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ประชาธิปไตย : รัฐธรรมนูญไทยกับการปฏิรูปการเมือง   

 

ความนํา 

 เป็นท่ีทราบกนัดีว่าการรัฐประหารเม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ท่ีผา่นมา เป็นผลให้มีการพกัใช้

บทบญัญัตใินรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เกือบทัง้หมด ยกเว้นหมวดวา่ด้วย

พระมหากษัตริย์เทา่นัน้   หากจะกลา่วว่ารัฐธรรมนญูฉบบัดงักลา่วถกูยกเลิกไปแล้ว ก็นา่จะไมผ่ิดจากความ

เป็นจริงนกั  และในสภาวการณ์เชน่นี ้ จําเป็นท่ีจะต้องมีรัฐธรรมนญูท่ีมีเนือ้หาสมบรูณ์ฉบบัใหมเ่ข้ามาทดแทน   

ภายหลงัจากท่ีมีการตัง้รัฐบาลตามธรรมนญูการปกครองท่ีจะมีขึน้ตามมา    แม้ในรูปแบบอาจจะเรียกวา่เป็น

การแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ตาม     แตก่่อนท่ีจะเกิดรัฐธรรมนญูฉบบัเตม็รูปแบบท่ีจะมาใช้

แทนรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐  สง่ท่ีเราจะได้เห็นก็คือรัฐธรรมนญูฉบบัชัว่คราวท่ีจะออกใช้ก่อนเป็นระยะเวลา

หนึง่ เพ่ือให้เกิดรัฐบาลท่ีจะทําการบริหารประเทศแทนคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ และเพ่ือให้มีสภาปฏิรูป

และสภาร่างรัฐธรรมนญูหรือสภานิตบิญัญัตแิหง่ชาต ิ ซึง่จะทําหน้าท่ียกร่างรัฐธรรมนญูฉบบัสมบรูณ์    

รัฐธรรมนญูฉบบัท่ีจะยกร่างขึน้ใหมนี่จ้ะสามารถแก้ไขวิกฤตกิารณ์ตา่ง ๆ ทัง้ในทางการเมือง  เศรษฐกิจและ

สงัคมได้มากน้อยเพียงใด  คงต้องจบัตาดตูอ่ไป  แตผ่ลพลอยได้ประการหนึง่ก็คือจะทําให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีมีหรืออยา่งน้อยก็สามารถรักษาอนัดบัประเทศท่ีมีรัฐธรรมนญูมากท่ีสดุในโลกประเทศหนึง่อยา่ง

ยัง่ยืน 

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครอง1ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในยคุคริสต์ศตวรรษท่ี 21  โดยมีหลกั

วา่อํานาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของประชาชน0 ผู้ เป็นเจ้าของประเทศ และหลกัท่ีวา่อํานาจอธิปไตย1เป็นของ

ปวงชน 0 ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนอาจใช้อํานาจของตนโดยตรง1หรือผา่นผู้แทน1ท่ีตนเลือกไปใช้อํานาจ

แทนก็ได้๑   แตป่ระเทศสว่นใหญ่ถือตามหลกัในประการหลงั  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่า

ประชาชนย่อมมีสว่นร่วมกนัในปัญหาสําคญั ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ประชาชนหรือผลประโยชน์ของชาต ิและ

ประชาชนย่อมมีความเสมอภาคกนัในทางกฎหมายและจะได้รับการปฏิบตัอิยา่งเทา่เทียมกนัการท่ีให้ 

                                                           
๑ สมคดิ เลิศไพฑรูย์. กฎหมายเลือกตัง้ สํานกัพิมพ์วิญ�ชูน ๒๕๔๒, หน้า ๑๑-๑๕.  เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ.  

หลกัรัฐศาสตร์  กรุงเทพ:  บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๓, หน้า ๑๕๗-๑๕๘.  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99


๒ 
 

ประชาชนมัน่ใจวา่ตนจะสามารถมีสว่นร่วมในทางปกครองและในเร่ืองตา่ง ๆ จงึจําเป็นต้องมีหลกัประกนัใน

ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่  ซึง่ท่ีนิยมใช้กนัและได้รับการยอมรับก็คือการประกาศหลกัการตา่ง ๆ ในรูปแบบของ

สญัญาประชาคมท่ีเรานิยมเรียกกนัวา่รัฐธรรมนญู   ดงันัน้  รัฐธรรมนญูและประชาธิปไตยจงึเป็นสิ่งท่ีมีความ

เก่ียวพนัอยา่งไมส่ามารถแยกจากกนัได้๒   การท่ีประเทศใดประเทศหนึง่ ไมมี่รัฐธรรมนญูหรือยกเลิก

รัฐธรรมนญูท่ีมีอยูเ่สีย  จงึมกัทําให้ประเทศอ่ืนมองวา่เป็นประเทศท่ีไมมี่ประชาธิปไตย  แม้วา่ก่อนหน้านีจ้ะเป็น

ประเทศท่ีมีประชาธิปไตย  ก็จะถือวา่เป็นการถอยหลงัเข้าคลอง 

กลา่วกนัวา่ประชาธิปไตยถือกําเนิดขึน้ในประเทศกรีซเม่ือประมาณ ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว หรือประมาณ ๕ 

ศตวรรษก่อนคริสตกาล   แตผู่้ เขียนเองเห็นว่า  ขึน้อยู่กบัความหมายของประชาธิปไตยตามท่ีเข้าใจมากกวา่   

หากวา่การท่ีประชาชนสามารถมีสว่นร่วมโดยตรงในการบริหารปกครองบ้านเมือง  บางทีการกล่าววา่กรีซ

โบราณเป็นประเทศต้นแบบอาจถกูต้อง  แตห่ากพิจารณาถึงการใช้สิทธิทางอ้อมหรือโดยผา่นผู้แทนหรือโดย

ระบบรัฐสภาแล้ว  แม้แตท่ี่ประเทศอินเดียโบราณหรือชมภทูวีปก็ได้นําระบอบนีม้าใช้กนัแล้วตัง้แตค่รัง้ก่อน

พทุธกาล  เชน่ในอาณาจกัรของกษัตริย์ลิจฉวี เป็นต้น 0 แตสํ่าหรับระบอบประชาธิปไตยแบบปัจจบุนั  นา่จะต้อง

ยอมรับวา่ ยโุรปและสหรัฐอเมริกามีสว่นในการพฒันาและผลกัดนัระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่าง

มากโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือ๓ 

แม้ในปัจจบุนั ประชาธิปไตยจะยงัไมมี่นิยามท่ีได้รับการยอมรับโดยทัว่กนัก็ตาม 0 แตค่ณุลกัษณะท่ีเป็น

สญัลกัษณ์ของประชาธิปไตย ก็คือความเสมอภาคและความเทา่เทียมกนัในทางกฎหมายดงักลา่วข้างต้น  0 ดงั

จะเห็นได้วา่0หลกัการดงักลา่วจะปรากฎในบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนญูของทกุประเทศท่ีประกาศวา่มีระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย   การให้ความคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก็เป็นอีกลกัษณะหนึง่ท่ี

นา่จะถือเป็นสญัลกัษณ์ของประชาธิปไตย ดงัจะเห็นได้จากบทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

                                                           
๒
 เดชชาต ิวงศ์โกมลเชษฐ์. หลกัรัฐศาสตร์  โรงพิมพ์สมาคมสงัคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย,  สิงหาคม ๒๕๑๒. 

หน้า ๒๓๔-๒๓๖.  เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ.  เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๙๔ 

 
๓
 Weatherford, I. Mclver. Indian givers: how the Indians of the American Transformed the world. 

New York: Fawecett Columbine, 1988, pp. 117-150.   สําหรับรูปแบบตา่ง ๆ ของประชาธิปไตย โปรดด ู

เร่ืองวิทย์ เกษสวุรรณ  อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๑  หน้า ๑๓๙-๑๔๕ 

 



๓ 
 

ทัง้ฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๐  จากการท่ีหลกัประชาธิปไตยเป็นหลกัการท่ีมีการพฒันาการมา

ทางประวตัศิาสตร์ท่ียาวนาน    จงึอาจประมวลลกัษณะหรือสาระสําคญัของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยได้วา่๔ 

๑. เป็นหลกัการปกครองท่ีถือวา่ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย1  

ระบบการปกครองตามหลกัประชาธิปไตย จะมีหลกัการสําคญัท่ีเป็นท่ียอมรับกนัวา่ อํานาจ

อธิปไตยเป็นของปวงชน  ประชาธิปไตยจงึเป็นรูปแบบการปกครองท่ีประชาชนเป็นผู้ใช้อํานาจนัน้

ผา่นองค์กรตวัแทนในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ ผู้แทนราษฎร หรือองค์กรของรัฐอ่ืน ๆ   หลกั

ประชาธิปไตยทําให้เกิดความชอบธรารมในการใช้อํานาจรัฐ  เพราะผู้ ทําหน้าท่ีปกครองนัน้ถือวา่

ตนเป็นผู้ได้อํานาจมาจากเจ้าของอธิปไตยหรือประชาชนนัน่เอง  แม้ว่าเจตจํานองของประชาชน

ทกุคนในรัฐนัน้ อาจเกิดจากการประนีประนอมของฝ่ายตา่ง ๆ ในผลประโยชน์ก็ตาม   

  ๒.ประชาชนมีความเสมอภาคกนัตามกฎหมาย  

หลกัความเสมอหมายถึงความเสมอภาคกนัในการใช้กฎหมายตอ่บคุคลซึง่จะต้องเทา่เทียมกนั ไมมี่

การเลือกปฏิบตัใิห้แตกตา่งกนั   ในบางประเทศอาจถือวา่หลกัความเสมอภาคเป็นสิทธิมนษุยชน  

รัฐต้องให้ความคุ้มครองไมว่่าบคุคลนัน้จะเป็นพลเมืองของรัฐนัน้หรือไม ่

๓. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั 

หลกัท่ีวา่ประชาชนอยูใ่นภายใต้กฎหมายอยา่งเทา่เทียมกนันัน้เป็นหลกัท่ียํา้ให้เห็นวา่ในระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐต้องไมเ่ลือกปฏิบตัใินการให้ความคุ้มครองหรือใช้บงัคบักฎหมายตอ่

                                                           
๔
 เดชชาต ิ วงศ์โกมลเชษฐ์  อ้างแลว้ เชิงอรรถที ่๒ หน้า ๑๔๐-๑๔๖.  เรืองวิทย์  เกษสวุรรณ  อา้งแลว้ เชิงอรรถ

ที ่๑ หน้า ๑๔๕-๑๕๓.   บรรเจิด  สิงคะเนต.ิ  หลกัพืน้ฐานของสิทธิ เสรีภาพและศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์.  

