๓ แล้ว) 

อนึ่ง มีประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่สอดคล้องกันระหว่างกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ซึ่งอาจจะต้องมีการตั้งกรรมาธิการร่วม ๓ ฝ่าย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  , คณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ , ศาลรัฐธรรมนูญ) เพื่อพิจารณาต่อไป โดยในประเด็นดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

๑. การก าหนดให้มีวิธีการคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งบัญญัติไว้ในร่างมาตรา ๗๑ ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (ฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบในวาระที่ ๓ แล้ว) 

๒. การก าหนดเรื่องการบังคับตามค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติไว้ในร่างมาตรา ๗๔ 
ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (ฉบับที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเห็นชอบในวาระท่ี ๓ แล้ว) 

๓. วาระการด ารงต าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ร่างมาตรา ๗๙  
ง บัญญัติว่า “ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ตามค าสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๐ เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ บรรดาที่ด ารงต าแหน่งครบวาระตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 
๒๕๕๐ ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) 
(๒) และ (๕) จะเข้ารับหน้าที่”  ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นวาระแล้ว จ านวน ๕ คน (วาระครบ 
๙ ปีแล้ว) แต่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งในส่วนนี้ยังมีข้อกังวลว่าบทบัญญัตินี้จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฯ 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๓ หรือไม่ อีกทั้งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มีการบัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามขึ้นมาใหม่ 
ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่พ้นวาระแล้ว จ านวน ๕ คน อาจมีคุณสมบัติไม่
ตรงกับที่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติไว้  

 

 

 



 

 

๒๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง 
 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้บัญญัติหน้าที่และอ านาจใหม่ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
มาก คือ เรื่องการรับเรื่องการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐในกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ ในหมวด ๕ หน้าที่ของ
รัฐ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... มาตรา ๗ (๔) (ฉบับทีส่มาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในวาระที่ 
๓ แล้ว)  อนึ่งในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ นั้น จะต้องไปฟ้อง
ที่ศาลใด หรือหน่วยงานใด จะต้องพิจารณาสาระของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป และต้องพิจารณาบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติที่จะออกตามมาตรานี้ต่อไปด้วย  

 

๑.๘ หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ 
      บรรยายโดย ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลของการมีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เพราะ 
  ๑. ประชาชนมีบทบาทจ ากัดในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ท าให้การตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ 

 ๒. กลไกที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการที่จะเข้าไปด าเนินการกับอ านาจรัฐ เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่อยู่  
ในฝ่ายบริหาร เช่น คณะกรรมการ ป.ป.ป. กรมการปกครอง ต ารวจ เป็นต้น 
 องค์กรอิสระมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ ๑. ส่วนอ านวยการ กับ ๒. ส่วนที่เป็นผ่ายปฏิบัติการ 
เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่วนอ านวยการก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่วนปฏิบัติการก็คือส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการที่คอยสนับสนุนนโยบายหรือการท างานที่คณะกรรมการคิด 

 สาเหตุที่ประเทศไทยมีองค์กรอิสระหลายองค์กรเพราะ ถ้าเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ อ านาจ
ขององค์กรอิสระเหล่านี้จะอยู่ภายใต้อ านาจของฝ่ายบริหาร ความมีอิสระในการปฏิบัติงานจึงมีน้อย เช่น คณะกรรมการ
ป.ป.ป. ในสมัยก่อนรฐับาลเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ท าหน้าที่เป็นกรรมการ ป.ป.ป. ให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ แตกต่าง



 

 

๒๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในปัจจุบันที่กรรมการมาจากกระบวนการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

 องค์กรอิสระอาจมีบทบาทในการตรวจสอบข้อร้องเรียนซ้ าซ้อนกันในบางกรณี เช่น กรณีผู้ตรวจการ
แผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพราะการกระท าของฝ่ายปกครองบางเรื่องเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและอาจเป็นสิทธิมนุษยชนอยู่ด้วย 

 วัตถุประสงค์ขององค์กรอิสระมุ่งที่จะเป็นเครื่องมือของภาคประชาชนในการที่จะไปดูแลบ้านเมือง สิ่งที่
ส าคัญขององค์กรอิสระคือการคิดหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นอีกได้อย่างไร  

 

นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง๖ 

 

 

 

 

 

 

 องค์กรอิสระมีการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ โดย สสร.เห็นว่าควรจะมีองค์กรลักษณะ
หนึ่งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบหรือติดตามการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ซึ่งบางองค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) มีอ านาจทั้งทางนิติบัญญัติ คือ
การออกกฎเกณฑ์ อ านาจทางบริหารคือการด าเนินการ และอ านาจทางตุลาการ คือการตัดสินคดี ซึ่งประเทศที่มี
การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเต็มที่แล้วก็จะไม่มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้น  

องค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน มีจ านวน ๔ องค์กร ได้แก่  
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) (ซึ่งในอดีตเคยอยู่กับฝ่ายบริหารคือ

กระทรวงมหาดไทย) 
๒. ป.ป.ป. (เคยข้ึนอยู่กับส านักนายกรัฐมนตรี) 
๓. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 
๔. ผู้ตรวจการแผ่นดิน (เดิมข้ึนอยู่กับรัฐสภา) 

                                                           
๖ เลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนท่ีสอง และกรรมการร่างกฎหมายประจ าส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 

 

๒๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

องค์กรอิสระคือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มีเจตนาให้เป็นองค์กร อิสระ ปลอดจากอ านาจ
แทรกแซง ปราศจากความครอบง าของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายอ่ืนใด รวมถึงท าหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการ
แผ่นดินหรือกิจการของรัฐ 

รฐัธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติให้มอีงค์กรอิสระ จ านวน ๕ องค์กร ได้แก่ 
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) 
๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๕. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม กล้าหาญและ
ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ และอยู่ภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลัง และในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลา (เช่น ต้องไม่ไปเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรต่างๆ เพ่ิมเติมซึ่งจะเบียดเบียนเวลาปฏิบัติราชการ) 

ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี และมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๗ ปี 

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) 

เดิมตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ก าหนดให้มี คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน ๕ คน แต่ตาม
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ านวน ๗ คน (๒ คนที่เพ่ิมมา
จะได้รับการคัดเลือกมาจากศาล เพ่ือมาแก้ปัญหาความไม่เชี่ยวชาญในการท าส านวนคดี) ซึ่งจะต้องร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑) จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 

๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและควบคุมดูแลการออกเสียง
ประชามติให้เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือการนี้ ให้มีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จ าเป็นหรือที่เห็นสมควร 

๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) หรือเมื่อพบเห็นการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้ง
หรือการเลือกตาม (๑) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียง
ประชามติ และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุก
หน่วย การใช้อ านาจตามข้อให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท าความผิดมีอ านาจกระท าได้
ส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าความผิด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
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คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (เรื่องนี้เป็นหลักการใหม่ซ่ึงแต่เดิมต้องกระท าในรูปแบบองค์คณะ กรรมการการ
เลือกตั้งเพียงคนเดียวไม่สามารถใช้อ านาจตามล าพังได้) 

๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการ
ชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท าการหรือรู้เห็นกับการกระท าของ
บุคคลอ่ืน ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือท าให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
(หน้าที่เรื่องนี้บัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐) ซึ่งกรณีที่ผู้สมัครรายใดถูกสั่งระงับการใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง ถ้าถูกสั่งระงับก่อนวันเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่สมาชิกผู้นั้นสังกัดอยู่จะส่งผู้ อ่ืนมาเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแทนผู้ที่ถูกสั่งระงับไม่ได้ และหากถูกสั่งระงับหลังวันเลือกตั้งแต่ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง คะแนนที่
ลงให้ผู้สมัครคนนั้นก็จะไม่น ามานับ ซึ่งการใช้อ านาจตามข้อนี้ต้องกระท าในรูปแบบองค์คณะ แต่สามารถใช้วิธีการ
ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารทางไกลได้ 

๕) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 

๖) หน้าที่และอ านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

 อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาจแบ่งได้เป็น ๒ ช่วงเวลา คือ 

 ๑. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้น
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระท าการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือ
รู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการ
ชั่วคราวตามมาตรา ๒๒๔ (๔)  

๒. เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๒๒๕ หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้ว มี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือก
หรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๗ บัญญัติให้ความคุ้มครอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไว้ ดังนี้   
“ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  หรือเมื่อ
ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับคุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไป
สอบสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะกระท าความผิด 

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด หรือจับหรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้ง
ในกรณีอ่ืน ให้รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่ง
ให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขังให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเท่าท่ีมีอยู่เป็นผู้ด าเนินการ”  ทั้งนี้ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการกลั่นแกล้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งในระหว่าง
ที่มีการจัดการเลือกตั้งอยู่ 
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๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่อ านวยความยุติธรรมในระบบให้เกิดขึ้น ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวน ๓ คน 

โดยต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง ๒ คน ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
อีก ๑ คน ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและมีการถ่วงดุล
ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๐ บัญญัติหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ ดังนี้ 

“๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือ
เป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น 

๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ 
หน้าที่ของรัฐ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (๑) หรือ 
(๒) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรต่อไป 

ในการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป” 

๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าได้กระท าตามหน้าที่หรือไม่ หรือกระท าหน้าที่โดยทุจริตหรือไม่ 
ซึ่งโดยหลักหากไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะไปใช้อ านาจนอกเหนือจากที่ กฎหมายบัญญัติให้
อ านาจไว้ไม่ได้  

ผู้ที่จะเป็น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จะต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ 
ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอ่ืนใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๔ บัญญัติหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้ 

“(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที ่หรือ
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
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ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพ่ือด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพ่ือด าเนินการต่อไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี ้ตามพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๔) หน้าที่และอ านาจอ่ืนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (เช่น รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓)” 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ก าหนดให้มี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้ืนที่ แทน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้  
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดมีพฤติการณ์ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา 
๒๓๔ (๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย  
แต่กรณีอ่ืน ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

มาตรฐานทางจริยธรรม หมายถึงการวางตนและด ารงสถานะในต าแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งในแต่ละองค์กร
อาจจะมีไม่เหมือนกัน จึงอาจก าหนดหลักเกณฑ์แตกต่างกันได้ เช่น กรณีครูมีเรื่องชู้สาวกับนักเรียน ถือว่าผิด
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพราะครูมีสถานะที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งจะเป็นสถานะที่ เ พ่ิม
นอกเหนือจากข้าราชการทั่วไป มาตรฐานทางจริยธรรมจะแตกต่างวินัยข้าราชการ โดยวินัยข้าราชการสามารถ
ก าหนดเป็นพื้นฐานเหมือนกันส าหรับทุกองค์กรได้  

ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ) กับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ท างานแตกต่างกัน 
คือ โดยหลักการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะดูแลเรื่องคดีทุจริตทั้งหมด แต่จะมี
แบ่งหน้าที่การท างานบางส่วนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นผู้ปฏิบัติ 
ซึ่งจะก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ทั้งนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ป.ป.ท.) เป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ซึ่งเมื่อ 



 

 

๓๑ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ไต่สวน สอบสวนมาแล้ว หากพบการกระท า
ความผิดก็จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานอัยการเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 ในปัจจุบันยังมีปัญหาว่า กรณีที่มีผู้ฟ้องว่าข้าราชการกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ไปยัง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แต่เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวน
แล้วพบว่า ข้าราชการผู้นั้นไม่ได้กระท าทุจริตแต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกิดความ
เสียหายแก่แก่ราชการ ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจึงส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้นพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย ท าให้เกิดปัญหาว่า 
หน่วยงานนั้นจะสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาโทษ หรือมีความเห็นที่แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งมาได้หรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยแล้วว่า ผู้บังคับบัญชา
ผูกพันต้องพิจารณาลงโทษทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เฉพาะกรณีเป็นการทุจริตที่เป็นการกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้น ส่วนอื่นที่ไม่เก่ียวข้องไม่ผูกพันให้ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณา
ลงโทษตามข้อชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่หลักในการตรวจการสอบใช้เงินของรัฐ  ซึ่งเป็นไปตามหลักการ

ส าคัญที่ว่า เงินของรัฐตกน้ าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ การใช้เงินของรัฐต้องมีหลักฐานชี้แจงว่าไปใช้ท าอะไร ถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบหรือไม่ 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๐ มาตรา๒๔๒ และมาตรา ๒๔๓ บัญญัติให้ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส่วนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  และตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๔ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
มีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายหรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่
มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป ซึ่งจะคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๑ ซึ่งบัญญัติให้องค์กรอิสระต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามี
ผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน  ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบ
เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 



 

 

๓๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๕. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งแต่เดิม

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ บัญญัติให้เป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น ประเทศในทวีปยุโรปให้ความส าคัญกับเรื่อง
สิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ บัญญัติหน้าที่และอ านาจ ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไว้ดังนี้ 

“๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งการเยียวยา 
ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรี  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน 

๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
๖) หน้าที่และอ านาจอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
เมื่อรับทราบรายงานตาม ๑) และ ๒) หรือข้อเสนอแนะตาม ๓) ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการให้แจ้งเหตุผลให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องค านึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทย
และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญด้วย” 
 ตั้งแต่หมวด ๑๐ ศาล ไปถึงหมวด ๑๓ องค์กรอัยการ เป็นเรื่องเก่ียวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ
รวมถึงพิจารณาเรื่องความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะต้องมีการตราพระราชบัญญัติเพ่ือ
ก าหนดรายละเอียดขึ้นมา 

สาระส าคัญขององค์กรศาลจะมีส่วนส าคัญอยู่ ๒ ประการ คือ 
๑. เรื่องการจัดตั้งองค์กรที่มาท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงอ านาจหน้าที่ว่าจะสามารถวินิจฉัยคดี

ใดได้บ้าง 
๒. เรื่องวิธีพิจารณา 

 ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฯ ได้สถาปนาอ านาจให้ศาลมีอ านาจในการตัดสินคดีได้ และศาลก็ต้องใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดและถูกต้อง กล่าวคือต้องตัดสินเมื่อมีคู่กรณีเสนอคดีมา ซึ่งจะต่างจากการท าหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะมี
อิสระในการด าเนินการมากกว่า การมีศาลจึงเป็นหลักประกันที่ส าคัญส าหรับการที่จะบังคับให้รัฐธรรมนูญฯ หรือ 

๑.๙  หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการส าคัญๆ ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ศาลต้องมีความเป็นเอกภาพอยู่ในระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็
ต้องมีความเป็นอิสระ 



 

 

๓๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

    ๑.๙ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น   
          บรรยายโดย ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ในหมวด ๑๔ ซึ่งมี ๖ มาตรา มีความมุ่งหมาย 
ที่จะสานต่อหลักการที่ได้บัญญัติไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ 
ได้พยายามบัญญัติเพ่ือแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติจากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยได้บัญญัติให้ข้อความเปิดกว้าง
ยืดหยุ่นไม่ให้ตายตัว ปัญหาที่ผ่านมา เช่น รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ บัญญัติวงเงินว่าให้รัฐต้องจัดให้แก่ท้องถิ่นมีรายได้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ ของรายได้ของรัฐในแต่ละปี ซึ่งในทางปฏิบัติท าได้ยาก ซึ่งต่อให้รัฐให้งบประมาณแก่ท้องถิ่น
ได้ร้อยละ ๓๕ จริง ท้องถิ่นก็ยังไม่มีความพร้อมที่ปฏิบัติงานได้ เช่น งานสาธารณสุข งานการศึกษา เป็นต้น 
นอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งเปิดรับเจ้าหน้าที่เอง และเกิดปัญหา
ความไม่โปร่งใสตามมา  

การกระจายอ านาจ (ในทางวิชาการ) หมายถึง  
๑. การกระจายโอกาสและทรัพยากรให้องค์กรบริหารท้องถิ่นในการริเริ่มงานและกิจกรรมที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
๒. การมอบหน้าที่ ความรับผิดชอบและอ านาจให้แก่องค์กรบริหารท้องถิ่น 
๓. การคืนบทบาทหน้าที่รัฐให้แก่ ชุมชนท้องถิ่นและองค์กร บริหารท้องถิ่นให้สามารถจัดการตนเอง 

ในพ้ืนที่ของตนได้ โดยค านึงถึงการเข้าใจ เข้าถึงความต้องการและความรวดเร็ว ในการตอบสนองและบริการ
ประชาชน 

                                                           
๗

 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกสภาปฏริูปแห่งชาติ และอาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     



 

 

๓๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

การกระจายอ านาจ (ในทางกฎหมาย) หมายถึง 
๑. การก าหนดหน้าที่ และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะ (ในเรื่อง “กิจกรรมสาธารณะ”  บัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐) 
๒. การถ่ายโอนภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะในภารกิจนั้น 

๓. การจัดสรรภาษีอากรและเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้ในการ
ดูแลตัวเองได้ 

๔. การถ่ายโอนและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ ให้ได้คุณภาพเหมือนที่ราชการส่วนกลางเคยจัดท าไว้ 

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มีดังนี ้
๑. การจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
๒. การจัดการศึกษา ทุกระดับ (รัฐ ,เอกชน ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
๓. การสาธารณสุข   
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น ต้องมีการรับฟังความ

คิดเห็นสาธารณะในเรื่องต่างๆ เช่น กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา เป็นต้น) 
๕. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การปกครองท้องถิ่นเริ่มมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๑๑ ต่อมารัฐธรรมนูญฯ ๒๕๑๗ ได้บัญญัติไว้ใน
หมวดที่ ๙ มี ๔ มาตรา กล่าวถึง การจัดระเบียบการปกครอง สภาและผู้บริหารท้องถิ่น การเลือกตั้งท้องถิ่น ต่อมา
รัฐธรรมนูญ ฯ ๒๕๒๑ บัญญัติการปกครองท้องถิ่นไว้ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ และมีสาระเช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๑๗ และเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๓๔ 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ได้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
๑. ความเป็นอิสระตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
๒. การจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการก ากับดูแล 
๓. ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและ

การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
๔. การกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง   
๕. การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น      
๖. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๗. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 



 

 

๓๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ คงหลักการที่มีในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐โดยเพิ่มเติมหลักการบางประการ 
   ๑. การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็น และเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒. ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓. การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องโปร่งใส เปิดเผยและรายงานให้ประชาชนได้ทราบ 
   ๔. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม  

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ในหลายมาตรา ดังนี้ 
๑. หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น  มี ๖ มาตรา  มาตรา ๒๔๙ ถึง มาตรา ๒๕๔ 
๒. หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๓ 
๓. หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ และมาตราอ่ืนๆ ในหมวดหน้าที่ของรัฐที่ก าหนดเป็นหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งรัฐต้องให้องค์กรปกครองท้องถิ่นปฏิบัติ 
๔. หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๘ 

มาตรา ๒๔๙ วางหลักว่า รัฐต้องจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใด ให้ค านึงถึง 

- ความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ 
- จ านวนและความหนาแน่นของประชากร 
- พ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
มาตรา ๒๕๐ บัญญัติหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
- การจัดท าบริการสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

โดยเฉพาะ ให้ก าหนดเป็นกฎหมาย  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจร่วมกับหรือมอบหมายให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ 
- รัฐต้องท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเอง ให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะอย่างเพียงพอ 
- ในระหว่างที่ยังไม่สามารถ รัฐต้องจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามควรแก่กรณี 
- ต้องมีกฎหมายก าหนดกลไกและข้ันตอนในการกระจายอ านาจของส่วนราชการให้แก่ท้องถิ่น 
- ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี “อิสระ” ในการบริหารงานในการจัดบริการสาธารณะ ในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในการเงินและการคลัง 
- การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน 

ในท้องถิ่นการป้องกันการทุจริตและเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยค านึงถึงความเหมาะสม
และความแตกต่างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 



 

 

๓๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

มาตรา ๒๕๑ บัญญัติเรื่องการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ให้มี กฎหมาย 
การบริหารงานบุคคลที่ค านึงถึง 

 - ระบบคุณธรรม 
- ความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น 
- การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เช่น ต าแหน่งช่างโยธาต่างท้องถิ่นกันก็ควรต้องมีความเก่งหรือ

ความรู้ความสามารถเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน เป็นต้น  
- สามารถพัฒนาร่วมกัน 
- สับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกันได้ 
มาตรา ๒๕๒ บัญญัติโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นว่า 
- สมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง 
- ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นก็ได้ 
- ผู้บริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาจมาจากวิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด แต่ต้อง

ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มาตรา ๒๕๓ วางหลักว่า ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 

เปิดเผยข้อมูลและด าเนินการ ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 

มาตรา ๒๕๔ วางหลักว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือเสนอข้อบัญญัติ หรือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ 

นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น คือรูปแบบการปกครองที่จะให้สามารถบริหารจัดการในพ้ืนที่ได้ ซึ่งแนวคิดก็จะ
มีการเปลี่ยนแปลงไป คือจากเดิมส่วนกลางจะลงไปจัดการในส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมาก ซึ่งไม่ค่อยได้ผล เนื่องจาก
ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นจริงๆ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เป็นต้นมาแนวคิดจะเปลี่ยนเป็น
ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าโดยคนในท้องถิ่น โดยมีภาครัฐส่วนกลางเข้าไปสนับสนุน ไม่ใช่ภาครัฐ
ส่วนกลางเข้าไปด าเนินการเสียเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนขึ้นมา 

 รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการดูแลและจัดท า
กิจกรรมสาธารณะ (เช่น ประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี เป็นต้น) ได้ด้วย นอกจากเหนือจากหน้าที่และอ านาจ
ในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งนี้ก็เพ่ือแก้ปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 



 

 

๓๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

บทท่ี ๒ 
สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

   
๒.๑  หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  
       บรรยายโดย นายปกรณ์  นิลประพันธ์  นายภัทระ ค าพิทักษ์  และพลตรี วิระ  โรจนวาศ 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
นายปกรณ์  นิลประพันธ์ ๘ 

หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เป็นหมวดที่มีความส าคัญที่สุดหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ   
ซึ่งที่มาของหมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยได้วางหลักไว้ใน หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๔ บัญญัติว่า 
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองปวงชนชาว
ไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน” ซึ่งในหมวด ๑ บททั่วไป ถือเป็นโครงหลักที่บอกรูปร่าง
หน้าตาของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  

ส าหรับการเขียนเนื้อหาในหมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนั้น เป็นหมวดที่ยากที่สุด เนื่องจาก
ต้องเขียนให้ได้มาตรฐานสากล โดยในการเขียนเนื้อหาหมวดนี้ได้ศึกษาหลักสากลต่างๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กฯ เป็นต้น  

ตามหลักสากล สิทธิเสรีภาพ หมายถึง “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดและมีสิทธิเสรีภาพ
เท่าเทียมกัน” ซึ่งสามารถอธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้  

 

                                                           
๘ เลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู คนท่ี ๑ และรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 

 

๓๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
๑. “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน” หมายถึง ไม่จ าเป็นต้องมี

กฎหมายรับรองแต่ถ้าจะห้ามหรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพต้องตราเป็นกฎหมาย เช่น คู่รักผู้ชายกับผู้ชาย คู่รักผู้หญิงกับ
ผู้หญิงสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายออกมาบังคับ  

๒. “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน” หมายถึง เลือกปฏิบัติไม่ได้
ต้องท าให้ทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพได้เหมือนกับคนอ่ืน  การท าให้คนใช้สิทธิ เสรีภาพเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่ต้องท าไม่
เลือกปฏิบัติ เช่น การท าทางให้คนพิการได้มีสิทธิใช้ทางเท้าได้เหมือนคนปกติ 

๓. “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน” หมายถึง การใช้สิทธิ
เสรีภาพต้องมีความรับผิดชอบไม่กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน และความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ  ตาม
หลักสากลก าหนดว่า การใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ และต้องไม่
กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน   

เมื่อประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ รัฐมีหน้าที่โดยปริยาย (implied duties) ที่จะต้องด าเนินการ ๓ อย่าง คือ 
๑. ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
๒. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
๓.   ด าเนินการให้ประชาชนใช้สิทธิและเสรีภาพได้อย่างแท้จริง 
ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนวิธีการเขียนใหม่ให้เป็นสากลมากขึ้น โดยวางหลักการให้ “อะไรที่ไม่ได้

ห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสามารถท าได้และได้รับการคุ้มครอง” บัญญัติไว้ใน มาตรา ๒๕ และมีที่มา
จากมาตรา ๕ ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของฝรั่งเศส      

มาตรา ๒๕ บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการ
เฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิ 
และเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ  
เช่นว่านั่นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้น
ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติ  
แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้ในคดีในศาลได้ 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของ
บุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

 
 
 
 



 

 

๓๙ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่ที่มีความส าคัญต่อเรื่องสิทธิเสรีภาพไว้ ๓ ข้อ ดังนี้ 
๑. รับรองสิทธิและเสรีภาพให้มากขึ้น  
    รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้รับรองสิทธิของชุมชนไว้มากกว่าเดิมและกระจายอยู่ ในหลายมาตรา 

เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ มากขึ้น เช่น มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ การจัดท าบริการสาธารณะ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต การตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหลักคิดว่าหากชุมชนไทยมีความเข้มแข็งจะเป็นก าลัง  
ในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ซึ่งในเรื่องของสิทธิชุมชนมีเรื่องใหม่ๆ หลายเรื่องที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
และบางเรื่องมาจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนที่มีข้อเรียกร้องในเรื่องการขอให้มีการจัด
สวัสดิการในชุมชน ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ (๔) ดังนี้  

“มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดี

งามท้ังของท้องถิ่นและของชาติ 
(๒) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
(๓) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

หรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน 
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย” 

นอกจากนี้ ในเรื่องสิทธิชุมชนยังได้กระจายไว้ในหมวดอ่ืนๆ เช่น ให้ รัฐต้องจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะ
ส าหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยบัญญัติไว้ในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๗  
                 “มาตรา ๕๗ รัฐต้อง 

     (๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  
     (๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้อง
ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าว
ด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ” 



 

 

๔๐ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

กฎหมายที่จะจ ากัดสิทธิเสรีภาพต้อง 
๑. รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดให้กฎหมายที่จะจ ากัดสิทธิเสรีภาพต้องผ่านกระบวนการตรากฎหมาย

ที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ (การรับฟังความคิดเห็นประชาชน และได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา) 
๒. ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม 
๓. ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิของบุคคลเกินสมควร 
๔. ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
๕. ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย  
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นค าที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพ่ือเรียกร้องสิทธิและ

