
 

 

บทความทางวิชาการ 

๘๙  

 
 

 
 รางรัฐธรรมนูญฉบับใดๆ จะมีเน้ือหาสาระอยางใดยอมเปนผลมาจากองคกรและกระบวนการ
จัดทํารัฐธรรมนูญเปนสําคัญ ดังน้ัน ในสวนนี้จะนําเสนอ* 
 (๑) องคกรและกระบวนการการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 
 (๒) ภาพรวมและผลกระทบของรางรัฐธรรมนูญ 
 
๑. องคกรและกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
 

 ๑.๑  กระบวนการจัดทําในภาพรวม 
  กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่เร่ิมตนในตนป ๒๕๕๐ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ น้ัน แมวาสภาราง
รัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะไดพยายามอยางยิ่งที่จะใหเกิดการมี 
สวนรวมของประชาชน และองคกรตาง ๆ ทุกระดับอยางกวางขวาง ตลอดจนการเปดเผยขั้นตอน
การทํางานของทั้งสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอยางไมเคยมีมากอน 
โดยใหสื่อมวลชนเขารับฟงการประชุมไดทุกครั้ง ซ่ึงนับเปนความใจกวางและขอดีอยางยิ่งของ
กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญแตสถานการณทางการเมืองอันเกิดจากความขัดแยงทางความคิดและ
ความไมไววางใจกันภายในประเทศ ไดสงผลทําใหภาพที่ปรากฏในสาธารณชนไมไดสะทอนขอดี
ดังกลาวเหมือนเม่ือครั้งการจัดทํารัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.  ๒๕๔๐  
  ในทางตรงกันขาม สื่อมวลชนและกลุมการเมืองตาง ๆ ที่ขัดแยงกันกลับตั้งขอ
ระแวงสงสัยในความอิสระและความเปนกลางของสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ ทั้ง ๆ ที่ขอเท็จจริงอันสนับสนุนความระแวงดังกลาวไมปรากฏ นับเปนขอจํากัดประการ

                                                 
  

*ขอมูลจากรายงานความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแหงชาติที่ไดเสนอตอคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ ตามมติของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติในคราวประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๖ ของ  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ จัดทําโดย สํานักกรรมาธิการ ๑ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ. 
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แรกของการรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ขอจํากัดดังกลาวมิไดเกิดจากสภารางรัฐธรรมนูญหรือ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแตดวยกระบวนการไดมาซึ ่งสภารางรัฐธรรมนูญและ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ น้ันเองที่เปนปฐมเหตใุหเกิดความระแวงตาง ๆ ตามมา 
 

 ๑.๒ องคประกอบคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
กําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญประกอบดวยบุคคล ๒ กลุม ไดสรางความระแวงให
เกิดขึ้นในกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ตัวบุคคลที่ เขามาประกอบเปน
คณะกรรมาธิการยกรางเองก็มีสวนทําใหไดรางรัฐธรรมนูญปรากฏดังที่เปนอยู อาทิ กรรมาธิการ
สวนหนึ่งมาจากผูพิพากษา ตุลาการ หรืออดีตผูพิพากษา ตุลาการ กรรมาธิการสวนหนึ่งมาจาก
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเดิม กรรมาธิการอีกสวนหนึ่งมาจากขาราชการ โดยไมมีผู มี
ประสบการณทางการเมืองและการบริหารราชการแผนดินอยางเดนชัด องคประกอบเชนนี้ยอม
สงผลตอสาระของกฎเกณฑในรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับองคกรนั้น ๆ ที่แตละคนสังกัดอยู 
ไมมากก็นอย ภาพสะทอนของ “ตุลาการภิวัตน” ก็ดี การเปลี่ยนสถานะขององคกรอัยการก็ดี การ
ขยายอํานาจศาลปกครองใหชัดขึ้นก็ดี การพยายามขยายแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐลงไปถึง
รายละเอียดในวิธีการซึ่งควรเปนการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลก็ดี ลวนเปนผลมาจาก
องคประกอบของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 
 

 ๑.๓ วิธีการทํางานของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  ในการจัดทํารัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมาธิการยกรางในเวลานั้นได
จัดทํากรอบความคิดเบื้องตนเพ่ือการยกรางรัฐธรรมนูญเปน ๓ กรอบ คือ กรอบความคิดที่ ๑ 
เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และสวนรวมของพลเมือง กรอบที่ ๒ เร่ืองการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และ
กรอบที่ ๓ เรื่องสถาบันการเมือง ซ่ึงเปนเสมือนการยกรางแบบแปลนบานไปใหประชาชนเจาของ
บานใหความคิดเห็นกอนจะนํากลับมายกรางรัฐธรรมนูญรายมาตรา ทําใหประชาชนไดรับทราบ
เจตนารมณและเห็นภาพรวมของระบบการเมืองใหมตั้งแตตน 
  แตในการจัดทํารัฐธรรมนูญครั้งนี้ คณะกรรมาธิการยกรางกลับเลือกใชวิธีกําหนด
ประเด็นรวม ๓๖ ประเด็นไปถามความเห็น เขาทํานองนําตนไมแตละตนไปใหเจาของสวนเลือก 
โดยไมไดมีแบบสวนไปให เม่ือรับฟงความเห็นแตละประเด็นรวมกันแลวนํามายกราง จึงไดสวน 
ไมเบญจพรรณในรางรัฐธรรมนูญดังที่ปรากฏอยู 
  อน่ึง การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
กําหนดใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองแสดงคําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น  
มีความแตกตางจากรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเรื่องใดบาง รวมทั้งเหตุผล ก็เปนขอจํากัด 
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ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหความคิดของคณะกรรมาธิการยกรางไมมีความเปนอิสระเต็มที่
อยางที่เคยมีในการรางรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 ๑.๔  ความฝงใจในปญหาที่เกิดจากการใชรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ในระหวางการใชบังคับรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดปญหาขึ้นหลายประการ 
อาทิ ความไมเปนอิสระของสมาชิกวุฒิสภาบางสวน ซ่ึงเกี่ยวพันกับความไมไววางใจในความเปน
อิสระขององคกรอิสระที่วุฒิสภามีมติเลือก รวมตลอดถึงการที่พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว
สามารถจัดตั้งรัฐบาลที่เขมแข็งและอยูไดตลอดอายุสภาผูแทนราษฎร ๔ ป โดยนายกรัฐมนตรี 
ไมถูกอภิปรายไมไววางใจเลย รวมทั้งปญหาทุจริตทั้งหลายที่กลาวหากันและการแทรกแซง
สื่อมวลชน ปญหาเหลานี้เปนสวนหนึ่งของเหตุที่ทําใหเกิดการรัฐประหาร ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ก็ไดนํามาอางไวในคําปรารภ ดังน้ัน 
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจึงมีความฝงใจที่จะตองแกปญหาเหลานี้ใหได ซ่ึงเปนสิ่งที่
ถูกตองและสอดคลองกับความคาดหวังของสังคม แตปญหาอยูตรงที่การหาสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหาที่เกิดขึ้นและการหาทางแกวาจะตรงกับสาเหตุน้ัน ๆ หรือไม โดยตองจําแนกแยกแยะให
ชัดเจนวา ปญหานั้นเกิดขึ้นจากโครงสรางหรือกระบวนการในรัฐธรรมนูญ หรือเกิดจากวัฒนธรรม
การเมือง (political culture) หรือเกิดจากลักษณะพิเศษของตัวผูนํา เพราะถาเรื่องน้ันสาเหตุอยูที่
ตัวบุคคล หรือวัฒนธรรมการเมือง การแกไขที่ตัวบทของรัฐธรรมนูญซ่ึงกําหนดโครงสรางทาง
การเมืองและกระบวนการทางการเมืองก็ไมใชการแกปญหาที่สาเหตุ แตอาจเปนการแกไขปญหา
ที่กลับไปสรางปญหาในตัวเองได 
  อยางไรก็ตาม มีหลายจุดในรางรัฐธรรมนูญที่ไดแกไขปญหาที่ผานมาที่ตรงจุดแลว 
เชน การลดจํานวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขาชื่อกันไมไววางใจนายกรัฐมนตรีลงใหเหลือ
ใกลเคียงกับการไมไววางใจรัฐมนตรี การเพิ่มหมวดผลประโยชนขัดแยงกัน และจริยธรรมลงไวใน
รัฐธรรมนูญ รวมถึงการลดจํานวนผูเขาชื่อเสนอรางกฎหมายหรือถอดถอนจาก ๕๐,๐๐๐ คน เหลือ 
๒๐,๐๐๐ คน เปนตน ซ่ึงนับวาเปนการแกปญหาที่ตรงจุด แตการทําใหพรรคการเมืองออนแอลงดวย
การเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งก็ดี การดึงองคกรตุลาการเขามาเกี่ยวของกับการเมืองโดยใหสรรหา
วุฒิสภาก็ดี ยังมีประเด็นที่ตองพิจารณาอยูวาแกปญหาไดตรงตามสาเหตุหรือไม 
 
