บอกกล่าว
ปักษ์หลังของเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวเพียงไร
จุลสาร “รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร” ก็จะต้องออกมาตามกาหนดปักษ์ละ
๑ ฉบับ เพื่อทาหน้าที่สื่อสารกับสังคมให้ได้ทราบกรอบ แนวคิด และความคืบหน้า
ในการทางานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ นับได้ว่าเป็นช่วงเวลา
ที่สาคัญช่วงหนึ่งของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะจะมีการอภิปรายใน
สภาปฏิรูปแห่ งชาติ “เพื่อพิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็น ” เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญร่างแรกที่คณะกรรมาธิการยกร่างได้จัดทาเสร็จแล้ว ต่อจากนั้น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสร็จสิ้นการพิจารณาในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนู ญยังจะต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญ
ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้ทั้งสอง
หน่วยงานนั้นเสนอความคิดเห็นหรือยื่นคาขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงต้องเดินหน้าต่อไป
ในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชน เพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไขและแม้ว่าการปรับปรุงแก้ไขนั้ นในที่สุ ดแล้ วจะไม่เป็ นที่ถูกอกถูกใจของ
ทุ ก ๆ คนในทุ ก ๆ เรื่ อง ก็ ขอให้ มั่ น ใจว่ าเราจะจั ด ท ารัฐ ธรรมนู ญ ให้ ดี ที่ สุ ด
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยให้มากที่สุดดังที่เราได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้
ตั้งแต่แรกว่า จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ ๑. สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ ๒. การเมือง
ใสสะอาดและสมดุล ๓. หนุนสังคมที่เป็นธรรม และ ๔. นาชาติสู่สันติสุข

ข
ส าหรั บ จุ ล สารฉบั บ นี้ นั บ เป็ น ฉบั บ ที่ ๘ ประจาปั ก ษ์ ห ลั งของเดือ น
เมษายน ๒๕๕๘ เรามีกลอนที่กลั่นออกมาจากสมองของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ซึ่งก็มีตาแหน่งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ในหัวข้อ “เป็นธรรม – เป็นไท” ที่เริ่มต้นด้วยคาว่า “อานาจของประชาชน
เป็นใหญ่ คือ ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง...” นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจของ
เอนก เหล่าธรรมทั ศน์ กรรมาธิการยกร่างรัฐ ธรรมนูญเรื่ อง “รัฐธรรมนู ญ
จะนาชาติสู่สันติสุขได้อย่างไร” และบทความเรื่อง “สัดส่วนผู้หญิงทางการเมือง”
เขี ย นโดยกรรมาธิ ก ารยกร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ บั ณ ฑู ร เศรษฐศิ โ รตม์ กั บ คณะ
อันประกอบด้วยธีรดา ศุภะพงษ์และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ แล้วยังมีบทความ
“ประวัติศาสตร์บอกเล่าจากรัฐธรรมนูญฉบับเก่า” ซึ่งได้นาเสนอติดต่อกันมา
เป็นตอนที่ ๔ แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ท่านผู้สนใจได้รับทราบที่มาของรัฐธรรมนูญ
ในอดีตแต่ละฉบับว่าเกิดขึ้นอย่างไรและด้วยวัตถุประสงค์อะไร
จุลสาร “รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร” จะมีบทความที่น่าสนใจ
และน่าติดตามมานาเสนอในฉบับต่อ ๆ ไป
พบกันในจุลสารฉบับหน้าครับ
คณะผู้จัดทา

ค

รัฐธรรมนูญจะนาชาติ
สู่สันติสุขได้อย่างไร
ศ.พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ยกร่ า งขึ้ น มา
ในขณะนี้นั้น เรียกว่าเป็นฉบับปฏิรูปและปรองดองก็ว่าได้ เพราะถูกออกแบบมา
ให้มีกลไกและกระบวนการที่เอื้อต่อการปฏิรูปทั้งในเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม
การเมืองที่จะส่งผลต่อการสร้างความปรองดองของประชาชนไทย คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญได้นาสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ
ทศวรรษที่ผ่านมามาเป็นโจทย์ในการแสวงหาทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับสังคมไทย
ในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ จะทาอย่างไรที่จะไม่ทาให้สังคมจมปลักอยู่กับวังวนความขัดแย้ง
ทางการเมือง ที่การช่วงชิงอานาจรัฐและความได้เปรียบทางการเมืองระหว่าง
ฝักฝ่ายต่าง ๆ จนนาสังคมเข้าสู่วิกฤตการณ์ทางการบริหาร การเมือง ความมั่นคง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทาอย่างไรจึงจะมีกลไกและกระบวนการ
ที่จะคลี่คลายความขัดแย้ง และเอื้อให้เกิดฉันทามติระหว่างผู้ที่ขัดแย้งกันในระดับ
และมิติต่าง ๆ ตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยและรักษาไว้ซึ่งความเป็นนิติรัฐ
และนิติธรรมได้ด้วย
การออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงมีโครงสร้างที่เป็นเสาหลักสามเสา
เพื่อสร้างสันติสุข ดังต่อไปนี้

๒
เสาที่หนึ่ง การปฏิรูปทางการเมืองให้เสียงของประชาชนทุกเสียง
มีความหมาย
ความตั้งใจประการหนึ่ งของการปฏิ รู ป การเมื องในครั้งนี้ ก็เพื่ อให้
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง ได้มีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่ างแท้จริง เพราะโดยธรรมชาติแล้ว ภาคส่วนเหล่ านี้มีการแบ่ งออก
เป็นฝักเป็นฝ่าย เราจะทาอย่างไรให้ภาคส่วนเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมและทางาน
ด้ว ยกัน ได้ สั ม พั น ธ์กั น ในฐานะเพื่ อนร่ว มงานและร่ว มกัน เป็ น ฟั นเฟื องของ
ระบอบประชาธิปไตย มิใช่เป็นศัตรูที่ต้องหาหั่นกันจนไม่สามารถอยู่ร่วมกัน
ในรัวรัฐสภาเดียวกันได้ จึงเป็นที่มาของการออกแบบระบบการเลือกตั้งที่ไม่ได้
ให้อานาจพรรคใดพรรคหนึ่ง เข้าไปบริหารรัฐแต่เพียงพรรคเดียว หรือ มีพรรคใหญ่
พรรคเดียวผสมกับพรรคเล็ก ๆ อย่างที่ผ่านมา ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ซึ่งใช้
ระบบสัดส่วนผสมในการเลือกตั้งนั้น พรรคที่ได้เสียงสนับสนุนเป็นข้างมากจาก
ประชาชน อย่างมากที่สุด น่ าจะได้ส มาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่เกิน
๓๐ – ๔๐% ของคะแนนเสียงที่ประชาชนเลือกพรรคในระบบบัญชีรายชื่อ อันจะ
เอื้อให้เกิดการตั้งรัฐบาลผสมที่ร่วมกันจัดตั้งโดยพรรคขนาดใหญ่ พรรคขนาดกลาง
และพรรคขนาดเล็ก
องค์ประกอบและที่มาของรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลผสมขนาดใหญ่เช่นนี้
จะทาให้การล้มรัฐบาลด้วยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อเป็นเกมส์ต่อรอง
ผลประโยชน์ทางการเมืองไม่เกิดขึนได้ง่าย ๆ ด้วย นอกเสียจากนายกรัฐมนตรี
ได้กระทาความผิด ทุจริตประพฤติชอบและมีเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้ไม่สามารถ
ถูกตรวจสอบและถอดถอนโดยศาลรัฐธรรมนูญ หรือกลไกอื่น ๆ ที่มีอานาจ
ในการตรวจสอบ ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
การจัดตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรคก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่อย่างใดรัฐบาล
ในหลายประเทศที่ มี ค วามประชาธิ ป ไตยสู ง อาทิ เยอรมนี เนเธอร์แ ลนด์
สวิตเซอร์แลนด์ และบางประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ก็เป็นรัฐบาลผสมของ

๓
หลายพรรคที่เป็นผลมาจากการเลือกตั้งที่ใช้ระบบสัดส่วนผสม ซึ่งทาให้พรรค
การเมืองที่มีอุดมการณ์และชูนโยบายแตกต่างกัน สามารถทางานอยู่ภายใต้
กติกาเดียวกัน ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันอันสาคัญยิ่ง ก็คือรักษาเสถียรภาพและ
ความปรองดองของประเทศให้คงอยู่ได้
สังคมไทยที่ผ่านมาคุ้นชินกับการเมืองที่ประชาชนเป็นผู้มอบอานาจ
อธิปัตย์ให้กับผู้แทน เพื่อให้เข้าไปทาหน้าที่และตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศ
ซึ่งเราต้องตั้งคาถามกับความคุ้นชินนั้น หรือคาดคะเนด้วยว่า ในสภาพการณ์
ที่ความขัดแย้ งทางการเมืองในประเทศไทยยั งคงอยู่ ณ ปั จจุบั น หากไม่ มี
การปรับเปลี่ยนกติกาในการแบ่งสรรอานาจทางการเมืองระหว่างพรรคการเมือง
ที่มีฐานเสียงในจานวนสูสีกัน แล้วการเลือกตั้งยังนาไปสู่การตั้งรัฐบาลที่อานาจรัฐ
อยู่ในมือของพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นหลักเหมือนในอดีต ส่วนอีกพรรคซึ่งมีจานวน
ผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่ากันมากนัก ได้เป็นฝ่ายค้าน หากเป็นเช่นนั้นแล้ว สังคมไทย
จะยังต้องเผชิญกับ ความขัดแย้งระลอกใหม่อีก ผู้คนในสังคมย่อมไม่ต้องการ
กลับไปสู่วังวนเช่นนั้นอีก
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เจาะจงว่าระบบนี้
จะต้องนาไปสู่การตั้งรัฐบาลเพื่อความสามัคคีแห่งชาติ ระหว่างพรรคเพื่อไทย
กับ พรรคประชาธิปั ตย์ อย่างเจาะจง เพีย งต้องการออกแบบระบบการเมือง
แบบพหุนิยมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยที่มีความหลากหลาย มีฝักมีฝ่าย
เพราะรัฐสภาของเราจะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความเป็นพหุนิยมและการสร้าง
ความปรองดอง โดยยังคงรูปแบบของการมีสองสภา มีสภาล่าง คือ สภาผู้แทนราษฎร
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ในส่วนของสภาบน คือ วุฒิสภานั้น จะมาจาก
การเลือกตั้งทางอ้อมที่มีการคัดเลือก สรรหากันมาจากหลากหลายภาคส่วนในสังคม
ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากภาคประชาชน กลุ่มวิชาชีพ ตัวแทนกลุ่มที่ทางานราย
ประเด็น กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อดีตผู้บริหารหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
วาระต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นสาธารณะ ได้ถูกขบคิด กลั่นกรองจากมุมมองที่หลากหลาย

