
กรธ.ไขข้อข้องใจ 

๑. ท ำไมต้องเน้นกำรปรำบโกง 

- ที่ผ่ำนมำมีกำรโกงกันมำกจนประเทศชำติเสียหำย ส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม  
คงจะให้โกงกันต่อไปไม่ได้ 

๒. ไม่เป็นประชำธิปไตยจริงหรือ 

- ไม่จริง กำรจัดท ำร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนมำโดยตลอด และมี
กำรน ำควำมคิดเห็นของประชำชนและองค์กรต่ำง ๆ หลำยประเด็นไปบรรจุไว้ในตัวร่ำงด้วย  
ส ำหรับเนื้อหำสำระของร่ำงรัฐธรรมนูญได้มีกำรแบ่งแยกอ ำนำจชัดเจน มีระบบกำรตรวจสอบกำร
ใช้อ ำนำจรัฐตำมแนวทำงสำกล เน้นมีกำรส่วนร่วมของประชำชนและควำมโปร่งใสในกำรใช้
อ ำนำจรัฐ 

๓. ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์หำยไปไหน 

- ตำมหลักสำกล ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์คือสิทธิเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนที่มนุษย์ทุกคนมีมำแต่ก ำเนิด 
ซึ่งร่ำงรัฐธรรมนูญนี้ก็ยังคงคุ้มครองอยู่อย่ำงชัดเจนในมำตรำ ๔ ทั้งยังก ำหนดมำตรกำรป้องกัน
กำรละเมิดศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ไว้ชัดเจนในมำตรำ ๒๖ ด้วยว่ำกฎหมำยจะจ ำกัดสิทธิและ
เสรีภำพของบุคคลจนกระทบต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์หรือเป็นกำรท ำลำยสิทธิหรือเสรีภำพ
พ้ืนฐำนของมนุษย์ไม่ได้ 

๔. สิทธิเสรีภำพหลำยเรื่องหำยไปไหน 

- ไม่หำย ในทำงตรงข้ำม ร่ำงรัฐธรรมนูญนี้รับรองสิทธิเสรีภำพมำกกว่ำรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่ำนมำ
เสียอีก เพรำะเดิมเป็นกำรรับรองสิทธิเสรีภำพเฉพำะที่มีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเท่ำนั้น ถ้ำขำดตก
บกพร่องเรื่องใดไป สิทธิก็จะหำยไป ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขำเขียนอย่ำงนี้ ร่ำงรัฐธรรมนูญนี้จึงเขียน
แบบสำกล โดยอะไรที่ไม่ได้ห้ำมโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย ประชำชนท ำได้ทุกอย่ำงและได้รับ
ควำมคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญ จึงกว้ำงมำก (มำตรำ ๒๕) 

๕. กรธ. ตัดสิทธิของประชำชนไปเป็นอ ำนำจรัฐจริงหรือไม่ 
- ไม่จริง สิทธิของประชำชนยังอยู่  แต่ก ำหนดให้รัฐมี “หน้ำที่” ที่จะต้องกระท ำกิจกำรที่เป็น

ประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน ถ้ำรัฐไม่ท ำหน้ำที่ก็เป็นกำรฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ ประชำชน
และชุมชนสำมำรถฟ้องรัฐและหน่วยงำนของรัฐให้ปฏิบัติตำมหน้ำที่ได้ หน้ำที่นี้ต่ำงจำก “อ ำนำจ” 
เพรำะอ ำนำจเป็นเรื่องที่ท ำหรือไม่ท ำก็ได้ แต่ร่ำงรัฐธรรมนูญนี้ก ำหนดให้รัฐมีหน้ำที่ ไม่ใช่มีอ ำนำจ 
(หมวด ๕ หน้ำที่ของรัฐ) 

๖. ประชำชนมีส่วนจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงไร 

- รธน. ประชำชนและชุมชนยังคงมีสิทธิจัดกำรบ ำรุงรักษำและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ 
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเหมือนเดิม แถมยังมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรน ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติไปใช้ด้วย (มำตรำ ๔๓)  

๗. ถ้ำรัฐไม่ท ำหน้ำที่จะท ำอย่ำงไร 

- รัฐไม่ท ำก็คือจงใจไม่ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ ประชำชนหรือชุมชนสำมำรถร้องไปยัง ปปช.  
ให้ด ำเนินกำรให้ผู้เกี่ยวข้องพ้นจำกต ำแหน่งได้ และถ้ำเป็นกรณีทุจริต ร่ำงรัฐธรรมนูญยังได้
ก ำหนดให้ตัดสิทธิกำรสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นตลอดไปอีกด้วย (มำตรำ ๒๓๕) นอกจำกนี้
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ประชำชนยังสำมำรถฟ้องศำลรัฐธรรมนูญบังคับให้รัฐท ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้โดยตรง (มำตรำ ๒๑๓) 
ทั้งยังไม่ตัดสิทธิของประชำชนที่จะฟ้องส่วนรำชกำรต่อศำลปกครองด้วยมำตรำ ๔๑ (๓) 

๘. สิทธิชุมชนตกหล่นไปไหน 

- ไม่ได้หำยไปไหน ชุมชนยังคงมีสิทธิดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ และศิลปะ 
วัฒนธรรม แถมยังมีเพ่ิมเรื่องกำรเข้ำชื่อเพ่ือเสนอต่อหน่วยงำนรัฐในกำรแก้ไข เพ่ือด ำเนินกำรอัน
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนั้น รวมทั้งกำรจัดให้มีสวัสดิกำรชุมชนด้วย 
(มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓) และยังมีสิทธิด ำเนินกำรร่วมกับรัฐในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
(มำตรำ ๔๓) สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ (มำตรำ ๕๓)  

๙. ชุมนุมสำธำรณะท ำได้หรือไม่ 
- กำรแสดงควำมเห็นโดยกำรชุมนุมสำธำรณะเป็นเสรีภำพที่ท ำได้ แตก่ำรใช้เสรีภำพดังกล่ำวต้องใช้ 

“อย่ำงรับผิดชอบ” กล่ำวคือ เป็นไปตำมกฎหมำย ไมก่ระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของรัฐ หรือ
สิทธิเสรีภำพของคนอ่ืน ซึ่งเป็นหลักสำกล (มำตรำ ๔๔) เรำคงปล่อยให้มีกำรชุมนุมที่ขำดควำม
รับผิดชอบต่อไปอีกไม่ได้ 

๑๐. สิทธิสตรีอยู่ตรงไหน และส่งเสริมควำมเข้มแข็งของครอบครัวอย่ำงไรบ้ำง 

- มำตรำ ๒๗ รับรองควำมเสมอภำคระหว่ำงชำยและหญิง และเป็นหลักประกันไม่ให้เลือกปฏิบัติ
ต่อผู้หญิง 

- ร่ำง รธน. ก ำหนดให้รัฐต้องให้ควำมช่วยเหลือและคุ้มครองสตรีให้ด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพ 
และไม่ถูกใช้ควำมรุนแรงหรือปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมด้วย (มำตรำ ๒๗) 

- เนื่องจำกครอบครัวเป็นพ้ืนฐำนของสังคม ร่ำง รธน. จึงก ำหนดให้รัฐพึงเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของครอบครัวไว้โดยเฉพำะ (มำตรำ ๗๑) และก ำหนดให้หน้ำที่ของรัฐในกำรให้กำรศึกษำว่ำ 
ต้องมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัวด้วย (มำตรำ ๕๔ วรรคสี่) 

๑๑. คนรุ่นใหม่จะได้รับประโยชน์อะไรจำก รธน. นี้ 
- ร่ำง รธน. นี้ก ำหนดให้บุคคลมีสิทธิเลือกตั้งเมื่อครบอำยุ ๑๘ ปีในวันเลือกตั้ง (มำตรำ ๙๕ (๒)) อันส่งผล

ให้คนรุ่นใหม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรประเทศ เสนอกฎหมำย และร่วมตรวจสอบ 
กำรท ำงำนของรัฐได้ 

๑๒. ป้องกันคนโกงไม่ให้เข้ำระบบได้อย่ำงไร 

- ร่ำง รธน. ก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและองค์กร
อิสระไว้อย่ำงเข้มข้น มีกำรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้ที่โกงเลือกตั้งตลอดชีวิต (มำตรำ ๒๓๕ วรรคสี่) 
ให้อ ำนำจองค์กรอิสระในกำรตรวจสอบและลงโทษผู้ที่โกงเลือกตั้ง ทั้งยังก ำหนดให้มีมำตรฐำน  
ทำงจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง และองค์กรอิสระซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประพฤติผิด 
ถูกถอดถอนและถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้อีกด้วย  

๑๓. ท ำไมก ำหนดคุณสมบัติ สส.เข้มกว่ำเก่ำ 

- เพ่ือให้คนดีเข้ำมำเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง และกำรบริหำรประเทศ และป้องกันมิให้ผู้ที่เคย
กระท ำควำมผิดในบำงลักษณะ เช่น เป็นเจ้ำส ำนักกำรพนัน ผู้ผลิตหรือผู้ค้ำยำเสพติด ผู้กระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ หรือฟอกเงิน อันเป็นควำมผิดร้ำยแรงเข้ำมำเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
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๑๔. ท ำไมถึงเลือก สส.ใบเดียวปประชำชนเสียสิทธิไหม 

- เพ่ือให้ระบบกำรเลือกตั้งสะท้อนควำมต้องกำรของประชำชนให้มำกที่สุด โดยให้ทุกเสียง  
มีควำมหมำย เนื่องจำกเสียงของผู้ทีเ่ลือกผู้สมัครทุกคะแนนจะถูกน ำไปรวมค ำนวณเป็น สส. แบบ
บัญชีรำยชื่อ ไม่ได้ถูกตัดทิ้งแบบในอดีต 

๑๕. ประชำชนมีอ ำนำจ Vote No เปลี่ยนแปลงกำรเมืองได้อย่ำงไร 
- กำรที่ รธน.ก ำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่จะได้รับเลือกตั้งต้องได้รับคะแนนสูงกว่ำ  

Vote No (มำตรำ ๘๕) และผู้สมัครทุกรำยในเขตนั้นยังถูกห้ำมมิให้สมัครในกำรเลือกตั้ง 
ครั้งใหม่นั้น (มำตรำ ๙๒) ท ำให้พรรคกำรเมืองต้องน ำนโยบำยที่ชัดเจนและส่งผู้สมัครที่เป็น 
ที่วำงใจและยอมรับจำกประชำชนให้เข้ำไปเป็นตัวแทนในสภำ 

๑๖. ท ำไมไม่ให้ สว.มำจำกกำรเลือกตั้งและสรรหำเหมือนเดิม 

- เนื่องจำกร่ำง รธน. ประสงค์จะให้ สว.เป็นตัวแทนกลุ่มต่ำงๆในสังคม เปิดโอกำสให้ประชำชน
ทั่วไปที่สนใจเข้ำมำได้ในฐำนะตัวแทนของกลุ่มอำชีพ และกลุ่มประโยชน์ต่ำงๆ และสอดคล้องกับ
บทบำทของ สว.ตำมร่ำง รธน. 

- เพ่ือป้องกันกำรผูกขำดจำกกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มกำรเมือง 

๑๗. สว. ตำมร่ำง รธน.นี้ เป็น สว.ลำกตั้งจริงหรือไม่ป กำรเลือก สว.ฮ้ัวง่ำยจริงหรือ 

- ไม่ได้ เนื่องจำกร่ำง รธน.เปิดกว้ำงให้ประชำชนสำมำรถเข้ำมำสมัครเป็น สว.ได้ตั้งแต่ในระดับ
ท้องถิ่น ท ำให้คำดหมำยได้ว่ำจะมีผู้สมัครเป็นจ ำนวนมำก และกำรก ำหนดให้ผู้สมัครเลือกกันเอง
ข้ำมกลุ่มก็เป็นกำรป้องกันกำรฮ้ัวกันไปในตัว 

๑๘. ตั้งใจเปิดทำงนำยกคนนอกจริงไหมป ท ำไมต้องเปิดชื่อนำยก 

- กำรที่นำยกจะเป็นคนนอกหรือไม่ขึ้นอยู่กับประชำชน เนื่องจำกพรรคกำรเมืองต้องประกำศรำยชื่อ 
นำยกก่อนเลือกตั้ง และมีผลผูกพันกับพรรคนั้นด้วย 

- กำรเปิดรำยชื่อนำยกเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสกำรเมือง ป้องกันกำรฮ้ัวกันระหว่ำงพรรคกำรเมือง 
หรือหักหลังประชำชนหลังเลือกตั้ง 

๑๙. รธน. ห้ำม สส.ตัดงบประมำณไปพัฒนำจังหวัดจริงหรือไม่ 
- จริง เนื่องจำก สส. เป็นฝ่ำยนิติบัญญัติไม่ใช่ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยนิติบัญญัติมีหน้ำที่ตรวจสอบกำร

จัดสรรและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของฝ่ำยบริหำร จริง ๆ เป็นเรื่องที่ห้ำมมำตั้งแต่ รธน. 
๒๕๔๐ แล้ว แต่ที่ผ่ำนมำมีกำรเอำหูไปนำเอำตำไปไร่เพรำะหวังประโยชน์ทำงกำรเมือง  
ร่ำงรัฐธรรมนูญนี้จึงคงมำตรกำรนี้ไว้ แต่เพ่ิมก ำหนดกลไกลงโทษผู้กระท ำควำมผิดให้ชัดเจน
เท่ำนั้น  

๒๐. ศำลรัฐธรรมนูญมีอ ำนำจล้นฟ้ำจริงหรือ 

- ไม่จริง อ ำนำจของศำลรัฐธรรมนูญยังคงเหมือนร่ำงรัฐธรรมนูญปี ๔๐ และ ๕๐ คงมีเพ่ิมมำเรื่อง
กำรท ำประมวลจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง (มำตรำ ๒๑๙) และกำรเรียกประชุม
หัวหน้ำฝ่ำยนิติบัญญัติ บริหำร ตุลำกำร และองค์กรอิสระมำร่วมกันพิจำรณำในกรณีที่ไม่มี
บทบญัญัติใดในรัฐธรรมนูญที่จะน ำมำใช้บังคับแก่กรณีท่ีเป็นปัญหำเท่ำนั้น 

๒๑. องค์กรอิสระจะมำควบคุมและท ำให้รัฐบำลอ่อนแอจริงหรือไม่ 
- ตำมหลักประชำธิปไตยนั้น กำรตรวจสอบเป็นเรื่องปกติ กำรให้มีองค์กรอิสระเข้ำมำร่วมตรวจสอบ

ด้วยก็เนื่องจำกที่ผ่ำนมำกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจระหว่ำงฝ่ำยนิติบัญญัติกับ  



๔ 
 

ฝ่ำยบริหำรมีปัญหำ ซึ่งองค์กรตรวจสอบก็จะมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบเหมือนเดิม แต่ท ำให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นเท่ำนั้น ถ้ำรัฐบำลไม่ได้ท ำอะไรผิด ก็ไม่เห็นจะต้องกลัวกำรเปิดเผยข้อมูลและ
กำรตรวจสอบ และในร่ำงรัฐธรรมนูญนี้ยังให้องค์กรอิสระทักท้วงรัฐบำลได้ในกรณีที่ เห็นว่ำกำร
ด ำเนินกำรใดอำจเกิดควำมเสียหำยแก่กำรเงินกำรคลังของรัฐเป็นภำระแก่ลูกหลำนในอนำคต  
แต่กำรที่จะทักท้วงได้นั้นองค์กรอิสระทั้งหมดจะต้องร่วมกันหำรือและเห็นพ้องต้องกันด้วย ไม่ใช่
องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแกล้งทักท้วงได้เลย (มำตรำ ๒๔๕) 

