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บทที ่1  

บทน ำ 

  

 1.1  หลกักำรและเหตุผล 

ประชาธิปไตย ถือเป็นอุดมการณ์และหลักการทางการเมืองการปกครองท่ีหลาย
ประเทศยอมรับน าไปเป็นระบอบการบริหารปกครองประเทศ เพราะเป็นการปกครองท่ี
อ านาจเป็นของประชาชน  รัฐบาลท่ีเขา้มาท าหนา้ท่ีบริหารประเทศจึงตอ้งมุ่งเนน้การท างานท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนภายใตอ้งค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคญั คือ อ านาจ
เป็นของประชาชน เสรีภาพ ความเสมอภาค  การมีส่วนร่วม การยึดหลกักฎหมายในการ
บริหารประเทศ และการยึดเสียงส่วนใหญ่ในการตดัสินใจโดยเคารพเสียงส่วนนอ้ย  ซ่ึงการ 
ท าใหอ้งคป์ระกอบพื้นฐานดงักล่าวไปถึงยงัอุดมการณ์ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งแทจ้ริงจะตอ้งมี
กลไกหนุนเสริม เช่น ระบบสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม การเลือกตั้ง พรรคการเมือง องคก์รพฒันาเอกชน การศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมือง ฯลฯ  (ถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี แสงมหะหมดั, 2557, น.14-21;  เดวิด บีแทม และ
คณะ, 2013, น.28-34)  ซ่ึงหากไม่มีกลไกท่ีเอ้ือใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทางประชาธิปไตย ย่อมหมายความว่าความเขม้แข็งของประชาชนนั้นก็จะถูกลดทอนลงไป 
และประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์กไ็ม่อาจเกิดข้ึนไดเ้ลยในสังคมประเทศนั้น ๆ  

ด้วยหลักการของประชาธิปไตยดังกล่าว  สาระว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ และการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนจึงถูกบรรจุไวใ้นกฎหมายสูงสุดของหลาย ๆ ประเทศ  รวมทั้ ง 
ประเทศไทยด้วย  โดยรัฐธรรมนูญของไทยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้ งส้ิน 19 ฉบับ   
ส่วนใหญ่มีการรับรองสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนไวเ้ป็นพื้นฐานส าคญั  แมใ้นรัฐธรรมนูญ
ฉบบัแรกกต็าม  ยงัมีสาระส าคญัในมาตราแรกท่ีว่าอ  านาจสูงสุดเป็นของราษฎร  ซ่ึงสะทอ้น
หลักการประชาธิปไตย  แม้จะมีบางช่วงท่ีสถานการณ์การเมืองในประเทศผันผวน 
อนัเน่ืองมาจากการรัฐประหาร  แต่รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบบัก็ให้ความส าคญักบัสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน เช่น รัฐธรรมนูญฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2475  ท่ีกล่าวถึงสิทธิและหนา้ท่ีของชน
ชาวสยาม ฉบบัท่ี 8 พ.ศ.2511 ฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2492  และฉบบัท่ี 13 พ.ศ.2521 กมี็การกล่าวถึง
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สิทธิและหนา้ท่ีของชนชาวไทย รับรองความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพในการนบัถือศาสนาและ
ปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือ  สิทธิในการเสนอเร่ืองราวร้องทุกข ์สิทธิในร่างกาย ทรัพยสิ์น 
การเกณฑ์แรงงาน การแสดงออกทางความคิดเห็น  สิทธิการศึกษา การชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ หรือสิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ เป็นตน้ (นิตยา โพธ์ินอก, 2556, 
น.76-81) อยา่งไรกดี็ ประเด็นดา้นการมีส่วนร่วมนั้นยงัไม่ไดถู้กกล่าวถึงในรัฐธรรมนูญฉบบั
แรก ๆ โดยค าว่า “ส่วนร่วม” นั้น มีปรากฏคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญฉบบัท่ี 10 พ.ศ.2517  
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐท่ีจะตอ้งมีการส่งเสริมดา้นสาธารณสุขโดยใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมดว้ย  ต่อมาพบประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในฉบบัท่ี 15 แกไ้ขเพิ่มเติม
คร้ังท่ี 6 พ.ศ.2539 ท่ีใหป้ระชาชนมีส่วนในการอนุมติัรัฐธรรมนูญโดยการออกเสียงประชามติ 
จนกระทัง่ถึงรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ.2540 ท่ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีประเด็นดา้น 
“สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม” ของประชาชนถูกกล่าวถึงพร้อมกนัโดยสมบูรณ์เป็นฉบบัแรก 

นบัจากรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ.2540 เป็นตน้มา  ประเด็นดา้น สิทธิ เสรีภาพ และการ 
มีส่วนร่วม ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีต้องถูกหยิบยกข้ึนมาไวใ้นรัฐธรรมนูญและรัฐก็ได้พยายาม
ผลกัดนักลไกต่าง ๆ เพื่อรองรับ อยา่งกวา้งขวาง  ไม่ว่าจะเป็นการมีบทบญัญติัใหป้ระชาชนมี
สิทธิรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของรัฐ  เพื่อใหป้ระชาชนมีสิทธิและโอกาสในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
ยกเวน้ว่าการเปิดเผยนั้นจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคญัของ
เอกชน  การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายตาม พ.ร.บ. 
ว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542 และพ.ศ.2556  การมีองคก์รตามรัฐธรรมนูญอยา่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบและรายงานการร้องเรียนท่ี
ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 การมี
บทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ท่ีให้มีแผนและสภาพฒันาการเมืองซ่ึงเป็นท่ีมาของ 
พ.ร.บ.สภาพฒันาการเมือง พ.ศ.2551 ท่ีท าหนา้ท่ีจดัท าแผนพฒันาการเมืองโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งทางการเมืองของประชาชน อีกทั้ ง
องคป์ระกอบของสภาพฒันาการเมืองส่วนหน่ึงกมี็ท่ีมาจากภาคประชาสังคมดว้ย เป็นตน้ 

อยา่งไรกดี็  แมก้ฎหมายสูงสุดของประเทศไดว้างแนวทางดา้นสิทธิ เสรีภาพ และการ
มีส่วนร่วม ไวเ้ป็นอย่างดี และรัฐไดอ้อกกฎหมายเพื่อเอ้ือให้เกิดการรับรองคุม้ครองสิทธิ 
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ในทางปฏิบติัยงัคงพบปัญหาท่ีกระทบต่อสิทธิ 
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เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่มาก  ยกตวัอย่างเช่น การประกาศพื้นท่ีป่า 
ทบัท่ีดินท ากินของประชาชนท่ีอยูอ่าศยัมาก่อน  ถือเป็นประเด็นขดัแยง้และน าไปสู่ขอ้ถกเถียง
ต่อไปไดว้่ารัฐมีสิทธิหรือไม่เพียงใดต่อสิทธิของชุมชนดั้งเดิมท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีดงักล่าวมา
ก่อน การปิดบงัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีใกลชุ้มชนบางคลา้ จงัหวดั
ฉะเชิงเทราท่ีประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้รับข่าวสารการก่อสร้างและไม่มีการท ารายงาน
ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม (นิตยา โพธ์ินอก, 2556, น.108; 120)  การรับรองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญท่ียงัคงมีปัญหาในทางปฏิบติัอย่างเสมอภาคเพราะ 
ยงัไม่มีการก าหนดคุณสมบติัทนายท่ีใหค้วามช่วยเหลือประชาชนและประชาชนท่ียากจนหาก
ตอ้งเขา้สู่กระบวนการพิจารณาทางศาลท่ีล่าช้าก็จะประสบปัญหาในการด ารงชีพ (ณวฒัน ์ 
ศรีปัดถา, 2557, น.191-192) หรือกระบวนการเขา้ช่ือเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนท่ียงัมี
ปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองภาระทางเอกสารท่ียุ่งยาก ขาดการเขา้ไปมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการพิจารณาให้ความความเห็นชอบร่างกฎหมายของประชาชน  
และขาดการสนับสนุนทางวิชาการและการเงิน (ปัทมา สูบก าปัง, 2557, น.416-417)   
เพียงกรณีตวัอย่างเหล่าน้ีจะเห็นไดว้่าการหนุนเสริมต่อสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยงัคงมีอุปสรรคอยูม่าก 

ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป (พ.ศ.2558)  มีการก าหนดสาระว่าดว้ยสิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่ท่ีคลา้ยกบัรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ.2540 และ 2550  แต่มีสาระเพิ่มเติม
บางส่วนท่ีแสดงให้เห็นความพยายามแกไ้ขปัญหาผ่านสาระส าคญัในร่างรัฐธรรมนูญฉบบั
ดงักล่าว เช่น  ประเด็นดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีเพิ่มบทบญัญติัใหต้อ้งมีการพิจารณา
กฎหมายท่ีมาจากภาคประชาชนภายใน 180 วนั  และเม่ือมีการยบุสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎร
หมดวาระลง  รัฐสภาใหม่ตอ้งพิจารณาร่างกฎหมายของประชาชนต่อ หรือหากร่างกฎหมาย
ของประชาชนมีอนัตกไป สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสอง
สภาอาจร้องขอใหมี้การน าร่างกฎหมายนั้นไปออกเสียงประชามติได ้ อีกทั้ง ยงัมีบทบญัญติั
ให้ออกเสียงประชามติในระดบัทอ้งถ่ินได ้เป็นตน้  นอกจากน้ี ยงัมีสาระส าคญัในส่วนของ
การปฏิรูปดา้นสิทธิ เสรีภาพก าหนดไวใ้นร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวอีกหลายประการ เช่น 
การจดัให้มีระบบบ านาญแห่งชาติ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหป้ระชาชนมีสิทธิในการเขา้ถึง
การศึกษาท่ีเสมอภาคกนั เป็นตน้  
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จากขอ้เทจ็จริงดงักล่าว เป็นท่ีน่าสนใจว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูปน้ีไดว้างแนวทาง
ท่ีแตกต่างออกไปหรือไม่จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าน้ี  มีประเด็นอะไรท่ีจ าเป็นตอ้ง
บญัญติัเพิ่มเขา้ไป  มีกลไกอะไรท่ีจะท าให้การด าเนินตามเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบบัน้ีเป็นไปไดจ้ริง  และประชาชนจะเขา้มาเป็นภาคส่วนท่ีส าคญัไดอ้ย่างไร  ดว้ยค าถาม
หลกัดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการสัมมนา “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญ
ฉบบัปฏิรูป” ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน  อนัมีเป้าหมายเพื่อสนบัสนุนองคค์วามรู้และความเขม้แขง็ในการ
ใชสิ้ทธิ การมีส่วนร่วม และการใชก้ฎหมายแก่ประชาชนซ่ึงนบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึง
ในการเสริมสร้างประชาธิปไตยใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

1.2  วตัถุประสงค์  

 1.2.1  เพื่อเผยแพร่หลกัการและสาระส าคญัประเดน็สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป 

 1.2.2  เพื่อเปิดช่องทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในประเดน็สิทธิ เสรีภาพ และการ
มีส่วนร่วมในกลุ่มนกัศึกษา 

 1.2.3  เพื่อจดัท าสรุปและขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันากลไกดา้นสิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วมท่ีเป็นไปไดจ้ริง 

1.3.  พืน้ทีแ่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์ / สังคมศาสตร์ผูส้นใจ จากสถาบนัการศึกษา  
4 แห่งใน 4 ภูมิภาค ไดแ้ก่  1) มหาวทิยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา  2) มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์  3) มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย จงัหวดัเลย และ  4) มหาวทิยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แห่งละ 20 คน 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี ได้มีการวางเป้าหมายไวท้ั้งส้ิน 80 คน  
มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจริงทั้งส้ิน 131 คน  โดยเน้นเป็นกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์  ซ่ึงทางสถาบนัพระปกเกลา้คาดว่าเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีน่าจะมี
ความต่ืนตวักบัสถานการณ์การเมืองในปัจจุบนัได้ดีท่ีสุด  ซ่ึงจะท าให้กระบวนการระดม 
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ความคิดเห็นในกลุ่มย่อยบรรลุเป้าหมายและยงัเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
หรือด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองได ้ ตวัแทนสถาบนัการศึกษาทั้ง 4 แห่ง  ไดรั้บการคดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมให้เป็นตวัแทนของแต่ละ
ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ (มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพชรบูรณ์) ภาคกลาง (มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) และ
ภาคใต ้(มหาวทิยาลยัทกัษิณ)  ดว้ยสัดส่วนจ านวนสถาบนัการศึกษาท่ีเขา้ร่วมดงักล่าว คิดเป็น
สัดส่วนเพียงร้อยละ 2.56  จากสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ1 จึงถือเป็นเพียง
การน าร่องกิจกรรมส่งเสริมความรู้ดา้นสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วม  ซ่ึงอาจมีการศึกษาและ
พฒันาต่อเพื่อใหเ้ป็นรูปแบบหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริงและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั 

1.4. กจิกรรมกำรด ำเนินกำร 

รูปแบบกิจกรรมด าเนินการเป็นการเผยแพร่สาระส าคญัในประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป (พ.ศ.2558)  ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
และมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัสาระส าคญัดงักล่าว ตลอดจนระดม
ความคิดเห็นเก่ียวกับกลไกหรือแนวทางท่ีรองรับต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ 
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  

                                                
1 สัดส่วนร้อยละ 2.56 ค านวณจากจ านวนสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทยทั้งส้ิน 156 แห่ง จากฐานขอ้มูลของส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 
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 1.5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรมด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558  ดงัน้ี 
 

คร้ังที ่ วนัที ่ สถำนที ่ กลุ่มเป้ำหมำย 

1 วนัองัคารท่ี  
14 กรกฎาคม 2558  

โรงแรมเลยพาเลส 
จงัหวดัเลย 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขานิติศาสตร์  จ  านวน 19 คน  

2 วนัพฤหสับดีท่ี  
16 กรกฎาคม 2558  

มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขานิติศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์  
จ  านวน 21 คน  

3 วนัศุกร์ท่ี  
14 สิงหาคม 2558  

มหาวทิยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรี 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร  
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
คณะวทิยาการจดัการ สาขา 
รัฐประศาสนศาสตร์  จ  านวน 72 คน   

4 วนัองัคารท่ี  
18 สิงหาคม 2558  

โรงแรมพาวเีล่ียน 
สงขลา  จงัหวดั
สงขลา 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัทกัษิณ  
คณะนิติศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาสังคมศาสตร์  จ  านวน 19 คน  
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บทที ่2 
กำรจดัสัมมนำเผยแพร่ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ  

และผลกำรรับฟังควำมคดิเห็นจำกกลุ่มเยำวชน 
 

ในการสัมมนาเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูปประเทศน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วม และกฎหมายแก่ 
ภาคประชาชน  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสถาบนัพระปกเกลา้จดัใหมี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเป้าหมายหลกั 
คือ การเสริมสร้างความเขม้แข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยมีรูปแบบ 
วิธีการท่ีแตกต่างหลากหลายตามบริบทของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย   
ซ่ึงรายละเอียดโครงการ หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ตลอดจนวิธีการด าเนินการ  
และกลุ่มเป้าหมายไดน้ าเสนอรายละเอียดไวใ้น บทท่ี 1   

ส าหรับบทท่ี 2 น้ี  แบ่งการน าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนแรก  การน าเสนอข้อมูลทางวิชาการของวิทยากรหลัก โดย นางสาวปัทมา   
สูบก าปัง  นักวิชาการช านาญการ ส านักวิจยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้  แก่นักศึกษา 
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนเยาวชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 4 จงัหวดั  เป็นผูแ้ทนระดบัภาค   

ส่วนที่สอง  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นนักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนา จากการ
แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโดยการแบ่งกลุ่มยอ่ย  และผูแ้ทนกลุ่ม
น าเสนอผลท่ีไดจ้ากกลุ่มยอ่ยต่อเวทีกลาง 
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ขั้นตอนกำรจัดสัมมนำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  กำรน ำเสนอข้อมูลทำงวิชำกำรของวิทยำกรหลกั  การบรรยายของวิทยากรหลกั 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน  ซ่ึงน าเสนอโดยล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 2.1.1  หลกักำรเหตุผล วตัถุประสงค์ และกจิกรรมกำรด ำเนินกำร  

 โครงการสัมมนา  “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมตามร่างรัฐธรรมนูญฉบบั
ปฏิรูป”  เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึน  ดว้ยเห็นถึงความส าคญัของกลุ่มเยาวชนต่อกระบวนการ
ปฏิรูปประเทศ  รวมถึงการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงจะมีผลสืบเน่ืองโดยตรงไปถึง 
การท่ีเยาวชนจะไดใ้ชสิ้ทธิตดัสินใจโดยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป
ประเทศในโอกาสต่อไป  ทั้งน้ี การก าหนดอนาคตประเทศไทย  อนัหมายรวมถึงการตดัสินใจ
ในกฎหมายสูงสุดท่ีจะมีผลบงัคบัใชน้ั้น  ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมมาก
ท่ีสุด  โดยท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดใหมี้การ “ออกเสียงประชามติ” (Referendum) โดยผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ง  ดงันั้น จึงควรไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูล ความรู้เก่ียวกบักระบวนการพิจารณายกร่าง
รัฐธรรมนูญ  รวมถึงเจตนารมณ์ หลกัการ เน้ือหา สาระ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประชาชนโดยตรง  ซ่ึงกคื็อเร่ืองท่ีวา่ดว้ย “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม” นัน่เอง  

ส่วนแรก  วิทยากรหลกั 

น าเสนอขอ้มูลทางวิชาการ 
เวทีกลาง 

ส่วนที่สอง  นกัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ย 

เพื่อระดมความคิดเห็น 

และกลบัมาเวทีกลางเพื่อ 

น าเสนอผลท่ีไดจ้ากกลุ่มยอ่ย เวทีกลาง 
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  วตัถุประสงคข์องโครงการ   

1) เผยแพร่หลกัการและสาระส าคญัประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

2) เปิดช่องทางเสริมสร้างความเขม้แข็งในประเด็นสิทธิ เสรีภาพและ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มนกัศึกษา 

3) สรุปและเสนอแนะแนวทางการพฒันากลไกดา้นสิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  

 จากวตัถุประสงคโ์ครงการขอ้  1)  กิจกรรมการด าเนินการคือการบรรยายโดย
วิทยากรหลกั เพื่อให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  จากนั้นมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มยอ่ย เพื่อให้เยาวชนได้
แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ โดยก าหนดใหมี้ผูแ้ทนกลุ่มยอ่ยน าเสนอสรุปผลการระดม
ความคิดเห็นของกลุ่มยอ่ย และมีการเปิดใหแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกทั้งหมด
อีกคร้ัง  ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้  2)  และ  3)  

2.1.2  กำรเมอืงกำรปกครองของประเทศไทย 

 ทศวรรษท่ีแปดของการปกครอง “ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข”  หรือเรียกว่า  “Constitutional Monarchy”  ในระบบ  “รัฐสภา”  ประเทศไทย
ยงัคงประสบกบัปัญหาวิกฤตในการเมืองการปกครอง ซ่ึงขยายวงสู่วิกฤติขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม ซ่ึงสถาบนัหรือกลไกท่ีมีอยูไ่ม่สามารถแกไ้ขหรือยติุปัญหาขดัแยง้แตกแยกได ้
การเผชิญหนา้ของกลุ่มท่ีมีความเห็นขดัแยง้ หรือกลุ่มต่างทางความคิดมีแนวโนม้รุนแรงยิง่ข้ึน  

 มองยอ้นกลบัไปในอดีต พบว่าช่วง 65 ปี ก่อนมีการปฏิรูปทางการเมืองหรือ
ก่อนมีรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
นั้น ประเทศไทยย  า่อยูใ่นวงัวนท่ีเรียกว่าวงจรอุบาทว ์ กล่าวคือ  มีการเลือกตั้ง – จดัตั้งรัฐบาล
บริหารประเทศ – ยดึอ านาจ  ฉีกรัฐธรรมนูญ – ร่างรัฐธรรมนูญใหม่  ประกาศใช ้– เลือกตั้ง  
ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวกลุ่มผูกขาดการใชอ้  านาจรัฐ มี 2 กลุ่มคือผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง หรือผูย้ึด
อ านาจ ในขณะท่ีประชาชนท่ีในทางทฤษฎี  “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน” นั้น  กเ็ป็นผูมี้
อ  านาจแต่เพียงในนาม รูปธรรมเดียวท่ีแสดงถึงการมีสิทธิหรือการเป็นเจา้ของอ านาจ คือการ
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ออกเสียงเลือกตั้งเท่านั้น เรียกสภาพเช่นน้ีวา่เป็น “ประชาธิปไตยแบบผูแ้ทน” (Representative 
Democracy)  และดว้ยเง่ือนไขของระบบรัฐสภา ท าให้กลุ่มหรือพรรคการเมืองท่ีชนะการ
เลือกตั้ง ไดเ้สียงขา้งมากในสภาในส่วนของอ านาจนิติบญัญติัแลว้  ยงัคงไดรั้บสิทธิในการ
จดัตั้งรัฐบาล  อนัเป็นอ านาจในส่วนของบริหารอีกดว้ย  เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้กลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance Mechanisms) อ่อนแอ ไร้ประสิทธิภาพ   
ยิง่ไปกวา่นั้น การตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐโดยฝ่ายตุลาการท่ีมีศาลยติุธรรมเป็นหลกันั้น กมี็
ขอ้จ ากดัในเชิงหลกัการและในทางปฏิบติั ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบและลงโทษผูก้ระท า
ความผดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูใ้ชอ้  านาจรัฐไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 การปฏิรูปการเมือง ภายหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ .ศ.2535 กระบวนการ
ปฏิรูปการเมือง เกิดเป็นรูปธรรมเร่ิมจากการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ โดยสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะอย่าง
กวา้งขวาง และในทา้ยท่ีสุดภาคประชาชนท่ีรู้จกักนัในนามของกลุ่มธงเขียว ซ่ึงเป็นก าลงัหลกั
ท่ีแสดงพลงักดดนัฝ่ายนกัการเมืองท่ีไม่ตอ้งการใหร่้างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีผ่าน กระทัง่รัฐสภา
ตอ้งมีมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญท่ีเสนอโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้
บงัคบัมาตั้งแต่ พ.ศ.2540 ท าใหมี้เรียกกนัต่อมาวา่ “รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน”  

 รัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูปการเมือง มีเจตนารมณ์หลกั 3 ประการคือ  

1) ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
2) ท าให้การเมืองการปกครองและการบริหารราชการสุจริตและมีความ 
ชอบธรรมในการใชอ้  านาจ 
3) ท าใหส้ถาบนัทางการเมืองมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 นับเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย  ท่ีมีการใช้
รัฐธรรมนูญเป็นเคร่ืองมือหลักในการป้องกันแก้ไขปัญหาความไร้เสถียรภาพ และ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของ  “ระบบรัฐสภำแบบดั้งเดิม” หรือ “ประชำธิปไตยแบบผู้แทน” 
ท่ีเรียกวา่ “Representative Democracy”  รวมถึง ระบบการตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐดว้ย  โดย
ท าให้เกิด “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”  (Participatory Democracy) คู่ขนานไปกบั
ประชาธิปไตยแบบผูแ้ทน  โดยประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมทั้งในส่วนของการใชอ้  านาจ
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นิติบัญญัติ อ  านาจบริหาร และยงัมีส่วนในการใช้อ  านาจในการติดตามตรวจสอบการใช้
อ  านาจรัฐดา้นต่างๆ ดว้ย  

 รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน มีบทบญัญติัรับรองสิทธิใหม่ๆ และสิทธิท่ีส าคญัต่อ
วิถีชีวิตของประชาชนไวใ้น หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  และก าหนดให้มี 
หมวด 4 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  ซ่ึงเป็นแนวทางส าหรับการออกกฎหมายและการ
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน หรืออีกนยัหน่ึง ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐตอ้ง
ส่งเสริม คุม้ครอง รวมทั้งจดัใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิ เสรีภาพ และมีส่วนร่วมในดา้นต่างๆ   

 สิทธิ เสรีภำพ และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนที่ส ำคัญๆ ซ่ึง
รัฐธรรมนูญฉบับประชำชนรับรองไว้ มดีังนี ้ 

1)   สิทธิในกำรเลอืกตั้ง  นอกจากการออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่  ซ่ึงมีผล
ต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  ท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกผูส้มคัรและเลือก
บัญชีรายช่ือพรรคการเมืองแล้ว  ยงัก าหนดให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง  
ซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกท่ีประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ งได้สิทธิเลือกผูแ้ทนเป็นสมาชิกวุฒิสภา
โดยตรง  สอดคลอ้งกบัการก าหนดให ้ “สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภายอ่มเป็น
ผูแ้ทนปวงชนชาวไทย”  

