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ความเห็นทางกฎหมายของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

5 กันยายน 2558 

เกริ่นน า 

ปัจจุบันความเคลื่อนไหวของร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรด าเนินถึงขั้นตอนที่คณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราทั้งฉบับเสร็จสิ้นแล้วและน าร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเสนอต่อสภาปฏิรูป

แห่งชาติ เพ่ือให้พิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็นและขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อไป  ณ ช่วงเวลานี้เนื้อหา

ของร่างรัฐธรรมนูญได้ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการครั้งแรก  โดยศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนมี

ความเห็นต่อความไม่ชอบธรรมทางประชาธิปไตยและความบกพร่องทางเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ 4 ประการ ดังนี้ 

ประการที่ 1  ที่มาและข้ันตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย 

ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนคือฐานความชอบธรรมของการใช้อ านาจรัฐและเป็นผู้ให้ก าเนิด

รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญที่จะถูกร่างและประกาศใช้เป็นกฎเกณฑ์พ้ืนฐานในการปกครองประเทศจะต้อง

ได้รับการเห็นชอบจากประชาชนและองค์กรที่ใช้อ านาจรัฐปกครองหรือท าการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีความชอบธรรม

ทางประชาธิปไตยต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจรัฐไม่ว่าทางตรง คือได้รั บการเลือกตั้งโดย

ประชาชน หรือทางอ้อม คือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนของประชาชน แต่ปรากฏว่าที่มาและขั้นตอนการยกร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับถาวรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีปัญหาเรื่องความ

ไม่ชอบธรรมทางประชาธิปไตย ใน 3 ส่วน ได้แก่    

 1.1 ที่มาของร่างรัฐธรรมนูญเป็นผลโดยตรงมาจากการรัฐประหาร 

 การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเป็นผลโดยตรงมาจากการท ารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557โดย

คณะข้าราชการทหารและต ารวจนามว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งท าให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 รวมถึงคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสิ้นสุดลง  ในทางกฎหมายถือ

ว่าการกระท ารัฐประหารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 และถือว่าเป็นการใช้ก าลังเข้าถือ

ครองอ านาจรัฐโดยวิถีทางที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย   โดยภายหลังการรัฐประหาร คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก่อตั้ง

สถาบันการเมืองขึ้นมา 5 สถาบันการเมือง ประกอบด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) สภานิติบัญญัติ
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แห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ท าหน้าที่

ร่วมมือกันปฏิรูปประเทศไทยและท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป ซึ่งคือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้  

 1.2 องค์กรที่ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน 

 ขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย บรรดาองค์กรที่จัดท าร่างรัฐธรรมนูญ

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสภาหรือคณะกรรมาธิการก็ตาม ต้องมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนผ่านการได้รับเลือกตั้งจาก

ประชาชนโดยตรงหรือได้การแต่งตั้งจากผู้แทนของประชาชน  แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 ได้ออกแบบขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีองค์กรที่จัดท าร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้ ได้แก่ คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  

ซึ่งทั้ง 5 องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาจัดท ารัฐธรรมนูญมีปัญหาความไม่ชอบธรรมทางประชาธิปไตย เพราะไม่มีองค์กรใดมี

จุดเชื่อมโยงกลับไปหาประชาชน เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นองค์กรที่ถือก าเนิดมาโดยการรัฐประหาร 

รวมถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีและสภาปฏิรูปแห่งชาติต่างก็เป็นองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เช่นเดียวกันกับที่มาคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 36 คน ก็มาจากการ

แต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 1.3 ขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย 

 ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนคือผู้ทรงอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ดังนั้นการกระบวนการยกร่างและ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย ในทางกฎหมายต้องได้รับความยินยอมจากประชาชน

โดยตรงผ่านประชามติหรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนของประชาชน เช่น รัฐสภาแต่กระบวนการยกร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับถาวรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้แบ่งออกเป็น 4 

ขั้นตอนหลัก ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 

ขั้นตอนที่ 2 สภาปฏิรูปแห่งชาติแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอในการจัดท าร่า งรัฐธรรมนูญให้แก่

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ

ภายใน 120 วันหลังจากได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะ ตามมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 