๒. ภาพรวมและผลกระทบของรางรัฐธรรมนูญ 
 

 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนตนแบบตามเสียงเรียกรองของคนกลุมตาง ๆ พรอมกับไดแกไขหรือ
เพ่ิมเติมหลักการและรายละเอียดใหม ๆ เขามา ซ่ึงในหลายกรณีก็เปนสิ่งที่ควรไดรับการสนับสนุน 
แตหลายกรณีอาจกอปญหาแบบเดิม ๆ หรือสรางปญหาใหมใหเกิดขึ้นได ดังน้ี 
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 ๒.๑  บุคคลมีสิทธิ เสรีภาพ และสวนรวมเพิม่ข้ึน 
  รางรัฐธรรมนูญไดเพ่ิมเติมสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของพลเมืองในทาง
การเมืองมากขึ้นอยางเห็นไดชัดในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๓๕) 
การเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๔๐) การฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหวินิจฉัย
วากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญได เม่ือไมมีชองทางอื่นใหดําเนินการได (มาตรา ๒๐๘) การหาม
แทรกแซงสื่อ (มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖) การรับรองสิทธิของผูจรจัดไมมีที่อยูอาศัย (มาตรา 
๕๔) การลดจํานวนผูเสนอรางกฎหมายและคํารองขอถอดถอนเหลือ ๒๐,๐๐๐ คน (มาตรา ๑๖๐ 
และมาตรา ๒๖๒ วรรคทาย) การใหประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ คน เขาชื่อกันเสนอแกรัฐธรรมนูญได 
(มาตรา ๒๘๒ (๑))  
  อยางไรก็ตาม บทบัญญัติในสวนที่เพ่ิมขึ้นน้ีจะมีผลจริงจังเพียงใดยอมขึ้นกับ
ปจจัย ๒ ประการ คือ ประชาชนตองเขมแข็งและมีลักษณะเปน “พลเมือง” คือ รูสิทธิ และปฏิบัติ
หนาที่ของตน ประการหนึ่ง และรัฐตองพรอมที่จะคุมครองใหสิทธิ เสรีภาพนั้นเปนจริงอีกประการ
หน่ึง 
  สําหรับในประเด็นหลังนี้ คณะกรรมาธิการยกรางไดนําเอาประสบการณในอดีต 
ที่รัฐมักละเลยไมดําเนินการใหประชาชนสมดังสิทธิ โดยไมมีการเสนอกฎหมายที่กําหนดสาระและ 
รายละเอียดของสิทธิปลอยใหเวลาลวงเลยมาเกือบ ๑๐ ป อาทิ องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมตาม
มาตรา ๕๖ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ดี องคกรอิสระดานคุมครองผูบริโภคตาม
มาตรา ๕๗ วรรคสองก็ดี กฎหมายที่กําหนดการเวนคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนแตไมได 
ใชประโยชนตามที่เวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคทายก็ดี ยังไมมีการตราขึ้นใหเกิดผลไดจริง 
แมแตนอย 
 ดังน้ัน ในรางรัฐธรรมนูญจึงกําหนดให 
 (๑)  แมไมมีกฎหมายลูกกําหนดรายละเอียดก็สามารถใชสิทธิเสรีภาพได ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญไมไดกําหนดไววาตองมีกฎหมายลูกมารองรับ 
 (๒)  ในกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีกฎหมายลูกมารองรับเพ่ือขยายรายละเอียด 
ก็กําหนดเวลาในการตรากฎหมายลูกไว ๑ ปบาง ๒ ปบาง (มาตรา ๒๙๓ และมาตรา ๒๙๘) 
 (๓)  กําหนดใหมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ทําหนาที่ศึกษาและเสนอแนะการ
จัดทํากฎหมายที่จําเปนตองตราขึ้นเพ่ืออนุวัตรการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๙๗) 
 อยางไรก็ดีการใหสิทธิเกินเลยถึงขั้นกําหนดไวในมาตรา ๒๘ วรรคสามใหบุคคล
ฟองศาลเพื่อบังคับรัฐใหปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดสิทธิเสรีภาพไดโดยตรง แมจะเปน
ความหวังดีของผูราง แตผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารราชการแผนดินก็หลีกหนีไมพน 
โดยเฉพาะเมื่อเง่ือนไขการฟองคดีงายมากอยางในศาลปกครองซึ่ง “ผูมีสวนไดเสีย” อันหมายถึง 
ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอาจฟองรัฐโดย
ไมตองใชทนายความและไมตองเสียคาขึ้นศาลโดยเราอาจเห็นคนขอทานซึ่งไมมีที่อยูอาศัยฟองรัฐ
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เปนรายชั่วโมง และรัฐก็ตองหาทนายความมาแกตางใหรัฐเองทุกคดี (เพราะตอไปน้ีอัยการจะเปน
อิสระแลว จึงไมอาจแกตางใหรัฐไดอีกตอไป) แมรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไมรับรองถึงขั้นนี้ 
กลุมตาง ๆ ก็ยื่นฟองรัฐในทุกเรื่องตอศาลปกครองอยูแลว 
 โดยสรุป  หากรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีใชบังคับโดยไมมีการแกไข บุคคลแตละคน 
จะเขมแข็งและมีเครื่องมือทางกฎหมายที่จะควบคุมรัฐ และรักษาประโยชนสวนตัวของแตละคน 
ไดอยางเต็มที่ อยางไมเคยมีมากอน 
 

