
 
 

 
 
 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในประเดน็การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นายอัครพล  พูลผล 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร  
คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Ref. code: 25605903011277DYI



 
 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในประเดน็การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 
 

โดย 
 

นายอัครพล   พูลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร  
คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Ref. code: 25605903011277DYI



 
 

INTENDMENT OF 2017 CONSTITUTION IN TERM  
OF RIGHTS AND LIBERTIES PROTECTION 

 
 

BY 
 

MR. AKKARAPON PHUNPHON 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF  
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF  

MASTER OF POLITICAL SCIENCE (POLITICS AND GOVERNMENTS)  
PROGRAM IN POLITICS AND GOVERNMENTS FOR EXECUTIVE 

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE  
THAMMASAT UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2017 
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

Ref. code: 25605903011277DYI





(1) 

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในประเด็น 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ชื่อผู้เขียน นายอัครพล  พูลผล 
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย การเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร 

รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา  ติระสังขะ 
ปีการศึกษา 2560 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในประเด็นเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตนารมณ์และสาระส าคัญของประเด็นการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและวิเคราะห์ปัจจัยที่ต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือให้บทบัญญัติตามกฎหมายที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเกิดการบังคับใช้และเกิดผลเป็นไปตามท่ีบัญญัติเอาไว้ 
 ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ 2560 ได้
ถูกบัญญัติเอาไว้ในหมวด 3 อย่างชัดเจน คือ หมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในมาตรา 
25-49 และยังมีบางส่วนถูกน าไปบัญญัติเอาไว้ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐและหมวด 6 แนวนโยบายแห่ง
รัฐ ในประเด็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีการบัญญัติที่ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นของ
สิทธิและเสรีภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาเรื่องสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่ที่ตัวบท
กฎหมายเพราะตัวบทกฎหมายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ดีและครอบคลุมอยู่แล้ว มีความครอบคลุม
ในหลากหลายประเด็น แต่ปัญหาเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอยู่ที่การบังคับใช้ และความรู้
ความเข้าใจของประชาชน จะต้องท ายังไงให้คนเข้าใจว่าตัวเองมีสิทธิแบบนี้อยู่ และต่อสู้โดยใช้สิทธิ
แบบนี้ได้ เพราะตัวบทมันเขียนไว้ได้ละเอียดและครอบคลุมเป็นอย่างมาก หากจะให้การบังคับใช้
เกิดขึ้นได้จริง มีหลายองค์ประกอบ เช่น  กฎหมายล าดับรองอ่ืน อาจต้องมีการตราพระราชบัญญัติ
แนบมาเพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริงตามสิทธิและเสรีภาพที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยัง
ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ขึ้นมาและที่ส าคัญประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญที่ตนเองมีและได้รับ เพ่ือก่อให้เกิดการรักษาสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้ง
การใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นไปได้อย่างเต็มที่ตามท่ีบัญญัติในไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

ค าส าคัญ: การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, รัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์. 

Ref. code: 25605903011277DYI



(2) 

Independent Study Title INTENDMENT OF 2017 CONSTITUTION IN TERM 
OF RIGHTS AND LIBERTIES PROTECTION 

Author Mr. Akkarapon  Phunphon 
Degree Master of Political Science                    

(Politics and Governments)  
Major Field/Faculty/University Program in Politics and Governments            

for Executive 
Political Science  
Thammasat University 

Independent Study Advisor 
Academic Years  

Asst. Prof. Vannapar Tirasangka, Ph.D. 
2017 

 

ABSTRACT 
 
 This study on intendment of 2017 constitution of the Kingdom of 
Thailand in term of rights and liberties protection aims to study intendment and 
essence of rights and liberties protection and analyze incremental factors for 
enabling ordinances enforceable and effective.   
 The study results show that the rights and liberties protection is 
obviously stipulated in chapter 3 comprising rights and liberties of the Thai people in 
Section 25-49 and some points are separately prescribed in chapter 5 duties of the 
state and chapter 6 directive principles of state policies. The provisions of rights and 
liberties protection cover various points of rights and liberties. Moreover, it was found 
that problems on rights and liberties of the Constitution do not rely on legislation 
because it has been clearly and completely explained. The problems on rights and 
liberties are due to enforcement and knowledge of people. It is important to help 
people understand what rights they have and how to exercise such rights. To enforce 
provisions, it needs several components such as subordinate legislation may require 
legal act for actual enforcement in accordance with scope of rights and liberties 
stipulated in the constitution. Significantly, people have to understand their rights 
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and liberties entitled by the constitution to fully protect and exercise rights and 
liberties in accordance with ordinances in the constitution.        
 
Keywords: Rights and Liberties Protection, Constitution, Intendment.   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองและวางรากฐานกฎหมายของประเทศ 
และไม่มีกฎหมายใดทั้งปวงที่จะสามารถขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ มิฉะนั้นกฎหมายนั้นจะตกไป 
ในแง่นี้จึงท าให้รัฐธรรมนูญทรงพลังและอ านาจในความเหนือกฎหมายทั้งปวงแห่งรัฐความเป็น
กฎหมายสูงสุด หรือ Supremacy of Law ซึ่งหมายถึงสภาวะสูงสุดของกฎหมายซึ่งแสดงให้เห็น
สถานะของกฎหมายนั้น ๆ ว่าอยู่ในล าดับสูงเหนือกฎหมายอื่นใดทั้งปวง ล าดับเช่นนี้ เรียกว่าศักดิ์หรือ
ชั้นของกฎหมาย (Hierarchy of Law) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะก าหนดให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ ส่วนกฎหมายธรรมดาในรูปแบบหรือประเภทอ่ืน ๆ ที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น พระราช 
บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ข้อบังคับ นั้นจะถือว่าเป็นกฎหมายในชั้นรองลงมา1 นับแต่
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรและฉบับชั่วคราวมาแล้ว ทั้งสิ้น 20 ฉบับ ซึ่งรวมทั้งฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบันนั่นคือ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้น
มา2 รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยจะเห็นว่าความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญนั้นท าให้ไม่สามารถมีกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับหรือจะใช้บังคับนั้น จะขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทนั้นมิได้ เรียกว่า หลักความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหลักการนี้ได้รับรองไว้ตั้งแต่
ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนในรัฐธรรมนูญนั้นยังก าหนดมูลฐานแห่งการปกครอง
แห่งรัฐ โครงสร้างทางอ านาจอธิปไตยและความเป็นรัฐนั้นบรรจุเอาไว้ตลอดจนการก าหนดขอบเขต
แห่งสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่และความเป็นพลเมืองของรัฐนั้น ไว้ในกฎหมายอันสูงสุดนี้รวมไปถึงการวาง
แนวนโยบายแห่งรัฐเอาไว้ และเป็นแบบแผนในการปกครองโครงสร้างของรัฐ รัฐธรรมนูญจึงมีนัยยะ
ส าคัญอย่างยิ่งในการปกครองอันเป็นการแสดงถึงความเป็นนิติรัฐ รัฐธรรมนูญจึงเป็นเครื่องมือที่มี
ความเป็นพลวัตร ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครอง การก าหนดรูปแบบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ใน

                                                      

 1 ณัฐกร วิทิตานนท์, หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553), 125-126. 

2 พงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์, สิทธแิละเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560 (กรุงเทพฯ: ส านักกฎหมายส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560), 1. 
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การปกครอง การบริหาร การตรวจสอบ การได้มาซึ่งอ านาจของรัฐนั้น ๆ รัฐธรรมนูญที่ดีควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ รัฐธรรมนูญที่ดี คือรัฐธรรมนูญที่มีความเหมาะสมกับสภาพอันแท้จริงของประเทศ       
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 8 ประการ คือ3  
 1) รัฐธรรมนูญที่ดีควรมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอน เข้าใจง่าย ไม่ก ากวมล่อแหลมต่อการ
ตีความที่อาจเกิดความผิดพลาด 
  2) รัฐธรรมนูญที่ดีควรมีการบัญญัติสิทธิ หน้าที่และเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างชัดเจน
แน่นอน รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกด้วย  
 3) รัฐธรรมนูญที่ดีไม่ควรยืดยาวเกินไป เพราะอาจท าให้ต้องมีการอธิบายตีความหมาย
กันมากมาย รายละเอียดปลีกย่อยควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะออกกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญในภายหลัง  
 4) รัฐธรรมนูญที่ดีต้องครอบคลุมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองของรัฐไว้อย่างครบถ้วน 
อันได้แก่ การใช้อ านาจอธิปไตย การแบ่งอ านาจอธิปไตย ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงขององค์กรที่ใช้อ านาจ
อธิปไตย เป็นต้น 
 5) รัฐธรรมนูญที่ดีควรระบุระบอบการปกครองของประเทศและศาสนาประจ าชาติให้
ชัดเจนเด็ดขาด  
 6) รัฐธรรมนูญที่ดีต้องสร้างความเป็นธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาคในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมทั้งหมด 
  7) รัฐธรรมนูญที่ดีควรก าหนดวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือบทเฉพาะกาลให้มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับยุคสมัย  
 8) รัฐธรรมนูญที่ดีต้องสามารถป้องกันการล้มล้างหรือแก้ไขโดยใช้ก าลังบังคับจากการ
ปฏิวัติรัฐประหารได้   
               อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญหนึ่ง ๆ ของรัฐนั้นจะถูกบรรจุเจตนารมณ์ของผู้ร่างเอาไว้เสมอ 
ซึ่งมักจะถูกแฝงด้วยวัตถุประสงค์ กลวิธีตลอดจนความคิดซ่อนไว้ในรัฐธรรมนูญเสมอ เพ่ือพยายามให้
บรรลุถึงเจตนารมณ์ของผู้ร่างนั้นเอง อย่างไรก็ตามในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนั้นมักจะมีสาระส าคัญที่
มุ่งเน้นไปในประเด็นที่แตกต่างกันไปตามความตั้งใจในการวางร่างของผู้ร่าง อย่างไรก็ดีหาก
รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยย่อมมีแนวทางหรือพ้ืนฐานที่มีเจตนารมณ์มุ่งรักษาดุลยภาพ
ของอ านาจอธิปไตย อันได้แก่อ านาจบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ นอกจากนี้ ย่อมมุ่งหมายให้

                                                      

 3 Mr. Knowledge [นามแฝง], “รัฐธรรมนูญที่ดีควรเป็นอย่างไร,” วิชาการ, น าข้อมูลขึ้นเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2550, http://www.vcharkarn.com/blog/18014/363 (สืบค้นเมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2561). 
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รัฐธรรมนูญนั้นคุ้มครองและปกปักสิทธิเสรีภาพแห่งประชาชนเป็นส าคัญ ตลอดจนให้ความส าคัญกับ
สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจ นอกจากนี้ยังต้องมุ่งตรวจสอบการใช้อ านาจแห่งรัฐอยู่เสมอ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ย่อม
แฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญของรัฐหนึ่ง ๆ ย่อมเป็น
หลักสากลที่พลเมืองแห่งรัฐนั้นจะร่วมกันมีและยอมรับในการมีอยู่ของกฎหมายสูงนี้ ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่าในรัฐธรรมนูญนั้นมักจะถูกบรรจุเจตนารมณ์ของผู้ร่างที่พ่ึงประสงค์ให้รัฐธรรมนูญสร้างผลหรือมุ่งก่อ
ผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ร่างตั้งเป้าประสงค์ไว้นั้นเอง สิ่งเหล่านี้นั้นแสดงออกถึงความ
ตั้งใจของผู้ร่างว่าต้องการจะให้เกิดผลอะไรที่ตามมาเจตนารมณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญจึงนับเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะช่วยก่อรูปร่างของรัฐธรรมนูญให้ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญ ส าหรับประเด็นเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองนั้นถือเป็นหัวใจส าคัญหนึ่งของรัฐธรรมนูญที่ดี ที่สามารถปกป้องและ
คุ้มครองพลเมืองแห่งรัฐนั้น หากถูกบรรจุในเจตนารมณ์ไว้แล้วย่อมเกิดเป็นมาตราที่ถูกบัญญัติให้
กลับมาสอดคล้องกันเพื่อตอบโจทย์เป้าประสงค์ของเจตนารมณ์ที่ถูกตั้งไว้ 
 หลังจากการประรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2557 ก็ได้มี
การล้มรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 หลังจากนั้น
ก็มีความพยายามในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแทนที่ฉบับเดิม แต่ก็ถูกคว่ าไปจนในที่สุดก็
ได้มาซึ่งคณะกรรมการยกร่างที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน ในท้ายที่สุดก็ได้ออกมาเป็น
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 โดยผ่านการลงประชามติและประกาศใช้ไป อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้เป็นของใหม่มากและแน่นอนว่ามันย่อมถูกบรรจุเจตนารมณ์ของผู้จัดท ารัฐธรรมนูญแฝงไว้ สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นความคิดของคณะผู้ร่างที่ต้องการให้รัฐธรรมนูญส่งผลต่อวางรูปวางร่างการปกครอง
ของประเทศและก่อนการจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีข้อครหามากมายเกี่ยวกับ
เจตนารมณ์ที่ดีของรัฐธรรมนูญที่ควรจะเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย สิ่งเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมา
โต้เถียง แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่รู้กันดีว่าบรรยากาศหรือสถานการณ์การเมืองในขณะนั้นไม่เอ้ืออ านวย
เท่าไร อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้วรัฐธรรมนูญถูกรับรองผ่านการลงประชามติและถูกประกาศใช้
มาแล้วแน่นอนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีเจตนารมณ์ของตัวคณะผู้ร่างอยู่ แล้ว ส าหรับในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ผู้ร่างได้บรรจุเจตนารมณ์ไว้หลายอย่าง อาทิเช่น สัมพันธภาพของฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติและ
บริหารที่เหมาะสมหรือการท างานขององค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ นอกจากนี้ยัง 
ชัดเจนในเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยเอาไว้ในตัวเจตนารมณ์ดังที่ปรากฏให้เห็นชัดในค า
ปรารภตอนต้นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่รัฐธรรมนูญที่ดีควรมีและ
ต้องถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมและทั่วถึง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนควรถูกปกป้องและได้รับ
ความคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ในแง่นี้ประเด็นนี้จึงเป็นเหมือนหัวใจหลักของความ
เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของมหาชน ท าให้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นและมีความสนใจที่จะศึกษาในส่วนนี้อันเป็น
ประเด็นเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
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 ส าหรับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้มีการน ามาบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 โดยบัญญัติไว้ในหมวด 2 สิทธิและหน้าที่ 
ของชนชาวสยามได้วางหลักไว้อย่างกว้างว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิใด ๆ 
และมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของ 
พลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน  และภายในบังคับแห่ง
กฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา 
การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ แม้ว่าจะวางหลักไว้อย่างกว้าง ๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ในเมื่อไม่มีกฎหมายมารองรับ ในบางเรื่องจึงมีการละเมิดจนเกิดผลเสียต่อ 
การปกครองนับแต่นั้นเป็นต้นมา ในการจัดท ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะค านึ งถึงการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นประการส าคัญเสมอมา เพราะมองว่าสิทธิและเสรีภาพ
เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น 
หากละเลยหรือไม่คุ้มครองเรื่องเหล่านี้แล้วย่อมส่งผลต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติตามไปด้วย4  
 
1.2 ค าถามของการวิจัย 
 
 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ในประเด็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ถูกบัญญัติไว้อย่างไรและในมาตราใดบ้าง 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ในส่วนของประเด็นการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทยว่ามีสาระส าคัญอย่างไร 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ในประเด็นเองการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ 
       1.3.3 เพ่ือวิเคราะห์ถึงบทบัญญัติในประเด็นดังกล่าวว่าต้องการปัจจัยอะไรเพ่ิมเติมหรือ 
ไม่เพ่ือให้บทบัญญัติเกิดการบังคับใช้และเกิดผลเป็นไปตามที่บัญญัติเอาไว้  
 