ข้อตอนที่ 3 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่จัดท าเสร็จต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่าง

รัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช2557 
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ขั้นตอนที่ 4 เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นตามข้อเสนอและค า

ขอ  ให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญให้สภาปฏิรูปแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ก่อนจะน าไปให้ประชาชน

ลงประชามติและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 37 ตามรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

ในแง่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

ย่อมพิจารณาได้ว่าการประกาศใช้รัฐธรรมนูญถึงแม้ในทางรูปแบบจะก าหนดขั้นตอนให้ประชาชนในฐานะเจ้าของ

อ านาจรัฐมีส่วนในการลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญจะท าให้ขั้นตอนการยกร่างและประกาศใช้พอมีความชอบ

ธรรมขึ้นมา  

แต่หากพิจารณาในทางเนื้อหาจะพบว่าการลงประชามติดังกล่าวมิใช่การลงประชามติในระบอบ

ประชาธิปไตย เนื่องจากขาดหลักการลงประชามติโดยเสรีเพราะเป็นการลงประชามติภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ

ฉบับชั่วคราวไม่ได้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างชัดเจน ไม่มีระบบที่สามารถคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพและมีประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลายฉบับที่มีเนื้อหาขัดขวางไม่ให้การใช้สิทธิเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดและเคลื่อนไหวรณรงค์เพ่ือน าเสนอข้อมูลและทางเลือกของประชาชนสามารถกระท าได้ที่ยัง

บังคับใช้ในบ้านเมืองอยู่1 

รวมทั้งบุคคลในองค์กรของรัฐอย่าง นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่าไม่อนุญาตให้มีการรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญ

จากฝ่ายการเมือง2 และกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ได้ระบุว่าไม่มีความจ าเป็นที่ต้องยกเลิก

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่อย่างใด3 

ภายใต้บรรยากาศเช่นนี้จึงไม่เอ้ือให้เกิดการเคลื่อนไหวและการรณรงค์เพ่ือแสดงความคิดเกี่ยวกับทางเลือกที่

หลากหลายในการลงประชามติให้กับประชาชนได้และท าให้การตัดสินใจลงประชามติของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

จึงอยู่ภายใต้ข้อมูลและอิทธิพลจากรัฐเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น  

ดังนั้น การลงประชามติเช่นนี้จึงเป็นแต่เพียงขั้นตอนที่รัฐบังคับให้ประชาชนมาเป็นฐานในการสร้าง

ความชอบธรรมให้กับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเท่านั้น โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นขั้นตอนที่ประชาชนได้

แสดงเจตจ านงที่แท้จริงของตนเองแต่อย่างใดด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญและการ

                                                           
1ประกาศคณะรักษษความสงบแห่งชาติ  ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน ,ประกาศห้ามประชาชนจัดกิจกรรมที่มีลักษณะต่อต้านปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ,ประกาศ

สอดส่องและควบคุมการใช้โซเชียวมีเดียของประชาชน ,ประกาศห้ามประชาชนที่เข้ารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเคลื่อนไหวทางการเมือง ,ประกาศควบคุมการน าเสนอ

ข้อมูลข่าวสารของสื่อสารมวลชน ,ประกาศพรรคการเมืองเคลื่อนไหวหรือด าเนินการใดๆทางการเมือง ,ประกาศให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอ านาจพิเศษเพื่อระงับและ
ป้องกันการกระท าที่ฝ่าฝืนประกาศและค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมเป็นความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ และประกาศให้คดีฝ่าฝืนประกาศและค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐให้อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลทหาร เป็นต้น 
2ท่ีมา : 
https://www.facebook.com/253729448003304/photos/a.717002238342687.1073741826.253729448003304/90040
1030002806/ 
3ท่ีมา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1434090305 
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ประกาศใช้รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ไม่มีความชอบธรรม

ทางประชาธิปไตย 

ประการที่ 2  ความบกพร่องทางเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แบ่งออกเป็น 4 ภาค 285มาตรา ซึ่งมีประเด็นที่ควรต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ 1 สิทธิเสรีภาพ 

ในหมวดสิทธิเสรีภาพ ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 31 จ ากัดการด าเนินการของรัฐว่าจะรับรองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลตามศักยภาพทางการคลังของรัฐเท่านั้น ซึ่งขัดกับหลักทั่วไปที่รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน กรณีการรับรองสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยศักยภาพทางการคลังเป็นเพียงหลักการเฉพาะในเรื่องของสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเท่านั้น ไม่ควรน ามาใช้เป็นหลักทั่วไปในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

อีกท้ัง บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ยังถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา 45 ของร่างรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า “ประชาชนที่
ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองในสิทธิเหล่านี้เพียงเท่าที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่
รัฐจัดให้เท่านั้น” ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยความแตกต่างทางสัญชาติ 

ด้านเสรีภาพสื่อ ตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ก าหนดให้เจ้าของกิจการสื่อมวลชน ต้องเป็นพลเมืองชาว
ไทยเท่านั้น โดยห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของสื่อ รวมทั้งห้ามเป็นเจ้าของกิจการสื่อครอบครองสื่อ
หลายกิจการอันจะน าไปสู่การการครอบง าการน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสังคม 

ด้านสิทธิในชีวิตและร่างกาย ตามมาตรา 36 ซึ่งเป็นหลักการคุ้มครองสิทธิในเนื้อตัว ร่างกายของประชาชน 
รวมถึงการห้ามซ้อมทรมานและบังคับให้สูญหาย ในมาตรานี้ได้ตัดสิทธิเรียกร้องทางศาลออกไป ซึ่งที่ผ่านมาถือเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ประชาชนอ้างสิทธิตามบทบัญญัติมาตรานี้ในการฟ้องคดีต่อศาล เพ่ือน าผู้กระท าผิดมาลงโทษและ
เรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง ซึ่งการตัดส่วนดังกล่าวออกจะสร้างความยากล าบากแก่ประชาชนในด้านกระบวนการ
เรียกร้องให้รัฐรับผิดในการกระท าท่ีเกิดข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่วัฒนธรรมลอยนวลผู้กระท าความผิด 

ด้านเสรีภาพในทางวิชาการ ที่ประชาชนจะท าการศึกษา อบรม ท าการเรียนการสอนหรือการวิจัยต่างๆได้
เท่าท่ีไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองและศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น 

  
ประเด็นที่ 2 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 

ในประเด็นระบบการเลือกตั้งร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการ

เลือกตั้งทั้งหมด แตม่าตรา 118 กลับก าหนดสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเพียงจังหวัดละ 1 คนและส่วนที่เหลือ

มาจากการสรรหาผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งฝ่ายพลเรือน 5 คน ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งฝ่ายทหาร จ านวนไม่เกิน 5 คน

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพจ านวนไม่เกิน 15 คนผู้แทนองค์กรต่างๆจ านวน 5ด้าน ด้านละไม่เกิน 6คนและผู้ทรงคุณวุฒิและ

คุณธรรมในด้านต่างๆอีกไม่เกิน 68 คนซึ่งหากแบ่งตามสัดส่วนจะพบว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งจะมี

จ านวน 77 คนและสมาชิกวุฒิสมาสรรหาจะมีจ านวน123 คน ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาจะมากกว่าผู้ที่มา
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จากการเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งขัดกับหลักการตามระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมีการเลือกตั้งในฐานจะตัวแทนของ

ประชาชน 

ในด้านอ านาจของสภาผู้แทนราษฎรมาตรา 165ให้อ านาจสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะ

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็ได้ แต่หากไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่าสอง

ในสามแต่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ตามมาตรา 166ใน

กรณีที่มีการยุบสภา ให้คณะรัฐมนตรีสิ้นสภาพและให้รักษาการต่อจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ แต่หากมีเหตุให้

รัฐมนตรีพ้นต าแหน่งให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ทั้งนี้ ตามมาตรา 

174 

ด้านการตราพระราชบัญญัติ ร่างรัฐธรรมนูญก าหนดกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญใน

มาตรา 157 ว่าให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากศาลรัฐธรรมนูญ

ก่อนทุกฉบับ 

 
แต่ถ้าเป็นพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ตามมาตรา 158 ไม่จ าเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากศาลรัฐธรรมนูญ 

อย่างไรก็ดีถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกหรือวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อร่างรัฐธรรมนูญ สามารถ
ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลวินิจฉัยได้ 

กระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ในร่างรัฐธรรมนูญ ก าหนดในมาตรา 196ให้การแต่งตั้ง โยกย้าย 

ข้าราชการ ให้ใช้ระบบคุณธรรม โดยให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งด าเนินการแต่งตั้ง และให้มีกฎหมายก าหนด

องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ขององค์กรนั้นๆท าหน้าที่กลั่นกรองและประธานกรรมการจริยธรรมประจ ากระทรวง

ต่างๆให้ท าหน้าทีพิ่จารณาการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าว 

มาตรฐานคุณธรรมส าหรับผู้น าทางการเมือง ตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 74 ก าหนดให้จัดท าประมวล

จริยธรรมมีมาตรฐานทางจริยธรรมถ้าผู้น าทางการเมืองไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษและอาจถูกถอดถอนหรือตัดสิทธิ

ทางการเมืองได ้

ด้านการปฏิรูปและการปรองดองร่างรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการ

ปรองดองแห่งชาติซึ่งมีที่มาจากประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆ ผู้

บัญชาการต ารวจแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากผู้เคยด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี 

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิรูปและการปรองดอง จ านวนทั้งหมดไม่เกิน 23คน ซึ่ง

คณะกรรมการปฏิรูปดังกล่าวมีสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใน

ประเด็นการปฏิรูปประเทศอันได้แก่ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาประเทศและลดการเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็ นธรรมในด้าน
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ต่างๆ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอแล้วให้ด าเนินการตามข้อเสนอและสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 

ถ้าคณะรัฐมนตรีไม่สามารถด าเนินการได้ ให้แจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปฯทราบ ถ้าคณะกรรมการปฏิรูปฯยืนยันด้วย

มติมากกว่าสามในสี่ ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีอ านาจน าเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปในด้านต่างๆต่อสภา

ผู้แทนราษฎร โดยต้องสมาชิกคณะกรรมการปฏิรูปร่วมเป็นกรรมาธิการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของ

คณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายนั้นๆ 

อีกทั้ง ตามมาตรา 280 ก าหนดว่าในช่วง 5 ปีแรกคณะกรรมการปฏิรูปมีอ านาจกระท าการใดๆทางนิติ

บัญญัติและบริหาร โดยให้มีผลชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่สุด เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ซึ่งในหมวดการปฏิรูปและการปรองดองนี้ ตามมาตรา 257 ให้ทั้งหมวดนี้รวมทั้งคณะกรรมการปฏิรูปสิ้นผล

ลงเมื่อครบ 5 ปีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ เว้นแต่มีการลงประชามติโดยประชาชนหรือรัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียง

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด ให้หมวดนี้อยู่ต่อไป แต่อยู่ได้เพียงคราวละ 5 ปี 

ในส่วนขององค์กรอิสระ ร่างรัฐธรรมนูญใช้ชื่อว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจ

รัฐ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การประเมินผลตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติเพ่ือ

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรอิสระต่างๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การประเมินผลแห่งชาติ ซึ่งจะต้องมีการออกกฎหมายออกไป 

กรณีนี้ เห็นได้ชัดว่าเป็นการลดอ านาจของนักการเมืองทั้งในการแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ โดยให้ผ่าน

ระบบคุณธรรมซึ่งยังมีที่มาและความหมายไม่ชัดเจนนอกจากนี้ยังส่งผลให้ฝ่ายการเมืองไม่สามารถบังคับ

บัญชาข้าราชการได้ อีกทั้ง ยังมีการเพิ่มอ านาจให้กับองค์กรที่ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับประชาชน เช่น 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ ที่สามารถมีข้อเสนอที่ผูกมัด

คณะรัฐมนตรีและมีช่องทางพิเศษในการเสนอกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรประกอบกับการที่วุฒิสภา

ส่วนใหญ่แล้วมาจากการสรรหาส่งผลให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับประชาชนประเด็นที่ 

3การแก้ไขรัฐธรรมธรรมนูญ 

ตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 270ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือ

ประชาชนไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคนลงชื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้ แต่การแก้ไขส่วนที่เป็นหลักการพ้ืนฐานของ

รัฐธรรมนูญ เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง โครงสร้างสถาบันการเมือง ด้านวินัยทางการคลัง หมวดศาล การ

ปรองดองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 269 ต้องให้รัฐสภาพิจารณาลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ให้ส่งไปยัง

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณา จากนั้นจึงส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้ประชาชนลงมติต่อไป 
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กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ ถือเป็นรัฐธรรมนูญประเภทแก้ไขยาก โดยต้องผ่านทั้งกระบวนการ

ให้อ านาจศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถยับยั้งการแก้ไขร่าง

รัฐธรรมนูญได้ซึ่งตามหลักประชาธิปไตย ผู้สถาปนารัฐธรรมนูญคือประชาชน ประชาชนย่อมมีสิทธิในการแก้ไข

รัฐธรรมนูญได้ การให้องค์กรที่ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับประชาชนยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จึงขัดกับหลัก

ประชาธิปไตย 

ประการที่ 3 ร่างรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์รัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตย 

 อุดมการณ์ของรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยวางอยู่บนหลักการที่ว่าอ านาจรัฐทั้งหมดมาจากประชาชน 

ความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมทางการปกครองของประชาชน  ดังนั้น องค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายที่ถูกก่อตั้งโดย

รัฐธรรมนูญจะต้องมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนทั้งหมดผ่านการได้รับเลือกตั้ งหรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนของ

ประชาชน  เพ่ือให้การบริหารประเทศ ออกกฎหมายและการตัดสินคดีความเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน   

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับมุ่งจ ากัดการมีส่วนร่วมทางการปกครอง

ของประชาชนและไม่ไว้วางใจต่อการตัดสินใจของประชาชน ผ่านกระบวนการสามขั้นตอน   

 โดยในขั้นแรก ร่างรัฐธรรมนูญออกแบบระบบทางการเมืองท าให้ผู้แทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง อัน

ได้ คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร ให้ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและไร้อ านาจ ผ่านระบบเลือกตั้งที่มุ่งก่อให้เกิด

รัฐบาลที่ผสม และก าหนดให้นายกรัฐมนตรีสามารถมาจากบุคคลที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 

รวมถึงได้บัญญัติมอบอ านาจด้านบริหารบุคคล แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอยู่ในอ านาจขององค์กรอ่ืนที่ไม่มีจุดเชื่อม

โยงกับประชาชน อย่าง คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งข้าราชการพลเมืองโดยระบบคุณธรรม  

 ในขั้นที่สองร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้สร้างขึ้นมาเป็นกลไกในการควบคุมผู้แทนของประชาชนขึ้นมาอีก

ชั้นหนึ่ง ประกอบด้วยองค์กรรัฐ อย่าง ศาล วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งและองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐซึ่งมีที่มาจากการแต่งตั้งของวุฒิสภา ซึ่งล้วนแต่ก็เป็นองค์กรที่มีปัญหาความชอบธรรมทาง

ประชาธิปไตย ในการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะของนโยบายทาง

การเมืองอย่างเข้มงวด รวมทั้งผ่านการเห็นชอบการเข้าด ารงต าแหน่งและถอนถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็น

ต้น 

 และข้ันสุดท้ายในภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองและบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญฉบับ

นี้ได้ออกแบบให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติให้เป็นองค์กรที่ถืออ านาจรัฐเหนือ

ผู้แทนประชาชนในการก าหนดนโยบายการบริหารประเทศและออกกฎหมายโดยอาศัยข้ออ้างในการสานต่อกา ร

ปฏิรูป รวมทั้งสามารถท ารัฐประหารโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพ่ือเข้ามาใช้อ านาจบริหาร นิติบัญญัติแทน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้เป็นอ านาจพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ประการที่ 4 คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ 



Page 8 of 9 
 

 สภาพปัญหาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ นอกจากที่กล่าวข้าง

ตนในสาเหตุประการที่ 3 แล้ว  ปัญหาในส่วนเนื้อหาที่มาและอ านาจของคณะกรรมการดังกล่าวยังขัดต่อหลักการ

ประชาธิปไตยและนิติรัฐ ดังนี้ 

 อันดับแรก ที่มาของกรรมการตามมาตรา 260 ในหลายต าแหน่งมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมทาง

ประชาธิปไตยในการที่จะใช้อ านาจทางนิติบัญญัติและบริหาร เนื่องจากกรรมการจ านวน 20 คนจาก 22 คน ที่มาจาก

ข้าราชการประจ า อดีตผู้ด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกาที่คัดเลือกกันเองมา ซึ่งหาก

พิเคราะห์แล้วล้วนแต่เป็นการเข้ามาด ารงต าแหน่งโดยปราศจากจุดเชื่ อมโยงจากประชาชน ผ่านการเลือกตั้งหรือ

ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนประชาชน   

เช่นเดียวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้งจากรัฐสภาและกรรมการโดยต าแหน่งอย่างประธาน

วุฒิสภาก็มีปัญหาบางประการเกี่ยวความชอบธรรมทางประชาธิปไตย เพราะมีส่วนที่ได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสมาชิก

จ านวน 123 คนที่มาจากการแต่งตั้งโดยที่ไม่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนแต่อย่างใด 

 อันดับที่สอง การใช้อ านาจของคณะกรรมการในสถานการณ์พิเศษตามมาตรา 280 ขัดต่อหลักนิติรัฐ เพราะ

มีการรวมอ านาจนิติบัญญัติและบริหารเบ็ดเสร็จไว้ให้กับองค์กรเดียวซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ 

รวมทั้งร่างรัฐธรรมนูญยังได้รับรองให้การกระท าต่างๆของคณะกรรมการเป็นที่สุด อันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ อันเป็นการตัดสิทธิบุคคลที่จะฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือให้ตรวจสอบการกระท าคณะกรรมการที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหาย ท าให้สิทธิเสรีภาพที่ถูกรับรองไว้ทั้งหมดในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถเป็น

หลักประกันคุ้มครองประชาชนได้จากการใช้อ านาจรัฐได้ 

ความเห็นของศูนย์ทนายความต่อร่างรัฐธรรมนูญ 

 ตามเหตุผลทางหมดที่กล่าวมาข้างต้น ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ในฐานะองค์กรด้าน

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน จึงขอแสดงจุดยืนทางประชาธิปไตยดังนี้ 

1. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีจุดยืนไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 

2. เสนอให้มีการน ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กลับมาบังคับใช้อีกครั้ง 

เนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อเป็นประชาธิปไตยและกระบวนการร่างที่มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้าง

ขวางแต่กลับถูกยกเลิกโดยการรัฐประหาร เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เพื่อน าประเทศไทยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย

โดยเร็วที่สุด 

3. ในการคืนอ านาจให้กับประชาชนและจัดให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 เพื่อให้อยู่ภายใต้บรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยและมีสิทธิเสรีภาพที่สุดเสนอให้องค์กรรัฐที่
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เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งมีที่มาจากการรัฐประหาร

ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติและ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ สิ้นสภาพลงทันทีรวมถึงประกาศและค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งหมดในฐานะสิ่ง

แปลกปลอมในระบบกฎหมายต้องถูกยกเลิกทั้งหมด 

ทั้งนี้ ให้คงเหลือรักษาการคณะรัฐมนตรีอยู่ท าหน้าที่เพียงบริหารให้เกิดการเลือกตั้งในช่วงระยะเวลา

เปลี่ยนผ่านเท่านั้น 

4. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเสนอว่าประชาชนที่ตระหนักถึงคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยมี

สิทธิอันชอบธรรมตามธรรมชาติที่จะแสดงออกว่าไม่ยอมรับการรัฐประหารและการด าเนินการใดๆที่สืบเนื่องจาก

รัฐประหารในวิธีทางที่เป็นไปโดยสันติ ไม่ว่าจะผ่านการไม่รับรองร่างรัฐธรรมนูญและเรียกร้องการให้มีการคืน

อ านาจให้กับประชาชน รวมถึงช่วยกันออกแบบกติกาประชาธิปไตยส าหรับประเทศต่อไป 

 

ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน 

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 