เสรีภาพของตนที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ ในตัวเองใครก็จะมาละเมิดมิได้ เช่น ชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง เป็นต้น  
ในรัฐธรรมนูญอเมริกันก็ไม่มีค านี้แต่มีในรัฐธรรมนูญยุคใหม่เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ภายหลังมีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ ค าว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพ่ิงบรรจุในระบบรัฐธรรมนูญอเมริกัน 
ในปีค.ศ. ๑๙๔๖ ในคดี Yamashita ดังนั้น ค าว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” จึงมีนัยแตกต่างไปจาก “ศักดิ์ศรี”  
ในความหมายทั่วไปที่เราเข้าใจกันท่ีหมายถึง “เกียรตศิักดิ์”  

๒. การใช้สิทธิเสรีภาพต้องมีความรับผิดชอบ หรือมีขอบเขต  
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก าหนดกรอบการใช้สิทธิเสรีภาพตามหลักสากล (International Covenant on 

Civil and Political Rights – ICCPR) ไว้ ๓ ข้อ ดังนี้ 
๑) ต้องไม่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของชาติ  
๒) ต้องไม่กระทบความสงบเรียบร้อย 
๓) ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน 

  ยกตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
 

การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ผ่านมา การใช้เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นสากล 
- กล่าวร้ายใส่ความ 
- โกหกบิดเบือน 
- ส่อเสียด แดกดัน 
- ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล 

ผล : ความแตกแยกเกลียดชังกันในสังคม 

- พูดเรื่องจริง  
- ไม่ใช้อารมณ์ 
- ใช้เหตุผล 
- ไม่สร้างความแตกแยก 
- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

             สรุป การใช้สิทธิเสรีภาพต้องมีความรับผิดชอบ ต่อผู้อ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 ๓. ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องท าให้ประชาชนใช้สิทธิและเสรีภาพได้ 



 

 

๔๑ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 นายภัทระ  ค าพิทักษ์๙ กล่าวเพ่ิมเติมว่า สิทธิและเสรีภาพมีความส าคัญส าหรับอาชีพนักข่าวอยู่ ๒ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑. ในแง่ของตัวบุคคล โดยเราต้องมีความเข้าในในฐานะเราเป็นปัจเจกบุคคล เพราะต่อไปคนจะ
ถกเถียงเรือ่งสิทธิกันมากข้ึน 
 ๒. ในกรณีที่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น การประท้วงต่างๆ เราต้องพิจารณาได้ว่าเกี่ยวข้องกับ
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ หรือไม ่บุคคลเหล่านั้นสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ เราถึง
จะท าข่าวหรือให้ค าแนะน ากับประชาชนได้ 

 สิทธิและเสรีภาพเปรียบได้กับคนที่มี ๒ ขา ขาดขาใดขาหนึ่งก็จะเดินไม่ได้ 

๑. ขาที่หนึ่ง คือ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๒๕ – มาตรา ๔๙ 

     มาตรา ๒๕ บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็น
การเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

 

                                                           
๙ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 



 

 

๔๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของ
บุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

มาตรา ๒๕ แปลความไดว้่ารัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทั้งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ไว้เป็นการเฉพาะและไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะด้วย 

มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป 
ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อ
หลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของบุคคลมิได ้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง” 

สรุปได้ว่า การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้
บัญญัติเงื่อนไขไว้ ต้องมีเง่ือนไข ๔ ประการ คือ 

๑) ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม 
๒) ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 
๓) จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ 
๔) ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น 

มาตรา ๔๐ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตรา

ขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ  การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการ 
กีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็นหรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 

การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา” 

มาตรา ๔๐ วรรคสาม แปลความว่า กลุ่มวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทยสภา สภาพยาบาล เป็นต้น จะออก
ข้อก าหนดที่ไปก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไม่ได้ 

มาตรา ๔๘ บัญญัติว่า “สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความ
คุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

 
 
 
 



 

 

๔๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพสามารถใช้สิทธิสามารถยื่นค า
ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๓ ดังนี้ “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
คุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว และได้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว 

 ๒. ขาที่สองคือ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๑ – มาตรา ๖๓ มีทั้งหมด ๑๓ มาตรา ซึ่งหลักการ
ส าคัญปรากฏในมาตรา ๕๑ ซึ่งมีหลักว่าการใดที่เป็นหน้าที่ของรัฐ การนั้นย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชน
ด้วย ประขาชนจึงมีสิทธิติดตาม เร่งรัด และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐเพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับ
ประโยชน์นั้นได ้
 ข้อสังเกต  
 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมีบทบัญญัติที่ส าคัญและเป็น
เรื่องใหม่ที่เก่ียวข้องกับสื่อมวลชนโดยตรงที่ควรศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมคือ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ ดังนี้ 

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัวการกระท า
อันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่
ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็น
เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 ในมาตรา ๓๒ บัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล จึงอยากฝากให้เป็นข้อคิด ท าความเข้าใจ 
และระมัดระวังในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารว่าอะไรน าเสนอได้ และอะไรไม่ควรน าเสนอ เนื่องจากจะกระทบกับ
สิทธิส่วนบุคคล และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะน าเสนอต่อสาธารณะ  

มาตรา ๓๕ บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการ
แสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  จะกระท ามิได้ 
     การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดท าขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ 
ก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ 
ในภาวะสงคราม 

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชนรัฐจะกระท า

มิได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ 
หรือเพ่ือการอ่ืนใดในท านองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 
 



 

 

๔๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง แต่ให้ค านึงถึงวัตถุประสงค์ 
และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย” 

สาระส าคัญในมาตรา ๓๕ ได้บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพและท่ีเป็นเรื่องใหม่” ซึ่งในบทบัญญัตินี้ได้วางหลักการ
ควบคุมกันเองของสื่อมวลชน รัฐจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้ ในมาตรา ๓๕ ยังได้บัญญัติว่า “การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชนรัฐจะกระท ามิได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพ่ือ
ประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพ่ือการอ่ืนใดในท านองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก าหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย” เรื่องนี้เป็น
หลักประกันของประชาชนในเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งสื่อมวลชนจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพในทาง  
ฉ้อฉลท าให้ประชาชนได้รับความเสียหาย และหากหน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนสื่อบางสื่อเพ่ือ  
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบด้วย เพ่ือให้ประชาชนเจ้าของเงินภาษีได้รับทราบว่าสื่อมวลชนส านักต่างๆ ที่
วิพากษ์วิจารณ์ หรือน าเสนอข้อมูลข่าวสารท าโดยสุจริต ปราศจากอคติหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่ องใหม่ใน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ประเด็นข้อซักถาม 
ค าถาม :  ตามหลักสากลที่ก าหนดว่า ทุกคนทีสิทธิเสรีภาพ แต่การใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ซึ่งรัฐมักใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการออกกฎหมายมาจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จะมีนิยามหรือวิจารณญาณอย่างไรที่จะบอกว่าเรื่องนี้กระทบความมั่นคงของรัฐแล้วต้องจ ากัดไว้ 
ค าตอบ : ประเด็นคือ ประชาชนจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่ารัฐจะไม่ใช้ใช้ดุลยพินิจเกินไป หากรัฐจะออกกฎหมาย  
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติเรื่องกระบวนการตรากฎหมาย รัฐจะต้องใช้กฎหมายในการให้อ านาจในการด าเนิน  
การเรื่องต่างๆ การออกกฎหมายสามารถตรวจสอบได้โดยรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติในมาตรา ๗๗ 
ได้ก าหนดให้การออกกฎหมายจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย   

   มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่
หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดย
ไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้น 
ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ
แล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 



 

 

๔๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การ
ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้
ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง” 

 ประกอบกับมาตรา ๒๖ บัญญัติว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้อง
ไม่ขัดต่อหลักนิติ ธรรม  ไม่ เ พ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือ เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่ เหตุ และ 
จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง” 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า บทบัญญัติในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๗๗ เป็นการยกระดับ 
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มากขึ้นและสอดคล้องกับหลักสากลเพ่ือป้องกันสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนให้พ้นจากการใช้อ านาจนิติบัญญัติโดยไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ทั้งยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายเพ่ือความละเอียดรอบครอบในการตรากฎหมายด้วย ทั้งนี้ เป้าหมายของ
มาตรา ๗๗ คือ Better regulation for better lives เอาไว้ไม่ให้ถูกกระท าจากรัฐที่เป็นไปตามหลักสากล 

กระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 ๑) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย ผลการรับฟังความ
คิดเห็นในชุดคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุด ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้จัดท าไว้ น ามาเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพิจารณาศึกษาว่าปัญหาคืออะไร โดยจากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีปัญหา ๓ เรื่อง คือ  
๑. ปัญหาประเทศไม่เจริญก้าวหน้า ๒. ปัญหาความเหลื่อมล้ า ๓. ความแตกแยกของคนในสังคม และเม่ือวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาพบว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจาก การทุจริต ความเหลื่อมล้ าและคุณภาพทางการศึกษา การขาดวินัย 
ความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย การขาดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่ องใน
ระยะยาวโดยมีข้อมูลและหลักการวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการที่เที่ยวตรงและอย่างเพียงพอ ค่านิยมของสังคมที่
มุ่งเน้นวัตถุนิยม 

๒) น าข้อมูลประเด็นปัญหาที่ได้จากการศึกษาออกไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ และ
เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางต่างๆ  

๓) น าผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาจัดท าร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น  
๔) น าร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น พร้อมค าอธิบายสาระส าคัญออกไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่ว

ประเทศอีกครั้ง และประมวลผลการรับฟังความคิดเห็นน ามาจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ น าไปสู่การจัดท า
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่าจะรับหรือไม่รับต่อไป 
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กระบวนการนี้เป็นกระบวนการเดียวกันที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ คือต้องรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมมากที่สุด  
ดังนั้น กระบวนการในการจัดท ากฎหมายสิ่งส าคัญที่ประเทศไทยต้องท าตอนนี้คือ การปฏิรูปกฎหมาย

โดยเร่งด่วนถ้าไม่ปฏิรูปกฎหมายก็ จะไม่สามารถปฏิรูปด้านอ่ืนๆได้ เลย เพราะประเทศไทยปกครอง 
ตามหลักนิติรัฐคือใช้กฎหมายเป็นใหญ่ ถ้ากฎหมายไม่เปลี่ยนเป็นเรื่องยากที่ประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้ ในยุค
Disruptive Technology   
 

 
 พลตรี วิระ  โรจนวาศ๑๐ กล่าวบรรยายเรื่องการใช้เสรีภาพในการชุมนุม มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  
 มาตรา ๔๔ บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 ภายใต้เงื่อนไข 
  ๑. ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ  
  ๒. ไม่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  ๓. ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 

   การจ ากัดเสรีภาพโดยกฎหมาย สามารถท าได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
๑.  เพ่ือรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ โดยสามารถยกตัวอย่างกฎหมายได้ ดังนี้   
    ๑) กฎอัยการศึก 

         เป็นกฎหมายที่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในหลายเรื่อง เช่น 
มาตรา ๑๑  การห้ามม่ัวสุมประชุมกัน 

    ๒) พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

                                                           
๑๐ กรรมการร่างรัฐธรรมนญู และอดตีผู้อ านวยการส านักพระธรรมนูญทหารบก  



 

 

๔๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

         เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจในการกระท าเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรง เช่น ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระท าการใดอันเป็นการยุยงให้เกิด 
ความไม่สงบเรียบร้อย 

    ๓) พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         การด าเนินการเพ่ือป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟ้ืนฟูสถานการณ์ใด ที่ เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอัน
เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิด ความไม่สงบสุข ท าลาย หรือท าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน
ของประชาชนหรือของรัฐ 

๒.  เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ โดยสามารถยกตัวอย่างกฎหมายได้ ดังนี้   
๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การชุมนุมที่กระทบต่อความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ ที่ต้องแจ้งการชุมนุมคือ  
(๑) ขัดขวางความสะดวกของประชาชนที่จะใช้หรือเข้าออกที่สาธารณะนั้นตามปกติ  (๒) ขัดขวางการให้บริการ
หรือใช้บริการท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีขนส่ง สาธารณะ ระบบ ขนส่ง สาธารณะ หรือการสื่อสารสาธารณะอ่ืน 
(๓) กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ 

  ๒) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   การด าเนินการเพ่ือป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟ้ืนฟูสถานการณ์ใด ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอัน
เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิด ความไม่สงบสุข ท าลาย หรือท าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน
ของประชาชนหรือของรัฐ 

  ๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  
  ถือว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการชุมนุม ได้แก่  
การคุ้มครองในด้านของสิทธิมนุษยชน โดยมีหน้าที่และอ านาจที่จะต้องคอยตรวจสอบและรายงานการกระท าอัน
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  พร้อมทั้งเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอ เสนอต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ต้องตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นกับการกระท า
ที่เกิดขึ้นว่าการกระทบสิทธิมนุษยชนจริงหรือไม่ 

๓. เพ่ือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยสามารถยกตัวอย่างกฎหมายได้ ดังนี้   
๑) ประมวลกฎหมายอาญา 

เป็นกฎหมายที่รวมเอาความผิดทางอาญาต่างๆ รวมทั้งมีบทก าหนดโทษ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่  
จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม รวมถึงการกระท าที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

๒) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้ที่ถูกกระท าละเมิดจากผู้ที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อจนได้รับความเสียหาย 
 
 
 
 



 

 

๔๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ก าหนดลักษณะการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  – อีเมล์โฆษณา ที่มีลักษณะก่อความร าคาญ
เดือดร้อนแก่ผู้รับ การโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือน หรือปลอม การโพสต์ข้อมูลเท็จที่น่าจะ เกิดความเสียหายต่อ 
ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือท าให้
เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน รวมทั้ง การกด Share ที่ถือว่าเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อ  
โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ ๓ 

ประเด็นข้อซักถาม 
ค าถาม :  ในกรณีที่มีการชุมนุมประท้วงจะต้องท าอย่างไร ดูจากกฎหมายแล้วเหมือนท าอะไรไม่ได้เลย สมมุติว่า 
มีมวลชน ๑,๐๐๐ คน เดินมาท าเนียบรัฐบาลปราศจากอาวุธเดินมาสามารถชุมนุมได้หรือไม่ ดูภาพรวมไม่น่าจะมี
ความผิด แต่มีผลท าให้การจราจรติดขัดประชาชนได้รับความเดือดร้อนเข้าข่ายกระท าความผิดหรือไม่ 
ค าตอบ : ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถชุมนุมได้เป็นการใช้สิทธิ 
การชุมนุมตามปกติ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ทราบ ซึ่งเหตุผลที่ต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะใน
การชุมนุมประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓ ฝ่ายคือ ๑. ผู้ชุมนุม ๒. ผู้จัดการชุมนุม ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งทั้ง ๓ 
ฝ่ายจะต้องบริหารจัดการชุมนุมร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางว่าท าอย่างไรที่จะกระทบกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุมให้น้อยที่สุด เช่น การจัดการจราจร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีหน้าที่ผู้ดูแลความปลอดภัยและ
อ านวยความสะดวกให้การชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย ปราศจากอาวุธ ทั้งนี้ ผู้ชุมนุมจะต้องไม่น า
อาวุธหรือสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าไปในการชุมนุม  
 
๒.๒  หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี บรรยายโดย นายปกรณ์  นิลประพันธ์ 

 
 หมวดคณะรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มีหลักการใหม่ที่แตกต่างจากเดิมบางส่วน  และ 
มีความส าคัญ ดังนี้ 

มาตรา ๑๕๙ บัญญัติว่า “ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖๐ และเป็นผู้มีชื่ออยู่ 
ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับ
เลือกเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่มีอยู่ ของ  
สภาผู้แทนราษฎร 

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C771/%C771-20-9999-update.pdf


 

 

๔๙ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี  ต้องกระท าโดย 
การลงคะแนนโดยเปิดเผย  และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร”  

หลักการใหม่ในมาตรา ๘๘ บัญญัติให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน ๓ ราย 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิที่จะได้ทราบล่วงหน้าว่าพรรคการเมืองจะเสนอใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี 
โดยในอดีตที่ผ่านมาการเสนอชื่อและการเลือกนายกรัฐมนตรีกระท าโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยประชาชนไม่
อาจทราบล่วงหน้าได้เลยว่าจะมีการเสนอผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี ท าให้การเลือกนายกรัฐมนตรีขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน แม้บางพรรคการเมืองจะมีประเพณีปฏิบัติว่าจะเสนอหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็ไม่ใช่ทุก
พรรคการเมืองจะมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน ดังนั้น มาตรา ๑๕๙ จึงก าหนดแนวทางดังกล่าวไว้ชัดเจนให้พรรค
การเมืองที่จะเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี ให้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรนั้น ก็เพ่ือป้องกันมิให้พรรคเล็กพรรคน้อยใช้เป็นข้อ
ต่อรองในทางการเมืองอันอาจท าให้ไม่สามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศและระบบ
บริหารราชการแผ่นดิน  

มาตรา ๑๖๔ บัญญัติว่า “ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบและ
ระมัดระวังในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 
 (๒) รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 
 (๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 (๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกันรัฐมนตรี
ต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อ
รัฐสภาในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี” 

เมื่อคณะรัฐมนตรีจะเข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา หลักการเดิมในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ ก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีจะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้เท่านั้น  
ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การด าเนินนโยบายเกิดปัญหาจากการคิดที่ไม่รอบคอบและขาดความรับผิดชอบ ท าให้เกิด
ท าให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง ดังนั้น หลักการของมาตรา ๑๖๔ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
ให้คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามด้วย ทั้งนี้ หากไม่ระบุหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้มักถูกใช้เป็นข้ออ้างว่ากฎหมายไม่ได้
เขียนห้ามไว้  

 มาตรา ๑๗๘ บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ 
สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย 
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง 



 

 

๕๐ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของ
ประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือหนังสือ
สัญญาอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับ  
การเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย 

เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ได้รับค าขอ” 

มาตรา ๑๗๘ นี้สอดคล้องกับ Constitution Convention ของไทยที่ยึดตามแนวการท าหนังสือสัญญา
ของอังกฤษโดยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาและทรงใช้พระราชอ านาจนั้นผ่าน
คณะรัฐมนตรี แต่ถ้าหนังสือสัญญาได้มีผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเขตที่ประเทศไทยมีอ านาจเหนือ 
หรือต้องแก้กฎหมาย หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน ซึ่งตรงกับหลัก
เดียวกับของอังกฤษที่ว่า Only the Queen can conclude the treaty , but the Queen’ s prerogative 
could not after the laws of the laud และโดยที่การยอมรับกฎหมายระหว่างประเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบกฎหมายไทย นั้น ประเทศไทยใช้ระบบทฤษฎีทวินิยม (Dualism) ขึ้น มาตรา ๑๗๘ จึงมิได้น าหนักการที่ฝ่าย
บริหารต้องเสนอกรรมการเจรจาและร่างหนังสือสัญญาต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาก่อนอันเป็นหลักของประเทศที่ใช้
ระบบทฤษฎีเอกนิยม (Monism) ซึ่งเคยมีการน ามาปะปนไว้ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาบัญญัติไว้อีก มีหลักการที่
แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ โดยวางหลักให้พระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาเป็นพระราชอ านาจ
ของพระมาหากษัตริย์ ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ วางหลักการไว้ใน 

มาตรา ๓  บัญญัติว่า “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้
อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 รัฐสภา คณะรัฐมนตรี  ศาล องค์กรอิสระ  และหน่วยงานของรัฐ  ต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไป 
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม” 

อีกประเด็นที่แตกต่างไปจากเดิมคือ มาตรา ๑๗๘ วรรคสี่ ก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น โดยก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญา ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการจัดท ากฎหมาย
ฉบับนี้ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งรัดด าเนินการโดยเร็ว 



 

 

๕๑ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 นอกจากนี้ ในมาตรา ๑๗๘ วรรคท้าย ก าหนดให้เมื่อมีปัญหาเรื่องการวินิจฉัยหนังสือสัญญาตามวรรค
สองหรือวรรคสามคณะรัฐมนตรีสามารถขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ซึ่งความส าคัญของวรรคท้ายนี้เป็น  
การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  

   มาตรา ๑๘๒ บัญญัติว่า “บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเก่ียวกับราชการ
แผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญ” 
   มาตรา ๑๘๒ ได้ปรับปรุงให้มีความรัดกุมมากขึ้นในเรื่องการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลัก The King can do no wrong อันเป็นหลักการส าคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยหากเป็นกฎหมายพระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ อัน
เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมี “รัฐมนตรี” เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ แต่หากเป็นกิจการส่วนพระองค์  
ก็ไม่ต้องมีรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพราะเป็นเรื่องที่ด าเนินการตามพระราชอัธยาศัย  
มีข้อสังเกตว่า รัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐมนตรีเท่านั้นที่เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ บุคคลอ่ืนจึงไม่
อาจลงนามรับสนองพระบรมราชโองการได้ 
 

 ๒.๓  หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ บรรยายโดย นายภัทระ  ค าพิทักษ์  

 

 ในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์มีประเด็นที่น่าสนใจและขอหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ดังนี้ 
มาตรา ๑๘๔  บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 

  (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็น 
การผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา  
ในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 

  (๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ” 

 มาตรา ๑๘๔ (๔) แปลความได้ว่า รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ หมวดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้ 
วางหลักในเรื่องสิทธิหรือเสรีภาพของสื่อมวลชนไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และรวมไปถึง
คณะรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๘๖ บัญญัติว่า “ให้น าความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดย
อนุโลม” กระท าการขัดขวางหรือแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งเดิมถ้อยค านี้ ไม้เคยปรากฏ 
ในหมวดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ถือเป็นครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ น าเรื่องนี้มาใส่ไว้  



 

 

๕๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
๒.๔ หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ    
      บรรยายโดย : นายเธียรชัย ณ นคร๑๑     
      ผู้ร่วมเสวนา : นายอมร  วาณิชวิวัฒน์๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ บัญญัติไว้ในหมวด ๑๕ มีจ านวน ๒ มาตรา คือมาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๖ 
ซึ่งมาตรา ๒๕๕ บัญญัติว่า “การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้” โดยการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ต้องกระท าในนามของรัฐสภา ซึ่งบุคคลที่มีอ านาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มีอยู่ ๓ กลุ่ม ได้แก ่
 ๑. คณะรัฐมนตรี หรือ 

๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ 

๓. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
การพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แบ่งออกเป็น ๓ วาระ ดังนี้ 
การพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย

เปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

การพิจารณาในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา โดยการออกเสียงในวาระที่สองนี้ให้ถือเสียงข้าง
มากเป็นประมาณ แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทน
ของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย 
                                                           
๑๑ กรรมการร่างรัฐธรรมนญู  และอาจารย์มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช  
๑๒ กรรมการร่างรัฐธรรมนญู  อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  



 

 

๕๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณา 
ในวาระท่ีสามต่อไป 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา โดยในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 
ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่เป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญร่วมกัน และต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาด้วย 

เมื่อรัฐสภามีการลงมติเห็นชอบตามแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน แล้วจึงน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยให้น าความในมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือ
หมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่ง
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท าให้ศาลหรือ
องค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ านาจได้ ก่อนด าเนินการน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออก
เสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม จึงให้ด าเนินการน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ต่อไป 

ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกท้ังสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่
ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็น
สมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรือ
อ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ านาจได้ และ
ให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะ
น าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
มิได้  

 

 



 

 

๕๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ประเด็นข้อซักถาม 
ค าถาม : ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒พระมหากษัตริย์ 
หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารง
ต าแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท าให้
ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ านาจได้ และจะต้องมีการท าประชามตินั้น อยากทราบว่าใคร
จะเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงประชามติและจะเปิดกว้างให้บุคคลต่างๆ ได้แสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ และหากผลประชามติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จะเป็นการห้ามการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญมาตรานั้น เป็นการถาวรเลยหรือไม่ 

ค าตอบ :  กกต.จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้การจะเปิดกว้างเพ่ือการให้ข้อมูลหรือแสดงความ
คิดเห็นได้มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองว่าอยู่ในสภาวะปกติและหรือเปิดกว้างมากน้อย
เพียงใด ส่วนผลประชามตินั้นสามารถเปลี่ยนได้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ดังนั้นหากผลประชามติไม่เห็นชอบกับการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ก็สามารถขอแก้ไขในเรื่องนั้นได้อีกในโอกาสต่อไปได้ 

 

๒.๕ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
      บรรยายโดย : นายเธียรชัย ณ นคร   ผู้ร่วมเสวนา : นายอมร  วาณิชวิวัฒน์ 
 

 
  มาตรา ๒๕๗ บัญญัติเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ ไว้ดังนี้ 

 (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  

(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 

(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 

 

๕๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

มาตรา ๒๕๘ บัญญัติว่า “ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 

ก. ด้านการเมือง 
(๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบ 
การใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 

(๒) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เพ่ือให้พรรคการเมือง
พัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันมีกระบวนการให้สมาชิกพรรค
การเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มี
ความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ซึ่งประเด็นนี้ได้มีการบัญญัติหลักการไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองไว้
บางส่วนแล้ว) 

(๓) มีกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์
ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ท าหน้าที่ใน 
การกลั่นกรองในเบื้องต้น 

(๔) มีกลไกที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  ซึ่งกลไกนี้จะสอดรับกับเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 

(๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการ

สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูล

เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  อย่างไรก็ดี การด าเนินการในเรื่องนี้อาจมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็นด้วย 

(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละ
หน่วยงานที่แตกต่างกัน 



 

 

๕๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดย
ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้และมีกลไก
ในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

ค. ด้านกฎหมาย 

(๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗  และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้ 
มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้การท างานเกิดความ
คล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น  เพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอน และการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
กฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย เช่น ฐานข้อมูลกฎหมายของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย  (เพ่ือรองรับการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของประชาชน) 

ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม  
(๑) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้

ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือ 
ลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

(๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับ
พนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจน
เพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
ในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการ
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกันเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 



 

 

๕๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่ง
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

(๔) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อ านาจ 
และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรม
ในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณา
แต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพ่ือให้ข้าราชการต ารวจสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

จ. ด้านการศึกษา 
(๑) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ 

วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 

(๒) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

(๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือให้ประเทศชาติและ

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

(๒) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

(๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท าและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 

(๔) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งสร้างกลไก
เพ่ิมโอกาสในการท างานและการประกอบอาชีพของประชาชน 

 



 

 

๕๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ช. ด้านอ่ืน ๆ 
(๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนโดยค านึงถึงความ

ต้องการใช้น้ าในทุกมิต ิรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน 

(๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือ
ครองทีด่ินทั้งประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ 