 ๒.๒  รัฐบาลจะขาดเสถียรภาพ และประสบปญหาในการบริหารราชการแผนดิน 
   การบริหารราชการแผนดินที่ดีนั้นรัฐบาลตองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 
ภายใตระบบการตรวจสอบที่เปนอิสระและมีประสิทธิภาพสูงพอ ๆ กัน 
  แตรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะทําใหรัฐบาลประสบปญหาในการบริหารราชการ
แผนดินดวยเหตุผล ๓ เหตุ คือ 
  (๑) การเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้ง จะทําใหไดรัฐบาลผสมหลายพรรคซึ่งอาจทําให
รัฐบาลขาดเสถียรภาพ 
  (๒)  การกําหนดรายละเอียดของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รวมทั้งแผนการบริหาร
ราชการแผนดินที่สอดคลองกันทําใหรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขาดความเปนอิสระโดย
รายละเอียดของการตัดสินใจทางการเมืองที่ผูรางรัฐธรรมนูญกําหนดไวแลว ซ่ึงทําใหรัฐบาลขาด
ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย 
  (๓) ความเขมแข็งของระบบตรวจสอบขององคกรอิสระทั้งหลาย รวมทั้งการควบคุม
รัฐโดยบุคคลโดยผานกลไกทางสิทธิเสรีภาพของบุคคลแตละคน ทําใหรัฐบาลบริหารงานไดคอนขาง 
ลําบาก 
 ๒.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตัง้ จะทําใหไดรัฐบาลผสมหลายพรรค 
 รางรัฐธรรมนูญไดลดจํานวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จาก ๕๐๐ คน เหลือ ๔๐๐ 
คน และปรับเปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากระบบแบงเขต (first past the post) และระบบบัญชีรายชื่อ
ทั้งประเทศ ไปสูระบบรวมเขต ๆ ละ ๓ คนบาง ๒ คนบาง ๑ คนบาง ตามจํานวนประชากรที่แตละ
จังหวัดมีอยู และระบบบัญชีรายชื่อ ๔ บัญชีระดับภาค โดยไมไดกําหนดหลักการสําคัญของการ
เลือกตั้ง เชน การเลือกตั้งตองเปนการเลือกตั้งแบบเสมอหนาเทาเทียม (universal suffrage) การ
เลือกตั้งตองเปนการเลือกตั้งโดยตรง อิสระ และลับ (direct, free and secret vote) ซ่ึงรัฐธรรมนูญ
ของตางประเทศสวนใหญไดกําหนดเอาไว รวมทั้งไมไดกําหนดวิธีเลือกตั้งไวใหชัดเจนดังจะ
กลาวถึงตอไปในสวนที่ ๒ 
 ระบบการเลือกตั้งแบบรวมเขตที่กําหนดในรางรัฐธรรมนูญน้ีก็คือ ระบบเลือกตั้งที่ใช
ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๒๑ และ ๒๕๓๔ ซ่ึงสงผลใหเขตเลือกตั้งใหญขึ้นกวาเขตเลือกตั้งในป 
๒๕๔๐  ทําใหผู ส มัครรับเลือกตั้ งที่ มีฐานะดีได เปรียบ  และยังสงผลตอพฤติกรรมของ 



 
 

บทความทางวิชาการ 

๙๔  

ผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย เพราะการใหความสําคัญกับการแขงขันในเชิง “นโยบาย” ที่พรรคการเมือง
ทั้งหลายตองนําเสนอตอผูมีสิทธิเลือกตั้งใหเลือกตั้งในระบบเขตเดียวมี ส.ส. ไดคนเดียวจะลดลง 
ผูเลือกตั้งมีสิทธิเลือกผูสมัครที่ตนชอบ แตนโยบายไมดี ผูสมัครที่ใชเงินซื้อเสียง และผูสมัครที่มี
นโยบายดี ทําให “พฤติกรรมการลงคะแนน” ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูสมัครและความชอบ
ของผูเลือกตั้งแตละคน ซ่ึงผลสุดทายเราจะไดเห็นวาในเขตเลือกตั้งแบบ ๓ คน หรือ ๒ คนนั้น เรา
จะไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตางพรรคกัน ระบบการเลือกตั้งแบบนี้เปนระบบที่สวนกระแสโลก 
เพราะนอกจากจะสงผลใหความสําคัญของพรรคการเมืองและนโยบายพรรคการเมืองลดลงอยาง 
มากแลว ยังสรางระบบพรรคการเมืองหลายพรรคโดยธรรมชาติ ทําใหการจัดตั้งรัฐบาลมีแนวโนม
อยางมากที่จะเปนรัฐบาลผสมเหมือนกอนป ๒๕๔๐ ที่เม่ือเกิดความขัดแยงในพรรครวมรัฐบาล 
รัฐบาลก็จะลมภายใน ๑ ป หรือปเศษ ๆ ดวยเหตุน้ีประเทศทั้งหลายที่ปฏิรูปการเมือง เชน 
ประเทศญี่ปุน จึงเลิกระบบนี้ 
 ความเปนรัฐบาลผสมหลายพรรคจะทําใหโอกาสความขัดแยงในรัฐบาล 
มีสูงมาก และเม่ือเกิดความขัดแยงขึ้น รัฐบาลก็จะอายุสั้นจนทําอะไรไมไดเปนกอบเปนกํา หรือไม
ก็จะเกิดการ “จัดสรร” ผลประโยชนระหวางพรรคจนลงตัวดังปรากฏมาแลวในชวงป ๒๕๓๒ ถึง 
๒๕๓๔ ซ่ึงก็จะทําใหเกิดปญหาเรื่องการไมไดรับความเชื่อม่ันในความสุจริตของรัฐบาล 
 ไมวาจะเปนกรณีแรก หรือกรณีหลัง รัฐบาลที่เกิดจากระบบเลือกตั้งแบบนี้ 
มีแนวโนมจะเปนรัฐบาลผสมที่ไรเสถียรภาพสูง 
 

 ๒.๒.๒ การกําหนดรายละเอียดและวิธีการดําเนินไวในแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ  
 รายละเอียดและวิธีการดําเนินการที่มีการกําหนดไวจํานวนมากในแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐ ประมาณ ๖๐ เรื่องน้ัน นอกจากจะมีปญหาเรื่องความชอบธรรมที่ผูรางรัฐธรรมนูญ
จะไปผูกมัดอนาคตของอนุชนรุนหลังใหตองปฏิบัติตามที่ผูรางรัฐธรรมนูญตองการ ทั้ง ๆ ที่สภาพ
เศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลงไปมากแลว ยังสรางปญหาใหพรรคการเมืองที่เสนอตัวเขารับการ
เลือกตั้งดวยวา เปนเพียงผูลอกแนวนโยบายพื้นฐานที่เปนรายละเอียดเหลานี้ไปเสนอตอ
ประชาชน ซ่ึงถาเปนเชนนี้ก็จะทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพเปนแนวนโยบายของ
รัฐบาลไปโดยปริยาย  
 นอกจากนั้น เ ม่ือได เปนรัฐบาลแลว การตองทํานโยบายใหสอดคลองกับ
รายละเอียดมากเชนน้ีระยะเวลา ๑๕ วันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีเขาทํารับหนาที่ที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๗๒ ก็คงไมเพียงพอ ที่สําคัญ ก็คือ แมรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหมีการฟองรัฐไดใน          
หมวดนี้ แตเน่ืองจากมีความเชื่อมโยงของหมวดนี้กับหมวดสิทธิเสรีภาพ เชน มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙                 
กับมาตรา ๗๙ ก็ยอมทําใหเกิดการฟองรองโดยใชฐานสิทธิเสรีภาพอยูในหลายมาตรา ขยายดวย
แนวนโยบายพื้นฐานที่ละเอียดเกินกวาการเปนแนวนโยบายพื้นฐานเพื่อใหชนะคดีได 
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 ๒.๒.๓ การสรางความเขมแข็งใหองคกรตรวจสอบ 
 รางรัฐธรรมนูญน้ีสรางความเขมแข็งใหองคกรตรวจสอบขึ้นมาอยางไมเคยมีมากอน 
โดยเฉพาะใหองคกรดังกลาวสามารถเสนอรางกฎหมาย รางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และ 
คําแปรญัตติในงบประมาณรายจายประจําปไดเอง พรอมทั้งขยายอํานาจองคกรตรวจสอบทั้งหลาย 
อาทิ ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรองตอศาลรัฐธรรมนูญ หรือใหผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาไตสวนเรื่องการละเมิดจริยธรรมได หากเปนการละเมิดรายแรงก็เปนเหตุใหถอดถอนไดแลว 
ก็เปนที่แนนอนวา ทุกนโยบาย ทุกการตัดสินใจของรัฐบาลและระบบราชการที่มีผูเสียประโยชน
จะตองถูกรองเรียน หรือฟองรอง สภาวะเชนนี้ หากมีมากจนเกินสมควรจะทําใหรัฐบาล ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐไมกลาตัดสินใจทําเรื่องใดๆ ที่อาจทําใหบุคคลเสียประโยชนได การ “บริหาร
ระเบียบและกฎหมาย” ก็จะเกิดขึ้น และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของประเทศในทายที่สุด 
 