๔
เสาที่สอง คณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ
นับว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยที่ในรัฐธรรมนูญมีการกาหนดให้มีกลไก
มาขับเคลื่อนกระบวนการปรองดอง โดยมีเนื้อหาสาระระบุอยู่ใน ภาคที่ ๔ ว่าด้วย
การปฏิรูปและปรองดอง หมวดที่ ๓ ว่า “เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสมานฉันท์
ความรักสามัคคี และความปรองดองระหว่างคนในชาติให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ในสังคมประชาธิปไตยที่มีค วามแตกต่างหลากหลายและสร้างแนวทางที่จะ
นาพาประเทศไปสู่ความมีเสถียรภาพและสันติสุขอย่างยั่งยืน ให้มีคณะกรรมการอิสระ
เสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ ” (มาตรา ๒๙๗) มาดาเนินงานในกรอบ
เวลาอย่างน้อย ๕ ปี โดยจะมีกรรมการจานวนไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นฝักฝ่ายทางการเมืองหรือความขัดแย้ง
จานวนไม่เกินเก้าคน และผู้ซึ่งเป็นผู้นาความขัดแย้งจานวนไม่เกินสี่คน โดยจะมี
การตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เรีย กว่าพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการ
เสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติออกมา เพื่อกาหนดคุณสมบัติ อานาจหน้ าที่
ภารกิจและการดาเนินการของคณะกรรมการอิสระดังกล่าวอีกด้วย
จาต้องย้าในที่นี้ว่าคณะกรรมการอิสระนี้จะเป็นอิสระจากรัฐบาลและ
รัฐสภา แม้ว่าจะต้องทางานคาบเกี่ยวและพึ่งพิงกันก็ตาม
แนวคิ ดในการตั้ ง คณะกรรมการอิ ส ระนี้ ขึ้ น มา ก็เพื่ อ ตอบโจทย์ว่ า
ทาอย่างไรจะมีผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้ง
มาทาหน้าที่คลี่คลายปมปัญหาที่มีอยู่เดิม จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีผู้ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง และคอยเฝ้าระวัง ป้องกัน
รวมทั้งไกล่เกลี่ยและยุติปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพและสันติสุขภายในประเทศ
ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นฝักฝ่ายทางการเมืองหรือความขัดแย้ง
จะมีการสรรหามาจากผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ว่า
สามารถมารับผิดชอบในภารกิจตามอานาจหน้าที่ หลัก ๆ อาทิ การรวบรวม

๕
ตรวจสอบและจัดทารายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีการละเมิดกฎหมาย
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมือง ทาหน้าที่
เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้ง ให้การเยียวยาฟื้นฟูวิถีชีวิตของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ เสนอแนะแนวทางในการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม เร่งรัดให้เกิดการสอบสวน ทาคดีอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
เคารพในหลักนิติธรรม
ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระนี้มีอานาจในการเสนอให้มีการตราพระราช
กฤษฎี ก าอภั ย โทษแก่บุ ค คลซึ่งให้ ค วามจริ ง หรื อผู้ ได้ แ สดงความส านึ ก ผิ ด
ต่อคณะกรรมการแล้ว ซึ่งผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้ จะต้องเป็นผู้ที่คดีถึงที่สุดแล้ว
เท่านั้น ได้ยอมรับในการกระทา และยอมรับโทษทัณฑ์ตามกระบวนการยุติธรรม
ไปแล้ว
อานาจหน้าที่อีกส่วนที่มีความสาคัญไม่แพ้กัน ก็คือคณะกรรมการอิสระ
จะวางมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นซ้าอีก ซึ่งจะเป็นภารกิจ
ในการสร้างความสร้างความตระหนักถึงผลของความรุนแรง การสร้างเครื่อง
เตือนใจให้สังคมได้เรียนรู้และสานึกถึงผลร้ายของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยความรุนแรง
เสาที่สาม กลไกในการส่งเสริมให้ภาคพลเมืองมีส่วนร่วมตรวจสอบ
อานาจรัฐและเข้าถึงอานาจอธิปไตยทางตรง
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กาหนดให้มีองค์กรและกลไกใหม่ ๆ มาทาหน้าที่
ส่งเสริมและเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กับพลเมืองที่มีความตื่นตัวทางการเมือง
ที่เพิ่ มจ านวนมากขึ้น สามารถมี ส่ วนร่ว มในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น อาทิ สมัชาพลเมือง
ที่จะเป็นเวทีในการถกแถลงเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา ๒๑๕) สภาตรวจสอบภาคพลเมืองในระดับจังหวัด ที่มีสมาชิกในแต่ละ

๖
จังหวัดไม่เกิน ๕๐ คน เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองยึดมั่นในความซื่อสัตย์และมีส่วนร่วม
โดยตรงในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐในเขตจังหวัดในการเลือกตั้ง ส.ส.
ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น (มาตรา ๗๑) สมัชชาคุณธรรม ที่จะเป็น
ผู้จัดทาประมวลจริยธรรมและบังคับใช้ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ (มาตรา ๗๔) และส่งเรื่อง
การกระทาผิดร้ายแรงของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อถอดถอน
หรือตัดสิทธิทางการเมืองตามมาตรา ๒๕๓ ต่อรัฐสภา และให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนถอดถอนหรือตัดสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้ง
คราวต่อไป (มาตรา ๗๔)
ในส่ ว นของสิ ท ธิ แ ละอ านาจของพลเมื อ งนั้ น ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ เพิ่ ม
รับรองสิทธิของพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการตรวจสอบ การถอดถอนตัดสิทธิ
ทางการเมื อง ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื องให้ พ้ นจากต าแหน่ ง โดยได้ มี การ
บั ญ ญั ติ เพิ่ ม รั บ รองสิ ท ธิ ข องพลเมื อ งผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
๒๐,๐๐๐ คน เข้ าชื่ อขอต่ อประธานรั ฐสภาให้ รั ฐสภามี มติ ถอดถอนผู้ ด ารง
ตาแหน่ งทางการเมือง ตัด สิ ทธิทางการเมื อง ตัดสิ ท ธิการดารงตาแหน่งของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสู งสุ ด อั ย การสู งสุ ด รวมถึ งตุ ล าการศาลรั ฐธรรมนู ญ
กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน กรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษา ตุลาการ ข้าราชการ
อัยการ หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง (มาตรา ๗๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔)
อีกทั้ง มีการบัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน มี
สิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาให้กรรมการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ้นจากตาแหน่ง (มาตรา ๒๗๒)

๗
ในส่ ว นของการเสนอกฎหมายของภาคประชาชนผู้ มีสิ ท ธิเลื อกตั้ ง
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิในการเข้าร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ งรั ฐ ต่ อ รั ฐ สภาและ
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายจะต้องประกอบด้วยผู้แทน
ของผู้ที่เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายจานวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจานวน
กรรมาธิการทั้งหมด (มาตรา๖๖) และต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ภายใน ๑๘๐ วัน (มาตรา๑๔๗) และหากสภาผู้แทนฯสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาฯ
และมีร่ างพระราชบั ญญั ติที่รัฐสภายั งไม่ได้ให้ความเห็ นชอบ ให้ รัฐสภาที่เลื อก
ตัง้ ขึ้นใหม่พิจารณาต่อไป (มาตรา ๑๖๒)
สาหรับ การออกเสียงประชามติ ได้มีการบัญ ญัติให้ ผู้มีสิทธิเลื อกตั้ง
มีส่วนร่วมออกเสียงประชามติในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๗)
ทั้งนี้ ก็เพื่อตอบโจทย์ว่า ทาอย่างไรประชาชนที่มีความตื่นตัวทางการเมือง
จะสามารถใช้อานาจอธิปไตยทางตรงและมีที่ทางในระบบการเมืองเพื่อเข้ามา
เสนอความต้องการ แลกเปลี่ยนต่อรองผลประโยชน์ และร่วมตัดสินใจในการกาหนด
ทิศทางการเดินของประเทศได้มากขึ้น รวมทั้ง สามารถตรวจสอบผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองที่ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไม่ต้องพึ่งพาการเมืองในระบบตัวแทน
หรือกลไกตรวจสอบภาครัฐที่อาจไม่สามารถทางานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงเท่านั้น
หากขาดช่องทางสู่อานาจและกลไกเหล่านี้ ก็จะมีความเสี่ยงที่ประชาชน
จะใช้วิธีการประท้วงบนท้องถนนเพื่อเรียกร้องให้เกิดการตรวจสอบอานาจรัฐ
ซึ่งโดยธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม ก็ต้องยกระดับ
การกดดัน ท้าทาย เพื่อต่อรองให้ เกิดผลความเปลี่ ยนแปลงในสิ่ งที่ต้องการ
อันมีความเป็นไปได้ที่ จะนาไปสู่การเผชิญหน้า ปะทะรุนแรง เกิดระหว่างรัฐ
และประชาชนเฉกเช่นในเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
#########

สัดส่วนผู้หญิง
ทางการเมือง
- บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- ธีรดา ศุภะพงษ์ และอัจฉรา ชินนิยมพานิชย
ข้ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งก าหนดสั ด ส่ ว นโควตาผู้ ห ญิ ง ในทางการเมื อ ง
กลายเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงอภิปรายอย่างมากในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
มีการพิ จารณาในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐ ธรรมนูญ มาแล้ ว ๓ รอบ และ
ในที่สุดได้มีการพิจารณาได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
๑. แนวทาง รูปแบบการกาหนดเรื่องการดารงตาแหน่งของผู้หญิ งในทาง
การเมือง
มาตรการที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
บทบาททางการเมืองของผู้หญิง คือ ระบบโควตา (Gender Quota) เนื่องจาก
เป็นมาตรการที่เห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจน โดยทั่วโลกใช้ระบบโควตาสาหรับ
ผู้หญิง ที่นิยมใช้กันอยู่ มี ๓ ประเภท ได้แก่
(๑) โควตาแบบสงวนหรือสารองที่นั่งเป็นการเฉพาะสาหรับผู้หญิง
(Reserved seats) ประเทศที่ใช้ระบบนี้ คือ อินเดีย รวันดา อูกันดา อัฟกานิสถาน
บังคลาเทศ อียิป ต์ เป็น ต้น โดยเป็ นการสงวนหรือสารองตาแหน่งหรือที่นั่ง
ในสภานิติบัญญัติสาหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เช่น ในประเทศอิ นเดียที่มีการสงวน
ที่นั่งทั้งผู้หญิงและชนเผ่าต่าง ๆ ในสภาหมู่บ้านและหน่วยท้องถิ่นซึ่งปกครองตนเอง
เป็นสัดส่วน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาทั้งหมด