(๓) จัดให้มีระบบจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได ้

(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

(๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 

 ในเรื่องการปฏิรูปประเทศนั้น ในระยะแรกมีความเห็นพ้องกันว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ
ปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในเรื่องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อ านาจ และภารกิจของ
ต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิด
ประสิทธิภาพเนื่องจากการด าเนินการของต ารวจถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการยุติธรรม และต้องเร่งด าเนินการ
ในด้านการศึกษาก่อนการปฏิรูปในด้านอ่ืนๆ ดังนั้น จึงได้บัญญัติเรื่องการปฏิรูปต ารวจและการศึกษาไว้ในมาตรา 
๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐  

ประเด็นข้อซักถาม 
 ค าถาม : เมื่อรัฐมีการจัดท าโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ หรือ
แผนยุทธศาสตร์ชาติได้วางหลักการหรือกลไกในการที่จะให้ผู้เห็นต่าง ได้มีแนวทางในการเจรจาหารือกันในเรื่อง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้น หรือมีความไว้เนื้อเชื่อใจในผลการท ารายงาน EIA หรือไม่ อย่างไร 

 ค าตอบ : โครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีทั้ งโครงการที่จัดท าโดยรัฐ และจัดท าโดยเอกชน  
ซึ่งมีกติกาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน คือต้องมีการท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากเดิมในกรณีที่รัฐท า
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโครงสร้างพ้ืนฐาน รัฐก็จะมุ่งเน้นเรื่องของความคุ้มค่า คุ้มทุน แต่ไม่ได้สนใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ต่อมาเมื่อมาสู่ยุคที่คนให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม  จึงมาถึงยุคของการที่จะต้องจัดท า EIA และ
ต่อมาก็มีการจัดท า EHIA และปัจจุบันต้องมีการจัดท า SIA ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ต้องจัดท ามานั้น ก็เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่ 
ในการตัดสินใจได้มีข้อมูลในการพิจารณาด าเนินการอย่างถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนรอบด้าน ซึ่งการด าเนินการ
ของรัฐในโครงการต่างๆ เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องท าความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า การด าเนินการที่เป็นการพัฒนา
บางครั้งจะต้องมีผลกระทบในด้านต่างๆ  เราจะยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ และถ้าเรายอมรับได้ เราจะ
ยอมรับได้แค่ไหน ซึ่งในเรื่องของการชดเชยและการเยียวยา ถ้าจะให้เป็นธรรมแก่ผู้ที่เสียสละตัวเองให้กับการ
พัฒนาเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ต้องมีหลักคิดว่า “คนที่เขาเสียสละ เขาต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม” มิเช่นนั้นก็จะ
ไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ อีกทั้งในการด าเนินการเพ่ือศึกษาทางเลือก ผู้ที่ท าการศึกษาต้องมีการเสนอ
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ทางเลือกมากกว่า ๑ ทางเลือกหรือหลายทางเลือก ทั้งนี้ เพ่ือที่จะให้ผู้มีหน้าที่ในการตัดสินใจได้พิจารณาว่าจะ
เลือกแนวทางใดจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และภายใต้เงื่อนไขของการเปิดเผยผลการศึกษาและทางเลือกต่อ
สาธารณชนเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของผู้มีอ านาจใน 
การตัดสินใจด้วย 

๒.๖ บทเฉพาะกาล 
      บรรยายโดย : นายเธียรชัย ณ นคร    
      ผู้ร่วมเสวนา : นายอมร  วาณิชวิวัฒน์ 
 
 บทเฉพาะกาล บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๒ – มาตรา ๒๗๙  
 มาตรา ๒๖๒ บัญญัติว่า “ให้คณะองคมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการแต่งตั้งองคมนตรีชุดใหม่แล้ว 

 มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ยังคงท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป ...” ส่วนวรรคสอง จะบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวรรคสุดท้ายจะบัญญัติว่า “เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
ภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญไปแล้ว 

 มาตรา ๒๖๔ บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ …” 

 มาตรา ๒๖๕ วรรคแรก บัญญัติว่า “ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ …”  วรรคสอง บัญญัติว่า “ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอ านาจ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ …” 

 ค าถาม :  หากค าสั่ง คสช. ขัดกับเนื้อหา รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ผลจะเป็นอย่างไร 

 ค าตอบ : นายอมร  วาณิชวิวัฒน์ เห็นว่า ควรจะต้องยื่นเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาตีความ 

 มาตรา ๒๖๖ ในส่วนบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ซึ่งปัจจุบันสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่แล้ว เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายว่า
ด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศแล้ว และมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไปแล้ว 
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 มาตรา ๒๖๗ บัญญัติเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญได้ท าภารกิจหลัก คือการเสนอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๑๐ ฉบับเสนอต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สนช.จ านวน ๓ ฉบับ คือ  
๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ๒) ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  และ ๓) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 

มาตรา ๒๖๙ บัญญัติเรื่องการสรรหาวุฒิสภา ในวาระเริ่มแรก ซึ่งบัญญัติให้มีวุฒิสภา จ านวน ๒๕๐ คน 
โดยมีที่มาจากสองส่วน คือ 

ส่วนแรก ๕๐ คน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  
๑๐๗ จ านวน ๒๐๐ คน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และให้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือก จนเหลือ ๕๐ คน  

ส่วนที่สอง ๒๐๐ คน ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา สรรหาบุคคลที่สมควรเป็นวุฒิสมาชิก
จ านวนไม่เกินสี่ร้อยคน และให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือก จนเหลือ ๑๙๔ คน รวมกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ และผู้บัญชาการ ต ารวจแห่งชาติ รวมเป็นจ านวน ๒๐๐ คน 

วุฒิสภา จ านวน ๒๕๐ คนชุดนี้ มีอายุ ๕ ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง และเป็นผู้มีบทบาท 
ในการเลือกผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และมีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ   

มาตรา ๒๗๑ บัญญัติว่า “ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามมาตรา  ๒๖๙ การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระท าโดยทีป่ระชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ 

(๑) การแก้ไขเพ่ิมเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่  
ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลให้
ผู้กระท าความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ 

  (๒) ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรงมติของที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของรัฐสภา” 

 มาตรา ๒๗๒ บัญญัติว่า ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การเลือก
นายกรัฐมนตรีให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และให้เลือกจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้  
แต่หากไม่สามารถเลือกได้ สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
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เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภา มีมติยกเว้น เพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ ก็ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาโดยพลันเพื่อพิจารณาว่ามีมติยกเว้นหรือไม่ 
 มาตรา ๒๗๓ บัญญัติว่า “ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดท าขึ้นตามมาตรา  ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว การด ารง
ต าแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว …” 

 มาตรา ๒๗๖ บัญญัติว่า “ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระด าเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามมาตรา ๒๑๙ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่ง…” ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญฯ 
๒๕๕๐ ผู้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องจริยธรรมคือผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ จัดท าประมวล
จริยธรรม ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่จัดท าเสร็จแล้ว แต่สิ่งที่ยังไม่เคยได้จัดท าคือมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง และของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ จึงบัญญัติให้มีการจัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้น 

 มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม บัญญัติว่า “ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้พนักงานอัยการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 
ในท านองเดียวกันหรือด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน” ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการขัดแย้งกันเอง เนื่องจากในบางกรณีอาจมีคดีที่
อัยการอาจต้องมาเป็นคู่กรณีกับองค์กรต่างๆ ที่มีอัยการเป็นกรรมการ หรือเป็นที่ปรึกษาขององค์กรนั้นด้วย 

 มาตรา ๒๗๘ บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีก าหนด
ด าเนินการให้จัดท าร่างกฎหมายที่จ าเป็นตามมาตรา ๕๘  (เรื่องผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 
มาตรา ๖๒ (กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ)  และมาตรา ๖๓ (การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น) ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ  
ร่างพระราชบัญญัตินั้น” 

 ค าถาม : ถ้าพรรคการเมืองหาเสียงโดยมีนโยบายไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และพรรคการเมืองนั้นได้
จ านวน ส.ส. เป็นเสียงข้างมาก หรือเป็นรัฐบาลแล้ว พรรคนั้นต้องท าตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายพรรคที่ ได้
หาเสียงไว้ 

 ค าตอบ : นายเธียรชัย เห็นว่า ในเรื่องกรอบวิธีคิดคงไม่ได้มีประเด็นปัญหาว่า ยุทธศาสตร์ชาติจะไปปิดกั้น
นโยบายของพรรคการเมือง แต่ถ้าจะมีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาปลีกย่อยในทางปฏิบัติมากกว่าหลักคิดและเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งหากเราพิจารณาจากนโยบายของพรรคการเมืองที่หาเสียงมาในอดีต ก็จะ



 

 

๖๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

พบว่าส่วนใหญ่แล้วนโยบายของพรรคการเมืองจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าที่จะเสนอว่าพรรค
การเมือง อยากเห็นอนาคตข้างหน้าของประเทศไทยเป็นอย่างไร ซ่ึงเรื่องนีเ้ป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติที่จะต้องไป
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศว่าควรเป็นอย่างไร และควรจะด าเนินการอย่างไร  ทั้งนี้ หากมีปัญหา
ขัดกันจริงๆ หรือไม่ก็คงต้องเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย และนอกจากนี้ ในช่วงเลือกตั้งที่ 
พรรคการเมืองหาเสียงกับประชาชนก็จะมีคณะกรรมการการเลือก (กกต.) ตั้งช่วยกลั่นกรองนโยบายของพรรค
การเมืองในเบื้องต้นใหอ้ยู่แล้ว 

นายอมร เห็นว่า แต่เดิมประเทศไทยไม่เคยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ เรามีแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มาประมาณ ๑๒ ฉบับแล้ว จริงๆ แล้ว แผนยุทธศาสตร์ชาติก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
มีความยาวต่อเนื่อง ๒๐ ปี นโยบายของพรรคการเมืองคงไม่ได้ขัดแย้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของเป้าหมาย 
เพราะเป้าหมายจะเป็นสิ่ งที่ดีต่อภาพรวมของประเทศ แต่สิ่ งที่อาจจะขัดแย้งได้คือเรื่องประเด็นใน  
การไปสู่เป้าหมาย ซึ่งคนอาจจะไม่ได้โจมตีรัฐธรรมนูญ แต่มักจะไปโจมตีในตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(กฎหมายลูก) มากกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

บทท่ี ๓  
สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

๓.๑ เรื่อง การใช้สิทธิของประชาชนเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
      บรรยายโดย ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต และศาสตราจารย์บรรเจิด  สิงคะเนติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต๑๓ 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองโดยรัฐธรรมนูญ 
สมัยใหม่จะพยายามบัญญัติให้ประชาชนได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้ โดยค านึกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นแก่น
หลักของเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นเรื่องสิทธิและเสรีภาพจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
รัฐธรรมนูญ 

วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้เดินตามรัฐธรรมนูญ ฉบับเก่าๆ แต่จะพยายามเน้นการให้สิทธิ
และเสรีภาพที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

๑. มาตรา ๒๕ บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็น 
การเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิ
และเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่า
นั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

                                                           
๑๓ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณบดคีณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์



 

 

๖๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของ
บุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

หมายความว่า สิทธิและเสรีภาพไม่ได้มีแค่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ที่บัญญัติไว้นั้นเป็นแค่การ
รับรองในเบื้องต้น การเขียนรัฐธรรมนูญเพ่ือให้สิทธิแก่บุคคลกลุ่มหนึ่งในรัฐธรรมนูญต้องกระท าด้วยความ
ระมัดระวัง เพราะการให้สิทธิแก่บุคคลกลุ่มหนึ่งอาจเป็นการไปจ ากัดสิทธิของบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นได้ 

๒. รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้แยกเรื่องออกเป็น เรื่องสิทธิและเสรีภาพ (หมวด ๓) หน้าที่ของรัฐ  
(หมวด ๕) และแนวนโยบายแห่งรัฐ (หมวด ๖) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะแยกว่า บางเรื่องเป็นเรื่องของส่วนรวม 
บางเรื่องเป็นเรื่องส่วนบุคคล บางเรื่องเป็นมาตรฐานสังคมที่ประเทศไทยควรจะมีซึ่งจะบัญญัติอยู่ในหมวดหน้าที่
ของรัฐ เช่น เรื่องการศึกษาภาคบังคับ เป็นต้น ซึ่งหากรัฐไม่กระท าตามหน้าที่ของตน ประชาชนก็สามารถที่จะไป
ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา ๕๑ ซึ่งบัญญัติว่า “การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของ
ประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ รวมตลอดท้ังฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
จัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” 

๓. รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐  บัญญัติให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติอยู่
ในมาตรา ๒๑๓ ซึ่งจะมีหลักการคล้ายกับ มาตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ โดยมาตรา ๒๑๓ บัญญัติว่า 
“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัย
ว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” ทั้งนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจะขยายสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงความคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้มากขึ้น (นอกเหนือจากที่
ประชาชนสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องผ่านทางศาลปกครอง หรือศาลแพ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้อยู่แล้ว) 

 
 



 

 

๖๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์บรรเจิด  สิงคะเนติ๑๔ 
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มีโครงสร้างแบ่งออกเป็น ๑๖ หมวด หมวดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ (ซึ่งไม่เคยบัญญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับไหนมาก่อน) คือ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ในเรื่องหน้าที่ของรัฐมีบัญญัติอยู่ไว้ใน ๓ หมวด (ซึ่งแต่ละหมวดจะก่อให้เกิดสิทธิแก่ประชาชนแตกต่างกัน) 

ได้แก่  
๑. หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นหมวดเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของปัจเจก

บุคคล หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเป็นการบัญญัติตามแนวจารีตของรัฐธรรมนูญที่มีมาแต่เดิม ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาในการตีความว่าบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยหรือไม่ 
ศาสตราจารย์บรรเจิดเห็นว่าหมวดนี้ยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่อง Globalization (โลกไร้พรมแดน) เพราะผู้ทรงสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ คือคนไทยเท่านั้น คนต่างด้าวไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญฯ 
๒๕๖๐ ยังไม่ได้จ าแนกออกว่า สิทธิใดเป็นสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิที่ติดตัวในร่างกายมนุษย์ ที่บุคคลไม่ว่าชาติใดๆ 
ก็เป็นผู้ทรงสิทธิ และสิทธิใดที่ผู้ทรงสิทธิจะมีได้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ทรง
สิทธิตามรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ เคยมีเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้
วินิจฉัยประเด็นนี้ไว้โดยตรง (คดีคนญี่ปุ่นถูกจับตีตรวนในประเทศไทยเพราะตกเป็นจ าเลยในคดีเช็คเด้งที่ประเทศญี่ปุ่น) 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (มาตรา ๔) คือคุณค่าท่ีตกได้เพียงเพราะใครก็ตามเป็นมนุษย์ 
สิทธิที่รับรองไว้ในหมวด ๓ นี้ ประชาชน (บุคคล) สามารถน าไปฟ้องรัฐได้ ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าที่ต้อง

ด าเนินการให้เป็นไปตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

                                                           
๑๔ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ชุดศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการ) และคณบดีคณะนิติศาสตร์  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์



 

 

๖๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

๒. หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๕๑ – มาตรา ๖๓) ซึ่งข้อความในหมวดนี้จะใช้ค าว่า “รัฐต้อง ...” 
    โดยหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องศึกษาว่ารัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการอะไรบ้าง เพ่ือน าไปก าหนดไว้  

ในแผนงานและค าของบประมาณเพ่ือด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ มิเช่นนั้นจะถูกประชาชนฟ้องได้ว่ าไม่
กระท าตามหน้าที่ 

- มาตรา ๕๑ บัญญัติว่า “การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็น
การท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้
รัฐด าเนินการ รวมตลอดท้ังฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”  

มาตรานี้ใช้ค าว่า “ประชาชนและชุมชน” ในการฟ้องรัฐ ไม่ได้ใช้ค าว่า “บุคคล”  โดยในท้ายที่สุด 
การใช้สิทธิก็ต้องเป็นการใช้โดยบุคคลเท่านั้น และต้องเป็นการใช้สิทธิเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล 

ค าว่า หน้าที่ของ “รัฐ” ตามมาตรา ๕๑ ซึ่ง “รัฐ” ในมาตรานี้หมายถึงรัฐในภาพรวม (ซึ่งรวมถึงเรื่อง
ทางการเมืองด้วย) ไม่ใช่รัฐในฐานะฝ่ายปกครอง ซึ่งถ้ามีเรื่องพิพาททางปกครองต้องไปฟ้องยังศาลปกครอง ดังนั้น
การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐจึงควรต้องฟ้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่ออกมาตามมาตรานี้ คือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ร่างมาตรา ๔๔/๑ (ซึ่งต่อมา 
สนช.ให้ความเห็นชอบแล้ว และปรับเป็นมาตรา ๔๕) โดยก าหนดขั้นตอนในการฟ้องไว้ ๓ ขั้นตอน  (ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การกลั่นกรองไม่ให้มีการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป) ดังนี้ 

๑. บุคคลหรือชุมชนนั้นได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดให้ตนหรือชุมชนได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่ด าเนินการ หรือไม่ด าเนินการภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการต้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลหรือชุมชนได้โต้แย้งการด าเนินการ
หรือไม่ด าเนินการดังกล่าวเป็นหนังสือต่อหน่วยงานนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ หรือวันที่ได้รับแจ้ งหรือ
ถือว่าได้รับแจ้ง และ 

๒. บุคคลหรือชุมชนตาม (๑) ได้ยื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน (สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๒๓๐) ว่าหน่วยงานของรัฐตาม (๑) มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหน้าที่ของรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีหนังสือโต้แย้งตาม (๑) ในกรณีนี้ หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องและหน่วยงานของรัฐทราบ  
แต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบ
ถึงการดังกล่าว 

๓. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินและสั่งการตามที่เห็นสมควร ในการนี้ 
คณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานใดเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็ได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีสั่งการเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งให้บุคคลหรือชุมชนทราบ  
หากบุคคลหรือชุมชนเห็นว่ากาสั่งการของคณะรัฐมนตรียังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญฯ หมวก ๕ 
หน้าที่ของรัฐ อาจยื่นค าร้องขอให้ศาลวินิจฉัยตามมาตรา ๗ (๔) ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



 

 

๖๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

- มาตรา ๕๕ บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย 

รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 
จะสังเกตได้ว่า รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติให้รัฐต้องมีหน้าที่ในการป้องกันโรคด้วย ไม่ใช่แค่เน้น

เรื่องการรักษาเพียงอย่างเดียว ดังนั้นหากกระทรวงสาธารณสุขไม่ท าหน้าที่นี้ ประชาชนก็สามารถใช้สิทธิตาม
มาตรา ๕๑ ฟ้องให้กระทรวงสาธารณสุขต้องด าเนินการตามมาตรา ๕๕ ได ้

๓. หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งข้อความในหมวดนี้จะใช้ค าว่า “รัฐพึง ...” ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิแก่
ประชาชนทางการเมือง เพ่ือเรียกร้องให้รัฐด าเนินนโยบายให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ 

หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน  ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ที่น่าสนใจ มีดังนี้ 
    ๑. หลักการตรากฎหมายจะขัดกับหลักนิติธรรมไม่ได้ 
    ๒. หลักความผูกพันโดยตรง ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๒๕ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า 

“สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้น
ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” ซึ่งหมายความว่า ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ทันทีแม้ยังไม่การตรากฎหมาย
ลูกก็ตาม 

 มาตรา ๒๕ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้”  
ซึ่งเป็นไปตามหลักที่ว่า ใครก็ตามที่ถูกกระทบสิทธิก็ต้องสามารถเดินไปหาศาลได้ ส่วนจะเป็นศาลใดนั้น เช่น  
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ก็ต้องไปพิจารณาต่ออีก 

 ๓. การตรากฎหมายที่เป็นผลการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล บัญญัติอยู่ในมาตรา ๒๖  
ซึ่งบัญญัติว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิม
ภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
มิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง” 

 
 



 

 

๖๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ยกตัวอย่าง เช่น การตรากฎหมายให้มีผลย้อนหลังจะสามารถท าได้หรือไม่ จะขัดต่อหลักนิติธรรม
หรือไม่ ซึ่งต้องแยกประเด็นว่า ย้อนหลังโดยแท้ กับย้อนหลังโดยไม่แท้  ซึ่งในทางกฎหมายมหาชน ถ้าเป็นกรณี
ย้อนหลังโดยไม่แท้ เช่น การยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพแล้วเปลี่ยนเป็นให้ต้องมาต่ออายุใบขับขี่ทุก ๕ ปี เป็นต้น  
เราสามารถตรากฎหมายให้มีผลย้อนหลังได้ แต่ต้องชั่งน้ าหนักระหว่าง ๒ หลัก คือ หลักการคุ้มครองความสุจริต
ของบุคคล กับหลักประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ ถ้าเกิดประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์สาธารณะย่อมเหนือกว่า
ความคุ้มครองความสุจริต ผลคือเราก็จะสามารถตรากฎหมายให้มีผลย้อนหลังได้ แต่ถ้าเป็นกรณีกฎหมายอาญานั้น 
เราจะไม่สามารถตรากฎหมายให้มีผล (เพ่ือลงโทษ) ย้อนหลังได้ 

๔. มาตรา ๒๑๓ “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ” ซึ่ง 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในร่าง
มาตรา ๔๕ (ซึ่งต่อมา สนช.ให้ความเห็นชอบแล้ว และปรับเป็นมาตรา ๔๖) ดังนี้ “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อัน
เนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ย่อมมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗ (๑๐) 
ได้ โดยจะต้องยื่นค าร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อน  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว เว้นแต่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่ก็ให้ยื่นค าร้องได้ตราบที่การละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่ และให้น าความในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  
โดยต้องยื่นค าร้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือวันที่พ้น
ก าหนดเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นค าร้องต่อศาลตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 

ภายใต้บังคับมาตรา ๔๒ การยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระท าใดและละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไร  

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าค าร้องตามวรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลจะไม่รับค าร้อง
ดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ และถ้าศาลเห็นว่าเป็นกรณีต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ให้ศาลสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณา” 

และ ร่างมาตรา ๔๖ (ซึ่งต่อมา สนช.ให้ความเห็นชอบแล้ว และปรับเป็นมาตรา ๔๗) ดังนี้ “การใช้
สิทธิยื่นค าร้องตามมาตรา ๔๖ ต้องเป็นการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระท าของ
หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้อ านาจรัฐ  และต้องมิใช่เป็นกรณีอย่างหนึ่ง อย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การกระท าของรัฐบาล (ซึ่งหมายถึงกระท าทางนโยบาย หรือการการกระท าที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น เคยมีคนน าคดีจ าน าข้าวไปร้องยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 
ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ านาจวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท าทางนโยบายของรัฐบาล) 

(๒) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ก าหนดกระบวนการร้อง หรือผู้มีสิทธิขอให้ศาล
พิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว (เช่น เรื่อง กรณีกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.) 



 

 

๖๙ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

(๓) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้ด าเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการนั้นครบถ้วน   

(๔) เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอ่ืน หรือเรื่องที่ศาลอ่ืนมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งถึงที่สุดแล้ว  

(๕) การกระท าของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๒ (เรื่องการชี้ขาดเรื่องอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาล) 

(๖ ) การกระท าที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการตุลาการ  ศาลยุติธรรม
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร”  

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์บรรเจิดเห็นว่า ผลจากมาตรา ๕๑ และ มาตรา ๒๑๓ ที่ให้สิทธิประชาชน
ฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาคดีล้นศาลตามมา เพราะประชาชนจะใช้สิทธิกันอย่างมาก  
โดยไม่ได้ดูว่าเรื่องของตนเข้าเงื่อนไขในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ประกอบกับในการนั่งพิจารณา
และท าค าวินิจฉัย จะต้องกระท าโดยองค์คณะ ทั้ง ๙ คน (ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... มาตรา ๕๒ ฉบับที่ สนช.ให้ความเห็นชอบแล้ว) 

 
ประเด็นข้อซกัถาม 

ค าถาม : คนต่างด้าวจะใช้สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้ในเรื่องใดบ้าง 
ค าตอบ :  ศาสตราจารย์อุดม เห็นว่า อยากให้องค์กรผู้ใช้อ านาจเป็นผู้ตีความว่า คนต่างด้าวจะใช้สิทธิ

และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามหมวด ๓ ของรัฐธรรมนูญ ในเรื่องใดได้บ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในทางวิชาการจะมีการแบ่งประเภทสิทธิไว้อยู่แล้ว (แม้รัฐธรรมนูญฯ จะไม่ได้แบ่งไว้
อย่างชัดเจน) โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๐ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
๓.๒ เรื่อง การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรี 
     บรรยายโดย ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต รองศาสตราจารย์เจษฎ์  โทณะวณิก และ นายเมธา  ศิลาพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต  
ในเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรี มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
๑. มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบัตรเลือกตั้ง ส.ส. จาก ๒ ใบ เหลือแค่ใบเดียว 
๒. ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ทั้งนี้เป็นไปตาม 

มาตรา ๙๗ ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
     (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
    (๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่

น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลาเก้าสิบวัน
ดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 
 …”  
 ๓. พรรคการเมืองเป็นผู้เสนอบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ตามมาตรา ๘๘ ซ่ึง
บัญญัติว่า “ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมี
มติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น าความในมาตรา ๘๗ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้” 



 

 

๗๑ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายเมธา  ศิลาพันธ์๑๕   
 ระบบการเลือกตั้งในโลกนี้ แบ่งออกได้เป็น ๓ ระบบใหญ่ๆ ดังนี้ 
 ๑. ระบบเสียงข้างมาก ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศส่วนใหญ่ (ประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนประเทศที่มีการ
เลือกตั้ง) เลือกใช้ ซึ่งส่วนใหญ่คือประเทศที่มีสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เป็นแม่แบบ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนนาดา เป็นต้น ระบบนี้ถ้าใครชนะ (ได้คะแนนเป็นล าดับที่ ๑) ก็จะได้รับเลือกตั้งไปเลย โดยไม่น าคะแนน 
ในล าดับอ่ืนๆ มาคิดค านวณใดๆ ทั้งสิ้น ท าให้ลักษณะความเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งจึงมีน้อย เช่นที่ ๑ ได้ ๔๐ 
คะแนน ที่ ๒ ได้ ๓๐ คะแนน และท่ี ๓ ได้ ๓๐ คะแนน โดยผลรวมของคะแนนล าดับที่ ๒ และ ที่ ๓ ซึ่งรวมกันจะมี
คะแนนมากกว่า ล าดับที่ ๑ ก็จะถูกตัดทิ้งไป ซึ่งในระบบเสียงข้างมากก็จะมีระบบย่อยๆ ลงไปอีกหลายรูปแบบ  
ซึ่งระบบนี้ประเทศไทยก็เคยน ามาใช้ 
 ๒. ระบบสัดส่วน โดยระบบนี้คะแนนทุกเสียงมีค่า โดยน ามาค านวณว่าคะแนนเสียงที่พรรคได้รับเมื่อ
ค านวณแล้วควรจะได้จ านวน ส.ส. เท่าไหร่จากจ านวน ส.ส. ทั้งหมด ระบบนี้เขตจะเป็นแบบเขตใหญ่ ซึ่งประเทศ
ไทยเคยใช้ระบบนี้มาแล้วโดยแบ่งประเทศไทยออกเป็น ๘ ภาค ๘ บัญชี ซึ่งระบบนี้มีจุดอ่อนคือผู้สมัครจะไม่
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนได้ทั่วถึงทั้งภาค ระบบนี้ก็จะมีระบบย่อยๆ ลงไปอีกหลายรูปแบบ โดยใช้สูตร
ค านวณแตกต่างกันไป 
 ๓. ระบบเสียงข้างมากควบคู่กับระบบสัดส่วน (ระบบผสม) เป็นระบบที่น ามาแก้จุดอ่อนของ ระบบ  
ที่ ๑ และระบบที่ ๒ ซ่ึงประเทศไทยใช้มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ โดยเรียกว่าเป็น
ระบบผสมแบบคู่ขนาน กล่าวคือ ระบบเสียงข้างมากก็ใช้กับเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้งส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็
เอาคะแนนมาคิดเพ่ือค านวณจ านวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ โดยแต่ละส่วนแยกเป็นอิสระจากกัน วิธีการตาม
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ นี้ ท าให้มีคะแนนนับซ้ ากันอยู่ ส่งผลให้พรรคการเมืองได้จ านวน 
ส.ส. เกินคะแนนนิยมจากประชาชนจริงๆ 
 