2)   สิทธิชุมชน   
-  เป็นคร้ังแรกท่ีมีการรับรองสิทธิชุมชน โดยท่ีหากบุคคลรวมกนัเป็น 

“ชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม” ยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ 
หรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา 
และการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื  

-  สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ
คุม้ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหด้ ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ือง
ในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ   
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3) สิทธิและกำรมส่ีวนร่วมในนโยบำยสำธำรณะ 
-  สิทธิในการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ  การก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 

การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และแผนอ่ืน  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ การผงัเมือง  
การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  และการตรากฎหมายหรือการออกกฎท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียส าคญัของประชาชน  ใหรั้ฐจดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างทัว่ถึงก่อนด าเนินการ  เพื่อน าความคิดเห็นนั้นไปประกอบการพิจารณา 
โดยใหค้  านึงถึงพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์และพื้นท่ีทางวฒันธรรมดว้ย 

-  การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจะกระท ามิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งไดใ้ห้องคก์ารอิสระซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มใหค้วามเห็นประกอบ
ก่อนมีการด าเนินการ  

-  สิทธิของบุคคลในการไดรั้บขอ้มูล ค  าช้ีแจง และเหตุผล  จากหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ก่อนการอนุญาตหรือการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต  หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน  และมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  

-  สิทธิในการฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินหรือองค์กรอ่ืนของรัฐ  เพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัสิทธิชุมชน หรือฟ้องร้อง
กรณีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4) หลกัประกนัศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลซ่ึงไดรั้บการรับรองโดยชดัแจง้ โดยปริยาย หรือโดยค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง และผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคก์รอ่ืนของรัฐโดยตรง
ในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมายและการตีความกฎหมาย  และหากมีการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพ กส็ามารถใชสิ้ทธิทางศาลได ้

5) หลักควำมเสมอภำคและไม่เลือกปฏิบัติ  โดยรัฐธรรมนูญให้ความ
คุม้ครองปวงชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใดอย่างเสมอกนั  หา้มมิให้เลือก
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ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ 
อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง  

6) สิทธิ เสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำย  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการ
ลงโทษดว้ยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได ้ รวมถึงการจับกุม คุมขงั ตรวจ
คน้ตวับุคคล หรือการกระท าใดอนักระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะท ากระท ามิได ้ เวน้แต่โดย
อาศยัอ านาจตามกฎหมาย  

7) หลักประกันและสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ โดยบุคคล 
จะไม่ตอ้งรับโทษอาญา  เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติั
เป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท าความผิดมิได ้ อีกทั้งในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่า
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผดิ  

8) สิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่
ส่วนตัวได้รับความคุ้มครอง การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซ่ึงข้อความหรือภาพไปยงั
สาธารณชน อนัเป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิของบุคคลจะกระท ามิได ้ 

9) สิทธิและควำมคุ้มครองเด็ก เยำวชนและบุคคลในครอบครัวโดยรัฐ 
จากการใชค้วามรุนแรงและการปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรม  รวมถึงเดก็และเยาวชนซ่ึงไม่มีผูดู้แลมี
สิทธิไดรั้บการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ  

10)  สิทธิของบุคคลซ่ึงมีอำยุเกนิ 60 ปีและไม่มีรำยได้เพยีงพอแก่กำรยังชีพ  
มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ  

11)  สิทธิของผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ ในการไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก
อนัเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ  

12)  สิทธิและควำมคุ้มครองในทรัพย์สินของบุคคล  รวมถึงการคุม้ครอง 
ไปถึงการสืบมรดกดว้ย การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตาม
กฎหมายเฉพาะเพื่อการอนัเป็นสาธารณูปโภค การอนัจ าเป็นในการป้องกนัประเทศ การไดม้า
ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ  การผงัเมือง  การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การ
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พฒันาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปท่ีดิน  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งอ่ืน 
โดยตอ้งชดใชค่้าทดแทนท่ีเป็นธรรมในเวลาอนัควร 

13)  ก ำหนดรับรองเสรีภำพในด้ำนต่ำงๆ  ทั้งเสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพ
ในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู่  เสรีภาพในการส่ือสารถึงกนั  เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา  นิกายของศาสนา  หรือลทัธินิยมในทางศาสนา  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
การพดู  การเขียน  การพิมพ ์ การโฆษณา  หรือการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน  เสรีภาพในทาง
วิชาการ  เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  เสรีภาพในการรวมกันเป็น
สมาคม สหภาพ สหพนัธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องคก์ารเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน  เสรีภาพ
ในการรวมกนัจดัตั้งพรรคการเมือง  เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ
การแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม  

14)  บุคคลมีสิทธิเสมอกนัในกำรรับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  ไม่นอ้ยกว่า 12 ปี
ท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย  

15)  บุคคลมีสิทธิเสมอกันในกำรรับบริกำรทำงสำธำรณสุข ท่ีไดม้าตรฐาน  
และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย  ซ่ึงการบริการทางสาธารณสุขของรัฐตอ้งเป็นไปอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  

16)  สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ก  าหนดให้ผูรู้้เห็นการกระท าเพื่อลม้ลา้งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
อ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อใหศ้าลรัฐธรรมนูญสั่งการใหเ้ลิกการกระท าดงักล่าว รวมไป
ถึงอ านาจสั่งยบุพรรคการเมืองกรณีมีค าสั่งใหพ้รรคการเมืองเลิกการกระท าดงักล่าวดว้ย   

17)  สิทธิของบุคคลในกำรต่อต้ำนโดยสันติวิธี  ซ่ึงการกระท าใดๆ ท่ีเป็นไป
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตามวิถีทางท่ีบญัญติั
ไวใ้นรัฐธรรมนูญ  

18)  กำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงโดยตรง ดงัน้ี 
-  ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 50,000 คน) ร่วมกนัเขา้ช่ือเสนอ

ร่างพระราชบญัญติัเพื่อใหรั้ฐสภาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบได ้
-  ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (จ านวนไม่นอ้ยกว่า 50,000 คน) ร่วมกนัเขา้ช่ือเสนอ

ให้ถอดถอน (Impeachment) ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หน้าท่ีของรัฐออกจาก
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ต าแหน่งได้ ซ่ึงมีผลเป็นการตดัสิทธิผูท่ี้ถูกถอดถอนมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือ
ต าแหน่งอ่ืนใดของราชการอีกเป็นเวลา 5 ปี   

การรับรองและขยายสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงดงักล่าว
ขา้งตน้เป็นสาระส่วนท่ีสนองตอบต่อเจตนารมณ์ขอ้แรก  ส่วนเจตนารมณ์ขอ้ท่ีสองท่ีตอ้งการ
ท าให้การเมืองการปกครองและการบริหารราชการสุจริตและมีความชอบธรรมในการใช้
อ  านาจ รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนก าหนดหลกัเกณฑ์ เพื่อให้มีการตรวจสอบนบัตั้งแต่การ
เร่ิมเขา้สู่ต  าแหน่งทางการเมือง  รวมถึงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐทั้งหลายท่ีเป็นผูใ้ชอ้  านาจ
รัฐด้วย  มีการตรวจสอบการใช้อ  านาจรัฐในระหว่างด ารงต าแหน่ง  โดยพฒันากลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลตามระบบรัฐสภา ระบบการตรวจสอบดว้ยกระบวนการยุติธรรม ท่ี 
ก าหนดให้มีศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเขา้มา  รวมถึงมีองค์กรตรวจสอบอิสระ 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผูต้รวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา 

ส่วนเจตนารมณ์ขอ้ท่ีสาม คือ การท าให้สถาบนัทางการเมืองมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลนั้น ไดก้  าหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้  าของนายกรัฐมนตรี เพิ่มความ
เขม้แขง็และเสถียรภาพของฝ่ายบริหาร  

ผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน นับไวว้่าบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมากพอสมควร ดังจะเห็นได้ว่าเป็นคร้ังแรกท่ีรัฐสภาอยู่ครบวาระ 
รัฐบาลมีความเข้มแข็ง สามารถผลักดันนโยบายได้ต่อเน่ืองและเห็นผลในทางปฏิบัติ  
การติดตามตรวจสอบและลงโทษผูก้ระท าทุจริต และใชอ้  านาจรัฐโดยมิชอบกมี็ผลเกิดข้ึนไดจ้ริง  
มีรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงหลายรายถูกตรวจสอบและลงโทษด้วยกระบวนการ
ยติุธรรม  รวมถึงการตรวจสอบโดยองคก์รตรวจสอบอิสระดว้ย  

ในขณะเดียวกนัประชาชนไดรั้บการคุม้ครองดูแลสิทธิเสรีภาพ และไดเ้ขา้มีส่วนร่วม
ทางการเมืองในดา้นต่างๆ มากกวา่ในอดีต 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงัคงบญัญติัรับรองสิทธิ 
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  โดยก าหนดให้มีหมวด 3 สิทธิ
เสรีภาพของชนชาวไทย  จ  าแนกแยกแยะสิทธิเสรีภาพดา้นต่างๆ ไวใ้นส่วนท่ี 1 – ส่วนท่ี 13  
ก าหนดหน้าท่ีของชนชาวไทยไวใ้นหมวด 4 ก าหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  ไวใ้น 
หมวด 5 จ าแนกแยกแยะแนวนโยบายพื้นฐานดา้นต่างๆ ไวใ้นส่วนท่ี 1- ส่วนท่ี10  ยิง่ไปกว่านั้น
ก าหนดใหมี้หมวดท่ีว่าดว้ยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง คือ หมวดท่ี 7  รวมถึงพฒันา
ระบบและกลไกการตรวจสอบการใชอ้  านาจใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนดว้ย   

ความตระหนักและต่ืนตวัของประชาชนทัว่ไปในสิทธิ เสรีภาพ และไดเ้ขา้มี
ส่วนร่วมทางการเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง ดงัน้ี  

- สถิติการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในการเลือกตั้ง
ทัว่ไปนบัตั้งแต่ปี 2544  ถึงปี 2554 โดยเฉล่ียมีแนวโนม้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ การ
เลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2544  มีจ  านวนผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 69.80,  การ
เลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2548  มีจ  านวนผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 72.55,  การ
เลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม  2550  มีจ  านวนผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 74.50 และ การ
เลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 มีจ  านวนผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 75.03  (ปัทมา  
สูบก าปัง, 2551) 

- การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในการเขา้ช่ือเสนอร่างกฎหมาย 
เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ระหว่างพ.ศ.2542 – พ.ศ.2550 มีการเสนอร่าง
พระราชบญัญติัโดยประชาชนรวมจ านวน 16 ฉบบั  โดยรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และประกาศใช้เพียงฉบบัเดียว  คือ พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 (สถาบนั
พระปกเกลา้, 2553)  และในช่วง พ.ศ.2550 - พ.ศ.2557 มีการเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติั
อีกจ านวนมาก  รัฐสภาใหค้วามเห็นชอบและประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย รวม 6 ฉบบั ดงัน้ี  

1) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553   

2) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 

3) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553  
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4) พระราชบญัญติัระเบียบโรงเรียนเอกชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554    
5) พระราชบญัญติัวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ.2556  
6) พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556    

- ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในการเขา้ช่ือเสนอถอดถอน
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  รวมไปถึงเขา้ช่ือเสนอแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอีกจ านวนหน่ึง  

- เป็นคร้ังแรกท่ีมีการให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง
ในการออกเสียงประชามติ (Referendum) ตดัสินใจว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกบัร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ....  ซ่ึงปรากฏวา่มีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งส้ิน 
45,092,955 คน  มีผูอ้อกไปใชสิ้ทธิออกเสียงประชามติ จ  านวน 25,978,954 คน  คิดเป็นร้อยละ 
57.61  ซ่ึงในจ านวนน้ีออกเสียงเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 14,724,306 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 
56.69 ของจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิออกเสียงทั้งหมด,  ออกเสียงไม่เห็นชอบ 10,747,441 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 41.37 ของจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีบตัรเสีย จ  านวน 504,207 ใบ 
หรือร้อยละ 1.94 ของจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิออกเสียงทั้งหมด (http://www.ect.go.th/th/?page_id=759) 

  

http://www.ect.go.th/th/?page_id=759


รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 18 

 

- ผลการวดัระดบัความเป็นประชาธิปไตยของไทยโดยองคก์รตรวจสอบโลก 
(Worldaudit.org) เปรียบเทียบกบัประเทศในอาเซียน ระหวา่งพ.ศ.2556 – พ.ศ.2558  เป็นดงัน้ี    
 
ตำรำง 2.1  ผลกำรวดัระดับควำมเป็นประชำธิปไตยของไทยเปรียบเทียบกบัประเทศในอำเซียน  

ระหว่ำงพ.ศ.2556 – พ.ศ.2558 
 

ประเทศ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ไทย 89 97 94(67) 

ฟิลิปปินส์ 57 56 56(67) 

อินโดนีเซีย 62 62 64(88) 

สิงคโปร์ 71 71 73(7) 

มาเลเซีย 81 79 78(37) 

เวยีดนาม 129 129 127(98) 

ลาว 140 137 140(121) 

เมียนมาร์ 146 126 124(132) 

กมัพชูา   120(132) 

บรูไน N/A N/A N/A 

หมายเหตุ: ล าดับความเป็นประชาธิปไตยจากจ านวนประเทศท้ังหมด 150 ประเทศ 
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- การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า
และมีแนวโนม้ลดลงระหวา่ง พ.ศ.2548- พ.ศ.2558 ดงัน้ี  

แผนภูม ิ2.1   กำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในระดับท้องถิ่นระหว่ำง พ.ศ.2548- พ.ศ.2558 
 

 

ท่ีมา : ถวลิวดี บุรีกลุ  รัชวดี แสงมหะหมดั  และวศิิษฏ ชชัวาลทิพากร, 2558 , หนา้ 162 

แมสิ้ทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยจะมีพฒันาการท่ีดีข้ึน แต่
ยงัคงมีปัญหาบางส่วนดงัท่ีกล่าวไปแลว้นั้น ท าให้เขา้สู่ยุคแห่งการปฏิรูปประเทศ  โดยใช้
รัฐธรรมนูญเป็นเคร่ืองมือหลัก ทั้ งน้ี การยกร่างรัฐธรรมนูญนั้ นในท้ายสุดต้องผ่านการ
ตัดสินใจของประชาชน ด้วยการออกเสียงมติ จึงจ าเป็นต้องมีเวทีเผยแพร่ข้อมูลและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นสาธารณะ 
 

2.1.3  หลักกำรและสำระส ำคัญของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ  
ประเด็นว่ำด้วยสิทธิ เสรีภำพ และกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงของประชำชน 
 รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดท่ีจดัระเบียบการปกครองของรัฐ  เป็นกติกาท่ี
ก าหนดรูปแบบและระบอบการเมืองการปกครอง  โดยก าหนดโครงสร้างและความสัมพนัธ์
ทางอ านาจระหว่างองค์กรผูใ้ช้อ  านาจรัฐทั้ งหลาย  และประชาชน  ทั้ งน้ี เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ  านาจรัฐ   และสร้างหลักประกนัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย  
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 หลักกำรและแนวทำงกำรพิจำรณำยกร่ำงรัฐธรรมนูญตำมที่รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย (ฉบับช่ัวครำว) พทุธศักรำช 2557 ก ำหนด  

 1. สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ศึกษารวบรวมและเสนอความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ในการจัดท าร่าง
รัฐธรรมนูญ ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติคร้ังแรก (ภายในวนัท่ี 
19 ธนัวาคม 2557) 

 2.  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยกร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 120 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นหรือขอ้เสนแนะจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2558)   

 3. รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ  ต้องมีหลกัการและสาระส าคญัในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  

  (1) การรับรองความเป็นราชอาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดียวจะแบ่งแยกมิได ้
  (2) การให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุขท่ีเหมาะสมกบัสภาพสังคมไทย 
  (3)  กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนั ตรวจสอบ และขจดัการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งกลไกในการก ากบัและควบคุมให้
การใชอ้  านาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชนส่์วนรวมของประเทศชาติและประชาชน 

  (4)  กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและตรวจสอบมิให้ผูเ้คยตอ้งค า
พิพากษาหรือค าสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคย
กระท าการอนัท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเท่ียงธรรม เขา้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอยา่ง
เดด็ขาด 

  (5) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมืองสามารถปฏิบติัหน้าท่ีหรือก าเนินกิจกรรมไดโ้ดย
อิสระ ปราศจากการครอบง าหรือช้ีน าโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

  (6)  กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความเขม้แขง็ของหลกันิติธรรม 
และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดบั 
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  (7)  กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขบัเคล่ือนระบบ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและยัง่ยืน และป้องกนัการบริหารราชการ
แผน่ดินท่ีมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและประชาชนในระยะยาว 

  (8)  กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุม้ค่า
และตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยสอดคลอ้งกบัสถานะทางการเงิน 
การคลังของประเทศ และกลไกการตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

  (9) กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัมิใหมี้การท าลายหลกัการส าคญั
ท่ีรัฐธรรมนูญจะไดว้างไว ้ 

  (10) กลไกท่ีจะผลกัดนัใหมี้การปฏิรูปเร่ืองส าคญัต่างๆ ใหส้มบูรณ์ต่อไป 

 ทั้งน้ี  โดยให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจ าเป็นและ
ความคุ้มค่าท่ีต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรท่ีก่อตั้ งข้ึน โดยอาศยัอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ  ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งมี ให้พิจารณามาตรการท่ีจะให้การด าเนินงานขององคก์ร
ดงักล่าวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ย  

 ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตอ้งน าความเห็น
หรือข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
คณะรัฐมนตรี  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย  

 4.  เม่ือยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จให้ส่งไปยงัสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อ
พิจารณาเสนอแนะหรือใหค้วามเห็นใหเ้สร็จภายใน 10 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างรัฐธรรมนูญ 
(ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2558)  โดยท่ีสมาชิกสภาปฏิรูปอาจขอแกไ้ขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ
ไดภ้ายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสร็จส้ินการพิจารณาในวนัดงักล่าว  
(ภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558)  

 5.  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตอ้งส่งร่างรัฐธรรมนูญใหค้ณะรัฐมนตรี
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นหรือค าขอแกไ้ข
เพิ่มเติมภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างรัฐธรรมนูญ (ภายในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558)  
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 6.  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมให้แลว้
เสร็จภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดยืน่ค  าขอแกไ้ขเพิ่มเติม  (ภายในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2558)  โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจแกไ้ขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญไดต้ามท่ี
เห็นสมควร  

 7.  เม่ือแกไ้ขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแลว้ ใหเ้สนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นทั้งฉบบั  โดยตอ้งมีมติ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างรัฐธรรมนูญ (ภายในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558)  

 8.  เม่ือสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีมติเห็นชอบดว้ยกบัร่างรัฐธรรมนูญแลว้  
ใหป้ระธานสภาปฏิรูปแห่งชาติน าร่างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัท่ีสภาแห่งชาติมีมติ (ภายในวนัท่ี 4 กนัยายน 2558)  

 ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับเสนอต่อสภำปฏิรูปแห่งชำติ  
ตำมมำตรำ 34 วรรคหน่ึง  และมำตรำ 36 วรรคหน่ึง  และส่งให้คณะรัฐมนตรีและคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ  ตำมมำตรำ 36 วรรคสำม  มีหลกัการและสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบัสิทธิ
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองดงัน้ี  

ตำรำง 2.2  ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับเสนอต่อสภำปฏิรูปแห่งชำติ  
 สำระส ำคญัเกีย่วกบัสิทธิเสรีภำพ และกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืง 
 

โครงสร้ำงรัฐธรรมนูญ แบ่งเป็น 7 ส่วนหลกั ประกอบด้วย 
  บททัว่ไป 
  ภาค 1  พระมหากษตัริยแ์ละประชาชน  
  ภาค 2  ผูน้  าการเมืองท่ีดีและระบบผูแ้ทนท่ีดี 
  ภาค 3  หลกันิติธรรม ศาล และองคก์รตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐ 
  ภาค 4  การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง 
  บทสุดทา้ย 
  บทเฉพาะกาล    
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หลกักำรและสำระส ำคญัเกีย่วกบัสิทธิเสรีภำพ และกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมือง 

พลเมอืง ความเป็นพลเมืองและหนา้ท่ีพลเมือง  
พลเมืองต้องเป็นคนท่ีมีสัญชาติไทยเท่านั้น คุณลักษณะและหน้าท่ี
พลเมืองคือ การเคารพและปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เคารพ
สิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น เคารพหลกัความเสมอภาค ยึดมัน่ในความ
ถูกต้องชอบธรรม มีค่านิยมท่ีดี มีวินัย ตระหนักในหน้าท่ี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม รู้รักสามัคคี มีความเพียร และ
พึ่งตนเอง  

รัฐมีหน้าท่ีปลูกฝังให้พลเมืองยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีค่านิยมประชาธิปไตย ตลอดจนจดั
ให้มีการศึกษาอบรมในทุกระดับ  ทุกประเภท และทุกกลุ่มอายุ เพื่อ
สร้างความเป็นพลเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ำทีข่องพลเมอืง  
(1) ปกป้องและพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(2) ป้องกนัประเทศ รับราชการทหาร รักษาผลประโยชน์ของชาติ และ
ปฏิบติัตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
(3) เสียภาษีอากรโดยสุจริต 
(4) ใชสิ้ทธิทางการเมืองโดยสุจริตและมุ่งถึงประโยชนส่์วนรวม 
(5) ช่วยเหลือราชการ ช่วยเหลือในการป้องกนัและขจดัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ช่วยเหลือในการป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัสาธารณะ 
รับการศึกษาอบรม ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพโดยสุจริต  ปกป้อง 
พิทกัษ ์อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ งสงวนและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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พลเมอืง (ต่อ) (6) พลเมืองตอ้งไม่กระท าการท่ีท าใหเ้กิดความเกลียดชงักนัระหว่างคน
ในชาติหรือศาสนา หรือไม่ย ัว่ยใุหเ้กิดการเลือกปฏิบติั การเป็นปฏิปักษ์
หรือการใชค้วามรุนแรงระหวา่งกนั  

พลเมืองได้รับค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นส าหรับการท าหน้าท่ีในสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ สมชัชาพลเมือง องค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
และองคก์รอ่ืนๆ  

หลกันิติธรรม ก าหนดใหก้ารปกครองและการใชอ้  านาจรัฐทั้งปวงตอ้งเป็นไปตาม
หลกันิติธรรม โดยก าหนดหลกัการพื้นฐานของหลกันิติธรรมไว ้5 
ประการ คือ  
 1. หลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ทั้งภาครัฐและ
ประชาชนตอ้งเคารพและปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
 2. หลกัการคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค 
 3. หลกัการแบ่งแยก(การใช)้อ านาจและการตรวจสอบการใชอ้  านาจ
รัฐ 
 4. หลกัประกนัในความถูกตอ้งชอบธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ซ่ึงเรียกวา่ “ศุภนิติกระบวน”  (Due Process of Law) 
 5. หลกัประกนัความเป็นอิสระของศาล และความสุจริตเท่ียงธรรม
ของกระบวนการยติุธรรม  

การปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม 

หลกั 
ประกนัและ

คุ้มครองศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์
ของบุคคลทุกคน 

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโ้ดย
ชดัแจง้ โดยปริยาย หรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมไดรั้บ
ความคุม้ครอง และผูกพนัรัฐสภา ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ
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และหน่วยงานของรัฐโดยตรง ในการตรากฎหมาย การใช้บังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง    

การใชอ้  านาจรัฐโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรตอ้งเคารพศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ  

บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย  

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้
มนุษยธรรม จะกระท ามิได ้ การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือ
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษดว้ยวิธีการโหดร้ายหรือ
ไร้มนุษยธรรม 

หลกัควำมเสมอ
ภำค และไม่เลอืก

ปฏบิัติ 

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความ
คุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกนั  

บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกนั  

ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกนั 

การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ  เพศสภาพ อาย ุความพิการ สภาพ
ทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ
เช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดั
ต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได ้ 

มาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็น
การเลือกปฏิบติั โดยไม่เป็นธรรม  
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หลกัประกนัสิทธิ
เสรีภำพของ

บุคคล 

สิทธิของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้ก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่รัฐและ
หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการให้สัมฤทธ์ิผล  โดยรัฐด าเนินการ
เพิ่มข้ึนตามความสามารถทางการคลงัของรัฐ  

บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตาม
บทบญัญติัในหมวดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไดโ้ดยตรง  ในกรณีท่ี
การใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบญัญติัรายละเอียดแห่ง
การใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวแ้ลว้ ให้การใชสิ้ทธิ
หรือเสรีภาพในเร่ืองนั้น เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั  แต่หากเป็นกรณี
ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิหรือเสรีภาพใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั  
แมย้งัไม่มียงัไม่มีการตรากฎหมายดงักล่าว บุคคลกย็อ่มสามารถใชสิ้ทธิ
ทางศาลไดโ้ดยตรง   