 ๒.๓  ความชอบธรรมของหลักรับผิดรับชอบ (Accountability) ในรัฐธรรมนูญ 
 รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหความสําคัญกับการรักษาความเปนอิสระและเปนกลาง
ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จึงปรับเปลี่ยนระบบการสรรหาองคกรดังกลาวโดยกําหนดให
ประธาน ๓ ศาล ประธานสภาผูแทนราษฎร และผู นําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเปน
คณะกรรมการสรรหา(ยกเวนคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงใหศาลฎีการวมสรรหาดวย) ซ่ึงเปนที่
เขาใจได เพราะศาลไดรับความเชื่อถือในความเปนกลางและเปนธรรม 
 แตเม่ือรางรัฐธรรมนูญไปไกลถึงขนาดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษา 
ศาลฎีกา และตุลาการศาลปกครองที่ไดรับเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด
แหงละ ๑ คน รวมกับประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีก ๔ คน คือ ประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน รวมกันสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๐๗) รวมทั้งเปนสวนสําคัญในที่ประชุมรวมเพื่อแกวิกฤตของชาติตาม
มาตรา ๖๘ ดวย ทําใหเกิดความวิตกกังวลขึ้นทั่วไปวาองคกรดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับประชาชน 
หรือผูแทนประชาชนเพียงใด และองคกรดังกลาวจะรับผิดและรับชอบ (Accountable) ตอใคร และ
ทายที่สุด การเมืองซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผานมาเคยอยูหางไกลจากศาล จะตองเขาไป “สรางพันธมิตร” 
กับศาลเพื่อประโยชนทางการเมืองของพรรคการเมืองหรือไม คําถามและความกังวลใจเหลานี้
ตองการตําตอบที่ม่ันคงและเชื่อได 

 ยิ่งกวานั้น เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว อํานาจของศาลทั้งหลายก็เพ่ิมขึ้น (ยกเวน
ศาลรัฐธรรมนูญ) อาทิ ศาลปกครองก็จะมีอํานาจควบคุมการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนิน
กิจกรรมทางปกครองขององคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๘) ศาลฎีกาก็จะมีอํานาจรับอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งกอนประกาศผลการเลือกตั้งและหลังประกาศผล 
(มาตรา ๒๓๓) ศาลอุทธรณรับอุทธรณคําวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง
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ทองถิ่น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองก็มีอํานาจพิจารณาคดีแสดง
บัญชีทรัพยสินและหนี้เปนเท็จ (มาตรา ๒๕๔) โดยที่อํานาจวินิจฉัยวาคดีใดอยูในเขตอํานาจ
ศาลหรือองคกรอื่นในกรณีที่ขัดแยงกันซึ่งเคยอยูในอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๒๖๖ 
ของรัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๔๐) กลับไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญอีกตอไป เพราะราง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยความขัดแยงเรื่องอํานาจ
หนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ ที่มิใชศาล นอกจากนั้น 
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่ระหวางศาล (มาตรา ๑๙๕) ก็หามีอํานาจนี้ไม ซ่ึง
ผลของการนี้ก็คือ เม่ือเกิดขอขัดแยงระหวางอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญกับศาล ศาลก็จะ
เปนผูชี้ขาด ซ่ึงก็จะทําใหดุลภาพระหวางศาลอันเปนองคกรในรัฐธรรมนูญเชนกันกับองคกรอ่ืน
ตามรัฐธรรมนูญตองเสียไป 
 ทายที่สุด  ความชอบธรรมของการกําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญดวย 
ทั้งที่องคกรดังกลาวไมใชศาลแตเปนระบบราชการประจํา จะทําใหเกิดคําถามทั้งในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติขึ้นไดวา องคกรอัยการรับผิดรับชอบตอใคร? และถาองคกรอัยการเปนอิสระและเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญแลว หนาที่สําคัญ ๒ ประการของพนักงานอัยการตามกฎหมายวาดวย
พนักงานอัยการ อันไดแกการเปนทนายใหแผนดิน และสวนราชการ และหนวยงานทั้งหลายของรัฐ 
รวมทั้งการเปนที่ปรึกษากฎหมายในการตรวจรางสัญญา และตอบขอหารือตาง ๆ จะเปนหนาที่
ของบุคคลใด เพราะเมื่อเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีอิสระแลว หนาที่ ๒ ประการของพนักงาน
อัยการก็จะเปนหนาที่ที่ขัดแยงกับความเปนองคกรอัยการอิสระ (Conflict of role) ทันที และ
อัยการก็จะทําหนาที่ดังกลาวไมได นอกจากนี้ไดจะตองมีการเรงรีบแกไขกฎหมายวาดวยพนักงานอัยการ
ทันที เพ่ือไมใหกฎหมายดังกลาวขัดรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๔๖ 
 โดยสรุป หากมีการปรับแกประเด็นตาง ๆ ใหเหมาะสม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ดังปรากฏในรายงานภาพรวมสวนนี้ก็จะหมดไป และทําใหรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีความกาวหนา
ยิ่งขึ้น 

 
หลักการอันเปนสาระสําคญั 

 
๑.  สิทธิ เสรภีาพ และการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 ๑.๑  บททั่วไป 
  (๑) การบัญญัติคําวา “หลักนิติธรรม” ไวในรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง 
เปนสิ่งที่ไมควรบัญญัติ เพราะเปนหลักทางวิชาการของประเทศอังกฤษที่นักวิชาการไทยได
อิทธิพลมา ตรงกับหลัก Rule of Law ในหนังสือ Introduction to study of the law of the 
Constitution ของ A.V. Dicey ซ่ึงหมายถึง การที่รัฐตองอยูภายใตกฎหมายเดียวกับที่ใชกับ
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ประชาชนและสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดรับการคุมครองโดยศาลยุติธรรม อันเปนการปฏิเสธหลัก
กฎหมายมหาชนและระบบศาลหลายศาล (ระบบศาลคู) จริงอยูแมวาตอมาคํานี้จะนําไปใชใน
ความหมายทั่วไปที่ไมจําเพาะเจาะจงเชนในแบบของอังกฤษแตก็ยังอาจมีปญหาได เพราะใน
สหรัฐอเมริกาคําที่ใชในรัฐธรรมนูญอเมริกาที่แสดงหลักใกลเคียงกันใชคําวา “Due Process of 
Law” (ศุภนิติกระบวน) ซ่ึงปรากฏอยูในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๑๐ 
ยิ่งกวานั้นในทวีปยุโรปซ่ึงใชระบบศาลคู เชน ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ฯลฯ ก็ใชคําวา “นิติรัฐ” 
(Legal State) ซ่ึงหมายถึงการปกครองโดยกฎหมาย รัฐและเจาหนาที่ของรัฐไมอาจใชอํานาจเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนดไวได แตกฎหมายนั้นอาจหมายถึงกฎหมายมหาชนที่แยกออกจากกฎหมาย
เอกชนได และศาลที่จะใหความคุมครองก็คือศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม  
   เม่ือคําแตละคํามีความหมายทางวิชาการคลายกัน แตไมเหมือนกันทีเดียว 
และยังมีมิติของการยอมรับกฎหมายมหาชน รวมถึงศาลอื่นที่รวมถึงศาลยุติธรรมอยูดวย  
การบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเชนนี้ จึงเสี่ยงตอปญหาการตีความซึ่งจะเกิดความไมลงรอยกันของ 
ผูตีความ สุดแตจะยึดถือคติใด ดังน้ัน จึงเห็นสมควรใหตัดขอความในมาตรา ๓ วรรคสองนี้ออก
ทั้งหมด 
   อน่ึง แมไมมีบทบัญญัติน้ีอยู สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็แสดงอยูใน
ตัววาการปกครองเปนไปตามหลักนิติธรรม หรือหลักนิติรัฐ หรือหลักศุภนิติกระบวนอยูแลว  
  (๒) มาตรา ๔ ที่กําหนดในเรื่องประเพณีการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยู  
   ควรตัดเรื่องประเพณีการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขออก เพราะประเพณีการปกครองรับรองไวแลวในมาตรา ๗ การ
บัญญัติซํ้าไวในมาตรา ๔ จึงเปนความซ้ําซอนกันโดยไมจําเปน 
   สําหรับพันธกรณีระหวางประเทศควรตัดออก เพราะขัดกับหลักซึ่งประเทศ
ไทยยึดถือมาชานานในทํานองเดียวกับประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกายึดถือ คือ หลักที่วากฎหมาย
ระหวางประเทศไมวาจะเปนสนธิสัญญา จารีตประเพณีระหวางประเทศ หรือหลักกฎหมายทั่วไป ให
ใชบังคับในระหวางประเทศเทานั้น หากจะตองใชบังคับภายในประเทศ รัฐสภาก็ตองตรากฎหมายภายใน
ของประเทศออกมารองรับ จึงจะมีผลใชบังคับในระบบกฎหมายไทย ระบบนี้ทางวิชาการเรียกวา “ระบบ
ทวินิยม” (Dualism) แตตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ กลับใหพันธกรณีที่เกิดขึ้นไมวาจาก
สนธิสัญญา จารีตประเพณี หลักกฎหมายทั่วไประหวางประเทศ ที่รับรองและคุมครอง ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลมีผลใชบังคับไดโดยตรงในระบบ
กฎหมายไทย โดยไมตองออกพระราชบัญญัติอีก จะทําใหเกิดปญหาดังน้ี 
   ๑)  ในกรณีที่พันธกรณีดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ตองถือวา
พันธกรณีระหวางประเทศมีศักดิ์สูงกวารัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงทําใหรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายไทยสิ้นผล ดวยเหตุน้ี ถาจะคงมาตรานี้ไว ตองมีบทบัญญัติในทํานองเดียวกับรัฐธรรมนูญ
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ฝรั่งเศส มาตรา ๕๔ ซ่ึงกําหนดใหการใหสัตยาบันสนธิสัญญาที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญโดยคํารอง
ของประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรือประธานสภาใดสภาหนึ่ง หรือ ส.ส. หรือ ส.ว. จํานวน  
๖๐ คน รองขอ วินิจฉัยวาสนธิสัญญานั้นขัดรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะใหสัตยาบันสนธิสัญญานั้นไมได 
จนกวาจะแกไขรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับสนธิสัญญาเสียกอน 
   ๒)  การใหพันธกรณีมีผลโดยตรงในระบบกฎหมายไทยทําใหศาลไทย ไมวา 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรม มีอํานาจตีความสนธิสัญญาหรือจารีตประเพณี
ระหวางประเทศ หรือหลักกฎหมายทั่วไประหวางประเทศไดโดยตรง ซ่ึงหากตีความผิดไปจากที่มี
การตีความโดยองคการระหวางประเทศที่มีอํานาจ ก็จะกอความรับผิด (International responsibility)  
ใหเกิดขึ้นได ในตางประเทศ เชน ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน ซ่ึงใชระบบเอกนิยม จึงมีทางปฏิบัติวา 
ศาลจะหารือกระทรวงการตางประเทศของประเทศนั้น ๆ กอนเสมอ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาความ 
รับผิดระหวางประเทศดังกลาว ดังนั้น ถาจะคงบทบัญญัติน้ีไว ก็จะตองมีบทบัญญัติรองรับการให
ศาลหารือกระทรวงการตางประเทศกอนการวินิจฉัยดวย 
   ๓)  การรองรับพันธกรณีดังกลาวมีความเสี่ยงสูง เพราะสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา 
ที่ประเทศไทยเปนภาคีอยู ๕ ฉบับ ใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน (Human Right) ของมนุษย 
ทุกคน ไมเลือกสัญชาติ ในขณะที่รางรัฐธรรมนูญฉบับน้ี หมวด ๓ คุมครองเฉพาะสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ซ่ึงเปนการแยงกับอนุสัญญาหรือกติกาทั้ง ๕ ฉบับโดยตรง  ดังน้ัน ถาจะ 
คงมาตรานี้ไวเชนเดิม ตองเปลี่ยนถอยคําตอนตนของมาตรา ๔ เปนวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของชนชาวไทย ทั้งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ีตามประเพณี 
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตาม
พันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูยอมไดรับความคุมครอง” 
   ๔) การรับรองพันธกรณีตามรางมาตรา ๔ น้ี จะเปนการเสี่ยงตอการเปดชอง
ใหองคกรตาง ๆ ของตางประเทศเขามามีบทบาทและแทรกแซงประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยการ
กลาวอางวาประเทศไทยไมปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
  (๓)  รางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๓ บัญญัติหลักการสําคัญวา “อํานาจอธิปไตยเปน
ของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี” ซ่ึงเปนการรองรับพระราชอํานาจและหลักการ
แบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยอันเปนหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ดวยเหตุน้ี บทบัญญัติ
เกี่ยวกับรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล จึงตองเชื่อมโยงกับพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในบททั่วไป 
วาดวยเรื่องนั้น ๆ  เสมอ เชน ในหมวด ๙ คณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง ซ่ึงเปนมาตราแรกของ
หมวดคณะรัฐมนตรี บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรี
อ่ืนอีกไมเกินสามสิบหาคนประกอบเปน คณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลัก 
ความรับผิดชอบรวมกัน” และมาตรา ๑๙๓ วรรคหนึ่ง ซ่ึงมาตราแรกของหมวดศาล บัญญัติวา  



 
 

บทความทางวิชาการ 

๙๙  

“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซ่ึงตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย”  
  ดังนั้น รัฐธรรมนูญถาวร ๘ ฉบับที่ผานมาจึงบัญญัติรองรับพระราชอํานาจนิติบัญญัติไว
ในหมวดทั่วไปของรัฐสภา เชน ตามมาตรา ๙๒ ของรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ วางหลักการ
แบงแยกอํานาจในเรื่องรัฐสภาวา “รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้น
เปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและความยินยอมของรัฐสภา” มาตรา ๙๓ กลาวถึง             
พระราชอํานาจพระมหากษัตริยในการลงพระปรมาภิไธย มาตรา ๙๔ บัญญัติถึงพระราชอํานาจ 
ในการยับยั้งรางพระราชบัญญัติ อันเปนการสอดคลองกับหลักการแบงแยกอํานาจในมาตรา ๓ แต
ในรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ในหมวด ๖ รัฐสภา สวนที่ ๑ บททั่วไป ตั้งแตมาตรา ๘๗ ถึงมาตรา ๙๐             
กลับไมไดบัญญัติหลักการสําคัญอันรองรับหลักเรื่องพระมหากษัตริยและรัฐสภา (King in 
Parliament) เปนองคกรรวมในการตรากฎหมายไวในหมวดทั่วไปซึ่งเปนหลัก กลับนําไปบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๔๗ ซ่ึงเปนกระบวนการตรากฎหมาย 
(Legislative Process) ไมสอดคลองกับปรัชญาและหลักคิดรากฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังน้ันจึงสมควรนําหลักการใน
มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๔๗ มาบัญญัติเปนมาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ 
และมาตรา ๙๑ ในลักษณะเดียวกันกับที่เคยเปนมาในรัฐธรรมนูญถาวรทั้ง ๘ ฉบับที่ผานมา 
  (๔)  ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ผูเสนอกฎหมายจะ
ประกอบดวยคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา สวนองคกรอ่ืน 
เชน ศาล ไมมีอํานาจเสนอกฎหมาย สําหรับในระบบประธานาธิบดี ผูเสนอกฎหมาย คือ สมาชิกรัฐสภา
เทานั้น ประธานาธิบดี ศาล และองคกรอ่ืน ไมมีอํานาจเสนอกฎหมาย หลักการนี้เปนหลักการ
สําคัญในระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดี ก็เพ่ือใหเกิดการดุลและคานกัน (Check and 
Balance) การที่รางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๔ (๒) มาตรา ๑๓๘ (๓) และมาตรา ๑๖๔ วรรคทาย 
กําหนดใหศาล หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนองคกรอ่ืนเชนรัฐสภา เสนอราง
กฎหมายหรือรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือคําแปรญัตติในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปไดโดยตรง ยอมเปนการทําลายหลักการดุลและคานของอํานาจอันเปนหัวใจของระบอบ
ประชาธิปไตยทั้งยังสรางปญหาในทางปฏิบัติใหเกิดขึ้นในการบริหารประเทศ เชน การที่
คณะรัฐมนตรีไมใชผูเสนอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ทําใหคณะรัฐมนตรีไมตองมีความ
รับผิดชอบในเรื่องดังกลาว ในขณะที่ศาลและองคกรอิสระเองก็ไมตองรับผิดชอบทางการเมืองตอ
สภาและประชาชนซึ่งเปนการกระทบตอหลักความรับผิดรับชอบ (Accountability) ทางการเมืองอยาง
รุนแรง และสรางปญหาในการบริหารงานได เชน ศาลเสนอกฎหมายจัดตั้งศาลเขาสภาโดยตรง ในขณะ 
ที่รัฐบาลตองรับผิดชอบเรื่องงบประมาณ อัยการ และเจาพนักงานบังคับคดี ยังอาจไมมีความพรอม  
ก็จะเกิดความลักลั่นขึ้นไดในทายที่สุด ดังน้ัน จึงสมควรตัดมาตรา ๑๓๔ (๒) มาตรา ๑๓๘ (๓) 



 
 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๐  

และมาตรา ๑๖๔ วรรคทาย ออกจากรางรัฐธรรมนูญ เพ่ือกลับไปสูหลักสากลที่ยึดถือกันทั่วโลก
ทุกประเทศ 
 
 ๑.๒ พระมหากษัตริย 
  โดยภาพรวมเห็นดวยกับหลกัการที่อยูในรางรัฐธรรมนูญ 
 

 ๑.๓ สิทธิและเสรภีาพของชนชาวไทย 
  แมรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะมีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพใหมากขึ้นกวาเดิม กําหนดใหการ
ใชสิทธิและเสรีภาพงายขึ้นกวาเดิมอีกทั้งกําหนดมาตรการทําใหการใชสิทธิเสรีภาพมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรการคุมครองอยางชัดเจน ตลอดจนมีการจัดแบงหมวดหมูสิทธิเสรีภาพออกเปนสวนตางๆ 
แตเม่ือประมวลในสาระแลว พบวายังคงมีปญหาดังตอไปน้ี 
  (๑)  การกําหนดใหบุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติในหมวดสิทธิเสรีภาพไดโดยตรง ตามรางรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ วรรคสาม จะเปนการ
สรางภาระใหแกรัฐเกินความจําเปน โดยหากรัฐไมสามารถดําเนินการในเรื่องสิทธิเสรีภาพไดเพราะติดขัด
ดวยปญหาตาง ๆ  แมไดทําไปดวยความสามารถอยางเต็มที่ ประชาชนจะฟองรัฐ จนทําใหรัฐไมสามารถทํางาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนเหตุใหมีคดีขึ้นสูศาลเปนจํานวนมากโดยไมจําเปน ดังนั้น จึงควรตัด
มาตรา ๒๘ วรรคสาม ออก 
  (๒) การระบุบทมาตราในรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ  
  ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ไดตัดขอความเดิมของรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.๒๕๕๐ 
ในวรรคสองที่กําหนดใหการตรากฎหมายใดที่มีบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะตองมี
การระบุมาตราในรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นไวดวย 
  ผลของการไมมีบทบัญญัติที่กําหนดใหระบุบทมาตราในรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจใน
การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวในกฎหมายที่มีเน้ือหาเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
แมจะเปนการสรางความสะดวกใหแกเจาหนาที่ของรัฐในการตรากฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ แต
เปนการไมคุมครองประชาชนในการที่จะใชสิทธิตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในการตรากฎเกณฑ 
วากฎเกณฑที่ตราขึ้นน้ันสอดคลองหรือขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม 
  ดังนั้น จึงควรนําเอาความในวรรคสองของมาตรา ๒๙ แหงรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.
๒๕๔๐ กลับคืนมาไวในรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอันสามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในการตรากฎเกณฑได 
  (๓)  การจัดหมวดหมูสิทธิและเสรีภาพในรางรัฐธรรมนูญในหมวดสิทธิและเสรีภาพของ 
ชนชาวไทยนั้น แมจะเปนความประสงคดีที่จะใหเกิดความสะดวกในการอานรัฐธรรมนูญ แตการจัด
หมวดหมูดังกลาวก็สรางปญหาที่สําคัญในการตีความบทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เพราะโดยหลักแลว



 
 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๑  

สิทธิและเสรีภาพที่ไดบัญญัติไวในแตละมาตราของรัฐธรรมนูญน้ันจะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู  
การจัดหมวดหมูโดยการกําหนดใหบทบัญญัติมาตราใดอยูในสวนใด ยอมทําใหการตีความ
บทบัญญัติในมาตรานั้นถูกจํากัดโดยชื่อของสวนที่กําหนดไว อันอาจทําใหประชาชนไมไดรับสิทธิ
เสรีภาพอยางเต็มที่ 
 

 ๑.๔  หนาที่ของชนชาวไทย 
  โดยภาพรวมเห็นดวยกับหลกัการที่อยูในรางรัฐธรรมนูญ 
 

 ๑.๕  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
  แมรางรัฐธรรมนูญจะไดกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวเปนจํานวนมากที่
ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ แตปญหาที่สําคัญ คือ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
(Fundamental Principle of State) ซ่ึงมีขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดีย และ
ประเทศเยอรมัน  ตอมารัฐธรรมนูญไทย ป พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดนํามาบัญญัติไวเปนครั้งแรกใน 
“แนวนโยบายแหงรัฐ” รัฐธรรมนูญไทยฉบับตอมาก็มีแนวโนมที่จะขยายขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ไดบัญญัติเร่ืองนันทนาการ ไวในแนวนโยบายแหงรัฐ เม่ือครั้งราง
รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ น้ัน ก็มีแนวโนมที่จะเพ่ิมแนวนโยบายแหงรัฐขึ้นอีก แตในทายที่สุด
คณะกรรมาธิการยกรางในขณะนั้นได พิจารณาแลวเห็นวา ควรบัญญัติเฉพาะสิ่งที่เปนพื้นฐาน 
(Fundamental) ของรัฐที่ตองดําเนินการเทานั้น  สวนวิธีการและรายละเอียดในการดําเนินการให
เปนการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่จะปรับใหเขากับ 
ยุคสมัยและพื้นที่ อีกประการหนึ่ง คําถามเชิงทฤษฎีเกิดขึ้นวา ผูรางรัฐธรรมนูญในปจจุบัน 
มีความชอบธรรมใดที่จะกําหนดวิธีการและรายละเอียดซึ่งเปนการตัดสินใจทางการเมืองเอาไว
ในตัวรัฐธรรมนูญเพ่ือผูกพันอนุชนรุนหลัง เพราะรัฐธรรมนูญเปนรัฐธรรมนูญถาวรซ่ึงตองใชตลอดไป 
และไมควรแกไขบอย เหตุน้ี คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเปลี่ยนชื่อหมวดเปน 
“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” และกําหนดไวเฉพาะในหลักการที่สําคัญเทานั้นลงไว ทําให
บทบัญญัติในหมวดนี้ ซ่ึงเคยมีความยาวถึง ๓๔ มาตรา ลดลงเหลือเพียง ๑๘ มาตรา และ
กําหนดใหมีกลไกในการติดตามโดยมีสภาที ่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปน 
ผู กํากับ ตลอดจนใหคณะรัฐมนตรีแถลงการณดําเนินการตามหมวดนี้ทุกป ดังน้ันการที่ราง
รัฐธรรมนูญน้ีขยายรายละเอียดลงไปถึงวิธีการและรายละเอียดของการดําเนินการ แมจะไมเพ่ิมมาตรา
ก็ขัดกับหลักการดังกลาว เห็นควรใหมีการปรับแกใหเหมือนเชนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
ป พ.ศ.๒๕๔๐ 
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๒. โครงสรางทางการเมือง 
 

 ๒.๑ สภาผูแทนราษฎร 
  (๑) สภาผูแทนราษฎรเปนสภาที่ทําหนาที่เปนผูแทนของประชาชนในการใชอํานาจ
นิติบัญญัติตรากฎหมายขึ้นใชบังคับ วิธีการไดมาหรือวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยทั่วไป
รัฐธรรมนูญของนานาประเทศจะมีการบัญญัติถึงวิธีการเลือกตั้งไวในรัฐธรรมนูญในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งใน ๒ รูปแบบ กลาวคือ รูปแบบแรก กําหนดแตหลักการสําคัญในการเลือกตั้ง เชน  
การเลือกตั้งตองเปนการเลือกตั้งแบบเสมอหนาเทาเทียม (Universal suffrage) การเลือกตั้งตอง
เปนการเลือกตั้งโดยตรง อิสระ และลับ (direct, free and secret vote) เปนตน สวนรายละเอียดอื่นนั้นให
กําหนดไวในกฎหมายลูก ตัวอยางเชน ประเทศฝรั่งเศส เปนตน รูปแบบที่สอง กําหนดหลักการสําคัญใน
การเลือกตั้งและรายละเอียดที่สําคัญของการเลือกตั้งไวในรัฐธรรมนูญ เชน กําหนดเร่ืองเขต
เลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญไทยในอดีต 
เปนตน 
   สําหรับวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่กําหนดไวในรางรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙๒ น้ี มีลักษณะกําหนดไวครึ่ง ๆ กลาง ๆ จะบัญญัติหลักการเลือกตั้งก็ไมเชิง จะกําหนด
รายละเอียดที่สําคัญของการเลือกตั้งก็ไมใช เชน ไมมีการกําหนดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งนั้น เม่ือมีการแบงเขตแลวมีวิธีการใหประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งอยางไร ประชาชนจะ
เลือกไดทั้ง ๓ หมายเลข หรือเลือกไดเพียงหมายเลขเดียว สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวนนั้นก็ไมมีความชัดเจนวาการแบงเปนสี่เขตเลือกตั้งน้ัน จะใชวิธีการในการคํานวณคะแนน
อยางใด จะใชแบบบัญชีรายชื่อที่เคยมีอยูในรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.๒๕๔๐ หรือจะใชการคํานวณแบบอ่ืน 
ดังน้ัน จึงเห็นไดวาการกําหนดไวเชนนี้เปนการโยนรายละเอียดที่เปนหลักสําคัญใหกําหนดไว
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง การกําหนดไวเชนน้ีจะกอใหเกิดปญหาที่สําคัญ คือ 
   ๑)  การไมกําหนดรายละเอียดของหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ อาจทําใหการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จ
ไมทันการเลือกตั้งหรือเสร็จใกลการเลือกตั้งเพราะตองใชเวลาในการยกราง ซ่ึงจะทําใหการ
เตรียมพรอมเก่ียวกับการเลือกตั้งเกิดปญหาในการดําเนินการได 
   ๒) เ มื ่อไมมีการกําหนดรายละเอียดของหลักการสําคัญเกี ่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ อันหมายความวาหลักการดังกลาวจะกําหนดไวใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ซ่ึงเปนกฎหมายที่สามารถแกไขเพ่ิมเติมไดงายกวา
รัฐธรรมนูญ ดังน้ัน จึงอาจเปนชองทางใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือก
ตั้งแตละครั้งได 
   ดังน้ัน จึงควรจะตองมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งไวใหชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญ อยางนอยใน ๓ เร่ือง ดังตอไปนี้ คือ เขตเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนน คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของผูสมัคร 
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  (๒)  การกําหนดวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตใหเปนระบบ
รวมเขต เขตละ ๓ คน หรือ ๒ คน หรือ ๑ คน บาง ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๒ (๒) จะมีผล
ทําใหเขตเลือกตั้งใหญขึ้นกวาการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ สงผลกระทบใหผูมี
ฐานะดีไดเปรียบในการเลือกตั้ง อีกทั้งพฤติกรรมของผูเลือกตั้งจะเปลี่ยนเปนเลือกตัวบุคคลมากกวาพรรค
การเมือง อันนําไปสูความออนแอของพรรคการเมืองซ่ึงเปนสถาบันทางการเมืองอันเปนรากฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญไทยในอดีตพยายามสรางใหมีความเขมแข็ง ความออนแอของพรรคการเมือง  
จะนําไปสูการมีพรรคการเมืองในระบบผสมในรัฐบาล รัฐบาลอาจจะมีปญหาดานเสถียรภาพ สงผลตอไปถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลได ดังน้ัน ควรแกไขใหใชระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้ง เขตเดียวคนเดียว  
 