๙
(๒) โควตาให้ผู้สมัครผู้หญิงตามที่กฎหมายบังคับ (Legal candidate
quotas) ประเทศที่ใช้ระบบนี้ คือ อาร์เจนตินา ฝรั่งเศส เม็กซิโก อิตาลี เนปาล
กรี ซ รวัน ดา เป็ น ต้ น เป็ น รู ป แบบที่ มี ก ารบั ญ ญั ติ บั งคั บ ไว้เป็ น กฎหมายให้
พรรคการเมืองต้องจัดโควตาสาหรับกลุ่มสตรีหรือคนกลุ่มน้อยในการส่งผู้สมัคร
รับ การเลื อ กตั้ ง เช่ น ฝรั่ งเศส มี กฎหมายก าหนดให้ พ รรคการเมือ งต้ องส่ ง
ผู้ ส มั ค รชายและหญิ งในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ๕๐ ในทุ ก ๆ เขตเลื อ กตั้ ง โดยมี
บทลงโทษด้านการเงิน หากพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตาม
(๓) โควตาแบบสมัครใจโดยพรรคการเมือง (Political party quotas
voluntary) เป็ น รู ป แบบที่ เปิ ดให้ พ รรคการเมือ งใช้ โควตาส าหรับ ผู้ ห ญิ งได้
โดยสมัครใจ เช่น ในสวีเดน และนอร์ เวย์ โดยระบบโควตาไม่ ได้ถูกบังคั บ
ในกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้ถูกกาหนดในรัฐธรรมนูญ แต่มีบทบัญญัติให้ พรรค
การเมืองต้อง “ค านึงถึง” ความเสมอภาคของหญิ งชาย (เหมือนที่กาหนด
ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ของประเทศไทย)
การก าหนดระบบโควตาอาจก าหนดอยู่ ในรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
ในกฎหมายเลือกตั้งหรือทั้ งสองระดับ มีประเทศที่มีการกาหนดสัดส่วนเพศ
เฉพาะในรัฐธรรมนูญรวม ๓๕ ประเทศ (แบบสงวนที่นั่ง ๑๙ ประเทศ แบบให้
มีผู้สมัครผู้หญิง ๑๖ ประเทศ) มีประเทศที่กาหนดสัดส่วนเพศทั้งในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายเลือกตั้ง ๒๗ ประเทศ (แบบสงวนที่นั่ง ๑๒ ประเทศ แบบให้มี
ผู้ส มัครผู้ ห ญิ ง ๑๕ ประเทศ) และมีป ระเทศที่กาหนดสั ดส่ วนผู้ ห ญิ งเฉพาะ
ในกฎหมายเลือกตั้ง ๕๕ ประเทศ (แบบสงวนที่นั่ง ๑๕ ประเทศ แบบให้มีผู้สมัคร
ผู้หญิง ๕๕ ประเทศ)

๑๐
ตารางที่ ๑ : ข้อมูลจานวนประเทศที่มีการกาหนดสัดส่วนเพศโดยใช้โควตา
แบบต่าง ๆ
๑. ประเทศที่มีการกาหนดสัดส่วนเพศ
(โดยมี Voluntary Political Party Quotas จำนวน ๒๑ ประเทศ )
๒. ประเทศที่มีการกาหนดสัดส่วนเพศเฉพาะในรัฐธรรมนูญ
๒.๑ แบบ Reserved Seat
๒.๒ แบบ Legislated Candidate Quotas
๓. ประเทศที่มกี ารกาหนดสัดส่วนเพศทังในรัฐธรรมนูญและในกฎหมาย
เลือกตัง
๓.๑ แบบ Reserved Seat
๓.๒ แบบ Legislated Candidate Quotas
๔. ประเทศที่มีการกาหนดสัดส่วนเพศเฉพาะในกฎหมาย เลือกตัง
๔.๑ แบบ Reserved Seat
๔.๒ แบบ Legislated Candidate Quotas
ที่มา : สืบค้นจาก http://www.quotaproject.org/uid/search.cfm#
๒๕๕๘

๘๒ ประเทศ
๓๕
๑๙
๑๖
๒๗

ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ

๑๒ ประเทศ
๑๕ ประเทศ
๕๕ ประเทศ
๑๕ ประเทศ
๔๐ ประเทศ
วันที่ ๑๓ มี.ค.

๒. บทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ และข้ออภิปรายของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ
บทบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสัดส่วนผู้หญิง/ เพศ ที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ทางคณะอนุกรรมาธิการยกร่างรายมาตราฯ ได้ยกร่างนาเสนอไว้มี ๒ มาตรา คือ
ม. ๗๖ (หมวดสถาบันการเมืองและผู้นาการเมืองที่ดี) “กำรพิจำรณำ
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรำยชื่อ ต้องมีกำรหยั่งเสียงประชำชนหรือสมำชิกพรรคกำรเมือง
ในเขตเลือกตั้งหรือหรือในภำค และต้องมีเงื่อนไขในกรณีที่บัญชีรำยชื่อของ
พรรคกำรเมืองใดมีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพศใดมำกกว่ำอีกเพศหนึ่ง อย่ำงน้อย
ในบัญชีรำยชื่อนั้นต้องมีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นเพศตรงข้ำมกับเพศนั้น
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม”

๑๑
ม. ๒๑๒ (หมวดการกระจายอานาจและการบริหารท้องถิ่น) “องค์กร
บริหำรท้องถิ่นต้องมีคณะผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสภำท้องถิ่น
ที่มำจำกกำรเลือกตั้งหรือควำมเห็นชอบของประชำชนโดยวิธีอื่น โดยอย่ำงน้อย
สมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมีสัดส่วนของสตรีไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม”
จากร่างมาตราที่กาหนดไว้ข้างต้น ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับ
การกาหนดสัดส่วนผู้หญิงในทางการเมืองทั้งในเชิงข้อดี และข้อห่วงกังวล สรุป
สาระสาคัญได้ดังนี้
ข้อดี
 การก าหนดโควตาของผู้ หญิ งในทางการเมื อง เป็ นมาตรการส่ งเสริ ม
ผู้ห ญิ งให้ มีบ ทบาททางการเมือง ซึ่งจะส่ งผลต่อภาพรวมในการดาเนินงาน
ทางการเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น เนื่ อ งจากท าให้ การเมื องมี มิติ มุ ม มองที่ มี
ความหลากหลายมากขึ้น เช่ น ผู้หญิ งให้ ความส าคั ญต่ อมิ ติทางสั งคมและการ
พัฒนาที่ห ลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น เช่ น การดูแลด้านสุขภาพ เด็ก
ผู้สูงอายุ การจัดการศึกษา งานด้านอาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร
เป็นต้น
 การมีสัดส่วนของผู้หญิงในองค์กรทางการเมืองมากขึ้น จะมีผลดีต่อ
การลดความตึงเครียด เพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ในการลดความขัดแย้ง
แสวงหาทางออก สร้างความสมานฉันท์ เนื่องจากธรรมชาติของเพศหญิงที่มี
ความละเอียดอ่อน ทาหน้าที่เป็นผู้เชื่อมประสานได้ดี
ข้อห่วงกังวล
การอภิปรายส่วนใหญ่มุ่งเน้นข้อห่วงกังวลต่อการใช้มาตรการกาหนด
โควตาที่ นั่ ง ให้ แ ก่ ผู้ ห ญิ ง ในองค์ ก รบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ป ระเด็ น อภิ ป ราย
หลายแง่มุม เช่น
 เป็นการเลือกปฏิ บัติ ขัดกับหลักการความเสมอภาคและเท่าเทียม
ระหว่างเพศ

๑๒
เป็นการจากัดสิทธิของผู้เลือกตั้งที่จะเลือกผู้สมัครได้โดยอิสระ
 เพิ่มโอกาสให้เครือญาตินักการเมือง ผู้มีอิทธิพล สามารถเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางการเมืองได้ง่าย โดยอาศัยโควตาเรื่องเพศ
 อาจเกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้หญิงที่ได้รับการเลือกตั้งจากผลคะแนน
ในลาดับสูง กับผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้งโดยอาศัยโควตา (โดยมีการเปรียบเทียบ
คล้ายกับกรณีปัญหาการแบ่งแยกระหว่าง ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้ง กับ ส.ว.
ที่มาจากการสรรหา)


๓. ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้หญิงในทางการเมือง
จากข้อมูลของ International Parliamentary Union (ข้อมูลถึงวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๘) สั ด ส่ ว นของผู้ ห ญิ งที่ อ ยู่ ในรั ฐ สภาทั่ ว โลก (ทั้ งสองสภา)
มีจานวนรวม ๙,๙๒๙ คน คิดเป็นสัดส่วน ๒๒.๑% ของจานวนสมาชิกรัฐสภา
ทั้งหมด (๔๔,๙๗๖ คน) เพิ่มขึ้น จากเมื่อ ๑๐ ปี ซึ่งมีสัดส่วน ๑๑.๓% เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลตามภูมิภาค พบว่า สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนผู้หญิงในรัฐสภา
มากที่สุด คือ ๒๖.๔% ประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกมีสัดส่วนผู้ห ญิงน้อยที่สุด
คิดเป็น ๑๕.๗% สาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียอยู่ที่ ๑๘.๕%
ในเว็บ ไซด์ของ UN Women ระบุว่า สัดส่วนผู้หญิงที่ระดับ ๓๐ %
เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สาคัญ (Important Benchmark)
ทั้งนี้ ประเทศที่มีสภาเดี่ยวหรือสภาล่าง รวมจานวน ๔๑ ประเทศที่มีสัดส่วน
สมาชิกผู้หญิงในสัดส่วนมากกว่า ๓๐% ในจานวนนี้ มี ๑๑ แห่ง อยู่ในแอฟริกา ๙
แห่งอยู่ในละตินอเมริกา
สาหรับประเทศไทย มีผู้หญิงดารงตาแหน่งนายกฯ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ (อบจ. เทศบาล อบต. ฯลฯ) รวมจานวน ๕๑๒ คน
จากจานวนผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมด ๗,๕๔๖ คน คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่า คือ
ร้อยละ ๖.๗๘ สาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น มีผู้หญิงดารงตาแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น ทุกรูปแบบเป็ นจานวนรวม ๒๔,๑๕๐ คน จากจานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรวม ๑๔๓, ๕๖๓ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๒ %