                                                      
4 พงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์, สิทธแิละเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 

2560, 2. 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

 การวิจัยนี้จะมุ่งเน้นศึกษามาตราส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.  2560 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเจตนารมณ์ในประเด็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย 
 
1.5 กรอบการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยนี้ต้องการศึกษาวิจัยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 
  จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงความครอบคลุมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใน
ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนต้องการสร้างก่อให้เกิดความรับรู้ ความเข้าใจ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  
 
1.7 วิธีการศึกษา 
 
 การวิจัยนี้จะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการรวบรวมข้อมูล
เชิงพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive and Analytical Methods) ควบคู่กันไป รวมทั้งเป็นการ
เก็บข้อมูลเอกสาร หลายแบบอันมีที่มาจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่กว้างและมากที่สุดเพ่ือน ามา
ท าการวิเคราะห์ การเก็บข้อมูลแบ่งตามแหล่งที่มาดังนี้ 
  1.7.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยท าการค้นคว้า บทความทางวิชาการ ข่าวต่าง ๆ 
จากหนังสือพิมพ์ 
  1.7.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยท าการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิด 
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือมาแยกแยะประเด็นให้ชัดเจน และน าไปวิเคราะห์จากกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
  1.7.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวข้องที่รวบรวมได้ จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการอุปนัย (Inductive) เพ่ือชี้ให้เห็นทางทฤษฎีว่า เจตนารมณ์กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ใน
ประเด็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์จากภาพ
กว้างแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา จะได้ศึกษาจากต าราภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเกี่ยวข้องกับ
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เรื่องนี้จากรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง จากห้องสมุดรัฐสภาและข้อมูล
จากสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ เช่น บทความจากเว็บไซด์วิชาการ เป็นต้น 
 
1.8 การน าเสนอผลการศึกษา 
 
  ในการศึกษา เรื่องเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ในประเด็นการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพผู้ศึกษาได้เรียงและจัดล าดับไว้ ดังนี้ 
  บทที่ 1 บทน า เริ่มด้วยการกล่าวถึงสภาพความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาของ
เรื่องที่ก าลังจะศึกษา ค าถามในการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย รวมทั้งวิธีการวิจัย ขอบเขต
การศึกษา ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  บทที่ 2  กรอบแนวคิดการศึกษา เป็นการน าเสนอ นิยาม ความหมาย แนวคิดและทฤษฎี 
ไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท ารัฐธรรมนูญและแนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ  ใน
หลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ส่งผลให้รัฐธรรมนูญต่าง ๆ ต้องมีการรองรับหลักการดังกล่าวในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
  บทที ่3 ข้อมูลทั่วไปของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จะเริ่มจากการบอกเล่าประวัติของการ
จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ต่อด้วยรายชื่อของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นจะตามมาด้วยการ
จัดล าดับช่วงเวลาในการจัดท ารัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังมีการแสดงข้อมูลการออกเสียงประชามติใน
การจัดท ารัฐธรรมนูญอีกด้วย  
 บทที ่4  วิเคราะห์เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในประเด็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
แล้วเป็นการน าเสนอ ในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ประเด็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ และปิดท้ายด้วยบทวิเคราะห์ความครอบคลุมของเนื้อหาและการบังคับใช้ตามรัฐ ธรรมนูญ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 บทที่ 5 เป็นการสรุปและเสนอแนะตามแนวทางของผู้ศึกษา โดยได้สังเคราะห์เป็นการ
สรุปประเด็นในเรื่องเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้พอสังเขปตามมุมมองของผู้ศึกษาเอง  
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ดังนั้น กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องจะมุ่งเน้น ก็คือ กรอบแนวคิดในการ
จัดท ารัฐธรรมนูญและแนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ อย่างไรก็ตามงานนี้มุ่งศึกษาเจตนารมณ์ใน
ประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้เข้าใจถึงแนวคิด ตลอดจนความครอบคลุมของเจตนารมณ์นี้ที่ถูกบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้  ดังนั้นในการทบทวนกรอบแนวคิด ผู้เขียนจึงท าการทบทวนแนวคิดแบ่งได้เป็น 
แนวคิดเจตนารมณ์ในการจัดท ารัฐธรรมนูญและแนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
 
2.1 แนวคิดเจตนารมณ์ในการจัดท ารัฐธรรมนูญ 
 
 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้แก่หลักการอันเป็นรากฐานที่มาแห่งเนื้อหาสาระของ
รัฐธรรมนูญ เช่นถ้าเราถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
รัฐ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคล องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ ฯลฯ แล้ว เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็
คือหลักการเบื้องต้นอันเป็นที่มาของความคิดเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรัฐ สิทธิเสรีภาพ
และหน้าที่ของบุคคล อ านาจหน้าที่ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐอีกทีหนึ่ง เช่น 
เราคงจะไม่พูดถึงการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ ถ้าหากเราไม่เชื่อในหลักการเบื้องต้นว่ามนุษย์เราเท่า
เทียมกันและไม่มีใครอาจก าหนดเป็นผู้ปกครองเหนือผู้อ่ืนได้ถ้าบุคคลอ่ืน ไม่ยินยอมเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญจะเป็นอ่ืนไกลไปไม่ได้นอกจากความเชื่อของปวงชนในหลักการแห่งความเสมอภาคแห่ง
สิทธิเสรีภาพของบุคคล และหลักการที่ว่ารัฐบาลที่ชอบธรรมคือรัฐบาลที่ถือก าเนิดมาโดยความยินยอม
พร้อมใจของผู้อยู่ใต้ปกครอง ซึ่งย่อมหมายถึงรัฐบาลที่ชอบธรรมมีอ านาจและหน้าที่จ ากัดเฉพาะเท่าที่
ผู้อยู่ใต้ปกครองจะยินยอมรัฐบาลใดละเมิดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนก็คือรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วย
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและปวงชนมีสิทธิและหน้าที่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในรัฐบาลหรือ
รัฐบาลเสียใหม่ ส าหรับที่ ๆ ควรจะกล่าวถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไว้นั้นก็ไม่มีที่ใดจะเหมาะสมไป
กว่าในค าปรารภของตัวรัฐธรรมนูญ โดยเหตุผล 3 ประการ คือ1 

                                                      
1 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ผู้รวบรวม, ประชาธิปไตยของชาวบ้าน (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ, 2516), 

56-57. 
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 1. เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญคือหลักอุดมคติที่บุคคลในสังคมต้องการและเชื่อถือ 
สาระของรัฐธรรมนูญเป็นเพียงเครื่องมือหรือระเบียบวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งหลักอุดมคติดังกล่าว
เท่านั้น เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญจึงควรมาก่อนและได้รับการเน้นเป็นพิเศษ  
 2. เท่าที่เป็นมาไม่เคยปรากฏหลักการอันเป็นเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญให้เห็นได้
โดยง่ายเลย สิ่งที่เราเรียกว่า ค าปรารภนั้น กลับเป็นประวัติศาสตร์ที่มาของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับซึ่งใช้
ภาษาทางราชการอันยืดยาวหาสาระใด ๆ มิได้ การน าเอาหลักการที่เป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
อย่างสั้น ๆ มากล่าวไว้จะช่วยให้รัฐธรรมนูญมีความหมายและเป็นที่จดจ าในหลักการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
  3. เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญเป็นรากฐานที่มาของรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นจึงต้อง
เป็นหลักที่ใช้อธิบายในการตีความจุดประสงค์และสาระต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ และด้วยเหตุนี้ 
จึงสมควรจะอยู่ในบทว่าด้วยความเบื้องต้นดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น สิทธิ
เสรีภาพของบุคคลและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของรัฐบาล โดยที่ความเท่าเทียมกันในสิทธิเสรีภาพแห่ง
ชีวิตร่างกายของบุคคลคือหลักการเบื้องต้นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ การรักษาสิทธิเสรีภาพของบุคคลจึง
ต้องเป็นเป้าหมายประการส าคัญของรัฐบาล กล่าวคือ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
ของรัฐบาลนั้นต้องกระท าไปเพ่ือจุดประสงค์ให้บุคคลได้ใช้สิทธิเสรีภาพของตนได้อย่างเต็มที่ การ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อการกระท าของบุคคลนั้น ๆ กระทบกระเทือนต่อ
สิทธิเสรีภาพของสมาชิกของสังคมอ่ืน ๆ เท่านั้น และในเรื่องใดที่มิได้มีบทบัญญัติเป็นกฎหมายห้ามไว้
จะต้องถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่จะใช้รัฐธรรมนูญนั้น ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เสรีภาพในเรื่องความคิดเห็น เช่น เสรีภาพในทางศาสนา เป็นขอบเขตที่รัฐบาลไม่มีสิทธิเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ได้เลยเพราะรัฐบาลมิใช่พระเจ้าที่จะหยั่งรู้ได้ว่าความคิดอย่างใดผิดหรือถูก ในท านองเดียวกันบุคคล
ย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะรวมกลุ่มบรรดาผู้ที่มีความคิดเห็นอย่างเดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น การตั้งสมาคม
และโดยที่บุคคลอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป รัฐบาลจึงต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ (สิทธิในการพูดและการพิมพ์) เพ่ือให้เป็นหลักประกันว่าสิทธิ
เสรีภาพขั้นมูลฐานของบุคคลจะได้รับการเคารพโดยรัฐบาล จึงเห็นสมควรที่จะต้องมีบทบัญญัติเรื่อง
สิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานไว้ต่างหาก โดยเข้าใจว่าสิ่งใดก็ตามที่มิได้ถูกกล่าวไว้เป็นพิเศษก็ยังคงสงวนไว้
เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 หลักการและเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยส่วนใหญ่ มักมีหลักการ
และเจตนารมณ์โดยทั่วไป ดังนี้ การก าหนดรูปแบบของรัฐและประมุขของรัฐ ซึ่งประเทศไทยมีรัฐเดี่ยว 
(รัฐบาลเดียว) ใช้อ านาจอธิปไตยในการปกครองอาณาเขตหรือ ดินแดนทั้งหมด ประชาชนอยู่ภายใต้
การปกครองของรัฐบาลเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือยืนยันความเป็นรัฐเดี่ยว และห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ ไปเป็นรูปแบบอ่ืน ตลอดจนเพ่ือยืนยันว่า บริหารในระบอบประชาธิปไตยที่มีประมุข
ของชาติ คือ พระมหากษัตริย์และห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นรูปแบบอ่ืน การใช้อ านาจอธิปไตย อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจดังกล่าว ผ่านทางรัฐสภาหรือ สภานิติบัญญัติ (อ านาจ
นิติบัญญัติ) คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล (อ านาจบริหาร) และศาล (อ านาจตุลาการ) การก าหนด
ขอบเขตของอ านาจและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญจะระบุขอบเขตและความมากน้อยของ
อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของอ านาจอธิปไตยแต่ละองค์กรการก าหนดสิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าที่ของประชาชน ก าหนดหลักความคุ้มครองและหลักประกัน ใน เรื ่อ ง สิทธิเสรีภาพ และ
หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและ
เสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติการก าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือเป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรา
กฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น นโยบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศการพัฒนาด้านต่าง ๆ เศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญด้วยสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติเกี่ยวกับ การแก้ไข 
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไว้ เพ่ือให้รัฐธรรมนูญมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในขณะนั้น2 
 
2.2 แนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
 
 2.2.1 สิทธิ คือ ประโยชน์หรืออ านาจของบุคคลที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองมิให้มี
การละเมิด รวมทั้งบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วย เช่น สิทธิในครอบครัว สิทธิ
ความเป็นอยู่ส่วนตัว สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในการเลือกอาชีพ ถิ่นที่อยู่ การเดินทาง สิ ทธิใน
ทรัพย์สิน เป็นต้น สิทธิ หรือ สิทธิ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 
อ านาจอันชอบธรรม เช่น บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ รวมถึง

อ านาจที่จะกระท าการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย3 
 บรรเจิด สิงคะเนติ ได้ให้ค าจ ากัดความหมายของสิทธิตามรัฐธรรมนูญและสิทธิตาม
ความหมายทั่วไปว่าคือ อ านาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืน
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย4 

                                                      

 2 เรื่องเดียวกัน, 60. 
3 พงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์, สิทธแิละเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 

2560 (กรุงเทพฯ: ส านักกฎหมายส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560), 3. 
4
 เรื่องเดียวกัน, 3. 
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 มานิต จุมปา ได้ขยายความหมายว่า สิทธิ (Right) หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง
และคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบุคคลอ่ืน เช่น สิทธิในทรัพย์สิน 
สิทธิในชีวิตและร่างกาย เป็นต้น สิ่งที่รัฐธรรมนูญก าหนดเป็นสิทธิ หมายความว่า รัฐให้สิทธิแก่
ประชาชนโดยรัฐมีพันธกรณี (หน้าที่) ที่จะต้องท าให้ประชาชนได้รับสิทธินั้น อาจเปรียบเหมือนรัฐเป็น
ลูกหนี้ประชาชนเป็นเจ้าหนี้5 
 ณัฐกร วิทิตานนท์ อธิบายความหมายของค าว่า สิทธิ (Right) ในความหมายที่เข้าใจกัน
ในระบบกฎหมายทั่วไป หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง และคุ้มครองให้ หรืออ านาจที่จะกระท า
การใด ๆ ได้อย่างอิสระโดยได้รับรองจากกฎหมาย6 
 จะเห็นได้ว่าจากลักษณะความหมายของสิทธิที่ได้ยกตัวอย่างมา คือลักษณะของสิทธิ
ตามความหมายสามัญปกติ แต่สิทธิที่ถูกบัญญัติไว้ในในรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิแบบกฎหมายมหาชน 
กล่าวคือ อ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคล
ในอันที่จะกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด การให้อ านาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิ
เรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกร้องต่อ
องค์กรของรัฐไม่ให้แทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตนในบางกรณีการรับรองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิ
เรียกร้องให้รัฐด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิตามรัฐธรรมนูญยังหมายรวมถึงการให้หลักประกัน
ในทางหลักการ ดังนั้นสิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐและสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิที่ผูกพันองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายที่จะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพ่ือให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ7 
  2.2.2 เสรีภาพ จากในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 
ความสามารถที่จะกระท าการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรีภาพใน
การพูด, เสรีภาพใน การนับถือศาสนา, ความมีสิทธิที่จะกระท าการท่ีไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น8 
  มานิต จุมปา ได้อธิบายว่า เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้
การครอบง าของผู้อื่นมีสิทธิที่จะกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ เช่น เสรีภาพในการเดินทาง เป็นต้น 
สิ่งใดรัฐธรรมนูญก าหนดเสรีภาพ หมายความว่า ประชาชนมีเสรีภาพ เช่นนั้น โดยรัฐมีหน้าที่ทั่วไปที่

                                                      
5 เรื่องเดียวกัน, 3. 
6 เรื่องเดียวกัน, 3. 

 7 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558), 50-51. 