๒๒. รธน. ก้ำวก่ำยอ ำนำจกำรบริหำรของ ครม. จริงไหม 

- ไม่จริง ครม. ยังมีอ ำนำจเหมือนเดิม ร่ำง รธน. เพียงแต่เพ่ิมกลไกในกำรตรวจสอบกำรท ำงำน 
สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกิจกรรมของรัฐ และก ำหนดควำมรับผิดชอบของ ครม. ให้ชัดเจน
เท่ำนั้น  

๒๓. รธน. แก้ไขยำกจริงหรือ 

- จริง ซึ่งก็เป็นปกติของร่ำงรัฐธรรมนูญทุกฉบับ แต่กำรแก้ไขยำกเฉพำะเรื่องส ำคัญบำงเรื่องเท่ำนั้น เช่น 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองต่ำงๆ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรอิสระ 
เป็นต้น เพ่ือป้องกันกำรใช้พวกมำกลำกไปในสภำมำแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชำชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นดี
เห็นงำมด้วย 

๒๔. รธน. ตัดสิทธิทำงกำรศึกษำจริงหรือ 

- ไม่จริง ที่จริง รธน. เพ่ิมสิทธิทำงกำรศึกษำจำกเดิม ๑๒ ปี เป็นอย่ำงน้อย ๑๔ ปี โดยให้เด็กเล็กได้รับกำร
พัฒนำทำงร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมวัยตั้งแตต่อน ๒ ขวบ เพรำะช่วง ๐-๕ ขวบนั้นเป็น
ช่วงเวลำส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำกำรของมนุษย์ และให้เรียนอนุบำลและภำคบังคับ (ป. ๑-ม.๓) โดยไม่
เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย เมื่อจบ ม. ๓ แล้ว วัยรุ่นซึ่งรู้จักตัวเองดีแล้ว มีเสรีภำพที่จะเลือกด ำเนินชีวิตของ
ตนเองได้ตำมถนัด จะออกไปท ำงำน หรือจะเรียนต่อมัธยมปลำยหรืออำชีวะก็ได้ตำมถนัด แต่ที่ส ำคัญ 
ก็คือ “เด็กที่อยำกเรียนต่อ ต้องได้เรียน” โดยร่ำงรัฐธรรมนูญก ำหนดให้รัฐจัดตั้งกองทุนขึ้นเพ่ือสนับสนุน
กำรพัฒนำเด็กเล็กและกำรศึกษำ ทั้งของเด็กที่จบ ม. ๓ และประชำชนทั่วไป (มำตรำ ๕๔) 

๒๕. รธน. ตัดบัตรทองออกไป ต่อไปนี้ไปโรงพยำบำลต้องจ่ำยเองจริงหรือ 

- ไม่จริง รธน. ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๔๗ ว่ำบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ และ 
ยังเขียนไว้ว่ำ บุคคลผู้ยำกไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริกำรสำธำรณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
นอกจำกนี้ รธน.ยังเขียนเพ่ิมด้วยว่ำประชำชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับกำรป้องกันและขจัด
โรคติดต่ออันตรำยจำกรัฐโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  

- รธน.ยังต้องกำรให้ประชำชนไม่เพียงแต่ได้รับบริกำรสำธำรณสุขแต่ยังอยำกให้ได้รับบริกำร
สำธำรณสุขที่มีคุณภำพ จึงเขียนก ำกับไว้ในมำตรำ ๕๕ ให้เป็นหน้ำที่ของรัฐที่จะต้องพัฒนำ 
กำรบริกำรสำธำรณสุขให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และให้มีกำรปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภำพเพ่ือให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกระบบหลักประกันสุขภำพที่แตกต่ำงกัน
โดยเท่ำเทียมกัน (มำตรำ ๒๕๘ ช.(๔) และ (๕)) 

๒๖. รธน.นี้ตัดเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุออกไปใช่หรือไม ่
- ไม่ ใช่  รธน.ฉบับนี้ ไม่ ได้ตัดเรื่ อง เบี้ ยยั งชีพผู้สู งอำยุออกไป แต่คุ้ม ครองบุคคลผู้ มี อำยุ 

เกินหกสิบปีและไม่มีรำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพ เพ่ือให้ผู้ยำกไร้จริง ๆ สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้
อย่ำงสมศักดิ์ศรี เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 