การตรากฎหมายเพื่อก าหนดการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล จะ
กระทบต่อขอบเขตแห่งสิทธิหรือเสรีภาพ หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้
สิทธิหรือเสรีภาพเกินสมควรตามหลกัความไดส้ัดส่วนมิได ้

การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระท า
มิได ้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการ
ท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไว ้และเท่าท่ีจ  าเป็น และจะกระทบกระเทือน
สาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได ้

กฎหมายเฉพาะท่ีจ ากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นต้องมีผลบงัคบัเป็นการ
ทัว่ไป และไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึง หรือแก่บุคคล
ใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ทั้งตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ี
ใหอ้  านาจในการตรากฎหมายนั้นดว้ย 
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หลกัคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล 

รัฐมีหน้าท่ีต้องคุ้มครอง ส่งเสริม และช่วยเหลือให้การใช้สิทธิและ
เสรีภาพเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

ข้อจ ำกดักำรใช้
สิทธิเสรีภำพ และ
ศักดิ์ศรีควำมเป็น

มนุษย์ 

บุคคลจะใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดการลม้ลา้งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
หรือให้ได้มาซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้
เป็นไปตามวถีิทางท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญมิได ้

บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีเสรีภาพท่ีจะกระท าการใด และ
ยอ่มใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  

บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง สามารถยก
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้
คดีในศาลได ้ 

สิทธิมนุษยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย 
2. สิทธิและความคุม้ครองในทางอาญา 
3. สิทธิของบุคคลในการสมรสและในครอบครัว 
4. เสรีภาพในเคหะสถาน 
5. เสรีภาพในการส่ือสารถึงกนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
6. เสรีภาพในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลทัธินิยมในทาง
ศาสนา และการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเช่ือของตนโดยไม่เป็นปฏิปักษต่์อการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพลเมืองและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  
7. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นของตน
โดยการพดู เขียน พิมพ ์โฆษณา และการส่ือความหมายโดยวธีิอ่ืน 
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สิทธิมนุษยชน 
(ต่อ) 

8. สิทธิในทรัพยสิ์น 
9. สิทธิในกระบวนการยติุธรรม 

สิทธิและเสรีภำพ
อืน่ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐให้อยู่
ร่วมกนัอยา่งเป็นสุข เพียงพอ และมีมาตรฐานการครองชีพท่ีเหมาะสม  
2. มารดาย่อมมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองเป็นพิเศษและไดรั้บสวสัดิการ
ตามควรจากรัฐและนายจา้งก่อนและหลงัการใหก้ าเนิดบุตร  
3. เด็กและเยาวชนย่อมมีสิทธิในการอยู่รอด และไดรั้บการพฒันาดา้น
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาตามศักยภาพ ในสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม รวมทั้งไดรั้บความคุม้ครองจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีเป็น
ภยัต่อจิตใจหรือสุขภาพ หรือขดัขวางพฒันาการตามปกติ  
4. เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุม้ครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบติัอนัไม่
เป็นธรรม รวมทั้งมีสิทธิไดรั้บการบ าบดัฟ้ืนฟูกรณีท่ีมีเหตุดงักล่าว   
5. เด็ก เยาวชน สตรี บุคคลซ่ึงมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยงัชีพ และบุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรั้บ
สวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือ
ท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
6. สิทธิของพลเมืองไทย 
7. เสรีภาพของส่ือมวลชน และพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนซ่ึง
ประกอบกิจการส่ือมวลชน 
8. เสรีภาพในทางวชิาการ  
9. สิทธิในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและหลากหลายอย่างทัว่ถึง เพื่อ
การพฒันาตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ความถนัด และ
ศกัยภาพของและบุคคล ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงมธัยมศึกษาสายสามญั
และสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  
10. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 
11. เสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ์ สหกรณ์ กลุ่ม



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 29 

 

สิทธิและเสรีภำพ
อืน่ๆ (ต่อ) 

เกษตรกร องคก์ารภาคเอกชน องคก์ารเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน  
12. สิทธิทางการเมืองและเสรีภาพในการรวมกนัจดัตั้งพรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมือง  
13. เสรีภาพในการประกอบกิจการ อาชีพ หรือวชิาชีพ  
14. สิทธิได้รับค่าจา้งท่ีเป็นธรรม มีหลกัประกนัความปลอดภยั อาชีว 
อนามยั สวสัดิภาพ และสวสัดิการในการท างานท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรม รวมทั้งมีหลกัประกนัในการด ารงชีวิตทั้งในระหว่างการท างาน
และเม่ือพน้ภาวะการท างาน 
15. สิทธิในดา้นสาธารณสุข 
16. สิทธิของผูบ้ริโภค  
17. สิทธิไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในความ
ครอบครองของรัฐ  
18. สิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของเจา้หน้าท่ีของรัฐในการปฏิบติัราชการทางปกครอง อนัมี
ผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน รวมทั้งไดรั้บแจง้
ผลการพิจารณาในเวลาอนัรวดเร็ว 

สิทธิชุมชน 

 

 

 

 

 

 

1. สิทธิของพลเมืองและสิทธิของชุมชนในการปกป้อง ฟ้ืนฟู อนุรักษ ์
สืบสาน และพฒันาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาอนัดีงามของชุมชน ทอ้งถ่ิน และของชาติ และมีส่วนร่วมใน
ก า ร จั ด ก า ร  ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
2. สิทธิของพลเมืองมีท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างเป็นธรรม และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  
3. สิทธิของพลเมืองและชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
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สิทธิชุมชน (ต่อ) 
โครงการหรือกิจกรรมในการฟ้องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญ 

สิทธิพทิกัษ์
รัฐธรรมนูญ  

“ผู้พบเห็น”การกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการลม้ลา้งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือให้ไดม้าซ่ึง
อ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตามวิถีทางท่ี
รัฐธรรมนูญบญัญติั มีสิทธิร้องขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาดและ
สั่งใหเ้ลิกการกระท าดงักล่าวและสั่งการอ่ืนได ้(ม.31)   

สิ ท ธิ ต่ อ ต้ ำ น โ ด ย
สันติวธีิ 

พลเมืองมีสิทธิต่อตา้นโดยสันติวิธีซ่ึงการกระท าใดๆ ท่ีเป็นไปเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการท่ีมิได้เป็นไปตาม
วถีิทางท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

กำรมส่ีวนร่วมใน
นโยบำยสำธำรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ
แผนอ่ืน การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์การผงัเมือง การก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์ในท่ีดิน และการตรากฎหมายหรือการออกกฎท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อส่วนได้เ สียส าคัญของประชาชน ให้ รัฐจัดให้ มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อน
ด าเนินการ เพื่อน าความคิดเห็นนั้นไปประกอบการพิจารณา โดยให้
ค  านึงถึงพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์และพื้นท่ีทางวฒันธรรมดว้ย 
2. สิทธิไดรั้บขอ้มูล ค  าช้ีแจง และเหตุผลจากรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือ
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกับตนหรือชุมชน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว   
3. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  
4. สิทธิในการฟ้องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
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กำรมส่ีวนร่วมใน
นโยบำยสำธำรณะ 

(ต่อ) 

รัฐธรรมนูญกรณีท่ีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชำชนและชุมชน 

กำรมส่ีวนร่วม
ทำงกำรเมอืง
โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอ กำรพิจำรณำและตัดสินใจในร่ำง
พระรำชบัญญัติ 
   -  พลเมืองผูมี้สิทธิเลือกตั้ งไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิร่วมกัน
เขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติัตามภาค 1 หมวด 2 ส่วนท่ี 2 สิทธิและ
เสรีภาพของ   บุคคล และภาค 2 หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
เพื่อใหรั้ฐสภาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบได ้ (ม.66 วรรค 1)   
   - หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าหรือตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมายมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการจดัท าและเสนอร่างพระราชบญัญติัของ
พลเมือง (ม.66 วรรค 2)   
   - สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาตอ้งให้ผูแ้ทนของผูเ้ขา้ช่ือเสนอร่าง
พระราชบญัญติันั้นเขา้ช้ีแจงหลกัการของร่างพระราชบญัญติั และให้มี
ผูแ้ทนจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว (ม.66 วรรค 3)   
   -  ใหส้ภาท่ีไดรั้บร่างพระราชบญัญติัเร่ิมพิจารณาร่างพระราชบญัญติัฯ
ภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว (ม.147 
วรรค 3)    
   - ร่างพระราชบัญญัติท่ีพลเมืองผูมี้สิทธิเลือกตั้ งเข้าช่ือเสนอซ่ึงอยู่
ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาไม่ต้องตกไปกรณีท่ีอายุของสภา
ผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงหรือถูกยบุ (ม.162 วรรค 2)  
   - กรณีรัฐสภาไม่ใหค้วามเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัท่ีพลเมืองเขา้ช่ือ
เสนอ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้ง
สองสภารวมกนัจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของทั้ งสองสภา อาจร้องขอให้มีการออกเสียงประชำมติ
เพื่อใหไ้ดข้อ้ยติุได ้ (ม.154(5))     
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กำรมส่ีวนร่วม
ทำงกำรเมอืง
โดยตรง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอถอดถอนผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอืน่ หรือตัดสิทธิทำงกำรเมืองหรือสิทธิในกำรด ำรง
ต ำแหน่งอืน่ (ม.72)   
   -  พลเมืองผูมี้สิทธิเลือกตั้ งไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิร่วมกัน
เขา้ช่ือเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อใหรั้ฐสภามีมติถอดถอนหรือตดัสิทธิ
ทางการเมืองหรือสิทธิในการด ารงต าแหน่งอ่ืนของนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผ่นดินและ
พิทักษ์สิทธิมนุษยชน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูว้่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผูพ้ิพากษา ตุลาการ ขา้ราชการอยัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดับสูง  โดยเสนอค าร้องกล่าวหาและระบุพฤติการณ์การกระท า
ความผดิเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน  (ม.254 วรรค 3 ประกอบ ม.253)    
   - กรณีมีการถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาดว้ยเหตุฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง สมชัชาคุณธรรมแห่งชาติหรือผูท่ี้สมชัชา
คุณธรรมแห่งชาติมีอ านาจหน้าท่ีไต่สวนข้อเท็จจริงและส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจดัให้พลเมืองออกเสียงลงคะแนนถอด
ถอนในกำรเลอืกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป (ม.74 วรรค 
4 และวรรค 5) 

3. การมีส่วนร่วมตดัสินใจโดยการออกเสียงประชำมติในการแกไ้ข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือในกรณีท่ีมีประกาศพระบรมราชโองการใหมี้
การออกเสียงประชามติในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สีย
ของชาติหรือประชาชน หรือกรณีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญติัให้
มีการออกเสียงประชามติ  (ม.67)  
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กำรมส่ีวนร่วม
ทำงกำรเมอืง
โดยตรง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอ และกำรให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไข
เพิม่เติมรัฐธรรมนูญ  
   - พลเมืองผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งจ  านวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนเข้าช่ือ
ร่วมกนัเสนอญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ม.301 วรรค 1 (1)) 
   - การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมวาระท่ี 2 ขั้นพิจารณา
เรียงล าดบัมาตรา ใหจ้ดัรับฟังความคิดเห็นจากพลเมืองผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ท่ีเขา้ช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมดว้ย (ม.301 วรรค 1 (4) 
   - ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นกำร
แก้ไขเพิม่เติมหลกักำรพืน้ฐำนส ำคญัตามมาตรา 300 ใหป้ระธานรัฐสภา
ส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจดัให้พลเมืองออกเสียง
ประชำมติ  ทั้งน้ี หากเสียงขา้งมากไม่เห็นชอบดว้ยในการท่ีจะให้ออก
ใชเ้ป็นรัฐธรรมนูญ ให้ร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นเป็นอนัตกไป  
แต่ถา้เสียงขา้งมากเห็นชอบกใ็ห้น าข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป (ม.301 วรรค 2 (7) 
ประกอบ ม.302)       
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2.2  สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นนักศึกษำที่เข้ำร่วมกำรสัมมนำ ภายหลังการ
แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคิดเห็นและเสนอแนะ และมีผูแ้ทนกลุ่มน าเสนอผลต่อเวทีกลาง 

2.2.1  สรุปผลควำมคดิเห็นเยำวชนจำกพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 4 พืน้ที ่ 

ผลจากการระดมความคิดเห็นนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์ / สังคมศาสตร์
ผูส้นใจ จากสถาบนัการศึกษา 4 แห่งใน 4 ภูมิภาค ไดแ้ก่  1) มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย จงัหวดัเลย  
2) มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์  3) มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี และ 4) มหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

  มหำวิทยำลยัรำชภัฏเลย  วันที่ 14 กรกฎำคม 2558  ณ ห้องมะล ิโรงแรมเลย
พำเลซ จังหวดัเลย 
 การสัมมนาคร้ังน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา ประกอบดว้ย วทิยากร เจา้หนา้ท่ีสถาบนั
พระปกเกลา้ อาจารย ์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย รวมทั้งส้ิน 24 คน โดย
นกัศึกษาไดมี้การท าความเขา้ใจประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ  
พร้อมทั้งใหมี้การล าดบัความส าคญัของประเด็นดงักล่าวท่ีตนใหค้วามส าคญั โดยสรุปไดว้่า
ประเด็นท่ีนกัศึกษาให้ความส าคญัมากท่ีสุดโดยให้ความส าคญัใกลเ้คียงกนั ล าดบัแรก หลกั
ความเสมอภาคและการไม่เลือกการปฏิบติั ล าดับสอง สิทธิมนุษยชน ล าดบัสาม พลเมือง 
ล าดับส่ี หลกัประกนัและคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลทุกคน และสิทธิและ
เสรีภาพอ่ืน ๆ และล าดบัหา้ สิทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
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ตำรำง 2.3  ควำมคดิเห็นต่อประเด็นสิทธิ เสรีภำพ และกำรมีส่วนร่วมในร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับ 
 ปฏรูิปของนักศึกษำมหำวทิยำลยัรำชภัฏเลย  

  

ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

ข้อคดิเห็นจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

1. พลเมือง 
(มาตรา 26-28) 

 - ควรมีการเนน้ความส าคญัของหนา้ท่ีพลเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การใช้วิชาหน้าท่ีพลเมืองในหลักสูตรการศึกษาให้มีความส าคัญ  
ไม่แพว้ชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
 

2. หลกัความเสมอภาค
และไม่เลือกปฏิบัติ 
(มาตรา 34) 

 - การพฒันาประเทศตอ้งพฒันาจากรากฐานใหมี้ประสิทธิภาพ ความ
เสมอภาคถือว่ามีความส าคญั เพราะหลายคนยงัคิดถึงแต่ประโยชน์ตน 
เช่น คนท่ีขายล็อตเตอร่ีราคาแพงและไม่เห็นดว้ยกบัการควบคุมราคา
ซ่ึงความเป็นจริงแลว้การขายลอ็ตเตอร่ีราคาแพงกส่็งผลเสียในวงกวา้ง 
หากทุกคนเห็นแก่ส่วนรวมและท าความเขา้ใจว่าการขายลอ็ตเตอร่ีราคา
เดียวอย่างเท่ากนัเป็นตวัอย่างหน่ึงของการท าเพื่อส่วนรวมก็จะท าให้
เร่ืองเลก็ท่ีเราท าเป็นส่วนหน่ึงใหเ้กิดความเสมอภาค 
 - หลกัความเสมอภาคเป็นเร่ืองพื้นฐานทางสังคม เป็นประเด็น
พื้นฐานของประชาธิปไตยท่ีจ าเป็นตอ้งมี 
 - ประเด็นความเสมอภาคหญิงชายมีความส าคญัและท่ีผ่านมาความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชายยงัไม่มากนกั เช่น ผูห้ญิงอาจมีความสามารถ
บางดา้นมากกว่าผูช้ายแต่มีความบกพร่องทางสรีระ ความสามารถดา้น
อ่ืนอาจมีมากกวา่ผูช้าย จึงเห็นวา่ความเสมอภาคดา้นน้ีมีความส าคญั 

3. สิทธิมนุษยชน 
(มาตรา 36-44) 
 
 

 - ประชาชนควรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาและการปฏิบติัท่ีเท่าเทียม 
เช่น บางธนาคารท่ีมีนโยบายไม่รับนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏั
เขา้ท างานแต่รับนักศึกษาจากบางมหาวิทยาลยัดังเท่านั้น ถือว่าไม่
ปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไรก็ดี นกัศึกษาบางท่าน
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ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

ข้อคดิเห็นจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นว่ากรณีธนาคารท่ีกีดกนัการรับนักศึกษา ตนไม่ขอโตแ้ยง้เร่ือง
สมรรถนะของนักศึกษาบางกลุ่มท่ีอาจจะไม่ได้ขวนขวายพฒันา
ตนเองจนเป็นเหตุให้สถาบนัการศึกษานั้นๆ ไดรั้บการดูถูก รวมทั้ง
ครอบครัวกมี็ส่วนในการช่วยใหเ้ดก็เกิดการพฒันาตอ้งมีการสอนและ
อบรมบุตรหลานตนเอง แต่ในอีกมุมมองหน่ึงธนาคารนั้นก็ท าไม่
ถูกตอ้งท่ีใชม้าตรการกีดกนัท าใหเ้กิดความไม่เสมอภาค 
 - สังคมไทยมีความแตกต่างหลากหลายมาก สิทธิมนุษยชนจะเป็น
ตวัก าหนดสิทธิเสรีภาพท่ีจะกระท าการใดๆ ท่ีไม่กระทบต่อผูอ่ื้น  
หากเคารพซ่ึงกนัและกนักจ็ะไม่มีความขดัแยง้และแตกแยก 
 - ให้ความส าคญักบัสิทธิในร่างกาย การสมรส ชีวิตครอบครัว  
การนับถือศาสนา กระบวนการยุติธรรม การชุมนุม ฯลฯ หากไม่มี
สิทธิเหล่าน้ีเหมือนชีวติโดนบงัคบัและจะไม่มีความยติุธรรม 

4. สิทธิพิทกัษ์
รัฐธรรมนูญ  
(มาตรา 31) 

 - สิทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญมีความส าคญัเพราะเป็นรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศและก าหนดเน้ือหาดา้นสิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วมไว ้หากไม่มีรัฐธรรมนูญประชาชนกไ็ม่มีสิทธิอะไร 

5. ประเดน็อ่ืนๆ  - การพฒันาประเทศมีจุดท่ีเป็นพื้นฐาน คือ การศึกษา ตั้ งแต่
ระดับประถมจนถึงมัธยมให้มีเร่ืองเก่ียวกับรัฐธรรมนูญหรือเร่ือง
กฎหมาย รวมถึงประชาชนทั่วไป นักการเมืองหรือคนท่ีเห็นแก่
ประโยชน์ตนจะใช้ข้ออ่อนน้ีเป็นเคร่ืองมือหาประโยชน์ให้เข้า
ประโยชน์ตนโดยใช้การโฆษณาชวนเช่ือท าให้ประชาชนเขา้ใจผิด 
หากมีการศึกษาท่ีดีประชาชนกจ็ะมีภูมิคุม้กนัและไม่ถูกหลอกไดง่้าย 
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 มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบูรณ์  วันที่ 16 กรกฎำคม 2558  ณ ห้องสีชมภู 
มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 การสัมมนาคร้ังน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาประกอบดว้ยวิทยากร เจา้หน้าท่ี
สถาบนัพระปกเกลา้ อาจารย ์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ รวมทั้งส้ิน  
21 คน  โดยนกัศึกษาไดมี้การท าความเขา้ใจประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมตาม
รัฐธรรมนูญจากวิทยากรของสถาบนัพระปกเกลา้  พร้อมทั้งไดมี้การแบ่งกลุ่มยอ่ยเป็น 2 กลุ่ม 
เพื่อระดมความคิดเห็นใน 2 ประเด็นหลกั  ไดแ้ก่  1) ประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม 
ตามรัฐธรรมนูญท่ีเห็นว่าส าคญัท่ีสุด  2) ประเด็น/กลไกท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดสิทธิ เสรีภาพ 
และการมีส่วนร่วมไดจ้ริง โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

ตำรำง 2.4  ควำมคดิเห็นต่อประเด็นสิทธิ เสรีภำพ และกำรมีส่วนร่วมในร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับ 
 ปฏรูิปของนักศึกษำมหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบูรณ์  

  

ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

ข้อคดิเห็นจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

1. หลกัประกนัและ
คุม้ครองศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยข์อง
บุคคลทุกคน  
(มาตรา 29, 36) 

 - ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นขั้นพื้นฐานของการยอมรับซ่ึงกนั
และกนั แต่ปัจจุบนัยงัมีการตดัสินความผิดในชุมชนโดยไม่ไดอิ้งกบั
ตวับทกฎหมาย ควรมีการส ารวจและปรับทศันคติในชุมชนห่างไกลท่ี
พบว่ามีการละเมิดเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(ลดการตั้ง
ศาลเต้ีย) 

2. หลกัความเสมอภาค
และไม่เลือกปฏิบติั 
(มาตรา 34) 

 - เป็นประเดน็ท่ีมีความส าคญั เพราะในความเป็นจริงประเทศไทย
ยงัเลือกปฏิบัติ เช่น การเลือกเอาผิดกรณีจราจรเฉพาะคนท่ีไม่มี
สต๊ิกเกอร์ติดรถท่ีเป็นของทางราชการ และมีการแบ่งแยกคนรวยคนจน
ทั้งในการบริการของภาครัฐและอ่ืนๆ คนจนจะไดรั้บการบริการทีหลงั 
ควรมีการแกไ้ขในประเด็นเร่ืองความเสมอภาคและการเลือกปฏิบติั 
หากเจา้หน้าท่ีของรัฐมีการท าผิดจริง ตรวจสอบว่าผิดจริงก็พน้จาก
ต าแหน่งและมีรายช่ือในแบลค็ลิสตไ์ม่สามารถไปท างานท่ีอ่ืนได ้
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 - คนท่ีเกิดในประเทศไทยยงัมีความแตกต่างทางเช้ือชาติศาสนา 
แต่ควรได้รับความเท่าเทียมกันในทุกด้าน รวมทั้ งคนพิการท่ีมี
ความสามารถควรได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมดังเ ช่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีเปิดโอกาสใหค้นพิการไดมี้อาชีพ มีงานท า 

3. สิทธิชุมชน 
(มาตรา 63 และ 
มาตรา 64 วรรค 1) 

 - สิทธิชุมชนเป็นประเด็นส าคัญเพราะจะได้มีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและจะได้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชุมชนท่ีอยูห่่างไกล 
 - ควรมีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีการอนุรักษ ์เช่น ก าหนดว่าชุมชน
จะสามารถดูแลป่าไดใ้นขอบเขตเพียงใด และมีบทลงโทษส าหรับคน
ตดัไมท้ าลายป่า และท้ิงขยะไม่เป็นท่ี แมเ้ป็นความผดิเพียงเลก็นอ้ย 

4. การมีส่วนร่วมใน
นโยบายสาธารณะ 
(มาตรา 62 วรรค 2 
และ 3 / มาตรา 64 
วรรค 2 และ 3) 

 - ควรใหค้นในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมอยา่งจริงจงัและผูน้  าในพื้นท่ี
เขา้ไปรับฟังความตอ้งการจริงๆ รวมทั้งใหค้วามรู้แก่ประชาชนอยา่ง
ทัว่ถึง เช่น อาจไปใหค้วามรู้เดือนละ 2-3 คร้ัง 

5. การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรง 
(มาตรา 65-68) 

 - เม่ือประชาชนมีการร้องเรียน เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีตรวจสอบควร
ลงพื้นท่ีจริง ไม่ใช่ เพียงตรวจสอบจากเอกสาร เ ช่น มีการให้
งบประมาณก่อสร้างถนนในพื้นท่ีหน่ึงๆ ก็ควรลงไปดูว่ามีการ
ก่อสร้างจริงหรือไม่ 

6. สิทธิเสรีภาพอ่ืนๆ 
(มาตรา 46- มาตรา 
62 วรรค 1) 