กรุงเทพ : วิญ�ชูน ๒๕๔๓, หน้า ๑๙-๒๓     A. Barak, The Judge in a Democracy, Princeton University 

Press, 2006, p.40; และด ูU.K. Press, “Perspectives of Democracy and The Rule of Law”,  Journal of 

Law and Society, 18:3 (1991), pp. 353-364.     Fierlbeck, K. Globalizing Democracy: Power, 

Legitimacy and the Interpretation of democratic ideas, Manchester University Press, New York 

(1998), p. 13. 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2


๔ 
 

บคุคลแม้วา่บคุคลเหลา่นัน้จะมีความแตกตา่งกนัในบางสถานะ  เชน่  โดยเชือ้ชาติ  สญัชาต ิหรือ

เพศ เป็นต้น   

๔. เป็นหลกัเสียงข้างมาก 

การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยหลกัเสียงข้างมาก  หลกัเสียงข้างมากถือเป็น

หลกัเกณฑ์พืน้ฐานอยา่งหนึง่ของระบอบประชาธิปไตยในการตดัสินใจว่าอะไรคือเจตน์จํานงของ

ประชาชน  โดยสะท้อนออกทางการออกเสียงเลือกตัง้  ตลอดจนการออกเสียงในคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภา เป็นต้น   อย่างไรก็ดี  หลกัเสียงข้างมากนัน้  เห็นกนัวา่ประชาชนท่ีเป็นเสียงสว่นน้อยจะต้อง

ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากภาครัฐอยา่งเป็นธรรมเชน่กนั 

 

 

ประเภทของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ แตล่ะประเทศจงึอาจเลือกนําไปประยกุต์ใช้ตาม

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะกบัประเทศนัน้ ๆ ได้ ดงันี ้๕ 

๑. ประชาธิปไตยทางตรง 

ประชาธิปไตยทางตรง เป็นรูปแบบการปกครองโดยท่ีประชาชนมีสว่นร่วมกบัการตดัสินใจเร่ือง    

ตา่ง ๆ ได้โดยตรง โดยไมต้่องอาศยัผู้ ทําหน้าท่ีแทนตน  อย่างไรก็ดี  ประชาธิปไตยทางตรงยงัเป็น

เพียงรูปแบบท่ีไมค่อ่ยแพร่หลายนกั เพราะรูปแบบการปกครองดงักลา่วนา่จะเหมาะสมกบัชมุชน

ขนาดเล็กเทา่นัน้ ปัจจบุนันี ้  ประชาธิปไตยทางตรงท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรมท่ีสดุ นา่จะเป็นท่ี 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์1 ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประชาชนผู้ มีสิทธ์ิลงคะแนนสามารถลง

ประชามต1ิในเร่ืองนัน้ ๆ ได้โดยตรง  ในบางประเทศ ประชาธิปไตยทางตรงอาจกระทําผา่นการลง

                                                           
๕
 G.F. Gaus, C. Kukathas, Handbook of Political Theory, SAGE, 2004, pp. 143-145.  และดเูรืองวิทย์ 

เกศาสวุรรณ  อา้งแลว้ เชิงอรรถที ่๑ หน้า ๗๑-๗๒  เร่ืองแนวคิดเก่ียวกบั “ประชาธิปไตยเกิดใหม”่ ซึง่เกิดขึน้

หลงัปี ค.ศ. ๑๙๗๔ เป็นต้น มาจากกาท่ีเผดจ็กรฝ่ายขวาล้มลงในประเทศสเปน กรีซและโปรตเุกส  และตามมา

ด้วยการล้มลงของลทัธิคอมมิวนิสต์ในยโุรปตะวนัออกชว่ง ค.ศ. ๑๙๘๐-๑๙๙๑ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ประชามตใินเร่ืองการออกกฎหมายสําคญัท่ีมีผลกระทบสงู และการถอดถอนผู้ได้รับเลือกตัง้หรือ

ถอดถอนประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 

 

๒. ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน 

ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน เป็นระบบท่ีให้ประชาชนออกเสียงเลือกตวัแทนของตนไปทําหน้าท่ีแทน

ตน  กรณีมีผู้สมคัรเพ่ือรับเลือกตัง้มากกว่าหนึง่คน กลไกลท่ีใช้กนัเป็นสากลก็คือการใช้ระบบเสียง

ข้างมาก    ข้อแตกตา่งในแตล่ะประเทศ  หรือในแตล่ะยคุสมยันัน้ มกัเป็นเร่ืองของการกําหนดเขต

เลือกตัง้  ดงัท่ีประเทศไทยเอง ก็มีการใช้เขตเลือกตัง้แตกตา่งกนัไปตามยคุสมยัตามแตท่ี่จะกําหนด

ไว้ในรัฐธรรมนญูและกฎหมายเลือกตัง้แตล่ะฉบบั   แตป่ระชาชนผู้ไปทําการเลือกตัง้ผู้แทนมกัลืมไป

เสมอวา่ ผู้แทนท่ีตนเลือกมานัน้ ย่อมมีเสรีภาพในการตดัสินใจของตนเอง และเลือกวิธีการ

ดําเนินการตา่ง ๆ ได้ตามท่ีเขาเห็นชอบหรือพอใจจงึมกัปรากฎเสมอวา่ภายหลงัจากได้รับเลือกตัง้

แล้ว  ผู้แทนมกัจะไมก่ระทําการเป็นผู้แทนของกลุม่บคุคลทีเลือกตนเข้ามาอีก  หากแตก่ระทําไป

ตามความคิดเห็นของตนเองเป็นสว่นใหญ่  อนัเป็นท่ีมาของปัญหาคอรัปชัน่อยา่งหนึง่ 

๓. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนอยา่งหนึง่ แตเ่น้นลกัษณะท่ีวา่รัฐบาลจะ

มาจากการแตง่ตัง้ของผู้แทน   จากนัน้  รัฐบาลจะบริหารประเทศโดยมอบหน้าท่ีให้คณะรัฐมนตรีทํา

หน้าท่ีบริหาร รัฐบาลท่ีมาจากระบบรัฐสภานี ้โดยหลกัการแล้ว จะถกูตรวจสอบและถ่วงดลุอย่าง

โดยรัฐสภา  โดยทัว่ไป รัฐธรรมนญูในระบบรัฐสภาจะบญัญตัใิห้รัฐสภาสามารถมีมติอภิปรายไม่

ไว้วางใจ1รัฐบาลได้   หากเสียงข้างมากการบริหารของรัฐบาล ก็อาจลงมตไิมไ่ว้วางใจรัฐบาล ซึง่มีผล

เทา่กบัถอดนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหนง่นัน่เอง  หรืออาจเลือกอภิปรายไมไ่ว้วางใจรัฐมนตรีเป็น

รายบคุคลก็ได้   ในระบบรัฐสภานี ้ มกักําหนดให้ฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรีสามารถยบุสภา1

และเรียกการเลือกตัง้ใหมไ่ด้ อนัเป็นการคานอํานาจระหว่างกนั     อนึง่ นา่สงัเกตวา่ในระบบรัฐสภา  

จะมีนายกรัฐมนตรี1เป็นหวัหน้าคณะรัฐบาลทําหน้าท่ีบริหารประเทศ    สว่นประมขุของประเทศนัน้  

อาจเป็นพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีเป็นก็ได้ แตจ่ะไมมี่อํานาจบริหาร 

๔. ประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดี 

ระบบประธานาธิบดีเป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนระบบหนึง่  ในระบบนี ้  ประธานาธิบดีจะเป็นทัง้

ประมขุแหง่รัฐและหวัหน้ารัฐบาลด้วย  โดยทัว่ไป ประธานาธิบดีมีวาระการดํารงตําแหนง่แนน่อน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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และรัฐธรรมนญูอาจกําหนดสมยัให้ดํารงตําแหนง่      เน่ืองจากประธานาธิบดีเป็นทัง้ประมขุรัฐและ

หวัหน้ารัฐบาลด้วย  ประธานาธิบดีจงึควบคมุคณะรัฐมนตรีโดยตรง  โดยคณะรัฐมนตรีจะได้รับการ

แตง่ตัง้จากประธานาธิบดีโดยตรง   ระบบนีถื้อวา่มีการแบง่แยกอํานาจระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่าย

นิตบิญัญัติออกจากกนัชดัเจนกวา่ระบบอ่ืน ๆ  ดงันัน้  ประชาธิปไตยประเภทนีไ้มแ่พร่หลายนกั   ท่ี

รู้จกักนัดี  ก็คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  และอีกปลายประเทศในแถบอเมริกาใต้    ท่ีน่าสงัเกตก็คือ  

ในระบบนีจ้ะแตกตา่งไปจากระบบรัฐสภามาก  เพราะจะไมมี่นายกรัฐมนตรี  อีกทัง้ ฝ่ายบริหารไม่

สามารถยบุสภาได้  และฝ่ายนิตบิญัญัตก็ิไมส่ามารถอภิปรายไมไ่ว้วางใจประธานาธิบดีหรือ

รัฐมนตรีได้เชน่กนั 

๕. ประชาธิปไตยแบบระบบก่ึงประธานาธิบดี 

ระบบก่ึงประธานาธิบดีเป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนรัฐบาลจงึประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและ

ประธานาธิบดี   แตด่เูหมือนจะไมไ่ด้รับความนิยมมากนกั   สว่นมากในระบบนีป้ระธานาธิบดีจะมี

วาระในการดํารงตําแหนง่ในขณะท่ีนายกรัฐมนตรีไมมี่วาระ  การแบง่แยกอํานาจระหวา่ง

นายกรัฐมนตรีกบัประธานาธิบดีอาจแตกตา่งกนักนัไปบ้างตามแตล่ะประเทศ   ประธานาธิบดีกบั

นายกรัฐมนตรีแบง่อํานาจกนั ประธานาธิบดีเป็นผู้บญัชาการทหารสงูสดุด้วยตนเอง ควบคมุ

นโยบายการทางประเทศ และเป็นประมขุแหง่รัฐ (head of state) นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ กําหนด

นโยบายของพรรคและเป็นผู้ ทําหน้าท่ีบริหาร  

 

ท่ีมาแห่งอาํนาจในระบอบประชาธิปไตย 

 หากศกึษาตามทฤษฎีวา่ด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้ว  จะเห็นวา่ระบอบการปกครองนี ้เน้นถึงการท่ี

ประชาชนมีสว่นร่วมในการปกครองตนเอง๖   โดยผา่นกระบวนการเลือกตัง้ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์การแสดงออกถึง

การมอบหมายให้ ตวัแทน ของตนใช้อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจรัฐ  ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ใน ๓ ลกัษณะ 

คืออํานาจบริหาร  อํานาจนิติบญัญตัแิละอํานาจตลุาการ  รัฐธรรมนญูจงึเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีวางกฎเกณฑ์

การมอบอํานาจแก่ตวัแทนเพ่ือการใช้อํานาจอย่างใดอยา่งหนึง่ดงักลา่ว  เป็นการกําหนดกตกิาว่าตวัแทน

                                                           
๖
 เดชชาต ิ วงศ์โกมลเชษฐ์  อ้างแลว้เชิงอรรถที่ ๒ หน้า ๓๐๐-๓๐๓ 
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จะต้องใช้อํานาจท่ีปวงชนมอบหมายให้ภายในกรอบท่ีได้วางไว้๗   ทัง้นี ้ อาจกลา่วได้วา่ ระบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานหลกัปรัชญาการปกครองท่ีถือว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนดงัท่ีได้กลา่ว

มาแล้วข้างต้น และเป็นการปกครองท่ีให้ความสําคญักบัความต้องการของเสียงข้างมาก 

 