๑๓
ในการเลือกตั้งระดับชาติ จานวนผู้หญิงที่ได้รับการรับเลือกเป็น ส.ส.
แบบแบ่งเขตมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นทางการทั่วไปปี ๒๕๔๔ มีสัดส่วน ส.ส.ผู้หญิ ง ๙.๗๕% เพิ่มเป็น ๑๑.๗๕%
ในการเลือกตั้งปี ๒๕๔๘ เพิ่มเป็ น ๑๒.๒๕% ในการเลือกตั้งปี ๒๕๕๐ และ
เพิ่มเป็น ๑๕.๔๗% ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี ๒๕๕๔ แนวโน้มการเพิ่ม
จานวน ส.ส. ผู้หญิง เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ คื อ
เป็นไปอย่างช้า ๆ จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นทางการทั่วไป
ปี ๒๕๔๔ มี สั ดส่ วน ส.ส.ผู้ ห ญิ ง ๗% ในปี ๒๕๔๘ ลดลงเป็น ๖% ต่อมา
เพิ่มขึ้นเป็น ๘.๗๕% ในปี ๒๕๕๐ และเพิ่มเป็น ๑๖.๘% ในการเลือกตั้งปี ๒๕๕๔
(มีข้อควรสังเกตด้วยว่า มีปัจจัยที่อาจมีผลจากกรณีพรรคการเมืองใหญ่ถูกยุบ
และกรรมการพรรคถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
๔. ข้อวิเคราะห์ข้อดี-ข้อด้อย ของการกาหนดสัดส่วนผู้หญิงในทางการเมือง
ในปัจจุบัน การใช้มาตรการกาหนดสัดส่วนหญิง -ชายในทางการเมือง
ยังเป็ นประเด็นที่อ่อนไหวและมีข้อถกเถียงในหลายมิติ ในบทความ Quota
Project : Global Database of Quotas for Women (จากเว็บไซต์ ฐานข้อมู ล
เกี่ ย วกั บ การก าหนดสั ด ส่ ว นของผู้ ห ญิ งในระบบการเมือ งและการเลื อกตั้ ง
สนับสนุนโดย International IDEA) ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสาคัญของการกาหนด
สัดส่วนหญิงชายในระบบการเมือง แนวคิด ข้อดีและข้อด้อย ดังนี้
 โอกาสที่เท่าเทียมจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงระหว่างหญิงชายในระบบ
การเมื อ ง มิ ใช่ เพี ย งการทลายก าแพงในส่ ว นที่ เป็ น ตั ว บทกฎหมายเท่ านั้ น
แต่ควรไปพิจารณาถึงการเลือกปฏิบัติโดยตรงต่อผู้หญิงและส่วนอื่น ๆ ที่กีดกัน
ผู้หญิงจากการเข้าไปมีอิทธิพลทางการเมือง
 การก าหนดสั ด ส่ ว นหญิ ง -ชายในระบบการเมื อ ง เป็ น ประเด็ น
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดในระดับสากล อันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดมาจากบน
ลงล่าง จึงควรมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง ความตื่นตัวและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างแข็งขันของผู้หญิงในระดับรากหญ้าเป็นสาคัญ

๑๔
ข้อด้อย :
 การก าหนดสั ด ส่ ว นขั ด กั บ หลั ก ของการให้ โอกาสทุ ก ๆ คนอย่ า ง
เท่ าเที ยม (equal opportunity for all) เนื่ องจากเป็ นการเลื อกให้ ความส าคั ญ
กับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
 การกาหนดสัดส่วนถือว่าไม่เป็น ประชาธิปไตย เพราะสิทธิในการ
ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเข้าไปเป็นผู้แทนอยู่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 การกาหนดสัดส่วนสื่อถึงนัยว่านักการเมืองได้รับเลือกตั้งให้เข้าไป
ดารงตาแหน่งทางการเมืองเพราะเพศสภาพ มิใช่เพราะคุณสมบัติที่เหมาะสม
อีกทั้งผู้สมัครที่มีคุณสมบั ติที่เหมาะสมอาจถูกกีดกันออกไปจากการกาหนด
สัดส่วน
 มี ผู้ ห ญิ ง บางส่ ว นที่ ไม่ ต้ อ งการได้ รั บ การเลื อ กเข้ า มาสู่ ก ารเมื อ ง
เพียงเพราะมีเพศสภาพเป็นผู้หญิง
 การนาระบบการกาหนดสัดส่วนมาใช้ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ภายในองค์กรของพรรคการเมือง
 กาหนดสัดส่วนขัดกับหลักประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม
ข้อดี :
 การกาหนดสัดส่วนสาหรับผู้หญิงไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่เป็น
มาตรการชดเชย เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากสิ่งอื่น ๆ ที่กีดกันผู้หญิงในการเข้าไป
มีที่นั่งในระบบการเมืองอย่างเป็นธรรม
 การกาหนดสัดส่วนสาหรับผู้ห ญิง ทาให้มีจานวนผู้ห ญิงเข้าไปอยู่
ในกลไกทางการเมือง หรือในที่ประชุมรัฐสภาได้มากขึ้น ช่วยลดปัญหาและ
ความกังวลที่มาจากการมองว่าการให้ผู้หญิงดารงตาแหน่งทางการเมือง เป็นเพียง
การให้รางวัลเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น

๑๕
ทาให้ เห็ นว่าผู้ห ญิ งมีสิทธิในฐานะพลเมืองที่จะมีผู้แทนในระบบ
การเมืองได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย
 ทาให้เห็นว่าประสบการณ์ มุมมอง วิธีคิด การตัดสินใจของผู้หญิง
เป็นสิ่งที่จาเป็นในกระบวนการทางการเมือง
 ท าให้ ก ารเลื อ กตั้ ง มี นั ย ของการเป็ น ตั ว แทน ไม่ ใช่ ต ามคุ ณ สมบั ติ
ทางการศึกษา
 ผู้หญิ งมีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมเช่นเดียวกับผู้ชาย
แต่คุณ สมบั ติของผู้ ห ญิ งถูกลดคุณ ค่าลงในระบบการเมืองที่ผู้ ช ายมีอิท ธิพ ล
มากกว่าผู้หญิง
 เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าพรรคการเมืองเป็นผู้ควบคุมการคัดเลือกผู้สมัคร
ไม่ใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเป็นผู้เลือกผู้แทน ดังนั้นถือได้ว่าการกาหนดสัดส่วน
ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 การกาหนดสัดส่วนอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด แต่ก็อาจ
เป็นเพียงความขัดแย้งเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น
 การกาหนดสัดส่วน สามารถส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการทางประชาธิปไตยได้
โดยการทาให้กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครโปร่งใสและเป็นทางการ เป็นระบบ
มากขึ้น.


๕. ทางเลือกในการกาหนดเรื่องสัดส่วนผู้หญิงในทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ
การใช้มาตรการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นส่งผลดี
ต่อระบบการเมืองในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม มีประเด็นผลกระทบหรือข้อด้อย
ในบางด้านจากการใช้มาตรการดังกล่าวที่ต้องหาทางจัดการแก้ไข ข้อเสนอต่อ
การใช้มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทางการเมือง รวมทั้งแนวทาง
แก้ไข เช่น

๑๖
มาตราที่ ๑ : การบังคับให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครที่มีสัดส่วนทางเพศ
ตามที่กฎหมายกาหนด มาตรการนี้มีผลกระทบทางบวก คือ เป็นการเพิ่มทางเลือก
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกผู้สมัครที่มีความหลากหลาย ไม่จากัดโดยเพศใด
เพศหนึ่ง
มาตรการที่ ๒ : การกาหนดสัดส่วนโควตาที่สารองสาหรับผู้หญิ งไว้
ในรัฐธรรมนูญ และ/หรือ ในกฎหมายเลือกตั้ง มาตรการนี้มีผลกระทบทางบวก
คือ ส่งเสริมโอกาสให้ผู้หญิงได้มีบทบาททางการเมืองมากขึ้น
ผลกระทบทางลบ : ขัดแย้งกับหลักความเสมอภาค
แนวทางแก้ไข/มาตรการเพิ่มเติม : การกาหนดเป็นมาตรการพิเศษ
ชั่วคราวเพื่อเร่งรัดให้มีความเสมอภาคระหว่างหญิงกับชายไม่ถือว่าเป็นมาตรการ
ที่เลือกปฏิบัติ ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) (มาตรา ๔.๑) โดยต้องกาหนดเป็นมาตรการ
ชั่วคราวไว้ในบทเฉพาะกาล เช่น มีสภาพบังคับ ๑๒ ปี ( ๓ สมัยของการเลือกตั้ง)
ผลกระทบทางลบ : จากัดสิทธิผู้เลือกตั้งในการเลือกผู้สมัครได้โดยอิสระ
และอาจทาให้ได้ผู้แทนที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ
แนวทางแก้ไข/มาตรการเพิ่มเติม : ให้เปลี่ยนจากการกาหนด “สัดส่วน
เพศหญิง” มาเป็น “สัดส่วนระหว่างเพศ” และ กาหนดหลักเกณฑ์การได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งที่เหมาะสม (Qualified Baseline : QB) เพื่อให้ได้ผู้แทน
ที่ประชาชนยอมรับ ได้ผู้แทนที่มีคุณภาพ และเป็นการรักษาสิทธิของผู้เลือกตั้ง
ที่จะเลื อกผู้ แทนที่ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ องการและมี คุณ ภาพ ตั วอย่างเช่ น
ผู้สมัครที่จะได้รับเลือกจากระบบโควตาต้องมีคะแนนเสียง QB มากกว่า ๓๐ %
ของจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

๑๗
๖. ข้อสรุปในร่างรัฐธรรมนูญ
จากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘ มีความเห็นโดยเสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๗๖
คือ กาหนดให้การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด
มีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพศใดมากกว่าอีกเพศหนึ่ง อย่างน้อยในบัญชีรายชื่อนั้น
ต้องมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นเพศตรงข้ามกับเพศนั้นไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม
สาหรับมาตรา ๒๑๒ ซึ่งเป็นการกาหนดที่นั่งสารองสาหรับสตรีในการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่น มีความเห็นโดยเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ
อย่างไรก็ดี ในขณะนี้ยังเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องผ่านการพิจารณา
ในอีกหลายขั้นตอน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประชาชน สังคมในส่วนต่าง ๆ
ยังคงสามารถเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปได้

#########

สรุปและสังเคราะห์
ผลการประชาเสวนาหาทางออกสานพลัง
ประชาชนเพื่อปฏิรปู ประเทศไทย ๑๐ เวที
โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกลุ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ประธานอนุกรรมาธิการ
การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ดร. เลิศพร อุดมพงษ์

อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน

นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด

นักวิชาการ สถาบันประปกเกล้า
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีความมุ่งหวังให้กระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญเกิดการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างแท้จริง จึงกาหนด
กรอบแนวทางการทางานของคณะกรรมาธิการฯ และได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้น เพื่อดาเนินการรวบรวม
และสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ
เสนอต่อ คณะกรรมาธิการยกร่างรั ฐ ธรรมนู ญ ในประเด็ นต่ าง ๆ ด้ว ยเหตุ นี้
คณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าฯ
จึงได้ดาเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ภายใต้โครงการเวทีการประชาเสวนาหาทางออกสานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูป
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ

๑๙
๑. เพื่อให้ประชาชนสามารถริเริ่มและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
และเข้าถึงกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ
๒. เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในการร่างรัฐธรรมนูญ
โดยผ่านกระบวนการประชาเสวนารับฟังความคิดเห็น
๓. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ
คณะทางานได้จัดแบ่งจังหวัดในพื้นที่ต่าง ๆ ตามภูมิภาคทั่วประเทศ
เพื่อจัดเวที จานวน ๑๐ ครั้ง โดยการเสวนาพูดคุยกับประชาชนใช้กระบวนการ
“ประชาเสวนาหาทางออก” (Public Deliberation) ซึ่ งเป็ น กระบวนการ
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ เข้าร่วมโครงการได้คิดร่วมกัน ได้ฟังกันอย่างตั้งใจ
ให้ ความสาคัญกับทุก ๆ คน และมีกติกาในการเสวนา ซึ่งจะทาให้ ผู้เข้าร่วม
สานเสวนาได้รับทราบถึงเหตุผลของผู้อื่นทั้งที่เห็นสอดคล้องและเห็นต่างจากตน
เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิ ดการอยู่ร่วมกันได้แม้ความคิดเห็น
จะแตกต่างกัน
โครงการดังกล่าว ได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ การจัดเวทีแต่ละครั้งจะใช้เวลา ๒ วัน โดยมีประชาชน
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นประชาชน
ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการทางสถิติ (ร้อยละ ๘๐) โดยเริ่มจากการสุ่ม
เลื อกต าบลทั้ งหมดในจั งหวัดนั้ น ๆ คิดเป็ น ร้ อยละ ๒๐ ของตาบลทั้ งหมด
จากนั้นจึงสุ่มเลือกหมู่บ้าน และประชากรในหมู่บ้านนั้น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ สัดส่วน
ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัดเป็นไปตามขนาดของประชากรจริงในจังหวัด
นั้น ๆ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ (ร้อยละ ๒๐) ได้แก่ ผู้นาชุมชน กลุ่มเยาวชน
กลุ่มสตรี ภาคประชาสังคม เป็นต้น

๒๐
สรุปจานวนผู้เข้าร่วมเวทีการประชาเสวนาหาทางออกทั้ง ๑๐ เวที
รวมทั้งสิ้น ๑,๘๑๕ คน รายละเอียดดังแสดงในตาราง ๑
จานวน
ครังที่
สถานทีจ่ ัดเวที
ผู้เข้าร่วม
๑

โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๙๘ คน

๒

โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕๐ คน

๓

โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๒ คน

๔

โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๐๐ คน

๕

โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

๑๖๙ คน

๖

โรงแรมพาวิลเลี่ยน จังหวัดสงขลา

๑๙๐ คน

๗

โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ จังหวัดสุรินทร์

๑๖๒ คน

๘

โรงแรมอมรินทร์ ลากูล จังหวัดพิษณุโลก

๑๗๓ คน

๙

โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี

๑๘๙ คน

๑๐

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๑๘๓ คน

รวม

๑,๘๑๕ คน

ตาราง ๑ แสดงจานวนผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออก สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูป
ประเทศไทย จาแนกตามพืนที่ตา่ ง ๆ

๒๑

เมืองไทยใสสะอาด
ปราศจากการทุจริต
การศึกษาที่ดี และ
การปฏิรูปการศึกษา

      
  

 

กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี

พิษณุโลก

สุรินทร์

สงขลา

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

เชียงใหม่

ร้อยเอ็ด

ประเด็น

สุพรรณบุรี

ผลการสั งเคราะห์ ข้อมูล ในประเด็น “ภาพอนาคตที่พึ งปรารถนา”
จากประชาชนผู้เข้าร่ว มการประชาเสวนาในกิจกรรมวันแรกของทั้ง ๑๐ เวที
พบว่า สิ่งที่เป็นภาพอนาคตที่พึงปรารถนาร่วมกันมากที่สุด คือ ต้องการเห็น
“เมืองไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริต” รองลงมา คือ ต้องการเห็น “การศึกษา
ที่ดีและการปฏิรูปการศึกษา” และ “ความสามัคคีและความปรองดอง” ตามลาดับ
รายละเอียดดังแสดงในตาราง ๒ และ ภาพ ๑


 

ความสามัคคี และ
ความปรองดอง
ลดความเหลื่อมล้า
และมีความเสมอภาค
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สวัสดิการที่ดี
ผู้นาการเมืองที่ดี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
การปลูกจิตสานึก และ

ความเป็นพลเมืองที่ดี
การกระจายอานาจ





 

กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี

พิษณุโลก

สุรินทร์

สงขลา

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

เชียงใหม่

ร้อยเอ็ด

ประเด็น

สุพรรณบุรี

๒๒

  

  



  



 



  



ตาราง ๒ สรุปผลภาพอนาคตที่พึงปรารถนาของประชาชนที่เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาฯ
จาแนกตามพืนที่ต่าง ๆ

๒๓

ภาพ ๑ สรุปผลการจัดอันดับข้อมูลภาพอนาคตที่พึงปรารถนาของประชาชน
ที่เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาให้ความสาคัญมากที่สดุ

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เรื่องของการทุจริตยังคงเป็นปัญหาสาคัญ
ของประเทศ โดยสะท้อนได้จากพื้นที่จัดเวที ๘ ใน ๑๐ ที่ระบุถึงความต้องการ
เห็นเมืองไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริต ภาพอนาคตที่ประชาชนต้องการเห็น
และให้คาสาคัญซึ่งใกล้เคียงกับเรื่องการทุจริตลาดับถัดมา คือ เรื่องของการศึกษาที่ดี
และการปฏิรูปการศึกษา สะท้อนว่า ประชาชนมีความต้องการให้เกิดการพัฒนา
ให้ถึงระดับตัวบุ คคล มองเรื่องการศึกษาเป็ นเรื่องสาคัญ ในขณะที่ประเด็น
เรื่องความสาคัญและความปรองดองถูกจัดไว้เป็นลาดับที่สาม อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาข้อมูลของอันดับความสาคัญในแต่ละประเด็นที่จาแนกตามพื้นที่
จัดเวทีแล้ว จะพบว่ามีความแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ด้วย ดังแสดงในภาพ ๒

๒๔

ภาพ ๒ อันดับความสาคัญภาพอนาคตที่พึงปรารถนาของประชาชน
ที่เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาให้ความสาคัญมากที่สดุ จาแนกตามพืนที่

๒๕

ลาดับที่ ๑ : การเมืองไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริต

ในแต่ละเวที เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดอันดับภาพอนาคตที่พึงปรารถนา
ของแต่ละกลุ่มย่อยแล้ว กิจกรรมในวันต่อมาผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาแต่ละกลุ่ม
จะร่วมกันคิดต่อว่า ทาอย่างไรเพื่อไปสู่ภาพอนาคตที่พึงปรารถนานั้นได้ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตามประเด็นในลาดับที่ ๑ ถึง ๓ ตามภาพ ๑ สามารถสรุปและประมวล
แนวทาง/มาตรการไปสู่ภาพอนาคตที่พึงปรารถนาแต่ละด้านที่สาคัญและเป็น
ความเห็นร่วมกันของประชาชนที่เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกตามพื้ นที่
ต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง ๓
แนวทาง / มาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑) ให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินโครงการ สุพรรณบุรี
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมตรวจสอบ ร้อยเอ็ด
และรับรู้การดาเนินโครงการ ประกอบด้วย ภาคราชการ สงขลา
เอกชน และภาคประชาชนสัดส่วนร้อยละ ๖๐ โดยให้ สุรินทร์
มีกฎหมายรองรับ หรืออาจกาหนดในรัฐธรรมนูญ อุดรธานี
และควรมีสัดส่วนหญิงชาย ๕๐ : ๕๐ นอกจากนี้ สุราษฎร์ธานี
ควรมีนักวิชาการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพฯ
แก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการต่าง ๆ ในท้องถิ่น
๒) ส่ งเสริมให้ ป ระชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ วม ตรวจสอบ สุพรรณบุรี
ในช่องทางต่าง ๆ เช่น มีกล่องรับฟังความคิดเห็นหรือ เชียงใหม่
ศูนย์รับฟังความคิดเห็น และมีหน่วยงานรับเรื่องราว สุราษฎร์ธานี
ร้องทุกข์ รวมทั้งมีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ลาดับที่ ๑ : การเมืองไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริต

๒๖
แนวทาง / มาตรการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ
๑) ออกกฎหมายลงโทษที่รุนแรง โดยเฉพาะผู้นาและ สุพรรณบุรี
ข้าราชการที่ทุจริต เช่น ลงโทษประหารชีวิต ลงโทษ สุรินทร์
ทั้งผู้ให้ ผู้รับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรเพิ่มบทลงโทษ สุราษฎร์ธานี
เป็ น ๑๐ เท่ า และให้ คดี ไม่มี อ ายุ ความ เน้ น ที่ ค ดี สงขลา
ยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เชียงใหม่
และจริงจัง ห้ามไม่ให้ผู้กระทาผิดกลับเข้ามาปฏิบัติ ร้อยเอ็ด
หน้าที่ได้อีก ตัดสิทธินักการเมืองที่ซื้อเสียงตลอดชีวิต อุดรธานี
แก้กฎหมายที่เอื้อให้เกิดการคอรัปชั่น ให้มีศาลเรื่อง พิษณุโลก
การทุจริตโดยตรง และลดขั้นตอนการพิจารณาคดี ชลบุรี
ออกกฎหมายห้ามเข้าหน้าที่รับของขวัญในงานเทศกาล กรุงเทพฯ
๒) เงินที่ตรวจสอบพบว่าได้มาจากการทุจริตให้นาไปตั้ง ร้อยเอ็ด
เป็ น กองทุ น พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และน าความผิ ด มา เชียงใหม่
เผยแพร่ให้สาธารณะได้รับรู้
สุรินทร์
แนวทาง / มาตรการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
สื่อมวลชนทุกแขนงควรช่วยขัดเกลา ปลูกจิตสานึกที่ดี สุราษฎร์ธานี
ให้เพิ่มมากขึ้น ยกย่องคนดี และสอดแทรกสิ่งที่ดี ๆ กรุงเทพฯ
ให้กับเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ

ลาดับที่ ๒ : การศึกษาที่ดี และการปฏิรูปการศึกษา

๒๗
แนวทาง / มาตรการด้าน กฎ นโยบาย การบริหารการศึกษา
๑) รัฐจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้กับคนไทยตั้งแต่ สุพรรณบุรี
เกิดจนตาย มีนโยบายเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี ร้อยเอ็ด
โดยอาจบรรจุในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สนับสนุน สุรินทร์
การศึกษานอกระบบ รวมทั้งมีนโยบายการศึกษาที่ดี อุดรธานี
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เริ่มจากท้องถิ่นสู่ระดับชาติ พิษณุโลก
ทั้งนี้ ควรมีกลไกการจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ชลบุรี
ก่อนนาไปสู่การกาหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา สงขลา
นอกจากนี้ ควรปรับหลักสูตรให้ง่ายต่อการเรียนรู้ กรุงเทพฯ
ให้ นั ก เรี ย นได้ คิ ด มากกว่ าท่ อ งจ า และก าหนดให้
การปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ
๒) มีระบบการคัดเลือกผู้ที่จะเป็นครูให้พิจารณาผู้ที่อยู่
ในท้องถิ่นก่อน และมีระบบพัฒนาและช่วยเหลือครู
ในด้านต่าง ๆ ปรับปรุงคุณภาพและยกระดับวิชาชีพครู
ให้เทียบเท่าหรือมากกว่าวิชาชีพอื่น ๆ หากนักเรียนไม่ได้
มาตรฐานครูต้องรับผิดชอบ รวมทั้งให้ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมกันตรวจสอบพฤติกรรม
ผู้ที่จะมาเป็นผู้อานวยการโรงเรียนก่อนจะเข้ามารับ
ตาแหน่ง นอกจากนี้คณะกรรมการสถานศึกษาควรมี
วาระ ๒ ปี และให้มีการหมุนเวียนผู้บริหารโรงเรียน
เพื่ อ ลดอานาจผู ก ขาด กระจายอ านาจการศึ กษา
สู่ท้องถิ่น ให้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการ
ด้านการศึกษาของท้ องถิ่น (ไม่ ขึ้น อยู่กับ ผู้ บริห าร
ท้องถิ่นเท่านั้น)

สุพรรณบุรี
สงขลา
สุรินทร์
ชลบุรี
กรุงเทพฯ

ลาดับที่ ๒ : การศึกษาที่ดี และการปฏิรูปการศึกษา

๒๘
แนวทาง / มาตรการด้านคุณภาพการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
๑) แผนการศึกษาของชาติ ต้อ งน าเรื่อ งราวเกี่ยวกั บ ร้อยเอ็ด
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ สงขลา
ชาติไทย คุณธรรม จริยธรรม มาบรรจุด้วย โดยทุก สุรินทร์
ภาคส่วนเข้าร่วมกาหนดนโยบายการศึกษาระดับชาติ พิษณุโลก
ในขณะที่ตัวแทนในชุมชนมีส่วนร่วมจัดทาหลักสูตร ชลบุรี
ในท้องถิ่น จัดตั้งมหาวิทยาลัยท้องถิ่นประจาจังหวัด อุดรธานี
นอกจากนี้ ควรปลูกฝังเรื่องการมีจิตอาสาในการเรียน เชียงใหม่
การสอน เรียนรู้กับ ปราชญ์ ช าวบ้ าน คนในชุมชน กรุงเทพฯ
ร่วมเป็นกรรมการในสถานศึกษาเพิ่มและขยายศูนย์
การเรียนรู้จากระดับบนสู่ระดับล่าง
๒) ครูต้องมีอิสระการสอน ไม่ถูกบังคับโดยระบบประเมิน
สาหรับการประเมินวิทยฐานะครู ต้องคานึงถึงเด็ก
เป็นสาคัญ มิใช่ประเมินจากเอกสาร มีการประเมิน
ที่ชัดเจนโดยใช้การสัมภาษณ์ควบคู่
๓) มีหลักสูตรการศึกษาที่ดี ได้แก่ จัดหลักสูตรแบบสอน
ให้น้อย ฝึกปฏิบัติให้มาก ให้มีการสอนทฤษฎีร้อยละ
๓๕ และมุ่งเน้นที่การปฏิบัติร้อยละ ๖๕ เพื่อให้นาไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
อาชี ว ะและอุ ด มศึ ก ษาให้ ทั น สมั ย และเหมาะกั บ
ความต้องการทางเศรษฐกิจ เน้นการนาไปใช้ได้จริง
นอกจากนี้ ควรจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพในทุกจังหวัด
และท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้
ทาธุรกิจส่วนตัว

สุรินทร์
สงขลา
ชลบุรี
กรุงเทพฯ

ลาดับที่ ๒ : การศึกษาที่ดี และการปฏิรูปการศึกษา

ลาดับที่ ๒ : การศึกษาที่ดี และการปฏิรูปการศึกษา

๒๙
แนวทาง / มาตรการด้านการสนับสนุนการศึกษาจากครอบครัว
มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า งครู แ ละผู้ ป กครอง สุรินทร์
ด้านพฤติกรรมเด็ก รวมทั้งผู้ปกครองต้องรับรู้ว่าครู พิษณุโลก
สอนเรื่องอะไรให้กับเด็ก เน้นให้ครอบครัวทางานร่วมกับ กรุงเทพฯ
สถานศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น อาจจัดประชุมร่วมกัน
ทุก ๓ เดื อน จั ดเวที พูด คุย ระหว่างครู ผู้ ปกครอง
และเด็ก เพื่อหาแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกัน
เป็นต้น

แนวทาง / มาตรการด้านการสนับสนุนการศึกษาจากครอบครัว
๑) จั ด เวที พู ด คุ ย สานเสวนาในประเด็ น ต่ า ง ๆ เช่ น พิษณุโลก
คุณธรรมจริยธรรมที่พึงปรารถนา ให้กับประชาชน สุราษฎร์ธานี
ในทุกพื้นที่ ทุกระดับ เชิญชวนคนในสังคมมาร่วมกาหนด กรุงเทพ
และทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มความสามัคคีในชุมชน
โดยอาจใช้กระบวนการหาฉัน ทามติในการดาเนิน
โครงการในชุมชน
๒) จัดตั้งศูนย์ปรองดอง มีการตั้งคณะกรรมการปรองดอง ร้อยเอ็ด
ประจาจังหวัด ศูนย์ไกล่เกลี่ย จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน/ สุรินทร์
ศู น ย์ ยุ ติธ รรมหมู่บ้ าน โดยรัฐ อุด หนุ น เพื่ อให้ การ ชลบุรี
พิจารณาคดีมีความเป็นธรรม โปร่งใส และประชาชน
มีส่วนร่วม

๓๐
ความคิดและข้อเสนอแนะของประชาชนได้ถูกนาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในหลายเรื่องได้รับการพิจารณาและได้รับการบรรจุอยู่
ร่างในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปแล้ว โดยเฉพาะประเด็นการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ และเรื่องการวางกฎเกณฑ์และเพิ่มความเข้มข้นใน
การป้องกันการทุจริต ผลจากการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก สานพลัง
ประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยทั้ง ๑๐ เวที ได้สะท้อนภาพให้เห็นว่า สิ่งที่
ประชาชนต้องการกับแนวทางการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญมีความสอดคล้องกันโดยส่วนใหญ่ และเป็นไปตามเจตนารมณ์
หลักที่สาคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปที่ว่า
“สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ การเมืองใสสะอาดสมดุล
หนุนสังคมที่เป็นธรรม นาชาติสู่สันติ”

๓๑
รายงานผลการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารกับสังคม
ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (เป็นพิเศษ)
ครั้งที่ ๒๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
สื่อสารกับสังคม โดยให้คณะอนุกรรมาธิการมีอานาจหน้าที่ดาเนินการสื่อสาร
กับสังคมให้เกิดความเข้าใจอันดีในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย
เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ และเป็นการสื่อสารกับสังคมให้เกิดความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับกระบวนการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจึงได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่และภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย
ดังต่อไปนี้
๑) การจัดพิมพ์จุลสารรัฐธรรมนูญ
คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ได้ดาเนินการจัดพิมพ์จุลสารเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชื่อ
“รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเนือหาสาระ
และกระบวนการ ขันตอนการจัดทารัฐธรรมนู ญ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับ
การยกร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละประเด็น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการ ได้ดาเนินการจัดพิมพ์จุลสารรัฐธรรมนูญ
ฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร และได้เผยแพร่ไปแล้ วทั้งสิ้นจานวน ๗ ฉบับ สรุปได้
ดังนี้

๓๒
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

จุลสารรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑
จุลสารรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๒
จุลสารรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๓
จุลสารรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๔
จุลสารรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๕
จุลสารรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๖
จุลสารรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๗

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

๑๔,๐๐๐ เล่ม
๑๕,๐๐๐ เล่ม
๑๕,๐๐๐ เล่ม
๑๓,๐๐๐ เล่ม
๑๓,๐๐๐ เล่ม
๑๐,๐๐๐ เล่ม
๑๐,๐๐๐ เล่ม
๙๐,๐๐๐ เล่ม

อนึ่ง ได้มีผู้ที่ประสงค์อยากมีส่วนร่วมในการเผยแพร่จุลสารดังกล่าว
หลายราย เช่ น บริ ษั ท บางจากปิ โตรเลี ย ม จ ากั ด (มหาชน) ได้ ส นั บ สุ น น
งบประมาณในการจัดพิมพ์จุลสาร พร้อมเผยแพร่ตามสถานีบริการน้ามันบางจาก
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุก ๆ ฉบับ ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ เล่ม บริษัท ช.การช่าง
จากัด (มหาชน) นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ และนักศึกษา
สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ ๑๔ ได้สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดพิมพ์จุลสารอีกจานวนหนึ่ง
๒) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร
คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนู ญ ร่วมกับ หน่ ว ยงาน บริษั ท องค์กรต่าง ๆ ในการประชาสั มพัน ธ์
เผยแพร่จุลสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย

๓๓
๒.๑ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกได้ให้ความอนุเคราะห์นาจุลสารรัฐธรรมนูญไปเผยแพร่
ตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสาร รวมถึ ง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้
๒.๒ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ดูแลเว็บไซด์ www.myconstitution
thailand.com และเฟสบุ๊ ค www.facebook.com/myconstitutionthailand
ซึ่งใช้เป็นสื่อกลางในการรวบรวมความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสาร
ของการยกร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่จุลสาร
รัฐธรรมนูญ และรับฟังความคิดเห็น ของหน่ วยงาน องค์กรต่าง ๆ และภาค
ประชาสังคมเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ
๒.๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยนางสาวนิสาชล รัตนสาชล อนุกรรมาธิการสื่อสารกับสังคม และคณะ
ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการออกแบบเว็บไซด์ www.myconstitution
thailand.com และนาข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญไปเผยแพร่
ทาง Social media พร้อมทั้งจัดทาคลิป วีดีทัศน์ในประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ที่หลายคนต้องการทราบแต่ไม่มีโอกาสสอบถาม โดยเชิญ คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญผลัดเปลี่ยนกันให้ความรู้และอธิบายในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญ
วันละคา”
๒.๔ บริษัท บางจากปิโตรเลียม ได้นาจุลสารไปแจกจ่ายตามสถานี
บริการน้ามันในกรุงเทพฯ และปริมณฑลครั้งละ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