                                                           
๑๕ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ด้านกิจการการมสี่วนร่วม 



 

 

๗๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 ระบบผสม ยังมีระบบย่อยคือ ก าหนดให้ระบบเสียงข้างมากกับระบบสัดส่วนขึ้นต่อกัน หรือมีเงื่อนไขต่อ
กัน โดยจะต้องก าหนดสัดส่วนก่อนว่า พรรคการเมืองควรจะมี ส.ส. ที่พึงมีทั้งหมดจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาจาก 
ผลรวมของจ านวนเสียงที่ประชาชนเลือก ส.ส. จากพรรคนั้นทั้งหมด ซึ่งเทียบได้กับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๙๑ 
ทั้งนี ้ในความเป็นจริง ผู้ชนะในแต่ละเขตจะได้เสียงจากประชาชนไม่เท่ากัน บางเขตก็จะมีความแตกต่างกันมาก 
 ดังนั้น ในการเลือกตั้งต่อจากนี้ การกากบาทครั้งเดียวมีความส าคัญมาก เพราะจะมีผลต่อคะนน ส.ส.แบบ
บัญชีรายชื่อด้วย โดยประชาชนจะต้องคิด ๓ เรื่อง ดังนี้ 

๑. ผู้สมัคร ส.ส. คนไหนควรได้รับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 
๒. ถ้าผู้สมัคร ส.ส.เขต มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ก็ให้ประชาชนพิจารณาว่า พรรคการเมืองไหนควรได้รับเลือกตั้ง 
๓. ถ้าพรรคการเมืองยังมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ก็ให้ดูว่า พรรคการเมืองเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี  

ถ้าคิดได้ตาม ๓ ข้อนี้ ก็จะสมดังเจตนารมณ์ของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ที่ประสงค์ให้พรรคการเมืองมีความ
เข้มแข็ง ไม่ใช่แค่เลือกแต่บุคคลที่ท าประโยชน์ให้ตนเองเท่านั้น แต่ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคือความเข้มแข็ง
ของพรรค เพ่ือที่จะได้คนดีมาบริหารประเทศชาติ ก็ต้องค านึงถึง ๓ ข้อที่กล่าวมาข้างต้น 
 ในเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรี ถึงแม้จะมีการเปิดช่องให้นายกรัฐมนตรีมาจากบุคคลภายนอกได้ ทั้งนี้ 
เป็นไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๒ ซึ่งบัญญัติว่า “ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๕๙ 
เว้นแต่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และ
มติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียง มากกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  

ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่
พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา  ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น
เพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง  แจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณี
เช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน  และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ของ ทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ด าเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง แจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได”้  

แต่อย่างไรก็ตามทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ก็ต้องฟังเสียงของประชาชน และประชาชนก็ต้องเชื่อมั่นในดุลพินิจและ
วิจารณญาณในผู้แทนของตน ดังนั้นคงจะไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีจะได้นายกรัฐมนตรีมาอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบมาพากล 

มีบางคนสงสัยว่าท าไม คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถึงไม่ให้พรรคการเมืองใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศ 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนาจะไปแกล้งหรือล็อคอะไรไว้หรือเปล่านั้น จริงๆแล้ว รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้ พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย จะส่งแต่เฉพาะผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
อย่างเดียวไม่ได้ เพราะคะแนนจะค านวณมาจากคะแนนการเลือกตั้งแบบ ส.ส. เขต ดังนั้นในแต่ละเขตจะมีผู้สมัคร
หลายคน แต่เดิม ๑ เขตอาจจะมีผู้สมัครแค่ ๕ คน แต่ระบบใหม่อาจจะมีผู้สมัคร ส.ส. เขตเป็น ๑๐ กว่าคน 



 

 

๗๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ดังนั้นบัตรเลือกตั้งจะเป็นบัตรใบใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเรามีพรรคการเมือง ๕๐ กว่าพรรค และถ้าสันนิษฐานว่าพรรค
ส่วนใหญ่ส่งผู้สมัครลงใน ส.ส. เขตใดเขตหนึ่ง ก็จะเหลือบางพรรค หรือบางเบอร์ที่ไม่มีผู้สมัคร ถ้าเราก าหนดให้
พรรคการเมืองใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศ เราก็ต้องท าบัตรเลือกตั้งที่มี ๕๐ กว่าเบอร์ ซึ่งจากประสบการณ์ 
ที่ผ่านมา จะท าให้เกิดบัตรเสียเป็นจ านวนมาก (ประมาณ ๓ %) เนื่องจากประชาชนไปกากบาทเบอร์ที่ไม่มีผู้สมัคร 
ส.ส. ในเขตนั้น 

ดังนั้น วิธีที่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคิด ซึ่งจะปรากฏในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... คือ ใครสมัครก่อนก็จะได้รับเบอร์ก่อน และเบอร์จะติดกันหมด 
ซึ่งกาเบอร์ไหนก็จะเป็นบัตรดี ซึ่งจะช่วยลดการเกิดบัตรเสียได้ อีกทั้งที่ผ่านมาในบัตรเลือกตั้งนอกจา กจะมี
หมายเลขของผู้สมัครแล้ว ก็ยังมีโลโก้พรรค และชื่อพรรคเป็นภาษาไทยด้วย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนจ าผู้สมัครได้
เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์กาผิดเบอร์ขึ้น 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ให้สิทธิแก่ประชาชนมากขึ้น โดยแต่เดิมก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีอายุ 
ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง แต่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๕ ว่า 
“บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
…” 
ซึ่งจะส่งผลให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ิมมากข้ึน (หลายแสนคน) 
ค าถาม  เรื่องต่างๆ ที่พรรคการเมือง ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑ จ านวน ๗ เรื่อง ถ้าพรรคการเมืองท าไม่ทันตามก าหนดเวลาจะขอ
สามารถขยายเวลาได้หรือไม่ 

ค าตอบ สามารถขอขยายได้ ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง โดยมาตรา ๑๔๑ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
“มาตรา ๑๔๑ พรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๐ ต้องด าเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้  
(๑) แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง ตามมาตรา 

๑๔๐ ให้นายทะเบียนทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ  
(๒) พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับยังมีสมาชิกไม่ถึงห้าร้อยคน ต้องด าเนินการให้มีสมาชิก
ให้ครบห้าร้อยคนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  

(๓) จัดให้มีทุนประเดิมจ านวนหนึ่งล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่พรรคการเมืองมีเงินหรือทรัพย์สินอยู่แล้วจะกัน
เงินหรือทรัพย์สินที่มีอยู่แยกไว้เป็นทุนประเดิมก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  พร้อมด้วยหลักฐานการกัน
เงินภายในระยะเวลาดังกล่าว  



 

 

๗๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

(๔) จัดให้สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองส าหรับปีที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ใช้บังคับ และให้พรรคการเมืองแจ้งให้คณะกรรมการทราบพร้อมด้วยหลักฐาน  แสดงการช าระค่าบ ารุงพรรค
การเมืองส าหรับปีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นระยะเวลาช าระค่า
บ ารุงพรรคการเมืองดังกล่าว สมาชิกที่ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองดังกล่าว หากยังค้างค่าบ ารุงพรรคการเมือง
ส าหรับปีก่อน ๆ อยู่เป็นจ านวนเทาไหร่ ให้เป็นอันพับไป  

(๕) จัดให้สมาชิกช าระเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนภายในหนึ่งปี  นับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีดังกล่าวแล้ว ให้สมาชิกภาพของสมาชิกที่มิได้
ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลง และให้นายทะเบียนสมาชิกแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ตามรายการ
และวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด  

(๖) จัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือแก้ไขข้อบังคับและจัดท าค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง ของพรรค
การเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และ
เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง  นายทะเบียนสมาชิก และ
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ การประชุมใหญ่  ดังกล่าวนอกจากต้องด าเนินการ 
ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขา และมี
สมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งรวมกันแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่า สองร้อยห้าสิบคน เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับและเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคด้วย  

(๗) จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้พร้อมทั้งแจ้งรายการตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่ได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองโดยชอบตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ถือว่าเป็นการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้และให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 
ให้แจ้งเป็นหนังสือยืนยันให้นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย  

ระยะเวลาที่ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง พรรคการเมืองอาจ 
ท าหนังสือขอขยายเวลาออกไปตามที่จ าเป็นก็ได้  แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันสิ้นก าหนด 
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เมื่อครบระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือครบระยะเวลาที่ได้รับการขยายแล้ว พรรคการเมือง
ใดยังมิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาที่ พรรคการเมืองยังปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้ง สาขาพรรคการเมือง ไม่ครบถ้วน จะ
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้  



 

 

๗๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

การยื่นขอขยายระยะเวลาตามวรรคสองให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาที่
จะต้องปฏิบัติ และให้นายทะเบียนมีอ านาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้ แต่ในกรณีที่จะไม่อนุญาต  ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  

การวินิจฉัยเรื่องใด ๆ ตามมาตรานี้ที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมือง ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการที่จะ
วินิจฉัย ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ให้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือวินิจฉัยได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ” 

ค าถาม  พรรคการเมืองจะเข้าไปสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นได้หรือไม่ 
ค าตอบ กฎหมายไม่ได้ห้ามให้พรรคการเมืองไปสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น แต่จะติดขัดตรง

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับ 
มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งก าหนดห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วด าเนินการประชุม หรือด าเนินกิจการใดๆ ในทาง
การเมือง ดังนั้นถ้าในขณะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้มีการยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับนี้แล้ว พรรคการเมืองก็เข้าไป 
มีส่วนร่วมได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
รองศาสตราจารย์เจษฎ์  โทณะวณิก๑๖ 

ระบบการเลือกตั้งในโลกนี้ส่วนใหญ่ถูกคิดขึ้นมาโดยนักคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีค วามเชี่ยวชาญ 
ในการค านวณตัวเลขต่างๆ ประเทศไทยเคยใช้ระบบการเลือกตั้งมาหลายรูปแบบ เช่น ระบบเขตล้วน 
ซึ่งก็มีหลายรูปแบบ เช่น ระบบเขตเดียวคนเดียว ระบบเขตพวง (ได้ยกพรรค) มีทั้งแบบเขตใหญ่ เขตเล็ก 
ซ่ึงแต่ละระบบการเลอืกต้ังก็มีท้ังข้อดีและข้อเสีย เชน่  

ระบบเขตเดียวคนเดียว คนที่รับเลือกเป็น ส.ส. คือคนที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด ส่วนคะแนนตั้งแต่ 
ล าดับที่สองลงมาก็จะไม่มีความหมาย เพราะไม่น ามาคิดค านวณใดๆ ต่อ ส่งผลให้ประชาชนที่จะเลือกผู้สมัคร 
ที่คิดว่าผู้สมัครคนนั้นคงไม่ได้คะแนนเป็นล าดับที่ ๑ เกิดความท้อใจ เบื่อหน่ายการเลือกตั้ง และน าไปสู่การไม่อยาก
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลให้พรรคการเมืองมีความอ่อนแอลง 

ระบบเขตพวง (ได้ยกพรรค) สมมุติว่าพรรคนั้นได้รับเลือกทั้งพวง (ทั้งพรรค) จ านวน ๓ คน ก็จะเกิด
ปัญหาว่าทั้ง ๓ คนนี้จะขัดแย้งกันเอง เพราะแต่ละคนได้คะแนนนิยมไม่เท่ากัน และมีบางพรรคจะใช้วิธีส่ง
ผู้สมัครโดยจะส่งผู้สมัครที่เป็นเบอร์หนึ่งของพรรคเป็นตัวน า และส่งนายทุนเป็นผู้สมัครล าดับที่ ๒ และส่ง
ผู้สมัครที่เป็นดาวรุ่ง เป็นผู้สมัครล าดับที่ ๓ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันในระหว่างผู้สมัครของพรรค
ทั้ง ๓ คน 

ระบบคะแนนเรียงกัน โดยประชาชน ๑ คน เลือกผู้สมัครได้ ๑ คน  และดูว่าผู้สมัครคนไหน ได้คะแนน
สูงสุด ๓ ล าดับแรก ก็จะได้รับเลือกตั้ง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาว่า ประชาชนก็จะเปรียบเปรยและเรียกว่า 
ส.ส.ที่ ๑ ส.ส.ที่ ๒ และ ส.ส.ที่ ๓ ซึ่งทั้ง ๓ คนอาจไม่ได้มาจากพรรคการเมืองเดียวกัน และคะแนนของผู้ที่ได้รับ
เลือกล าดับที่ ๑ กับล าดับที่ ๓ อาจมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกล าดับที่ ๑ ก็อาจมีการข่มผู้สมัครที่
ได้คะแนนเป็นล าดับที่ ๒ และท่ี ๓ ได ้

 
 

                                                           
๑๖ ที่ปรึกษาคณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ 



 

 

๗๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ มีความต้องการแก้ปัญหา จ านวน ๓ เรื่อง 
๑. แก้ไขปัญหาเรื่องของเขต โดยใช้วิธีเพ่ิมระบบบัญชีรายชื่อเข้ามาเพ่ือให้ปัญญาชน มาลงสมัคร ส.ส. 

แบบบัญชีรายชื่อ 
๒. ต้องการให้พรรคที่มาเป็นพรรครัฐบาลมีความเข้มแข็งมาก โดยเกิดระบบคู่ขนาน คือคะแนนของ

เขตก็คิดของเขต คะแนนในระบบบัญชีก็คิดในระบบบัญชี ก่อให้เกิดเสียงข้างมากซ้อน (double majority) 
๓. ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.และคนที่เป็นรัฐมนตรีต้องลาออกจาก ส.ส. ซึ่งกรณีต้อง

ลาออกจาก ส.ส. เขตจะก่อให้เกิดปัญหา เพราะจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ดังนั้นพรรคการเมืองจึง
แก้ปัญหาให้คนที่พรรคจะให้เป็นรัฐมนตรีให้ลงสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อแทน ซึ่งจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์
ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ หรือบางพรรคจะให้นายทุนพรรคลงสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อแทน  

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ยังก่อให้เกิดปัญหากรณีที่พรรคการเมืองส่งคู่สมรส บุตร หลาน ของ 
ส.ส. ลงสมัคร ส.ว. และมีผลต่อการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เพราะ ส.ว.เป็นผู้มีหน้าที่ให้ความ
เห็นชอบผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ซึ่งพรรคการเมืองก็ต้องรับค าสั่งมาจากนายทุนพรรคอีกที 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ มองว่าระบบบัญชีเดียวทั้งประเทศเป็นปัญหา จึงแบ่งประเทศออกเป็น ๘ บัญชี  
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้ออกแบบระบบการเลือกตั้ง ส.ส. แบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
๑. การเลือกตั้งเป็นไปโดยง่าย 
๒. ตอบโจทย์ความเป็นประเทศไทย 
๓. แก้ปัญหาที่เคยมีมาจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ 
๔. ให้การเลือก ๑ ครั้งผลลัพธ์ได้ค่อนข้างครบถ้วน ไม่ต้องให้ประชาชนต้องเลือกหลายๆ ครั้ง เป็นภาระ

แก่ประชาชน 

ประเด็นข้อซักถาม 
ค าถาม : การที่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ เปิดโอกาสให้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอก จะก่อให้เกิด

ปัญหาในเรื่องใดตามมาหรือไม ่
ค าตอบ : ในกรณีปกติการเลือกนายกรัฐมนตรีจะด าเนินการ ตามมาตรา ๑๕๙ ประกอบมาตรา ๘๘ 

ส่วนกรณีเปิดโอกาสให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกได้นั้นจะเป็นไปตามบทเฉพาะกาล และใช้เพียง ๕ ปีแรกเท่านั้น
และจะต้องด าเนินการตามมาตรา ๒๗๒ ซึ่งรัฐสภาจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (คือตั้งแต่ ๕๐๑ คะแนนเสียง) ถึงจะเปิดโอกาสให้มี
นายกรัฐมนตรีคนนอกได้ การต้องใช้คะแนนเสียงเป็นจ านวนมากนั้น เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการยินยอม
พร้อมใจกันของสมาชิกรัฐสภาที่ต้องการเปิดโอกาสให้ให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ (อาจเรียกได้ว่าเป็นการ
ปรองดองในรูปแบบหนึ่ง) ทั้งนี้ มาตรา ๒๗๒ บัญญัติไว้ ดังนี้ “ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรก
ตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการตาม
มาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมี
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา 



 

 

๗๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่
พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น
เพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา  ๘๘ ในกรณี
เช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลันและในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได”้ 

 

 
๓.๓ เรื่อง กลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพของการพิจารณาคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
ผู้น าเสนอความคิด : ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต 
ผู้ร่วมสนทนา : ศาสตราจารย์พิเศษหม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์, นายอธิคม  อินทุภูติ 
 

ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต  
การพิจารณาในเรื่องกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพของการพิจารณาคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ค าว่า “มีประสิทธิภาพ” ในที่นี้ หมายถึง มีความเป็นธรรม และท าให้ทุก
ฝ่ายเกิดความรู้สึกว่า การพิจารณาเรื่องที่มีการกล่าวหากันนั้นได้ค านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย และ 
ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเอาไว้ 

 

ศาสตราจารย์พิเศษหม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์๑๗ 

หลักการและประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับการพิจารณาคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี ้

                                                           
๑๗ ที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  อดีตรองประธานศาลฎีกา และอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 



 

 

๗๙ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๑. ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเดิมผู้ที่จะถูกด าเนินคดีมีแต่เฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
เท่านั้น แต่ตามกฎหมายใหม่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน หากร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (มาตรา ๑๐ (๑)) ต้องขึ้นศาลนี้ด้วย 

๒. คดีท่ีคณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่หรือ
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (มาตรา ๑๐ (๒)) 

๓. คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่บุคคลตาม (๑) และ (๒) เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือ
ผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดทางอาญาตาม (๑) หรือ (๒) รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า
อันมิชอบด้วยหน้าที่ … (มาตรา ๑๐ (๓)) 

๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังคงก าหนดให้มีองค์คณะผู้พิพากษาในการพิพากษาคดี จ านวน ๙ คน แต่มีหลักการใหม่เพ่ือใช้
ส าหรับในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ท าให้ผู้ พิพากษาคนใดในองค์คณะ 
ผู้พิพากษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันนัดเป็นการชั่วคราว และผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาคงเหลือ 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ให้ถือว่าผู้พิพากษาเท่าที่มีอยู่เป็นองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาคดีต่อไปได้  เว้นแต่การท า
ค าสั่งที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือค าพิพากษา ซึ่งเป็นหลักการที่ดีที่นอกจากจะขจัดปัญหาข้อขัดแย้งที่องค์
คณะบางท่านไม่อาจขึ้นพิจารณาในครั้งนั้นได้โดยไม่ต้องเลือกองค์คณะใหม่แล้ว ค าพิพากษาย่อมมีประสิทธิภาพ 
เพราะตัดสินโดยองค์คณะเดิมที่ได้เริ่มต้นพิจารณาตั้งแต่ต้นจนจบ (มาตรา ๑๑ วรรคหก) 

๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ วรรคแปด (วรรคสุดท้าย) ได้ก าหนดให้ผู้พิพากษาซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศาลฎีกาตาม
วรรคหนึ่ง องค์คณะผู้พิพากษาซึ่งได้รับเลือกในการประชุมดังกล่าว  ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษา
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด เพราะเป็น
เรื่องที่ดีเป็นการให้ก าลังใจผู้พิพากษาที่มาช่วยในการปฏิบัติงาน และยังให้อ านาจองค์คณะในการมอบหมาย
บุคคลอ่ืนให้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีผู้พิพากษาที่มีความรู้ความสามารถและยังมีอายุไม่มาก 
มาช่วยอ่านเอกสารและพิจารณา ตรวจส านวน และสรุปประเด็นให้องค์คณะพิจารณาต่อไป ท าให้คดีด าเนินไป
ด้วยความรวดเร็วและมีการกลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมากยิ่งขึ้น 

๖. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ได้วางหลักในการเปิดโอกาสให้ศาลแสวงหาความจริง 
ยิ่งกว่าเคร่งครัดเรื่องระเบียบหรือกติกาเพียงอย่างเดียว เช่น มาตรา ๖ บัญญัติว่า “…ในการวินิจฉัยปัญหา
ข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้แม้ว่าการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นจะมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป
จากข้ันตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ …” 



 

 

๘๐ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๗. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ วรรคสาม บัญญัติว่า “กรณีท่ีศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง ให้ศาล (ต้อง) มีค าสั่งให้โจทก์
แก้ฟ้องให้ถูกต้อง” ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาข้อห้ามที่ไม่ให้ศาลพิพากษาเกินค าขอ และแก้ปัญหาการฟ้องเคลือบ
คลุมได้ ซึ่งจะท าให้จ าเลยเข้าใจฟ้องได้ชัดเจน  และขจัดปัญหาเทคนิคทางกฎหมาย เช่น ยกฟ้องเพราะ 
ฟ้องเคลือบคลุม เป็นต้น 

๘. แก้ไขปัญหาเรื่องคดีขาดอายุความ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๕ บัญญัติว่า “ในการด าเนินคดีอาญา 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ให้อายุความสะดุดหยุดลง 

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 

ในกรณีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้ลงโทษ มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ” 

บทบัญญัติดังกล่าวอาจมีผู้ไม่เห็นด้วยอยู่บ้าง แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานะของบุคคลที่ถูกด าเนินคดี 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ประเทศชาติอย่างมากมาย ทั้งเป็นบุคคลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่
สมควรที่จะให้บุคคลเหล่านี้หลุดพ้นจากคดีโดยการหลบหนี แล้วกลับมากระท าการท่ีเป็นผลร้ายต่อประเทศชาติ
ได้อีก 

๙. ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาล และศาลประทับรับฟ้องไว้แล้ว ให้ศาลออกหมายจับจ าเลยและให้ 
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจ าเลยรายงานผลการติดตามจับกุมเป็นระยะตามที่ศาลก าหนด   
ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการยุติธรรมมีความเข้มแข็งขึ้น เพราะผู้มีหน้าที่ติดตามจับกุมต้อง
รายงานศาลเป็นระยะๆ ว่าได้ด าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่
ศาลประทับรับฟ้องไว้ตามมาตรา ๒๗ และศาลได้ส่งหมายเรียกและส าเนาฟ้องให้จ าเลยทราบโดยชอบแล้วแต่
จ าเลยไม่มาศาล ให้ศาลออกหมายจับจ าเลยและให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกุมจ าเลยรายงาน
ผลการติดตามจับกุมเป็นระยะตามท่ีศาลก าหนด” 

 ๑๐. โจทก์อาจฟ้องจ าเลยโดยไม่ต้องมีตัวจ าเลยมาศาลได้ซึ่งเป็นหลักการใหม่เช่นกัน มาตรา ๒๗ 
บัญญัติว่า “ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาล 
ในวันฟ้องคดี ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลและอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป .ป.ช. มีหลักฐานแสดงต่อ
ศาลว่าได้เคยมีการออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมา  หรือเหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลเกิดจาก
การประวิงคดี หรือไม่มาศาลตามนัดโดยไม่มีเหตุแก้ตัวอันควร ให้ศาลประทับรับฟ้องไว้พิจารณาได้ แม้จะไม่
ปรากฏผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าศาล” และมาตรา ๒๘ บัญญัติว่า “…ในกรณีที่ได้ออกหมายจับจ าเลยและได้มีการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่ไม่สามารถจับจ าเลยได้ภายในสามเดือนนับแต่ออกหมายจับ ให้ศาลมีอ านาจ
พิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องกระท าต่อหน้าจ าเลยแต่ไม่ตัดสิทธิจ าเลยที่จะตั้งทนายความมาด าเนินการแทนตนได้ 

 บทบัญญัติมาตรานี้ไม่เป็นการตัดสิทธิจ าเลยที่จะมาศาลเพ่ือต่อสู้คดีในเวลาใดก่อนที่ศาลจะมี  
ค าพิพากษา แต่การมาศาลดังกล่าวไม่มีผลให้การไต่สวนและการด าเนินกระบวนพิจารณาที่ได้ท าไปแล้วต้องเสียไป” 



 

 

๘๑ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

เดิมในกรณีที่จ าเลยหลบหนีศาลจะมีค าสั่งจ าหน่ายคดีจนกว่าจะจับตัวจ าเลยมาได้จึงจะด าเนิน  
คดีต่อไป แต่ตามหลักการใหม่เมื่อจ าเลยใช้วิธีหลบหนี แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้คดีโดยไม่สุจริตอยู่ในตัว  
ทั้งกฎหมายก็มิได้ตัดสิทธิที่จะมีทนายความมาต่อสู้คดี ต้องถือว่าให้โอกาสจ าเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่แล้ว 
นอกจากนี้ ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างปล่อยชั่วคราวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน และปรับ (มาตรา ๓๒)
ที่ส าคัญแม้ต่อมาศาลจะพิพากษายกฟ้องจ าหน่ายคดีหรือถอนฟ้องก็ไม่ท าให้ความผิดฐานหลบหนีระงับไป 
(มาตรา ๓๒ วรรคสอง) 