อยา่งไรก็ดี  ในประเทศไทย ความรู้สกึหรือแนวปฏิบตัิตอ่หลกัของประชาธิปไตยดงักล่าวข้างต้นอาจจะ

ไมเ่ป็นท่ีซมึซบัในชีวิตจิตใจของคนไทยสกัเทา่ใด  ทัง้นี ้ก็เพราะแนวคิดในเร่ืองประชาธิปไตยดงักลา่ว โดยเนือ้

แท้ คงไมมี่ใครปฏิเสธได้วา่เป็นความคิดของซีกโลกตะวนัตก  และเช่ือกนัวา่เป็นแนวคดิท่ีได้รับการผลกัดนัใน

ยคุศตวรรษท่ี ๒๐ เพ่ือใช้ตอ่ต้านระบอบคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะ  อีกทัง้ ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย  

แนวคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตยนี ้ก็ได้รับการยดัเยียดจากการรัฐประหารหรือยดึอํานาจ   มิใชส่ิ่งท่ีเกิดขึน้แบบ

คอ่ยเป็นคอ่ยไป  หรือได้รับการพฒันามาเป็นลําดบัจนเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรม   ประชาธิปไตยในประเทศ

ไทย จงึไมเ่คยเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมไทยเลย  จงึไมแ่ปลกท่ีมีคนกลา่ววา่คนไทยไมเ่คยเข้าใจแม้กบัสิงท่ี

เรียกวา่ “สิทธิและเสรีภาพ”  มิพกัต้องกลา่วถึงประชาธิปไตยในภาพรวมทัง้หมด    

เม่ือกลา่วถึงท่ีมาแหง่อํานาจของระบอบการปกครองประชาธิปไตย   โดยแนวคดิแล้วถือมาจาก

ประชาชน  เพราะอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน   โดยเหตนีุ ้ รัฐธรรมนญูจงึมกัมีบทบญัญตัรัิบรองอํานาจ

อธิปไตยไว้เสมอวา่ เป็นของปวงชนบ้าง หรือมาจากปวงชนบ้าง    อยา่งไรก็ดี  มีข้อสงัเกตวา่ในช่วงท่ีประเทศ

ไทยประสบวิกฤตทิางการเมืองในปี ๒๕๕๕-๕๖ นัน้  นกัการเมืองและนกัวิชาการบางกลุม่พยายามแสดง

ความเห็นวา่  แม้ประเทศไทยจะใช้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อยูก็่จริง  และแม้ใน

รัฐธรรมนญูฉบบัดงักลา่วจะมีบทบญัญัตไิว้ชดัเจนวา่อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยก็ดี  แตโ่ดยแท้จริง

ไมใ่ช ่ เพราะประชาชนชาวไทยไมไ่ด้มีสว่นร่วมอยา่งแท้จริงในการยกร่างรัฐธรรมนญู   ดงันัน้  ข้อความ

ตวัหนงัสือท่ีวา่ “อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” นัน้  แท้จริงแล้ว  ปวงชนชาวไทยไมไ่ด้เขียน            

จงึนา่คดิวา่ในการยกร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหมนี่ ้ ควรทําอยา่งไร จงึจะทําให้บทบญัญัตรัิฐธรรมนญูในบริบท

ท่ีวา่ด้วยอํานาจของปวงชนชาวไทยนัน้ เป็นสิ่งท่ีประชาชนรู้สกึวา่มีสว่นร่วมเพ่ือให้ได้มาในลกัษณะนัน้อย่าง

แท้จริง  เพ่ือมิให้นกัวิชาการหวัรุนแรงหรือนกัการเมืองฝ่ายอ่ืนยกเป็นประเด็นมาโจมตีอีก     

                                                           
๗
 เร่ืองเดียวกนั,  หน้า ๒๓๓-๒๓๖.  สําหรับพฒันาการของรัฐธรรมนญูนิยม ด ูบวรศกัดิ์ อวุรรณโณ,  คําอธิบาย

วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ,  สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑิตยสภา, ๒๕๕๖, หน้า ๒๑-๓๖ 

 



๘ 
 

อนึง่  ต้องไมลื่มวา่  ก่อนแตจ่ะมีรัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๕๐ สภาวการณ์ในขณะนัน้คล้ายกบั

สถานการณ์ในชว่งระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถนุายน ๒๕๕๗ มาก  กล่าวคือ ประเทศไทยอยูใ่นชว่งรัฐประหาร  

และไมมี่รัฐธรรมนญูฉบบัสมบรูณ์  เพราะ รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ ถกูยกเลิกไปและสิน้สภาพลงด้วยการทํา

รัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  และ

ภายหลงัจากนัน้ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัชัว่คราว พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึง่รองรับ

ให้เกิดรัฐบาล  สภานิติบญัญัตแิหง่ชาติ ท่ีทําหน้าท่ีรัฐสภาแบบเบ็ดเสร็จ  คือทําหน้าท่ีเป็นทัง้สภาผู้แทนราษฎร

และวฒุสิภา  และมีสภาร่างรัฐธรรมนญูขึน้ร่างรัฐธรรมนญูฉบบัถาวร  ซึง่ก็คือ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีใช้กนัมาจนถึงวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ท่ีต้องการชีใ้ห้เห็นก็คือ  รัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ นัน้ ก็ผา่นการทําประชามต ิ ซึง่ก็คือ ประชาชนมีโอกาสไปลงคะแนนเสียง

รับรองให้ใช้เป็นรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  อนัเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ   เหตใุดจงึมีผู้กลา่ว

โต้แย้งว่าประชาชนไมมี่สว่นร่วมในการยกร่างและประกาศใช้หรือรับรองให้ใช้รัฐธรรมนญูฉบบัดงักลา่ว     อาจ

เป็นเพราะวา่ในช่วงเวลาท่ีมีการทําประชามตจินถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยนัน้ 

ประชาชนมีแนวความคิดท่ีคอ่นข้างหลากหลายพอสมควร  จนถึงขนาดเกรงกนัวา่ร่าง รัฐธรรมนญูฉบบัปี 

๒๕๕๐ ในขณะนัน้ อาจไมผ่า่นประชามต ิ  แตด้่วยการประนีประนอมของนกัการเมืองหลายฝ่าย  รวมทัง้การ

ผลกัดนัจากนกัการเมืองเองท่ีต้องการให้มีรัฐธรรมนญูฉบบัถาวร  ซึง่หมายถึงการเกิดขึน้และการขบัเคล่ือนของ

ระบบการเมืองและระบบเลือกตัง้  จงึทําให้ร่างรัฐธรรมนญูฉบบัดงักลา่วผา่นประชามตไิปได้  แตด้่วยความคิด

ตดิไปด้วย “แล้วคอ่ยมาแก้ไขกนั”   ผู้ เขียนจงึหวงัวา่ในการยกร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่  ผู้ยกร่างจะนําบทเรียน

ในอดีตมาศกึษาและอดุชอ่งวา่งประเดน็ปัญหาตา่ง ๆ มิให้เกิดซํา้รอยขึน้อีก 

 

รัฐธรรมนูญในอุดมคต ิ

 ผู้ เขียนเป็นบคุคลหนึง่ท่ีไมเ่ช่ือวา่มีรัฐธรรมนญูท่ีเป็นอดุมคติอยูใ่นโลกนี ้ หรือมีรัฐธรรมนญูท่ีทัว่โลกทกุ

ประเทศสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้  และจะนํามาซึง่ความเป็นประชาธิปไตยด้วยสกัวา่ได้นํารัฐธรรมนญูนัน้มา

ใช้กบัประเทศของตน 

 รัฐธรรมนญูขององักฤษท่ีกล่าวกนัว่าเป็นรัฐธรรมนญูท่ีไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  และรัฐธรรมนญูของ

สหรัฐอเมริกา  ซึง่มีบทบญัญัตอิยูเ่พียงไมก่ี่สิบมาตรานัน้  ผู้ เขียนก็ไมเ่คยคิดวา่จะเป็นรัฐธรรมนญูในอดุมคต ิ

หรือเป็นรัฐธรรมนญูท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทยแตอ่ยา่งใดเลย   และเห็นว่าเป็นไปไมไ่ด้ท่ีการทํารัฐธรรมนญูให้

เหมือนเขาแล้ว  ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเหมือนกบัประเทศนัน้ ๆ 

ได้  ทัง้นี ้ เพราะคนไทยตา่งไปจากคนองักฤษและคนอเมริกาทัง้ ๆ ท่ีเป็นมนษุย์ด้วยกนั   เฉกเชนกบัแมนํ่า้
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เจ้าพระยา  ก็ตา่งไปจากแม่นํา้เทมส์และแมนํ่า้มิสซิสซิปปี ้ แม้จะเป็นแมนํ่า้เหมือนกนั   จงึจําเป็นท่ีคนไทย

จะต้องแนวทางของรัฐธรรมนญูท่ีเหมาะสมกบัพลเมืองไทยกนัเอง  ระบบการเมืองในสหรัฐอเมริกาก็มิใชว่า่ไมมี่

ปัญหา๘ 

นา่เช่ือวา่ภายหลงัจากการรัฐประหารเม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึง่เป็นเหตใุห้บทบญัญตัิตา่ง ๆ 

เกือบทัง้ฉบบัของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ สิน้สดุลง  จงึเกิดคําถามตามมาว่า 

รัฐธรรมนญูฉบบัใหมท่ี่จะยกร่างขึน้มาใช้แทนท่ีในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของการปฏิรูปการเมืองนัน้  จะมีกรอบ

และเนือ้หาอยา่งไร  ควรแตกตา่งไปจากฉบบัปี ๒๕๔๐ และฉบบั ๒๕๕๐ โดยสิน้เชิง  หรือควรถือเอา

รัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ เป็นต้นร่าง  และแก้ไขให้สมบรูณ์ขึน้ในสว่นท่ีเห็นวา่ยงัไมช่ดัเจนหรือที

ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตั ิหรือยงัไมช่ดัเจนเพียงพอทําให้อาจตีความได้หลายนยัอนัจะนําไปสูก่ารกลา่วหา

ถึงมาตรฐานการตีความหรือการใช้บงัคบักฎหมาย 

การพิจารณาว่ารัฐธรรมนญูฉบบัใหมข่องไทยควรเป็นเช่นไรหรือมีกรอบเนือ้หาอย่างไรนัน้  น่าจะต้อง

ย้อนกลบัมาพิจารณารัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นหลกั   ซึง่เม่ือพิจารณารัฐธรรมนญู

ฉบบันีแ้ล้ว จะเห็นวา่เนือ้หาของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ นัน้แบง่ออกเป็นหมวดตา่ง ๆ 

ถึง ๑๕ หมวด และบทเฉพาะกาล มีบทบญัญัตด้ิวยกนัทัง้สิน้ถึง ๓๐๙ มาตรา    หมวดตา่ง ๆ จํานวน ๑๕ 

หมวดนัน้ได้แก่  

หมวดท่ี ๑ บททัว่ไป 

หมวดท่ี ๒ พระมหากษัตริย์ 

หมวดท่ี ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

หมวดท่ี ๔ หน้าท่ีของชนชาวไทย 

                                                           
๘
 ด ูBroder, David S.  The Party’s Over:  The Failure of Politics in America,  Harper & Row, 1972 pp. 