8 พงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์, สิทธแิละเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 
2560, 4. 
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จะงดเว้นไม่ขัดขวางการใช้เสรีภาพนั้นของประชาชนแต่รัฐไม่มีหน้าที่ โดยเฉพาะเจาะจงที่จะต้อง
จัดหาสิ่งที่เป็นเสรีภาพจึงต่างจากสิทธิที่สิ่งใดเป็นสิทธิ ถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจาะจงในการ
ท าให้ประชาชนได้รับสิทธินั้น9 
 บรรเจิด สิงคะเนติ ได้อธิบายความหมายว่า เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง 
สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตน 
เสรีภาพจึงหมายถึง อ านาจในการก าหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่จะกระท าการใดหรือไม่กระท า 
การใดอันเป็นอ านาจที่มีเหนือตนเอง ความแตกต่างระหว่างสิทธิและเสรีภาพจึงอยู่ที่ว่าสิทธินั้นเป็น
อ านาจที่บุคคลมีเพ่ือเรียกร้องให้ผู้อ่ืนกระท าการหรือละเว้นกระท าการอันใดอันหนึ่ง แต่ ในขณะที่ 
เสรีภาพ นั้นเป็นอ านาจที่บุคคลนั้นมีอยู่เหนือตนเองในการตัดสินใจจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าจากบุคคลอ่ืน เสรีภาพ
จึงไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอื่นแต่อย่างใด10 
 เสรีภาพ มักเป็นค าที่ติดปากเรียกขานพร้อมกับ “สิทธิ” คนโดยทั่วไปมักใช้ว่า “สิทธิ
เสรีภาพ” จนโดยคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามีความหมายอย่างเดียวกันหรือแบบเดียวกัน แต่โดยแท้จริง
แล้ว “เสรีภาพ” นั้นเป็นอ านาจในการที่จะตัดสินใจด้วยตนเองของคนเราที่จะเลือกกระท า โดยไม่มี
ผู้อ่ืนอ้างเสรีภาพนั้นและใช้อ านาจหรือวิธีการใด ๆ มาแทรกแซงเกี่ยวข้องหรือบังคับการตัดสินใจให้
กระท ารวมถึงทั้งนี้ต้องเป็นการตัดสินใจด้วยตนเองท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต้องไม่
เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายในสังคม โดยปกติในสังคมนั้นแต่ละคนจะตัดสินใจกระท า
การหรือไม่กระท าการสิ่งใดนอกเหนือจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ย่อมต้องค านึงและพิจารณาใน
เรื่องหลักของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นจารีต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและ
ประเพณี โดยสิทธิและเสรีภาพนับเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการบ่งชี้ว่าสังคม มีความเป็น
ประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร นั้นให้ดูจากสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ถูกบัญญัติไว้ ส าหรับไทย
เรา เรื่องสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญนั้นเริ่มมีบัญญัติไว้จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช 2475 ได้มีการน าเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาบัญญัติไว้เป็นครั้ง
แรกในมาตรา 13 ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิใด ๆ และมีเสรีภาพใน
การปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน” และ “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย บุคคลย่อมมี
เสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การ
ประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ” ในการจัดท ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับผู้ร่างจะต้อง

                                                      
9 เรื่องเดียวกัน, 4. 
10 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, 53. 
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ค านึงถึงการบัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญในอันดับแรกเสมอ ซึ่ง
สิทธิและเสรีภาพแสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
ประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย หากไม่มีหรือไม่บัญญัติเรื่องเหล่านี้ย่อมส่งผลกับประชาชน 
พลเมืองและประเทศชาติ โดยในยุคสมัยปัจจุบันหากนับจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา ก็ล้วนมีสาระส าคัญในเรื่องการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนนั้นเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพ จึงมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าสิทธิ เป็นประโยชน์ที่ต้องมี
กฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้บุคคลจึงจะเกิดมีสิทธิ เช่นนั้นได้ แต่ถ้ากฎหมายไม่ได้ให้การรับรอง
หรือคุ้มครองประชาชนก็จะไม่มีสิทธิเช่นนั้น ในขณะที่ “เสรีภาพ เป็นภาวะโดยอิสระของมนุษย์ แม้จะ
ไม่มีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครองไว้ บุคคลก็ยังคงมี เสรีภาพนั้นและสิทธิที่รัฐให้การรับรองและ
คุ้มครองแล้วนั้น รัฐมีหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงที่จะต้องท าให้ประชาชนได้รับสิทธินั้น ในขณะที่ 
เสรีภาพนั้น รัฐไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาให้แต่อย่างใด11 
 2.2.3 แนวคิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 จากแนวความคิดว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนนั้น ซึ่งมีการประกาศหลักการสากลเพ่ือ
รับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามประกาศของสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ได้มีการก าหนดเป็น
หลักการและบรรทัดฐานหลักเพ่ือประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกปฏิบัติตามโดยการก าหนดให้ประเทศต่าง ๆ
ในโลกนี้ จะต้องมีการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยก าหนดให้
ประเทศต่าง ๆ ต้องด าเนินการบัญญัติและตรากฎหมาย เพ่ือให้มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์โดยเฉพาะสิทธิของปัจเจกบุคคลโดยการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของแต่ละประเทศกล่าวคือจะต้องมีการบัญญัติและตรากฎหมายเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
ไปบรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของแต่ละประเทศ โดยสิทธิและเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลโดยทั่วไปตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อในหลักการในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
(human dignity) ซึ่งเป็นแนวความคิดตามหลักสิทธิตามธรรมชาติ (natural rights) ที่ครอบคลุมใน
เรื่องสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและยังอาจหมายความรวมถึง สิทธิและเสรีภาพของพลเมือง
หรือประชาชนที่ควรจะมีและได้รับ 
 ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการขั้นพ้ืนฐานหรือเป็น
ที่มาในการก่อให้เกิดการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์โดยการก าหนดให้

                                                      

 11 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, รวมบทความวิชาการ ชุดที่ 12 ศาลรัฐธรรมนูญกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เพรส จ ากัด, 2558), 1-
2. 
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มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์อันเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าให้เกิดขึ้น
และจะต้องมีการด าเนินการเพ่ือให้มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ไว้
ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ โดยหากจะท าความเข้าใจอาจจะต้องย้อนไปเข้าใจถึงรากเหง้าหรือ
ที่มาแห่งสิทธิดังกล่าวอันเป็นไปตามนัยของแนวความคิดในทางปรัชญาสากลเพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐาน
ทางความคิดโดยเบื้องต้นก่อน เมื่อวิเคราะห์จากประวัติศาสตร์ความเป็นไปตามแนวความคิดในทาง
ปรัชญาว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนที่เกิดในยุโรป โดยจะเห็นได้ว่า หลักสิทธิมนุษยชนมีแนวความคิดที่มี
รากเหง้าหรือพ้ืนฐานเดิมนั้นมาจาก หลักสิทธิตามธรรมชาติ (natural rights) ที่เกิดขึ้นมาเมื่อสมัย
กรีกโบราณ โดยนอกจากหลักสิทธิมนุษยชนจะมีรากเหง้าหรือมีหลักพ้ืนฐานที่มาจากแนวความคิด
ในทางปรัชญาของกฎหมายธรรมชาติ ตามแนวความคิดของกลุ่ม นักปรัชญา STOIC โดยการอธิบาย
ของนักปรัชญากลุ่มนี้ได้มุ่งให้ความหมายหรือได้อธิบายหลักตาม “สิทธิตามธรรมชาติ” ว่าแท้จริงแล้ว
สิทธิตามธรรมชาติมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดมาและตลอดเวลา ซึ่งสิทธิตาม
ธรรมชาตินี้ ไม่ใช่สิทธิของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของโดยเฉพาะ แต่คือความเป็นความชอบ
ธรรมที่มนุษย์โดยทั่วไปทุกผู้ทุกคนสามารถ ที่จะพึงมี พึงได้รับสิทธินั้นโดยทั่วกัน ได้โดยเหตุที่เขาเกิด
มาเป็นมนุษย์และมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีเหตุผลและหลักในตัวเอง จนอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ทั้งหลายทุกผู้ทุก
คนในโลกย่อมเกิดมามีความเท่าเทียมกันในสิทธินี้ โดยมนุษย์ทุกคนล้วนมีสิทธิบางประการที่ติดอยู่ใน
ตัวมนุษย์มาแต่ก าเนิดและอยู่รอด จนถึงเวลาที่มนุษย์ตายไปจากโลกนี้ อันได้แก่ สิทธิในชีวิตเสรีภาพ
ในร่างกายและความเสมอภาคที่ไม่อาจยกหรือโอนให้ใครหรือบุคคลอ่ืนกันได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
แนวความคิดในทางปรัชญาว่าด้วยกฎหมายธรรมชาติ และสิทธิตามธรรมชาตินี้ล้วนเป็นแนวความคิด
ที่มีบทบาทเหตุผลส าคัญในการผลักดันให้เกิดผล ท้ายที่สุดท าให้เกิดแนวความคิดในทางปรัชญาว่า
ด้วยการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลในยุคปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม วิธีการหรือมาตรการทางกฎหมายที่ตราขึ้นออกมาในการรองรับ
แนวความคิดในทางปรัชญาว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนนั้น ปรากฏชัดเจนในยุคหลังมา โดยอาจกล่าวได้
ว่า Magna Carta เป็นกฎหมายที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของการคุ้มครองสิทธิตาม
กฎหมาย  ในแง่ของกระบวนการหรือกลไกในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สาระส าคัญอันหนึ่ง
คือการก าหนดให้มีผู้พิพากษาที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินคดีซึ่งแต่เดิมเป็นกษัตริย์จะ
เป็นผู้พิจารณาและตัดสินคดีเอง ท าให้ผลที่ได้คือมักจะตัดสินไม่ยุติธรรมเข้าข้างกลุ่มสนับสนุนหรือ
พวกเดียวกัน รวมทั้งการก าหนดบทบัญญัติทางกฎหมายในลักษณะที่ห้ามไม่ให้มีการเรียกปรับเงินและ
เก็บเงิน เก็บภาษีตามความต้องการโดยไร้กฎหมายมาควบคุม นอกจากนี้ยังได้ก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายที่ห้ามไมใ่ห้มีการปฏิเสธการให้ความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมและเร่งรัดกระบวนการ
ยุติธรรมที่ล่าช้าเป็นอย่างมากในสมัยนั้น หรือกล่าวโดยง่ายคือ เป็นการสร้างสิทธิทางกระบวนบริหาร
ตุลาการให้เกิดข้ึนกับประชาชน นอกจากนี้ยังรวมถึงการก าหนดกระบวนการการที่จะจับกุมควบคุมตัว
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หรือคุมขังบุคคลใด รวมทั้งการไล่ หรือขับไล่บุคคล หรือการริบทรัพย์ ยึดทรัพย์ ของบุคคลใดจะ
กระท าไม่ได้เด็ดขาด หากไม่ได้เกิดจากกระบวนการในการพิจารณาคดีตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เอาไว้   

 นอกจากนี้ยังมีในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นว่ามีกฎหมายที่ตราหรือ
ออกมาเพ่ือรองรับแนวความคิดในทางปรัชญาว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
โดยตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่อง  การรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
กฎหมายฉบับนี้จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นภายหลังจากการที่สหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศอิสรภาพ โดยการ
แยกตัวอิสระจากการปกครองในอาณานิคมของประเทศอังกฤษ โดยรวมจากรัฐต่าง ๆ ที่เคยอยู่ภายใต้
การปกครองและเป็นอาณานิคมได้มีการเจรจาและมีการท าข้อตกลงร่วม ในท้ายที่สุดน าไปสู่การ
ด าเนินการจัดตั้งเป็นประเทศและมีการจัดตั้งรัฐบาลกลางขึ้นมาปกครอง โดยมีรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ทั้งนี้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้มีการ
บัญญัติมาทางกฎหมายเพ่ือก าหนดให้มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยทั่วไป  โดย
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยมีสิ่งส าคัญใน
หลายเรื่องรวมทั้งการประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิและเสรีภาพ
ทางด้านศาสนา การชุมนุมโดยสงบ และการก าหนดให้ประชาชนสามารถยื่นร้องเรียน ร้องทุกข์ 
รวมถึงการอนุญาตให้ประชาชนสามารถมีอาวุธปืนได้ไว้ป้องกันตัว นอกจากนี้ในการตรวจค้น
เคหสถานที่พักและทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ ก็ตามจะต้องมีหมายค้น รวมทั้งกระบวนการในการ
พิจารณาคดีอาญาที่มีการก าหนดอัตราโทษสูงตัวอย่างเช่น  ประหารชีวิต เป็นต้น โดยจะต้อง
ด าเนินการผ่านกระบวนการในการพิจารณาของศาลตัดสินเท่านั้น โดยความผิดสถานเดียวกันจะมี
กระบวนการในการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว และบุคคลที่ถูกกล่าวหา
ว่ากระท าความผิดหรือผู้ต้องหาจะมีสิทธิแก้ต่างข้อกล่าวหาได้ในชั้นศาล ไม่สามารถบังคับให้ยอมรับใน
ความผิดได้ การจ ากัดสิทธิจะต้องกระท าโดยผ่านกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น ทุกอย่างถูก
ก าหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่มีความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง นอกจากนี้ในการพิจารณา
คดีอาญาจะต้องด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต้องกระท าโดย โดยการด าเนินกระบวน
วิธีพิจารณาคดีของ บรรดาคณะลูกขุนที่จะต้องไม่มีอคติต่อผู้ต้องหา และผู้ต้องหาก็มีสิทธิที่จะได้รับ
แจ้งให้ทราบถึงความผิดและเหตุที่โดนกล่าวหา นอกจากนี้กระบวนการสืบพยานจะต้องกระท าโดย
เปิดเผยและจะต้องกระท าต่อหน้าผู้ต้องหา ส่วนการก าหนดค่าปรับในการประกันตัวที่สูงเกินท าไม่ได้
และห้ามมีการลงโทษที่เป็นการกระท าในลักษณะทารุณกรรมที่โหดร้าย รวมทั้งการจ ากัดขอบเขตของ
การใช้สิทธิที่ห้ามไม่ให้มีการล่วงละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่น กล่าวคือสามารถใช้สิทธิได้แต่จะต้องไม่ละเมิด
ต่อสิทธิของผู้อ่ืน ตลอดจนการก าหนดให้ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกันมีความเสมอภาคกันตาม
กฎหมาย โดยต้องไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติหรือศาสนาที่มีความแตกต่างกัน 
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ต้องไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องความแตกต่างในเรื่องของสีผิวด้วย ไม่ว่าจะผิวขาว เหลืองหรือด าก็ตาม ซึ่งอยู่
ในประกาศของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และสิทธิของพลเมือง  

จะเห็นได้ว่า ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และสิทธิของพลเมืองเกิดขึ้นภายหลัง
จากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ซึ่งได้มีการประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และ
สิทธิของพลเมืองโดยมีการรับรองสิทธิของประชาชนที่แสดงออกถึงความเป็นอิสรภาพในชีวิตของ
ตนเองและการมีสิทธิเท่าเทียมกันของพลเมือง และน าไปสู่การมีเสรีภาพ ที่มีความหมายถึง อ านาจ
ชองประชาชน พลเมือง ที่สามารถที่จะกระท าการสิ่งใดได้โดยไม่กระทบต่อผู้อ่ืน และเพ่ิมการรักษาไว้
ซึ่งสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ในอันที่จะไม่อาจเอาสิทธิดังกล่าวตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วตั้งแต่เกิด
ออกไปได้จากมนุษย์ได้เลย รวมทั้งมีการรับรองสิทธิเพ่ิมขึ้นในการพูด การแสดงความคิดเห็น การ
รับรองสิทธิในการพิมพ์ การรับรองสิทธิในการนับถือความเชื่อหรือศาสนา และการรับรองสิทธิใน
ความปลอดภัย ไม่มีผู้ใดสามารถจับหรือคุมตัวโดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย นับได้ว่าเป็นการเพ่ิม
ความส าคัญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิของพลเมือง  

ในท้ายที่สุดจากแนวความคิดในทางปรัชญาในเรื่องการรับรองและคุ้ มครองสิทธิ
มนุษยชน ก่อให้เกิดการเรียกร้องและต่อต้านอ านาจในการปกครองและการเมืองทางสังคมจนเห็นได้ว่า 
ในห้วงเวลาต่อมาได้มีการตรากฎหมาย ออกมาเพ่ือรับรองสิทธิของประชาชนและพลเมืองในแต่ละรัฐ 
ในแต่ละประเทศ และในเวลาถัดมาน าสู่การเปลี่ยนแปลงจากในแต่ละรัฐภายในประเทศของตน 
พัฒนามาสู่เป็นความร่วมมือกันในระดับระหว่างประเทศ  