๑๑. บัญญัติให้มีการรื้อฟ้ืนคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ ในกรณีที่เป็นการพิจาณาคดีลับหลังจ าเลย และ
ศาลพิพากษาว่าจ าเลยกระท าความผิด ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ ดังนี้ “ในคดีที่ศาลด าเนินกระบวนพิจารณา
ตามมาตรา ๒๘ และมีค าพิพากษาว่าจ าเลยกระท าความผิด ถ้าภายหลังจ าเลยมีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจท าให้
ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ จ าเลยจะมาแสดงตนต่อศาลและยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้รื้อฟื้นคดี
ขึ้นพิจารณาใหม่ได้แต่ต้องยื่นเสียภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา และให้ศาลมีอ านาจสั่งรื้อฟ้ืนคดี
ขึ้นพิจารณาใหม่ได้ตามท่ีเห็นสมควร ค าสั่งของศาลในกรณีเช่นนี้ให้เป็นที่สุด” 

๑๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ บัญญัติให้เมื่อศาลประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๑๐ (๑) กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หยุดปฏิบตัิหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาล
จะมีค าสั่ง ซึ่งเป็นหลักการที่ดีเพ่ือป้องกันการก้าวก่ายคดี และหยุดที่จะก่อความเสียหายต่อไป 

๑๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ บัญญัติให้ถือว่าพยานบุคคลในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เป็นพยานที่อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ในการค้นหาความจริง ซึ่งจะน ามาซึ่งความยุติธรรม 

๑๔. เมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้ว ห้ามมิให้ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง เว้นแต่จะได้ความว่าหากไม่
อนุญาตให้ถอนฟ้องจะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๑ ซึ่งไม่ให้ศาลให้ดุลพินิจ
เหมือนกับการด าเนินคดีอาญาตามท่ีเคยปฏิบัติมา 

๑๕. ถ้าเป็นคดีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต  ให้ศาลมีหน้าที่ต้องส่ง
ส านวนคดีดังกล่าวต่อไปให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งบุคคลที่เป็นองค์คณะในการ
พิจารณาอุทธรณ์ จ านวน ๙ คน ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ซึ่งไม่เคยพิจารณา
คดีนั้นมาก่อน 

๑๖. ค าพิพากษาของศาลให้อุทธรณ์ได้ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือ
ข้อเท็จจริงและที่ส าคัญก็คือ ในกรณีที่จ าเลยไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์จ าเลยจะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาล  
มีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ (มาตรา ๖๐ , มาตรา ๖๑) 



 

 

๘๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 บทบัญญัติดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่พอใจค าพิพากษาไม่ว่าข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอุทธรณ์ต่อ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ เป็นการกลั่นกรองค าพิพากษาอีกชั้นหนึ่ง ส าหรับจ าเลยที่หลบหนีไปในระหว่าง
พิจารณาจะอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อจ าเลยจะต้องมาแสดงตนต่อศาล มิใช่หลบหนีคดีไปพร้อมกับอุทธรณ์สู้คดีต่อไปได้
อีกด้วย ทั้งๆ ที่การหลบหนีของจ าเลยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตของจ าเลยอยู่ในตัว 

 เชื่อว่าวิธีพิจารณาใหม่นี้จะท าให้ความยุติธรรมรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายด าเนินคดีได้อย่างเต็มที่ 
ถ้าบุคคลนั้นๆ มาศาลด้วยมือสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
 

 

 

 

 
 

นายอธิคม  อินทุภูติ๑๘ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการท างานร่วมกันระหว่างศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อว่า
เป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการเอาคนท าความผิดมาลงโทษ ในขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่เข้ามาสู่กระบวนการของศาลนี้ด้วย 

ปัญหาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ก่อนมีรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มีดังนี ้

๑. กระบวนพิจารณามีปัญหาว่าขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง(ICCPR) Article ๑๔ ข้อ ๕ ซึ่งวางหลักว่า จ าเลยในคดีอาญาพึงได้รับสิทธิที่จะได้รับทบทวนค าพิพากษา
โดยองค์คณะผู้พิพากษาที่สูงกว่า (หรือสิทธิการอุทธรณ์) หรือไม่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ ไม่เปิดโอกาส
ให้มีการอุทธรณ์ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ ก าหนดให้อุทธรณ์ได้แต่มีเงื่อนไข ๒ ประการ คือ ๑. ต้องมี
พยานหลักฐานใหม่ที่ท าให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ และ ๒. ต้องอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแต่
มีค าพิพากษา ซึ่งมีข้อโต้แย้งว่า ไม่ใช่การอุทธรณ์ แต่เป็นการรื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ซึ่งท าได้ยากมาก  และ
ตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีคดีไหนสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้  

แต่ในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๕ วรรคสี่ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ ให้สิทธิอุทธรณ์ได้ทั้งปัญหา
ข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งตรงกับความหมายของการอุทธรณ์ตามหลักสากล 

๒. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๘ ที่ว่า โจทก์ 
ไม่จ าต้องน าตัวจ าเลยมาศาลในวันฟ้อง ซึ่งโดยหลักการฟ้องคดีอาญาต้องน าตัวจ าเลยมาศาลในวันฟ้อง อายุ
ความถึงจะสะดุดหยุดลง ทั้งนี้ ตามหลักประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๕ แต่พอไม่ต้องน าตัวจ าเลยมาศาล 
ในวันฟ้อง มีผลให้อายุความไม่สะดุดหยุดลง ซึ่งส่งผลให้บางคดีขาดอายุความในมือศาล เช่น คดี อม.๑๐/๒๕๕๓ 

                                                           
๑๘ ที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  ผู้พิพากษาศาลฎีกา และอดีตเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม  



 

 

๘๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

คดีอัลไพน์ ซึ่ง คดีนี้ ป.ป.ช. ยื่นฟ้องที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ครบก าหนดอายุ
ความ ๒๐ ปี วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เท่ากับยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว วันรุ่งขึ้นคดีก็ขาดอายุความ เป็นต้น 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ ได้บัญญัติขึ้นมาเพ่ือไขปัญหานี้ โดยบัญญัติไว้ ดังนี้ “ในการด าเนินคดีอาญา 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว  ให้อายุความสะดุดหยุดลง ในกรณี 
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  มิให้นับ
ระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความในกรณีมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้
ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๘ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ” 

ผลก็คือ เมื่อยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ไม่ว่าจะมีตัวจ าเลยมาศาลในวันฟ้องหรือไม่ อายุความก็ต้องหยุด
ลง ท าให้ไม่เกิดปัญหาคดีขาดอายุความในมือศาลดังเช่น คดีอัลไพน์อีก และในกรณีท่ีจ าเลยหลบหนีในวันนัดฟัง
ค าพิพากษา ท าให้ศาลต้องอ่านค าพิพากษาลับหลังจ าเลย ในคดีอาญาทั่วไปหากจ าเลยหลบหนีไปจนครบเวลาที่
ก าหนดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๘ จะเอาตัวจ าเลยมาลงโทษไม่ได้ เช่น ศาลลงโทษจ าคุก ๑๘ ปี 
หากจ าเลยหนีไปเกิน ๑๕ ปีจะเอาตัวจ าเลยมาลงโทษไม่ได้ เพราะล่วงเลยเวลาตามที่ก าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ (๒) แต่ในคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เมื่อมาตรา ๒๕ ตอนท้ายมิให้
น าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ ที่ภาษากฎหมายเรียกว่า “อายุความล่วงเลยการลงโทษ” มาใช้บังคับ
จะมีผลให้จ าเลยต้องหลบหนีไปตลอดชาติ  เพราะถูกจับเมื่อไหร่ก็เอาตัวไปรับโทษได้เสมอ 

๓. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐ ที่ว่า “ศาล 
มีอ านาจพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐานลับหลังจ าเลยได้” ซึ่งมีข้อโต้แย้งว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
โดยเทียบเคียงค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๖ ที่วินิจฉัยว่า พรบ.ว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ ที่ให้ศาลมีอ านาจรับฟังพยานหลักฐานที่มีที่มาจากการ
สืบพยานในศาลต่างประเทศ (ที่จ าเลยไม่มีโอกาสตรวจสอบหรือรับทราบ) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙,๔๐ (๒)(๓)(๔)(๗) และไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ตามมาตรา ๓ วรรคสอง ซึ่งปัญหาเรื่องนี้ได้รับ
การแก้ไขโดยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๑ วรรคสอง บัญญัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีลับหลังจ าเลย
ไว้ว่าให้กระท าได้ในกรณีใดบ้าง  

นอกจากนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังมีบทบัญญัติให้ศาลมีอ านาจพิจารณาคดีลับหลังจ าเลยที่หลบหนีได้ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ เพราะถือว่าการที่จ าเลยหลบหนีเท่ากับสละสิทธิในการต่อสู้คดี ซึ่งเป็นหลักการ
ที่มีอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของประเทศท่ีใช้ระบบไต่สวนบางประทศ เช่น ฝรั่งเศส  
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แต่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิในการต่อสู้คดีของจ าเลยที่
หลบหนีด้วย กล่าวคือ ไม่ตัดสิทธิจ าเลยที่จะตั้งทนายความมาด าเนินคดีแทนตนและไม่ตัดสิทธิจ าเลยที่จะมา
ศาลเพ่ือต่อสู้คดีก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษาในมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ทั้งยังให้สิทธิรื้อฟ้ืนคดีขึ้น
พิจารณาใหม่ด้วยในมาตรา ๒๙  

๔. จ าเลยในคดีที่ศาลมีค าพิพากษาไม่มาศาลในระหว่างการพิจารณาคดีหรือในวันนัดฟังค าพิพากษา 
บางคดีจ าเลยก็ไม่เคยมาศาลเลย เช่น คดีคลองด่าน คดีท่ีดินรัชดา คดีจ าน าข้าว เป็นต้น 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ โดย ๑. ในเรื่องอายุความ กล่าวคือ การบัญญัติไม่ให้นับเวลาที่
หลบหนีมาเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และ  ถ้าจ าเลยหนีในวันนัดฟังค าพิพากษาจะไม่ได้รับประโยชน์จากอายุ
ความล่วงเลยการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ และ ๒. กลไกการฟ้องโดยไม่มีตัวจ าเลยมาศาล 

๕. การด าเนินกระบวนพิจารณาในบางคดียังคล้ายระบบกล่าวหา มีการซักถามพยานซ้ ากับที่มีใน
บันทึกถ้อยค าของพยานในชั้น ป.ป.ช. ที่พยานรับรองแล้ว และทนายจ าเลยยังชินกับการถามพยานในรูปแบบ
การถามค้าน  

๖. การที่ศาลถามพยานเอง (ซึ่งเป็นไปตามระบบไต่สวน) ท าให้จ าเลยมีความรู้สึกเหมือนไม่ได้สู้กับ
โจทก์เท่านั้น ยังต้องสู้กับศาลด้วย 

๗. ปัญหาจากประมวลจริยธรรมตุลาการ ข้อ ๙ “ผู้พิพากษาพึงระลึกว่าการน าพยานหลักฐานเข้าสืบ
และการซักถามพยานควรเป็นหน้าที่ของคู่ความและทนายความของแต่ละฝ่ายที่จะกระท า ผู้พิพากษาพึงเรียก
พยานหลักฐานหรือซักถามพยานด้วยตนเองก็ต่อเมื่อจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมหรือมีกฎหมาย
บัญญัติไว้ให้ศาลเป็นผู้กระท าเอง” ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้เป็นระบบไต่สวนแล้ว ผู้พิพากษาก็ต้องมีการปรับตัว
และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ทั้งนี้ ทั้งระบบไต่สวนและระบบกล่าวหา ต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย และต่างก็สามารถใช้ค้นหาความ
จริงได้ ซึ่งในปัจจุบันคดีท่ีใช้ระบบไต่สวนในศาลไทย มีดังนี้ 

๑. คดีท่ีอยู่ในอ านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๒. คดีเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. 
๓. คดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. คดีอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 
๕. คดีค้ามนุษย์ 

กระบวนการพิจารณาคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
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๑. คดีท่ีอยู่ในอ านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ได้แก่ 
๑) คดีอาญา ซึ่งมีฐานความผิดได้แก่ 

 - ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ – ๑๖๖ 
 - ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๐ – ๒๐๓ 
 - ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

๒) คดีร่ ารวยผิดปกติ ซึ่งมีฐานความผิด ได้แก่ 
 - การมีทรัพย์สินมากผิดปกติ 
 - การมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนมากผิดปกติ 
 - การมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ 
 - การได้ทรัพย์มาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้

อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ 
๓) คดีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือยื่นเท็จ  
    องค์ประกอบความผิดของคดีนี้ คือ  

  - จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
หรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และ 

- มีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน 
๔) คดีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กระท าผิดเสียเอง 

๒. บุคคลที่อยู่ในอ านาจของศาลนี้ 
    ก. คดีอาญาและคดีร่ ารวยผิดปกติ 

๑) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 

๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เพ่ิมข้ึนมาตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐) 
๓) ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ (เพ่ิมข้ึนมาตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐) 
๔) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (เพ่ิมข้ึนมาตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐) 
๕) ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน (เพ่ิมข้ึนมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐) 
๖) ผู้ให้สินบน 

                 ข. คดีจงใจไม่ยื่นบัญชี 
 - ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามที่บัญญัติไว้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
 - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 - ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 - ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

  - กรรมการ ป.ป.ช.  
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  - เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ  มีขั้นตอนและประเด็นที่

น่าสนใจ ดังนี้ 

๑. การเลือกองค์คณะ 
- องค์คณะมี ๙ คน เนื่องจากเป็นคดีใหญ่ 
- การถอนตัวต้องให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ 
- มีองค์คณะ ๗ คน ก็สามารถพิจารณาคดีต่อไปได้ โดยไม่ต้องเลื่อนการพิจารณาเหมือนดัง 

กฎหมายเดิม 
- เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านองค์คณะผู้ พิพากษาได้ แต่ต้องยื่นค าร้องก่อนเริ่มการไต่สวน

พยานหลักฐาน 

๒. การยื่นฟ้อง 
- ผู้มีอ านาจฟ้องคือ อัยการสูงสุด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ตัวอย่างคดีที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ฟ้องเอง เช่น คดีรถดับเพลิง คดีหวยบนดิน เป็นต้น) 

- เมื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ให้อายุความสะดุดหยุดลง ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนี  
ไประหว่างถูกด าเนินคดี มิให้นับระยะเวลาที่ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และ
ในกรณีมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปมิให้น าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ 
มาใช้บังคับ 

- ต้องมีการชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริง
ต่อไปได ้

- ถ้าฟ้องไม่ถูกต้อง ศาลสั่งให้โจทก์แก้ไขฟ้องให้ถูกต้องได้ 

- โดยหลักการฟ้องต้องเอาตัวจ าเลยมาศาลด้วย แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่จ าเลยหลบหนีก็ให้ศาลสั่ง
ประทับรับฟ้องได้ ถ้ามีหลักฐานมาแสดงต่อศาลว่า ได้เคยมีการออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมา  
หรือเหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลเกิดจากการประวิงคด ีหรือไม่มาศาลตามนัดโดยไม่มีเหตุแก้ตัวอันควร 

- ศาลสามารถพิจารณาคดีลับหลังจ าเลยได้ ถ้าศาลได้ส่งหมายเรียกและส าเนาฟ้องให้จ าเลยทราบ
โดยชอบแล้วแต่จ าเลยไม่มาศาล ให้ศาลออกหมายจับจ าเลย และไม่สามารถจับจ าเลยได้ภายในสามเดือนนับแต่
ออกหมายจับ ก็ให้ศาลมีอ านาจพิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องกระท าต่อหน้าจ าเลย เพราะถือว่าจ าเลยสละสิทธิไม่
มาต่อสู้คด ีแต่ไม่ตัดสิทธิจ าเลยที่จะตั้งทนายความมาด าเนินการแทนตนได้ 

- ในคดีที่ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาลับหลังจ าเลย และมีค าพิพากษาว่าจ าเลยกระท าความผิด  
ถ้าภายหลังจ าเลยมีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจท าให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ จ าเลยจะมาแสดง
ตนต่อศาลและยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้รื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้แต่ต้องยื่นเสียภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
ศาลมีค าพิพากษา และให้ศาลมีอ านาจสั่งรื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร ค าสั่งของศาลในกรณี
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เช่นนี้ให้เป็นที่สุด และการรื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ไม่มีผลให้การไต่สวนและการด าเนินกระบวนพิจารณาที่ได้
ท าไปแล้วต้องเสียไป 

- นับแต่วันที่จ าเลยได้รับส าเนาฟ้อง ให้จ าเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดส าเนาเอกสารในส านวน 
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ซึ่งถ้าเป็นคดีอาญาทั่วไป จ าเลยจะเห็นส านวนของพนักงานสอบสวน
หลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๕) 

- ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยซึ่งหลบหนีไปในระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราว (หนีประกัน) ถือว่าเป็น
การกระท าผิดอาญาอีกฐานหนึ่ง 

๓. วันนัดพิจารณาครั้งแรกการตรวจพยานหลักฐาน และการไต่สวนพยานหลักฐาน จะเหมือนกับที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเดิม 

๔. การพิพากษาคดี 
- ก าหนดให้มีการริบทรัพย์ตามมูลค่า กล่าวคือ ในการพิพากษาคดีหรือภายหลังจากนั้น ถ้าความ

ปรากฏแก่ศาลเองหรือความปรากฏตามค าขอของโจทก์ว่า สิ่งที่ศาลจะสั่งริบหรือได้สั่งริบ โดยสภาพไม่สามารถ
ส่งมอบได้ สูญหาย หรือไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือได้มีการน าสิ่งนั้นไปรวมเข้ากับ
ทรัพย์สินอื่น หรือได้มีการจ าหน่ายจ่าย โอนสิ่งนั้น หรือการติดตามเอาคืนจะกระท าได้โดยยากเกินสมควร หรือ
มีเหตุสมควรประการอ่ืน ศาลอาจก าหนดมูลค่าของสิ่งนั้นโดยค านึงถึงราคาท้องตลาดในวันที่ศาลมีค าพิพากษา
หรือค าสั่ง และสั่งให้ผู้มีหน้าที่ต้องส่งสิ่งที่ศาลสั่งริบช าระเป็นเงินแทนตามมูลค่าดังกล่าวภายในเวลาที่ศาล
ก าหนด 

- การท าค าสั่งที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดหรือการพิพากษาคดี ให้ผู้พิพากษาในองค์คณะผู้พิพากษาทุก
คนท าความเห็นในการวินิจฉัยคดีเป็นหนังสือโดยสังเขป พร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม และให้ที่
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติโดยให้ถือมติตามเสียงข้างมาก 
๕. การอุทธรณ์ 

- ในกรณีที่จ าเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ จ าเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้า
พนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ 

- คู่ความทุกฝ่ายมีสิทธิอุทธรณ์ท้ังปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย 

ประเด็นข้อซักถาม 
๑) ค าถาม : การขอให้รื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้แต่ต้องยื่นเสียภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีค า

พิพากษา อยากทราบว่า ระยะเวลา ๑ ปีมีหลักคิดมาจากที่ใด 
    ค าตอบ  ๑ ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ที่คนทั่วไปควรจะใช้สิทธิเพ่ือปกป้องตนเอง แต่ในความ

เป็นจริงการรื้อฟ้ืนคดีจะไม่เกิดเลยถ้าจ าเลยไม่หนีคดี ทั้งนี้ประเด็นเรื่อง ๑ ปี ได้มีการบัญญัติเพ่ิมขึ้นในชั้นการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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๒) ค าถาม : ในคดีจ าน าข้าว ซึ่งจ าเลยต่อสู้ว่าผู้พิพากษาน าข้อเท็จจริงที่ไม่อยู่ในค าฟ้อง (นอก
ส านวน) มาใช้ในการพิจารณาคดี ดังนั้นอยากทราบว่าหลักเกณฑ์ในการรับพยานหลักฐานเข้ามาในส านวนมีวิธี
พิจารณาอย่างไร 

    ค าตอบ  ในคดีจ าน าข้าว ตอนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนนั้นมีพยานหลักฐานไม่มาก แต่พอน า
สืบคดีในศาล คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้น าสืบพยานหลักฐานในคดีจีทูจีเข้ามาด้วย ในระบบไต่สวนแม้ศาลจะมี
บทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริง แต่ก็ต้องเกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงกับค าฟ้องด้วย คดีนี้เมื่อศาลเห็นว่า
เกี่ยวเนื่องกับค าฟ้องและให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. น าเข้าไต่สวนได้พยานหลักฐานนั้นก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐาน
ในส านวน 

 

๓.๔ มาตรการใหม่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
      ผู้น าเสนอความคิด : นายภัทระ  ค าพิทักษ์   
      ผู้ร่วมสนทนา : ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ 

 

นายภัทระ  ค าพิทักษ์๑๙  

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๔ บัญญัติหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไว้ ดังนี้ 

(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่า ๑) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ๒) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ๓) ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือ ๔) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพ่ือด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มีข้อสังเกตว่า อนุมาตรา
นี้ไม่น ามาใช้กับบุคคลที่เป็น “เจ้าหน้าที”่) 

                                                           
๑๙

 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
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(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท า ๑) ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือ ๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ ๓) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพ่ือ
ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๔) หน้าที่และอ านาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  
ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้น าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีโครงสร้างของกฎหมายแบ่งออกเป็น   
๑๑ หมวด ดังนี้  

หมวด ๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
หมวด ๒ การไต่สวน  
หมวด ๓ การด าเนินการกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งเฉพาะ  
หมวด ๔ การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หมวด ๕ การด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน   
หมวด ๖ การขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
หมวด ๗ การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
หมวด ๘ ความร่วมมือกับต่างประเทศ  
หมวด ๙ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
หมวด ๑๐ กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
หมวด ๑๑ บทก าหนดโทษ  
บทเฉพาะกาล 
โดยมีมาตราที่ส าคัญ มาตรการใหม่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

๑. ร่างมาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติให้บุคคลต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

(๑) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
(๓) ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
(๔) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ซึ่งด ารงต าแหน่ง

ตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป  
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(๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง  และวิธีพิจารณา
คดีปกครอง ซ่ึงด ารงต าแหนง่ต้ังแต่อธบิดีศาลปกครองชัน้ตน้ข้ึนไป  

(๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่
อธิบดีอัยการขึ้นไป  

(๗) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  
(๘) ต าแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นก าหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
(๙) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน

สมรสด้วย (ซึ่งเป็นถือหลักการใหม่ที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐) 

๒. ร่างมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม บัญญัติว่า “การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น
ตามก าหนด ดังต่อไปนี้  

(๑) ต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ให้ยื่นเมื่อเข้ารับต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่ง  

(๒) ต าแหน่งอ่ืนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด นอกจาก (๑) ให้ยื่นเมื่อเข้ารับต าแหน่งและเมื่อพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังด ารงต าแหน่ง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ” (อนุมาตรานี้
เป็นหลักการใหม่ท่ีเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐) 

๓. การตรวจสอบการคอรัปชั่นต้องได้รับความร่วมมือจากสังคม ทั้งนี้ได้บัญญัติไว้ในร่างมาตรา ๑๐๔ 
ซึ่งบัญญัติว่า “เพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับจ านวนทรัพย์สินและหนี้สิน และที่ตั้งของทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่ง
ตามมาตรา ๑๐๐ (๑) เฉพาะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และบุคคล
ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) และ (๓) รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว ข้อมูลโดยสรุป
ดังกล่าวต้องไม่ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่จ าเป็นหรือที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้ (ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครอง 
ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๓๒) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด” 

๔. ร่างมาตรา ๑๐๙ บัญญัติให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องเปิดเผย ผลการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินของผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป การเปิดเผยดังกล่าวให้เปิดเผยว่าผิดปกติหรือไม่  

ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผิดปกติ การเปิดเผยเช่นนั้น ไม่เป็นการตัด
อ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยของความถูกต้อง
หรือความมีอยู่จริงขึ้นในภายหลัง  

๕. ก าหนดระยะเวลา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอให้ปฏิรูปโดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามหน้าที่ต้องมีการไต่สวน  และมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่
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คณะกรรมการ ป .ป .ช . ก าหนด ซึ่งต้องไม่ เกินหนึ่ งปีนับแต่วันเริ่มด าเนินการ  ในกรณีที่มี เหตุจ า เป็น
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปตามที่จ าเป็นได้แต่รวมแล้ว ต้องไม่เกินสองปี เว้นแต่เป็น
เรื่องที่จ าเป็นต้องเดินทางไปไต่สวนในต่างประเทศ  หรือขอให้หน่วยงานของต่างประเทศด าเนินการไต่สวน  
ทั้งเป็นไปตามร่างมาตรา ๔๗ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๑) 
ซึ่งบัญญัติว่า ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

๖. ร่างมาตรา ๓๒ ก าหนดให้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องก าหนดมาตรการและกลไก เพ่ือให้
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ  ในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต  
ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส  
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

๗. ก าหนดให้มีกองทุนป้องกันและปราบกรามการทุจริตแห่งชาติ ไว้ในหมวด ๑๐ โดย ร่างมาตรา 
๑๕๕ (๒) บัญญัติให้ รัฐบาลต้องจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือสมทบเข้ากองทุน ป.ป.ช. ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่า
รัฐบาลไหนให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบกรามการทุจริตแห่งชาติมากน้อยเพียงใด โดยดูจากปริมาณ
เงินที่อุดหนุนเพ่ือสมทบเข้ากองทุน โดยร่างมาตรา ๑๕๗ ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช.  
เพ่ือดูแลรับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และคณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช. 
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส านักงาน  หนึ่งคน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหนึ่งคน  

๘. ร่างมาตรา ๑๓๑ บัญญัติให้ “บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า
ความผิดกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน  หากได้ให้ถ้อยค า หรือ แจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูล การกระท าผิดของเจ้า
พนักงานของรัฐรายอ่ืนหรือผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืนนั้นและคณะกรรมการ  ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็น
พยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดช่องให้มีการกันบุคคลไว้เป็นพยานส าหรับคนที่กระท าผิดเล็กน้อยหรือไม่สมควร 
ต้องได้รับโทษ เพ่ือที่จะได้จับตัวการใหญ่ได้มากขึ้น 

๙. มาตรา ๑๒๔ วางหลักว่า “ห้ามมิให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ด าเนินการเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะ
เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม 
หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้า
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พนักงานของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม  
หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ภายใน
สองปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

๑๐. สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ซึ่งจะต้องคอยดูว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนในประเด็นใดบ้างต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  มหาคุณ๒๐ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ เป็นหลักการส าคัญที่จะต้องใช้
ประกอบการพิจารณาในการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งอนุสัญญานี้ได้
ก าหนดนิยามของค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ไว้ครอบคลุมบุคคลทุกคนที่เป็นผู้ใช้อ านาจรัฐ 

รัฐธรรมนูญฯ  ๒๕๖๐ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. .... มีมาตราที่ส าคัญ มาตรการใหม่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญฯ  ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๔ ได้บัญญัติ แยกการด าเนินการกับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 
ออกจากผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่า 
การตรวจเงินแผ่นดิน และรัฐธรรมนูญฯ  ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัตินิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ว่าหมายถึงใคร
บ้าง แต่ได้มาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  
ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้น าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่างมาตรา ๔ ได้บัญญัติเพ่ิมค านิยาม 
ค าว่า “เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ตุลาการ 