142-166  ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ระบบการเมืองในสหรัฐอเมริกาประสบความล้มเหลวและต้องปฏิรูปขนานใหญ่  เพราะ

ประชาชนเร่ิมตระหนกัว่า  “…government talks and taxes more, but too often fails to deliver…the 

existing structure of government is wasteful and inefficient, and ought to be reformed, overhauled or 

reorganized…” 
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หมวดท่ี ๕ แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐ 

หมวดท่ี ๖ รัฐสภา 

หมวดท่ี ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

หมวดท่ี ๘ การเงิน  การคลงั และงบประมาณ 

หมวดท่ี ๙ คณะรัฐมนตรี 

หมวดท่ี ๑๐ ศาล 

หมวดท่ี ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนญู 

หมวดท่ี ๑๒ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 

หมวดท่ี ๑๓ จริยธรรมของผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หมวดท่ี ๑๔ การปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หมวดท่ี ๑๕ การแก้ไขรัฐธรรมนญู 

บทเฉพาะกาล 

จงึนา่พิจารณาวา่  รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทัง้ ๑๔ หมวด  ซึง่มีการแบง่

ออกเป็นสว่น ๆ ในรายละเอียดอีกมากนัน้  มีบทบญัญัติใดในหมวดใดท่ีเป็นจดุอ่อนหรือชอ่งวา่ง หรือเป็น

อปุสรรคให้ประเทศไทยยงัไมส่ามารถพฒันาความคดิความเข้าใจทางการเมืองให้เป็นไปตามครรลองท่ีบญัญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนญูฉบบัดงักลา่ว   หากมีการแก้ไขจดุออ่นหรือชอ่งวา่งดงักลา่วแล้ว  นา่จะแก้ไขปัญหาและ

วิกฤตการณ์ตา่ง ๆ ทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึน้ได้หรือไม ่ และท่ีสําคญัย่ิงก็คือ  จะสามารถพฒันาแนวคิด

เก่ียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยท่ีมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุไปได้โดยสนัตสิขุ

ตอ่ไปในเบือ้งหน้าอยา่งยัง่ยืนเพียงใด 

เม่ือพิจารณาจากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้และการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมือง  โดยเฉพาะใน

ประเดน็ของรัฐธรรมนญูแล้ว  เห็นวา่รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ท่ีจะร่างกนัขึน้มาในอนาคตอนัใกล้นี ้ นา่จะมีเนือ้หา

สว่นใหญ่คล้ายของเดมิ   แตจ่ะมีการแก้ไขในเนือ้หาบางส่วน  ซึง่ผู้ เขียนมีความเห็นวา่สว่นท่ีนา่จะแก้ไขนัน้จะมี

กระจายอยูใ่นหมวดตา่ง ๆ และนา่จะมีความเห็นท่ีแตกตา่งกนัหลากหลายกวา่การยกร่างรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือแทนท่ีรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีสิน้สดุลง

เน่ืองมาจากการรัฐประหารในเดือนกนัยายน ฑ.ศ. ๒๕๔๙ อยา่งแน่นอน   อยา่งไรก็ดี  ไมว่า่รัฐธรรมนญูฉบบั
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ใหมท่ี่จะเกิดขึน้จะมีเนือ้หาอยา่งไร  สิ่งท่ีจําเป็นต้องศกึษาก็คือ เจตนารมณ์ทัง้ของรัฐธรรมนญูทัง้ฉบบั พ.ศ. 

๒๕๔๐ และรัฐธรรมนญูฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับการปฏิรูปการเมือง 

 รัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นา่จะเป็นรัฐธรรมนญูฉบบัแรกของไทยท่ีมุง่จะแก้ปัญหาทางการ

เมืองไทยด้วยการแก้ไขท่ีระบบ  แตกตา่งไปจากรัฐธรรมนญูฉบบัเดมิ ๆ ท่ีอิงอยู่กบัแนวคดิด้านคณุธรรม

ผู้ปกครอง  ท่ีเห็นวา่ หากได้คนดีมาปกครอง  ทกุอยา่งก็น่าจะเป็นไปด้วยดี   แตปั่ญหาสงัคมท่ีเป็นอยูใ่น

ปัจจบุนัอาจทําให้แนวคดิก่อให้เกิดความกงัขาตอ่ผู้คนสว่นใหญ่  เพราะคนดีในปัจจบุนัเร่ิมมีน้อยลงและหายาก

ขึน้  หากมีหรือพบเห็นก็อาจไมย่อมมาเป็นผู้ปกครอง และท่ีนา่จะเป็นปัญหาย่ิงกวา่คือ  แม้ได้คนมาปกครอง  

แตบ่คุคลรอบข้างคนดีนัน้  มกัไมดี่เทา่และกลบักลายเป็นคนพาลไปเสีย 

 จากคําปรารภของรัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐  จะพบข้อความในวรรคสองวา่ “...สภาร่าง

รัฐธรรมนูญไดจ้ดัทําร่างรัฐธรรมนูญโดยมีสาระสําคญั เป็นการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเพ่ิมข้ึน  ตลอดทัง้ปรับปรุงโครงสร้างทาง

การเมืองใหมี้เสถียรภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ทัง้นี้ โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสําคญั...”   

คําปรารภดงักลา่วจงึสะท้อนให้เห็นวา่สภาร่างรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ ต้องการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนญูจากข้อความดงักลา่ว  ซึง่อาจแยกได้เป็นสามประการ  คือ  ประการแรก ต้องการสง่เสริมและ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ประการท่ีสอง มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการปกครองและ

ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเพิ่มขึน้   และประการท่ีสาม ต้องการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มี

เสถียรภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึน้   โดยในเจตนารมณ์ทัง้สามประการนัน้  จะดําเนินการไปโดยคํานงึถึงความ

คดิเห็นของประชาชนเป็นสําคญั  ซึง่จะเป็นไปตามนัน้ได้ ในทางปฏิบตั ิจงึต้องทําการรับฟังความคดิเห็นของ

ประชาขนหรือทําประชาพิจารณ์  ซึง่ก็เป็นถ้อยคําท่ีได้ยินกนับอ่ยขึน้ในยคุของรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐  

เม่ือพิจารณาจากเจตนารมณ์ทัง้สามประการของรัฐธรรมนญูฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้วจะเห็นวา่เน้นถึง

สิทธิเสรีภาพและสว่นร่วมของประชาชนถึงสองประการ   แสดงให้เห็นถึงความมุง่หมายท่ีต้องการคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เป็นรูปธรรมมากขึน้และในเรืองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยนัน้มี

บญัญตัไิว้คอ่นข้างครอบคลมุในหมวด ๓ ของรัฐธรรมนญูรวมทัง้ในเร่ืองศกัดิ์ศรีของมนษุย์ด้วย    บทบญัญัติ

รัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จงึมีบทบญัญตัใิห้ความคุ้มครองไปถึงศกัดิ์ศรีของมนษุย์เป็นฉบบัแรกของ

รัฐธรรมนญูไทย     แม้ว่าจะมีผู้ วิพากษ์วิจารณ์วา่รัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มุง่หมายให้ความคุ้มครอง

พลเมืองไทยเป็นหลกั  เพราะทัง้หมวด ๓ และหมวด ๔ นัน้เป็นเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของชนชาวไทยทัง้
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หมวด  ชนชาวอ่ืนจงึอยู่นอกขอบเขตการคุ้มครอง   แตก่ารให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานนัน้ก็

ถือวา่มีความโดดเดน่  โดยเฉพาะในเร่ืองสิทธิของผู้ถกูจบัในคดีอาญา  ซึง่นา่จะมีความชดัเจนและสง่ผลตอ่

การปฏิรูประบบกระบวนการยตุธิรรมได้ดีกว่ารัฐธรรมนญู ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เสียอีกโดยเฉพาะในเร่ืองการ

จบัและการประกนัตวั  เป็นเหตใุห้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอ่มา 

สว่นในด้านการมีสว่นร่วมของประชาชนนัน้  ถือเป็นการปฏิรูปท่ีเป็นสาระสําคญัของรัฐธรรมนญู พ.ศ. 

๒๕๔๐ ซึง่ได้วางระบบแตกตา่งไปจากระบบการเมืองเดมิ  เชน่การกําหนดให้วฒุิสมาชิกมาจากการเลือกตัง้ 

การดํารงตําแหนง่ได้สมยัเดียวเป็นเวลา ๖ ปี และการห้ามสงักดัพรรคการเมือง เป็นต้น   จากการท่ีกําหนดให้

วฒุิสมาชิกมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน และข้อจํากดัเร่ืองการสงักดัพรรคการเมือง และวาระการ

ดํารงตําแหนง่ท่ีมิให้ดํารงตําแหนง่ตดิตอ่กนั   ทําให้นา่เช่ือวา่วฒุิสมาชิกนา่จะมีความเป็นกลางและความ

อิสระสงูพอสมควรเพราะไม่ต้องกงัวลเร่ืองการสะสมบารมีเพ่ือการดํารงตําแหนง่ในวาระตอ่มา   จงึเป็นเหตใุห้

รัฐธรรมนญูกําหนดให้เป็นผู้ ทําการคดัเลือกสรรหาบคุคลมาดํารงตําแหนง่ในองค์กรอิสระท่ีจะทําหน้าท่ี

ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐทัง้หลาย ซึง่มีอยู่ด้วยกนั ๖ องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตัง้  ศาล

รัฐธรรมนญู  คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต  ผู้ตรวจการแผน่ดนิของรัฐสภา  คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดนิ  และคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 

อยา่งไรก็ดี  องค์กรตรวจสอบเหลา่นี ้เม่ือได้รับการแตง่ตัง้จากวฒุสิภาแล้ว  ก็ไมอ่ยูใ่นกํากบัของ

วฒุิสภาอีก  กลไกของรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดให้องค์กรทัง้หลายเหล่านีทํ้าการตรวจสอบและคาน

อํานาจกนัเอง และดํารงตําแหนง่เพียงวาระเดียวเป็นระยะเวลาท่ีคอ่นข้างยาว  เชน่ คณะกรรมการการเลือกตัง้  

ดํารงตําแหนง่ ๗ ปี  ตลุาการศาลรัฐธรรมนญูและคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ  

ดํารงตําแหนง่ได้ถึง ๙ ปี   การให้ดํารงตําแหนง่วาระเดียวเป็นเวลายาวนาน มีผลดี  คือ ไมต้่องไปใสใ่จวา่ตน

จะกลบัมาอีก  ทําให้ไมมีพฤตกิรรมในการสะสมบารมีเพ่ือรอการกลบัมาเท่ียวหน้า  จึงสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีไป

ได้โดยความอิสระ  หากองค์กรอ่ืนสงสยัในความสจุริตหรือพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสมอ่ืน  ก็อาศยักลไกการ

ตรวจสอบท่ีกําหนดในรัฐธรรมนญูนัน้เองดําเนินการ  เชน่ หากรัฐบาล  วฒุิสมาชิก หรือองค์กรอิสระ ประพฤติ

มิชอบ  สภาผู้แทนราษฎรก็มีสิทธิเข้าช่ือกนัเพียง ๑ ใน ๔ เสนอเร่ืองให้ประธานวฒุิสภา สง่เร่ืองตอ่ไปยงั 

ป.ป.ช. เพ่ือไตส่วนและตรวจสอบตอ่ไป  องค์กรอิสระตา่ง ๆ ต้องย่ืนบญัชีทรัพย์สินหนีส้ินของตนตอ่ ป.ป.ช.   