โดยสรุปได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ที่อยู่ในองค์การสหประชาชาติต้องยึดมั่นใน
หลักการความเชื่อและเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน ให้ความส าคัญในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่า
ของมนุษย์ เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและหญิงรวมถึงในความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ รวมถึงแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยแนวความคิดในทาง
ปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้น  เป็นแนวความคิดที่
ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นั้น ท้ายที่สุดแนวความคิดเช่นนี้ได้น ามาใช้บรรจุไว้ใน
กฎหมายที่เป็นรูปธรรมขึ้นแทนแนวความคิดในทางปรัชญาตามหลัก “สิทธิตามธรรมชาติ”   
 นอกจากนี้หากมาดูงานปรัชญาในยุคหลังเราจะพบว่ามีงานของนักปรัชญา จอห์น ล็อค, 
มองเตสกิเออ หรือ ฌอง ฌาครุสโซ ก็มีแนวคิดของสิทธิและเสรีภาพปรากฏอยู่ในงานปรัชญาของพวก
เขาโดยเฉพาะงานเขียนของ จอห์น ล็อค ซึ่งถือได้ว่า John Lock เป็นแนวความคิดในทางปรัชญาตาม
หลักกฎหมายธรรมชาติที่ส าคัญที่สุดในยุคปัจจุบัน ประกอบกับนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็น 
มองเตสกิเออ หรือ ฌอง ฌาครุสโซ ที่มีหลายส่วนแสดงให้เห็นถึงการมีสิทธิบางประการที่มีอยู่ในตัว
ของปัจเจกชนในฐานะที่เป็นมนุษย์ก่อนที่มนุษย์จะเข้ามารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสังคมนั้น  การมี
สิทธิในชีวิตเสรีภาพใน ร่างกาย หรืออิสรภาพจากการปกครองโดยไม่ชอบธรรม หรือ อยุติธรรม และมี
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สิทธิในทรัพย์สินโดยชอบธรรม แต่อย่างไรก็ตาม มนุษย์ย่อมต้องอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐและ
เพ่ือให้มีการปกป้องสิทธิเหล่านั้นเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ รัฐจึงมีสิทธิบางประการที่อยู่เหนือตัวปัจเจกชน
ตามสัญญาประชาคม (social contract) เพ่ือที่รัฐต้องท าหน้าที่สามารถคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ  เหล่านั้นได้ 
การที่รัฐสามารถมีสิทธิเหนือปัจเจกบุคคลตามสัญญาประชาคมก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีผลท าให้
มนุษย์จะต้องมีการสูญเสียสิทธิและศักดิ์เหล่านั้นที่มีมาแต่ก าเนิดไปแต่อย่างใดและหากรัฐไม่สามารถที่
จะประกันสิทธิตามธรรมชาติหรือไม่สามารถคุ้มครองสิทธิบางประการที่มีอยู่ในตัวของปัจเจกชนใน
ฐานะที่เป็นมนุษย์ได้แล้ว มนุษย์ก็ไม่ต้องผูกพันตามสัญญาหรือมนุษย์ย่อมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลหรือเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้12  

จากอิทธิพลของของแนวความคิดนี้ทางปรัชญาของหลักกฎหมายธรรมชาติของจอห์น 
ล็อค จะเห็นได้ว่า โดยนัยของแนวความคิดในการปรัชญานี้มีผลต่อการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกาโดยจะ
เห็นได้จากกรณีที่ประธานาธิบดี โทมัส เจฟเฟอร์สัน ได้ใช้เหตุผลตามแนวความคิดนี้ในการประกาศ
อิสรภาพออกจากอังกฤษ โดยประธานาธิบดี โทมัส เจฟเฟอร์สัน มีแนวความคิดที่ถือว่าประชาชนมี
สิทธิโดยชอบธรรมและสามารถใช้สิทธิใน การเรียกร้องอิสรภาพ ซึ่งได้จากแนวความคิดในทางปรัชญา
ตามกฎแห่งธรรมชาติและในค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาได้น าเอาแนวความคิดในทาง
ปรัชญาตามแนวคิดของ จอห์น ล็อค มาบัญญัติไว้เป็นส่วน หนึ่งของค าประกาศอิสรภาพ 
 หลังจากท่ีเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1789 สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ไปปรากฏ
อยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และพลเมือง ทั้งนี้เนื่องจาก เดอลาฟาแย็ต ซึ่งเป็นคนร่าง
ปฏิญญาสากลนั้นได้เคยในการต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยสหรัฐอเมริกาจากอังกฤษ จึงมีส่วนได้รับเอา
แนวความคิดมาจากค าประกาศอิสรภาพมาด้วย ในหลายส่วนของแนวความคิดตามหลักปฏิญญา
สากลได้สะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่ของรัฐบาลต่อพลเมืองหรือประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทุก
สถาบันทางการเมือง กล่าวคือเป็นการด ารงรักษาสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ให้คงไว้ ซึ่งสิทธิตาม
แนวความคิดนี้ประกอบไปด้วย อาทิเช่น สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับเสรีภาพ สิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับการได้รับความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตร่างกาย เป็นต้น  

 หากกล่าวโดยสรุป แนวความคิดในทางปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตามแนวความคิดว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนนั้น ในส่วนของไทยนั้นต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน เนื่องจากได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีการประกาศ
หลักการเพ่ือรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อันเป็นไปตามหลักการประกาศของสหประชาชาติที่

                                                      

 12 เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, ปรัชญาสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: สยาม
สมัย, 2530), 13-14. 
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ได้มีการก าหนดเป็นหลักการและบรรทัดฐานเพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต้อง
ปฏิบัติตามแล้ว เกิดผลท าให้ประเทศไทยต้องมีการก าหนดให้รัฐธรรมนูญจะต้องมีบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์จะต้องด าเนินการ
บัญญัติและตรากฎหมาย เพ่ือรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทั้งใน
รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดและกฎหมายล าดับรองเอาไว้ ที่ส าคัญโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิของ
ปัจเจกบุคคลต้องถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่ง เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
โดยสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมีแนวความคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการในเรื่องศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้หมายความรวมถึงสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและหมายความรวมถึง 
สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองหรือประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
เป็นหลักการขั้นพ้ืนฐานที่ออกมามาในการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์
โดยการก าหนดให้มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์อันเป็นสาระที่
ส าคัญที่จะต้องมีกระบวนการเพ่ือให้มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  จนน าไปสู่การ
ก่อให้เกิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยอันเป็นแนวทางประการส าคัญที่
เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นกระบวนการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป โดยหลักสิทธิ
มนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่มีการก าหนดเป็นหลักการและบรรทัดฐานเพ่ือให้
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกปฏิบัติตาม โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้  
  
ตารางที่ 2.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
 
 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า 
ด้วยสิทธิพลเมือง 

 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

มาตรา 1 สิทธิแห่งความเสมอภาค มนุษย์ ทั้งหลายเกิดขึ้นมาพร้อมกับการมีสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคโดยมนุษย์ทั้งหลาย
ต่างก็มีศักดิ์ศรีและสิทธิที่มี ความคล้ายคลึงกันและ
มีสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนอันสืบเนื่องมาจากการ
ที่มนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสามารถ
ในการคิดและสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 
ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงควรปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วย
เจตนาแห่งความเป็นมิตรต่อกัน 

มาตรา 2 เสรีภาพจากการเลือกปฏิบัติ มนุษย์ทั้งหลายควรมีสิทธิและเสรีภาพที่ เหมือนกัน 
ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติเพศหรือสีผิวใด หรือไม่ว่าจะถือ
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า 
ด้วยสิทธิพลเมือง 

 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

ก าเนิดมาจากที่ใด พูดภาษาใด นับถือศาสนาใด มี
ความคิดเห็นทางการเมือง เช่นใดหรือไม่ว่าจะ
ร่ ารวยหรือยากจนก็ตาม 

มาตรา 3 สิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และ 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

มนุษยท์ั้งหลายย่อมมีสิทธิที่จะมีชีวิตเสรีภาพและมี
ความรู้สึกว่าปลอดภัย 

มาตรา 4 เสรีภาพจากความเป็นทาส การซื้อและขายมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความผิดและความ
เป็นทาสเป็นสิ่งที่ควรได้รับการขัดขวางและป้องกัน
อยู่ตลอดเวลา 

มาตรา 5 เสรีภาพจากการทรมานและ 
การปฏิบัติทีเ่ป็นการบั่นทอนความเป็นมนุษย์ 

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีเสรีภาพจากการทรมานและ
การปฏิบัติที่เป็นการบั่นทอนความเป็นมนุษย์ 

มาตรา 6 สิทธิที่จะไดรับการรับรองในฐานะ 
ที่เป็นบุคคลตามกฎหมาย 

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิในการที่จะได้รับการ
รับรองตามบทบัญญัติของกฎหมายในฐานะที่เป็น
บุคคลตามกฎหมายในทุกหนทุกแห่ง 

มาตรา 7 สิทธิแห่งความเสมอภาคตามกฎหมาย มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติ
อย่ าง เสมอภาคกันตามกฎหมายและมนุษย์
ทั้งหลายย่อมไดรับความคุ้มครองทางกฎหมาย
อย่างเสมอภาค 

มาตรา 8 สิทธิที่จะไดรับการแก้ไขให้ถูกต้อง 
โดยตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญ 

มนุษย์ทั้ งหลายย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย โดยหากสิทธิภายใต้กฎหมายถูกฝ่าฝืน
มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิที่จะมีตุลาการที่มีความ
เที่ยงธรรมในการเป็นผู้ท าหน้าที่ในการดูแลจนเกิด
ความยุติธรรม 

มาตรา 9 เสรีภาพจากการถูกจองจ าและ 
เนรเทศตามอ าเภอใจ 

มนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่สมควรที่จะต้องถูกจับกุม
หรือถูกคุมขังไว้ในเรือนจ าหรือถูกเนรเทศออกจาก
ประเทศของตนเองโดย ปราศจากเหตุผลอัน
สมควร 

มาตรา 10 สิทธิในการสืบพยานแบบยุติธรรม  ในกรณีที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องขึ้นศาล มนุษย์
ทั้งหลายย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับคนอ่ืน ๆ ในการ
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า 
ด้วยสิทธิพลเมือง 

 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

สืบพยานที่มีความยุติธรรมและการพิจารณาคดีที่
เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยศาลสถิตยุติธรรม ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมและมีเสรีภาพในการที่จะ
ท าการตัดสินใจด้วย ตนเอง 

มาตรา 11 สิทธิในอันที่จะไดรับการพิจารณา 
ในฐานะผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะไดรับการพิสูจน 
ว่ามีความผิดจริง  

ในกรณีที่มนุษย์ทั้งหลายไดรับการกล่าวโทษในคดี
เกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาชญากรรม 
มนุษย์ทั้งหลายสมควรจะได้รับการพิจารณาใน
ฐานะผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได รับการพิสูจน ว่ามี
ความผิดจริงโดยไม่สมควรได้รับการลงโทษในสิ่งที่
ตนได้กระท าลงไปซึ่งไมเป็นผิดกฎหมายในขณะที่มี
การกระท าในลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึน 

ที่มา: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2555). 
 

ตารางที่ 2.2 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิทางสังคม 
 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิ
ทางสังคม 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

มาตรา 12 เสรีภาพจากการถกแทรกแซงในเรื่อง
ส่วนตัว ครอบครัว บ้านเรือนและการติดต่อทาง 
จดหมาย  

มนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่สมควรที่จะแทรกแซงใน
เรื่องความเป็นส่วนตัวครอบครัว บ้านเรือนหรือ
จดหมายของมนุษย์ผู้ อ่ืนหรือการท าลายความ
สุจริตและความนับถือในตนเองของมนุษย์
ทั้งหลายโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

มาตรา 13 สิทธิในการโยกย้ายถิ่นที่อยู่โดยเสรี 
ทั้งการโยกย้ายถิ่นท่ีอยู่ภายในประเทศและ 
การโยกย้ายถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศ  

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิในการ โยกย้ายถิ่นที่
อยู่ภายในประเทศและการโยกย้ายถิ่นที่อยู่นอก
ประเทศที่ต้องการจะไปและอาศัยโดยสามารถที่
จะอยู่ในสถานที่ที่ตนต้องการและย่อมมีสิทธิที่จะ
ออกจากประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตน 
เองและสามารถที่จะเดินทางกลับมาเมื่อใดก็ได้
ตามต้องการ 
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิ
ทางสังคม 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

มาตรา 14 สิทธิในการลี้ภัยในประเทศอื่น ๆ 
เพ่ือให้พ้นจากการฟ้องร้องคดี 

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิในการแสวงหาสถานที่
เพ่ือลี้ภัยจากการถูกรังควาญในประเทศอ่ืน ๆ 

มาตรา 15 สิทธิทางด้านสัญชาติและเสรีภาพ 
ในการเปลี่ยนสัญชาติ 

ไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่สามารถจะพรากสิทธิของมนุษย์
ทั้งหลายไปจากประเทศที่ผ่านมาเนื่องมาจาก
ความแตกต่างทางด้านสัญชาติ 

มาตรา 16 สิทธิในการสมรสและครอบครัว ชายหรือหญิงที่ เติบโตแล้วมีสิทธิที่จะท าการ
สมรสและตั้งครอบครัวโดยไม่มีผู้ใดสามารถที่จะ
ขัดขวางอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ศาสนาหรือ
ประเทศของชายหรือหญิงเหล่านั้นเป็นสาเหตุ
เมื่อชายและหญิงทั้งสองฝ่ายต้องเห็นพ้องกันใน
การสมรสและมีสิทธิเสมอภาคกันในการสมรส 
รวมทั้ง มีสิทธิเสมอภาคกัน หากตัดสินใจที่จะยุติ
การสมรส 

มาตรา 17 สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินส่วน
บุคคล 

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิในการครอบครอง
ทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของตามล าพังหรือ  
ย่อมมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินร่วมกับ
ผู้อ่ืนและไม่มีมนุษย์ผู้ใดสามารถพรากทรัพย์สิน
ไปโดยปราศจากเหตุผลอันควร 

 

ที่มา: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2555). 
 