 - สิทธิเสรีภาพในค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนขั้นต ่า 300 บาท 
ความจริงไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง ประชาชนอยากไดง้านท าจึงตอ้งจ ายอม 
แรงงานในต่างจงัหวดัไม่สะดวกท่ีจะไปร้องเรียน ขั้นต ่า 300 บาท
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ควรเป็นขั้นพื้นฐานส าหรับแรงงานท่ีไม่มีความสามารถ ส่วนผูท่ี้มี
ความสามารถมากกว่ากค็วรไดรั้บเพิ่มข้ึนจาก 300 บาท สิทธิในดา้น
แรงงาน สวสัดิการ และค่าตอบแทน แรงงานควรไดรั้บขั้นต ่าจริงตาม
นโยบาย ควรมีความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชน 
เพื่อทราบความตอ้งการตลาดแรงงานและท าใหจ้ดัการเรียนการสอน
ได้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน เม่ือนักศึกษาจบ
ออกมาจะได้มีงานท าและได้รับสิทธิและสวัสดิการแร งงานท่ี
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงไม่โดนเบียดเบียนค่าจา้งและสวสัดิการ 
 - สิทธิเสรีภาพในรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร หากมีการให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ท าใหป้ระชาชนมีความรู้แลว้ไม่ถูกหลอกลวง 
เช่น เร่ืองสาธารณสุข การบริโภค 
 - สิทธิผูบ้ริโภค ควรมีการคุม้ครองใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นจริงตามท่ี
โฆษณากล่าวอ้าง และได้สินค้าในปริมาณและคุณภาพตามท่ีได้
โฆษณาไว ้
 - นกัวชิาการ อาจารยท์างนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ควรไดเ้ขา้ไปเป็นผูแ้ทน
ในรัฐสภาเพราะมีความรู้จึงน่าจะน าพาประเทศพฒันาใหเ้จริญมากข้ึน 
 - ควรมีการใชเ้ทคโนโลยถ่ีายบนัทึกภาพไดโ้ดยไม่มีความผิดเพื่อ
เป็นหลกัฐานเอาผิดการละเมิดสิทธิและความเสมอภาค และมีการตั้ง
องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบการละเมิดสิทธิและความเสมอภาค 
 - ควรใหค้นพิการและผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บโอกาสในการท างาน 
 - การส่งเสริมสิทธิในการร้องทุกข์และกระบวนการอาญา 
หน่วยงานของรัฐท่ีรับคดีหรือเร่ืองร้องเรียนตอ้งแจง้กบัผูร้้องทุกขว์่า
รัฐมีความช่วยเหลืออะไรใหบ้า้ง เช่น แจง้ว่ามีกองทุนช่วยเหลือดา้น
ความยติุธรรม เป็นตน้ 
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  มหำวทิยำลยัศิลปำกร  วทิยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  วนัที ่14 สิงหำคม 2558 
ณ  มหำวทิยำลยัศิลปำกร  จังหวดัเพชรบุรี 

การสัมมนาคร้ังน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาประกอบด้วยวิทยากร เจา้หน้าท่ี
สถาบนัพระปกเกลา้ อาจารย ์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รวมทั้งส้ิน 72 คน  โดยนกัศึกษาไดมี้การท าความเขา้ใจประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญจากวิทยากรของสถาบันพระปกเกลา้  พร้อมทั้ งได้มีการ
แบ่งกลุ่มยอ่ยเป็น 3 กลุ่ม  เพื่อระดมความคิดเห็นใน 2 ประเด็นหลกั  ไดแ้ก่  1) ประเด็นสิทธิ 
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม ตามรัฐธรรมนูญท่ีเห็นว่าส าคญัท่ีสุด  2) ประเด็น/กลไกท่ี
เหมาะสมเพื่อใหเ้กิดสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมไดจ้ริง โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
ตำรำง 2.5  ควำมคดิเห็นต่อประเด็นสิทธิ เสรีภำพ และกำรมีส่วนร่วมในร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับ 
 ปฏรูิปของนักศึกษำมหำวทิยำลยัศิลปำกร วทิยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี   
 

ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

ข้อคดิเห็นจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

1. พลเมือง 
(มาตรา 26-28) 

- การรับราชการทหาร ไม่ควรบงัคบัให้ตอ้งเป็นทหาร แต่ควรใช้
ความสมคัรใจแบบประเทศอเมริกาท่ีเป็นทหารอาชีพ  เพราะจะท าให้
คนท่ีเป็นทหารมีประสิทธิภาพมากกว่า  หากรับราชการทหารโดย
การบงัคบัจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและรู้สึกไม่ไดรั้บเกียรติเท่ากบั
คนท่ีสมคัรใจแบบประเทศสหรัฐอเมริกา  ส่วนเพศในการรับราชการ
ทหารบงัคบัเฉพาะผูช้าย  ผูห้ญิงควรรับราชการทหารเช่นกนัเพราะมี
การเรียกร้องหญิงชายเท่าเทียมกนั  กฎหมายต่างก็ควรเท่าเทียมกนั 
เช่น ผูช้ายท่ีเจาะหูกค็วรจะรับราชการไดเ้ช่นกนั 

- ความเป็นพลเมือง อาจเป็นคนกะเหร่ียง หรือคนชายขอบท่ีอาศยัอยู่
ในประเทศไทยมานาน  น่าจะมีโอกาสไดเ้ป็นพลเมืองเช่นกนั เดก็บางคน
ไม่ไดรั้บสิทธิอะไร เพราะไม่ใช่พลเมืองไทยทั้งท่ีเกิดมาในประเทศไทย 

2. หลกัความเสมอภาค
และไม่เลือกปฏิบัติ 

- ความเสมอภาคทางเพศ ในประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายรองรับเพศท่ีสาม 
ท าให้มีปัญหา  เช่น เร่ืองการอุม้บุญท่ีไม่รองรับเด็กท่ีเกิดมาจากพ่อแม่ท่ีไม่
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(มาตรา 34) เป็นหญิงชายแท ้เพราะยงัไม่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกนั 
- ในระบบราชการยงักีดกนัการเขา้รับราชการของคนพิการ  คนท่ี

เคยตอ้งโทษ เพราะการรับสมคัรเขา้รับราชการได้เขียนชัดเจนว่า  
ตอ้งไม่ทุพพลภาพและไม่เคยตอ้งโทษเป็นคดีความ เป็นตน้  ทั้งท่ีคน
พิการบางคนกมี็ความสามารถในการท างานไม่นอ้ยกวา่คนปกติ 

4. หลกัประกนัสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล 
(มาตรา 30/32) 

- การใช้สิทธิทางศาลของประชาชน  หากเป็นคดีทางปกครอง 
ประชาชนก็มีศาลปกครองเป็นท่ีพึ่ ง  แต่ในกรณีหากเป็นคดีแพ่ง  
ประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยอาจไม่สามารถเขา้ถึงกระบวนการพิจารณา
ท่ีมีประสิทธิภาพ อาจพบความล่าชา้  ส่วนคนท่ีมีฐานะจะสามารถรับ
ความเป็นธรรมไดเ้ร็ว 

- เสรีภาพในชีวิตและร่างกายของตนมีความขดัแยง้กบักฎระเบียบ
บางอยา่งหรือไม่  ยกตวัอย่างเช่น  การศึกษาต่อในระดบัอาชีวะท่ีไม่
รับสมคัรผูช้ายท่ีสักและเจาะหู  หรือในการรับราชการไม่รับผูท่ี้มีรอย
สักเขา้ท างาน  จริงๆ แลว้คนท่ีมีรอยสักไม่ใช่วา่เป็นคนไม่ดี 

- การเรียกร้องหรือชุมนุมท่ีกระทบวิถีชีวิตประจ าวนัของคนอ่ืน 
ควรจะชุมนุมหรือไม่ 

- สิทธิในการศึกษายงัไม่เท่าเทียม ระหว่างการศึกษาในกรุงเทพฯ 
หรือในเมืองย ังมีมาตรฐานท่ีดีกว่า เ ม่ือเทียบกับการศึกษาใน
ต่างจงัหวดัหรือชายขอบ 

- สิทธิในการรักษา ควรเพิ่มโรงพยาบาล บุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์
ลงไปในทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึนเพื่อกระจายการรักษาพยาบาลใหท้ัว่ถึง ค  าว่าสิทธิ
ในการเขา้ถึงการบริการสาธารณสุข ควรพ่วงค าวา่ทัว่ถึงและมีคุณภาพดว้ย 

- การศึกษาขั้นต ่าท่ีรัฐจดัให้ 15 ปี นั้นไม่เพียงพอ รัฐน่าจะ
สนบัสนุนฟรีถึงระดบัอุดมศึกษา 
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5. สิทธิชุมชน 
(มาตรา 63 และ 
มาตรา 64 วรรค 1) 

- ควรสร้างความเขา้ใจค าวา่ชุมชนสาธารณะ เพื่อใหชุ้มชนเขา้มามี
ส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของตนเองไม่ใช่เพียงไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ป่าชุมชนท่ีชุมชนใชแ้ลว้ยงัมีหนา้ท่ีตอ้งฟ้ืนฟู  เพื่อจะไดใ้ชป้ระโยชน์
แลว้ท ากินไดเ้ป็นของส่วนกลางในชุมชน 

- การร่างกฎหมายสิทธิชุมชนควรมาจากบริบทชุมชน เพื่อใหมี้ความ
เป็นตวัตนของชุมชน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน 

- ชุมชนชายขอบมกัไม่สามารถเขา้ถึงทรัพยากรหรือสวสัดิการท่ี
รัฐจัดให้ ภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการจัดการหรือ
สวสัดิการในชุมชนเองดว้ย 

- การสร้างความเป็นพลเมืองและบริหารจดัการชุมชนเอง คนใน
ชุมชนยงัขาดความรู้อยู่และไม่รู้สิทธิของตน บางชุมชนผูน้ าเขม้แข็ง
ประชาชนก็รู้สิทธิ แต่บางชุมชนก็อ่อนแอ และบางชุมชนเองก็ไม่รู้
คุณค่าของวฒันธรรมตนเอง แต่รับเอาวฒันธรรมสมยัใหม่ 

- ควรมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานบริการ
สาธารณะในชุมชนอยา่งเร่ืองสถานศึกษาและสถานพยาบาล 

- ควรใหอ้  านาจกบัประชาสังคมในการบริหารจดัการชุมชน 
 

6. สิทธิพิทกัษ์
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 31) 

- การต่อต้านโดยสันติวิธี ประชาชนควรมีสิทธิต่อต้านการ
ด าเนินงานของรัฐบาลได้ทุกรัฐบาลท่ีปกครองโดยไม่ชอบธรรม  
ทั้งรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง 

 

7. การมีส่วนร่วมใน
นโยบายสาธารณะ 
(มาตรา 62 วรรค 2 

- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม 
เพราะประชาชนจะถูกกดดนัจากกลุ่มผูมี้อิทธิพล ประชาชนควรเขา้
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และ 3 / มาตรา 64 
วรรค 2 และ 3) 

ไปมีส่วนในการตดัสินใจเพื่อมีสวนร่วมใหม้ากกวา่น้ี 
- ประชาชนควรไดเ้ขา้ไปมีส่วนก าหนดนโยบาย เพราะนโยบาย

บางอย่างไม่ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน ปัญหาต่าง ๆ 
บางคร้ังเป็นปัญหาเร้ือรังจึงต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ก าหนดนโยบายเพื่อให้ประชาชนได้มีความกระตือรือร้นในการ
ขบัเคล่ือนและพฒันาดว้ย 

- ประชาชนเป็นได้เพียงผูมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ร่วมออกเสียง แต่เม่ือมีการตดัสินใจกเ็ป็นเพียงรัฐบาลและผูมี้อ  านาจ
เท่านั้นท่ีตัดสินใจ ทั้ งท่ีประชาชนเป็นคนท่ีได้รับผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 

8. สิทธิเสรีภาพอ่ืนๆ 
(มาตรา 46-มาตรา 62 
วรรค 1) 

- เสรีภาพในการประกอบกิจการการคา้ ในยคุปัจจุบนัมีการผกูขาด 
มีบริษัทข้ามชาติและบริษัทใหญ่ท่ีผูกขาดกระบวนการผลิตและ
ขนส่ง จนส่งผลใหเ้กิดการลอ้บบ้ีทางการเมือง 
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  มหำวิทยำลัยทักษิณ  วันที่ 18 สิงหำคม 2558 ณ โรงแรมพำวีเลี่ยน 
จังหวดัสงขลำ 

 การสัมมนาคร้ังน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาประกอบดว้ยวิทยากร เจา้หน้าท่ี
สถาบนัพระปกเกลา้ อาจารย ์และนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัทกัษิณ  รวมทั้งส้ิน 19 คน  โดย
นกัศึกษาไดมี้การท าความเขา้ใจประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ
จากวิทยากรของสถาบนัพระปกเกลา้ พร้อมทั้งไดมี้การแบ่งกลุ่มยอ่ยเป็น 2 กลุ่ม  เพื่อระดม
ความคิดเห็นใน 2 ประเด็นหลกั  ไดแ้ก่  1) ประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม ตาม
รัฐธรรมนูญท่ีเห็นว่าส าคญัท่ีสุด  2) ประเด็น/กลไกท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดสิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วมไดจ้ริง โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 ตำรำง 2.6  ควำมคดิเห็นต่อประเด็นสิทธิ เสรีภำพ และกำรมส่ีวนร่วมในร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับ 
 ปฏรูิปของนักศึกษำมหำวทิยำลยัทกัษณิ  

 

ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

ข้อคดิเห็นจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

1. พลเมือง 
(มาตรา 26-28) 

- หนา้ท่ีของประชาชน รู้แต่สิทธิแต่ไม่รู้หนา้ท่ี ควรมีการบญัญติั
หนา้ท่ีท่ีพึงประสงคข์องประชาชน 

2. หลกัประกนัสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล 
(มาตรา 30/32) 

- ความเป็นอิสระของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการสืบสวน
สอบสวน ควรมีหลกัประกนัความเป็นอิสระ ควรมีการแยกพนกังาน
สอบสวนและสืบสวนออกจากกัน  หากรวมกันจะมีปัญหา เช่น 
หน่วยสืบสวนจับคดียาบ้า  ส่งให้พนักงานสอบสวน  หากหน่วย
สืบสวนเขา้ไปแทรกแซงการสอบสวนก็จะมีปัญหา  ควรให้มีอิสระ
ในการท างานซ่ึงกนัและกนั 

- ควรมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนก าหนดระยะเวลาในแต่ละชั้นศาล 
- ควรมีระบบทนายความมืออาชีพ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่

ค่อยไดรั้บความยติุธรรมและมีฐานะไม่ดีนกั ควรใหมี้ทนายชุมชน ทนาย
ต าบลใหค้วามรู้ทางกฎหมายและความช่วยเหลือ ควรมีทนายความของ
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ชุมชนเพื่อปกป้องสิทธิของชุมชน อาจมีองค์กรทนายความท่ีเขม้แข็ง
เพื่อใหมี้ทนายความท่ีเช่ียวชาญและช่วยเหลือประชาชนได ้

- การเยียวยาผูท่ี้ตอ้งโทษทั้งท่ีไม่มีความผิด ควรมีการเยยีวยาให้
เงินช่วยเหลือ 

3. สิทธิมนุษยชน 
(มาตรา 36-44) 

- ผูท่ี้ก่อคดีข่มขืนควรไดรั้บการตรวจสุขภาพจิตเพื่อบ าบดัโดย
ด่วน  ไม่ใช่ว่าจบัไดแ้ลว้กล็งโทษหรือประหาร  แต่ควรใหต้รวจทาง
จิตเวชดว้ย 

4. การมีส่วนร่วมใน
นโยบายสาธารณะ 
(มาตรา 62 วรรค 2 
และ 3 / มาตรา 64 
วรรค 2 และ 3) 

- รัฐควรเปิดเผยขอ้มูลในการด าเนินโครงการใหญ่ๆ บางคร้ัง
เปิดเผยเฉพาะขอ้มูลส่วนดี  ไม่เสนอขอ้เสียของโครงการ  ประชาชน
ไม่ค่อยไดเ้ขา้ไปตรวจสอบและมีส่วนร่วมเท่าท่ีควร  ทั้งท่ีประชาชน
เป็นฟันเฟืองขบัเคล่ือนประเทศใหก้า้วหนา้ 

5. การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรง 
(มาตรา 65-68) 

- การตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐ อยากใหมี้การถ่วงดุลมากกว่าน่้ี อยาก
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบมากกว่าน้ี หากประชาชนเสนอ
กฎหมายเขา้สภา แต่สภามองกฎหมายประชาชนเป็นอนัดบัทา้ยๆ จึงอยาก
ให้กฎหมายจากภาคประชาชนมีความส าคัญในล าดับต้นๆ บางคร้ัง
กฎหมายท่ีออกมากระทบกับประชาชน ก็ควรมีการให้ฝ่ายตุลาการ
ตรวจสอบมากกว่าน้ี ว่าขดัต่อหลกักฎหมายและความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือไม่  นโยบายบางอยา่งท าใหเ้กิดความเสียหายต่อรัฐไม่ควร
รอให้เกิดความเสียหายก่อนแล้วค่อยยบัย ั้ งหรือควรก าหนดให้ศาล
รัฐธรรมนูญสามารถยบัย ั้งนโยบายท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อรัฐไดห้รือไม่ 

- ควรมีองคก์รตรวจสอบภาคประชาชน องคก์รอาชีพ เขา้มาร่วม
ตรวจสอบฝ่ายบริหารและนิติบญัญติั ควรเป็นองคก์รระดบัชาติท่ีรวม
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คนจากหลายอาชีพ เช่น ชาวนา ซ่ึงจะรู้ปัญหาความเดือดร้อน ก็จะ
สามารถน าเร่ืองดงักล่าวเป็นกระบอกเสียงใหก้บัอาชีพต่างๆ ได ้

6. สิทธิเสรีภาพอ่ืนๆ 
(มาตรา 46- มาตรา 
62 วรรค 1) 

- เด็กและเยาวชน ควรผลกัดันแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล ้ า
ทางการศึกษาระหว่างเยาวชนในเมืองและชนบท เด็กในเมืองไดรั้บ
หนังสือท่ีมีคุณภาพมากกว่า ส่วนเด็กชนบทก็ได้รับเฉพาะหนังสือ
ส่วนกลาง ท าให้คนชนบทเข้าถึงการศึกษาได้เต็มรูปแบบเต็ม
ศกัยภาพโดยไม่เสียเงินมากนกั 

- คนท่ีไม่ไดจ้บครูโดยตรงแต่กลบัสามารถเป็นครูได ้ส่วนคนท่ี
เรียนเพื่อเป็นครูกลบัมีโอกาสเป็นครูนอ้ยลง  รัฐบาลหรือรัฐธรรมนูญ
ควรมีขอ้ก าหนดใหค้นท่ีเป็นครูมีคุณภาพมากกวา่น้ี 

- ความเท่าเทียมในการศึกษา ควรมีการตั้งหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ตรวจสอบงบประมาณโรงเรียน อย่างเช่นศึกษานิเทศก์ เพราะท า
หนา้ท่ีประเมินการสอนของครูในโรงเรียนอยูแ่ลว้ 

- หลกัสูตรแกนกลางไม่สามารถลดความเหล่ือมล ้าได ้เพราะครู
สอนคนละแบบ ท าให้เม่ือวดัผลทางการศึกษา เยาวชนในเมืองมี
โอกาสไดรั้บการศึกษาต่อมากกวา่ 

- ควรมีองค์กรท่ีรับฟังความคิดเห็นเยาวชนโดยตรง เพราะเด็ก
ปัจจุบนัไดรั้บข่าวสารมากมาย เดก็จึงควรมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น 

- รัฐควรจดัโครงการเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงความสามารถ 
เพราะเดก็ปัจจุบนัเรียนในหอ้งเรียนอยา่งเดียวไม่เพียงพอ เพื่อใหเ้ด็กได้
แสดงพลงัของตน ควรสอนใหน้กัเรียนไดล้งพื้นท่ีและวิเคราะห์เหตุผล
ตั้งแต่ระดบัมธัยม ไม่ใช่มาเร่ิมตอนเรียนมหาวิทยาลยั 

- รัฐควรจริงจงัในการตั้งสภาเด็กเยาวชนในทุกระดบัทั้งต  าบล 
อ าเภอ จงัหวดั ประเทศ และท าให้เด็กเหล่าน้ีไดมี้โอกาสแสดงพลงั 
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ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

ข้อคดิเห็นจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

เพื่อตอบโจทยข์องตั้งสภาเด็กและเยาวชนอย่างแทจ้ริง ไม่ใช่เพียง
ตั้ งข้ึนไปและใช้งบประมาณไปเท่านั้ น ควรมีกฎหมายและการ
ส่งเสริมท่ีจริงจงัหวา่น้ี 

- รัฐควรรับฟังความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนัทุกกลุ่ม โรงเรียน
มกัรับฟังเฉพาะเดก็เก่ง ทั้งท่ีเดก็ท่ีเรียนไม่เก่งกมี็ความคิดเช่นกนั 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเป็นหน่วยกลางในการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะและเม่ือไดรั้บข่าวสารอะไรมากน็ ามาเผยแพร่
แก่ประชาชน และเป็นศูนย์รับเ ร่ืองร้องทุกข์ทุกอย่าง เป็นทั้ ง
ศนูยก์ลางกิจกรรมของเดก็ สตรี และเยาวชน 

- การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ไม่ควรมีการลดโทษ เช่น การ
ข่มขืนเดก็ท่ีมีการลงโทษแต่กล็ดโทษอยูเ่ร่ือยจนพน้โทษ 

- เพิ่มงบประมาณให้สถาบนัสงเคราะห์กรณีเด็กท่ีถูกทอดท้ิง เพิ่ม
งบประมาณ เพื่อใหเ้ดก็ท่ีถูกทอดท้ิงมีหลกัประกนัวา่จะไดรั้บการเล้ียงดู 

- การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนบางคร้ังไม่ถูกตอ้งท าให้มี
ปัญหาไดใ้นภายหลงั กรณีศาลพิพากษาบางคนว่าไม่มีความผิด แต่
ส่ือมวลชนไม่ลงข่าวแกไ้ขให้ผูต้อ้งหา หากมีการเสนอข่าวผิดควรมี
การแกข่้าวและเยียวยาแก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการเสนอข่าว
ด้วย บางส านักข่าวมีการเลือกข้างอยู่  บางส่ือถูกครอบง าจาก
นกัการเมือง ส่ือควรมีการน าเสนอขอ้มูลทั้ง 2 ดา้น ควรมีการน าเสนอ
ข่าวท่ีมาจากความคิดเห็นของภาคประชาชนนอกเหนือจากน าเสนอ
ขอ้มูลหรือความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ควรมีองคก์รดูแลดา้น
ส่ือสารมวลชน อยา่งเช่น กสทช. ใหม้าดูแลอยา่งจริงจงั 

- ควรมีการจดัเก็บภาษีของคนท่ีถือครองท่ีดินจ านวนมากเพื่อ
กระจายรายไดแ้ละลดความเหล่ือมล ้า 
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ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

ข้อคดิเห็นจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

7. ประเดน็อ่ืนๆ - ควรมีการออกกฎหมาย (รัฐธรรมนูญ) ท่ีย ัง่ยืน ไม่กลบัเขา้สู่
วงจรเดิม 

 

จากผลการสัมมนาดงักล่าว สามารถสรุปเป็นภาพรวมความคิดเห็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ตำรำง 2.7  สรุปภำพรวมควำมคิดเห็นต่อประเด็นสิทธิ เสรีภำพ และกำรมีส่วนร่วม 
 ในร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปฏรูิป 
 

ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

มรภ.เลย มรภ.เพชรบูรณ์ มศก.เพชรบุรี มทษ. 

1. พลเมือง
(มาตรา 26-
28) 

- ควรใหค้วามส าคญักบั
หนา้ท่ีพลเมือง ใหว้ชิา
หนา้ท่ีพลเมืองใน
หลกัสูตรการศึกษามี
ความส าคญัไม่นอ้ยกวา่
วชิาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 

- - ไม่ควรบงัคบัให้ตอ้ง
เป็นทหาร ควรใชค้วาม
สมคัรใจเพราะจะท า
ใหค้นท่ีเป็นทหารมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ 
และรู้สึกมีเกียรติ 
- ความเป็นพลเมือง 
อาจเป็นคนกะเหร่ียง 
หรือคนชายขอบท่ี
อาศยัอยูใ่นประเทศ
ไทยมานานก็ได ้

- ควรมีการบญัญติั
หนา้ท่ีท่ีพึงประสงค์
ของประชาชนไวใ้น
รัฐธรรมนูญ 

2. หลกัประกนั
และคุม้ครอง
ศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์

- - ควรมีการส ารวจและ
ปรับทศันคติในชุมชน
ห่างไกลท่ีพบวา่มีการ
ละเมิดเสรีภาพและ

- - 
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ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

มรภ.เลย มรภ.เพชรบูรณ์ มศก.เพชรบุรี มทษ. 