๓๔
๓) การสร้างความเข้าใจกับสังคม
คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ได้รับความร่วมมือจากสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นช่องทาง
ในการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การยกร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ดังนี้
๓.๑ รายการเดินหน้าประเทศไทย (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง ๕) ซึ่งดาเนินการบันทึกเทป และออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแล้ว
จานวน ๒๓ ครั้ง
๓.๒ รายการจุ ด เปลี่ ย นประเทศไทย (สถานี วิท ยุโทรทั ศ น์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสั มพั น ธ์) ซึ่งดาเนิ นการบั น ทึกเทป และ
ออกอากาศแล้ว จานวน ๑๑ ครั้ง
๓.๓ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนู ญ จ านวนหนึ่ง ได้ไปเผยแพร่
ความรู้เรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญตามสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์
ต่าง ๆ อีกหลายรายการ
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะอนุ
กรรมาธิการสื่อสารกับสังคม ได้ดาเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่กาลังดาเนินการร่างอยู่ในขณะนี้
ได้แก่
๑. การรายงานผลความคืบหน้ าเกี่ย วกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติในทุกสัปดาห์
๒. การรายงานผลความคืบหน้ าเกี่ย วกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ
แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจาจังหวัด ทั้ง ๗๗ จังหวัด
๓. การรายงานผลความคืบหน้ าเกี่ย วกับการร่างยกรัฐธรรมนูญ
ในการประชุมนอกรอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ก่อ นที่จะมี
การประชุม อภิ ป รายอย่ างเป็ น ทางการในสภาปฏิ รูป แห่ งชาติระหว่างวัน ที่
๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

๓๕
๔) การจัดการสัมมนาของคณะอนุกรรมาธิการสื่อสารกับสังคม
คณะอนุ กรรมาธิการการสื่ อสารกับสังคมและคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรั ฐธรรมนู ญ ได้ร่วมกัน จั ดสัมมนาเรื่อง “บทบัญ ญั ติของรั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับใหม่”
๔.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความเข้าใจ และเป็นเวทีสาธารณะ
ส าหรั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม ระดมความคิ ด เห็ น ในหลั ก การ เหตุ ผ ล แนวคิ ด
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชน
๔.๒ เพื่อได้รับทราบความเห็น ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการนาไปประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา (จานวน ๑๕๐ คน)
๑. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
๒. คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารกับสังคม
๓. สื่อมวลชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สมาคมเคเบิล สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุท้องถิ่น
ฯลฯ
วัน เวลา และสถานที่สัมมนา
วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
จานวน ๑ ครั้ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สื่อมวลชนที่ร่วมสัมมนาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการยกร่าง
รัฐธรรมนูญอย่างรอบด้านและสามารถสื่อสารไปยังสังคมได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

๓๖
๒. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมาธิการ
สื่อสารกับสังคมได้รับทราบข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการนาไปประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ
๕) การพบสื่อมวลชนที่สานักงาน
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ
สื่อสารกับสังคม ได้ไปพบสื่อมวลชนที่สานักงาน เพื่อนาเสนอข้อมูลกระบวนการ
ยกร่างและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้
ไปเผยแพร่ ได้แก่
๕.๑ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ / โพสต์ทูเดย์
๕.๒ สถานีโทรทัศน์ TNN ๒๔ ในเครือทรูวิชั่น
๕.๓ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
๕.๔ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
๕.๕ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
๕.๖ สื่อมวลชนในเขตภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
๕.๗ สมาคมผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นไทย
๕.๘ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
๕.๙ สื่อสารมวลชนภูมิภาคอื่น ๆ (กาลังประสานงานติดต่อ)

๓๗

ประวัติศาสตร์บอกเล่า
จากรัฐธรรมนูญฉบับเก่า.... (๔)
คณะผู้จัดทาจุลสาร “รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร” ได้นาเสนอ
คาปรารภและสาระสาคัญบางประการของรัฐธรรมนูญฉบับเก่า ๆ มาแล้วทั้งสิ้น
๑๐ ฉบับ ต่อไปนี้เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๑ ถึงฉบับที่ ๑๔ เพื่อประโยชน์
แก่ผู้สนใจใคร่รู้ประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ ๑๑

: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙)
เวลาบังคับใช้ : ๒๒ ต.ค. ๒๕๑๙ – ๒๑ ต.ค. ๒๕๒๐
ที่มา
: คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ทาการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นใหม่
คาปรารภ
:
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกาศว่า
หั วหน้ าคณะปฏิรู ป การปกครองแผ่ นดินได้นาความ
กราบบังคมทูลว่า โดยที่ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้กระทาการ
อั น เป็ น การบ่ อ นท าลายความมั่ น คงของราชอาณาจัก ร
ราชบัลลังค์ และเศรษฐกิจของประเทศ และในที่สุดได้เกิด
การจราจลวุ่นวายอย่างร้ายแรงขึ้นในบ้านเมือง เมื่อวันที่ ๖
ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งจะน าภั ย พิบั ติและความพิ นาศ
มาสู่ชาติบ้านเมืองในที่สุดคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
จึงได้เข้ายึดอานาจและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นผลสาเร็จ เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๖ ตุลาคม

๓๘
พ.ศ. ๒๕๑๙ และโดยที่ป ระชาชนทั้งมวลได้แสดงอย่าง
แจ้งประจักษ์และเชื่อมั่นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นระบอบการปกครองที่ดี
และเหมาะสมสาหรับประเทศไทย เป็นระบอบการปกครอง
ที่ดีและเหมาะสมสาหรับประเทศไทย ในอันที่จะยังให้เกิด
ความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนโดยทั่วกัน
แต่เท่าที่ผ่านมาสี่สิบปีเศษ การปกครองในระบอบนี้ก็ยัง
ไม่ บ รรลุ ผ ลตามเจตนารมณ์ ข องประชาชน เพราะมิ ได้
มีโครงสร้างที่จะต้องพัฒ นาเป็นขั้นเป็นตอนให้เหมาะสม
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
ฉบับพุทธศักราช ๒๕๑๗ มีอุปสรรคขัดข้องจนไม่อาจจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปโดยเรียบร้อยได้ ทั้งตัวบุคคลที่ได้ รับการ
เลือกตั้งเข้ามามีส่วนมีเสียงในการปกครองประเทศก็มิได้
เคารพต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้นด้วยประการต่าง ๆ
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ของชาติ บ้ า นเมื อ ง เป็ น เหตุ ให้ ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องล้มลุกคลุกคลานตลอดมา และมีท่าทีว่า
ชาติบ้านเมืองจะถึงซึ่งความวิบัติ จึงเป็นการจาเป็นที่จะต้อง
กอบกู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยการปฏิรูป
การปกครองแผ่นดินให้เหมาะสม โดยจัดให้มีการพัฒนา
เป็นขั้นเป็นตอนไปตามลาดับ
ในระยะสี่ปี แรกเป็นระยะฟื้นฟูเสถียรภาพของประเทศ
ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ในระยะนี้สมควรให้ราษฎร
มีส่ วนในการบริห ารราชการแผ่ นดิน โดยทางสภาปฏิรูป
การปกครองแผ่น ดิน ซึ่งมีสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ในขณะเดียวกันก็จะ
เร่งเร้าให้ประชาชนเกิดความสนใจและตระหนักในหน้าที่

๓๙
ของตน ในระยะสี่ ปี ที่ส อง สมควรเป็น ระยะที่ให้ ราษฎร
มี ส่ ว นในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มากขึ้ น โดยจัด ให้
มีรั ฐ สภาอั น ประกอบด้ ว ยสภาผู้ แทนราษฎร ซึ่ งสมาชิ ก
มาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซึ่งสมาชิกมาจากการแต่งตั้ง
ทั้งสองสภานี้จะมีอานาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิน เท่ าเทีย มกัน ในระยะสี่ ปี ที่ส าม สมควร
ขยายอานาจของสภาผู้แทนราษฎรให้มากขึ้น และลดอานาจ
ของวุ ฒิ ส ภาลงเท่ า ที่ จ ะท าได้ ต่ อ จากนั้ น ไปถ้ า ราษฎร
ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อชาติ
บ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยดีแล้ว ก็อาจยกเลิกวุฒิสภา
ให้เหลือแต่สภาผู้แทนราษฎร
อันการจะปฏิรูปโครงสร้างของการปกครองในระบอบนี้
ในทางใด ย่อมแล้วแต่สภาวการณ์ของแต่ละระยะว่ามีเหตุผล
สมควรอย่างไร และจักต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในระยะนั้น ๆ เป็นสาคัญ เพื่อให้การปฏิรูป
การปกครองระบอบประชาธิป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริย์
เป็นประมุขบรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นั่นคือ
ความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชน โดย
ยึดมั่นในสถาบันหลักของบ้านเมืองอันได้แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
เพื่อให้การเป็นไปตามขั้นตอนและความมุ่งหมายของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินดังกล่าว จึงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบั บ นี้ ขึ้นไว้ และใช้บั งคับตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป”

๔๐
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ : พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ หัวหน้าคณะ
การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
รูปแบบสภา : มีสภาเดียว คือ สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
มาจากการแต่งตั้ง ๓๔๐ คน
ประธานรัฐสภา : ๑. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ (สภาที่ปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรี) ทาหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
(๒๗ ต.ค. ๒๕๑๙ – ๒๐ พ.ย. ๒๕๑๙)
๒. พลอากาศเอก หะริน หงสกุล (สภาปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน) (๒๘ พ.ย. ๒๕๑๙ – ๒๐ ต.ค. ๒๕๒๐)

๔๑
ฉบับที่ ๑๒

: ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐)
เวลาบังคับใช้ : ๙ พ.ย. ๒๕๒๐ – ๒๒ ธ.ค. ๒๕๒๑
ที่มา
: คณะปฏิวัติภายใต้การนาของ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
นาร่างธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรขึ้นทูลเกล้าฯ
คาปรารภ
:
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ประกาศว่า
โดยที่ หั ว หน้ า คณะปฏิ วั ติ น าความกราบบั ง คมทู ล
พระกรุณ าว่า การที่คณะปฏิวัติได้กระทาการยึดอานาจ
การปกครองแผ่น ดินเมื่อวันที่ ๒๐ ตุล าคม ๒๕๒๐ และ
ประกาศให้ ย กเลิ ก รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๙ นั้น เนื่องด้วยมีความปรารถนาจะเร่ง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม ความสามัคคีของชนในชาติ ความ
เป็ น ระเบี ย บเรีย บร้อย และความสงบสุ ขของประชาชน
ตลอดจนสร้างเสริมความสัมพันธ์กับนานาประเทศ เพื่อให้
เกิดความมั่น คงทั้งภายในภายนอกราชอาณาจักรในการ
บริหารประเทศต่อไป คณะปฏิวัติจะจัดให้ มีการประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมอบให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดร่างขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ให้มีการเลือกตั้ง ภายใน
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ แต่ในระหว่างดาเนินการดังกล่าว
ควรให้มีธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรใช้ไปพลางก่อน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้