ตารางที่ 2.3 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิทางการเมือง 
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ปฏิญ
ญา

สากล
ว่า

ด้วย
สิทธิ
มนุษ
ยชน
ว่า 

ด้วย
สิทธิ
ทาง
การเ
มือง 

 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

มาตร
า  18 
เ ส รี ภ
า พ
ทางด้
า น
ศรัทธ
าและ
ศาสน
า 

มนุษย์ทั้งหลายสามารถที่จะศรัทธาในสิ่งที่ตนเองต้องการที่จะศรัทธาโดยสามารถมีความคิด
ว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดและสามารถที่จะมีศรัทธาในศาสนาใด ๆ ก็ตามที่ตนต้องการและ
สามารถที่จะเปลี่ยนศาสนาที่ตนนับถือได้หากตนเองต้องการโดยปราศจาก การถูกแทรกแซง 

มาตร
า  19 
เ ส รี ภ
า พ
เ กี่ ย ว
กั บ

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิที่จะแสดงกับคนอ่ืนๆ ว่าตนมีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการได้รับค าสั่งให้ปิดปากเงียบโดยอาจอ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังวิทยุและมีสิทธิ
ตีพิมพ์ความคิดเห็นต่าง ๆ ของตนเองและส่งไปยังสถานที่ใด ๆ ก็ตามไดโดยไมมีผู้ใดสามารถ
ที่จะหยุดยั้งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรได 
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ปฏิญ
ญา

สากล
ว่า

ด้วย
สิทธิ
มนุษ
ยชน
ว่า 

ด้วย
สิทธิ
ทาง
การเ
มือง 

 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

ความ
คิดเห็
นและ
ข้อมูล  
ข่าวส
าร 

มาตร
า  20 
สิ ท ธิ
ใ น
ก า ร
ร่ ว ม
ชุมนุม
อย่ า ง
ส ง บ
และ 

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิในการร่วมชุมนุมอย่างสงบกับประชาชนทั่วไปและสามารถสมาคม
กับคนที่ตนต้องการแต่ไมมีมนุษย์ผู้ใดสามารถบังคับให้มนุษย์ทั้งหลายไปร่วมหรือเป็นสมาชิก
ของมนุษย์หรือกลุ่มใด ๆ 
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ปฏิญ
ญา

สากล
ว่า

ด้วย
สิทธิ
มนุษ
ยชน
ว่า 

ด้วย
สิทธิ
ทาง
การเ
มือง 

 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

ก า ร
สมาค
ม กั บ
ผู้อื่น 

มาตร
า  21 
สิ ท ธิ
ใ น
ก า ร
เ ข้ า
ร่ ว ม
ค ณ ะ
รัฐบา
ลและ 
ก า ร
เลื อก

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิในการเป็นบุคคลหนึ่งในคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกโดยบุคคล
เหล่านั้นในการเลือกตั้งที่มีความยุติธรรมซึ่งการนับคะแนนและแต่ครั้งจะต้องมีบรรทัดฐาน
เดียวกันและการที่จะไปเลือกตั้งในสถานที่แห่งใดนั้นเป็นหน้าที่ของท่านเองเนื่องจาก
ประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงดังนั้นรัฐบาลจึงสมควรกระท าในสิ่งที่เป็นความต้องการของ
ประชาชน 
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ปฏิญ
ญา

สากล
ว่า

ด้วย
สิทธิ
มนุษ
ยชน
ว่า 

ด้วย
สิทธิ
ทาง
การเ
มือง 

 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

ตั้ ง
โ ด ย
เสรี 
 

ที่มา: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2555). 
 

ตารางที่ 2.4 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า 
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

มาตรา 22 สิทธิในความมั่นคงทางสังคม มนุษย์ทั้ งหลายย่อมมีสิทธิ ในฐานะที่ เป็น
พลเมืองของโลกที่มีสิทธิเสรีภาพในการไดรับ
การตอบสนองทางด้านความต้องการขั้น 
พ้ืนฐาน เพ่ือที่จะสามารถให้สามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยแต่ละประเทศรวมทั้งกลุ่ม
ประเทศต่าง ๆ สมควรที่จะให้ความ ช่วยเหลือ
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ทั้งหลาย
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า 
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

ในฐานะที่เป็นพลเมืองของโลก 

มาตรา 23 สิทธิในงานที่พึงปรารถนาและการเป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงาน 

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิในการแสวงหางาน 
หรือย่อมมีสิทธิในการเลือกงานโดยการเข้าเป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงาน และมีสภาพการ
ท างานที่มีความปลอดภัยโดย ได้รับการคุ้ม 
ครองเมื่อไม่ มีงานท าและสมควรที่จะได รับ
ค่าจ้างเท่ากับคนอ่ืน ๆ ที่ท างานในลักษณะ
เช่นเดียวกันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติโดยต้องมี
การก าหนดค่าจ้างที่เพียงพอที่แต่ละครอบครัว
จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและหมาย 
ความว่าหากมนุษย์ทั้งหลายไดรับค่าจ้างที่ไม
เพียงพอแล้วรัฐสมควรให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านต่าง ๆ 

มาตรา 24 สิทธิที่จะไดรับการพักผ่อนและการมี
เวลาว่าง 

มนุษย์ทั้ งหลายย่อมมีสิทธิที่ จะ ได้ รับการ
พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งจะต้องมีการก าหนด
จ านวนชั่วโมงท างานและจะต้องได้รับการ
อนุญาตให้มีวันหยุดโดยไดรับค่าจ้างเป็นครั้ง
คราวด้วย 

มาตรา 25 สิทธิในการครองชีพที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอ 

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิในการได้รับสิ่งที่
ต้องการในอันที่จะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีอันไดแ้ก่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
และการไดรับการรักษาพยาบาลการมีสิทธิใน
การไดรับความ ช่วยเหลือจากสังคมในกรณีที่
การเจ็บป่วยหรือ ในกรณีที่ไม่มีงานท า รวมทั้ง
เมื่อชราภาพลงหรือในกรณีที่เป็นหม้ายหรือ
ด้วยเหตุใด ๆ ก็ ตามที่ไมสามารถท างานต่อไป
ไดโดยมิได้เกิดจากความผิดของตัวเอง 

มาตรา 26 สิทธิทางการศึกษา มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า 
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

อย่างน้อยที่สุดในปีแรก ๆ ของชีวิตการศึกษา
โดยสมควรเป็นการให้เปล่าและสมควรก าหนด
การศึ กษาภาคบั งคับส าหรั บทุ กคนส่ วน
การศึกษาในระดับต่อมาสมควรก าหนดให้แก
บุ คคลผู้ ที่ มี ค ว ามต้ อ ง ก า รและสามา รถ
รับผิ ดชอบตนเองได้  รวมทั้ ง การช่ วยให้ 
ประชาชนสามารถเป็นคนดีที่สุดเท่าที่สามารถ 
จะเป็นได้ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชน 

มาตรา 27 สิทธิในการมีส่วนร่วมในชีวิตทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิในการเข้าร่วมและ
เป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งศิลปะ ดนตรีและ
วรรณกรรม ดั งนั้นจึ งสมคว รได้ รั บความ
เพลิดเพลินในศิลปะและการมีส่วนในการ 
แบ่งปันผลโยชนที่ เกิดขึ้นจากการค้นพบสิ่ง 
ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยหากมีการ 
ค้นพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว สมควรได้รับเกียรติยศ 
และสามารถแสวงหารายไดจากสิ่งนั้นด้วย 

ที่มา: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2555). 
 
 
 

ตารางที ่2.5 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วย หน้าที่

และความ รับผิดชอบต่อชุมชน 
หลักท่ีถูกบรรจุในกฎหมาย 

มาตรา 28 สิทธิในระเบียบสังคมซึ่งสนับสนุนเอกสาร
ฉบับนี้ 

มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิที่จะอยู่ในโลก ซึ่ง
ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพย่อมเป็นสิ่งที่
ได้รับความเคารพและได้รับการเสริมสร้างให้ 
เกิดข้ึน 

มาตรา 29 หน้าที่ของชุมชนที่จ าเป็นส าหรับการ มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีสิทธิและความรับผิด 
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พัฒนาอย่างเสรีและเต็มศักยภาพ  ชอบในสถานที่ที่อยู่อาศัยและมนุษย์ทั้งหลาย
ที่อยู่แวดล้อม จึงสมควรใช้ความระมัดระวัง
กับผู้อ่ืน โดยการที่จะเพลิดเพลินกับเสรีภาพมี
ความจ าเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายและ
การก าหนดขอบเขตแห่งการเคารพสิทธิของ
มนุษย์ทุก ๆ คน เพ่ือสนองตอบต่อความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีการรักษาสันติภาพแห่งโลกและ
การสนับสนุนองค์การสหประชาชาติ 

มาตรา 30 เสรีภาพจากการถกแทรกแซงโดยรัฐหรือ
บุคคลในสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  

ไม่มีส่วนใดในค าแถลงนี้ที่สื่อความหมายว่า 
บุคคลใดก็ตามอาจจะท าให้สิทธิของมนุษย์
ทั้งหลายอ่อนด้อยลงหรือสิทธิของมนุษย์
ทั้งหลายถูกพรากสิทธิไป  

ที่มา: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2555). 
 
 ดังนั้นการก าหนดให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐจะต้องให้การสนับสนุนกระบวนการในการคุ้มครองและการก าหนดเป็น
หลักการและบรรทัดฐานที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งไทยเองก็ต้องปฏิบัติตามโดยการก าหนดให้
ประเทศต่าง ๆ จะต้องมีการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์โดยการ
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของแต่ละประเทศอันประกอบไปด้วยหลักการ
ดังต่อไปนี้  
 
 (1) การก าหนดสิทธิแห่งความเสมอภาคและเสรีภาพจากการเลือกปฏิบัติ  
 (2) การก าหนดสิทธิในการมีชีวิตเสรีภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล  
 (3) การก าหนดเสรีภาพจากการทรมานและการปฏิบัติที่เป็นการบั่นทอนความเป็น
มนุษย์  
 (4) การก าหนดสิทธิที่จะไดรับการรับรองในฐานะที่เป็นบุคคลตามกฎหมาย  
 (5) การก าหนดสิทธิแห่งความเสมอภาคตามกฎหมาย  
 (6) การก าหนดสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องโดยตุลาการผู้มีความเชี่ยวชาญ  
 (7) การก าหนดเสรีภาพจากการถูกจองจ าและเนรเทศตามอ าเภอใจ 
 (8) การก าหนดสิทธิในการสืบพยานแบบยุติธรรม  
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 (9) การก าหนดสิทธิในอันที่จะไดรับการพิจารณาในฐานะผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการ
พิสูจน์ว่ามีความผิดจริง  
 (10) การก าหนดเสรีภาพจากการถูกแทรกแซงในเรื่อง ส่วนตัว ครอบครัว บ้านเรือน
และการติดต่อทางจดหมาย  
 (11) การก าหนดสิทธิในการโยกย้ายถิ่นที่อยู่โดยเสรีทั้งการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ภายใน 
ประเทศและการโยกย้ายถิ่นที่อยู่นอกประเทศ  
 (12) การก าหนดเสรีภาพทางด้านศรัทธาและศาสนา  
 (13) การก าหนดเสรีภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร  
 (14) การก าหนดสิทธิในการรวมชุมนุมอย่างสงบและการสมาคมกับผู้อ่ืน  
 (15) การก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมในคณะรัฐบาลและการเลือกตั้งโดยเสรี  
 (16) การก าหนดสิทธิในความมั่นคงทางสังคม  
 (17) การก าหนดสิทธิในงานที่พึงปรารถนาและการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน  
 (18) สิทธิในการครองชีพที่มีมาตรฐานเพียงพอ  
 (19) การก าหนดสิทธิทางการศึกษา  
 (20) การก าหนดสิทธิในการมีส่วนร่วมในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน  

 (21) การก าหนดสิทธิในระเบียบสังคมซึ่งสนับสนุนเอกสารฉบับนี้  
 (22) การก าหนดหน้าที่ของชุมชนที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาอย่างเสรีและเต็มศักยภาพ  
 (23) การก าหนดเสรีภาพจากการถูกแทรกแซงโดยรัฐหรือบุคคลในสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น 
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บทที ่3 
การจัดท ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

3.1 ประวัติการจัดท ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นฉบับที่ 20 ซึ่งจัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในระหว่างช่วง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลัง
การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่ งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ 

เนื่องจากการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 และการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท าให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2557 ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญชุดแรก จ านวน 36 คน ซึ่งสมาชิกมาจากการแต่งตั้ง
ทั้งหมด มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน แต่ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 สภาปฏิรูป
แห่งชาติ มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการฯ ท าให้มีการตั้งคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ จ านวน 21 คน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น
ประธาน 

ในที่สุด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติกระท า
รัฐประหารและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ต่อมาในวันที่ 22 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งก าหนดให้
มีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จ านวน 36 คน สรรหามาจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญถาวร
ฉบับใหม่ และก าหนดให้คณะกรรมมาธิการฯ ร่างรัฐธรรมนูญให้ เสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแห่งชาติวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้
เทียนฉาย กีรนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมมาธิการฯ ซึ่งมี
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน 

ซึ่งท าให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุม
ต่างๆ ตามที่มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวก าหนด ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เดิมมี 315 มาตรา 
หลังจากได้รับข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วนั้น คณะกรรมมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ปรับแก้
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เนื้อหาให้เหลือ 285 มาตรา แต่ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการฯ ส่งผลให้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมมาธิการฯ สิ้นสุดลงใน
วันนั้น 

โดยในรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 39/1 ก าหนดว่า “ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง หรือนับแต่วันที่
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง หรือนับแต่วันที่ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป ให้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินยี่สิบคน เพ่ือท าหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง” 

โดยในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ได้ลงนามค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญจ านวน 21 คนโดย
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน 

3.1.1 รายนามคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
1. มีชัย ฤชุพันธุ์ (ประธาน)
2. กีระณา สุมาวงศ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
5. ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
6. รองศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
7. เธียรชัย ณ นคร
8. นรชิต สิงหเสนี
9. พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
10. ปกรณ์ นิลประพันธ์
11. ประพันธ์ นัยโกวิท
12. ภัทระ ค าพิทักษ์
13. ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
14. พลตรี วิระ โรจนวาศ
15. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
16. สุพจน์ ไข่มุกด์
17. ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
18. อภิชาต สุขัคคานนท์
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19. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
20. อัชพร จารุจินดา
21. พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช

3.1.2 ล าดับเวลาของการร่างรัฐธรรมนูญ 
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

แถลงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหา 16 หมวด 279 
มาตรา วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ แถลงข่าวเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) พ.ศ. 2559  

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วาระ 2 และ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่มีพลเอก สมเจตน์ บุญถนอม เป็น
ประธาน โดยมีสาระส าคัญ คือ เปิดโอกาสให้แสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญได้โดยไม่ปิดกั้น แต่
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยใช้เวลาผ่าน 5 ชั่วโมง และไม่ใช้ลงคะแนนโดยใช้เครื่องลงคะแนน 

โดยในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เพ่ิม
ค าถามประชามติว่าจะให้รัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีใน 5 ปีหลังรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
ได้หรือไม ่ 

หลังจากนั้นในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ
ก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ 

3.2 องค์ประกอบของรัฐธรรมนูญ 2560 

รัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบด้วย 16 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 
หมวด 1 บททั่วไป  
หมวด 2 พระมหากษัตริย์  
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  
หมวด 7 รัฐสภา  
หมวด 8 คณะรัฐมนตรี  
หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์  
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หมวด 10 ศาล  
หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ  
หมวด 12 องค์กรอิสระ  
หมวด 13 องค์กรอัยการ  
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และบทเฉพาะกาล 

3.3 การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 

การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ถูกจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในเวลา 08:00–16:00 น. เพ่ือให้ความ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ และมีส่วนเพิ่มเติมที่ถูกก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับ
แต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  เ พื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อ 
เนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติการออกเสียงประชามติครั้ ง นี้ มีการแต่งตั้ งพลต ารวจเอก 
ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล เป็น ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียง
ประชามติ 

โดยสรุปผลในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญผลออกมาปรากฏว่าร่าง
รัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 15,562,027 คะแนนขณะที่ค าถามพ่วงว่าด้วยการ
ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีภายในระยะเวลา 5 ปีแรก
ผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 13,969,594 คะแนน จากนั้นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญน า
ร่างรัฐธรรมนูญไปปรับปรุงในบางมาตราและในบทเฉพาะกาลเพ่ือให้เข้ากับค าถามพ่วงเป็นเวลา 30 
วันหลังจากนั้นเมื่อปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะท าการส่งร่าง
กลับคืนนายกรัฐมนตรีให้น าขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือให้ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือ
ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
จะได้ท าการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ส าคัญ 4 ฉบับจากทั้งหมด 10 ฉบับได้แก่ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลื อกตั้ง โดยสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะได้ส่งความคิดเห็นไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือประกอบ
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จากนั้นจะได้ส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับ โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 8 เดือนหรือ 240 วัน จากนั้น 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ท าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีก 6 ฉบับจน
ครบ 10 ฉบับเพ่ือจะเข้าสู่การเลือกตั้ง 
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บทที ่4 
วิเคราะห์เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในประเด็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