สว่น ป.ป.ช. เองก็ต้องย่ืนบญัชีทรัพย์สินของตนตอ่ประธานวฒุิสภา  ระบบท่ียดึโยงกนัไว้เชน่นี ้ จงึเป็นระบบท่ี

รัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดจดัตัง้ขึน้ด้วยเจตนารมณ์และความคาดหวงัว่าจะสามารถพฒันา

ระบบการเมืองของไทยในระบอบประชาธิปไตยไปได้อย่างถาวรยัง่ยืน และปราศจากปัญหาการทจุริต

คอรัปชัน่ขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบตอ่ประเทศชาตรุินแรง 
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ไมเ่พียงแตอ่งค์กรตรวจสอบเทา่นัน้  ท่ีรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กําหนดให้มีขึน้   รัฐธรรมนญู พ.ศ. 

๒๕๔๐ ยงักําหนดให้มีองค์กรอิสระขึน้เพ่ือให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรักษา

ผลประโยชน์ของตนได้อยา่งทัว่ถึงอีก ๓ องค์กร  คือสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ องค์การอิสระ

ซึง่ประกาอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัการศกึษาด้าน

สิ่งแวดล้อม  และองค์การอิสระซึง่ประกอบด้วยตวัแทนผู้บริโภค   แตเ่ป็นท่ีนา่เสียดายวา่  ในชัว่ระยะเวลาของ

รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ นัน้  คงมีเพียงสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตเิท่านัน้ ท่ีได้รับการจดัตัง้ขึน้

และปฏิบตัหิน้าทีตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู   สว่นอีกสององค์การนัน้  ไมท่นัได้จดัตัง้ขึน้ รัฐธรรมนญู 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็สิน้สดุลงเสียก่อนในเดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

การปฏิรูปอีกประการหนึง่ท่ีน่าจะกลา่วได้ว่าเป็นผลงานของรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเฉพาะ  

เพราะไมเ่คยปรากฎมาก่อนว่าในสมยัใดท่ีประเทศไทยจะมีการปฏิรูปท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่

ตอ่การปกครองสว่นท้องถ่ินเทา่กบัท่ีเกิดขึน้จากรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ นี ้  ภายหลงัจากท่ีได้ประกาศใช้

รัฐธรรมนญูฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๐ เพียงสองสามปี  ก็มีกฎหมายระดบัพระราชบญัญัตท่ีิเก่ียวข้องกบัการปกครอง

ท้องถ่ินและการกระจายอํานาจสูท้่องถ่ินเกิดขึน้นบัสิบฉบบั   กฎหมายท่ีเป็นหลกัสําคญัในเร่ืองนี ้คือ 

พระราชบญัญตัิกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซงึมีบทบาทในการกระจายรายได้สู่

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอยา่งมาก   แม้วา่การกระจายอํานาจสูท้่องถ่ินเองจะมีปัญหาท่ีเกิดตามมา เพราะ

ความไมพ่ร้อมและอปุสรรคอ่ืนก็ตาม  แตต้่องยอมรับวา่เป็นการสร้างกระแสการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง

ย่ิงกวา่รัฐธรรมนญูฉบบัอ่ืนของไทยทัง้หมดท่ีเคยมีมา 

 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐: ภาคต่อของการปฏิรูปการเมือง 

 เป็นท่ีทราบกนัวา่รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐ นัน้  มีรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นตวัตัง้  ดงันัน้  ความ

คล้ายคลงึจงึเป็นสิ่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้      

 คําปรารภท่ีแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๐ ในวรรคสามนัน้ มีเนือ้หาทีแตกตา่งไป

จากฉบบัปี พ.ศ.๒๕๔๐ พอสมควร ดงันี ้ “ร่างรัฐธรรมนญูฉบบัท่ีจดัทําใหม่นีมี้สาระสําคญัเพ่ือให้บรรลปุระสงค์

ร่วมกนัของประชาชนชาวไทย  ในการธํารงรักษาไว้ซึง่เอกราชและความมัน่คงของชาติ  การทํานบํุารุงรักษา

ศาสนาทกุศาสนาให้สถิตสถาพร  การเทิดทนูพระมหากษัตริย์เป็นประมขุและเป็นมิ่งขวญัของชาต ิ การยึดถือ

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีทางในการปกครองประเทศ   การคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนในการปกครองและตรวจสอบการใช้อํานาจ

รัฐอย่างเป็นรูปธรรม  การกําหนดกลไกทางการเมืองทัง้ฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารใหมี้ดลุยภาพและ



๑๔ 
 

ประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา  รวมทัง้ให้สถาบนัและองค์กรอิสระสามารถปฏิบติัหน้าทีไ่ดโ้ดย

สจุริตเทีย่งธรรม...”   ซึง่อาจแยกพิจารณาได้วา่ประกอบไปด้วยเจตนารมณ์หลกัดงัตอ่ไปนี ้คือ  ประการแรก 

เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ   ประการเป็นท่ีสอง ต้องการให้

ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน    ประการท่ีสาม  ต้องการให้ประชาชนมีบทบาทและมีสว่นใน

การปกครองและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอยา่งเป็นรูปธรรม   ประการท่ีส่ี  ให้มีกลไกทางการเมืองทัง้ฝ่ายนิติ

บญัญตัแิละฝ่ายบริหารให้มีดลุยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา   และประการท่ีห้า ให้

สถาบนัและองค์กรอิสระสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้โดยสจุริตเท่ียงธรรม 

เจตนารมณ์ข้อแรกถือเป็นแบบพิธีและวฒันธรรมไทย จงึไมมี่ปัญหา   สว่นในประการท่ีสองและ

ประการท่ีสามนัน้   แม้ถ้อยคํารวม ๆ ในคําปรารภจะไมแ่ตกตา่งไปจากของรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ แตเ่นือ้หา

ของบทบญัญตัรัิฐธรรมนญูฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ขยายความออกไปมากพอสมควร  การรับรองสิทธิ เสรีภาพ 

และการมีสว่นร่วมทางการเมืองนัน้ได้รับการยกฐานะขึน้ถึงขนาดอาจฟ้องร้องรัฐหรือบงัคบัให้รัฐต้องกระทําการ

ได้ การมีสว่นร่วมของชนชาวไทยในทางการเมืองจงึมีความเป็นรูปธรรมมากขึน้ตามท่ีปรากฎในเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนญู   

เจตนารมณ์ประการท่ีส่ีนัน้ หากพิจารณาเฉพาะในคําปรารภแล้ว  จะมองไมเ่ห็นความแตกตา่งไปจาก

รัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๔๐ แตอ่ย่างใดในประเด็นเร่ืองระบบการเมือง  เพราะภายหลงัการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองตัง้แตปี่ ๒๔๗๕ เป็นต้นมา  ประเทศไทยก็ปกครองในระบบรัฐสภาตลอดมา  แตห่ากพิจารณาใน

เนือ้หาของรัฐธรรมนญูแล้ว จะเห็นความแตกตา่งไปอยา่งสิน้เชิงจากรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ เพาะได้

เปล่ียนแปลงระบบการเลือกตัง้ผู้แทนจากระบบแบง่เขตเป็นระบบรวมเขต  กล่าวคือตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. 

๒๕๔๐ จะใช้ระบบบญัชีรายช่ือ ๑๐๐ คนและใช้ระบบเลือกตัง้แบบแบง่เขต เขตละ ๑ คน รวม ๔๐๐ เขตโดย

คํานวณจํานวนผู้แทนจากราษฎรทัง้ประเทศ และกําหนดเขตประเทศไทยเป็นเขตการเลือกตัง้๙   ในขณะท่ี

รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐ เดิมใช้ระบบรวมเขต ๔๐๐ คน  และระบบบญัชีรายช่ือเป็นแบบ ๘ กลุม่จงัหวดั  กลุม่

จงัหวดัละ ๑ คน รวม ๘๐ คน  แตต่อ่มาในปี ๒๕๕๔ ได้แก้ไขกลบัมาใช้ระบบการเลือกตัง้แบบแบง่เขตอีก โดย

มี สส.จากการเลือกตัง้ ๓๗๕ คน และแบบบญัชีรายช่ือ ๑๒๕ คน๑๐  

                                                           
๙
 ดรัูฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘ และ มาตรา ๑๐๓ 

๑๐
  ด ูรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. ๒๕๕๔, มาตรา ๙๓  

 



๑๕ 
 

นอกจากนี ้ วิธีการนบัคะแนนการออกเสียงเลือกตัง้ตาม รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็เปล่ียนแปลงจาก

เดมิท่ีให้นบัคะแนนรวมกนัในเขตเลือกตัง้เพียงแหง่เดียว๑๑  ไมใ่ห้นบัท่ีหน่วยเลือกตัง้แตล่ะหนว่ย  เป็นให้นบั

คะแนนท่ีหนว่ยเลือกตัง้๑๒  ซึง่เป็นการถอยหลงัเข้าคลองไปไกลพอสมควร  เพราะถอยเลยปี ๒๕๔๐ ไปอีก  แต่

นา่จะถกูใจผู้ ท่ีเป็นหวัคะแนน  เพราะการตดิตามผลคะแนนเสียงของหวัคะแนนว่าผู้ ท่ีได้รับเงินมาลงคะแนน

เสียงนัน้ได้มาลงคะแนนเสียงจริงหรือไม ่จะง่ายขึน้มาก 

 สําหรับเจตนารมณ์ประการสดุท้ายนัน้  เห็นได้ชดัวา่ผู้ ร่างรัฐธรรมนญูต้องการปรับปรุงระบบการเมือง

ให้มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลมากขึน้ตามยคุสมยั  เพราะหลกัความโปร่งใส (Transparancy) และ

หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลกัการปกครองและการบริหารท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

จนมีการยกร่างหมวด ๑๓ ว่าด้วยจริยธรรมของผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการเมืองขึน้ โดยกําหนดให้ภาครัฐต้องมี

ประมวลจริยธรรม๑๓  นอกจากนี ้มีการปรับระบบการสรรหาและกรอบอํานาจขององค์กรตรวจสอบ โดยเฉพาะ

การลดอํานาจในการให้ความเห็นชอบของวฒุิสภาลง   ปรับปรุงระบบท่ีมาของวฒุิสมาชิกเป็นการเลือกตัง้และ

สรรหา๑๔ แทนระบบการเลือกตัง้ทัง้หมดในรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐    แตก็่ยงัเห็นความตอ่เน่ืองในลกัษณะ

เป็นภาคตอ่ของรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ อยูไ่มน้่อย  รวมทัง้รูปแบบโครงสร้างท่ีประกอบไปด้วยรายละเอียดใน

บทบญัญัตขิองรัฐธรรมนญูในแตล่ะหมวดแตล่ะส่วน 

 

 

 

                                                           
๑๑

 รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๔ วรรคส่ี 

 
๑๒

 รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๙๔ วรรค ๖ 

 
๑๓

 รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙-๒๘๐ 

 
๑๔

 รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ 

 



๑๖ 
 

รัฐธรรมนูญฉบับท่ีจะยกร่างใหม่ : ทศิทางและความคาดหวัง 

จากแนวการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงของรัฐธรรมนญูพ.ศ. ๒๕๕๐ จากฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นัน้ จงึ

อาจนํามาเป็นแนวทางการพิจารณาวา่ ในการยกร่างรัฐธรรมนญูขึน้ใหมแ่ทนบทบญัญตัติา่ง ๆ ของรัฐธรรมนญู 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีถกูยกเลิกไปนัน้  ควรจะเป็นไปในแนวทางใด  เพราะคงไมอ่าจโต้แย้งได้วา่ในบรรดารัฐธรรมนญู

ของประเทศไทยทัง้หมดนบัรวมฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยนัน้  รัฐธรรมนญูพ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ นา่จะ

เป็นรัฐธรรมนญูท่ีได้รับการยกร่างจากฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย  และมีสว่นร่วมจากประชาชนมากกว่าฉบบั

ก่อน ๆ    โดยเหตนีุ ้ หากจะนําแนวการปฏิบตัใินสมยัยกร่างรัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้  กลา่วคือใช้

รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นร่าง   การยกร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหมข่องไทย  ก็นา่จะต้องนํารัฐธรรมนญู 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นต้นร่าง  และพิจารณาวา่หมวดใด  ส่วนใด  มาตราใด  ควรแก้ไข  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลง

หรือตดัออกไป 

อยา่งไรก็ดี  ในทางวิชาการ  รัฐธรรมนญูท่ีดี นา่จะมีลกัษณะดงันี ้๑๕ 

 ประการแรก รัฐธรรมนญูควรมีบทบญัญัตหิรือข้อความท่ีแนน่อนชดัเจน (definite) เพ่ือให้เข้าใจ

ความหมายได้ง่ายและเพ่ือปอ้งกนัความยุง่ยากในการตีความเม่ือเกิดปัญหาในทางปฏิบตัิ 

 ประการสอง รัฐธรรมนญูต้องมีบทบญัญตัิครบถ้วน (comprehensiveness) เชน่ เร่ืองท่ีมาของอํานาจ

อธิปไตย  การแบง่แยกอํานาจ ความสมัพนัธ์ขององค์กรตา่ง ๆ เป็นต้น 

 ประการท่ีสาม รัฐธรรมนญูควรจะต้องมีเนือ้หาเพียงสัน้ ๆ พอควรเทา่นัน้ (brief) กลา่วคือมีเฉพาะ

บทบญัญัตเิก่ียวกบัการจดัการปกครองประเทศท่ีสําคญัจริง ๆ เทา่นัน้  หากมีบทบญัญตัยืิดยาวและฟุ่ มเฟือยก็

จะเป็นปัญหาให้เกิดการขดัแย้งในการตีความอาจทําให้ไมไ่ด้รับการเคารพเท่าท่ีควร 

 ประการท่ีส่ี  รัฐธรรมนญูจะต้องกําหนดบทบญัญัตวิิธีการแก้ไขรัฐธรรมนญูท่ีชอบด้วยกฎหมายไว้  เพ่ือ

ปอ้งกนัมิให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนญูโดยวิธีท่ีผิดกฎหมาย 

                                                           
๑๕

 เดชชาต ิวงศ์โกมลเชษฐ์  อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๒,  หน้า ๒๖๑-๒๖๕  แตแ่นวคดิเก่ียวกบัลกัษณะท่ีดีของ

รัฐธรรมนญูดงักลา่วนัน้ คงถกูโต้แย้งได้วา่มีลกัษณะคล้ายขดักนัเอง  คือมีทัง้ลกัษณะท่ีสัน้  แตใ่ห้ได้ความ

ครอบคลมุถึงสิทธิเสรีภาพตา่ง ๆ และระบบการปกครองท่ีสมบรูณ์ นา่จะเกิดขึน้ได้ยากในโลกแหง่ความจริง 

 



๑๗ 
 

 ประการท่ีห้า  รัฐธรรมนญูต้องบญัญตัสิิทธิและเสรีภาพ และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนไว้ให้สมบรูณ์  เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่ประชาชน ปอ้งกนัมิให้รัฐหรือองค์กรของรัฐใช้อํานาจเกิน

ขอบเขตท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 

 ประการท่ีหก  รัฐธรรมนญูต้องมีความเหมาะสมกบัสภาพอนัแท้จริงของรัฐ  คืออํานาจอธิปไตยควรถกู

จดัสรรแบง่ให้แก่องค์กรตา่ง ๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพการเมืองของรัฐนัน้ ๆ  

แตไ่มว่า่หลกัทางวิชาการจะเป็นเชน่ไร   ในทางปฏิบตั ิคงจําเป็นท่ีจะต้องหยิบยกสิ่งท่ีมีอยูเ่ฉพาะหน้า

และเป็นสภาพความจริงของสถานการณ์ปัจจบุนัมาเป็นแนวทางพิจารณา จงึเห็นวา่ควรจะนํารัฐธรรมนญู พ.ศ. 

๒๕๕๐ เป็นตวัตัง้   จากแนวความเห็นนี ้  เม่ือพิจารณาบทบญัญตัใินหมวดตา่ง ๆ ของรัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. 

๒๕๕๐ แล้ว  ผู้ เขียน เห็นว่าประเดน็หลกั ๆ บางประเดน็ท่ีควรได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง  น่าจะเป็นใน

ประเดน็ตอ่ไปนี ้

หมวดท่ี ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  เป็นหมวดท่ีมีเนือ้หามาก เพราะแบง่ซอยออกเป็น ๑๓ 

สว่น  ข้อควรสงัเกตท่ีสําคญัก็คือ  ในหมวดนี ้ เป็นหมวดเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  ดงันัน้  ชน

ชาวอ่ืนท่ีไมใ่ชพ่ลเมืองไทย  ยอ่มไมไ่ด้รับการคุ้มครองตามหมวดท่ี ๓ นี ้๑๖   ท่ีน่ากงัวลว่าจะเป็นปัญหาก็คือ  

หมวด ๓ นีไ้ด้รวม เร่ืองความเสมอภาค  สิทธิและเสรีภาพสว่นบคุคล  สิทธิในกระบวนการยตุธิรรม  สิทธิใน

ทรัพย์สิน  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นของบคุคลและส่ือมวลชน 

ตัง้แตส่ว่นท่ี ๒ ถึงสว่นท่ี ๗ เข้าไว้ด้วย รวมถึงสิทธิในกระบวนการยตุธิรรม๑๗  ซึง่สิทธิตา่ง ๆ เหลา่นี ้ นา่จะเป็น

สิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน   หากรัฐธรรมนญูจะคุ้มครองเฉพาะชนชาวไทย  ก็อาจทําให้ประเทศไทยมีปัญหากบั

ชนชาวโลก    เดมิสิทธิเสรีภาพในระดบัเป็นสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานนัน้  รัฐธรรมนญูฉบบัปี  ๒๕๔๐ บญัญัติ

รองรับไว้ตา่งหากในหมวดศาล  ซึง่นา่จะสอดคล้องกบัระบบสากลมากกวา่    รัฐธรรมนญูฉบบัใหมจ่งึควร

ศกึษาแง่มมุในปัญหานีว้า่ควรจะรวมสิทธิและเสรีภาพท่ีเป็นสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานไว้รวมกนักบัเร่ืองศกัดิ์ศรี

ของมนษุย์ หรือแยกออกไปอยูต่า่งหมวด    ไมค่วรรวมอยู่ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

                                                           
๑๖

 เกรียงไกร เจริญธนวฒัน์  หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชน,  กรุงเทพ : วิญ�ชูน, ๒๕๕๖. หน้า ๒๐๘ 

 
๑๗

 ด ูรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖-๖๙ 

 



๑๘ 
 

หมวด ๓ ของรัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๕๐ มีบทบญัญตัสํิาคญัอยูม่าตราหนึง่  คือมาตรา ๒๘ วรรคสาม

ซึง่บญัญตัไิว้วา่ “บคุคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพือ่ใหร้ัฐต้องปฏิบติัตามบทบญัญติัในหมวดนี ้(คือหมวด 

๓) ไดโ้ดยตรง...”   ซึง่ดหูนกัแนน่มาก  แตข้่อความตอ่มาทําให้ความหนกัแนน่นีล้ดนํา้หนกัลง  คือ  “...หากการ

ใช้สิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบญัญติัรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามทีร่ัฐธรรมนูญนี้

รับรองไวแ้ลว้  ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเร่ืองนัน้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญติั”   ปัญหาก็คือ สิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทยท่ีมีอยูม่ากมายนัน้  รัฐธรรมนญูบญัญตัรัิบรองไว้สองแบบด้วยกนั  คือแบบไมมี่เง่ือนไข

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  และแบบท่ีมีเง่ือนไขวา่ “ทัง้นี้ตามทีก่ฎหมายบญัญติั”    สิทธิและเสรีภาพท่ีได้รับการ

บญัญตัไิว้ในแบบหลงันี ้ก็เช่น สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองจากแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมลูสว่นบคุคล 

ตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม  การคุ้มครองจากการถกูเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึง่   สิทธิ

ได้รับหลกัประกนัในความปลอดภยัและสวสัดภิาพในการทํางาน ตามมาตรา ๔๔  สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูหรือ

ขา่วสารสาธารณะ ตามมาตรา ๕๖  เสรีภาพในการชมุนมุของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๖๔ 

วรรคสอง เป็นต้น  นอกจากนัน้  ท่ีสร้างปัญหาในการตีความย่ิงขึน้  ก็คือ บทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๐๓ (๑) 

ซึง่กําหนดระยะเวลาให้มีกฎหมายในรายละเอียดของเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีบญัญตัไิว้ในรัฐธรรมนญู๑๘  ทําให้เกิด

ปัญหาว่าบทบญัญตัใิดเป็นบทหลกับทบญัญัตใิดเป็นข้อยกเว้น  เป็นเหตใุห้ในทางปฏิบตั ิ ไมส่ามารถนําหลกั

ในมาตรา ๒๘ วรรคสามไปใช้ได้เลย     ความสบัสนในลกัษณะนี ้ไมค่วรให้เกิดมีในรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่   

ในสว่นท่ี ๘ ของหมวด ๓ เร่ืองการศกึษาท่ีบญัญตัใิห้รัฐจดัให้ถึง ๑๒ ปีโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยนัน้  

ระยะเวลา ๗ ปีท่ีผา่นมาชีใ้ห้เห็นวา่เป็นหลกัท่ีปฏิบตัไิมไ่ด้   ไมว่า่จะเป็นเร่ือง ๑๒ ปี หรือเร่ืองไมต้่องเสีย

คา่ใช้จา่ย  เพราะปรากฎวา่เกือบทกุโรงเรียนตา่งเก็บคา่ใช้จา่ยด้วยวิธีการตา่ง ๆ นานา  รวมทัง้การเล่ียงบาลี

เรียกเป็นเงินประเภทตา่ง ๆ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัหลกัสตูรบ้าง จนแทบจะหาโรงเรียนท่ีดําเนินการโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จา่ย

แท้จริงมาดเูป็นตวัอยา่งไมไ่ด้     จงึควรลดจํานวนปีลงให้สะท้อนความจริง และกําหนดเร่ืองคา่ใช้จา่ยให้ชดัเจน

ลงไปวา่อะไรเรียกได้  อะไรเรียกไมไ่ด้  หากต้องการไมใ่ห้เรียกเลย  ก็ต้องเขียนให้ชดัว่า เรียกไมไ่ด้ทัง้สิน้ ไมว่า่

จะเรียกช่ือว่าอะไร และจะเป็นการการเรียกโดยโรงเรียนเองหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียน เชน่ สมาคมครู

และผู้ปกครอง เป็นต้น และไมว่า่จะเรียกเพ่ือการใด ๆ ด้วย 

                                                           
๑๘

 ด.ู มาตรา ๓๐๓ (๑) แหง่รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐.  และโปรดด ู บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ  อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 

๗, หน้า ๘๗-๙๓. 

 



๑๙ 
 

นอกจากนี ้ในหมวด ๓ สว่นท่ี ๑๑ เร่ือง เสรีภาพในการชมุนมุ และการสมาคม ควรท่ีจะต้องบญัญัติ

เป็นรายละเอียดไว้ในรัฐธรรมนญูให้ชดัเจนขึน้ โดยให้มีเนือ้หาในทางสาระบญัญตัพิอสมควรเป็นพืน้ฐาน  เพ่ือ

ออกเป็นกฎหมายระดบัพระราชบญัญตัิตอ่ไป  และเพ่ือมิให้การออกพระราชบญัญัตนิัน้ออกนอกแนวทาง  

 สําหรับสว่น ๑๓ สิทธิพิทกัษ์รัฐธรรมนญู ควรให้ชดัเจนขึน้ และควรให้สิทธิชนชาวไทยท่ีจะสามารถ

เสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยัได้โดยตรง  ตามท่ีศาลรัฐธรรมนญูได้ตีความไว้๑๙  และนา่จะเห็นได้วา่

แนวโน้มในอนาคต มีโอกาสจะเกิดสิ่งท่ีเคยเกิดขึน้เก่ียวกบัประเด็นนีไ้ด้อีก  

หมวดท่ี ๔ หน้าท่ีของชนชาวไทย   การบญัญัตหิน้าท่ีของชนชาวไทยในหมวดนีใ้ห้รวมไปถึงหน้าท่ีไปใช้

สิทธิเลือกตัง้ตามมาตรา ๗๒  นัน้ ทําให้รัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๕๐ มีลกัษณะเป็นหวัมงกฎุท้ายมงักร   เพราะ

เม่ือบญัญัตใิห้การเลือกตัง้เป็นสิทธิของชนชาวไทยแล้ว  กลบัมาบญัญัตใิห้ชนชาวไทยมีหน้าท่ีไปใช้สิทธิ   ตวั

สิทธิก็หมดความสําคญัไปตัง้แตแ่รก    หากต้องการคงหน้าท่ีนีไ้ว้  ก็ควรเรียกการไปเลือกตัง้ว่า “หน้าท่ีเลือกตัง้” 

เพ่ือให้สอดคล้องกนัทัง้ฉบบั   อีกทัง้การบญัญตัใิห้การเลือกตัง้เป็นหน้าท่ีท่ีชนชาวไทยจะต้องกระทํา  มิฉะนัน้ 

อาจได้รับผลกระทบบางอยา่งในการได้รับบริการจากรัฐนัน้  นา่จะเป็นการตอกยํา้ความไร้เดียงสาของไทยใน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย๒๐ ทัง้ในทางปฏิบตัิก็ไมมี่ประสิทธิผลตามท่ีคาด 

หมวดท่ี ๕  แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐ  ซึง่มีรายละเอียดมากเพราะแบง่ยอ่ยออกถึง ๑๐ สว่น ตัง้แต่

มาตรา ๗๕ ถึงมาตรา ๘๗  แม้จํานวนมาตราจะมีเพียง ๑๒ มาตรา  แตห่ากแบง่เป็นหวัข้อแล้ว จะมีถึงร่วม ๕๐ 

หวัข้อ  ลองนบัดเูป็นเร่ือง ๆ แล้วมีถึงประมาณกวา่ ๑๐๐ เร่ือง  เม่ือพิจารณาวา่  รัฐบาลจะต้องแถลงนโยบาย

ตอ่รัฐสภา และชีแ้จงการดําเนินการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐตามมาตรา ๗๕  ภายใน ๑๕ วนันบัแตว่นั

เข้ารับหน้าท่ี และหลงัแถลงแล้ว ยงัต้องจดัทําแผนบริหารราชการแผน่ดนิเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบตัติาม

มาตรา ๗๖ อีก   จงึเห็นว่าแนวนโยบายพืน้ฐานไมน่า่จะมีมากถึงขนาดเกินกวา่ ๑๐๐ เร่ืองเชน่นี ้  และควร

พิจารณาวา่แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐนัน้  นา่จะเป็นแนวนโยบายยืนพืน้ท่ีไมว่า่จะรัฐบาลใด ก็จะไม่

เปล่ียนแปลง และจะดําเนินการตอ่เน่ืองไป  ทัง้ควรเป็นแนวนโยบายท่ีมีความยัง่ยืนในตวัพอสมควร   ดงันัน้ 

หากจะคงไว้ทัง้ ๑๐ สว่น ก็ควรจะหยิบมาเป็นแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐเพียงเร่ืองสําคญั ๆ ของสว่นนัน้ ๆ 

                                                           
๑๙

 คําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู ท่ี  ๑๕-๑๘ /๒๕๕๖ 

 
๒๐

 ด ูสมคิด  เลิศไพฑรูย์  อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๑  หน้า ๓๗-๔๑ ซึง่ให้ข้อสงัเกตของบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญู

และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูในเร่ืองหน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกตัง้ 

 



๒๐ 
 

เทา่นัน้   เร่ืองในระดบัรองหรือรายละเอียดนัน้  ควรปล่อยให้เป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลแตล่ะสมยัจะดําเนินการให้

สอดคล้องกบัยคุสมยันัน้ ๆ  

หมวดท่ี ๖ รัฐสภา  ซึง่เป็นหมวดท่ีอาจกระทบตอ่เสถียรภาพทางการเมืองของไทยได้มาก   

ในสว่นท่ี ๒ จํานวนและท่ีมาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนัน้  ได้กลา่วมาแล้วข้างต้นวา่รัฐธรรมนญู

ฉบบัปี ๒๕๕๐ เดมิเลือกแนวทางท่ีแตกตา่งไปจากรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ใช้วิธีเลือกตัง้แบบแบง่เขต เป็น 

๔๐๐ เขต เขตละ ๑ คน และระบบบญัชีรายช่ือ ๑๐๐ คน  โดยใช้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตัง้  แตรั่ฐธรรมนญู

ฉบบัปี ๒๕๕๐ ซงึเดมิใช้ระบบการเลือกตัง้เป็นแบบรวมเขต  ก็กลบัแก้ไขให้เป็นระบบแบง่เขต๒๑   จงึควรมีการ

วิเคราะห์ศกึษาให้ถ่องแท้ว่าระบบใดเหมาะสมกบัประเทศไทยและชนชาวไทยมากกวา่กนั ผลดีและผลเสียของ

แตล่ะแบบเป็นอยา่งไร    โดยการคํานงึถึงเสถียรภาพทางการเมืองของไทยประกอบกบัการปอ้งกนัมิให้มีการ

ผกูขาดทางการเมือง๒๒   

สว่นวิธีการนบัคะแนนนัน้ จะเห็นได้วา่การให้นบัคะแนนท่ีหนว่ยเลือกตัง้แตล่ะหนว่ยนัน้  ผลดี คือผู้ ไป

ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้จะสามารถรู้ได้ว่าในหนว่ยของตนนัน้ คะแนนเป็นอยา่งไร  และการนบัคะแนนนา่จะรู้

ผลเร็วขึน้ ซึง่สง่ผลให้รู้ผลการเลือกตัง้ทัง้ประเทศเร็วขึน้ด้วย  เพราะไมต้่องรอนําบตัรเลือกตัง้เดนิทางไปถึงเขต

เลือกตัง้ก่อนนบัคะแนน   แตผ่ลเสียก็คือ  หวัคะแนนท่ีรับผิดชอบในหน่วยเลือกตัง้แตล่ะหนว่ยจะสามารถ

คํานวณได้วา่เงินท่ีตนได้นําไปซือ้เสียงนัน้ เป็นการลงทนุท่ีได้ผลหรือไมไ่ด้ผล  ถ้าผลเสียนัน้เป็นท่ีรู้กนัทัง้ผู้ ท่ีเป็น

หวัคะแนน  และผู้ ท่ีรับเงินมาเพ่ือไปลงคะแนน  ก็นา่เช่ือว่าผู้ ไปลงคะแนนก็คงไมก่ล้าท่ีจะเพียงรับเงินแตไ่มเ่ลือก 

เพราะสุม่เส่ียงตอ่ชีวิตและสวสัดภิาพของตนและครอบครัว 

ในระบบการเลือกตัง้นัน้ อาจมีคําถามว่าประเทศไทยน่าจะระบบการเลือกตัง้แบบอ่ืนนอกเหนือจาก

ระบบการเลือกตัง้แบง่เขตหรือรวมเขตหรือไม ่  ผู้ เขียนเห็นวา่นา่จะพิจารณาจากวิธีการเลือกตัง้ท่ีประเทศไทย

เคยใช้อยูแ่ละมีความคุ้นเคยพอสมควร  เพียงแตพ่ิจารณาในมาตรการตา่ง ๆ ให้รัดกมุย่ิงขึน้วา่วิธีการใดจะเกิด

                                                           
๒๑

 ด ูมาตรา ๓ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
๒๒

 ด ูสมคิด  เลิศไพฑรูย์ อา้งแลว้ เชิงอรรถที ่๑  หน้า ๔๓ – ๕๙,  เร่ืองผลดีและผลเสียของการเลือกตัง้แบบ

แบง่เขตการเลือกตัง้ เขตละ ๑ คน และแบบบญัชีรายช่ือ 

 



๒๑ 
 

การซือ้เสียงได้ยากกวา่กนั น่าจะเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่าการเลือกทดลองใช้ระบบเลือกตัง้ใหม ่ๆ ท่ีประเทศ

ไทยไมเ่คยใช้มาก่อน   

 ในสว่นท่ี ๓ ของหมวด ๖ จํานวนและท่ีมาของสมาชิกวฒุิสภานัน้  รัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๕๐ ใช้วิธี

ผสม คือส่วนหนึง่ใช้การเลือกตัง้  และอีกสว่นหนึง่ใช้ระบบสรรหา   ซึง่แตกตา่งจากรัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๔๐ 

ท่ีใช้ระบบเลือกตัง้อยา่งเดียว  ข้อนีอ้าจเป็นท่ีมาของการลดทอนอํานาจของสมาชิกวฒุิสภาไป  เพราะตาม

รัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๕๐  อํานาจของสมาชิกวฒุิสภา ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการสรรหาองค์กรอิสระนัน้คงเหลือ