๔๒
อาศัยเหตุดังที่หัวหน้าคณะปฏิวัติกราบบังคมทูลขึ้นมา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้บทบัญญัติ
ซึ่งคณะปฏิวัติเสนอมาต่อไปนี้เป็นธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งจะได้
จัดร่างขึ้นตามบทบัญญัติแห่งธรรมนูญการปกครองฉบับนี้”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ : พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิวัติ
รูปแบบสภา : มีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาจากการแต่งตั้ง
๓๖๐ คน
ประธานรัฐสภา : พลอากาศเอก หะริน หงสกุล
(๒๕ พ.ย. ๒๕๒๐ – ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๒)

๔๓
ฉบับที่ ๑๓

: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑)
มีการแก้ไขเพิ่มเติม ๒ ครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ และ ๒๕๓๒
เวลาบังคับใช้ : ๒๒ ธ.ค. ๒๕๒๑ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๓๔
ที่มา
: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่างขึ้นเสนอ
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
คาปรารภ
:
“ศุภ มัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค ๒๕๒๑
พรรษา ปัจจุบันสมัย จันทรคตินิยม เอฬกสมพัตสร มิคสิรมาส
กาฬปักษ์ อัฏฐมีดิถี สุริยคติกาล ธันวาคมมาส พาวีสติม
สุรทิน ศุกรวาร โดยกาลบริเฉท
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกาศว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นาความกราบ
บั ง คมทู ล ว่ า นั บ แต่ เ มื่ อ สมเด็ จ พระบรมปิ ตุ ล าธิ ร าช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้า
เจ้ าอยู่ หั ว ได้ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ ม
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๗๕ เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญหลายฉบับ และในบางครั้งที่ภาวการณ์บ้านเมือง
ผันแปรไป อันเป็นเหตุให้ต้องประกาศใช้ธรรมนูญการปกครอง
ประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อรอเวลาที่จะร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบั บ ถาวรขึ้ น ใช้ แ ทน บรรดารัฐ ธรรมนู ญ และธรรมนู ญ
การปกครองประเทศชั่วคราวที่ได้มีมาทุกฉบับ มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในความยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยทรงใช้
อ านาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ท างรั ฐ สภา ทรงใช้ อ านาจบริ ห าร

๔๔
ทางคณะรั ฐ มนตรี แ ละทรงใช้ อ านาจตุ ล าการทางศาล
ความแตกต่างสาคัญที่มีมาก็แต่เฉพาะสถานภาพของรัฐสภา
และสั มพั นธภาพระหว่ างอ านาจนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละอ านาจ
บริหาร เพื่อให้เหมาะสมกับภาวการณ์ของบ้านเมืองที่ผัน
แปรในขณะนั้น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ ย่อมแสดงถึงความเลื่อมใส
ศรัทธาของปวงชนชาวไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ เป็ น ประมุข สมดังพระราชปณิ ธาน
ของสมเด็จพระบรมปิตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระปกมิ
นทรมหาประชาธิ ป ก พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ที่ ไ ด้
พระราชทานพระราชอานาจในการปกครองแผ่นดินให้แก่
ปวงชนชาวไทย ความยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้มีสืบทอด
มาโดยตลอดจนถึ ง ปั จ จุ บั น แม้ ธ รรมนู ญ การปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ ก็ได้ประกาศเจตนารมณ์
เช่น นั้ น ไว้ และได้ม อบให้ ส ภานิติ บัญ ญั ติแห่ งชาติจัด ท า
ร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ งผู้ แ ทนราษฎร
ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๒๑
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น
คณะหนึ่ ง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ เมื่ อ ร่ า งเสร็ จ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็ น
สามวาระ โดยยึดถือแนวทางอันเป็นปณิธานร่วมกันของ
ปวงชนชาวไทยในการธารงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคง
ของชาติ การพิทักษ์รักษาศาสนาให้สถิตสถาพร การเทอดทูน
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ ข
เป็นวิถีทางในการปกครองประเทศ การเชิดชูและคุ้มครอง
รักษาสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และการร่วมกันสร้าง

๔๕
ความเป็นธรรม ความเจริญและความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน
ชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
อย่างรอบคอบประกอบกับสถานการณ์ของประเทศแล้ว
ได้ลงมติเห็นชอบให้นาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูนเกล้าทูนกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้
เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป
เมื่อได้ทรงพระราชวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญโดยถี่ถ้วน
ทั่วกระบวนความแล้ว ทรงมีพระราชดาริเห็นสมควรพระราชทาน
พระบรมราชานุมัติตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จึงมีพระบรมราชโองการดารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
ให้ ต รารั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ นี้ ขึ้ น ไว้
ให้ใช้แทนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช
๒๕๒๐ ซึ่งได้ตราไว้ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๒๐ นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป
ขอปวงชนชาวไทยจงร่วมจิตร่วมใจสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์
ในอันที่จะพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้
เพื่อดารงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอานาจอธิปไตย
ของปวงชนชาวไทยในรัฐสีมาอาณาจักร และนามาซึ่งความผาสุก
สิริสวัสดิ์พิพั ฒนชัยมงคลเอนกศุภผลเกียรติ ยศสถาพร แก่
อาณาประชาราษฎรของพระองค์ สมดั งพระบรมราช
ประสงค์จงทุกประการ”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ : พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

๔๖
รูปแบบสภา

: มีสองสภา คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทน
สมาชิกวุฒิสภา มาจากการเลือกตั้ง (จานวนไม่เกินสามในสี่
ของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร มาจากการเลือกตั้ง (สัดส่วน ๑ : ๑๕๐,๐๐๐ คน)
ประธานรัฐสภา : ๑. พลอากาศเอก หะริน หงสกุล
(๙ พ.ค. ๒๕๒๒ – ๑๙ มี.ค. ๒๕๒๖)
๒. นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ
(๒๖ เม.ย. ๒๕๒๖ – ๑๙ มี.ค. ๒๕๒๖)
๓. นายอุกฤษ มงคลนาวิน
(๓๐ เม.ย. ๒๕๒๗ – ๒๑ เม.ย. ๒๕๓๒)
๔. ร้อยตารวจตรี วรรณ ชันซื่อ
(๔ พ.ค. ๒๕๓๒ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๓๔)
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับนี้ (พ.ศ. ๒๕๓๒) คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้บัญญัติให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา ให้ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานรัฐสภา และให้นาข้อบังคับการประชุมของ
วุฒิสภามาใช้บังคับในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยอนุโลม บัดนี้ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญได้ก้าวหน้ามาเป็นลาดับ สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวเพื่อให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา และให้นาข้อบังคับการประชุมของ
สภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงจาเป็น
ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑

๔๗
ฉบับที่ ๑๔

: ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔)
เวลาบังคับใช้ : ๑ มี.ค. ๒๕๓๔ – ๙ ธ.ค. ๒๕๓๔
ทีม่ า
: คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)
ยกร่างรัฐธรรมนูญ
คาปรารภ
:
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกาศว่า
โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ซึ่งได้กระทาการยึดและควบคุมอานาจการปกครองแผ่นดิน
เป็นผลสาเร็จ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้นา
ความกราบบังคมทูลว่า การที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๑ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เสี ย นั้ น ก็ โดย
ปรารถนาให้มีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม เพื่อให้การปกครอง
ประเทศเป็นไปโดยราบรื่น ประกอบกับมีความมุ่งหมายที่จะ
ขจัดภยันตรายที่มีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้ ห มดสิ้ น และบั งเกิ ด ความสงบเรี ย บร้ อ ยโดยรวดเร็ ว
รวมตลอดทั้งกาหนดกลไกการปกครองที่จะเอื้ออานวยให้
การบริหารประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
แก่ส ภาพของประเทศ พื้ น ฐานทางเศรษฐกิจและสั งคม
ของชนในชาติ แต่การดาเนินการดังกล่าวจะต้องใช้เวลา
ระยะหนึ่ งตามความจ าเป็ น จึงสมควรให้ มีธรรมนูญ การ
ปกครองประเทศ เพื่ อ ใช้ ไปพลางก่ อ นให้ เหมาะสมกั บ

๔๘
สถานการณ์ ที่ เ ป็ น อยู่ ในขณะนี้ และเพื่ อ ให้ ก ารเป็ น ไป
ตามที่ หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยแห่ งชาติ
ได้นาความกราบบังคมทูล จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มให้ ใช้ บ ทบั ญ ญั ติ ต่ อ ไปนี้ เป็ น ธรรมนู ญ
การปกครองราชอาณาจักร จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ซึ่งจะได้จัดร่างขึ้นตามบทบัญญัติแห่งธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรนี้”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ : พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ หัวหน้ารักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
รูปแบบสภา : มีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมาจากการแต่งตั้ง
๒๙๒ คน
ประธานรัฐสภา : นายอุกฤษ มงคลนาวิน (๒ เม.ย. ๒๕๓๔ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๓๕)
#########

๔๙

ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาเรื่อง “บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” โดยคณะอนุกรรมาธิการ
สื่อสารกับสังคม ร่วม คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

บางกอกโพสต์ –โพสต์ทูเดย์

วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เดินทางไปแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้กับสื่อมวลชน ณ สานักพิมพ์บางกอกโพสต์

ไทยรัฐ

วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เดินทางไปพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ณ สานักพิมพ์ไทยรัฐ

๕๐
คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารกับสังคม
ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
๑. นายมานิจ สุขสมจิตร
ประธานอนุกรรมาธิการ
๒. นายมีชัย วีระไวทยะ
รองประธานอนุกรรมาธิการ
๓. นายคานูณ สิทธิสมาน
๔. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
๕. พลโท นาวิน ดาริกาญจน์
๖. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
๗. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
๘. นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร
๙. นายโอม ศิวะดิตถ์
๑๐. นางสาวเพชราภรณ์ เจริญนิพนธ์วานิช
๑๑. นางสาวอ่อนอุษา ลาเลียงพล
๑๒. นางสาวประภาพรรณ ภูวเจนสถิต
๑๓. นางศิริกุล เลากัยกุล
๑๔. นายวรวุฒิ เครือแก้ว
๑๕. นางสาวนิสาชล รัตนสาชล
๑๖. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
๑๗. นายธนพัชร์ นาควัชระ
เลขานุการอนุกรรมาธิการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี
๑. ดาเนินการสื่อสารกับสังคมให้เกิดความเข้าใจอันดี ในการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย

