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เหลือเวลาอีกไม่ถึง ๓๐ วันแล้วที่คนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า ๕๐ ล้านคน จะได้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ในการท า “ประชามติ” 
ตอ่ ๒ ค าถามส าคญั คอื ๑. เหน็ชอบรา่งรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่คณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนญู (กรธ.) ทีม่นีายมชียั ฤชพุนัธุ์ 
เป็นประธาน ยกร่างขึ้นมาหรือไม่ และ ๒. เห็นชอบกับค าถามพ่วงที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้เสนอ ให้ ส.ว. มีอ านาจในการเลือก
นายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ๕ ปี หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ ซึ่งการลงประชามติที่จะเกิดขึ้นถือเป็นบันไดส าคัญ  
ในการน าพาประเทศกลับคืนสู่การเลือกตั้งและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  

 บทน า 
 หลังจากที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้จัดการแถลง
ข่าวเพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
ต่อสื่อมวลชนและประชาชน เม่ือ ๒๙ มี.ค.๕๙ ที่ผ่านมานั้น ก็ได้มี 
ความเคลือ่นไหวครัง้ส าคญัในการเผยแพรร่า่งรฐัธรรมนญูฯ คอื การจัดงาน 
“Kick off ๗ สิงหา ประชามตริ่วมใจ ประชาธิปไตยม่ันคง” โดยส านกังาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) เม่ือ ๒๕ พ.ค.๕๙ ณ หอ้งวายุภักษ ์ชัน้ ๔ 
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อ
มอบร่างรัฐธรรมนูญ และสรุปสาระส าคัญให้กับผู้แทนหน่วยงานจาก 
ทุกภาคส่วนที่มาร่วมงาน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด ได้น าไปเผยแพร่ 
ให้องค์กรและประชาชนได้ท าความเข้าใจ 
 นอกจากกิจกรรมหลักข้างต้นก็มีนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง 
ของประเทศไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ก็ได้ให้ความส าคัญกับการไปออกเสียงประชามติ โดยได้เชิญชวน
ประชาชนคนไทยผ่านทางรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ให้ร่วม
ออกมาลงประชามติร่ างรั ฐธรรมนูญให้มากที่ สุด  เช่น เดียวกับ 
ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ที่ขอให้ทกุเหล่าทัพ และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ช่วยกันเผยแพร่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ ์ 

เชญิชวนใหป้ระชาชน ก าลงัพล และครอบครวั ออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๗ ส.ค.๕๙ ให้มากที่สุดโดยไม่มีการชี้น า ในการ
ประชุม ผบ.เหล่าทัพ ๒ ครั้งที่ผ่านมา  
 จะเห็นได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความส าคัญต่อประเทศไทย 
ในบริบทปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยก าลังก้าวสู่ 
การเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ประชาธิปไตยในอนาคต เอกสารวิเคราะห์
สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคงฉบับนี้ จึงขอรวบรวมข้อมูล 
สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไว้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้      
       
 ประชามติคืออะไร 
 การออกเสียงประชามติ (Referendum) หมายถึง กระบวนการ
ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่ อตัดสินว่ าจะให้ 
ความเหน็ชอบ หรอื ไมเ่หน็ชอบ ในเรือ่งทีม่คีวามส าคญัและมผีลกระทบ
ตอ่ประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ หรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ก่อนที่จะน ามติหรือการตัดสินใจนั้นไปออกเป็นกฎหมาย
หรือน าไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป การออกเสียงประชามติ 
จึงนับว่ามีความส าคัญต่อการปกครองที่อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 
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นั่นหมายถึงประชาชนสามารถตัดสินใจในการออกความคิดเห็นเรื่องที่ 
มีความส าคัญต่อบ้านเมืองได้ด้วยตนเอง๔ 

 

 สาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 
 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย  
๑๖ หมวด ๒๗๙ มาตรา มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ๑. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ขยายความคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพ 
อย่างเต็มที่ ตราบที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 ๒. รัฐมีหน้าที่ท าให้สิทธิเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็มีหน้าที่
ต้องจัดให้ประชาชนได้รับสิทธิที่จ าเป็น โดยประชาชนไม่ต้องไปร้องขอ
เพื่อบริการประชาชน และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เช่น  
การจัดการศกึษา การจัดการสาธารณสขุ การคุม้ครองแรงงาน การชว่ยเหลอื
เกษตรกร และการดูแลคนยากไร้ สิ่งที่น่าสนใจ คือ รัฐธรรมนูญฉบับนี้
จะคุ้มครองทั้งชีวิตต้ังแต่ท้องแม่ยันแก่เฒ่า กล่าวคือ ประชาชนจะได้รับ
การดูแลตั้งแต่ ตั้งครรภ์: ผู้เป็นแม่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษตั้งแต่ 
ตั้งท้องจนถึงหลังคลอดบุตร วัยเด็ก: ต้องได้รับการคุ้มครองให้เติบโต
และมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา คนพิการ: 
จะไดร้บัการดแูลเปน็พเิศษ วยัท างาน: ตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง มีความเปน็อยู่
และรายได้ที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิต และวัยชรา: ต้องได้รับ
บริการสาธารณสุข รักษาฟรีเม่ือเจ็บไข้ได้ป่วย และส่งเสริมให้มีเงินออม
ไว้พอใช้ 
 ๓. หน้าที่ของประชาชน ประชาชนทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาประเทศ โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหน้าที่ของ
ประชาชนที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ ไม่สร้างความแตกแยก อนุรักษ์ทรัพยากร
และมรดกวัฒนธรรม และไม่สนับสนุนการทุจริต 
 ๔. การเลือกตั้งทุกคะแนนเสียงมีความหมาย รัฐธรรมนูญฉบับนี้
จะไม่ปล่อยให้คะแนนเสียงสูญเปล่า โดยจะใช้การเลือกตั้งแบบจัดสรร
ปันส่วน ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวแล้วน าคะแนนไปค านวณหา ส.ส.  
แบบบัญชีรายชื่อ ซ่ึงวิธีนี้จะท าให้ทุกๆ คะแนนเสียงถูกน ามาใช้เพื่อให้ได้ 
ส.ส. ที่เป็นตัวแทนจากประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง 
 ๕. ประชาชนทั่วไปเป็น ส.ว. ได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติได้ โดยไม่ต้องเป็นนักการเมือง 
เพื่อให้กฎหมายนั้นมาจากมุมมองของประชาชนหลากหลาย โดยกลุ่ม 
ส.ว. มี ๒๐๐ คน แบง่เป็น ๒๐ กลุ่ม ตามสถานภาพความรู้ความสามารถ
และอาชีพ 
 ๖. ปราบโกงอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่อาจพัฒนา 
ให้ เจริญก้ าวหน้าได้  เพราะงบประมาณแผ่นดินถูกโกงไปเป็น
ผลประโยชน์ส่วนตัว ถ้าไม่สามารถขจัดปัญหาทุจริตประเทศจะไม่
สามารถเดินหน้าได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการขจัดทุจริต 
ทั้งทุจริตการเลือกตั้ง และทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
 ๗. ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระเข้มแข็งและฉับไวขึ้น 
(องค์กรอิสระประกอบด้วย ๕ องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซ่ึงองค์กรอิสระต้อง
ร่วมมือช่วยเหลือกันท างานและก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม) โดย
ประชาชน ส.ส. และ ส.ว. สามารถย่ืนตรวจสอบ ป.ป.ช. ได้ หากมีการ
ประพฤติมิชอบ และ ป.ป.ช. มีอ านาจตรวจสอบองค์กรอิสระ และศาล
รัฐธรรมนูญได้ หากมีการประพฤติมิชอบหรือร่ ารวยผิดปกติ 
 ๘. รู้ล่วงหน้าว่าใครมีสิทธิเป็นนายกฯ กล่าวคือ นายกฯ จะเป็น

คนที่พรรคการเมืองเลือกเฟ้นและจะประกาศให้ประชาชนทราบก่อน
การเลือกตั้ง โดย ส.ส. เป็นผู้เลือกนายกฯ จากรายชื่อที่พรรคประกาศ 
ดังนั้น ประชาชนจึงสามารถรู้ล่วงหน้าว่าใครจะมาเป็นนายกฯ 
 ๙. ท้องถิ่นเป็นของประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการประชาชนและคุ้มครอง
บคุลากรในทอ้งถิน่ดว้ยระบบคณุธรรม มีอสิระในการบรหิาร การจัดบรกิาร
สาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ ตลอดถึงการเงินและการคลัง ซ่ึงในการ
ด าเนินงานข้างต้น อปท. ต้องเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วม  
 ๑๐. ปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต ในด้านการเมือง ด้านการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ 
คือ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี ปรองดอง  
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกัน และ  
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๑๑. บทเฉพาะกาล ก าหนดให้ ส.ว. ในวาระเริ่มแรกมาจาก 
การสรรหาของ คสช. ผ่านคณะกรรมการสรรหาจ านวน ๑๙๔ คน ผ่าน
การเลือกตามรัฐธรรมนูญนี้ ๕๐ คน และมี ส.ว. โดยต าแหน่ง ๖ คน 
รวม ๒๕๐ คน โดยในระยะ ๕ ปีแรก ร่างกฎหมายที่ส าคัญบางประการ
ถูกก าหนดให้ต้องพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
 
 บททิ้งท้าย 
 จากบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน การลงประชามติครั้งนี้ 
ถือเป็นก้าวส าคัญที่ประชาชนคนไทยจะน าพาประเทศก้าวผ่านไปสู่
ประชาธปิไตยในอนาคต ซ่ึงการไปออกเสยีงประชามตใินการรบั หรอืไม่รบั
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคน 
ที่พึงปฏิบัติ  หากผลประชามติออกมาว่าประชาชนเห็นชอบกับ 
ร่างรัฐธรรมนูญและค าถามพ่วงก็จะท าให้รัฐบาลสามารถด าเนินการ 
ตาม Road Map ที่ได้วางไว้ และประเทศไทยก็จะก้าวสู่การเป็น
ประชาธปิไตยมากย่ิงขึน้ แต่หากประชาชนไม่เห็นชอบกับรา่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าว ก็อาจจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ซ่ึงไม่ว่าผล 
จะออกมาเช่นไรประชาชนคนไทยก็ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด 

  กองทพัถอืเปน็กลไกส าคญัในการรกัษาเอกราช อธปิไตย ความม่ันคง
ของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อการ
พัฒนาประเทศ ดงันัน้ก าลงัพลทกุคนควรช่วยกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
และเชิญชวนให้คนใกล้ชิดได้ออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ให้มากที่สุด 
  
ขอ้มลูอา้งองิ 
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. คณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ 
๒. ค าอธิบายสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๑. คณะกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญ 
๓.  ค าอธิบายสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ๑๐ เรื่องน่ารู้  

เล่มที่ ๒. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
๔. ๖ สัปดาห์ประชามติ. อาธิศักดิ์  จอมสืบวิสิฐ และดร.ประวิช  

รัตนเพียร       
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