ของบุคคล 
ทุกคน 
(มาตรา 29, 
36) 

ศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์เพื่อลดการตั้ง
ศาลเต้ีย 

3. หลกัความ
เสมอภาค
และไม่เลือก
ปฏิบติั 
(มาตรา 34) 

- หลกัความเสมอภาค
เป็นเร่ืองพื้นฐานทาง
สังคม เป็นประเด็น
พื้นฐานของ
ประชาธิปไตยท่ี
จ าเป็นตอ้งมี 
- ประเด็นความเสมอ
ภาคหญิงชายมี
ความส าคญัและท่ีผา่น
มาความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายยงัไม่
มากนกั 

- ในประเทศไทยยงัมี
การเลือกปฏิบติั และมี
การแบ่งแยกคนรวยคน
จนทั้งในการบริการ
ของภาครัฐ ควร
ตรวจสอบหากผดิจริง
ก็ใหพ้น้จากต าแหน่ง
และมีรายช่ือใน
แบล็คลิสตไ์ม่สามารถ
ไปท างานท่ีอ่ืนได ้
- คนท่ีเกิดในประเทศ
ไทยยงัมีความแตกต่าง
ทางเช้ือชาติศาสนา แต่
ควรไดรั้บความเท่า
เทียมกนัในทุกดา้น 

- ความเสมอภาคทาง
เพศ ควรมีกฎหมาย
รับรองการแต่งงาน
ของคนเพศเดียวกนั 
- ผูห้ญิงควรรับราชการ
ทหาร (เกณฑ)์ เช่นกนั
เพราะมีการเรียกร้อง
หญิงชายเท่าเทียมกนั 
- ในระบบราชการยงั
กีดกนัการเขา้รับ
ราชการของคนพิการ 
และคนท่ีเคยตอ้งโทษ 

- 

4. หลกัประกนั
สิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล 
(มาตรา 30/32) 

-  -  - การใชสิ้ทธิทางศาล
หากเป็นคดีแพง่ 
ประชาชนท่ีมีรายได้
นอ้ยอาจไม่สามารถ
เขา้ถึงกระบวนการ
พิจารณาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- เสรีภาพในชีวิตและ

- ควรมีหลกัประกนั
ความเป็นอิสระของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีใน
กระบวนการสืบสวน
สอบสวน 
- ควรมีกฎหมาย
ก าหนดขั้นตอน
ก าหนดระยะเวลาใน
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ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

มรภ.เลย มรภ.เพชรบูรณ์ มศก.เพชรบุรี มทษ. 

ร่างกายของตนมีความ
ขดัแยง้กบักฎระเบียบ
การรับเขา้ท างาน
บางอยา่ง 
- การเรียกร้องหรือ
ชุมนุมท่ีกระทบวถีิ
ชีวติประจ าวนัของคน
อ่ืน ควรจะชุมนุมหรือไม่ 
- สิทธิในการศึกษายงั
ไม่เท่าเทียม ระหวา่ง
การศึกษาในเมืองกบั
ชนบท 
- ควรเพิ่มโรงพยาบาล 
บุคลากร อุปกรณ์ทาง
การแพทยล์งไปใน
ทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน 
- ควรสนบัสนุน
การศึกษาฟรีถึง
ระดบัอุดมศึกษา 

แต่ละชั้นศาล 
- ควรมีระบบ
ทนายความมืออาชีพ มี
ทนายความของชุมชน
เพื่อปกป้องสิทธิของ
ชุมชน มีองคก์ร
ทนายความท่ีเขม้แขง็
เพื่อใหมี้ทนายความท่ี
เช่ียวชาญและ
ช่วยเหลือประชาชนได ้
- การเยยีวยาผูท่ี้
ตอ้งโทษทั้งท่ีไม่มี
ความผดิ ควรมีการ
เยยีวยาใหเ้งิน
ช่วยเหลือ 

5. สิทธิ
มนุษยชน 
(มาตรา 36-
44) 

- ประชาชนควรมีสิทธิ
ท่ีจะไดรั้บการศึกษา
และการปฏิบติัท่ีเท่า
เทียม เช่น ไม่ควรกีด
กนัการรับเขา้ท างาน
ของนกัศึกษาบาง
สถาบนั 
 

-  -  - ผูท่ี้ก่อคดีข่มขืนควร
ไดรั้บการตรวจ
สุขภาพจิตเพื่อบ าบดั
โดยด่วนดว้ย ไม่ใช่
เพียงรับโทษเท่านั้น 
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ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

มรภ.เลย มรภ.เพชรบูรณ์ มศก.เพชรบุรี มทษ. 

6. สิทธิชุมชน 
(มาตรา 63 
และ มาตรา 
64 วรรค 1) 

-  - สิทธิชุมชนเป็น
ประเด็นส าคญัเพราะ
จะไดมี้การอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและจะ
ไดมี้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชาชนไดมี้ 
ส่วนร่วมในนโยบาย
สาธารณะ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ชุมชนท่ีอยู่
ห่างไกล 
- ควรมีการก าหนด
ขอบเขตพื้นท่ีการ
อนุรักษข์องแต่ละ
ชุมชน 

- ควรสร้างความเขา้ใจ
ค าวา่ชุมชนสาธารณะ 
เพื่อใหชุ้มชนเขา้มามี 
ส่วนร่วมดูแล
ทรัพยากรของตนเอง
ไม่ใช่เพียงไปใช้
ประโยชน์ 
- การร่างกฎหมายสิทธิ
ชุมชนควรมาจาก
บริบทชุมชน 
- ภาครัฐควรส่งเสริม
ใหชุ้มชนไดมี้การ
จดัการหรือสวสัดิการ
ในชุมชน 
- ควรมีการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
หน่วยงานบริการ
สาธารณะในชุมชน
อยา่งสถานศึกษาและ
สถานพยาบาล 
- ควรให้อ านาจกบั
ประชาสังคมในการ
บริหารจดัการชุมชน 

-  

7. สิทธิพิทกัษ์
รัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 31) 

- สิทธิพิทกัษ์
รัฐธรรมนูญมี
ความส าคญัเพราะเป็น
รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของ

  - ประชาชนควรมีสิทธิ
ต่อตา้นการด าเนินงาน
ของรัฐบาลโดยสันติ
วธีิ ไดทุ้กรัฐบาลท่ี
ปกครองโดยไม่ชอบ
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ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

มรภ.เลย มรภ.เพชรบูรณ์ มศก.เพชรบุรี มทษ. 

ประเทศและก าหนด
เน้ือหาดา้นสิทธิ 
เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมไว ้หากไม่มี
รัฐธรรมนูญประชาชนก็
ไม่มีสิทธิ 

ธรรม ทั้งรัฐบาลท่ีมา
จากการเลือกตั้งและ
รัฐบาลท่ีไม่ไดม้าจาก
การเลือกตั้ง 

8. การมี 
ส่วนร่วมใน
นโยบาย
สาธารณะ 
(มาตรา 62 
วรรค 2 และ 3 
/ มาตรา 64 
วรรค 2 และ 3) 

 - - ควรใหค้นในทอ้งถ่ิน
ไดมี้ส่วนร่วมอยา่ง
จริงจงัและผูน้ าใน
พื้นท่ีเขา้ไปรับฟังความ
ตอ้งการจริงๆ รวมทั้ง
ใหค้วามรู้แก่ประชาชน
อยา่งทัว่ถึง 
 

- ประชาชนควรมี
โอกาสเขา้ไปมีส่วนใน
การตดัสินใจและ
ก าหนดนโยบาย
สาธารณะใหม้ากกวา่น้ี 

  

- รัฐควรเปิดเผยขอ้มูล
ในการด าเนินโครงการ
ใหญ่ๆ ทั้งส่วนดีและ
ส่วนเสีย 

9. การมี 
ส่วนร่วม
ทางการเมือง
โดยตรง 
(มาตรา 65-
68) 

-  - เม่ือประชาชนมีการ
ร้องเรียน เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐท่ีตรวจสอบ
ควรลงพื้นท่ีจริง ไม่ใช่
เพียงตรวจสอบจาก
เอกสาร 

-  - การตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ อยากให้
ประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมตรวจสอบมากกวา่
น้ี ควรมีองคก์ร
ตรวจสอบภาค
ประชาชน ท่ีเป็น
ตวัแทนจากสาขาอาชีพ 
- กฎหมายจากภาค
ประชาชนควรมี
ความส าคญัในล าดบั
ตน้ ๆ 
- ควรมีกลไกถ่วงดุล



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 53 

 

ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

มรภ.เลย มรภ.เพชรบูรณ์ มศก.เพชรบุรี มทษ. 

เพื่อใหก้ฎหมายหรือ
นโยบายท่ีออกมาแลว้
กระทบต่อความ
เสียหายของประเทศ
หรือประชาชนถูก
ยบัย ั้งก่อนท่ีจะเกิด
ความเสียหาย 

10. สิทธิ
เสรีภาพอ่ืนๆ 
(มาตรา 46- 
มาตรา 62 
วรรค 1) 

-  - ควรมีความร่วมมือ
ระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาและ
ภาคเอกชน เพื่อทราบ
ความตอ้งการ
ตลาดแรงงานและท า
ใหจ้ดัการเรียนการ
สอนไดส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน เม่ือ
นกัศึกษาจบออกมาจะ
ไดมี้งานท าและไดรั้บ
สิทธิและสวสัดิการ
แรงงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัความเป็นจริงไม่
โดนเบียดเบียนค่าจา้ง
และสวสัดิการ 
- ควรมีการใหค้วามรู้
ทางกฎหมายแก่
ประชาชน ท าให้
ประชาชนมีความรู้แลว้

- เสรีภาพในการ
ประกอบกิจการการคา้ 
ในยคุปัจจุบนัมีการ
ผกูขาด จากบริษทัขา้ม
ชาติและบริษทัใหญ่ 

- ควรผลกัดนัแกไ้ข
ปัญหาความเหล่ือมล ้า
ทางการศึกษาระหวา่ง
เยาวชนในเมืองและ
ชนบท 
- รัฐบาลหรือ
รัฐธรรมนูญควร
ก าหนดใหค้นท่ีเป็นครู
มีคุณภาพมากกวา่น้ี 
- ควรมีการตั้ง
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
ตรวจสอบงบประมาณ
โรงเรียน 
- ควรมีองคก์รท่ีรับฟัง
ความคิดเห็นเยาวชน
โดยตรง 
- รัฐควรจดัโครงการ
เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็ก
ไดแ้สดงความสามารถ 
ควรสอนให้นกัเรียน
ไดล้งพื้นท่ีและ
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ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

มรภ.เลย มรภ.เพชรบูรณ์ มศก.เพชรบุรี มทษ. 

ไม่ถูกหลอกลวง 
- ควรมีการคุม้ครอง
สิทธิผูบ้ริโภค ให้
ไดรั้บขอ้มูลและสินคา้
ท่ีเป็นจริงตามท่ี
โฆษณากล่าวอา้ง 
- นกัวชิาการ อาจารย์
ทางนิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ ควรไดเ้ขา้
ไปเป็นผูแ้ทนใน
รัฐสภา 
- ควรมีการใช้
เทคโนโลยถ่ีาย
บนัทึกภาพไดโ้ดยไม่มี
ความผดิเพื่อเป็น
หลกัฐานเอาผดิการ
ละเมิดสิทธิและความ
เสมอภาค และมีการตั้ง
องคก์รท่ีท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบการละเมิด
สิทธิและความเสมอ
ภาค 
- ควรใหค้นพิการและ
ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บ
โอกาสในการท างาน 
- หน่วยงานของรัฐท่ี
รับคดีหรือเร่ือง
ร้องเรียนควรมีหนา้ท่ี

วเิคราะห์เหตุผลตั้งแต่
ระดบัมธัยม 
- รัฐควรจริงจงัในการ
ตั้งและใชก้ลไกสภา
เด็กเยาวชนในทุก
ระดบั 
- องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินควรเป็นหน่วย
กลางในการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ
และเม่ือไดรั้บข่าวสาร
อะไรมาก็น ามา
เผยแพร่แก่ประชาชน 
และเป็นศูนยรั์บเร่ือง
ร้องทุกขทุ์กอยา่ง เป็น
ทั้งศูนยก์ลางกิจกรรม
ของเด็ก สตรี และ
เยาวชน 
- การละเมิดสิทธิเด็ก
และเยาวชน ไม่ควรมี
การลดโทษ 
- ควรเพิ่มงบประมาณ
ใหส้ถาบนัสงเคราะห์
กรณีเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 
- ส่ือมวลชนควรมีการ
แกข้่าวใหผู้ท่ี้ไม่มี
ความผดิและเยยีวยาแก่
ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย
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ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญ 

มรภ.เลย มรภ.เพชรบูรณ์ มศก.เพชรบุรี มทษ. 

ตอ้งแจง้กบัผูร้้องทุกข์
วา่รัฐมีความช่วยเหลือ
อะไรใหบ้า้ง 

จากการเสนอข่าวดว้ย 
ส่ือควรมีการน าเสนอ
ขอ้มูลทั้ง 2 ดา้น ควรมี
การน าเสนอข่าวท่ีมา
จากความคิดเห็นของ
ภาคประชาชนดว้ย 
ควรมีองคก์รดูแลดา้น
ส่ือสารมวลชนอยา่ง
จริงจงั 
- ควรมีการจดัเก็บภาษี
ของคนท่ีถือครองท่ีดิน
จ านวนมากเพื่อ
กระจายรายไดแ้ละลด
ความเหล่ือมล ้า 

11. ประเด็น
อ่ืนๆ 

- ควรเนน้การพฒันา
การศึกษาเป็นหลกั 

-  -  - ควรมีการออก
กฎหมาย 
(รัฐธรรมนูญ) ท่ีย ัง่ยนื 
ไม่กลบัเขา้สู่วงจรเดิม 
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ตำรำง 2.8   ประมวลสรุปควำมคดิเห็นของเยำวชน ตำมประเด็นสิทธิ เสรีภำพ  
 และกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืง  
 

ประมวลสรุปควำมคดิเห็นเยำวชนไทย (จังหวดัเลย เพชรบูรณ์ เพชรบุรี และสงขลำ) 

1 สิทธิหน้ำทีพ่ลเมือง  หมำยเหตุ 
 - ก  าหนดใหสิ้ทธิ และควรก าหนดหนา้ท่ีดว้ย 

- ใหมี้วชิาหนา้ท่ีพลเมืองในหลกัสูตรการเรียน 
- “พลเมือง” อาจรวมชนกลุ่มนอ้ยหรือชายขอบดว้ย เพราะเป็นคนท่ีอยู่
อาศยัในประเทศไทย  
- “หนา้ท่ี” เกณฑท์หาร ไม่ควรบงัคบั ใหส้มคัรใจจะมีประสิทธิภาพ
มากกวา่ 
 

หนา้ท่ีมี
ก าหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญ
แลว้  

2 หลกัประกนัคุ้มครองศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  สิทธิ เสรีภำพ และควำม
เสมอภำค 

หมำยเหตุ 

 ความเหล่ือมล ้าและไม่เสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา  และความ
ไม่เสมอภาคระหวา่งเพศ  ยงัคงมีอยู ่ 
- เจา้หนา้ท่ีรัฐยงัคงเลือกปฏิบติั ในการใหบ้ริการสาธารณะแก่คนรวย-จน 
ควรมีการลงโทษจริงจงั และมีโทษหา้มรับราชการอีกต่อไป  
- ควรมีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกนั 
- แกปั้ญหาการกีดกนัคนพิการหรือผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกเขา้รับราชการ 
- เรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ ควรใหผู้ห้ญิงเขา้รับการเกณฑท์หาร 
- กฎระเบียบการรับคนเขา้ท างาน หรือศึกษา ยงัขดัต่อหลกัสิทธิเสรีภาพ
ในชีวติ ร่างกาย เช่น การแต่งกาย การสัก หรือเจาะ 
- ในชนบทยงัมีการตั้งศาลเต้ียตดัสินกนัเอง ลงโทษกนัเอง  
- เพศสภาพ กบัสิทธิประโยชนด์า้นต่างๆ ของคู่สมรสเพศเดียวกนั เช่น 
การอุม้บุญ สิทธิและสวสัดิการ ฯลฯ  
 
 

- 
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ประมวลสรุปควำมคดิเห็นเยำวชนไทย (จังหวดัเลย เพชรบูรณ์ เพชรบุรี และสงขลำ) 

3 สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม หมำยเหตุ 
 19) – ปรับทศันคติคนชนบทห่างไกลใหเ้ลิกใชศ้าลเต้ียลงโทษกนัเอง 

20) – ผูมี้รายไดน้อ้ยยงัเขา้ไม่ถึงความเป็นธรรม เพราะไม่มีค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินคดีแพ่ง  

21) – ควรมีหลกัประกนัความเป็นอิสระของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการ
สืบสวนสอบสวน 

22) – ควรมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาคดีในแต่ละชั้น
ศาล 

23) – ควรมีทนายความมืออาชีพ  นิติกรหรือทนายความของชุมชน ซ่ึงมี
ความเช่ียวชาญช่วยเหลือประชาชนในแต่ละชุมชน    

24) – การเขา้ถึงกองทุนยติุธรรมท่ีประชาชนเขา้ถึงไดน้อ้ย  
25) – การเยยีวยาผูเ้สียหายในคดีอาญายงัไม่ครอบคลุมผูท่ี้ศาลยกฟ้องกรณี

ยกประโยชนแ์ห่งความสงสัยใหจ้  าเลย ไม่ไดรั้บการเยยีวยา  
26) – การน าเสนอข่าวผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงไปแลว้ 

เม่ือยกฟ้องไม่มีการแกข่้าวให ้  
27) – ผูก่้อคดีข่มขืนควรไดรั้บการบ าบดัและเยยีวยาสุขภาพจิตดว้ย  

 

ขดัหลกัการ
สันนิษฐาน
วา่บริสุทธ์ิ
จนกวา่
พิสูจนจ์น
ส้ินสงสัย  
 

4 สิทธิในกำรชุมนุม หมำยเหตุ 
 - การชุมนุมท่ีก่อความเดือดร้อนต่อการใชชี้วติของผูอ่ื้น ไม่ควรใหท้ าได ้ - 

5 สิทธิในกำรศึกษำ หมำยเหตุ 
 - ความไม่เสมอภาคระหวา่งเมืองกบัชนบท  

- คุณภาพของครู ควรใหค้รูมืออาชีพหรือผูท่ี้จบการศึกษาดา้นครูเป็นครู 
- งบประมาณสนบัสนุนทางการศึกษายงัไม่เสมอภาค 
- ควรใหศึ้กษาฟรีถึงระดบัอุดมศึกษา 
- การกีดกนัไม่รับเขา้ศึกษาดว้ยเหตุเจาะ สัก  
 

- 
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ประมวลสรุปควำมคดิเห็นเยำวชนไทย (จังหวดัเลย เพชรบูรณ์ เพชรบุรี และสงขลำ) 

5 สิทธิในกำรศึกษำ (ต่อ) หมำยเหตุ 
 - ควรมีความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อผลิต

บุคลากรไดต้รงตามตลาดความตอ้งการแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงาน ลดปัญหาการวา่งงาน และสิทธิแรงงานในการไดค่้าจา้งและ
สวสัดิการอยา่งเป็นธรรม 
- ควรมีการตั้งหน่วยงานภายนอกตรวจสอบงบประมาณโรงเรียน 
ควรมีการพฒันาการศึกษาเป็นหลกัส าคญัในการพฒันาดา้นอ่ืนๆ 

- 

6 สิทธิในกำรรับบริกำรสำธำรณสุข  หมำยเหตุ 
 - ยงัไม่เสมอภาคระหวา่งคนเมืองกบัชนบท โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพการ

ใหบ้ริการสาธารณสุข ควรเพิ่มโรงพยาบาล บุคลากร และอุปกรณ์
ทางการแพทยใ์นทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน 

- 

7 สิทธิเด็ก หมำยเหตุ 
 - ควรมีองคก์รท่ีรับฟังความคิดเห็นเดก็เยาวชนโดยตรง 

- รัฐควรจดัโครงการเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กแสดงความสามารถ  ฝึก
ประสบการณ์และการวเิคราะห์ดว้ยหลกัเหตุผลในพื้นท่ีชุมชน ตั้งแต่
ระดบัมธัยมศึกษา 
- รัฐควรจริงจงัในการขบัเคล่ือนสภาเดก็และเยาวชนในทุกระดบั  
- การละเมิดสิทธิเดก็เยาวชนไม่ควรมีการลดโทษ 
- ควรเพิ่มงบประมาณใหส้ถาบนัสงเคราะห์กรณีเด็กถูกทอดท้ิง   

- 

8 สิทธิชุมชน หมำยเหตุ 
 -ชุมชนควรได ้“สิทธิท ากิน” และมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษแ์ละใช้

ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  การไดใ้ชป้ระโยชนจ์ะท า
ใหเ้ห็นคุณค่าและเกิดการหวงแหนและช่วยกนัดูแลเป็นอยา่งดี  
- ศิลปวฒันธรรมประเพณีของชุมชน รวมถึงของชนกลุ่มนอ้ยควรไดรั้บ
การเคารพ 
- ควรก าหนดขอบเขตพื้นท่ีอนุรักษข์องแต่ละชุมชนใหช้ดัเจน  

- 
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ประมวลสรุปควำมคดิเห็นเยำวชนไทย (จังหวดัเลย เพชรบูรณ์ เพชรบุรี และสงขลำ) 

8 สิทธิชุมชน (ต่อ) หมำยเหตุ 
 - ควรสร้างความเขา้ใจใหย้ดึประโยชนส่์วนรวมของ “สาธารณะ” 

“ชุมชน” มากกวา่ “ส่วนตวั”  
- ร่างกฎหมายสิทธิชุมชนประชาชนควรไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ย เพื่อ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน มิใหอ้ตัลกัษณ์ตวัตนและ
วฒันธรรมของชุมชนถูกท าลาย  
- รัฐสนบัสนุนใหชุ้มชนไดสิ้ทธิในการจดัการชุมชน และสวสัดิการ
ชุมชน  
- รัฐควรเสริมสร้างความเขม้แขง็ของหน่วยบริการสาธารณะในชุมชน  
ทั้งสถานศึกษาและสถานพยาบาล  
- ควรใหบ้ทบาทกบัประชาสังคมในการบริหารจดัการชุมชน 

 

9 กำรมส่ีวนร่วมในนโยบำยสำธำรณะ หมำยเหตุ 
 - ควรใหชุ้มชน ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง เพราะมี

ผลกระทบต่อวถีิชีวติความเดือดร้อน 
- ควรใหป้ระชาชนไดร่้วมก าหนดกฎเกณฑ ์นโยบายกบัภาครัฐ และ
พฒันาบริการสาธารณะท่ีมาจากชุมชน  
- เวทีรับฟังความคิดเห็นท่ีมีการใหข้อ้มูลและรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบจริง   
- ควรมีส่วนร่วมถึงระดบัตดัสินใจในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
- รัฐควรเปิดเผยขอ้มูลในการด าเนินโครงการใหญ่ๆ ทั้งส่วนดีและเสีย 

- 

10 สิทธิพทิกัษ์รัฐธรรมนูญ  หมำยเหตุ 
 - เป็นสิทธิท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นกฎหมายสูงสุด หากไม่มี

รัฐธรรมนูญประชาชนกไ็ม่ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ  
- ประชาชนควรมีสิทธิต่อตา้นโดยสันติวธีิต่อรัฐบาลท่ีปกครองโดยไม่
ชอบธรรม  ทั้งรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งและไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง   

*ค าถามถึง
การใชสิ้ทธิ
พิทกัษ ์รฐน.
กรณีมีการ
กระท าเพื่อ
ลม้ลา้งการ  
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ประมวลสรุปควำมคดิเห็นเยำวชนไทย (จังหวดัเลย เพชรบูรณ์ เพชรบุรี และสงขลำ) 

10 สิทธิพทิกัษ์รัฐธรรมนูญ (ต่อ) หมำยเหตุ 
  ปกครอง

ระบอบปชต.
หรือเพื่อให้
ไดม้าซ่ึง
อ านาจการ
ปกครอง
ประเทศโดย
วธีิการซ่ึง
มิไดเ้ป็นไป
ตามวถีิทางท่ี 
รธน.บญัญติั 

11 กำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมืองโดยตรง หมำยเหตุ 
 - ประชาชนควรไดมี้ส่วนร่วมในการออกกฎหมายว่าดว้ยสิทธิชุมชน 

และร่างกฎหมายของภาคประชาชนควรมีความส าคญัในล าดบัตน้ๆ  
- ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐมากกวา่น้ี  
- ควรมีองคก์รตรวจสอบภาคประชาชน ซ่ึงมีตวัแทนจากสาขาวชิาชีพ
ต่างๆ  
- การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ควรไดล้งไปตรวจสอบในพื้นท่ี  ไม่ควร
ตรวจสอบเฉพาะเอกสารเท่านั้น  
- ควรมีกลไกถ่วงดุลเพื่อการออกกฎหมายหรือนโยบายซ่ึงจะมี
ผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อประเทศและประชาชน เพื่อใหมี้
การยบัย ั้งก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย  

*ร่าง รธน.
ก าหนดให้
ตอ้งพิจารณา
ภายใน 180 
วนั และร่าง
ไม่ตกไปเม่ือ
มีการยบุสภา
หรือสภา
หมดวาระ  

12 สิทธิเสรีภำพอืน่ๆ  หมำยเหตุ 
 - ควรมีการใหค้วามรู้ดา้นกฎหมายแก่ประชาชน  

- ควรใหค้วามคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค ในการไดรั้บขอ้มูลสินคา้และ
บริการท่ีเป็นจริง  
 

- 
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ประมวลสรุปควำมคดิเห็นเยำวชนไทย (จังหวดัเลย เพชรบูรณ์ เพชรบุรี และสงขลำ) 

12 สิทธิเสรีภำพอืน่ๆ (ต่อ) หมำยเหตุ 
 - นกัวชิาการดา้นนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ควรไดเ้ขา้ไปเป็นผูแ้ทน

ประชาชนในรัฐสภา  
- ควรใชเ้ทคโนโลยบีนัทึกภาพไวเ้ป็นหลกัฐานการกระท าความผดิ การ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และมีองคก์รตรวจสอบการละเมิดสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาค  
- ควรใหโ้อกาสคนพิการหรือดอ้ยโอกาสในการท างาน 
- หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขค์วรแจง้แก่
ประชาชนวา่รัฐมีความช่วยเหลือดา้นใดบา้ง  
- เสรีภาพในการประกอบการคา้ ซ่ึงมีกลุ่มธุรกิจผกูขาดคือกลุ่มบริษทั
ขา้มชาติและบริษทัขนาดใหญ่ 
- ความเหล่ือมล ้าและไม่เป็นธรรมระหวา่งเมืองกบัชนบท ในดา้นการ
บริการสาธารณะและคมนาคม เช่น รถไฟฟ้า, BTS, MRT 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเป็นหน่วยงานกลางในการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนใน
ชุมชน รวมถึงเป็นศนูยรั์บเร่ืองร้องทุกขแ์ละศนูยก์ลางการจดักิจกรรม
ของเดก็เยาวชน และสตรี  
- บทบาทของส่ือมวลชนในการน าเสนอข่าวอยา่งถูกตอ้งรอบดา้น ควรมี
การแกข่้าวใหผู้ท่ี้ศาลพิพากษาวา่ไม่มีความผดิและมีการเยยีวยาแก่
ผูเ้สียหายจากการเสนอข่าวดว้ย  และควรมีองคก์รดูแลตรวจสอบ
ส่ือสารมวลชนอยา่งแทจ้ริง    
- ควรมีการจดัเกบ็ภาษีท่ีดินเพื่อกระจายรายไดแ้ละลดความเหล่ือมล ้า  
- ควรมีกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีย ัง่ยนื ไม่กลบัสู่วงจรอุบาทวซ์ ้ าอีก 
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บทที ่3 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำม 

  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูปและ
การจดัสัมมนา “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป” ในโครงการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วม และกฎหมายแก่ภาคประชาชน  

การสัมมนา “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่หลกัการและสาระส าคญัประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป เพื่อเปิดช่องทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และ
จดัท าสรุป ขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันากลไกดา้นสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมท่ีเป็นไป
ได้จริง โดยมีนักศึกษาคณะ/สาขาวิชา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็น
กลุ่มเป้าหมาย  ด าเนินการใน 4 พื้นท่ี ดงัน้ี 

1) จงัหวดัเลย  วนัองัคารท่ี 14 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเลยพาเลส 
2) จังหวัดเพชรบูรณ์  ว ันพฤหัสบดีท่ี  16 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องสีชมภู 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
3) จงัหวดัเพชรบุรี  วนัศุกร์ท่ี 14 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี 
4) จงัหวดัสงขลา  วนัองัคารท่ี 18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพาวเีล่ียน สงขลา 

การน าเสนอแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

3.2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป 

3.3 ความคิดเห็น / ความพึงพอใจต่อการสัมมนา 
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3.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

3.1.1 นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเลย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
นิติศาสตร์  จ  านวน 19 คน ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 19 คน 

3.1.2 นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขานิติศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์  จ  านวน 21 คน  ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 16 คน 

3.1.3 นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  คณะวิทยาการ
จดัการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จ  านวน 72 คน  ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 54 คน 

3.1.4 นักศึกษามหาวิทยาลยัทกัษิณ คณะนิติศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ สาขา
สังคมศาสตร์ จ  านวน 19 คน ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 19 คน 

 
3.2  ควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปฏรูิป 

คะแนนเฉล่ีย  2.34 – 3.00  หมายถึง  เห็นดว้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.67– 2.33  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.66  หมายถึง  ไม่มีความเห็น 

ตำรำง 3.1  ควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษำ ต่อร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปฏรูิป  
 

ข้อ ประเดน็ 
 

ค่ำเฉลีย่  
มรภ.
เลย 

มรภ.
เพชรบูรณ์ 

มศก.
เพชรบุรี 

มทษ. รวม 

1 มีการก าหนดหนา้ท่ีพลเมืองในรัฐธรรมนูญและรัฐมีหนา้ท่ี
ส่งเสริมความเป็นพลเมือง 

3.00 3.00 2.95 2.89 2.95 เห็นดว้ย 

2 พลเมืองผูท้  าหนา้ท่ีในสมชัชาพลเมือง สมชัชาคุณธรรม 
และองคก์รตรวจสอบภาคประชาชนอ่ืนไดรั้บค่าตอบแทน
ท่ีจ าเป็น 

2.37 2.48 2.36 2.74 2.49 เห็นดว้ย 

3 การปกครองและการใชอ้ านาจรัฐทั้งปวงตอ้งเป็นไปตาม
หลกันิติธรรม 5 ประการ 

2.72 2.81 2.66 3.00 2.80 เห็นดว้ย 

4 มาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืนไม่ถือเป็นการ
เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 
 
 

2.89 2.71 2.55 3.00 2.79 เห็นดว้ย 
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ข้อ ประเดน็ 
 

ค่ำเฉลีย่  
มรภ.
เลย 

มรภ.
เพชรบูรณ์ 

มศก.
เพชรบุรี 

มทษ. รวม 

5 บุคคลใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต์่อรัฐธรรมนูญ 
หรือไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี 

2.89 2.95 2.91 2.79 2.89 เห็นดว้ย 

6 เด็ก เยาวชน สตรี บุคคลซ่ึงมีอายเุกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่
มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพ และบุคคลซ่ึงพิการหรือ
ทุพพลภาพมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการและการช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ 

3.00 2.95 2.93 3.00 2.97 เห็นดว้ย 

7 สิทธิในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและหลากหลายอยา่ง
ทัว่ถึง เพ่ือการพฒันาตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ความถนดั และศกัยภาพของและบุคคล ตั้งแต่
ระดบัปฐมวยัจนถึงมธัยมศึกษาสายสามญัและสายอาชีพ 
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

3.00 2.85 2.96 2.79 2.90 เห็นดว้ย 

8 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 2.58 2.75 2.67 2.79 2.70 เห็นดว้ย 
9 สิทธิของพลเมืองและชุมชนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ในการฟ้องรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐเพ่ือใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญ 

2.42 2.60 2.84 2.79 2.66 เห็นดว้ย 

10 ผูพ้บเห็น “การกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดการลม้ลา้งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมขุ” มีสิทธิร้องขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัช้ี
ขาดและสัง่ใหเ้ลิกการกระท าดงักล่าวและสัง่การอ่ืนได ้

2.37 2.90 2.71 2.53 2.63 เห็นดว้ย 

11 พลเมืองมีสิทธิต่อตา้นโดยสนัติวธีิซ่ึงการกระท าใดๆ ท่ี
เป็นไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศโดย
วธีิการท่ีมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

2.63 2.90 2.80 2.63 2.74 เห็นดว้ย 

12 การก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ 
การตรากฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียส าคญั
ของประชาชน ฯลฯ ใหรั้ฐจดัใหมี้กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนอยา่งทัว่ถึงก่อนด าเนินการ โดยให้
ค  านึงถึงพ้ืนท่ีทางประวติัศาสตร์และพ้ืนท่ีทางวฒันธรรม 

2.79 2.80 2.82 2.79 2.80 เห็นดว้ย 

13 สิทธิไดรั้บขอ้มลู ค  าช้ีแจง และเหตุผลจากรัฐ ก่อนการอนุญาต
หรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ คุณภาพชีวติ หรือส่วนไดเ้สีย
ส าคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชน และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.89 2.75 2.89 3.00 2.88 เห็นดว้ย 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 65 

 

ข้อ ประเดน็ 
 

ค่ำเฉลีย่  
มรภ.
เลย 

มรภ.
เพชรบูรณ์ 

มศก.
เพชรบุรี 

มทษ. รวม 

14 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้ง
ทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ  

2.95 2.80 2.80 3.00 2.89 เห็นดว้ย 

15 สิทธิในการฟ้องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ตามรัฐธรรมนูญกรณีท่ีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน 

2.37 2.71 2.89 3.00 2.74 เห็นดว้ย 

16 พลเมืองผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 10,000 คน มีสิทธิ
ร่วมกนัเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติัตาม “ภาค 1 หมวด 
2 ส่วนท่ี 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล” และ “ภาค 2 
หมวด 2 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ” เพื่อใหรั้ฐสภา
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบได ้ 

2.47 2.52 2.49 2.68 2.54 เห็นดว้ย 

17 สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาตอ้งใหผู้แ้ทนของผูเ้ขา้ช่ือ
เสนอร่างพระราชบญัญติัเขา้ช้ีแจงหลกัการของร่าง
พระราชบญัญติั และใหมี้ผูแ้ทนร่วมเป็นกรรมาธิการ
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมาธิการทั้งหมด  
(ม.66 วรรค 3)   

2.58 2.52 2.44 2.89 2.61 เห็นดว้ย 

18 ร่างพระราชบญัญติัท่ีพลเมืองผูมี้สิทธิเลือกตั้งเขา้ช่ือเสนอซ่ึง
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของรัฐสภาไม่ตอ้งตกไปกรณีท่ีอายุ
ของสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลง หรือถูกยบุ (ม.162 วรรค 2) 

2.42 2.52 2.49 2.58 2.50 เห็นดว้ย 

19 กรณีรัฐสภาไม่ใหค้วามเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัท่ี
พลเมืองเขา้ช่ือเสนอ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก
วฒิุสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกนัจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องทั้ง
สองสภา อาจร้องขอใหมี้การออกเสียงประชามติเพื่อใหไ้ด้
ขอ้ยติุได ้(ม.154(5))     

2.53 2.71 2.57 2.58 2.60 เห็นดว้ย 

20 พลเมืองผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 20,000 คน มีสิทธิ
ร่วมกนัเขา้ช่ือฯ เพ่ือใหรั้ฐสภามีมติถอดถอนหรือตดัสิทธิ
ทางการเมืองหรือสิทธิในการด ารงต าแหน่งอ่ืนของ
นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, ส.ส., ส.ว., ผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบัสูง ฯลฯ โดยเสนอค าร้องกล่าวหาและระบุ
พฤติการณ์การกระท าความผิดเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน   
 

2.79 2.90 2.73 2.84 2.82 เห็นดว้ย 
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ข้อ ประเดน็ 
 

ค่ำเฉลีย่  
มรภ.
เลย 

มรภ.
เพชรบูรณ์ 

มศก.
เพชรบุรี 

มทษ. รวม 

21 กรณีมีการถอดถอนนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, ส.ส. หรือ 
ส.ว.ดว้ยเหตุฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง 
สมชัชาคุณธรรมแห่งชาติมีอ านาจหนา้ท่ีไต่สวนขอ้เทจ็จริง
และส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือจดัให้
พลเมืองออกเสียงลงคะแนนถอดถอนในการเลือกตั้ง ส.ส. 
เป็นการทัว่ไป (ม.74 วรรค 4 และวรรค 5) 

2.89 2.67 2.76 2.74 2.77 เห็นดว้ย 

22 พลเมืองผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมตดัสินใจโดยการออก
เสียงประชามติในการแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือใน
กรณีท่ีมีประกาศพระบรมราชโองการใหมี้การออกเสียง
ประชามติในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สีย
ของชาติหรือประชาชน หรือกรณีท่ีรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายบญัญติัใหมี้การออกเสียงประชามติ (ม.67)  

2.89 2.80 2.71 2.79 2.80 เห็นดว้ย 

23 พลเมืองผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 50,000 คน มี
สิทธิเขา้ช่ือร่วมกนัเสนอญตัติขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
(ม.301 วรรค 1 (1)) 

2.37 2.90 2.67 2.74 2.67 เห็นดว้ย 

24 การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพ่ิมเติมวาระท่ี 2 ใหจ้ดั
รับฟังความคิดเห็นจากพลเมืองท่ีเขา้ช่ือเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแกไ้ขเพ่ิมเติมดว้ย (ม.301 วรรค 1 (4)  

2.37 2.70 2.80 2.68 2.64 เห็นดว้ย 

25 หากศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่การแกไ้ขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัการพ้ืนฐานส าคญั 
(ตาม ม.300) ใหจ้ดัใหพ้ลเมืองออกเสียงประชามติ  หาก
เสียงขา้งมากไม่เห็นชอบ ใหร่้างรัฐธรรมนูญฯ นั้นตกไป  
แต่ถา้ส่วนใหญ่เห็นชอบก็ใหน้ าข้ึนทูลเกลา้ฯ ต่อไป  
(ม.301 วรรค 2 (7) ประกอบ ม.302)       

2.68 2.65 2.58 2.63 2.64 เห็นดว้ย 

 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นดว้ยต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป  ประเดน็สิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วม  3 อนัดบัแรก คือ  

1) เดก็ เยาวชน สตรี บุคคลซ่ึงมีอายเุกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การ
ยงัชีพ และบุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับสวัสดิการและการช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐ  (ค่าเฉล่ีย 2.97)   
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2) มีการก าหนดหน้าท่ีพลเมืองในรัฐธรรมนูญและรัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมความเป็น
พลเมือง (ค่าเฉล่ีย 2.95)    

3) สิทธิในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและหลากหลายอย่างทัว่ถึง เพื่อการพฒันา
ตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ความถนดั และศกัยภาพของและบุคคล ตั้งแต่ระดบั
ปฐมวยัจนถึงมธัยมศึกษาสายสามญัและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย (ค่าเฉล่ีย 2.90) 
 

ควำมคดิเห็น และข้อเสนอแนะอืน่ๆ  ต่อประเด็นสิทธิ เสรีภำพ และกำรมส่ีวนร่วมของ
ประชำชน 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ไดเ้สนอความคิดเห็น ต่อประเดน็สิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัน้ี 

1. ตอ้งคุม้ครองเกษตรกรหรือคนในชุมชนใหม้ากกว่าปัจจุบนั  เน่ืองจาก ประเทศไทย
อยูไ่ดเ้พราะปัจจยั 4 เกษตรกรท่ีเปรียบเสมือนหวัใจของประเทศถูกกดข่ีมายาวนาน  

2. เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ี โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาทให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมือง เน่ืองจาก ท่ีผ่านมาประชาชนขาดทั้งความรู้ความ
เขา้ใจ จึงถูกชกัจูงจากนกัการเมืองไปกระท าการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และประชาชน
ไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง หรือมีแต่น้อย เม่ือเขา้มามีบทบาททางการเมือง บทบาท
ดงักล่าวกถู็กมองขา้มจากผูมี้อ  านาจทางการเมือง 

3. การมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนัซ่ึงไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลซ่ึงคนทุกคนตอ้ง
ไดรั้บสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกนัทุกคน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เสนอความคิดเห็น ต่อประเด็นสิทธิ 
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัน้ี 

1. ความไม่เป็นธรรมในการบงัคบัใชก้ฎหมายของบุคคล ท่ีเลือกใชก้ฎหมายแก่
ผูก้ระท าผดิท่ีคุณวฒิุนอ้ยกวา่ เช่น คดีอาญา คนท่ีมีอ านาจฆ่าคนตายรอลงอาญา แต่เม่ือ
ผูน้อ้ยท่ีกระท าผิดเล็กนอ้ยไดติ้ดคุกตลอดชีวิต หรือโดนค่าปรับมากเกินไปกว่าท่ีจะ
จ่ายได ้



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 68 

 

2. การใชก้ฎหมายไม่เท่าเทียมกบัความผดิ เช่น ฆ่าคนตายบางคนไม่ประหารชีวิต
แค่ถูกจ าคุก แต่แทจ้ริงแลว้ฆ่าคนตายตอ้งโทษสูงสุด 

3. ตอ้งปลูกจิตส านึกให้แก่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เด็ก และเยาวชน อย่าง
แทจ้ริง 

4. บงัคบัใชก้ฎหมายใหไ้ดผ้ลจริงไม่ใช่เพียงแต่ลายลกัษณ์อกัษร 

นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดเ้สนอความคิดเห็น ต่อ
ประเดน็สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัน้ี 

1. นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ ข้อ 20) กรณีมีการถอดถอน
นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, ส.ส. หรือ ส.ว.ดว้ยเหตุฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่ง
ร้ายแรง สมชัชาคุณธรรมแห่งชาติมีอ านาจหน้าท่ีไต่สวนขอ้เท็จจริงและส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจดัให้พลเมืองออกเสียงลงคะแนนถอดถอนในการ
เลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทัว่ไป (ม.74 วรรค 4 และวรรค 5) คือ “ควรใหรั้ฐบาลท างานให้
ครบเทอม แลว้ค่อยพิจารณาคดีต่อ เพื่อใหก้ารท างานของรัฐบาลมีเสถียรภาพ ไม่ตดั
ตอน แลว้ถูกแทรกแทรงจากอ านาจรัฐธรรมนูญ”  และ ขอ้ 21) กรณีมีการถอดถอน
นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, ส.ส. หรือ ส.ว.ดว้ยเหตุฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่ง
ร้ายแรง สมชัชาคุณธรรมแห่งชาติมีอ านาจหน้าท่ีไต่สวนขอ้เท็จจริงและส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจดัให้พลเมืองออกเสียงลงคะแนนถอดถอนในการ
เลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทัว่ไป (ม.74 วรรค 4 และวรรค 5) คือ “ถา้ประชาชนเห็นว่าโกง
กจ็ะไม่เลือกคร้ังต่อไป” 

2. การเสนอ แกไ้ข ลงประชามติ ถา้ลดจ านวนประชาชนลงจะท าให้ง่ายต่อการ
แกไ้ขเสนอลงประชามติ 

นกัศึกษามหาวทิยาลยัทกัษิณ ไดเ้สนอความคิดเห็น ต่อประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ดงัน้ี 

1. ปฏิรูปศาล ประกันหลักความเป็นอิสระ ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน 
แก้ปัญหาความเหล่ือมล ้ า ความสงบสุขและความยุติธรรมต้องเดินไปในทิศทาง
เดียวกนั จึงจะก่อเกิดสังคมท่ีประเสริฐ 
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2. รัฐธรรมนูญควรท่ีจะรับรองสิทธิของประชาชนในลกัษณะท่ีปฏิบติัได้จริง 
มิใช่รับรองเฉพาะแต่หลกัการ ซ่ึงมีอยูเ่ป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ในรูปของนามธรรม 

3. ควรใหเ้ยาวชนมีกลุ่มหรือองคก์รท่ีชดัเจนในการจดักิจกรรมของเยาวชน 
4. ประชาชนควรเขา้มาเป็นผูต้รวจสอบการท างานของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
5. กิจกรรมใดท่ีเป็นของเยาวชนอยากใหเ้ยาวชนเป็นคนคิด ลงมือท า ไม่ใช่ผูใ้หญ่

เป็นคนคิดแทนแลว้ใหเ้ยาวชนลงมือท า 
6. ควรมีการเอาผิดต่อกลุ่มนายทุน เจา้หน้าท่ีผูมี้ส่วนได้เสียในกิจการท่ีส่งผล

กระทบต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 
7. เยาวชนควรมีเสียงใหม้ากกวา่น้ีในทางการเมือง 
8. ควรเปิดโอกาสใหมี้ตวัแทนจากเยาวชนในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในงานของรัฐ 
9. ฝากถึงคณะร่างรัฐธรรมนูญ ท่ีเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญทุกคน ฝากเร่ืองการศึกษา 

สิทธิ และเสรีภาพของเดก็และเยาวชนไดด้ว้ย 
10. มองภาพโดยรวมแต่หลงลืมจุดเลก็ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาใหญ่ 

 
3.3  ควำมคดิเห็น / ควำมพงึพอใจต่อกำรสัมมนำ 

คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50    หมายถึง มาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50    หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50    หมายถึง นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50      หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
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ตำรำง 3.2 ควำมคดิเห็น / ควำมพงึพอใจของนักศึกษำมหำวทิยำลยัรำชภัฏเลยต่อกำรสัมมนำ  
วนัท่ี  14 กรกฎาคม 2558 
สถานท่ี   โรงแรมเลย พาเลส 
วทิยากร นางสาวปัทมา สูบก าปัง  และ ผศ.ไชยวฒิุ มนตรีรักษ ์

ข้อ ประเด็น ค่ำเฉลีย่  

1 ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ก่อนการสัมมนา  

2.81 ปานกลาง 

2 ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน หลงัการสัมมนา  

4.12 มาก 

3 วทิยากรและผูด้  าเนินรายการสัมมนา 4.37 มาก 
4 การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 4.75 มากท่ีสุด 
5 กระบวนการจดัสัมมนา (เผยแพร่ความรู้-ระดมความ

คิดเห็นในกลุ่มยอ่ย-น าเสนอต่อกลุ่มใหญ่-อภิปรายและ
สรุป) 

4.25 มาก 

6 ระยะเวลาในการจดัสัมมนา 3.81 ปานกลาง 
7 ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัสัมมนา 4.38 มาก 
8 การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี 4.50 มาก 
9 ความเหมาะสมของเอกสาร 4.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.17 มำก 

  
ในภาพรวมนักศีกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเลยมีความพึงพอใจต่อการสัมมนาอยู่ใน

ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.40  โดยนกัศึกษามีความคิดเห็น / ความพึงพอใจต่อ
การสัมมนา 3 อนัดบัแรก คือ  

1. การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด   
2. ความเหมาะสมของเอกสาร 
3. การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี 
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ควำมคดิเห็น และข้อเสนอแนะอืน่ๆ ต่อกำรสัมมนำ 

1. ในความเป็นจริงประชาชนไม่ค่อยมีความรู้เร่ืองรัฐธรรมนูญ และการเมืองเป็น
จ านวนมาก จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นน้ีแก่ประชาชน สังคม
จึงจะเขม้แขง็ ประเทศจึงจะเจริญกา้วหนา้ จึงเห็นวา่การจดัโครงการเช่นน้ีเป็น
โครงการท่ีมีประโยชนย์ิง่ 

2. ประทบัใจในการเขา้ร่วมสัมมนา วทิยาการท่ีสละเวลามาบรรยาย สิทธิเสรีภาพ 
และประทบัใจการระดมความคิดเห็นท่ีไดเ้สนอแนวคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป 

3. ประทบัใจในการสัมมนาคร้ังน้ี ซ่ึงไดรั้บความรู้เกินคาด โดยเฉพาะเร่ืองความ
เสมอภาค 

 
ตำรำง 3.3 ควำมคดิเห็น / ควำมพงึพอใจของนักศึกษำมหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบูรณ์ต่อกำร 

สัมมนำ 
วนัท่ี   16 กรกฎาคม 2558 
สถานท่ี   หอ้งสีชมภู มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยากร นางสาวปัทมา สูบก าปัง, อ.ดร.นงลกัษณ์ อานี, อาจารย ์ภาราดา ชยันิคม 

และ อาจารย ์พิสิษฐิกลุ  แกว้งาม 
ข้อ ประเด็น ค่ำเฉลีย่  

1 ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ก่อนการสัมมนา  

4.08 มาก 

2 ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน หลงัการสัมมนา  

4.25 มาก 

3 วทิยากรและผูด้  าเนินรายการสัมมนา 4.50 มาก 
4 การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 4.50 มาก 
5 กระบวนการจดัสัมมนา (เผยแพร่ความรู้-ระดมความ

คิดเห็นในกลุ่มยอ่ย-น าเสนอต่อกลุ่มใหญ่-อภิปรายและ
สรุป) 

4.25 มาก 

6 ระยะเวลาในการจดัสัมมนา 3.75 มาก 
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ข้อ ประเด็น ค่ำเฉลีย่  

7 ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัสัมมนา 4.00 มาก 
8 การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี 4.42 มาก 
9 ความเหมาะสมของเอกสาร 4.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.27 มำก 

 
ในภาพรวมนกัศีกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์มีความพึงพอใจต่อการสัมมนาอยู่

ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 โดยนกัศึกษามีความคิดเห็น / ความพึงพอใจ
ต่อการสัมมนา 3 อนัดบัแรก คือ  

1. ความเหมาะสมของเอกสาร 
2. วทิยากรและผูด้  าเนินรายการสัมมนา และการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
3. การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี 

ควำมคดิเห็น และข้อเสนอแนะอืน่ๆ ต่อกำรสัมมนำ 
อยากใหข้ยายเวลาการจดัสัมมนาเพิ่ม 

 
ตำรำง 3.4 ควำมคิดเห็น / ควำมพึงพอใจของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต

สำรสนเทศเพชรบุรีต่อกำรสัมมนำ 
วนัท่ี   14 สิงหาคม 2558 
สถานท่ี   มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
วทิยากร นางสาวปัทมา สูบก าปัง , อาจารยกิ์ตติ วสิารกาญจน, อาจารยว์ฒิุชยั 

อารักษโ์พชฌงค ์และอาจารยรุ่์งทิพย ์จนัทร์ธนะกลุ 
ข้อ ประเด็น ค่ำเฉลีย่  

1 ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ก่อนการสัมมนา  

3.14 ปานกลาง 

2 ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน หลงัการสัมมนา  

3.95 มาก 

3 วทิยากรและผูด้  าเนินรายการสัมมนา 4.19 มาก 
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ข้อ ประเด็น ค่ำเฉลีย่  

4 การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 4.42 มาก 
5 กระบวนการจดัสัมมนา (เผยแพร่ความรู้-ระดมความคิดเห็น

ในกลุ่มยอ่ย-น าเสนอต่อกลุ่มใหญ่-อภิปรายและสรุป) 
4.10 มาก 

6 ระยะเวลาในการจดัสัมมนา 3.79 มาก 
7 ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัสัมมนา 3.90 มาก 
8 การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี 4.05 มาก 
9 ความเหมาะสมของเอกสาร 4.22 มาก 

รวม 3.97 มำก 

 
ในภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารเสนเทศเพชรบุรี มีความ 

พึงพอใจต่อการสัมมนาอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.40 โดยนกัศึกษามี
ความคิดเห็น / ความพึงพอใจต่อการสัมมนา 3 อนัดบัแรก คือ  

1. การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. ความเหมาะสมของเอกสาร 
3. วทิยากรและผูด้  าเนินรายการสัมมนา  

ควำมคดิเห็น และข้อเสนอแนะอืน่ๆ ต่อกำรสัมมนำ 
 ควรจดัให้มีการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมืองอย่างน้ีทุกคร้ัง เพื่อให้
นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อน าไปพฒันาต่อไป 
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ตำรำง 3.5  ควำมคดิเห็น / ควำมพงึพอใจของนักศึกษำมหำวทิยำลยัทกัษณิต่อกำรสัมมนำ 
วนัท่ี   18 สิงหาคม 2558 
สถานท่ี   โรงแรมพาวเีล่ียน สงขลา จงัหวดัสงขลา 
วทิยากร นางสาวปัทมา สูบก าปัง, อาจารยเ์สถียร มณีโรจน์, อาจารยท์วนธง 

ครุฑจอ้น และ อาจารยก์รกฎ ทองขะโชค 
ข้อ ประเด็น ค่ำเฉลีย่  
1 ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ และการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ก่อนการสัมมนา  
3.58 มาก 

2 ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน หลงัการสัมมนา  

4.32 มาก 

3 วทิยากรและผูด้  าเนินรายการสัมมนา 4.37 มาก 
4 การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 4.63 มากท่ีสุด 
5 กระบวนการจดัสัมมนา (เผยแพร่ความรู้-ระดมความ

คิดเห็นในกลุ่มยอ่ย-น าเสนอต่อกลุ่มใหญ่-อภิปรายและ
สรุป) 

4.42 มาก 

6 ระยะเวลาในการจดัสัมมนา 3.32 ปานกลาง 
7 ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัสัมมนา 4.26 มาก 
8 การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี 4.53 มากท่ีสุด 
9 ความเหมาะสมของเอกสาร 4.32 มาก 

รวม 4.19 มำก 

 
ในภาพรวมนกัศึกษามหาวทิยาลยัทกัษิณ  มีความพงึพอใจต่อการสัมมนาอยูใ่นระดบั

มาก ค่าเฉล่ีย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80  โดยนกัศึกษามีความคิดเห็น / ความพึงพอใจต่อการ
สัมมนา 3 อนัดบัแรก คือ  

1. การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี 
3. กระบวนการจดัสัมมนา (เผยแพร่ความรู้-ระดมความคิดเห็นในกลุ่มยอ่ย-น าเสนอ

ต่อกลุ่มใหญ่-อภิปรายและสรุป) 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 75 

 

ควำมคดิเห็น และข้อเสนอแนะอืน่ๆ ต่อกำรสัมมนำ 
1. เพิ่มเอกสาร เพิ่มความรู้ และเงินอุดหนุน 
2. อยากใหมี้การขยายเวลาในการรับรู้ขอ้มูลการยกร่างรัฐธรรมนูญ เร่ืองของ

รายละเอียดในส่วนต่างๆ ของร่างรัฐธรรมนูญในทุกดา้น 
3. ควรจดักิจกรรมน้ีในปีต่อไป 
4. คณะวทิยากรมีความรู้ความสามารถ ท าใหเ้พิ่มความรู้และกระตุน้ความคิดของตน

ใหม้ากข้ึน 
5. อยากใหมี้คนเขา้ร่วมมากวา่น้ี 
6. ควรมีการจดัสัมมนาใหน้านกวา่น้ี และผูเ้ขา้ร่วมหลากหลาย 
7. ควรมีการจดักิจกรรมในรูปแบบค่าย 3 วนั 2 คืน โดยใหนิ้สิต นกัศึกษาทัว่ภาคใต้

หรือคณะอ่ืนๆ มาเขา้ร่วมคา้งคืนดว้ย 
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บทที ่4  
บทสรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 

  
4.1  บทสรุปและอภิปรำยผล 

 4.1.1  รูปแบบกจิกรรม  

 การออกแบบกิจกรรม โดยช่วงแรกมีวิทยากรหลักให้ข้อมูล ความรู้ ช่วงท่ีสอง 
แบ่งกลุ่มนกัศึกษา ผูเ้ขา้ร่วมออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละประมาณ 10 คน เพื่อใหร้ะดมความคิด
ความเห็น โดยมีอาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษาฯ ในพื้นท่ีแต่ละแห่ง เป็นวิทยากรกระบวนการ 
(Facilitators) อ านวยการใหเ้กิดการพดูคุย แสดงความคิดความเห็นของนกัศึกษาสมาชิกในแต่ละ
กลุ่มยอ่ย   

ทั้ งน้ี ทั้ งวิทยากรหลักและวิทยากรกระบวนการต้องยึดหลักความเป็นกลางและ 
ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง (neutral and impartial) โดยเคร่งครัด  ให้ความส าคญักบัหลกัทาง
วชิาการ (Academic)  

วิทยากรหลกั น าเสนอโดยการบรรยายดว้ย Power Point พร้อมเอกสารประกอบใน
รายละเอียด (เอกสารของวิทยากรหลกัและเอกสารชั้นตน้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ)  แนวทางการบรรยายนั้น วิทยากรหลกั 
ช้ีช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และเนน้ย  ้าใหน้กัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมเวทีไดคิ้ด
วเิคราะห์ ไตร่ตรองดว้ยวิจารณญาณ ส่วนตนบนพื้นฐานของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บและศึกษา
เพิ่มเติมดว้ยตนเอง    

ส่วนวิทยากรกระบวนการนั้น ตอ้งแสดงบทบาทเป็นเพียงผูอ้  านวยการให้การระดม
ความคิดเห็นหอ้งยอ่ยบรรลุผลตามวตัถุประสงคโ์ครงการ กระตุน้ ช้ีแนะและชวนใหน้กัศึกษา
ทุกคนในกลุ่มยอ่ยไดแ้สดงความคิดเห็นหรือทศันะส่วนตนก่อน  และชวนคิดในประเด็นร่วม
ของกลุ่มยอ่ย รวมถึงก ากบัการสรุปผลการระดมความคิดเห็นคิด  และจดัใหน้กัศึกษาคดัเลือก
ผูแ้ทนน าเสนอผลดงักล่าวต่อท่ีประชุมใหญ่ต่อไป  
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การแบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มมีสมาชิกไม่เกิน 10 คน  เป็นการสร้างบรรยากาศให้
นกัศึกษาในกลุ่มยอ่ยทุกคนมีโอกาสและกลา้แสดงความคิดเห็นหรือทศันะส่วนตน ประกอบ
กบัการมีวิทยากรกระบวนการซ่ึงเป็นอาจารยใ์นสถาบนัการศึกษานั้นๆ ท่ีคุน้เคยกบันักศึกษา
เป็นอยา่งดี พร้อมกติกาท่ีใหว้ทิยากรกระบวนการเนน้ย  ้าวา่ความคิดเห็นของทุกคนมีคุณค่า ไม่
มีความคิดเห็นใดท่ีผดิ ความเห็นต่างเป็นเร่ืองปกติในสังคมประชาธิปไตย   

เม่ือได้แสดงทัศนะส่วนตนคนละหน่ึงรอบ  จากนั้นจะเปิดให้หยิบยกประเด็นใด
ประเด็นหน่ึงท่ีนักศึกษาเห็นว่าเป็นประเด็นส าคญัข้ึนมาอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
รวมถึงขอ้เสนอแนะต่อไป  ซ่ึงรูปแบบการระดมความคิดเห็นเช่นน้ี ท าใหน้กัศึกษาทุกคนไดมี้
โอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองก่อน และประเดน็ความสนใจของกลุ่มยอ่ย ทั้งน้ี โดยเร่ิม
คิดจากสภาพปัญหาท่ีนกัศึกษาเผชิญหรือพบเห็นดว้ยตนเอง  พร้อมๆ กบัการพิจารณากลไกท่ี
ใชป้้องกนัแกไ้ขปัญหาท่ีมีอยู่เดิมว่าสามารถป้องกนัแกไ้ขปัญหาไดจ้ริงหรือไม่ อย่างไร  ถา้
ไม่ไดค้วรมีมาตรการหรือกลไกใหม่ๆ อยา่งไร  

ทั้งน้ี วิทยากรกระบวนการจะช่วยช้ีแนะหรือชักชวนให้นักศึกษาไดคิ้ดวิเคราะห์ใน
ประเด็นท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วั ดงัท่ีไดร้ะดมความคิดเห็นในกลุ่มย่อยของ 4 พื้นท่ี  เช่น  การ
จดัการศึกษาหรือสาธารณสุขท่ียงัไม่เสมอภาคระหว่างเมืองกบัชนบท  การสร้างกฎเกณฑไ์ม่
รับผูท่ี้เจาะหรือสักเขา้ศึกษา  การรับคนพิการเขา้ท างาน ความไม่เป็นธรรมในการไดรั้บค่าจา้ง
แรงงาน  ความเสมอภาคระหว่างชายหญิงในเร่ืองการแต่งกาย  การเจาะหู การรับราช 
การทหาร  รวมถึงประเดน็ท่ีชุมชนเผชิญอยู ่ เช่น  ศาลเต้ียในชุมชน  การใหเ้ด็กเยาวชนรับผิดใน
คดียาเสพติด  เป็นตน้  

จากนั้น ให้สมาชิกกลุ่มย่อยเลือกผูแ้ทนกลุ่ม เพื่อน าเสนอผลการระดมความคิดเห็น
ของกลุ่มย่อยนั้นต่อสมาชิกทั้งหมด  โดยแนวทางของฉันทามติ (consensus) ซ่ึงส่วนใหญ่มี
ผูแ้ทนหลายคน  โดยบางคนช่วยถือเอกสารสรุปของกลุ่มยอ่ย  ทั้งน้ี การน าเสนอน้ีตอ้งเป็นผล
ความคิดเห็นจากกลุ่มยอ่ยเท่านั้น  ผูแ้ทนกลุ่มย่อยไม่สามารถน าเสนอความคิดเห็นส่วนตนท่ี
ไม่ไดน้ าเสนอไวใ้นกลุ่มย่อยได ้ และการให้มีผูแ้ทนของกลุ่มย่อยเป็นผูน้  าเสนอสรุปผลการ
ระดมความคิดเห็นของกลุ่มนั้น  ท าใหส้มาชิกกลุ่มยอ่ยและนกัศึกษาท่ีไม่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม
ยอ่ยดงักล่าว  มีความสนใจรับฟังการน าเสนอวา่น าเสนอไดถู้กตอ้งตรงกบัท่ีพูดคุยในกลุ่มยอ่ย
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ของตนหรือไม่ หรือฟังว่ากลุ่มย่อยอีกกลุ่มพูดคุยกันเร่ืองอะไร  อีกทั้งเป็นวิธีการฝึกการ
น าเสนอต่อสาธารณะภายในเวลาท่ีก าหนดดว้ย   

หลงัการน าเสนอของผูแ้ทนกลุ่มยอ่ย วิทยากรหลกัจะสรุปปิดทา้ย พร้อมตั้งขอ้สังเกต 
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดร่้วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรืออภิปรายแลกเปล่ียน
ในช่วงสุดทา้ยไดอี้กคร้ัง  

รูปแบบกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ
สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีทั้ง 4 แห่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในโครงการฯ น้ี นับได้ว่าเป็น  
“การให้การเรียนรู้นอกห้องเรียน”  เพิ่มเติมจากวิชาเรียนในหลกัสูตรปกติ โดยท่ีเป็นการ
เรียนรู้เก่ียวกบัประเด็นสาธารณะส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาโดยตรง ทั้งน้ี โดยเป้าหมาย
ส าคัญคือการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
กระบวนการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ  รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจว่า “เห็นชอบ” หรือ  
“ไม่เห็นชอบ” ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช …. หรือไม่ ในการ “ออก
เสียงประชามติ” (Referendum) ท่ีจะมีข้ึนต่อจากน้ี 

ในการน้ี  ตอ้งเน้นย  ้าถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมออกเสียงประชามติ ว่าเป็น
ระดบัการมีส่วนร่วมตดัสินใจของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงนกัศึกษาท่ีมีสิทธิเลือกตั้งนบัว่าไดสิ้ทธิ
และมีส่วนร่วมตัดสินใจกฎหมายสูงสุดของประเทศชาติ  ดังนั้ น ควรต้องติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนเน้ือหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญว่าเป็นอยา่งไร มีขอ้ดีขอ้ดอ้ยอยา่งไร  เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมากน้อยเพียงใด เพื่อให้การมีส่วนร่วมออกเสียง
ประชามติเป็นไปอยา่งมีคุณภาพมากท่ีสุด 

จากผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการทั้ งส่ีจังหวัด พบว่า
นักศึกษาประเมินระดับความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยท่ีก่อนเขา้ร่วมเวทีอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” และเพิ่มเป็นระดบั “มาก” หลงัเขา้
ร่วมเวทีแลว้ คือ เวทีจงัหวดัเลยและจงัหวดัเพชรบุรี (จากคะแนน  2.81 เป็น 4.12 และจาก 
3.14 เป็น 3.95 คะแนน ตามล าดบั) ส่วนเวทีจงัหวดัเพชรบูรณ์และจงัหวดัสงขลานั้น แม้
คะแนนอยูใ่นระดบั “มาก” ทั้งก่อนและหลงั แต่ค่าคะแนนกเ็พิ่มมากข้ึน (จาก 4.08  เป็น 4.25 
และ 3.58 เป็น 4.32 คะแนน ตามล าดบั)  
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ส่วนสรุปความพึงพอใจเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรมของโครงการเป็นดงัน้ี  

(1) นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบั “มากท่ีสุด” ในเร่ืองกำรเปิดโอกำสในกำร
แสดงควำมคิดเห็น คือ เวทีจงัหวดัเลยและจงัหวดัสงขลา ( คะแนน 4.75 และ
4.63 ตามล าดบั) ส่วนเวทีจงัหวดัเพชรบูรณ์ พึงพอใจเร่ืองการเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “มาก” (คะแนน 4.50) ซ่ึงเป็นคะแนนพึงพอใจ
มากเป็นล าดบัท่ีสองรองจากความเหมาะสมของเอกสารท่ีนกัศึกษาเวทีจงัหวดั
เลยพึงพอใจในระดบั “มากท่ีสุด” (คะแนน 4.56) และเวทีจงัหวดัเพชรบุรี 
นกัศึกษามีความพึงพอใจเร่ืองการเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นมากอนัดบั
หน่ึงเช่นกนั โดยพึงพอใจในระดบั “มาก” (คะแนน 4.42) 

(2) เร่ืองควำมเหมำะสมของเอกสำร นกัศึกษาจงัหวดัเลยและจงัหวดัเพชรบูรณ์พึง
พอใจอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” (คะแนน 4.56 และ 4.67 ตามล าดบั) โดยท่ี
นักศึกษาจังหวดัเพชรบุรีและจังหวดัสงขลาพึงพอใจ อยู่ในระดับ “มาก” 
(คะแนน 4.22 และ4.32 ตามล าดบั)    

(3) นกัศึกษาจงัหวดัสงขลาพึงพอใจ “มากท่ีสุด” เร่ืองกำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
เจ้ำหน้ำที่ (คะแนน 4.67) ส่วนนักศึกษาจงัหวดัเลย  จงัหวดัเพชรบูรณ์ และ
จงัหวดัเพชรบุรี พึงพอใจในระดบั “มาก” (คะแนน 4.50, 4.42 และ 4.05 
ตามล าดบั)  

ผลสรุปความคิดเห็นดังกล่าวของนักศึกษาท่ีเข้า ร่วมโครงการสอดคล้องกับ
ขอ้เสนอแนะให้มีการจัดโครงการเช่นน้ีขยายไปสู่นักศึกษาและประชาชนให้มากยิ่งข้ึน  
รวมถึงขยายประเด็นความรู้และขอ้มูลให้ครอบคลุมเน้ือหาสาระของรัฐธรรมนูญทั้งฉบบั   
ซ่ึงมีบางส่วนเสนอให้ขยายเวลาการจดัสัมมนาเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ให้มากยิ่งข้ึน หรือเสนอ
ใหจ้ดัเป็นรูปแบบค่ายนกัศึกษา  
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4.1.2  ผลสรุปควำมคดิเห็นของนักศึกษำทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร 

แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ในประเด็น
เก่ียวกับ “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป” ซ่ึงมีทั้ งหมด  
25 ประเด็นค าถาม นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้ง 4 พื้นท่ี  “เห็นดว้ย” กบัทุกประเด็นค าถาม 
โดยท่ีคะแนนเห็นดว้ยท่ีสูงท่ีสุด 3 ประเดน็แรก ไดแ้ก่  

(1)  เดก็ เยาวชน สตรี บุคคลซ่ึงมีอายเุกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่
การยงัชีพ และบุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการและการ
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ  ค่าเฉล่ียคะแนนเห็นดว้ย คือ 2.97  

(2)  มีการก าหนดหนา้ท่ีพลเมืองในรัฐธรรมนูญและรัฐมีหนา้ท่ีส่งเสริมความเป็น
พลเมือง  ค่าเฉล่ียคะแนนเห็นดว้ย คือ 2.95  

(3) สิทธิในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและหลากหลายอยา่งทัว่ถึง เพื่อการพฒันา
ตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ความถนดั และศกัยภาพของและ
บุคคล ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงมธัยมศึกษาสายสามญัและสายอาชีพ โดยไม่
เสียค่าใชจ่้าย  ค่าเฉล่ียคะแนนเห็นดว้ย คือ 2.90 

ส่วนผลจากการระดมความคิดเห็นของนักศึกษาในกลุ่มย่อยนั้น  พบว่าประเด็นท่ี
นกัศึกษาใหค้วามสนใจแลกเปล่ียนทศันะความคิดเห็นกนัมากท่ีสุด คือ หลักควำมเสมอภำค
และไม่เลือกปฏิบัติ  ซ่ึงนกัศึกษาไดส้ะทอ้นปัญหาท่ีประสบพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไป มีทั้งความ
ไม่เสมอภาคระหว่างคนเมือง-ชนบท  ความไม่เสมอภาคระหว่างคนรวย-จน ความไม่เสมอ
ภาคระหว่างเพศ (หญิง-ชาย-เพศอ่ืนๆ) ความไม่เสมอภาคในการไดรั้บความคุม้ครองตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ซ่ึงความไม่เสมอภาคน้ีก่อให้เกิดการ
ไดรั้บสิทธิ เสรีภาพ และโอกาสท่ีไม่เท่าเทียมกนั และรวมถึงการถูกเลือกปฏิบติัโดยไม่ธรรม
ดว้ยรูปแบบและวิธีการต่างๆ  ซ่ึงพิจารณาในเน้ือหาสาระแลว้เป็นเร่ืองสิทธิเสรีภาพในดา้น
ต่างๆ ดงัเช่น  

- สิทธิในดา้นการศึกษา  
- สิทธิในดา้นสาธารณสุข  
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- สิทธิในกระบวนการยติุธรรม  
- ความเสมอภาคเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมดว้ยเหตุแห่งเพศ 

สถานะ ถ่ินก าเนิด สภาพทางกาย และการแต่งกาย 
- สิทธิในด้านการรับค่าจา้งท่ีเป็นธรรม สิทธิของผูบ้ริโภค และสิทธิของคน

พิการหรือดอ้ยโอกาส  

ขอ้เสนอแนะเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ไดแ้ก่ ควรมุ่งพฒันาคุณภาพ
ทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดบัอุดมศึกษา 
มีการจดัสรรงบประมาณใหอ้ยา่งเพียงพอโดยมีระบบตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยใหมี้ครู
มืออาชีพและหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีฝึกการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากประสบการณ์
ชีวิตนอกห้องเรียนประกอบ และตอ้งไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีกีดกนัหรือเลือกปฏิบติัในการเขา้ถึง
การศึกษา ทั้งน้ี มีขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจอีกประการ คือ ควรสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศึกษากบัภาคธุรกิจเอกชนในการผลิตบุคลากรให้ไดคุ้ณภาพ และสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการว่างงาน และสิทธิแรงงานในการ
ไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการอยา่งเป็นธรรมดว้ย 

เพื่อคุณภาพและโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนในชนบทมี
ขอ้เสนอแนะใหเ้พิ่มโรงพยาบาล บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทยใ์นระดบัทอ้งถ่ินใหม้าก
เพียงพอ 

การท าใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงความยติุธรรม โดยรัฐส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ถึงกลไก
การช่วยเหลือทั้งกองทุนยุติธรรม การมีทนายความหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมายท่ีมีคุณภาพ 
หลกัประกนัความเป็นอิสระของเจา้หน้าท่ีในกระบวนการสืบสวนสอบสวน  และการให้
ขอ้มูลความรู้ทางดา้นกฎหมายแก่ประชาชนทัว่ไป  

ประเด็นเร่ือง พลเมือง นกัศึกษาส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีกา้วหนา้ โดยเห็นว่าพลเมืองท่ีมี 
“สิทธิ” นั้นตอ้งมี “หนา้ท่ี” ควบคู่กนัไปดว้ย  ดงันั้น ตอ้งรับรองไวโ้ดยชดัแจง้ถึงหนา้ท่ีของ
พลเมืองไวใ้นรัฐธรรมนูญ และควรมีวิชาหนา้ท่ีพลเมืองในหลกัสูตรการศึกษาดว้ย  รวมทั้ง 
ควรขยายสิทธิพลเมืองให้กบัชนกลุ่มน้อยหรือคนชายขอบดว้ย เพราะคนเหล่าน้ีเกิดบนผืน
แผน่ดินไทยควรไดสิ้ทธิและมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศดว้ย  และหนา้ท่ีพลเมืองในการ
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รับราชการทหารนั้ น เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพและความเสมอภาคระหว่างเพศ  
ควรก าหนดใหเ้ป็นทหารอาชีพ เป็นโดยสมคัรใจ โดยหญิงและชายตอ้งมีหนา้ท่ีน้ีเช่นเดียวกนั  

สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ นักศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญมาก ด้วยรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงก าหนดรับรองสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว ้ หากไม่มีรัฐธรรมนูญ ประชาชนจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วมด้านต่างๆ  ดังนั้น ควรก าหนดให้สิทธิน้ีแก่ประชาชนเพื่อความยัง่ยืนของ
รัฐธรรมนูญ โดยเห็นวา่ประชาชนควรมีสิทธิต่อตา้นโดยสันติวิธี ต่อรัฐบาลท่ีปกครองโดยไม่
ชอบธรรม  ทั้งรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งและมิไดม้าจากการเลือกตั้งดว้ย  

ในดา้น สิทธิชุมชน  นกัศึกษามีมุมมองท่ีรอบดา้นโดยเห็นว่าชุมชนควรได ้“สิทธิท ากิน” 
และมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  เพราะ
การได้ใช้ประโยชน์จะท าให้เห็นคุณค่าและเกิดการหวงแหนและช่วยกนัดูแลเป็นอย่างดี  
นอกจากน้ี ศิลปวฒันธรรมประเพณีของชุมชนซ่ึงหมายความรวมถึงของชนกลุ่มน้อยควร
ไดรั้บการเคารพ  โดยรัฐสนบัสนุนใหชุ้มชนไดสิ้ทธิในการจดัการชุมชนของตนเอง  