 ๒.๒ วุฒิสภา 
  ในฐานะที่วุฒิสภาเปนสภาที่สองในระบบสองสภา อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาโดย
พ้ืนฐานที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนานาประเทศจะมีลักษณะรวมกัน คือ วุฒิสภามีสวนในการ
พิจารณารางกฎหมาย แตอํานาจหนาที่อ่ืนของวุฒิสภามีความแตกตางกันไปตามแตละประเทศ 
อยางไรกดี็เม่ือประมวลอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญนานาประเทศแลว สามารถสรุปถึง
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาที่สําคัญ คือ 
  (๑)  วุฒิสภามีอํานาจหนาที่ในทางนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญของแตละประเทศ
มักจะกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการพิจารณารางกฎหมายในฐานะสภาที่สองตอจากการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎร สวนอํานาจในทางนิติบัญญัติของวุฒิสภาจะเทากับสภาผูแทนราษฎร
หรือไม          
   ในรัฐธรรมนูญแตละประเทศมีความแตกตางกันบางประเทศใหวุฒิสภาสามารถเสนอราง
กฎหมายได แตอยางไรก็ตามสวนใหญเม่ือวุฒิสภามีความเห็นตอรางกฎหมายตางไปจากสภา
ผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญ   ของนานาประเทศมักจะกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูชี้ขาดใน
ทายที่สุด 
  (๒) วุฒิสภามีอํานาจในการควบคุมฝายบริหาร ประเทศที่ใชระบบรัฐสภามักจะ
ใหอํานาจแกวุฒิสภาในการตั้งกระทูถามถึงการทํางานของรัฐบาลได แตจะไมใหอํานาจในการอภิปราย         
ไมไววางใจรัฐบาลแกวุฒิสภา โดยอํานาจนี้จะเปนของสภาผูแทนราษฎร สวนประเทศที่ใชระบบ
ประธานาธิบดีดังเชนสหรัฐอเมริกาจะใหอํานาจวุฒิสภาในการควบคุมฝายบริหารผานกระบวนการถอดถอน
ฝายบริหารออกจากตําแหนง (Impeachment) อีกทั้งวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกายังมีอํานาจในการ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงในระดับสูงดวย 
  ในทางหลักการตั้งองคกร อํานาจขององคกรที่จะจัดตั้งจะเปนตัวกําหนดที่มาของ
บุคคลที่อยูในองคกรนั้น ดังน้ัน อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาจะเปนเครื่องชี้ที่มาของวุฒิสภา กลาวคือ 
หากกําหนดอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาใหเปนเพียงสภากลั่นกรองกฎหมาย วุฒิสภายอมมีที่มาจาก
แหลงใดก็ไดแลวแตจะเห็นถึงความเหมาะสมแตหากจะใหวุฒิสภามีอํานาจมากกกวาสภา
กลั่นกรอง เชน การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงตาง ๆ การถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ เปนตน 
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วุฒิสภาควรจะตองมีที่มาจากประชาชนตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย เพราะการแตงตั้ง
หรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ น้ัน จําเปนตองเช่ือมโยงที่มาของวุฒิสภากับประชาชน
โดยตรง วุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งไมควรใชอํานาจนี้ 
  อยางไรก็ดี การที่รางรัฐธรรมนูญกําหนดที่มาของวุฒิสภาใหมาจากการสรรหาเพื่อ
แตงตั้ง  (มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ และมาตรา ๑๐๘) โดยใหมีอํานาจทั้งการกลั่นกรองกฎหมาย
และการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ น้ัน จะเปนการขัดตอหลักการในระบอบประชาธิปไตย 
กลาวคือ เม่ือวุฒิสภาไมมีสวนเชื่อมโยงกับประชาชน จะมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง 
ที่มีที่มาเชื่อมโยงกับประชาชนดังเชน ส.ส. ไดอยางไร ดังน้ัน จึงควรแกไขรางรัฐธรรมนูญใน
แนวทางใดแนวทางหนึ่งดังตอไปน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย คือ 
  แนวทางที่หนึ่ง  กําหนดอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาใหเปนเพียงสภากลั่นกรองกฎหมาย 
ไมใชสภาตรวจสอบที่มีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังน้ัน ที่มาของวุฒิสภาจะ
มาจากการสรรหาเพื่อแตงตั้ง หรือเลือกตั้ง ก็ได 
  แนวทางที่สอง  กําหนดอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาใหเปนทั้งสภากลั่นกรองกฎหมาย
และสภาตรวจสอบที่มีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ที่มาของวุฒิสภาจะตองมีที่มา
ที่เชื่อมโยงกับประชาชน จึงตองมีการเลือกตั้ง แตเพ่ือใหไดผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนของภาคสวนตาง ๆ  
ในสังคม อาจกําหนดใหมีการสรรหาบุคคลผูที่เหมาะสมจะเปนวุฒิสภาจํานวน ๒ เทาของจํานวน
วุฒิสภาที่จะมี แลวนํารายชื่อทั้งหมดใหประชาชนเลือกตั้งทั้งประเทศ 
 

๓. การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 

 (๑)  รางรัฐธรรมนูญน้ี ไดพยายามสรางความเปนอิสระใหแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
โดยกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระใหปลอดจากการครอบงําทางการเมือง 
โดยกําหนดใหใชระบบสรรหาที่มีประธาน ๓ ศาล ประธานสภาผูแทนราษฎร แลผูนําฝายคานใน
สภาผูแทนราษฎร เปนคณะกรรมการสรรหา (ยกเวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงใหศาลฎีกา
รวมสรรหาดวย) โดยมีการกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาดังกลาว สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเขาสู
ตําแหนงในจํานวนพอดีกับจํานวนที่รัฐธรรมนูญกําหนด เพ่ือใหวุฒิสภาพิจารณาเพียงเพ่ือใหความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ (วุฒิสภาไมมีอํานาจในการเลือก) หากไมเห็นชอบ ก็ตองดําเนินการ 
สรรหาเสนอรายชื่อขึ้นไปใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป 
  แตอยางไรก็ตาม ความพยายามนี้จะมีคําถามที่ยากแกการใหคําตอบที่ชัดเจน น่ันคือ 
องคประกอบคณะกรรมการสรรหาดังกลาวขางตนนั้น มีความเชื่อมโยงกับประชาชนหรือผูแทน
ประชาชนเพียงใด 
 (๒)  ภายใตหลักการแบงแยกองคกรใชอํานาจอธิปไตย (Check and Balance) องคกร 
แตละองคกรที่ใชอํานาจ จะตองมีการกําหนดใหมีการดุลและคานอํานาจอยางสมดุล หากมีการ
กําหนดใหองคกรใชอํานาจอธิปไตยองคกรใดองคกรหนึ่งมีอํานาจมาก ยอมจะทําใหเกิดการเสีย
สมดุล และเปนผลรายแกองคกรนั้นในภายหลัง 



 
 

บทความทางวิชาการ 

๑๐๕  

  รางรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ไดใหอํานาจแกองคกรตุลาการในการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใด เชน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจ
พิจารณาคดีแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน นอกเหนือไปจากอํานาจในการพิจารณาคดีอาญาผูดํารง
ตําแหนงระดับสูง (มาตรา ๒๕๔) ศาลปกครองมีอํานาจควบคุมการใชอํานาจทางปกครองหรือ 
การดําเนินกิจกรรมทางปกครองขององคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๘) เปนตน นอกจากนั้น  
การดุลอํานาจของอํานาจตุลาการก็เสียสมดุล โดยตามรางรัฐธรรมนูญ หากมีขอขัดแยงระหวางอํานาจ
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญกับศาล ศาลก็จะเปนผูชี้ขาด (มาตรา ๑๙๕) (เดิมตามรัฐธรรมนูญ  
ป พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการสรางดุลอํานาจโดยการใหศาลรัฐธรรมนูญ เปนผูชี้ขาด)  
  ดังนั้น เพ่ือเปนการรักษาไวซ่ึงหลักการดุลและคานอํานาจ ควรไดมีการทบทวน
อํานาจที่ใหแกองคกรตุลาการ และการดุลอํานาจขององคกรตุลาการใหอยูในจุดสมดุล 
 (๓)  องคกรตามรัฐธรรมนูญที่จะมีการบัญญัติสถานะไวเปนพิเศษในรัฐธรรมนูญ โดยหลัก
จะตองเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญเกี่ยวเน่ืองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แตการที่ราง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีการกําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 
๒๔๖) ทั้งที่โดยสภาพของอัยการเปนระบบขาราชการประจํา แมจะดูเสมือนหนึ่งการเปนองคกร
อัยการที่เปนอิสระจะทําใหมีหลักประกันในการทํางาน แตโดยสภาพความเปนจริงแลว  ในการปฏิบัติ
หนาที่อัยการในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนั้น พนักงานอัยการมีอิสระอยูแลว  โดยไมถูกแทรกแซง 
การกําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ยากที่จะหาเหตุผลที่มีนํ้าหนักสนับสนุน 
อีกทั้งการรับรองไวดังกลาวจะสรางปญหาตามมาอีกหลายประการ เชน 
  ๑)  เม่ืออัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีอิสระแลว หนาที่ของอัยการที่มีอยู คือ 
การเปนทนายใหแผนดิน และสวนราชการ ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐ รวมทั้งการเปนที่
ปรึกษากฎหมายในการตรวจรางสัญญา และตอบขอหารือตาง ๆ อัยการยอมไมสามารถจะทําได
อีกตอไป เพราะขัดตอความเปนอิสระ รัฐจําเปนตองตั้งหนวยงานใหมขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ดังกลาว 
  ๒)  เม่ืออัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีอิสระแลว หากมีการดําเนินการตาม
กระบวนการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว เชนเม่ือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงเสร็จแลวใหสงเรื่องใหอัยการ
เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 
๒๖๓ วรรคสี่) หากอัยการไมเห็นดวย อัยการมีสิทธิที่จะสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยได เพราะอางไดวาเปนกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๑๐) ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาเปนอยางมาก 
  ดังน้ัน จึงเห็นควรแกไขโดยตัดบทบัญญัตมิาตรา ๒๔๖ ออก 

 
 