                                                           
๒๐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญ อดตีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 



 

 

๙๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจะครอบคลุมบุคคลทุกประเภท
ที่ได้บัญญัติไว้รัฐธรรมนูญฯ  ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๔ ดังนั้น ต่อไปนี้ ค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” กับค าว่า 
“เจ้าพนักงานของรัฐ” จึงมีความหมายแตกต่างกัน และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... จึงได้ก าหนด  
บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๙๑ ว่า “บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่ ใช้บังคับอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับและอ้างถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้ถือว่าอ้างถึง 
เจ้าพนักงานของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” 

๒. สื่อมวลชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพราะประชาชนไม่กล้า
แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ประชาชนจะกล้าแจ้งข้อมูลแก่สื่อมวลชน ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการตาม  
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
อันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกใน 
การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ร่างมาตรา ๓๒ ซึ่งก าหนดให้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องก าหนดมาตรการและ
กลไก เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้บัญญัติเพ่ิมร่างมาตรา ๑๒๘/๑ ซึ่งบัญญัติว่า  
“…  ผู้ใดแจ้งถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ถ้าได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิด 
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองประชาชนผู้สุจริตในการชี้เบาะแส ซึ่งจะสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ 

๓. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 
ร่างมาตรา ๓๑ บัญญัติว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ านาจเสนอมาตรการ ความเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต การกระท าความผิด ต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือการกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  

(๒) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด  

(๓) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการใด ที่เป็นช่องทาง
ให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการได้ …” 



 

 

๙๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ซึ่งต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เพ่ิม ข้อความในวรรคสองของร่างมาตรานี้ว่า “ในการ
จัดท ามาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด” 

๔. ร่างมาตรา ๓๔ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ามีการด าเนินการ
อย่างใดในหน่วยงานของรัฐอันอาจน าไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตรวจสอบโดยเร็ว (เป็นแนวทางป้องกัน ซึ่งน าแนวคิดมาจาก ป.ป.ช. ฮ่องกง) ถ้าผลการตรวจสอบ
ปรากฏว่ากรณีมีเหตุอันควรระมัดระวัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวและคณะรัฐมนตรีทราบ  พร้อมด้วย
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข” ซึ่งต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ปรับปรุงถ้อยค าใหม่ เป็นดังนี้ “ในกรณี
ที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการด าเนินการอย่างใดในหน่วยงานของรัฐอัน
อาจน าไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตรวจสอบโดยเร็วถ้าผล
การตรวจสอบปรากฏว่ากรณีมีเหตุอันควรระมัดระวัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวและคณะรัฐมนตรี
ทราบ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข” ตัวอย่างที่ผ่านมา เช่น กรณี ป.ป.ช.เตือนคณะรัฐมนตรี 
ในกรณี ขสมก. มีโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

๕. รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๘ ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐพึงส่งเสริม
ให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะ 
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน”  
ซึ่งเป็นหลักการที่ดีมาก เพราะการตรวจสอบอ านาจรัฐนอกจากจะเป็นอ านาจของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว 
ยังเป็นอ านาจของประชาชนด้วย ซึ่งการจัดสัมมนาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้กับสื่อมวลชนในวันนี้  
ก็ถือว่าเป็นการด าเนินการตามมาตรานี้  

๖. รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติว่า “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ 
และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม (ซึ่งบัญญัติขึ้น
ตั้งแต่ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐) เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม” 
ซึ่งมาตรานี้ถือว่าเป็นเชื้อในการตรวจสอบอ านาจรัฐ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ได้ตัดสินไว้ในคดี อม.๒๒/๒๕๕๘ 
คดีแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ (คดีรับจ าน าข้าว) ระหว่างอัยการสูงสุด โจทก์ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร จ าเลยว่า 
“...มาตรา ๓ บัญญัติให้องค์กรที่ใช้อ านาจอธิปไตยแบ่งแยกออกเป็นสามฝ่ายคือ บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ 
โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือเป็นกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลกัน การใช้อ านาจอธิป ไตยของแต่ละฝ่ายต้องเป็นไป 



 

 

๙๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ตามบทกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และย่อมถูกตรวจสอบการใช้อ านาจได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทาง
การเมืองโดยองค์กรทางการเมือง หรือตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการหรือศาล อีกท้ังตามรัฐธรรมนูญก็ยังบัญญัติ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องด าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบาย 
ที่แถลงไว้ และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภา  
เห็นได้ชัดเจนว่าการกระท าของฝ่ายบริหารย่อมต้องถูกตรวจสอบการใช้อ านาจเช่นเดียวกับองค์กรที่ใช้อ านาจ
รัฐโดยทั่วไป   ...” ซ่ึงถ้อยค าของศาลในเรื่องนี้ถือเป็นถ้อยค าที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าผลแพ้ชนะของคดี ซึ่งเป็นไป
ตามหลักที่ว่า ผู้มีหรือใช้อ านาจรัฐจะต้องถูกตรวจสอบได้ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

บทที่ ๔ 
สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

๔.๑ คุณสมบัติและการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

      บรรยายโดย นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง 

      ผู้ร่วมสนทนา นายค านูณ สิทธิสมาน 

 

 

นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง๒๑ 

  ศาลรัฐธรรมนูญ  
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรส าคัญที่จัดตั้งขึ้นมา เป็นองค์กรที่มีอ านาจในทางตุลาการที่วินิจฉัยชี้ขาด ดูแล 

พิทักษ์ และบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎเกณฑ์สูงสุดของประเทศ บทบัญญัติ
ของกฎหมายใด หรือการกระท าใดจะขัดหรือแย้งไม่ได้ ประเทศที่เป็นต้นแบบของศาลรัฐธรรมนูญเช่น เยอรมัน 
ออสเตรีย ฝรั่งเศส องค์กรนี้เป็นองค์กรส าคัญ ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งตุลาการจึงต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
หลากหลายด้าน เช่น ด้านกฎหมาย จะต้องพิจารณาวินิจฉัยตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หรือการกระท าที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย เป็นต้น ด้านรัฐศาสตร์ จะเข้ามาช่วยพิจารณา 
ในเรื่องการบังคับใช้ การบริหารจัดการหน่วยงาน การบริหารงานตามกฎหมาย นโยบายต่างๆ ด้านสังคม และ  
ด้านอื่นๆ เพ่ือท าให้การใช้อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญอย่างมาก เช่น 
มาตรการในเรื่องการถอดถอนที่เคยเป็นของวุฒิสภา มาก าหนดเป็นเรื่องคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามของ
องค์กร หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่างๆ ถ้าไม่เป็นไปตามคุณสมบัติก็ต้องมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็น  

                                                           
๒๑เลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนญู คนท่ีสอง และกรรมการร่างกฎหมายประจ าส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 

 

๙๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ผู้วินิจฉัยชี้ขาด หรือในเรื่องของการเพ่ิมอ านาจในการดูแลขององค์กรอิสระ ที่จะกล่าวอ้างว่าเป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ การตีความ การใช้สิทธิของบุคคล การดูแลเรื่องการเพ่ิมเติมอ านาจ การใช้สิทธิของบุคคลที่
ถูกละเมิด ล่วงเกิน สามารถฟ้องตรงมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ จะต้องให้บริการแกประชาชน 
มีการร้องเรียนถ้ารัฐไม่ท าหน้าที่ หากรัฐไม่ด าเนินการตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด สามารถมาร้องเรียนต่อที่ 
ศาลรัฐธรรมนูญ  

องค์กรอิสระ 

องค์กรอิสระ เป็นองค์กรที่ตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรที่ประสงค์ให้ปลอดจากอ านาจ
อิทธิพลของบุคคล ที่อาจมีส่วนได้เสียกับกิจการอันเป็นหน้าที่ขององค์กรนั้น โดยเฉพาะอ านาจของข้าราชการ
การเมืองและอ านาจของข้าราชการประจ า มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการท าหน้าที่บริหารราชการและ
กิจการของรัฐ ซึ่งมีจ านวน ๕ องค์กรคือ ๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๓) คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ๔) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ๕) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ยกระดับให้เป็นองค์กรอิสระเพ่ิมเติม 

ความส าคัญขององค์กรอิสระ  
๑. จ าเป็นที่ต้องมีองค์กรที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพ่ือเยียวยาปัญหาของประชาชน 

จากการใช้อ านาจรัฐหรือการกระท าของบุคคลและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการใช้วิธีการในทางศาล
อาจมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ  
การฟ้องร้องและการด าเนินคดีในศาล 

 ๒. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกตรวจสอบเกี่ยวกับความสุจริตในการใช้อ านาจรัฐและตรวจสอบเกี่ยวกับ 
การใช้อ านาจรัฐ 

 ๓. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบที่จะลดและขจัดการซื้อเสียงและเปิดโอกาสให้คนดี  
มีคุณภาพคุณธรรมเข้าสู่ระบบการเมือง 
 ๔. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกในการเสริมสร้างระบบการเมืองและพรรคการเมืองที่มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 ๕. มีความจ าเป็นต้องมีกลไกที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลางสามารถด ารงความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มีการแก้ไขอ านาจหน้าที่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่ง … อายุไม่ต่ ากว่า 
สี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี มีการก าหนดคุณสมบัติให้องค์กรอิสระมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม 
กล้าหาญ (การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจ) และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ หลักส าคัญในเรื่องของ
การท างานท าให้การก าหนดคุณสมบัติในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ สูงขึ้น  

 

 

 

 



 

 

๙๙ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จ านวนทั้งหมด ๗ คน วาระการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี 
คุณสมบัติ 
เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจั ดการ 

การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับการสรรหา  
จากคณะกรรมการสรรหา จ านวนห้าคน  

เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
และเคยดารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่า อธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน 

หน้าที่และอ านาจ 

๑) จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ  

๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปโดยสุจริตและ 
เที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือการนี้  ให้มีอ านาจสืบสวน
หรือไต่สวนได้ตามที่จ าเป็นหรือที่เห็นสมควร 

๓) สั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ 
และสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย หากการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการ ออก
เสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้สมัครรับ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทาการ
หรือรู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอ่ืน ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือทาให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  

๕) ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย และหน้าที่และอ านาจอ่ืนตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

มาตรการจัดการการเลือกตั้งไม่สุจริตและเท่ียงธรรม 

(ก่อนประกาศผล) 

๑) สั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้ง 

๒) สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว 
(หลังประกาศผล) 

- ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  

 
 
 



 

 

๑๐๐ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

มาตรการคุ้มครอง 

ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
หรือเมื่อประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการ 
การเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีท่ีจับในขณะกระท าความผิด  

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระท าความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการ  
การเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ให้รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
มีอ านาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการ การเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าท่ีมีอยู่ เป็นผู้ด าเนินการ  

๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

คุณสมบัติ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่า
อธิบดีหรือหัวหน้า ส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน  

ผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี จ านวนหนึ่งคน  
หน้าที่และอ านาจ 
๑. เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระ
แก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

๒. แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจาก  
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้ขจัด หรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น  

๓. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ 
หน้าที่ของรัฐ  

การด าเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

- หากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

- หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการต่อไป 

- บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยไม่ชักช้า  

- กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครอง
พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า 

 
 



 

 

๑๐๑ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คุณสมบัติ ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 

ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จ านวน ๙ คน 

หน้าที่และอ านาจ 

๑. ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ 
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างร้ายแรง 

๒. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม 

๓. ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง ในองค์กรอิสระ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผย ผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว 

๔. หน้าที่และอ านาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น 
การด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

- จัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต 
และเท่ียงธรรม  

- มอบหมายให้หน่วยงาน ของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตด าเนินการแทน ในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือท่ีเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับ  

- ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้น 

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงิน

แผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงิน
แผ่นดิน ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

หน้าที่และอ านาจ 

๑. วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 

๓. ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ และกฎหมายว่าด้วย วินัย
การเงินการคลังของรัฐ  



 

 

๑๐๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๔. ให้ค าปรึกษา แนะนา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ ในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน  

๕. สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  

คุณสมบัติผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติท้ังปวงในการใช้ดุลพินิจ 

- มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

- ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  

- ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

- ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน มีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ให้ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

- เพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือพิจารณา 

- ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบ ให้ปรึกษาหารือร่วมกับ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) หากที่
ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้ง สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย  

๕. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

คุณสมบัติ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน เป็นกลาง
ทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  

บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องก าหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมใน 
การสรรหาด้วย  

หน้าที่และอ านาจ 

๑. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า 
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง  



 

 

๑๐๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๒. จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ เสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

๓. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน 

๔. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ  
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  

๕. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
๖. เมื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานหรือข้อเสนอแนะแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลา ในการด าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

การสรรหากรรมการในองค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการองค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การสรรหาใช้วิธีการเดียวกับรัฐธรรมนูญ 

๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ เพียงแต่การสรรหาและวิธีการสรรหาเปลี่ยนไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  

๑. ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 

๒. ประธานศาลปกครองสูงสุด  
๓. ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้น าฝ่ายค้าน 

๔. ผู้แทนจากศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ (ซึ่งมิใช่องค์กรที่ก าลังสรรหา) 
การสรรหา  
ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนด

วิธีการสรรหาไว้มาก โดยก าหนดกรอบลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติไว้ เนื่องจากต้องการให้คณะกรรมการสรร
หาได้ใช้ดุลพินิจ ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการองค์กร
อิสระ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ก าหนด  

การท าหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา คือสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการองค์กรอิสระให้
คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเ พ่ือคัดสรรให้ ได้บุคคลซึ่ งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา หากมีปัญหาในการวินิจฉัยให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาในการวินิจฉัยชี้ขาด 

การคัดเลือก  
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

 
 
 



 

 

๑๐๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

การสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน  

การสรรหามีการปรับเปลี่ยน เพราะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกับองค์กรอิสระอ่ืน  
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  

๑. ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
๒. ประธานศาลปกครองสูงสุด 

๓. ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้น าฝ่ายค้าน 

๔. ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน ๓ คน 

๕.  ผู้แทนสภาทนายความ ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุข ผู้แทนสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน  

๖. อาจารย์ประจ าหรือผู้เคยเป็นอาจารย์ประจ าในสถาบัน อุดมศึกษา ซึ่งเคยสอนหรือท างานด้าน 
สิทธิมนุษยชนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐ ปี จ านวน ๑ คน 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

๑. รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

๒. รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

๓. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

๔. มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือ  
การบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

กระบวนการสรรหา/คัดเลือก 

คณะกรรมการสรรหาจะต้องปรึกษาหารือว่าจะใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็น หรือวิธีอ่ืนใด  
ซึ่งจะต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและบันทึกเหตุผลในการเลือกเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบได้ภายหลัง  
และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน ๒ ใน ๓   

มาตรา ๒๗๓  ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และ 
เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดท าขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว การด ารงต าแหน่ง
ต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดท าขึ้น ตามมาตรา ๒๖๗ การพ้นจากต าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 



 

 

๑๐๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายค านูญ สิทธิสมาน๒๒ 
 

ตั้งข้อสังเกตในเรื่องคุณสมบัติและการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ดังนี้ 

เรื่ององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ให้อ านาจเพ่ิมขึ้นมาก ผู้ที่จะมาด ารง
ต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ต้องดูว่าที่มาของคนที่
จะมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระมาอย่างไร โดยส่วนใหญ่มาจากการสรรหามีที่มาจาก
การคัดเลือกจากองค์กร ๒ ส่วนคือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนหนึ่ง และกรรมการการเลือกตั้งจ านวนหนึ่ง และ
ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาเป็นประเด็นตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เป็นต้นมาว่าใครควรจะมาเป็นกรรมการ
สรรหา ท าอย่างไรจะได้บุคคลที่มีความชอบธรรมและมีความส าคัญเข้าไปท าหน้าที่ ซึ่งระบบคณะการสรรหาของ
รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๓ เป็นบทบัญญัติในการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งเป็นต้นแบบที่ถูกน าไปใช้ในการสรรหากรรมการองค์กรอิสระทั้งหมดยกเว้นการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน  
ระบบนี้เรียกให้จ าง่ายๆ ว่า ระบบ ๙ อรหันต์ ที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการสรรหาทุกชุด  
จึงขอตั้งข้อสังเกตว่า ๑) ประธานศาลฎีกามีภารกิจเพ่ิมขึ้นและมีอ านาจเพ่ิมขึ้น ๒) ศาลฎีกามีภารกิจเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก 

                                                           
๒๒กรรมการปฏริูปกฎหมาย 



 

 

๑๐๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

เป็นศาลที่ต้องท าหน้าที่พิจารณาและตัดสินคดีกระท าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมร้ายแรง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน  

- มาตรา ๒๐๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา จะมีตัวแทนของฝ่ายการเมือง ๒ ต าแหน่งคือ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสองเสียงที่ตามธรรมชาติมักมีความเห็น 
ที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน อาจท าให้ไม่มีผลในทางการเปลี่ยนแปลง 

- รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการสรรหาไว้สูงเทียบเท่ากับผู้ที่จะมาเป็นกรรมการ
องค์กรอิสระ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจท าให้ต้องใช้เวลานานในการสรรหา  

- รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ใช้ค าที่เป็นนามธรรมในการก าหนดคุณสมบัติอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่วินิจฉัยและ
พิสูจน์ยาก เช่น  

มาตรา ๒๑๕ วรรคสอง บัญญัติว่า “การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไป 
โดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญและปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ”  

นายธนาวัฒน์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมในประเด็นว่า การร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้มี ๒ นัยที่เป็นเป้าประสงค์ 
ค าว่า “ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ประจักษ์” เป็นค าที่มีการเขียนไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ โดยใช้กับผู้ตรวจ 
การแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพราะเป็นผู้ดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ทั้งนี้ การใช้ถ้อยค าใน 
เชิงนามธรรมเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ท าหน้าที่ดังกล่าว เช่น ในการพิจารณาคดีต้องใช้ความ
ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง  ทั้งนี้ ยอมรับว่าเป็นการเขียนเชิงนามธรรมต้องการผล ดังนี้  ๑) ในทางปฏิบัติให้พิสูจน์การท า
หน้าทีข่องตนเองหรือรับรองตนเอง โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามที่ก าหนดไว้ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้า
มาท าหน้าที่ ๒) หากไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดอาจเป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่งได้ ซึ่งมีผลในทางการควบคุม
ต่อไปในอนาคต  

มาตรา ๑๖๔ บัญญัติว่า “ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบและ
ระมัดระวังในการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม” 

นายธนาวัฒน์ ได้อธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว่า เจตนารมณ์ในการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้ความ
ระมัดระวังพอสมควร เพราะรัฐธรรมนูญเมื่อเขียนเป็นหนังสือแล้วจะต้องแปลและเผยแพร่ไปทั่วทุกประเทศ  
การเขียนรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เป็นการเขียนเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีก และต้องเขียน  
ในสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตเช่น เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติ  
ในมาตรา ๑๖๔ มีเจตนารมณ์เพ่ือให้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีค านึงว่า ในการสรรหาคนมาเป็นคณะรัฐมนตรีให้พึง
ระมัดระวังในการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่ท าหน้าที่บริหารประเทศตามกรอบที่ก าหนดไว้ โดยต้องมีมาตรฐาน  
ทางจริยธรรม มีความรับผิดชอบ จึงมีความจ าเป็นต้องเขียนกฎเกณฑ์หรือขอบเขตขึ้นเพ่ือไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
ในอดีตเกิดข้ึนอีก  

 
 



 

 

๑๐๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

- ข้อสังเกตที่เป็นมิติใหม่ในการสรรหากรรมการองค์กรอิสระใช้ค าว่า “ปรึกษาหารือ” โดยสรุปคือ 
ไม่ต้องสรรหาจากผู้ที่สมัครเข้ามาเท่านั้น ถ้าผู้ที่สมัครเข้ามายังไม่ได้มาตรฐานตามคุณสมบัติที่ก าหนดคณะกรรมการ
สรรหาสามารถปรึกษาหารือเชิญบุคคลที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ เข้ามาท าหน้าที่ได้ แต่ในทางปฏิบัติ
ขณะนี้ยังไม่มีการใช้วิธีการนี้ เช่น ในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ ที่ต้องสรรหากกต.  
ชุดใหม่ทั้งหมด ยังไม่มีการเชิญบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่  ซึ่งต่อไปต้องติดตามว่าคณะกรรมการ
องค์กรอิสระชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ผลที่ได้จะเป็นสิ่งที่ตอบค าถามว่าระบบที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ตั้งใจร่างมาเพ่ือให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดได้ผลอย่างไร เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ทั้งหมด ๗ คน สรรหาโดย
กระบวนการใหม่ ซึ่ง กกต. ชุดนี้จะท าหน้าที่ส าคัญเป็นที่ประจักษ์ในการเลือกตั้งครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเครื่อง
พิสูจน์ว่าเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ผลอย่างไร 

ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่๒๓ แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ตั้งความหวังในเรื่ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ไว้อย่างมาก โดยมีความมุ่งหมายต้องการแก้ปัญหา 
ในอดีตตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ เป็นต้นมา จึงได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และคุณสมบัติของผู้มาด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระเพ่ิมสูงขึ้น โดยวางหลักให้องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเม่ือมีภารกิจ 
อ านาจหน้าที่เพ่ิมขึ้นจึงก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่มาด ารงต าแหน่งให้เพ่ิมสูงขึ้น และวางหลักให้กระบวนการสรรหา
เปิดกว้างมากขึ้น โดยให้คณะกรรมการสรรหาจะต้องท างานเชิงรุกสามารถเชิญบุคคลที่คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 
โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้บุคคลมาสมัครเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ จะได้ผลอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องพยายามสื่อสาร 
ท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดขึ้นใหม่ต่อไป  

นายธนาวัฒน์ เห็นว่า ในการเขียนรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ พยายามเขียนให้เปิดกว้างมีเครื่องมือหลายๆ  
ทางเพ่ือที่จะให้ได้คนดีมาท าหน้าที่ เนื่องจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยอยากสมัครเข้ามา
ด้วยเหตุผลต่างๆ    
ประเด็นข้อซักถาม 

๑) ค าถาม : ท าไมในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสรรหาจึงเลือกผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาโดยไม่ค านึงถึงอายุ หรือวาระการด ารงต าแหน่ง เช่น มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาหนึ่งท่านติดหนึ่งในห้า 
ปัจจุบันอายุ ๖๕ ปี ซึ่งเมื่อได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี  
จะท าให้อยู่ไม่สามารถท าหน้าที่ได้ครบวาระ ๗ ปี ท าไมคณะกรรมการสรรหาจึงคัดเลือกมา 

    ค าตอบ :  นายธนาวัฒน์ เห็นว่า เป็นเรื่องการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งต้องพิจารณา
องค์ประกอบทุกอย่างในการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเข้ามา บุคคลดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขที่ด ารงต าแหน่ง
ได้แต่อาจอยู่ไม่ครบวาระ ซึ่งจะมีระยะเวลาในการท าหน้าที่ได้ ๕ ปี  

 
 

                                                           
๒๓ กรรมการร่างรัฐธรรมนญู อดีตสมาชิกสภาปฏริูปแห่งชาติ และอาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑติพัฒน 
บริหารศาสตร์     



 

 

๑๐๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

๒) ค าถาม : กรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ก าหนดเพดานอายุขั้นสูงของกรรมการองค์กรอิสระไว้หรือไม่
อย่างไร องค์กรไหนที่มีก าหนดและองค์กรไหนที่ไม่มีก าหนด  

ค าตอบ : นายธนาวัฒน์ เห็นว่า การก าหนดกรอบอายุของกรรมการองค์กรอิสระที่ก าหนดไว้เฉพาะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากในการพิจารณาคดีต้องมีองค์คณะท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีจึงก าหนดช่วงอายุ 
ในการท างานระหว่างอายุ ๖๕ - ๗๐ปี ส่วนกรรมการองค์กรอิสระอ่ืนเป็นการท าหน้าที่ตามภารกิจ เช่น กกต.  
มีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง องค์กรอิสระอ่ืนที่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้ตั้งเพดานช่วงอายุขั้นสูงไว้ในการสมัครเข้ารับ 
การสรรหาเป็นเรื่องของดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณา แม้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมาอาจจะอยู่
ไม่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง แต่ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอาจท าหน้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
  
๔.๒ กระบวนการได้มาและบทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่ 
ผู้น าเสนอความคิด : ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
ผู้ร่วมสนทนา : พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา และ ว่าที่ร้อยตรี วันชัย  ใจกุศล 

ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่๒๔ 
กระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ เป็นหลักการใหม่ทั้งในเรื่องหลักคิดและวิธีการ 

ในการได้มาซึ่งวุฒิสภา ส่วนเรื่องของหน้าที่ของวุฒิสภายังคงหลักการเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนในบางเรื่อง 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่า ประเทศไทยควรใช้ระบบ ๒ สภา แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาวุฒิสภา

อาจจะเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤติความขัดแย้งขึ้น เพราะเมื่อพิจารณาจากอดีตก็จะพบว่าประเทศ
ไทยใช้ระบบสองสภามาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาวุฒิสภาของประเทศไทยจะท าหน้าที่เป็นสภาพ่ีเลี้ยง เนื่องจากเห็นว่า 
แม้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นตัวแทนมาจากประชาชน แต่ก็อาจจะไม่มีความรอบรู้ในเรื่องกิจการบ้านเมือง
อย่างรอบด้าน ประกอบกับเพ่ือให้กลุ่มคนที่ยึดอ านาจหรือปฏิวัติได้มีกลไกเพ่ือให้มีการตรากฎหมายหรือบริหาร
บ้านเมืองได้ดีขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีวุฒิสภา 

                                                           
๒๔ กรรมการร่างรัฐธรรมนญู  อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์     



 

 

๑๐๙ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนหลักคิดส าคัญในการมีวุฒิสภาจากเดิมที่ท าหน้าที่เป็นสภาพ่ีเลี้ยง 
เปลี่ยนเป็น ท าหน้าที่มาเติมเต็ม หรือสภาพลเมือง เพ่ือระดมคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีมุมมองอัน
หลากหลาย เพ่ือมากลั่นกรองกฎหมายและมาปฏิรูปประเทศ โดย สมาชิกวุฒิสภา จะไม่ได้มาจากตัวแทนของ
จังหวัดต่างๆ (ไม่ได้เป็นตัวแทนของคนแต่ละพ้ืนที่) จังหวัดหรืออ าเภอเป็น เพียงสถานที่ที่คัดกรองกันเองขึ้นมา
เท่านั้น และเพ่ืออ านวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร และรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ไม่ได้ต้องการ
ให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวแทนขององค์กรอาชีพใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ได้บัญญัติให้ สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจทาง
การเมือง เช่น เรื่องอ านาจการถอดถอนบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เหมือนดังรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ หรือ
การเข้าชื่อเพ่ือเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๔ ก็เป็นเพียงแค่ให้อ านาจในการยื่นเรื่องเพ่ือให้
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ ไม่ได้ให้อ านาจ สมาชิกวุฒิสภา ในการวินิจฉัยเสียเอง แต่ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐  
ยังบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ด ารงต าแหน่งในองค์อรอิสระ 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติเรื่อง สมาชิกวุฒิสภา ไว้ในมาตรา ๑๐๗ – มาตรา ๑๑๓ โดยบัญญัติให้ 
สมาชิกวุฒิสภา มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ ๕ ปี และเป็นได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น และหากเป็น สมาชิกวุฒิสภา
แล้ว จะไปเป็นรัฐมนตรีได้จะต้องเว้นวรรคหลังจากเป็น สมาชิกวุฒิสภา มาแล้ว ๒ ปี และผู้เป็นวุฒิสภาต้องไม่เป็น
เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกันหรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗  บัญญัติให้ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน  
ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่  
ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้  ดังนั้น ในการแบ่งกลุ่มบุคคลจึงอยู่
บนพ้ืนฐานข้อความคิดที่ว่า บุคคลที่มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิก วุฒิสภา สามารถสมัครได้ทุกคน  
(โดยผู้สมัครเป็นผู้เลือกเองว่าจะสมัครอยู่ในกลุ่มใด ซึ่งหากผู้สมัครไม่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มที่เลือก ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
นั้นก็จะคัดค้านกันเอง) 

ตามบทเฉพาะกาล ในมาตรา ๒๖๘ บัญญัติที่มาของ สมาชิกวุฒิสภา ในวาระเริ่มแรก ซึ่งมีจ านวน ๒๕๐ คน 
ไว้ดังนี้ “ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง 
จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมืองจ านวนไม่น้อยกว่า
เก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่ด าเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๑๐๗ 
จ านวนสองร้อยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  โดยให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แล้วน า
รายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมในอัน
จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจ านวน ไม่เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการที่
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก าหนดแล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดตาม (ก) 

(ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม  (ก) จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ได้จ านวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจ านวนห้าสิบคนโดยการคัดเลือก
ดังกล่าวให้ค านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  (กล่าวคือต้องมีตัวแทนจากทุกกลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ ๑ คน) 
และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จ านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ด ารง
ต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นสองร้อยห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจากบัญชีรายชื่อที่
ได้รับการสรรหาตาม (ข) จ านวนห้าสิบคน ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ 

(๒) มิให้น าความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๖) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้น าความในมาตรา ๑๐๘ 
ข. ลักษณะต้องห้าม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑) และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา
โดยต าแหน่ง 

(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน ารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม  (๑) (ค) จ านวนสองร้อย
ห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปและให้หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก าหนดห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีต าแหน่งว่างลง ให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามล าดับ 
ในบัญชีส ารองตาม (๑) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในขณะได้รับ
แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วยและให้ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
นั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ 
ในต าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

 (๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่อส ารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา
แทนต าแหน่งที่ว่างตาม (๔) หรือเป็นกรณีท่ีไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีส ารอง หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งที่เป็น
สมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ 
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(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ ต่อไป
และให้น าความในมาตรา ๑๐๙ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ในการเลือกกันเอง ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่งนั้น เมื่อพิจารณาจากการประกอบอาชีพ การรวมตัวกัน
ทางสังคม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม กฎหมาย การบริหารงานภาครัฐ  
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในทางสากลอันพึงจะมี น ามาเป็นกรอบในการพิจารณาการแบ่งกลุ่มบุคคล และเมื่อค านึงถึง
องค์ประกอบหลายส่วนทั้งจ านวนและการครอบคลุมให้ทั่วถึงทุกภาคส่วนในประเทศไทย  จึงเห็นควรก าหนด
แบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็น ๒๐ กลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการรับฟังความเห็นคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ 
ตามท่ีได้มีการจัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการก าหนดจ านวนกลุ่มเป็น ๒๐ กลุ่ม  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงในทางสังคม  

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... (ฉบับที่ กรธ.  
ยกร่างเสนอ สนช.) แบ่งกลุ่มออกเป็น ๒๐ กลุ่ม ดังนี้ 

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความม่ันคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

 หมายความว่า กลุ่มของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือ
ประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านการด าเนินงานให้แก่รัฐ การบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการทาง
ปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และให้หมายความรวมถึงความมั่นคง
แห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงภายในประเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ความมั่นคงทางทรัพย์สิน  
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความมั่นคงทางทรัพย์สิน ความมั่นคงระหว่างประเทศ เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป เป็นต้น ควรประกอบด้วย ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หมายเหตุ  
การก าหนดตัวอย่างไว้ในแต่ละอนุมาตราโดยก าหนดหลังความว่า “อันได้แก่” และก าหนดข้อความ

ไว้ในส่วนท้ายของแต่ละอนุมาตราไว้ด้วยว่า “หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน” เพ่ือให้คุณสมบัติของบุคคลแต่ละกลุ่ม
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน โดย
พิจารณาจากตัวอย่างที่มีการก าหนดไว้ในแต่ละอนุมาตรา 

(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ 
ต ารวจ ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

  หมายความว่า กลุ่มของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือ
ประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านกระบวนการยุติธรรม ควรประกอบด้วย ผู้พิพากษาตุลาการ 
พนักงานอัยการ ต ารวจและผู้ประกอบอาชีพหรือสอนวิชากฎหมายที่มิใช่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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(๓) กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

หมายความว่า กลุ่มของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือ
ประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผู้พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา รวมทั้งกลุ่มคนที่ท างานด้านการศึกษาโดยตรง และบุคคลที่ท าการค้นคว้า ศึกษา วิจัย เรื่องท่ัวไปที่ไม่ใช่
เรื่องการศึกษาด้วย ควรประกอบด้วย ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา  

(๔) กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้ เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ 
สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน   

  หมายความว่า กลุ่มของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านการแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร 

(๕) กลุ่มอาชีพท านา ปลูกพืชล้มลุก หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
 หมายความว่า กลุ่มของบุคคลที่มีอาชีพการท านา ปลูกพืชล้มลุก  

(๖) กลุ่มอาชีพท าสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
  หมายความว่า กลุ่มของบุคคลที่มีอาชีพการท าสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 
  หมายเหตุ  ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้เคยส ารวจอาชีพของคนไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พบว่า มีผู้ประกอบอาชีพท านาและอาชีพกสิกรรมมากที่สุด ประกอบกับหากก าหนดกลุ่ม (๕) และ (๖) ไว้ให้
เหมาะสมก็จะท าให้ประชาชนตัวแทนสาขาอาชีพจากทั่วทุกภูมิภาคสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้จ านวนมาก 

(๗) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรือ
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

  หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่มีอาชีพเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากในปัจจุบันเป็นกลุ่มอาชีพที่มีจ านวนมาก  

  นอกจากนี้ เป็นไปตามความเห็นของประชาชน ที่เห็นควรแยกกลุ่มลูกจ้างออกจากกลุ่มของนายจ้าง 

 (๘) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน  

  หมายความว่า กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 

(๙) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกัน 

 หมายความว่า กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
 ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันเป็นกลุ่มอาชีพที่มีจ านวนมาก ประกอบกับได้ก าหนดประเภทผู้ประกอบธุรกิจ

ออกเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่อยู่แล้ว จึงไม่จ าต้องก าหนดประเภทของกลุ่มประกอบธุรกิจอีก 



 

 

๑๑๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

(๑๐) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอ่ืนนอกจากกิจการตาม (๙) 
   หมายความว่า กลุ่มผู้ประกอบกิจการอ่ืนนอกจากกิจการตาม (๙) กล่าวคือ กลุ่มผู้ประกอบกิจการ

ที่ไม่ใช่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

(๑๑) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ 
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

   หมายความว่า กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม เนื่องจากในปัจจุบัน กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ จ านวนมาก 

(๑๒) กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   หมายความว่า กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม ทั้งนี้  การก าหนดกลุ่มผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ไม่อาจ

ยึดตามประเภทอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากต้องค านึงถึงจ านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มให้มีจ านวนที่ใกล้เคียงกันด้วย 

(๑๓) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรมหรือ  
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

    หมายความว่า ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม  
ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนมาก 

(๑๔) กลุ่มสตรี 
   หมายความว่า กลุ่มสตรี เนื่องจากควรมีการก าหนดกลุ่มสตรีแยกเป็นกลุ่มเฉพาะ เพ่ือให้ผู้หญิงเข้า

มาท างานเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้มากขึ้น ประกอบกับเพ่ือความเหมาะสม  

(๑๕) กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออ่ืน  ๆในท านองเดียวกัน 
    หมายความว่า กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน ทั้งนี้ 

เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นยุคสังคมผู้สูงอายุ จึงควรก าหนดให้มีตัวแทนผู้สูงอายุในวุฒิสภา ซึ่งเป็น
ตัวแทนของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ไม่ใช่กลุ่มบุคคลที่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของผู้สูงอายุแต่ลักษณะทาง
กายภาพของผู้นั้นไม่ใช่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ การก าหนดกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นไปตามความเห็นของภาคประชาชนที่
เห็นควรก าหนดไว้มีตัวแทนกลุ่มเพ่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ เห็นควรก าหนดกลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน  
ซึ่งหมายถึงกลุ่มท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะบุคคล ชุมชน สังคม 

(๑๖) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   หมายความว่า กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 

(๑๗) กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   หมายความว่า กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ค าว่า “กลุ่มประชาสังคม” 

นั้น เป็นถ้อยค าทีม่ีความหมายกว้างขวาง กล่าวคือ กลุ่มประชาสังคมอาจเป็นกลุ่มคน หรือองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนค าว่า “กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์” นั้น ก็จะรวมอยู่ในความหมายของค าว่า  



 

 

๑๑๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

“กลุ่มประชาสังคม” เช่นกัน โดยอาจเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ดูแลผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน โดยมีลักษณะของ
กิจกรรมที่ท าคล้ายกับกิจกรรมที่จัดท าโดยภาครัฐ และสามารถท างานร่วมกับภาครัฐหรือส่งเสริมการท างานกับ
ภาครัฐได้ นอกจากนี้ กลุ่มประชาสังคมนั้น ต้องไม่เป็นการแสวงหาก าไรและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรมที่ท า 

(๑๘) กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   หมายความว่า กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม เนื่องจาก กลุ่มสื่อสารมวลชน  

มีความหมายที่กว้างซึ่งรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยและควรให้หมายความรวมถึงผู้ สร้างสรรค์งานวรรณกรรมด้วย 

(๑๙) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   หมายความว่า กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ ค าว่า “กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ” 

หมายความว่า ผู้ที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ในการหารายได้หรือประกอบอาชีพ โดยเป็นบุคคลที่ได้
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด  

   ส่วนค าว่า “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” หมายความว่า การประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ ในการผลิต
สินค้า หรือบริการ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจที่มีอิสระในการก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินงานของตนเอง 

(๒๐) กลุ่มอ่ืนๆ  
   เพ่ือให้บุคคลที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถสมัครได้ทุกคน หากต้องด้วยกรณีที่มิใช่

กลุ่ม (๑) – (๑๙) 
   ตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... (ฉบับที่ 

กรธ.ยกร่างเสนอ สนช.) ก าหนดให้ผู้สมัคร สมาชิกวุฒิสภา ต้องเสียค่าสมัคร คนละ ๒,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
การฮ้ัวและการโกง จึงก าหนดให้การเลือกกันเองใน ๓ ระดับ เริ่มตั้งแต่ อ าเภอ จังหวัด และประเทศ และแต่ระดับ
ก็จะมีเลือก ๒ ขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความซับซ้อนซึ่งเชื่อว่าจะท าให้การฮ้ัวกันมากขึ้น โดยมีแนวทางการเลือกกันเอง ดังนี้ 

๑. ระดับอ าเภอ  
รอบท่ี ๑ ให้เลือกกันเองในกลุ่ม 

   - เลือกกันเองให้เหลือ ๕ คน  
                       - ผู้สมัครลงคะแนนได้ไม่เกิน ๒ คน (เลือกตัวเองได้)  

             - ผู้ได้คะแนนล าดับ ๑ – ๕ เข้าไปเลือกรอบที่ ๒ 
  รอบท่ี ๒ แบ่งสายเลือกกลุ่มอื่นในสายเดียวกัน 
   - แบ่งสายไม่เกิน ๔ สาย (สายละ ๓ – ๕ กลุ่ม) การแบ่งสายว่ากลุ่มใดจะอยู่สายใดให้แต่ละ

กลุ่มส่งตัวแทนมาจับฉลาก 
   - เลือกผู้สมัครกลุ่มอ่ืนในสายเดียวกันได้กลุ่มละ ๑ คน 
   - ผู้ได้คะแนน ๓ ล าดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ (ซึ่งรวมแล้วจะ 

มีตัวแทนมากสุดที่จะไปเลือกในระดับจังหวัด ไม่เกิน ๖๐ คน) 
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๒. ระดับจังหวัด  

รอบท่ี ๑ ให้เลือกกันเองในกลุ่ม 
- เลือกกันเองให้เหลือ ๕ คน  
- ผู้สมัครลงคะแนนได้ไม่เกิน ๒ คน (เลือกตัวเองได้)  
- ผู้ได้คะแนนล าดับ ๑ – ๕ เข้าไปเลือกรอบที่ ๒ 
รอบท่ี ๒ แบ่งสายเลือกกลุ่มอื่นในสายเดียวกัน 
- แบ่งสายไม่เกิน ๔ สาย (สายละ ๓ - ๕ กลุ่ม) การแบ่งสายว่ากลุ่มใดจะอยู่สายใดให้แต่ละกลุ่ม

ส่งตัวแทนมาจับฉลาก 
- เลือกผู้สมัครกลุ่มอ่ืนในสายเดียวกันได้กลุ่มละ ๑ คน 
- ผู้ได้คะแนน ๒ ล าดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด (ซึ่งรวมแล้วจะมีตัวแทน

มากสุดที่จะไปเลือกในระดับประเทศ จังหวัดละ ไม่เกิน ๔๐ คน) 

๓. ระดับประเทศ ซึ่งจะมีตัวแทนจากทั้ง ๗๗ จังหวัด รวมกันไม่เกิน ๓,๐๘๐ คน 
 รอบท่ี ๑ ให้เลือกกันเองในกลุ่ม 

- เลือกกันเองให้เหลือ ๔๐ คน (อย่างต่ า ๒๐ คน)  
- ผู้สมัครลงคะแนนได้ไม่เกิน ๑๐ คน (เลือกตัวเองได้)  
- ผู้ได้คะแนนล าดับ ๑ – ๔๐ เข้าไปเลือกรอบที่ ๒ 
รอบท่ี ๒ แบ่งสายเลือกกลุ่มอื่นในสายเดียวกัน 
- แบ่งสายไม่เกิน ๔ สาย (สายละ ๓ - ๕ กลุ่ม) การแบ่งสายว่ากลุ่มใดจะอยู่สายใดให้แต่ละกลุ่ม

ส่งตัวแทนมาจับฉลาก 
- เลือกผู้สมัครกลุ่มอ่ืนในสายเดียวกันได้กลุ่มละ ๕ คน 
- ผู้ได้คะแนน ๑ - ๑๐ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา ล าดับที่ ๑๑ – ๑๕ อยู่ในบัญชีส ารอง 
- รอไว้ไม่น้อยกว่า ๕ วัน จากนั้น กกต.ประกาศผลการเลือก 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
 

 

 

 

 
 

พ.ต.อ. จรุงวิทย์  ภุมมา๒๕ และ ว่าที่ร้อยตรี วันชัย  ใจกุศล๒๖ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ก าหนดกระบวนการ 
ได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา จะใช้เวลาประมาณ ๖๓ วัน นับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเริ่ม
ด าเนินการเพ่ือเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การก าหนดดังกล่าวให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๒. ก าหนดระยะเวลารับสมัครวันแรก ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกา และก าหนดเวลารับ
สมัคร ๕ - ๗ วัน โดยรับสมัครที่ทุกอ าเภอทั่วประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร ไม่
ต้องเข้ามาสมัครในกรุงเทพมหานคร อีกท้ังยังเป็นง่ายต่อการบริหารจัดการ และต้องประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน 
๕ วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร (ถ้าเรารับสมัครแค่ ๕ วัน เราก็จะได้รายชื่อผู้สมัครแล้ว ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันมี
พระราชกฤษฎีกา และต้องประกาศรายชื่อภายใน ๒๕ วัน นับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกา) 

๓. การก าหนดหมายเลขผู้สมัคร จะเรียงตามพยัญชนะของชื่อผู้สมัคร ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อประกาศ
รายชื่อแล้ว กกต.จะเรียกผู้สมัครมาประชุมชี้แจงและแจกเอกสารแนะน าตัวผู้สมัคร 

๔. การเลือกกันเองในระดับอ าเภอ ต้องเลือกให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 
๔๐ นับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกา) 

๕. การเลือกกันเองในระดับจังหวัด ต้องเลือกให้เสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่การเลือกในระดับอ าเภอเสร็จ 
(ภายในวันที่ ๔๗ นับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกา) 

๖. การเลือกกันเองในระดับประเทศ ต้องเลือกให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน นับแต่การเลือกในระดับจังหวัด
เสร็จ (ภายในวันที่ ๕๗ นับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกา) 

๗. เมื่อเลือกระดับประเทศเสร็จแล้ว ให้รอผลไว้ไม่น้อยกว่า ๕ วัน จากนั้น กกต.จึงประกาศผลการเลือกได้  

                                                           
๒๕  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกจิการบริหารงานเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
    การเลือกตั้ง 
๒๖  ผู้อ านวยการส านักบริหารการเลอืกตั้งและออกเสยีงประชามติ ๒ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  



 

 

๑๑๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

๔.๓ เรื่อง การท างานร่วมกันขององค์กรอิสระในการปราบปรามการทุจริต 
ผู้น าเสนอความคิด : นายเธยีรชัย ณ นคร 
ผู้ร่วมสนทนา : นางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ 

 

 

 

 

 

 
 

นายเธียรชัย ณ นคร๒๗     

การพิจารณาเรื่องการท างานร่วมกันขององค์กรอิสระในการปราบปรามการทุจริต  เราคงจะต้องเริ่ม
พิจารณาจากหน้าที่และอ านาจของแต่ละองค์กร ซึ่งในเรื่องการทุจริตนั้น ถ้ามองที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
โดยเฉพาะผู้ที่มาจากการเลือกตั้งองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้ตั้งแต่การเริ่มต้นของการเข้าสู่ต าแหน่ง คือ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ หลักในการดูแลมิให้มีการทุจริต 
ในการเลือกตั้ง เมื่อผ่านการเลือกตั้งแล้วเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ องค์กรที่มีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องการทุจริต 
ในระหว่างการท างานก็คือ ๑. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐  
ได้บัญญัติให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องท างานเชิงรุก ซึ่งต่างจากท่ีผ่านมา และ  
๒. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบ (audit)  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งอาจจะมีทั้งเรื่องที่ทุจริต และเรื่องที่ไม่มีเจตนาทุจริตแต่ไม่ได้ท าตามขั้นตอนทางกฎหมาย 
โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็จะมีเครื่องมือทางอ้อมคือ ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ควบคุมภายใน (Internal 
audit) ซึ่งจะมีอยู่ในทุกส่วนราชการเป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในเบื้องต้น  

ส าหรับผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องการปราบปรามการคอรัปชั่น แต่มีหน้าที ่
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งในการลงไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนนั้น บางครั้งผู้ตรวจ  
การแผ่นดินอาจไปพบว่าเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน บางครั้งอาจมีเรื่องทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  
ในกรณีที่พบเรื่องดังกล่าวก็จะก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องทุจริตที่พบนั้น ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๑ 
ซึ่งบัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ในการปฏิบัติ

                                                           
๒๗ กรรมการร่างรัฐธรรมนญู และอาจารย์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช  



 

 

๑๑๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

หน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน  ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป”  
ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอาจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องการปราบปรามการทุจริต เพราะหน้าที่หลักคือ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดจนเกินขอบเขตหรือเกิดการเลือกปฏิบัติ หรือเกิดความไม่
ทัดเทียมกันระหว่างบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ๒๘ 

การที่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติให้ องค์กรอิสระต้องท างานร่วมกันในการปราบปรามการทุจริต ถือ
เป็นนวัตกรรมใหม่ เพราะเป็นการท างานให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ 
ต่างคน ต่างท า และต่างจัดท ารายงานในประเด็นเดียวกันซ้ ากัน ซึ่งก่อนจะมีรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ก็เคยมีแนวคิดที่
จะท างานร่วมกัน เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เคยท าบันทึกตกลงกับทาง สนง. 
ที่จะร่วมกันตรวจสอบ ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ จะช่วยให้การท างานร่วมกันมีความชัดเจนมากขึ้น 

รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๐ บัญญัติเรื่องหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ ดังนี้  
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒) และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
(๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย

การเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ” ซึ่งขณะนี้

ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... อยู่ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยบัญญัติ
ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาและความไม่สัมฤทธิ์ผลในการสั่งลงโทษทางปกครองที่ผ่านมา และก าหนดหลักการให้  

                                                           
๒๘ ผู้อ านวยการส านักคด ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 



 

 

๑๑๙ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสั่งลงโทษทางปกครองแล้ว ผู้ถูกลงโทษสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลปกครอง
สูงสุดได้  

การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องกระท าตามท่ีรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๑ บัญญัติไว้ คือ 
“ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาโดยได้รับการเสนอ
ชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  และให้น าความในมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง 
วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๕ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดยอนุโลม 

การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน” 

มาตรา ๒๔๔ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็น
การทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรืออาจท า
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะ
ด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบและด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของหน่วยงานอืน่นั้น แล้วแต่กรณี” 

ปัจจุบัน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพบปัญหาในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีเรื่องของอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง และหน่วยรับตรวจจะอ้างว่าต้องดูแลประชาชน การมา
ตรวจของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท าให้ไม่มีเวลาดูแลประชาชน ปัญหาที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเคย
ตรวจพบ เช่น เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยมีการประกาศภัยพิบัติที่ไม่ได้มีภัยเกิดขึ้นจริง เช่น 
เรื่องมีแมลงศัตรูพืชระบาด แล้วน าไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างสารเคมีโดยวิธีพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติดังกล่าว 
ปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีราคาสูงเกินจริง เป็นต้น ประกอบกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหน่วยรับตรวจเป็นจ านวนมาก ซึ่ง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีแนวความคิดที่ จะแก้ไขปัญหา
โดยพยายามท่ีจะปรับไปสู่ระบบดิจิตอล เพ่ือรองรับไทยแลนด์ ๔.๐  

ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพ่ือแก้ไขการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ  
โดยก าหนดให้ แม้ว่าผู้นั้นจะออกราชการไปแล้ว ก็สามารถด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้ แต่ต้องไม่เกิน ๓ ปี  
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นับแต่ออกจากราชการ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้คนทุจริตมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเมื่ออกจากราชการไปแล้ว และ
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการออกกฎหมายติดตามทรัพย์ของรัฐของคืนในกรณีที่ได้ไปโดยมิชอบ โดยอาจให้ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปช่วยดูว่ามีหน่วยงานไหนไม่ยอมท าหน้าที่ในการติดตามทรัพย์คืนรัฐ เพ่ือช่วย
กระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐกระท าตามหน้าที่ของตน 

การมีผู้ตรวจสอบภายในในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถช่วยตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินให้
เป็นไปอย่างถูกต้องได้ แต่ปัญหาที่พบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะไม่แต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในแม้จะมีต าแหน่งว่างก็ตาม 

ประเด็นข้อซักถาม 

 ๑) ค าถาม : การที่รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๕ บัญญัติให้เพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้ง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการ
กระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการ
คลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา จึงอยากทราบว่า ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมีแนวคิดจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้มาตรานี้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ และมาตรานี้จะท าให้เกิดการปราม
โครงการของรัฐบาลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้หรือไม่ อย่างไร และสามารถยับยั้งได้ในขั้นตอนใดของ
โครงการ และนิยามของค าว่า “เสียหายร้ายแรง” คืออะไร 
 ค าตอบ : ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ศึกษาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. .... มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะยังไม่มีรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๕ นี้ ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ให้อ านาจคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในการ
ตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการด าเนินการตามวินัยการเงินการคลังของรัฐได้ และได้มีการออกระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการงบประมาณและการคลัง ซึ่งจะดูแลเรื่องของฐานความผิด การรับ  
การเก็บรักษา การด าเนินการส่งคลัง การก าหนดไม่ให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณจนกว่าจะได้รับเงินประจ างวด 
อย่างไรก็ดีร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... มิได้บัญญัติเรื่องฐานความผิดไว้ เพราะเจตนา
ให้เป็นกฎหมายภาพกรอบกว้างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะ เรื่องเงินกู้ เรื่องการใช้จ่ายเงิน เรื่องการ
จัดซื้อจัดหาพัสดุ หรือเรื่องของรายได้ เป็นต้น ซึ่งเมื่อใดมีผู้ปฏิบัติผิด คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็มีหน้าที่และ
อ านาจในการลงโทษปรับในทางปกครองได้ ซึ่งตามค านิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” ของร่างพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ก็จะมิได้หมายถึงส่วนราชการเท่านั้น แต่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัติเรื่องฐานความผิดไว้ว่า
เป็นอย่างไร ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. . ... ก็ไม่ได้ก าหนดเรื่องการ
ลงโทษเอาไว้ซึ่งจะไม่เหมือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติ เรื่องระดับการลงโทษปรับ
ทางปกครองไว้เป็น ๔ ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ ๑ ไม่เกินเงินเดือน ๑ เดือน  ชั้นที่ ๒ ไม่เกินเงินเดือน ๒ - ๔ เดือน ชั้นที่ ๓ 
ไม่เกินเงินเดือน ๕ - ๘ เดือน และชั้นที่ ๔ ไม่เกินเงินเดือน ๙ - ๑๒ เดือน 
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 ในเรื่อง นิยามของค าว่า “เสียหายร้ายแรง” คืออะไรนั้น กฎหมายจะไม่สามรถเขียนไว้เป็นตัวอย่างได้ 
ในทุกกรณี ซึ่งเรื่องนี้จะต้องใช้หลักการคิดวิเคราะห์ว่าอย่างไรจะเรียกว่าเป็นความเสียหายร้ายแรง  ทั้งนี้มาตรา 
มาตรา ๒๔๕ บัญญัติให้ทั้ง ๓ หน่วยงานท าการ “ยับยั้ง” ซึ่งไม่ใช่แค่การแจ้งเตือนเพียงอย่างเดียว 