4.1 บทวิเคราะห์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ส าหรับประเด็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะถูกบัญญัติไว้ใน
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในมาตรา 25-49 ของรัฐธรรมนูญเป็นหลักและส่วนอ่ืนๆ 
อันได้แก่ สิทธิบางประการก็ถูกก ากับไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐและหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ โดย
แบ่งเป็นหมวดและประเด็นย่อยได้ ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 สิทธิเสรีภาพและการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
เห็นได้ชัดเจนจากมาตรา 25 ที่มีการบัญญัติถึงการให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชน

ชาวไทยเอาไว้ในมาตราดังกล่าวอย่างชัดเจน ให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นไปได้ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการเขียนเอาไว้อย่างครอบคลุมอย่างกว้างและลึก สังเกตได้จาก
การที่มีการบัญญัติในเนื้อหามาตรานี้ ที่บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคคลนั้นสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพตราบเท่าที่
ไม่ไปกระทบกระเทือนต่อ สิทธิและเสรีภาพของคนอ่ืนหรือไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ 
นอกจากนี้ในท้ายมาตรา 25 ยังแสดงให้เห็นถึงการที่มีสิทธิที่สามารถจะปกป้องสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเองหากถูกละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการยกมาตรานี้เพ่ือไปสามารถใช้ต่อสู้ในชั้นศาลได้ นอกจากนี้ยังมี
การขยายเอาไว้เพ่ิมเติมในส่วนท้ายมาตราดังกล่าวในการที่จะมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ
อีกด้วย ที่ส าคัญหากจะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายจะต้องไม่ขัดต่อหลักนิ ติ
ธรรมเป็นอันขาดและที่ส าคัญตามประเด็นเรื่องการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นจะต้องไม่กระทบ 
กระเทือนต่อสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งถูกบัญญัติไว้ใน
มาตรา 26 ให้เป็นเงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ อาจกล่าวได้ว่าการจ าหรือการตรากฎหมายใด ๆ 
จะต้องเป็นไปตามที่เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ก าหนดไว้และต้องไม่กระทบต่อสาระส าคัญ
ของสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนรัฐธรรมนูญยังมุ่งคุ้มครองไม่ให้มีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพที่เกินกว่า
เหตุต้องมีเหตุผลส าคัญเท่านั้น 

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 นั้นยังคงไว้ซึ่งหลักการของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 ซึ่งได้มีการแก้ไขหลักการเดิมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเคยก าหนดให้การใช้สิทธิและ
เสรีภาพต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยแก้ไขใหม่ให้เป็น ให้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ทันที
ไม่ต้องรอให้มีกฎหมายบัญญัติขึ้นเสียก่อน มีการตัดข้อความเดิมที่เคยบัญญัติว่า “ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” ในมาตราต่าง ๆ ออก และบัญญัติ สาระแห่งสิทธิและเสรีภาพไว้ในเนื้อหาของแต่
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ละมาตราแทน การตรากฎหมายที่จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ การตรากฎหมายที่จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25601 

4.1.2 ความเสมอภาค 
มีการบัญญัติปรากฏในมาตรา 27 ซึ่งมีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอ

ภาคตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม ซึ่งมีการเขียนครอบคลุมถึงในหลากหลายเรื่อง อาทิเช่น ความเสมอ
ภาคของชายและหญิง และยังครอบคลุมไปถึงประเด็นการเลือกปฏิบัติไม่ที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่แยก
เชื้อชาติ ภาษา เพศ  ฐานะ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการบัญญัติที่กว้างขวางและครอบคลุมการให้ความ
คุ้มครองความเสมอภาคเอาไว้ และยังจ าแนกประเด็นในการให้ความเสมอภาคเอาไว้ เช่น ความเสมอ
ภาคตามกฎหมาย ความเสมอภาคในการยุติธรรม ความเสมอภาคในการเข้ารับราชการ และความ
เสมอภาคในการรับแบ่งภาระจึงถือได้ว่ามีการก าหนดและคุ้มครองตลอดจนให้ความเสมอภาคต่อ
บุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นมุ่งคุ้มครองเป็นหลักอย่างตอบโจทย์ต่อเจตนารมณ์  

โดยเมื่อดูจากมาตราดังกล่าวในประเด็นนี้อาจแบ่งหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
ได้ดังนี้2 

1. ความเสมอภาคโดยกฎหมาย
2. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
3. ความเสมอภาคในการเข้ารับราชการ
4. ความเสมอภาคในการรับภาระ (อาทิเช่น เสียภาษี รับราชการทหาร)
เมื่ออยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วทุกคนมี ความเสมอภาค ความ

เท่าเทียมกัน ความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญ ความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย และเสมอภาคใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมือง แต่ทั้งนี้นั้นไม่ได้หมายความถึงความเสมอภาคในฐานะความ
เป็นอยู่ของบุคคล อาทิ เช่น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานและหน้าที่ที่มากกว่าในต าแหน่งหนึ่งก็
ย่อมจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อย แบบนี้ไม่ใช่เรื่องความเสมอภาคใน
รัฐธรรมนูญ แต่โดยผลของหลักความเสมอภาคท าให้รัฐธรรมนูญต้องมีรับรองหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมในรัฐธรรมนูญ นั่นหมายความว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วย
เหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา อาทิ เช่น การศึกษาอบรมหรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นการเลือก

1 พงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์, สิทธแิละเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2560 (กรุงเทพฯ: ส านักกฎหมายส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560), 6. 

2 เรื่องเดียวกัน, 7. 
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ปฏิบัติที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน เช่น กรณี ก่อนปี พ.ศ. 2540 ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
มีการก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษา แต่ละสาขาวิชาไว้ เช่น คณะพยาบาล
จะก าหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นคนโสดและอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปีอีกทั้งต้องมีส่วนสูงไม่
ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร และน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 40 กิโลกรัม ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะสถานะของบุคคล อายุ เหตุมาจากสภาพทางกาย ดังนั้น ในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2541 ภายหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีการบัญญัติ
เรื่องการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เงื่อนไขและคุณสมบัติดังกล่าวจึงถูก
ยกเลิกไปในภายหลัง3  

4.1.3 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
จากประเด็นนี้นับว่าเป็นความส าคัญในการที่มุ่งคุ้มครองปกป้องสิทธิและเสรีภาพใน

ร่างกายและชีวิตถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 28 ให้ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลจะกระทบ 
กระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายไม่ได้ นั้นต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น 
การจับกุม การคุมขัง ต้องมีค าสั่งของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ จะกระท าเกินกว่านี้ไม่ได้ 
รวมไปถึงการห้ามไม่ให้มีการกระท าทารุณและโหดร้ายไว้ด้วย ซึ่งนับได้ว่ามีการบัญญัติในประเด็น
ดังกล่าวที่มุ่งคุ้มครองปกป้อง สิทธิและเสรีภาพอันควรมีของบุคคลในชีวิตและร่างกายเอาไว้ 

4.1.4 สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง 
จากรัฐธรรมนูญนี้มีมี เรื่องการคุ้มครองสิทธิเรื่องนี้บัญญัติไว้ในมาตรา 29 ซึ่งต้องการให้

ไม่เกิดโทษทางอาญาที่ย้อนหลังไป ก่อนที่กฎหมายนั้นจะได้ถูกบัญญัติหรือตราขึ้นมา นอกจากนี้ยังมุ่ง
คุ้มครองและให้ความยุติธรรมในการที่ให้ผู้ต้องหานั้นไม่มีความผิดจนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาล
ออกมาทั้งในแง่ของการปฏิบัติด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความชัดเจนมากในประเด็นดังกล่าวที่
รัฐธรรมนูญมุ่งต้องการให้คุ้มครองและพิทักษ์เอาไว้  

4.1.5 สิทธิการไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน 
จากรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่ไม่ให้มุ่งเกณฑ์แรงงานคนหรือน าคนมาใช้แรงงานเป็นการ

ทั่วไปขึ้นมาเพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิดังกล่าวนี้เอาไว้ ท าให้รัฐธรรมนูญนั้นตราเหตุที่จะสามารถ
เกณฑ์แรงงานเอาไว้ในไม่กี่ประเด็น เช่น ภัยพิบัติหรือการเกิดสงครามเท่านั้น เพราะต้องการปกป้อง
สิทธิดังกล่าวเอาไว้นั้นเอง จึงไม่มีเจตนาต้องการให้ใช้แรงงานของบุคคลเพื่อการอ่ืนใดที่ไม่จ าเป็น 

4.1.6 เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
หลักการหนึ่งในการมีเสรีภาพที่ส าคัญคือ การมีเสรีภาพในความเชื่อในการนับถือศาสนา

หรือลัทธิต่าง ๆ ซึ่งในรัฐธรรมนูญนี้ได้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา 31 มีการเขียนและบัญญัติให้ครอบคลุม

3 เรื่องเดียวกัน, 8. 
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ในการให้เสรีภาพในการนับถือความเชื่อศาสนาหรือลัทธิตราบเท่าที่สิ่งเหล่านั้นไม่ขัดหรือเป็นอันตราย
หรือกระทบต่อสังคม รวมถึงเสรีภาพในการไม่นับถือศาสนาด้วย เสรีภาพในการถือศาสนามีการ
รับรองและคุ้มครองไว้อย่างสมบูรณ์คือจ ากัดเสรีภาพไม่ได้ แต่การรับรองโดยสมบูรณ์นี้ ไม่รวมถึงการ
แสดงออกด้วย ดังนั้นการแสดงออกซึ่งความเชื่อในทางศาสนาย่อมถูกจ ากัดเสรีภาพได้โดยกฎหมาย
และเสรีภาพในการนับถือศาสนาต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยและต้องไม่เป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

4.1.7 สิทธิส่วนบุคคล 
ส าหรับประเด็นสิทธิส่วนบุคคลนับเป็นหนึ่งในเรื่องส าคัญที่รัฐธรรมนูญนี้ให้การรับรอง

แห่งสิทธิดังกล่าว ปรากฏในมาตรา 32 ที่ให้สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงรวมถึง
ครอบครัวเอาไว้ในมาตรานี้  ซึ่งขยายความได้ว่ารัฐธรรมนูญให้และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอันเป็น 
สิทธิประจ าตัวของบุคคลอันประกอบด้วยเสรีภาพในร่างกาย การด ารงชีวิตมีความเป็นส่วนตัวและ
ความเป็นอยู่ส่วนบุคคล รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองเอาไว้อย่างครอบคลุม แต่ก าหนดข้อแม้เว้นไว้
เพียงเพ่ือท าท่ีจ าเป็นต่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

4.1.8 เสรีภาพในเคหสถาน 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้การรับรองถึงการมีเสรีภาพในเคหสถาน ปรากฏอยู่ในมาตรา 33 ที่

แสดงให้เห็นถึงการเคารพไว้ซึ่งเสรีภาพของบุคคลในเคหสถานนั้น มีการบัญญัติให้การเข้าไปค้น
เคหสถาน หรือที่รโหฐานจะกระท าไม่ได้หากไม่มีหมายศาล เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญเคารพในเสรีภาพ
ของบุคคลที่อาศัยอยู่ในเคหสถานต้องการให้มีความเป็นส่วนตัว ท าให้จ ากัดอ านาจไว้แค่เท่าที่จ าเป็น
และตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แค่นั้น 

4.1.9 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนับเป็นหนึ่งในหัวใจของระบอบประชาธิปไตย การให้

คนมีปากมีเสียงมีส่วนแสดงออกซึ่งความคิดความเห็นในทางการปกครอง ได้รับข่าวสารและความรู้
ความสมารถทางวิชาการก็น าพาไปสู่การถกเถียงและพัฒนาเสรีภาพเรื่องนี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตย ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติไว้ในมาตรา 34 อย่างชัดเจน ที่ให้เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของบุคคล ตลอดจนการมีเสรีภาพทางวิชาการ เมื่อมาดู ใน
ตามมาตรา 34 วรรคสอง จะเห็นว่าเสรีภาพของผู้สอนหรือผู้เรียนในการจะถือเอาและแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็น โดยปราศจากความหวาดกลัวต่อการแทรกแซงตามอ าเภอใจ การใช้เสรีภาพทางวิชาการ
นั้น ต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย และศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกทั้งต้องเคารพและไม่
ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น นับว่าเป็นมีการให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเอาไว้ในมาตรา
ดังกล่าวไว้อย่างกว้างขวางและเปิดโอกาสให้มีการใช้เสรีภาพดังกล่าวเกิดขึ้น 

4.1.10 เสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร 

Ref. code: 25605903011277DYI



38 

เสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร เป็นเรื่องท่ีส าคัญมากต่อระบอบประชาธิปไตย ย่อมต้อง
ไม่โดนปิดกั้นในการน าเสนอข่าวสารตลอดจนรับรู้ข่าวสารนั้นด้วย ตลอดจนไม่สามารถให้แทรกแซง
การมีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสารนั้นด้วยเช่นกัน หนึ่งในเรื่องส าคัญคือวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมี
อิสระและเสรีภาพในการท าหน้าที่ย่อมไม่ถูกรบกวนหรือแทรกแซงเกิดขึ้นแทบจะไม่มีข้อยกเว้นไว้ เว้น
แต่การเกิดสงครามเท่านั้นที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้เป็นข้อยกเว้น ซึ่งหลักการนี้บัญญัติไว้ในมาตรา 35 
ของรัฐธรรมนูญมีการเขียนไว้อย่างชัดเจนถึงข้อยกเว้นดังกล่าวในการจ ากัดเสรีภาพนี้   

4.1.11 เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร 
โดยพ้ืนฐานของมนุษย์แล้วนั้นย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อและสื่อสารระหว่างกันในการ

ส่งสารและรับสารย่อมไม่โดนตรวจสอบ รัฐไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในรัฐธรรมนูญนี้เสรีภาพใน
การติดต่อสื่อสารถูกบรรจุอาไว้ในมาตรา 36 ที่มุ่งให้เสรีภาพดังกล่าวเกิดข้ึนและคุ้มครองไว้ 

4.1.12 สิทธิในทรัพย์สิน 
ในรัฐธรรมนูญนี้นั้นมุ่งปกป้องและให้สิทธิในทรัพย์สินคุ้มครองทรัพย์สินจากการเวนคืน

ของรัฐเท่าที่เป็นไปเพราะความจ าเป็นในไม่กี่ประเด็น เช่น สาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศ และ
ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น ตลอดจนคุ้มครองจากการเวนคืนย่อมได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรมสิทธิ
นี้บัญญัติในมาตรา 37 เอาไว้ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินจากการเวนคืนของรัฐเอาไว้ 

4.1.13 เสรีภาพในการเดินทางและเลือกท่ีอยู่อาศัย 
ตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วย่อมมีอิสระและเสรีในการอาศัยอยู่ในที่ใด ๆ ก็ตาม  

เสรีภาพนี้เป็นเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรและดั้งเดิมมานานแล้ว รวมไปถึงการ
อิสระในการเดินทางไปที่ต่าง ๆ ซึ่งในมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญได้รองรับหลักการดังกล่าวนี้ไว้ด้วย 
หากจะขัดต่อเสรีภาพดังกล่าวนี้ไม่ได้ ซึ่งมาวิเคราะห์ดูแล้วจากมาตราดังกล่าวมีแค่ 3 อย่างเท่านั้น ที่
จะยกเว้น  ได้แก่ 

1. อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือความมั่นคงของรัฐหรือความสงบ
เรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือการผังเมือง 

2. เพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครัว
3. เพ่ือสวัสดิภาพของผู้เยาว์

นับว่าเป็นการบัญญัติที่ครอบเอาไว้และบอกข้อยกเว้นในการใช้เสรีภาพดังกล่าวตาม
มาตรานี้เอาไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนในรัฐธรรมนูญยังมีการเพ่ิมและคุ้มครองการห้าม
เนรเทศผู้ที่ถือสัญชาติไทยออกจากประเทศไทยไม่ได้ รวมถึงการคุ้มครองการห้ามถอนสัญชาติไทยของ
ผู้ที่ได้ด้วยการเกิดเอาไว้ด้วย นับเป็นการคุ้มครองพลเมืองเอาไว้ให้มีหลักที่อยู่อาศัยและสัญชาติต่อ
พลเมืองของรัฐ ซึ่งหลักการนี้อยู่ในมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