เพียงการให้ความเห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบตอ่บคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาสง่รายช่ือมาให้  จงึนา่จะต้อง

วิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดวา่  จํานวนสมาชิกวฒุิสภานัน้  หากให้มีอํานาจคดัเลือกบคุคลมาดํารงตําแหนง่

ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๔๐ กบัการให้มีอํานาจเพียงให้ความเห็นชอบตามแบบรัฐธรรมนญูปี 

๒๕๕๐ นัน้  แนวทางใดน่าจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาตมิากกวา่กนั  กล่าวอีกนยัหนึง่ แนวทางใดนา่จะทํา

ให้ได้องค์กรอิสระท่ีเป็นอิสระแท้จริงและยากท่ีการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงมากกวา่กนั 

อนึง่  ในเร่ืองท่ีมาของสมาชิกวฒุิสภา  แม้ศาลรัฐธรรมนญูจะได้วินิจฉยัวา่ วิธีการได้มาตาม

รัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๕๐ เป็นวิธีการท่ีเป็นประชาธิปไตยนัน้  ก็เป็นเพียงการวินิจฉยัไปตามรัฐธรรมนญูฉบบัปี 

๒๕๕๐ ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นขณะท่ีศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉยั  ย่อมไมมี่ผลเป็นการผกูมดัการยกร่างรัฐธรรมนญูฉบบั

ใหมท่ี่อาจเลือกแนวทางใหม่ท่ีแตกตา่งออกไป โดยอาจเป็นการเลือกตัง้โดยตรง โดยอ้อมหรือแบบผสม หรือแม้

โดยการแตง่ตัง้ทัง้หมดก็ได้๒๓ 

หมวดท่ี ๘  การเงินการคลงั และงบประมาณจากเหตกุารณ์ของการเสนองบประมาณจดัการนํา้ ๓.๕ 

แสนล้านบาท และงบโครงสร้างพืน้ฐาน ๒ ล้านล้านบาท  ทําให้นา่พิจารณาวา่บทบญัญตัใินมาตรา ๑๖๗ ของ

รัฐธรรมนญูฉบบัปี ๒๕๕๐ มีถ้อยคํารัดกมุเพียงพอแล้ว แตเ่ป็นเร่ืองท่ีฝ่ายการเมืองดนัทรัุงเสนอกฎหมายไป  

ทัง้ ๆ ท่ีขดัตอ่รัฐธรรมนญู  หรือวา่มาตราดงักลา่วยงัมีถ้อยคําท่ีไมรั่ดกมุเพียงพอ จนฝ่ายการเมืองฉกฉวยเอา

เป็นชอ่งวา่งเพ่ือเสนองบประมาณในลกัษณะท่ีผ่านมาแล้วได้ 

หมวดท่ี ๙  มาตรา ๑๗๑ วรรคหนึง่ ความเป็นคณะรัฐมนตรีนัน้  หากอา่นผา่น ๆ อาจไมรู้่สกึวา่มาตรา 

๑๗๑ วรรคแรกนีจ้ะมีปัญหา   แตห่ากพิจารณาถึงการเกิดขึน้และองค์ประกอบของความเป็นรัฐมนตรีใน

                                                           
๒๓

 ด ูสมคิด เลิศไพฑรูย์  เร่ืองเดียวกนั หน้า ๖๕-๗๔,  เร่ืองผลดีและผลเสียเก่ียวกบัท่ีมาของวฒุิสมาชิกแบบ

เลือกตัง้โดยตรงและโดยอ้อม 

 



๒๒ 
 

บทบญัญัตวิรรคหนึง่นีแ้ล้ว น่าคดิวา่ความเป็นคณะรัฐมนตรีท่ีสมบรูณ์และมีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารราชการ

แผน่ดนิตามหลกัความรับผิดชอบร่วมกนันัน้ จะเกิดขึน้ตอ่เม่ือมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเ่กินสามสิบ

ห้าคนท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้อยา่งเคร่งครัดหรือไม ่  หากมีกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีถกูถอดถอน ในขณะเป็น

นายกรัฐมนตรีรักษาการ และมีรัฐมนตรีอ่ืนท่ีเป็นเพียงรัฐมนตรีรักษาการมารักษาการเป็นนายกรัฐมนตรีซ้อน

กนัอยู่อีกชัน้หนึง่ดงัท่ีเกิดขึน้ก่อนมีรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ นัน้  จะถือว่ายงัเป็นกรณีตามมาตรา 

๑๗๑ วรรคหนึง่อยูห่รือไม ่  หากไมใ่ช ่ย่อมถือวา่คณะรัฐมนตรีรักษาทัง้ชดุนัน้ ไมมี่อํานาจหน้าท่ีในการบริหาร

ราชการแผน่ดนิอีกตอ่ไป    

สว่นมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ซึง่เก่ียวกบัท่ีมาของนายกรัฐมนตรีวา่จะต้องเป็นผู้แทนราษฎรหรือไมน่ัน้  

ประสบการณ์จากวิกฤตกิารเมืองท่ีผา่นมา  นา่จะให้คําตอบอยูใ่นตวัว่าชนชาวไทยควรเลือกรักษาผลประโยชน์

และความมัน่คงของชาตหิรือผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นสําคญั 

มาตรา ๑๗๖ การแถลงนโยบายและการชีแ้จงการดําเนินการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐ ตาม

มาตรา ๗๕ ภายใน ๑๕ วนั นา่จะต้องแก้ไขให้สอดคล้องกบัหมวดท่ี ๕ แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐ  ซึง่ควรจะ

ลดลงให้เหลือเพียงหวัข้อสําคญัแท้จริงท่ีจําเป็นต้องคงอยูร่ะยะยาวในลกัษณะถาวรคูก่บัประเทศไทย  ทกุ

รัฐบาลจะต้องดําเนินการในเร่ืองนัน้ตอ่เน่ืองกนัไปโดยไม่มีทางเลือก   ไมใ่ชเ่ป็นเพียงนโยบายของพรรค

การเมือง  แตห่ากจะคงจํานวนหวัข้อของแนวนโยบายพืน้ฐานไว้ใกล้เคียงของเดมิ  ก็จําเป็นต้องขยาย

ระยะเวลาการชีแ้จงออกไปให้มากกว่า ๑๕ วนั มิฉะนัน้  การแถลงและชีแ้จงนัน้ ก็จะเป็นแบบลวก ๆ ปราศจาก

สารัตถะท่ีแท้จริง 

หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนญู  สําหรับในสว่นท่ี ๑ ท่ีเก่ียวกบัท่ีมาและอํานาจหน้าท่ีขององค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนญูนัน้  เห็นวา่ควรคงไว้ แตค่วรพิจารณาทบทวนวิธีการสรรหาว่ามีช่องโหวใ่ห้การเมือง

แทรกแซงได้หรือไม ่

สําหรับในส่วนท่ี ๒ นัน้  องค์กรท่ีนา่จะต้องปรับปรุงบทบาทก็คือองค์กรอยัการ  โดยเฉพาะบทบาทของ

ความอิสระ   สง่แรกท่ีพงึกระทําก็คือควรห้ามไว้ในรัฐธรรมนญูมิให้องค์กรอยัการเข้าไปเป็นกรรมการใน

รัฐวิสาหกิจ  ซึง่เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีข้อครหาเก่ียวกบัการคอรัปชัน่มากท่ีสดุ   แสดงให้เห็นวา่องค์กรอยัการ

ท่ีสง่เข้าไปนัง่เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจนัน้มิได้ทําหน้าท่ีในด้านนีเ้ลย และในกรณีรัฐวิสาหกิจมีข้อพิพาทหรือถกู

กลา่วหา  อยัการยอ่มไมส่ามารถวางตวัเป็นกลางได้อยา่งแท้จริง    ส่วนท่ีอาจอ้างวา่เพ่ือชว่ยดแูลสญัญาหรือ

ข้อกฎหมายของรัฐวิสาหกิจนัน้  เห็นวา่รัฐวิสาหกิจทกุแห่งมีฝ่ายกฎหมายหรือนิตกิรอยูแ่ล้วเป็นหนว่ยงาน

ภายใน  หากหน่วยงานกฎหมายหรือนิตกิรเห็นวา่มีข้อกฎหมายหรือสญัญาใดเป็นปัญหาสําคญั  ควรให้อยัการ

พิจารณา  ก็ยอ่มสามารถกระทําได้โดยง่ายและรวดเร็ว  ข้ออ้างดงักลา่วจงึไมป่ระกอบด้วยเหตผุล ทัง้นีจ้ะเห็น



๒๓ 
 

ได้วา่ แม้พระราชบญัญตัิองค์กรอยัการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  จะบญัญตัวิ่าการทําหน้าท่ีอ่ืนจะต้องให้ ก.อ. กําหนด

หรือให้ความเห็นชอบ  ก็ปรากฏวา่ในทางปฏิบตัิการเห็นขอบกลายเป็นหลกัไปโดยปริยาย๒๔     

บทสรุป 

 จากทีเสนอข้างต้น  เห็นว่าหากได้รับการวิเคราะห์หาแนวทางอยา่งจริงจงั  ก็นา่จะเป็นแนวทางหนึง่ท่ี

รัฐธรรมนญูฉบบัท่ี ๒๐ ท่ีจะยกร่างขึน้จะเป็นพืน้ฐานทําให้การเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ

ไทย มีการพฒันาไปในแนวทางเดียวกบัอารยประเทศอยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ  

อนันา่จะยงัประโยชน์ตอ่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาตใินภาพรวมอยา่งยัง่ยืน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงนา่จะ

ชว่ยยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัในสงัคมโลกของไทยให้ดีขึน้เป็นแนวหน้าของประเทศตา่ง ๆ ใน

ภมูิภาคอาเซียนและเอเชีย    ทัง้นี ้โดยพิจารณาถึงความสมัฤทธ์ิผลของปรากฎการณ์ตอ่ไปนีเ้ป็นเง่ือนไขสําคญั  

กลา่วคือ 

๑. ประเทศไทยมีระบบการเมืองการปกครองท่ีโปร่งใส 

๒. ประเทศไทยสามารถลดการฉ้อราษฎร์บงัหลวงและทจุริตคดิมิชอบได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

๓. การเลือกตัง้ ซึง่เป็นกลไกเบือ้งต้นของการขบัเคล่ือนระบอบประชาธิปไตยนัน้ ได้รับการรองรับไว้

ด้วยระบบท่ีเหมาะสมกนัชนชาวไทยและมีกลไกปอ้งกนัการซือ้เสียงท่ีมีประสิทธิภาพนา่พอใจ 

๔. ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจการเมืองและเข้ามีสว่นร่วมในทางการเมืองโดยมีความรู้ความ

เข้าใจตามสมควร และอยา่งเตม็ใจ โดยไมค่ิดวา่ถกูบงัคบั 

๕. มีรัฐธรรมนญูท่ีครอบคลมุ  ชดัเจนและเข้าใจง่าย 

 
----------------------------------- 

 
 
นายสชุาต ิธรรมาพิทกัษ์กลุ                                                                                                                       

๒๙ มิถนุายน ๒๕๕๗ 

 
                                                           
๒๔

 ด ูพระราชบญัญัตอิงค์กรอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ (๙)  

 



๒๔ 
 

 

  

 
 

 

 