 ๒) ค าถาม : ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพอใจในขอบเขตอ านาจตามกฎหมาย ในการตรวจสอบ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ หรือไม่ 
    ค าตอบ : มีความพอใจ แต่ก็มีบางเรื่องที่อยากได้อ านาจแต่กฎหมายยังไม่ได้บัญญัติให้ เช่น เรื่องการไต่สวน
แล้วพบว่ามีการกระท าทุจริต ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็อยากจะด าเนินการเองต่อไป ไม่อยากต้องส่งเรื่องให้ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการต่อ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการ
ด าเนินคดี เป็นต้น 

 
๔.๔ เรื่อง ความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญใหม่ 

      บรรยายโดย รองศาสตราจารย์จุรี  วิจิตรวาทการ 

        ผู้ร่วมสนทนา นายภัทระ ค าพิทักษ์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์จุรี  วิจิตรวาทการ๒๙  

ความคาดหวังในการปฏิรูปประเทศ ตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมุ่งหวัง
ต้องการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ  เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหา  
ความไม่เป็นธรรมและปัญหาความเหลื่อมล้ าสูง ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ าทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าเปรียบเสมือนสองด้านของเหรียญเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงกันเพราะ
ความเหลื่อมล้ าท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในท านองเดียวกันความไม่เป็นธรรมน ามาซึ่งความเหลื่อมล้ า  

                                                           
๒๙ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตอธิการบดสีถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
    อาจารย์สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และท างานองค์กรภาคประชาสังคม 
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ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติที่สอดแทรกในมาตราต่างๆ เพ่ือมุ่งหวังสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเลื่อมล้ าในหลายมิติ เช่น การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมในเรื่องระบบการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน  
เพราะเด็กที่ยากจนจะขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ขาดคุณภาพจะเกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาสมอง ปัญญา อารมณ์ และสังคม เมื่อเทียบกับเด็กซึ่ง 
มีฐานะต่างกัน รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ บัญญัติให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 
๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย การพัฒนาคนให้มีคุณภาพคือ กลไกอันส าคัญที่สุดของการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น
ธรรม ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเสนอให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  โดยกองทุนนี้จะให้เฉพาะเด็กที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเพ่ือให้มี
โอกาสในชีวิตเฉกเช่นเด็กที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ  

มาตรา ๖๐ บัญญัติว่า “รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น
สมบัติของชาติ เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  

การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  ไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่งวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จาก คลื่นความถี่
ด้วย ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือรับผิดชอบและก ากับ  
การด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิ
ให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น  ป้องกันมิให้
คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระท าที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้  หรือปิดกั้น 
การรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน และป้องกันมิให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดใช้
ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่ค านึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้ง การก าหนดสัดส่วนขั้นต่ าที่ผู้ใช้
ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทัง้นี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

บทบัญญัติในมาตราดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในสังคมส่วนรวม สังคมจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น สถานีโทรทัศน์ทุกช่องจะต้องก าหนดสัดส่วนช่วงเวลารายการที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนจะมองผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก  

นายภัทระ ค าพิทักษ์๓๐ กล่าวเพ่ิมเติมในประเด็นการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมรัฐธรรมนูญ 
๒๕๖๐ ได้บัญญัติเรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมไว้ใน มาตรา ๑๖๐ (๕) บัญญัติว่า รัฐมนตรีต้อง “ไม่มีพฤติกรรม
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง” เป็นการวางกรอบทางจริยธรรม 
ซึ่งหากรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามจะเป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่งได้ 

                                                           
๓๐

 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 



 

 

๑๒๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

นอกจากนี้ ได้ก าหนดกลไกลการด าเนินการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมไว้ในมาตรา ๒๑๙ บัญญัติว่า 
“ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  ขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  และต้องระบุให้ชัดแจ้ง 
ด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง”   

การบรรจุเรื่องจริยธรรมไว้อย่างชัดเจนนั้น เพ่ือเน้นความส าคัญของจริยธรรมของผู้บริหาร เพราะ
ผู้บริหารที่มีคุณธรรมและจริยธรรมย่อมไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง แต่เห็นความส าคัญของสังคม
โดยรวมและประเทศชาติ ซึ่งจะสามารถเป็นผู้น าในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าได้ 

การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ในมิติทางการเมืองรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐  
วางหลักส าคัญไว้ในมาตราต่างๆ ดังนี้  

มาตรา ๗๐ บัญญัติว่า “รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิ
ด ารงชีวิต ในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน 
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
ของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย”  

บทบัญญัติในมาตรานี้สอดคล้องกับหลักสากลในเรื่องการดูแลกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
ในสังคมเช่นเดียวกับหลักของการค านึงถึงและเคารพความหลากหลายทางชีวภาพในด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นการ
ให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีพ้ืนที่ยืนอย่างสง่างามในสังคม และเป็นครั้งแรกของรัฐธรรมนูญได้
บัญญัติถ้อยค าว่า “ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ” ไว้ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ โดยนัยส าคัญคือการให้ความยอมรับ
เคารพในศักดิ์ศรีและความเป็นธรรมต่อกลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างทางสังคม ซึ่งจะช่วยลดการถูกเลือกปฏิบัติหรือ
ความเหลื่อมล้ าของคนในสังคมที่แตกต่างกัน 

มาตรา ๑๐๗ บัญญัติว่า “วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง
ของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างาน หรือ
เคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชน ซึ่งมี
สิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้”  

เมื่อพิจารณาถ้อยค าดังกล่าวในมาตรา ๑๐๗ จะพบว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีความมุ่งหวังลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ เปิดกว้างให้ประชาชนทุกคน ทุกอาชีพมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ มิติใหม่และส าคัญนี้ หวังว่าจะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้มี
โอกาสเข้าสู่การท างานด้านการเมืองเพ่ือสะท้อนปัญหาและความต้องการของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม การให้โอกาส
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง นอกจากจะช่วยสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางการเมืองแล้ว ยังเป็น
จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองอย่างแท้จริงที่ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มคนบางกลุ่ม
เท่านั้น 

  



 

 

๑๒๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

การลดความเหลื่อมล้ าในมิติด้านเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ในมาตราต่างๆ ดังนี้ 
มาตรา ๖๒ บัญญัติว่า “รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงิน 

การคลัง ของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษี 
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม” จากบทบัญญัติดังกล่าวต่อไปจะท าให้การจัดระบบภาษีมีความเป็นธรรมมากข้ึน  

นายภัทระ ค าพิทักษ์ กล่าวถึงประเด็นส าคัญในมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดระบบ
เศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขจัดการผูกขาดทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ  

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือ 
การจัดท าบริการสาธารณะ  

รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการ
วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

(ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่การประกอบการของคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะทุนใหญ่) 
ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ

และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน” 
ถ้อยค าข้างต้นเป็นสิ่งใหม่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ ซึ่งมีความจ าเป็นยิ่งเพราะการพัฒนา 

ที่เกิดขึ้นตลอดหลายสิบปีจะพบว่า มีจุดอ่อนในด้านของการเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม เช่น การเข้าถึงโอกาส
ต่างๆ รวมทั้งกระแสวัตถุนิยมบริโภคนิยม ที่ท าให้คนเห็นแก่เงิน เห็นแก่ได้ โดยเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันจนเกิด
ความเหลื่อมล้ ามาก และขาดความเป็นธรรม แต่ทั้งนี้ประเทศไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชเตือนสติประชาชนคนไทยในการด าเนินชีวิตตาม “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาโดยตลอด ว่า
ด้วยเรื่องความสมดุลและดุลยภาพ ในการพัฒนา พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงหลักคุณธรรมที่จะช่วยให้คนในสังคมมีเข็ม
ทิศชี้ทางในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ สมดุลโดยไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
 
ประเด็นข้อซักถาม  

ค าถาม : ช่วยอธิบายหรือยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมถ้อยค าในมาตรา ๗๕ วรรคท้ายว่าจะเป็นรูปธรรมได้
อย่างไร 

ค าตอบ : นายภัทระ กล่าวว่า มาตราดังกล่าวอยู่ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ โดยสังเกตได้จากค าว่า 
“รัฐพึง”โดยการเขียนหมวดดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการก ากับทิศทางการบริหารงานของรัฐ ในการจัดท านโยบาย
ต่างๆ ของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลจะต้องน าบทบัญญัติในหมวดนี้เป็นกรอบในการการพิจารณาก าหนดนโยบาย
ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
 
 



 

 

๑๒๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

บทที่ ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑  บทสรุป 

การประเมินผลโครงการครั้งนี้ใช้วิธีการสังเกตการณ์โดยตรง (Direct Observation) พบว่า ภาพรวม
การจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้แก่สื่อมวลชนครั้งนี้ 
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  

วิทยากร 
มีความรอบรู้ในหัวข้อที่บรรยาย สามารถชี้แจงสาระส าคัญ หลักการในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐  

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายให้เข้าใจ 
ได้ง่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการซักถามในประเด็นที่สงสัยและสามารถตอบค าถามชัดเจนและ 
ตรงประเด็น  

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการตามก าหนดเวลาตลอดจนจบโครงการระยะเวลา  

๔ วัน ร่วมทั้งมีการซักถาม แสดงความคิดเห็น และแสดงความมีส่วนร่วมในช่วงท้ายของการบรรยายที่วิทยากร 
เปิดโอกาสให้ซักถามในประเด็นที่สงสัย 

เอกสารประกอบ       
เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบการอบรมมีความสอดคล้องกับหัวข้อที่บรรยาย  

                  
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 

๑. ควรจัดเนื้อหาการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ไม่ให้แน่นจนเกินไป เนื่องจากการน าหลายเรื่องมาบรรยาย
ภายในวันเดียวท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเครียดและเบื่อหน่าย  และด้วยรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายหลัก
ของประเทศ เนื้อหาในแต่ละหมวดเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมีการใช้ภาษาทางกฎหมายอาจท าให้ความเข้าใจ  
มีน้อยลง 

๒. ควรมีการจัดท าเอกสารประกอบการบรรยายให้ครบทุกหัวข้อการบรรยายเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระส าคัญของเรื่องนั้นๆ มากขึ้น  

๓. ควรจัดการอบรมในลักษณะนี้เพ่ือเผยแพร่สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๑๐ ฉบับ หรือการปฏิรูปประเทศ โดยขยาย
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เช่น กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มนิสิตนักศึกษา หรือกลุ่มผู้สื่อข่าวสายการเมืองโดยตรง 
 

 
 



 

 

๑๒๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญถือเป็นโครงสร้างใหญ่
หรือเสาหลักค้ าจุนของประเทศ รัฐธรรมนูญของประเทศไทยอาจไม่เหมือนของประเทศอ่ืนๆ ตรงที่ถูกเขียนบ่อย 
ท าให้มีวิวัฒนาการมากกว่าประเทศอ่ืน คนทั่วไปเริ่มรู้ถึงความส าคัญของรัฐธรรมนูญ ใครที่มีส่วนได้เสียในส่วนไหนก็
อยากให้ใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือรับรู้ถึงความได้เสียในส่วนนั้น เมื่อร่างรัฐธรรมนูญนานเข้าก็ท าให้มีบทบัญญัติเพ่ิม
มากขึ้นจึงท าให้เข้าใจยาก เพราะกฎหมายเวลาเขียนก็จะเชื่อมโยงกันหลายเรื่อง ซึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจหรือไม่มี
ความมุ่งมั่นที่จะท าความเข้าใจอย่างจริงจังท าให้เข้าใจอยาก เมื่อถึงเวลาที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญออกฤทธิ์ในส่วนที่
เขียนไว้เพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม การก าหนดความสัมพันธ์องค์กรแห่งอ านาจ
ทั้งหลายเมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ใช้ และเมื่อถึงเวลาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญออกฤทธิ์ คนที่ไม่ได้ศึกษาท าความ
เข้าใจคิดว่า “มันมีด้วยหรือ” และ “หมกเม็ดไว้ที่ไหน” ค านี้ชอบพูดกันมาก  ความจริงรัฐธรรมนูญมีประกาศ
เผยแพร่ให้ทุกคนได้อ่านได้ศึกษาทั่วไป  
  อย่างไรก็ตาม รู้สึกดีใจว่า การร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ส าคัญๆ เกือบทั้งหมด
ได้รับการหยิบยกขึ้นมาปฏิบัติโดยเร็วในทันที เพราะเมื่อรัฐธรรมนูญก าหนดระยะเวลาไว้แล้วรัฐบาลที่อยู่และต้อง
ท าตามรัฐธรรมนูญเป็นรัฐบาลเดียวกับที่ได้ร่างรัฐธรรมนูญท าให้ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญได้ในทันที ทั้งนี้  
ที่ผ่านมาพอรัฐธรรมนูญประกาศใช้ เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ท าให้ไม่สามารถปรับตัวได้ ทั้งนี้ พบว่า
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ควรต้องออกตามรัฐธรรมนูญไม่ได้
ออกมีครั้งนี้เท่านั้น (รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐) ที่ได้ออกและจะทยอยออกจนครบ  ซึ่งถ้ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมดประกาศใช้จนครบแล้วจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง  

  ส าหรับผู้ เข้ารับการอบรมที่เป็นสื่อมวลชนหวังว่าจะได้น าประโยชน์ที่ ได้รับฟังการบรรยาย 
จากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และได้ซักถามในประเด็นที่สงสัยอย่างละเอียด ท าให้เข้าใจในบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมากข้ึน เพ่ือจะได้น าไปถ่ายทอด เผยแพร่ และสื่อสารถึงประชาชนในวันข้างหน้า ขอให้ทุกท่านภูมิใจว่า
เป็นชุดแรกท่ีตั้งหน้าตั้งตาศึกษารัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอ
ถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านประกอบอาชีพของท่านให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณและประชาชน ขอให้มีความสุข
ความเจริญยิ่งขึ้นไป 

ค ากล่าวปดิโครงการ 

 



 

 

๑๒๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๒๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
โครงการก าหนดการ 

 

 

 

 

 



 

 

๑๒๙ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้แก่สื่อมวลชน 
ณ ห้องประชุมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น ๑๒ อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันเสาร์ที่ ๒ , วันเสาร์ที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๑๖ และวันเสาร์ที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ในสภาพสังคมยุคปัจจุบันที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสังคมยุคสื่อสาร ความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่รอดของ

สังคมขึ้นอยู่กับคนในสังคมที่รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องทันเวลาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม กลุ่มผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนคือกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญในการเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนชี้น าความคิดของคน 
ที่ติดตามข่าวสาร สื่อมวลชนจึงถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพความเป็นอยู่ของในสังคม เป็นตัวกลางและผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการรับรู้ของประชาชน และมียังผลต่อการสร้างความสงบสุขของคนในชาติไม่ให้เกิดความขัดแย้ง  
สื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมย่อมแสดงออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
เป็นต้นมานั้น สื่อมวลชนในแต่ละแขนงได้มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญอยู่เป็นระยะ 
แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้  มีเนื้อหาสาระส าคัญในหลายเรื่องที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนได้เห็น
ความส าคัญของสื่อมวลชน ที่จ าเป็นต้องได้รับความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง ให้เข้าใจหลักคิดส าคัญ
ของรัฐธรรมนูญอันเป็นฐานของเจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญในเรื่องต่าง ๆ อย่างถูกต้องตรงกัน สามารถน า
ข่าวสารไปเสนอให้แก่คนในสังคมได้โดยไม่คลาดเคลื่อน จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในแขนงต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์กร 
ที่ต้องน าเสนอข่าวสารให้แก่ประชาชนไดอ้ย่างถูกต้องและทั่วถึง  

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่หลากหลายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ให้แก่สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ อย่างถูกต้องตรงกัน 
๒.๒ เพ่ือให้สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ สามารถน าเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน 

๓. ระยะเวลาฝึกอบรม 
วันเสาร์ที่ ๒ , ๙ , ๑๖ , ๒๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา   



 

 

๑๓๐ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

๔. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 
 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อโชเชียลมีเดีย   

๕. กรอบเนื้อหาการอบรม 
 เป็นการบรรยายและอภิปรายเนื้อหาสาระและประเด็นส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 ๑. บรรยายภาพรวมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    ๑.๑๕  ชั่วโมง 
 ๒. อภิปรายสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑๒.๓๐  ชั่วโมง 
 ๓. อภิปรายประเด็นส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑๓.๓๐  ชั่วโมง 
       รวม  ๒๗.๑๕  ชั่วโมง 

๖. สถานที่อบรม 

 ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น ๑๒ อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

๗. งบประมาณ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  (เบิกจ่ายจากงบประมาณของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๘.๑ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 ๘.๒ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการ  

ร่างรัฐธรรมนูญ  
 ๘.๓ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 ๘.๔ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมากขึ้น 
๙.๒ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน 

๑๐. การประเมินผล 
 - แบบประเมินโครงการ / มีการประเมินความรู้และทัศนคติ 

๑๑. เงื่อนไขของผู้ผ่านการอบรม 
 - ต้องมีระยะเวลาเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ ๗๕  



 

 

๑๓๑ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ก าหนดการ 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น ๑๒ อาคารเกษม อุทยานิน 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
สัปดาห์ที่ ๑ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน รายชื่อวิทยากร 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. - พิธีเปิด และบรรยายภาพรวมรัฐธรรมนูญ  

  แห่งราชอาณาจักรไทย  
  โดย ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

เวลา ๑๐.๓๐ –  ๑๒.๓๐ น. - อภิปรายสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
  ๑. หมวด ๗ รัฐสภา 
  ๒. หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
  ๓. หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
  ๔. หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
 

ผู้น าเสนอความคิด 
๑. นายประพันธ์  นัยโกวิท 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
๒. นายธิติพันธุ์  เชื้อบุญชัย 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
๓. นายภัทระ  ค าพิทักษ์ 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ผู้ร่วมสนทนา 
- นางกีระณา สุมาวงศ์ 
  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. - อภิปรายสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

  ๑. หมวด ๑๐ ศาล 
  ๒. หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ 
  ๓. หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ 
  ๔. หมวด ๑๓ องค์กรอัยการ 
  ๕. หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผู้น าเสนอความคิด 
๑. นายสุพจน์  ไข่มุกด์ 
    รองประธานกรรมการ 
    ร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง 
๒. นายอุดม  รัฐอมฤต 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
๓. นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
๔. นายชาติชาย  ณ เชียงใหม ่
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 

ผู้ร่วมสนทนา 
- นายอภิชาต สุขัคคานนท์ 
   รองประธานกรรมการ 
   ร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง 

 หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 

๑๓๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ก าหนดการ 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น ๑๒ อาคารเกษม อุทยานิน 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
สัปดาห์ที่ ๒ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ลงทะเบียน รายชื่อวิทยากร 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา - อภิปรายสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

  ๑. หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชน 
ชาวไทย 
  ๒. หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี 
  ๓. หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน ์
   

ผู้น าเสนอความคิด 
๑. นายธิติพันธุ์  เชื้อบุญชัย  
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
๒. นายปกรณ์  นิลประพันธ์ 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
๓. นายภัทระ  ค าพิทักษ์ 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ผู้ร่วมสนทนา 
- พลตรี วิระ  โรจนวาศ 
  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา - อภิปรายสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
  ๑. หมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
  ๒. หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
  ๓. บทเฉพาะกาล 
   

ผู้น าเสนอความคิด 
- นายเธียรชัย ณ นคร 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 
ผู้ร่วมสนทนา 
-. นายอมร  วาณิชวิวัฒน์ 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



 

 

๑๓๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ก าหนดการ 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น ๑๒ อาคารเกษม อุทยานิน 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 
วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาคเช้า 
 

สัปดาห์ที่ ๓ ภาคเช้า 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน รายชื่อวิทยากร 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. - อภิปรายประเด็นส าคัญของรัฐธรรมนูญ  

เรื่อง “การใช้สิทธิของประชาชน เพ่ือให้ได้ 
รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญ” 

ผู้น าเสนอความคิด 
- นายอุดม  รัฐอมฤต 
   กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 
ผู้ร่วมสนทนา 
- ศาสตราจารย์ บรรเจิด สิงคะเนติ 
   

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - อภิปรายประเด็นส าคัญของรัฐธรรมนูญ  
เรื่อง“การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มา 
ซึ่งคณะรัฐมนตรี” 

ผู้น าเสนอความคิด 
- นายอุดม  รัฐอมฤต 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
- นายเจษฎ์  โทณะวณิก 
    ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ผู้ร่วมสนทนา 
- นายเมธา  ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ    
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
  
 หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 

๑๓๔ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ก าหนดการ 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น ๑๒ อาคารเกษม อุทยานิน 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาคบ่าย 
 

สัปดาห์ที่ ๓ ภาคบ่าย 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - อภิปรายประเด็นส าคัญของรัฐธรรมนูญ  
เรื่อง “กลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
การพิจารณาคดีอาญาในศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” 
 
 

ผู้น าเสนอความคิด 
- นายอุดม  รัฐอมฤต 
  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 
ผู้ร่วมสนทนา 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ  
    หม่อมหลวงไกรฤกษ์  เกษมสันต์  
    อดีตรองประธานศาลฎีกา 
๒. นายอธิคม  อินทุภูติ 
    ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - อภิปรายประเด็นส าคัญของรัฐธรรมนูญ  
เรื่อง “มาตรการใหม่ในการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐเพื่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต” 
 

ผู้น าเสนอความคิด 
- นายภัทระ  ค าพิทักษ์ 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 
ผู้ร่วมสนทนา 
- ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ 
    อดีตกรรมการป้องกัน  
    และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

 
 หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 

๑๓๕ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ก าหนดการ 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น ๑๒ อาคารเกษม อุทยานิน 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาคเช้า 
 

สัปดาห์ที่ ๔ ภาคเช้า 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน รายชื่อวิทยากร 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. - อภิปรายประเด็นส าคัญของ

รัฐธรรมนูญ เรื่อง “คุณสมบัติและ
การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ” 
 
 

ผู้น าเสนอความคิด  
- นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง 
    กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 
ผู้ร่วมสนทนา 
- นายค านูณ  สิทธิสมาน  
   คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
 

เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. - อภิปรายประเด็นส าคัญของ
รัฐธรรมนูญ เรื่อง “กระบวนการ
ได้มาและบทบาทของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญใหม่” 

ผู้น าเสนอความคิด 
- นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 
ผู้ร่วมสนทนา 
- พ.ต.อ. จรุงวิทย์  ภุมมา 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- ว่าทีร่้อยตร ีวันชัย  ใจกุศล 
  ผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้งและ
การออกเสียงประชามติ ๒ 

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

 
 หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 

๑๓๖ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ก าหนดการ 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น ๑๒ อาคารเกษม อุทยานิน 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาคบ่าย 

สัปดาห์ที่ ๔ ภาคบ่าย 
 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. - อภิปรายประเด็นส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
เรื่อง “การท างานร่วมกันขององค์กรอิสระ
ในการปราบปรามการทุจริต” 
 
 
 

ผู้น าเสนอความคิด 
- นายเธียรชัย  ณ นคร 
  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 
ผู้ร่วมสนทนา 
- นางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ 
   ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - อภิปรายประเด็นส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
เรื่อง “ความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิรูป
ประเทศตามรัฐธรรมนูญใหม่” 

ผู้น าเสนอความคิด 
- นางจุรี  วิจิตรวาทการ 
  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 
ผู้ร่วมสนทนา 
- นายภัทระ  ค าพิทักษ์ 
   กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
 

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - พิธีปิด และมอบใบประกาศ  
  โดยประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 



 

 

๑๓๗ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายนามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๓๘ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

 

 
 

 

 ๑. นายชาติชาย  ณ เชียงใหม่ ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. พลตรี วิระ  โรจนวาศ รองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นายภัทระ  ค าพิทักษ์ รองประธานอนุกรรมการ คนที่สอง 
 ๔. นายประพันธ์  นัยโกวิท อนุกรรมการ 
 ๕. นายนรชิต  สิงหเสน ี อนุกรรมการ 
   ๖. นายศุภชัย  ยาวะประภาษ อนุกรรมการ 
 ๗. นางสาวโสมอุษา  บูรณะเหตุ อนุกรรมการ 
   ๘. นางจงเดือน  สุทธิรัตน์ อนุกรรมการ 
 ๙. นางนันทวัน  อ าไพวร อนุกรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสุวรรณี  วังกานต์ อนุกรรมการ 
 ๑๑. นายอ านาจ  ศรีพูนสุข อนุกรรมการ 
 ๑๒. นายภักดี  รัตนผล อนุกรรมการ 
 ๑๓. นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ อนุกรรมการ 
 ๑๔. นางบุณฑริกา  ชุณหะนันทน์ อนุกรรมการ 
 ๑๕. นายธีรวัฒน์  วงศาสุวรรณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
                  ๑๖.  นางสาวปัณฑารีย์  ศิลป์สาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนาม 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 



 

 

๑๓๙ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

ภาคผนวก ค 
รายนามฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

และส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๔๐ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ๑.  นายธีรวัฒน์  วงศาสุวรรณ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ 
 ๒.  นางสาวใกล้รุ่ง  เมืองนก นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ๓.  นางสาวปัณฑารีย์  ศิลป์สาย นิติกรช านาญการพิเศษ 
  ๔.  นางสาวประไพพร  ส้มเกลี้ยง วิทยากรช านาญการพิเศษ 
 ๕.  นางสาววชัรี  ตรองจิตต์ วิทยากรช านาญการพิเศษ 
  ๖.  นางณัฐพร  คีรีวิเชียร วิทยากรช านาญการพิเศษ 
  ๗.  นายสุรพงศ์  อุทัต นิติกรช านาญการ 
  ๘.  นายบุญน า  หนามฉัตร นิติกรปฏิบัติการ 
  ๙.  นางรพีพร  ข านิพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
  ๑๐.  นางสาวนนทนันท์  ทิพย์เนตร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  ๑๑.  นางสุเนตร  แสงกล้า เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส 
  ๑๒.  นางสุริวสัสา  ประเสริฐศิริกูล เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนาม 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด  ส านักกรรมาธิการ ๒) 

 



 

 

๑๔๑ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

ภาคผนวก ง 
ผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๔๒ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 
 

 
 
 

 
นางณฐัพร  คีรีวิเชียร    วิทยากรช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน 
และยาเสพติด 

 
 
 
นายธีรวัฒน์  วงศาสุวรรณ   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 

การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ผู้จดัท า 

 
ผู้จัดท า 

 

ผู้ตรวจทาน 



 

 

๑๔๓ สรุปสาระส าคญัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ภาคผนวก จ 
เอกสารประกอบการบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 










































































































































































































































































































































































































