4.1.14 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
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จากมาตรา 40 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ทุกคนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพต่าง ๆ มีการ
คุ้มครองรวมไปถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดด้วย ตลอดจนยังมีบทบัญญัติถึงการ
คุ้มครองผู้บริโภคเอาไว้ด้วย นับว่ามีความครอบคลุมเป็นอย่างมาก 

4.1.15 สิทธิในข้อมูลข่าวสาร 
ปรากฏอยู่ในมาตรา 41 ที่รับรองให้มีสิทธิในข้อมูลข่าวสารทั้งบุคคลและรวมถึงชุมชน

ด้วยให้มีสิทธิดังกล่าวนี้ ซึ่งหลักการตามสิทธินี้ถูกรับรองและคุ้มครองไว้ชัดเจน  โดยสามารถแบ่งเป็น
หลักการย่อยแห่งสิทธิตามมาตราดังกล่าว ได้ดังนี้ 

1. สิทธิในการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครองครอง
ของหน่วยงานของรัฐ 

2. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาที่รวดเร็ว 

3. สิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือละเว้น
การกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งสิทธินี้มีการรับรองเอาไว้อย่างละเอียดในแง่ของตัวกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้
ในมาตราดังกล่าว 

4.1.16 เสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
เสรีภาพในการรวมกลุ่ม รวมเป็นสมาคม องค์กร และอ่ืน ๆ ถูกบัญญัติเอาไว้ในมาตรา 42 

ที่ต้องการให้เกิดการรวมกลุ่ม สร้างสมาคม ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ทุกคนมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ซึ่ง
รัฐธรรมนูญคุ้มครองให้ไม่สามารถจะมาจ ากัดเสรีภาพอันนี้ได้ ยกเว้นเพียงแค่เหตุที่กฎหมายก าหนดไว้ 
อันได้แก่ รักษาความสงบและศีลธรรมอันดีของประชาชน, คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ, ป้องกันและ
ขจัดการผูกขาด เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นองค์กรหรือสมาคมต่าง ๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
หลักการสิทธิและเสรีภาพที่ต้องรักษาและคุ้มครองไว้ ซึ่งรัฐธรรมนูญก็มีเจตนารมณ์ที่มุ่งปกป้อง
เสรีภาพดังกล่าวไว้ 

4.1.17  สิทธิในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาตลอดจนสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มุ่งสร้างให้เกิดความตระหนักและให้สิทธิส าหรับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

วัฒนธรรม จารีตและประเพณีของชาติเอาไว้ด้วย เพ่ือเป็นการรักษารากฐานทางวัฒนธรรมของชาติ
เอาไว้ด้วย เขียนไว้อย่างครอบคลุมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ กล่าวโดยง่ายคือ เขียนไว้ครอบคลุม
ทั้งหมดท่ีเกี่ยวกับจารีต ประเพณีจากภูมิภาคต่าง ๆ ของรัฐไทยต้องมีสิทธิที่จะได้รับการอนุรักษ์โดยให้
ทั้งเป็นสิทธิของบุคคลและชุมชนเอาไว้ นอกจากนี้ยังเขียนครอบไปถึงการจัดการและการเอาประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ด้วย ซึ่งสิทธิดังกล่าวข้างต้นนี้อยู่ใน
มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญนี้ และยังมุ่งสร้างให้เกิดการมีสิทธิทั้งในแง่การเข้าชื่อให้หน่วยงานของรัฐ

Ref. code: 25605903011277DYI



40 

ต้องด าเนินการหรือท าตามอันก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามสิทธิขึ้นมาในอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ใน
ส่วนท้ายของมาตรา 43 นี้ยังได้ค านึงถึงการให้มีระบบสวัสดิการชุมชนเอาไว้อีกทางหนึ่งด้วย 

4.1.18 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การชุมนุมอย่างสงบเพ่ือแสดงออกถึงจุดยืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเป็นการเรียกร้อง

ข้อเสนอหรือความเห็นใจ สิ่งเหล่านี้นับเป็นเสรีภาพที่พึงมีในระบอบประชาธิปไตยที่พึงท าได้ภายใต้
กรอบของกฎหมาย นับเป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทางสังคม เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้เสรีภาพในการชุมนุมของบุคคล
และปกป้องในการใช้เสรีภาพดังกล่าวเอาไว้ไม่ให้โดนจ ากัด เว้นแต่เหตุบางประการ เช่น ความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเอาไว้  
รัฐธรรมนูญนี้จึงต้องการให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีอาวุธได้ออกมาเคลื่อนไหว
หรือขับเคลื่อนความเห็นต่างทางสังคมและจุดยืนทางการเมืองหรือเรื่องอ่ืน ๆ ก็ตามนั้นเป็น
เจตนารมณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนมาและให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้นั้นเอง 

4.1.19 เสรีภาพในการตั้งพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองนับเป็นกลไกหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นตัว

ขับเคลื่อนในการเป็นกลุ่มตัวแทนทางการเมืองหรืออุดมการณ์ของสังคมที่เข้ามาสู่การเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในสภา ดังนั้นการให้มีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองจึงเป็นเรื่ องส าคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมและพัฒนาระบบการเมืองให้ก้าวหน้านับเป็น
เสรีภาพอีกหนึ่งข้อที่ต้องรักษาละคุ้มครองให้เกิดกระบวนการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติ
ถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่มตั้งพรรคการเมืองเอาไว้ในมาตรา 45 ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าสามารถจัดตั้ง
พรรคการเองที่ให้เป็นไปตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขเอาไว้อย่างชัดเจน 

4.1.20 สิทธิของผู้บริโภค 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคเห็นได้จากมาตรา 46 ของ

รัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้มีการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตลอดจนการสร้างกลไกและองค์กรที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเอาไว้ให้ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินของรัฐด้วย เพ่ือรักษาสิทธิ
ของผู้บริโภคให้คงไว้ซึ่งหลักการดังกล่าว รวมทั้งยังมีการเขียนขยายเพิ่มเติมให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้เป็นธรรมซึ่งอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐ 

4.1.21 สิทธิได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขจากรัฐ 
การรักษาพยาบาลและการรับบริการพ้ืนฐานทางสาธารณสุขยามเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเป็น

หนึ่งปัจจัยส าคัญที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงจากรัฐ นั้นหมายความรวมถึงผู้ขาดโอกาส 
ยากไร้ก็ย่อมต้องได้รับสิทธิดังกล่าวเช่นเดียวกัน นับว่าเป็นสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์ที่ต้องได้รับสิทธิ
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ดังกล่าว ซึ่งในรัฐธรรมนูญมีการบัญญัติไว้ในมาตรา 47 ที่บัญญัติให้ทุกคนต้องได้รับสิทธิจากการ
บริการสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จากรัฐนับว่าเป็นการก าหนดให้มีสิทธิที่ได้รับการบริการ
ทางสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

4.1.22 สิทธิของแม่ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ 
ในสังคมหนึ่ง ๆ เรื่องของสิทธิผู้ตั้งครรภ์และสิทธิผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ควรจะได้รับความ

ใส่ใจและคุ้มครองสิทธิจากรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน เฉกเช่นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติอยู่ในมาตรา 
48 เอาไว้ให้มีการคุ้มครองทั้งมีสิทธิของมารดา ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ให้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ 
เช่น ผู้ที่เป็นมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังคลอดการคลอดบุตร ต้องได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือ ตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การ
ยังชีพ อีกทั้งยังก าหนดให้ครอบคลุมถึงบุคคลผู้ยากไร้ ให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

4.1.23 การป้องกันการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตย 
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่นับว่าส าคัญที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ในมาตรา 49 เพ่ือ

ป้องกันการใช้สิทธิและเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองในระบอบประ ชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขไว้ด้วยในมาตรานี้ต้องการรักษาและคุ้มครองไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เพ่ือไม่ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพที่เกินจนไปท าลายระบอบการปกครอง เป็น
ความต้องการและเจตนารมณ์ที่ต้องการก าหนดไว้ในมาตรานี้แห่งรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ เพ่ือธ ารง
รักษาและป้องกันการใช้สิทธิและเสรีภาพเกินจากขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพที่ก าหนดไว้ 

4.1.24 สิทธิและเสรีภาพที่ถูกน าไปบัญญัติไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐ 
สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในหลายส่วนก็ถูกเปลี่ยนให้มาบัญญัติและเปลี่ยน

มาเป็นหน้าที่ของรัฐ  อาทิ เช่น การบังคับให้รัฐต้องให้สิทธิในการศึกษากับประชาชนเป็นเวลาสิบสอง
ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นับว่าเป็นการสร้างกลไกให้เกิดสิทธิทางการศึกษาและบังคับให้รัฐต้อง
จัดการให้เกิดสิทธิดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งกลไกการสร้างสิทธิทางการศึกษาดังกล่าวถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 
54 ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ตามมาตรา 54 ยังเป็นการขยายความครอบคลุมในการได้รับสิทธิและ
เสรีภาพในการศึกษาทั้งผู้ที่ขาดโอกาสและยากไร้ก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งรัฐ
จะต้องจัดให้และมาตรานี้ยังเขียนครอบคลุมไปถึงการมีเสรีภาพในการศึกษาและเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและตามความถนัดของตน ตลอดจนบังคับให้ต้องมีการจัดกองทุนเพ่ือสนับสนุนให้คนที่ขาด
โอกาสสามารถเข้ารับการศึกษาหาความรู้ได้ 

นอกจากนี้ในหมวดหน้าที่ของรัฐยังมีการบัญญัติการที่รัฐต้องเป็นกลไกและฟันเฟืองที่
ผลักดันให้เกิดสิทธิอ่ืน ๆ อีก อันได้แก่ สิทธิทางการรับบริการทางสาธารณสุข ซึ่งในหมวดหน้าที่ของ
รัฐนั้นปรากฏว่าถูกบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดบริการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการ
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบัญญัติเอาไว้ในมาตรา 55 อย่างชัดเจนไว้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐ 
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นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการได้รับสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของประชาชนก็ยังถูกจัดให้เป็นหน้าที่ของรัฐ
ที่จะต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นกับประชาชนอย่างทั่วถึง สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
เหล่านี้ อาทิ เช่น น้ าประปา, ไฟฟ้า, ถนนหนทาง เป็นต้น เห็นได้ชัดเจนตามบทบัญญัติในมาตรา 56 
นั้นเองในการบังคับให้รัฐต้องสร้างกลไกให้เกิดการได้รับสิทธิทางสาธารณูปโภค นอกจากนี้หากไปดู
มาตรา 57 ซึ่งเป็นมาตราถัดมานั้นจะพบว่าเป็นการที่บังคับให้รัฐต้องอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 
ประเพณีจารีตต่าง ๆ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้จะไปสอดคล้องกั บ
มาตรา 43 ที่ให้สิทธิดังกล่าวเอาไว้ นับว่าเป็นการสนับสนุนและเพ่ิมกลไกให้เป็นหน้าที่ของรัฐควบคู่ไป
กับสิทธิของบุคคลและชุมชนที่เป็นไปในทางเก้ือกูลและสนับสนุนกัน  

สิ่งที่เพ่ิมเติมเข้ามาอีกในหมวดหน้าที่ของรัฐนั้นยังต้องมีการให้รัฐต้องชี้แจงตลอดจนให้
ข้อมูลหากรัฐจะด าเนินการอะไรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางธรรมชาติและสุขภาวะ
ของประชาชนสิ่งเหล่านี้ต้องประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับค าชี้แจงและข้อมูล ในส่วนนี้บัญญัติไว้ในมาตรา 
58 และรวมไปถึงในมาตรา 59 ที่ให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนซึ่งในส่วน
ถัดมาเป็นส่วนควบคู่กับการรัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารและ
ที่ส าคัญมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติให้รัฐรักษาและสงวนสิทธิในการใช้ดาวเทียม เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลักตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญ เมื่อมาดูและวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าการให้รัฐมี
หน้าที่ตามมาตราดังกล่าวก็เพ่ือรักษาและสงวนสิทธิทั้งด้านการใช้คลื่นความถี่และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้กับประชาชน รวมไปถึงการคุ้มครองการเอารัดเอาเปรียบกับผู้บริโภค ซึ่งเป็นการรักษาสิทธิ
ของผู้บริโภคนั้นเอง ซึ่งตรงนี้ก็จะถูกบัญญัติต่อไปในมาตรา 61 ให้รัฐมีหน้าที่สร้างกลไกเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคข้ึนมาเป็นส่วนสนับสนุนการได้รับสิทธิของผู้บริโภคนั้นเอง 

ดังนั้นในหมวดหน้าที่ของรัฐนั้นจะเห็นได้ว่า เป็นการเขียนขยายเพ่ือให้เกิดกลไกแห่ง
สิทธิโดยถูกจัดให้กลไกดังกล่าวมาเป็นหน้าที่ของรัฐไปโดยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้นเองเพ่ือ
ควบคู่ไปกับการให้สิทธิและเสรีภาพกับประชาชน  

4.1.25 สิทธิและเสรีภาพที่ถูกบัญญัติไว้ในหมวดนโยบายแห่งรัฐ 
ส าหรับเจตนารมณ์หนึ่งของผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ชัดเจนประการหนึ่ง คือการมุ่ง

สร้างให้รัฐธรรมนูญเกิดสิทธิและเสรีภาพกับประชาชน ซึ่งผู้ร่างก็เปลี่ยนและสร้างกลไกตลอดจน
พ้ืนฐานทางการก าหนดให้เกิดสิทธิและเสรีภาพไปควบคู่กับการให้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าว 
เช่นเดียวกันกลไกและแนวนโยบายต่าง ๆ ในหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสิทธิและ
เสรีภาพจึงถูกเปลี่ยนและบัญญัติเพ่ิมให้มาอยู่ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ 

ส าหรับในหมวดนโยบายแห่งรัฐนั้นก็ได้มีบทบัญญัติท่ีชัดเจนและโดเด่นคือการที่รัฐต้องมี
การบริหารงานด้านยุติธรรมที่ส่งเสริมสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 68 ที่ให้รัฐ
จัดระบบบริหารงานในด้านกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงได้นั้นเอง นอกจากนี้ในหมวดนี้ยัง
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มีการเขียนที่ขยายไปถึงให้รัฐมีเรื่องสิทธิในการด ารงชีวิตในสังคมที่รัฐต้องมีและให้ความคุ้มครองที่
ครอบคลุมกับคนไทยทั้งหมดมีบัญญัติอยู่ในมาตรา 70  

ดังนั้นในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐเห็นได้ว่าเป็นความพยายามในส่วนการสร้างเสริม
และสนับสนุนกลไกบางอย่างที่พยายามผลักดันให้เกิดสิทธิและเสรีภาพที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาใน
สังคมไทย 

4.1.26 สิทธิและเสรีภาพที่ถูกบัญญัติไว้ในส่วนอ่ืน ๆ ของรัฐธรรมนูญ 
นอกจากนี้ในส่วนอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญยังมีการบัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ

อีกด้วยเพ่ือเป็นการขยายความครอบคลุมเอาไว้และรองรับหลักการดังกล่าว เช่น การรับรองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ในมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการห้ามปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงสัตว์
หรือเยี่ยงทาส เช่น จะน ามนุษย์มาทดลองเหมือนสัตว์ไม่ได้ และจะใช้สิทธิที่ได้รับการรับรองนี้ท าสิ่งใด
ก็ได้ แต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการรองรับหลักการสากลที่อยู่ในปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่มีผลต่อการวางร่างของสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมีผลผูกพันให้รัฐธรรมนูญของไทย
ต้องมีหลักการเหล่านี้คงไว้ 

4.2 บทวิเคราะห์ความครอบคลุมของเนื้อหาและการบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

จากวัตถุประสงค์ในการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกบัญญัติให้น าประเด็นเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่อยู่ในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้จึงมีการบัญญัติถึงการให้สิทธิและเสรีภาพไว้ที่หลากหลายมาก อาทิเช่น สิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย  เสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิของคนตั้งครรภ์ หรือแม้กระทั้งเสรีภาพในการ
รวมกลุ่มเป็นพรรคการเมืองก็ยังถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ด้านในส่วนเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็นับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการให้สิทธิและเสรีภาพที่
หลากหลายและชัดเจน มีความครอบคลุม ตลอดจนรองรับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เอาไว้ในเนื้อหาและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ 

จะเห็นได้จากในส่วนของเนื้อหาในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ 
อย่างที่ทราบกันดีกว่าการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญนั้นได้รับผลมาจากหลักปฏิญญากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยลงนามไว้ การก าหนดให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐจะต้องให้การสนับสนุนกระบวนการในการ
คุ้มครองและการก าหนดเป็นหลักการและบรรทัดฐานที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งไทยเองก็ต้อง
ปฏิบัติตามโดยการก าหนดให้ประเทศต่าง ๆ จะต้องมีการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้น
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พ้ืนฐานของมนุษย์โดยการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของแต่ละประเทศ หากดูใน
รายละเอียดของบทบัญญัติในมาตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้แล้ว จะพบว่าทั้งหมดล้วนเป็นไปตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแทบทั้งสิ้น เห็น
ได้ชัดในเรื่องต่าง ๆ ในการให้ก าหนดสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ที่ครอบคลุมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เช่น  สิทธิแห่งความเสมอภาค,  สิทธิในทรัพย์สิน, เสรีภาพในการนับ
ถือศาสนา, เสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร, สิทธิในการได้รับการศึกษา, สิทธิในการชุมนุม, สิทธิการโยกย้าย
ที่อยู่โดยเสรี เป็นต้น โดยจะเห็นได้จากสาระส าคัญของมาตราต่าง ๆ ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยที่มีความสอดคล้องและมีหลักการในลักษณะเดียวกันกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนไม่ว่าจะเป็นการให้ได้รับการศึกษา การนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ ความเป็นส่วน
บุคคล การแสดงความคิดเห็น การใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งหลักการแห่งสิทธิเหล่านี้ได้ถูก
บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แทบทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าแทบทั้งสิ้นในบทบัญญัติในเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญรับเอาหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาไว้ในสาระส าคัญมีหลักการเหล่านี้รองรับเอาไว้ การที่มีบทบัญญัติในลักษณะนี้
ที่เป็นไปตามปฏิญญาจึงท าให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญนั้นมีความเป็นสากลและ
ครอบคลุม ที่ส าคัญที่สุดคือ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในการที่จะได้รับสิทธิและเสรีภาพ
ต่างๆ เพราะประชาชนเองนั้นแหละที่เป็นผู้ได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวโดยตรง  
จะเห็นได้ว่าในส่วนของเนื้อหาของรัฐธรรมนูญในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีเนื้อหาที่ครบ
ตามหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดังนั้นในแง่ของบทบัญญัติจึงมีความสมบูรณ์เป็น
อย่างยิ่งและมีความเป็นสากลด้วย จึงนับได้ว่าการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี
ความครอบคลุมและเป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนที่ก าหนดเอาไว้ มีบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและหลากหลายของสิทธิ และ
เสรีภาพ 

นอกจากนี้ในแง่ของบทบัญญัติตามมาตรามีเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจนในตัวบท 
มีการเขียนด้วยถ้อยค าที่สละสลวย สิทธิและเสรีภาพทั้งหมดที่กล่าวมาในส่วนแรกกรับรองอย่าง
ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ  อีกทั้งหลายส่วนถูกบังคับให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดให้มีสิทธิและเสรีภาพ
เอาไว้ โดยวัตถุประสงค์ของผู้ร่างนั้นเกิดมาจากการพบว่า จากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นมี
สิทธิและเสรีภาพในหลายประการที่เขียนเอาไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพที่ไม่ได้ถูกน ามาปฏิบัติจริง 
ดังนั้นเลยน าในหลายส่วนไปบัญญัติไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐเอาไว้เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชน
ขึ้นมา ซึ่งท าให้มีการโยกย้ายสิทธิและเสรีภาพบางส่วนมาไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐและยังมีบางส่วน ก็
ไปอยู่ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ อีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพส าหรับรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้หากเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าอย่างรัฐธรรมนูญ 2550 แล้วจะพบว่าเกิดการรวบ
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มาตราเข้ามาให้กะทัดรัดเป็นมาตราเดียวที่เขียนได้ครอบคลุมเอาไว้อย่างจะเห็นได้ในหลายมาตรา เช่น 
จะพบว่า มาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญ 2560 นั้นเป็นการรวบเอามาตรา 26-28 ของรัฐธรรมนูญ 2550 
เข้ามาเป็นใจความส าคัญและปรับการเขียนใหม่ให้ครอบคลุมและตอบวัตถุประสงค์ของเจตนารมณ์
เอาไว้เช่นเดิม แต่เข้าใจได้ง่ายข้ึนกว่าเดิมและไม่ทับซ้อนในหลายมาตรา นับว่าเป็นการเขียนให้กระชับ
มากขึ้นและเนื้อหามีความครอบคลุมออกไปที่สมบูรณ์มากขึ้น มีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพใน
รัฐธรรมนูญไว้อย่างกว้างขวางครอบคลุมไปทั้งผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส คนที่ตั้งครรภ์ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐอีกท้ังยังครอบคลุมทั้งความเป็นสิทธิของบุคคลและชุมชนเอาไว้ด้วย   

ส าหรับอีกเรื่องที่ส าคัญคือการท าให้กฎหมายเกิดการบังคับใช้ ซึ่งการบังคับใช้การ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่เกิดข้ึนนั้นจะพบว่าในหลายส่วนที่เป็นสิทธิและเสรีภาพที่มี
การเปลี่ยนให้สิทธิและเสรีภาพในบางประเด็นไปอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายของรัฐ ใน
ส่วนนี้อาจจะต้องมีกฎหมายลูกตามมาเพ่ือให้เกิดการบังใช้ได้จริงและประกันให้ต้องเกิดผลในทาง
ปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ จึงควรมีการตรากฎหมายลูกและกฎหมายล าดับรองอ่ืนตามมา
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติขึ้น เช่น มาตรา 61 ในรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้รัฐมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ซึ่งมาตรานี้บัญญัติอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐ ควรจะต้องมีการตรากฎหมาย
ล าดับรองขึ้นมาเพ่ือให้เกิดการสร้างกลไกในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม เพราะใน
รัฐธรรมนูญระบุไว้แค่หลักการอย่างกว้างว่าให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู้บริโภค ดังนั้นจึงต้องการกฎหมายลูกมารองรับในรายละเอียดและวิธีการเพ่ือให้เกิดการ
สร้างกลไกดังกล่าวขึ้นมาอย่างชัดเจนมากกว่าแค่หลักการที่มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญเอาไว้ การตรา
กฎหมายล าดับรองขึ้นมาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการก่อให้เกิดการบังคับใช้ได้จริงเพ่ือให้เกิดสิทธิ
และเสรีภาพดังกล่าวขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสิทธิและเสรีภาพที่ถูกบัญญัติไว้ก็ต้องการกฎหมาย
ล าดับรองขึ้นมาเช่นกัน  จึงกล่าวได้ว่าส าหรับการย้ายสิทธิและเสรีภาพบางส่วนไปบัญญัติไว้ในหมวด
หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายของรัฐในรับธรรมนูญฉบับนี้ จะต้องมีการตรากฎหมายล าดับรองขึ้นมา
เพ่ือผลักดันให้เกิดการคุ้มครองและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเพ่ือการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพเอาไว้  

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของหน่วยงานหรือองค์กรที่จะต้องบังคับใช้ให้เกิดสิทธิและเสรีภาพ
ขึ้นมาตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ กล่าวคือจะต้องมีองค์กรมาบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขึ้น นับว่าเป็นเรื่องส าคัญที่จะก่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่าง
เป็นรูปธรรมขึ้นมา เช่น องค์กรพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ซึ่งในรัฐธรรมนูญก็ได้มีการเขียนให้องค์กรของ
ผู้บริโภคสามารถรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่เป็นอิสระ เพ่ือให้เป็นตัวแทนของผู้บริโภคและประชาชน 
หรือ หน่วยงานทางพิทักษ์คุ้มครองทางด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น เพราะการมี
หน่วยงานที่บังคับใช้เหล่านี้ขึ้นมาเป็นการติดตามและเร่งรัดรวมถึงการก่อให้เกิดการพิทักษ์สิทธิและ
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เสรีภาพที่เป็นจริงตามรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าการมีหน่วยงานที่บังคับใช้นั้นจึงเป็นหนึ่งในเรื่องส าคัญที่
จะส่งผลให้เกิดการประสบความส าเร็จตามที่มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในแง่นี้การมีหน่วยงานที่
บังคับใช้ขึ้นมาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งนอกเหนือจากบทบัญญัติที่มีในรัฐธรรมนูญ 

สิ่งสุดท้ายที่ส าคัญอีกสิ่งนอกเหนือจากที่บทบัญญัติในตัวรัฐธรรมนูญแล้ว คือ การที่ต้อง
ให้ประชาชนมีความรู้ และความเข้าใจในตัวสิทธิและเสรีภาพตามของตนเองตามรัฐธรรมนูญ เป็นการ
ก่อให้เกิดการบังคับใช้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เนื่องด้วยตัวประชาชนเองเป็นผู้
ทรงสิทธิเองและเป็นผู้ได้รับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การที่ประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิ
และเสรีภาพนั้นก่อให้เกิดการรักษาสิทธิและเสรีภาพของตัวเอง หากประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของตนองมากขึ้นเท่าไร ยิ่งท าให้มีการรักษาสิทธิของตนเองมากขึ้น 
เกิดการทวงถามสิทธิหรือเป็นผู้ทรงสิทธิเหล่านี้ด้วยตัวเอง ท้ายที่สุดจะน าไปสู่การบังคับใช้บทบัญญัติ
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเอาไว้ 

ดังนั้นในแง่นี้จะพบว่า ตัวบทของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นมี
ความสมบูรณ์อยู่แล้วและครอบคลุมในความหลากหลายแล้ว มีการเขียนและบัญญัติไว้ดีอยู่แล้ว ทั้ง
เป็นการตอบจุดประสงค์ในเจตนารมณ์ด้วย แต่จะดีขึ้นอีกหากมีองค์ประกอบอ่ืนเข้ามาสนับสนุน
เพ่ิมเติม เช่น กฎหมายล าดับรองอ่ืนที่เข้ามาเพ่ิมและขยายท าให้เกิดการปฏิบัติจริง เกิดการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพขึ้นในทางปฏิบัติจริง ๆ มากกว่าเป็นแค่มาตราที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญมารองรับสิทธิ
และเสรีภาพในหลายประการที่มีขึ้นในรัฐธรรมนูญนี้ กล่าวได้ว่า กฎหมายล าดับรองต่าง ๆ จะน าไปสู่
การปฏิบัติตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั่นเองนอกจากกฎหมายล าดับรองอ่ืนแล้วยังต้องการหน่วยงาน
หรือองค์กรที่บังคับใช้ขึ้นมาเพ่ือก ากับหรือบังคับใช้กฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้
กฎหมายน าไปสู่การเกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในหลายประการมีความจ าเป็น
ต้องการหน่วยงานขึ้นมาบังคับใช้ เห็นได้ชัดเจนอย่างสิทธิของผู้บริโภคที่รัฐธรรมนูญก็ให้อ านาจในการ
รวมองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพ่ือเป็นตัวแทนของผู้บริโภคขึ้นมาเพ่ือพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค รวมทั้ง
ยังเขียนในรัฐธรรมนูญให้รัฐต้องน าเงินไปสนับสนุนองค์กรในลักษณะดังกล่าวด้วย นอกจากการมี
กฎหมายล าดับรองและการมีหน่วยงานที่บังคับใช้ การที่ประชาชนเข้าใจสิทธิและเสรีภาพตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็นับเป็นหนึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขึ้น จากที่กล่าว
มาท้ังหมดข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนและก่อให้เกิดสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ  
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาและวิจัยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในประเด็นเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการบัญญัติเกี่ยวการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพเอาไว้ได้ครอบคลุมและบทบัญญัติที่ดีอยู่แล้วในสาระส าคัญของการคุ้มครองการให้สิทธิและ
เสรีภาพกับประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงมีหลักการสอดคล้องและรองรับกับปฏิญญาสากล     
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งมีผลผูกพันกับรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งไทยด้วยในท้ายที่สุด     
ผู้ศึกษากลับพบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบทบัญญัติในกฎหมาย แต่กลับอยู่ที่ การบังคับใช้และความรู้
ความเข้าใจของประชาชน ตัวบทของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นมีความ
สมบูรณ์อยู่แล้วและครอบคลุมในความหลากหลายแล้ว มีการเขียนและบัญญัติไว้ดีอยู่แล้ว ทั้งเป็นการ
ตอบจุดประสงค์ในเจตนารมณ์ด้วย แต่จะดีขึ้นอีกหากมีการเพ่ิมองค์ประกอบอ่ืนเข้ามาสนับสนุนให้
เกิดสิทธิและเสรีภาพขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ขาดไป อันได้แก่  

กฎหมายล าดับรองอ่ืนที่มารองรับสิทธิและเสรีภาพในหลายประการที่มีขึ้นใน
รัฐธรรมนูญนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายล าดับรองต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติตามที่บัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังต้องขาดหน่วยงานหรือองค์กรที่บังคับใช้ขึ้นมาเพ่ือก ากับหรือบังคับใช้
กฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายน าไปสู่การเกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
นอกจากการขาดกฎหมายล าดับรองและการขาดหน่วยงานที่บังคับใช้การที่ประชาชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเข้าใจสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็อักหนึ่งปัจจัย จากที่กล่าวมา
ทั้งหมดข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนและก่อให้เกิดสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ       
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามท่ีเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่าเพ่ือจะให้บรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพจ าเป็นจะต้องมีเพ่ิมเติมนอกจากบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญที่ดีอยู่แล้ว 
จะต้องมีการตรากฎหมายล าดับรองข้ึนมา อันได้แก่พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการคุ้มครอง

Ref. code: 25605903011277DYI



48 

สิทธิและเสรีภาพในการปฏิบัติขึ้นในทางที่เป็นรูปธรรม นอกจากพระราชบัญญัติแล้วยังอาจรวมไปถึง
การอาศัยการตรากฎหมายที่มีล าดับรองลงมาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลในการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ นอกจากนี้ยังจ าเป็นจะต้องมีการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่
บังคับใช้หรือสร้างกลไกที่ก่อให้เกิดสิทธิและเสรีภาพซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดเอาไว้  
หน่วยงานหรืองค์กรเหล่านี้จ าเป็นจะต้องเข้ามาบังคับใช้ มีลักษณะเป็นองค์กรที่มีอิสระในการท างาน 
เพ่ือพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เกิดขึ้นและเร่งรัดในกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นสิทธิที่มี
ความเฉพาะ อาทิเช่น สิทธิผู้บริโภค เป็นต้น นอกจากนี้ที่ส าคัญยังต้องมีการส่งเสริมความรู้และความ
เข้าใจให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของตนเองที่ได้รับมาตามรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากตัวประชาชนเองนั้นแหละที่เป็นผู้ทรงสิทธิเหล่านี้ หากประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ
ย่อมน าไปสู่การรักษาสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการทวงถามสิทธิที่ควรได้ของตัวเอง ท้ายที่สุดแล้วก็จะ
น าไปสู่การเกิดสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ ทั้งสามสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นควรจะเป็น
สิ่งที่เพ่ิมเติมและเร่งรัดให้มีข้ึนเพื่อมาสนับสนุนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
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