อย่างไรก็ตาม  เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาความขัดแยง้  ควรก าหนดขอบเขตพื้นท่ี
อนุรักษข์องแต่ละชุมชนใหช้ดัเจน และควรสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนเพื่อใหย้ดึประโยชน์
ส่วนรวมของ “สาธารณะ”  “ชุมชน” มากกวา่ “ส่วนตวั”   

ประชาชนควรไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายสิทธิชุมชนดว้ย เพื่อสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน มิใหอ้ตัลกัษณ์ตวัตนและวฒันธรรมของชุมชนถูกท าลาย 

สิทธิในเชิงสังคม  เป็นอีกส่วนท่ีนกัศึกษาใหค้วามสนใจ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  สิทธิเด็ก
และสิทธิในครอบครัว  สิทธิคนพิการและดอ้ยโอกาส ท่ีจะได้รับการคุม้ครองดูแลในดา้น
ความเป็นอยู ่การศึกษาและการประกอบอาชีพการงาน รวมถึงการเขา้ถึงสิทธิและโอกาสต่างๆ 
อยา่งเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบติัดว้ย ทั้งน้ี มีขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจ เช่น การละเมิดสิทธิ
เดก็เยาวชนไม่ควรมีการลดโทษ เพิ่มงบประมาณใหส้ถาบนัสงเคราะห์เด็กท่ีถูกทอดท้ิง  กลไก
การพฒันาและรับฟังความคิดเห็นเด็กเยาวชนท่ีควรด าเนินการอย่างจริงจงัและขยายไปทุก
ระดับ คือ สภาเด็กและเยาวชน และการศึกษาท่ีควรฝึกการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จาก
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ประสบการณ์จริงนอกหอ้งเรียนเพิ่มเติม รวมถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นและใหโ้อกาสการ
มีส่วนร่วมแก่เดก็ทุกกลุ่ม โดยไม่เลือกปฏิบติัเฉพาะกบัเดก็เก่งเท่านั้น  

นอกจากน้ี คนพิการหรือดอ้ยโอกาสควรไดรั้บการดูแลใหใ้ชชี้วติไดต้ามปกติ และการ
จา้งงานในภาครัฐและเอกชนควรพิจารณารับคนกลุ่มน้ีดว้ย 

ข้อเสนอแนะท่ีมีความก้าวหน้าคือเร่ืองเพศสภาพท่ีควรให้สิทธิประโยชน์และ
สวสัดิการแก่คู่สมรสเพศเดียวกัน และการออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศ
เดียวกนั 

กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยสำธำรณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนควรใหสิ้ทธิคนในชุมชนและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง  
มีการรับฟังความคิดเห็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบหรือมีส่วนไดเ้สียและมีการใหข้อ้มูลข่าวสารก่อน
การรับฟังความคิดเห็นดงักล่าว  ซ่ึงกรณีเป็นโครงการขนาดใหญ่ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลทั้ง
ส่วนดีและส่วนเสียต่อสาธารณะ  ทั้งน้ี มีขอ้เสนอแนะท่ีค่อนขา้งกา้วหนา้มากคือการใหชุ้มชน
มีส่วนร่วมถึงระดบัตดัสินใจในการก าหนดนโยบายสาธารณะดว้ย   

การใหบ้ริการสาธารณะในระดบัชุมชน  ควรใหชุ้มชนและภาคประชาสังคมในชุมชน
ไดมี้ส่วนร่วมก าหนดกฎเกณฑ ์และการบริหารจดัการดว้ย โดยมีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนและ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ต่ละชุมชน 

ส ำหรับเร่ืองกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองโดยตรง  นกัศึกษาเสนอแนะว่าร่างกฎหมาย
ของประชาชนควรมีความส าคัญในล าดับต้นๆ และประชาชนควรได้มีส่วนร่วมในร่าง
กฎหมายว่าดว้ยสิทธิชุมชน  รวมถึงประชาชนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชอ้  านาจ
รัฐมากกว่าน้ี ควรมีองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากสาขาอาชีพ
ต่างๆ การตรวจสอบข้อร้องเรียน ควรมีการลงพื้นท่ีตรวจสอบด้วย และควรมีกลไกการ
ตรวจสอบถ่วงดุลในการออกกฎหมายหรือจดัท านโยบายซ่ึงจะมีผลกระทบหรือความเสียหาย
ต่อประเทศ    
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ มีดงัน้ี 

-   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเป็นหน่วยงานกลางในการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชน รวมถึงเป็น 
ศนูยรั์บเร่ืองร้องทุกขแ์ละศนูยก์ลางการจดักิจกรรมของเด็กเยาวชน และสตรี 

-   บทบาทการน าเสนอข่าวสารของส่ือมวลชนท่ีควรน าเสนอข้อมูลให้ครบถ้วน 
รอบดา้น และควรมีองคก์รดูแลตรวจสอบส่ือมวลชนอยา่งแทจ้ริง 

-  ปัญหาความเหล่ือมล ้ าและความไม่เป็นธรรมมีหลากหลายประการ ควรมีการ
จดัเกบ็ภาษีท่ีดินเพื่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้

กล่าวโดยสรุป นักศึกษามีทศันะเห็นดว้ยกบัสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองตามท่ีร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูปประเทศก าหนด แต่มีขอ้สังเกตส าคญั คือ สิทธิ
เสรีภาพต่างๆ ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวน้ั้นตอ้งปฏิบติัไดจ้ริง หรือเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบติั  
และจากมุมมองท่ีสะทอ้นออกมาแสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษาเลง็เห็นความส าคญัของการใหก้าร
รับรองคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน รวมถึงเยาวชนดว้ย 
ยิ่งไปกว่านั้น เล็งเห็นความส าคญัของรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดท่ีเป็นส าคญัและ
จ าเป็นส าหรับการปกครองประเทศ  

ดังนั้ น การเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่เยาวชน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเขา้มามีส่วนร่วมคิดเก่ียวกบัมาตรการ กลไกในการ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพ และท าให้การมีส่วนร่วมมีความหมายและคุณค่ามากยิง่ข้ึน รวมไปถึง
การท่ีนักศึกษาจะไดใ้ชสิ้ทธิและเขา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยการออกเสียงประชามติ
คร้ังแรก  ผลเชิงบวกอีกประการคือ ท าใหก้ระบวนการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปโดย
ชอบธรรม เพราะสมาชิกในสังคมได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดความเห็น ขอ้เสนอแนะเขา้สู่กระบวนการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญได ้รวมไปถึง
กระบวนการตดัสินใจของผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีอยูบ่นฐานของความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง   
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4.2  ข้อเสนอแนะ 

ในขวบปีท่ีแปดสิบกวา่ของประชาธิปไตยไทย  เราเรียนรู้และอยูร่ะหว่างการออกแบบ
โครงสร้างอ านาจรัฐ  จดัดุลยภาพและความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนัและองคก์รต่างๆ  ไม่ว่า
จะเป็นสถาบนัทางการเมือง  องค์กรผูใ้ช้อ  านาจรัฐ  รวมถึงประชาชนทัว่ไป ซ่ึงอาจเรียกว่า    
เป็นการปฏิรูปประเทศไทย  ซ่ึงแนวทางหลกั คือ การใช ้“รัฐธรรมนูญ” เป็นเคร่ืองมือหลกัใน
การออกแบบหรือวางระบบท่ีกล่าวมาข้างต้น   เพื่อการปฏิรูปทุกด้าน ทั้ งการเมือง                    
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ   

ดงันั้นแลว้  “รัฐธรรมนูญ”  จึงมีความส าคญัมากไปกว่ากรอบนิยามท่ีให้ความหมาย                 
ว่า หมายถึง กฎหมายสูงสุดท่ีจดัระเบียบการปกครองของรัฐ เป็นกติกาก าหนดรูปแบบและ
ระบอบการเมืองการปกครอง  ก าหนดโครงสร้างและความสัมพนัธ์ทางอ านาจระหว่างองคก์ร
ผูใ้ชอ้  านาจรัฐทั้งหลายและประชาชน   

รัฐธรรมนูญท่ีจะมีและประกาศใชบ้งัคบัในสังคมไทยต่อไปน้ี  นอกจากมีสถานะเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศแลว้  ยงัตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการปฏิรูปประเทศ  ท่ีมีโจทย์ท้ำทำย
ส ำคัญคือกำรลดควำมเหลื่อมล ้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงกำรสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นได้จริง   ซ่ึงจะบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไรนั้น  หน่ึงใน
ปัจจยัส าคญัท่ีผูมี้บทบาทรับผิดชอบโดยตรง  ณ เวลาน้ีคือ “คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ” 
ชุดท่ีท่านมีชัย  ฤชุพนัธุ์   เป็นประธาน  ควรตระหนกัและให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพิจารณายกร่าง
รัฐธรรมนูญท่ีมีกรอบเวลาก าหนดไว ้180 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง และในทา้ยท่ีสุดแลว้ 
การมีส่วนร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงประชามติ (Referendum) ร่างรัฐธรรมนูญของ
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีสังคมโดยรวมเห็นคุณค่าและความส าคญั อนัแสดงถึงความ
ยินยอมพร้อมใจยึดถือและปฏิบติัตามเจตนารมณ์และบทบัญญติัรัฐธรรมนูญ รวมถึงการ
ปกป้องรักษารัฐธรรมนูญฉบบัน้ีใหค้งอยูคู่่กบัสังคมไทยไป โดยไม่ถูกฉีกท้ิงดว้ยอุบติัเหตุทาง
การเมืองอีกต่อไป  
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แนวทางการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณายกร่างและการ
ตดัสินใจในร่างรัฐธรรมนูญ มีดงัน้ี  

1.  กระบวนการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ ควรมีการส่ือสารและรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

1.1  กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และองคก์รภาครัฐและเอกชนท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง โดยมีชุดขอ้มูลทางวิชาการท่ีมีทางเลือกประกอบประเด็นท่ีตอ้งการ
รับฟังความคิดเห็น  ท่ีมีทั้งขอ้ดีและขอ้จ ากดัในแต่ละทางเลือก และใหมี้การสรุปความคิดเห็น
น าเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป 

1.2  การส่ือสารต่อสาธารณะในระหว่างการพิจาณายกร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งใน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย โดยเฉพาะในประเด็นท่ีมี “ผูมี้ส่วนได ้           
ส่วนเสียโดยตรง”  หรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ  เพื่อสร้างการรับรู้และความเห็นพอ้งตอ้งกนัของ
สาธารณะ (Public consensus)  ซ่ึงแนวทางน้ีเป็นการแสดงให้สังคมได้เห็นถึงเจตจ านง 
(General Will)  อนัแน่วแน่ท่ีจะยดึประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลกั  และในท่ีสุดสังคม           
จะเขา้มาสนบัสนุนแนวทางท่ีเป็นประโยชนต่์อส่วนรวม  มิใช่ประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
เท่านั้น       

2. กระบวนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ    

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงในการบริหารจดัการและจดั
ให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดอ้อกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเคยด าเนินการจดัออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมาแลว้เม่ือปี พ.ศ.2550 ควรได้
ทบทวนบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั และเง่ือนไขขอ้จ ากดัการใชสิ้ทธิออกเสียงประชามติ
ของผูมี้สิทธิออกเสียง เพื่อยกระดบัคุณค่าของ “การตดัสินใจในกฎหมายสูงสุด” ใหเ้กิดข้ึนกบั
ประชาชนทัว่ไป  และผูมี้สิทธิออกเสียงประชามติทุกคน  

 2.1  การเผยแพร่เน้ือหาสาระ รวมถึงเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านช่องทาง               
การส่ือสารต่างๆ โดยมีการผลิตส่ือรูปแบบต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย   
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 2.2  การกระตุน้เตือนและสร้างความตระหนกัรู้ในคุณค่าและความส าคญัของการ
ใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมระดับสูงสุดคือการ
ตดัสินใจในกฎหมายสูงสุดของประเทศ   

 2.3  การจดัการออกเสียงประชามติ ท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารต่อสาธารณะถึง
วิธีการใชสิ้ทธิ รวมถึงวนั เวลา และสถานท่ีใชสิ้ทธิออกเสียง โดยท่ีควรมีมาตรการส่งเสริม
หรือสร้างแรงจูงใจให้ผูมี้สิทธิออกเสียงประชามติได้ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ                 
และมุ่งเน้นให้การใช้สิทธิออกเสียงนั้ นเป็นไปได้อย่างเสรี ปราศจากการครอบง าหรือ
แทรกแซงจากผูอ่ื้น    

 3.  กระบวนการใหก้ารเรียนรู้แก่เดก็เยาวชน 

“การให้การเรียนรู้นอกห้องเรียน” เป็นกระบวนการให้การเรียนรู้แก่เยาวชนท่ีให้
เยาวชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมคิดและร่วมด าเนินการ ในฐานะเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงประชามติ               
ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ   รวมถึงการใช้สิทธิ 
เสรีภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมืองในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย  และทา้ยท่ีสุดใชเ้ยาวชนเป็นส่ือบุคคล
ขยายสู่บุคคลใกลชิ้ด   ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท่ีน่าจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  แม้ต้องใช้เวลาและงบประมาณก็ควรต้อง
ด าเนินการตามแนวทางน้ีต่อไป  

ดงันั้น  ควรมีการพฒันาโครงการฯ น้ี  เป็นโครงการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการเร่ืองการ  
มี ส่วนร่วมทางการ เ มืองของ เยาวชนไทยในกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจ                               
ในร่างรัฐธรรมนูญ โดยใช้รูปแบบวิธีการให้ข้อมูลความรู้แก่เยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ      
ภายใตค้วามร่วมมือของเครือข่ายการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ 
โดยมีสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีร่วมเป็นเครือข่ายด าเนินกิจกรรม โครงการในระดบัจงัหวดั 
และมีคณาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษาดงักล่าวร่วมเป็นเครือข่ายด าเนินการ  และควรมีระบบ
การติดตามประเมินผลความส าเร็จการด าเนินโครงการ  ด้วยการติดตามส ารวจพฤติกรรม                 
ในการขยายผลของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายต่อไป  (ขยายผลกบัเพื่อน สมาชิกในครอบครัว 
ชุมชน ฯลฯ)  
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- การบอกเล่าหรือเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการฯ ต่อ
ผูอ่ื้นต่อไป  

- การติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ  
- การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู ้อ่ืนเก่ียวกับการพิจารณายกร่าง

รัฐธรรมนูญ  
- การแจง้ข่าวหรือชกัชวนใหผู้อ่ื้นไปใชสิ้ทธิออกเสียงประชามติ 
- การออกไปใชสิ้ทธิออกเสียงประชามติ  

 นอกจากน้ี  ควรมีการสร้างฐานขอ้มูลเครือข่ายติดตามการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ 
“Constitution Watch”  เพื่อให้เกิดการส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างสมาชิก               
ซ่ึงกระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ  เป็นการเปิดพื้นท่ีทางวิชาการแก่เยาวชนคนรุ่นต่อไปท่ีจะตอ้ง
รับผดิชอบต่อชาติบา้นเมืองในอนาคตอนัใกลน้ี้   
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ก ำหนดกำร 

การสัมมนา “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป” 

ในโครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วม และกฎหมายแก่ภาคประชาชน 

วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2558  ณ  โรงแรมเลยพาเลส จงัหวดัเลย 

 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30 – 10.00 น.  กล่าวตอ้นรับ แนะน าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป  
    หลกัการและสาระส าคญัประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และ 

การมีส่วนร่วมตามร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป (พ.ศ.2558) โดย 
วทิยำกร  นางสาวปัทมา สูบก าปัง :  
นกัวชิาการผูช้  านาญการ สถาบนัพระปกเกลา้ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร  อาจารยไ์ชยวฒิุ มนตรีรักษ ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
10.15– 11.15 น.  การระดมความคิดเห็นกลุ่มยอ่ย  

o หลกัการและสาระส าคญัของสิทธิ เสรีภาพ และการมี 
ส่วนร่วมในร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป 

o กลไกหรือแนวทางท่ีรองรับต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

วทิยำกร  นางสาวปัทมา สูบก าปัง  และ 

อาจารยไ์ชยวฒิุ มนตรีรักษ ์
11.15 – 12.00 น.  การน าเสนอผลระดมความคิดเห็นกลุ่มยอ่ย และ 

การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุป 
วทิยำกร  อาจารยไ์ชยวุฒิ มนตรีรักษ ์ และ 

นางสาวปัทมา สูบก าปัง 
12.00 – 13.00 น.  ปิดการสัมมนา และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 
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ก ำหนดกำร 

การสัมมนา “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป” 
ในโครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วม และกฎหมายแก่ภาคประชาชน 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 กรกฎาคม 2558 ณ หอ้งสีชมภู มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์  

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. กล่าวเปิดโดย รศ.ดร.เปร่ือง จนัดา อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏั

เพชรบูรณ์ 
08.45 – 10.15 น.  แนะน าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป หลกัการและสาระส าคญัประเด็น 

สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมตามร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป  
(พ.ศ.2558) 
วทิยำกร  นางสาวปัทมา สูบก าปัง 
ผู้ด ำเนินรำยกำร  อาจารย ์ดร.นงลกัษณ์ อานี  

10.15 – 10.30 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
10.30 – 11.30 น.  การระดมความคิดเห็นกลุ่มยอ่ย  

o หลกัการและสาระส าคญัของสิทธิ เสรีภาพ และการมี 
ส่วนร่วมในร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป 

o กลไกหรือแนวทางท่ีรองรับต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

วทิยำกร  นางสาวปัทมา สูบก าปัง  นางสาวนิตยา โพธ์ินอก  
อาจารยภ์าราดา ชยันิฅม  และ อาจารย ์พิสิษฐิกุล  แกว้งาม 

11.30 – 12.15 น.  การน าเสนอผลระดมความคิดเห็นกลุ่มยอ่ย และ 
การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุป 

วทิยำกร   อาจารยภ์าราดา ชยันิฅม และ 
อาจารยน์งลกัษณ์ อานี  

12.15 – 13.00 น.  ปิดการสัมมนา และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำร 

การสัมมนา “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป” 
ในโครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วม และกฎหมายแก่ภาคประชาชน 

วนัศุกร์ท่ี 14 สิงหาคม 2558  ณ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30 – 10.00 น.  กล่าวตอ้นรับ แนะน าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป  
    หลกัการและสาระส าคญัประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และ 

การมีส่วนร่วมตามร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป (พ.ศ.2558) โดย 
วทิยำกร  นางสาวปัทมา สูบก าปัง, อาจารยกิ์ตติ วสิารกาญจน 
ผู้ด ำเนินรำยกำร  อาจารยว์ุฒิชยั อารักษโ์พธ์ิฌงค ์

10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 11.15 น.  การระดมความคิดเห็นกลุ่มยอ่ย (3 กลุ่ม) 

o หลกัการและสาระส าคญัของสิทธิ เสรีภาพ และการมี 
ส่วนร่วมในร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป 

o กลไกหรือแนวทางท่ีรองรับต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

วทิยำกร  อาจารยกิ์ตติ วสิารกาญจน 
  อาจารยว์ุฒิชยั อารักษโ์พธ์ิฌงค ์
  อาจารยรุ่์งทิพย ์จนัทร์ธนะกุล 

11.15 – 12.00 น.  การน าเสนอผลระดมความคิดเห็นกลุ่มยอ่ย และ 
การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุป 
วทิยำกร  นางสาวปัทมา สูบก าปัง  และ 

อาจารยว์ุฒิชยั อารักษโ์พธ์ิฌงค ์

12.00 – 13.00 น.  ปิดการสัมมนา และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ก ำหนดกำร 

การสัมมนา “สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป” 
ในโครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วม และกฎหมายแก่ภาคประชาชน 

วนัองัคารท่ี 18 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมพาวีเล่ียน สงขลา จงัหวดัสงขลา 
 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 10.00 น.  กล่าวตอ้นรับ แนะน าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป  

    หลกัการและสาระส าคญัประเด็นสิทธิ เสรีภาพ และ 
การมีส่วนร่วมตามร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป (พ.ศ.2558) โดย 
วทิยำกร  นางสาวปัทมา สูบก าปัง  
ผู้ด ำเนินรำยกำร  อาจารยเ์สถียร มณีโรจน์  

10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 11.15 น.  การระดมความคิดเห็นกลุ่มยอ่ย  

o หลกัการและสาระส าคญัของสิทธิ เสรีภาพ และการมี 
ส่วนร่วมในร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป 

o กลไกหรือแนวทางท่ีรองรับต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

วทิยำกร   อาจารยท์วนธง ครุฑจอ้น 
ผศ.กรกฎ ทองขะโชค 

11.15 – 12.00 น.  การน าเสนอผลระดมความคิดเห็นกลุ่มยอ่ย และ 
การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุป 
วทิยำกร   นางสาวปัทมา สูบก าปัง และ 

อาจารยเ์สถียร มณีโรจน์ 
12.15 – 13.30 น.  ปิดการสัมมนา และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั   
 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 96 

 

ภำคผนวก 2 ภำพกจิกรรม 
กำรสัมมนำ “สิทธิ เสรีภำพ และกำรมส่ีวนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับปฏรูิป” 

วนัองัคำรที ่14 กรกฎำคม 2558 ณ โรงแรมเลยพำเลส จังหวดัเลย   
 

   
 

 

ผศ.ไชยวฒิุ มนตรีรักษ ์ อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  
และ นางสาวปัทมา สูบก าปัง นกัวชิาการช านาญการ ส านกัวจิยัและพฒันา สถาบนั

พระปกเกลา้  กล่าวตอ้นรับนกัศึกษา และแนะน าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป 

  



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 97 

 

 

   

   

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป  
ประเดน็สิทธิ เสรีภาพและการมีส่วนร่วม 

  



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 98 

 

 

กำรสัมมนำ “สิทธิ เสรีภำพ และกำรมส่ีวนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับปฏรูิป” 

วนัพฤหัสบดีที ่16 กรกฎำคม 2558 ณ ห้องสีชมภู มหำวทิยำลยัรำชภัฏเพชรบูรณ์  
จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

   

รศ.ดร.เปร่ือง จนัดา  อธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด 

 

 

อาจารย ์ดร.นงลกัษณ์ อานี  อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ นางสาวปัทมา สูบก าปัง นกัวชิาการช านาญการ 

ส านกัวจิยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้  กล่าวตอ้นรับนกัศึกษา  
และแนะน าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป 

  



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 99 

 

 

 

คณาจารยแ์ละนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ รับฟังการบรรยายร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบบัปฏิรูป ประเดน็สิทธิ เสรีภาพและการมีส่วนร่วม 

 

   

นกัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ยแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีตนสนใจ 

 

   

นกัศึกษาน าเสนอความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการแบ่งกลุ่มยอ่ย 

 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 100 

 

 

คณาจารย ์นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

และทีมงานจากสถาบนัพระปกเกลา้ 
  



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 101 

 

 

กำรสัมมนำ “สิทธิ เสรีภำพ และกำรมส่ีวนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับปฏรูิป” 

วนัศุกร์ที ่14 สิงหำคม 2558  ณ มหำวทิยำลยัศิลปำกร วทิยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี  
จังหวดัเพชรบุรี 

 

 

นางสาวปัทมา สูบก าปัง นกัวชิาการช านาญการ ส านกัวจิยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้  
กล่าวตอ้นรับนกัศึกษา และแนะน าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป 

 

 

   

นกัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ยแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีตนสนใจ  



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 102 

 

 

กำรสัมมนำ “สิทธิ เสรีภำพ และกำรมส่ีวนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับปฏรูิป” 

วนัองัคำรที ่18 สิงหำคม 2558  ณ โรงแรมพำวเีลีย่น สงขลำ จังหวดัสงขลำ   
 

   
 

 
 

อาจารย ์เสถียร มณีโรจน ์ ประธานศนูยก์ารเมืองภาคเพลเมือง จงัหวดัสตูล  และนางสาว
ปัทมา สูบก าปัง นกัวชิาการช านาญการ ส านกัวจิยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้   

กล่าวตอ้นรับนกัศึกษา และแนะน าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูป  



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 103 

 

 
 

   

 

นกัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ยแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีตนสนใจ 

 

   

นกัศึกษาน าเสนอความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการแบ่งกลุ่มยอ่ย  



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 104 

 

 

 
 

วทิยากร คณาจารย ์นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ และทีมงานจากสถาบนัพระปกเกลา้ 

  



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 105 

 

 

ภำคผนวก 3 
แบบสอบถำมควำมคดิเห็นต่อร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปและกำรจดัสัมมนำ 

 
 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 106 

 

 
 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
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ภำคผนวก 4  รำยช่ือวทิยำกร 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ไชยวฒิุ  มนตรีรักษ ์ อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

2. อาจารย ์ดร.นงลกัษณ์  อานี อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

3. อาจารย ์ภาราดา  ชยันิคม อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

4. อาจารย ์พิสิษฐิกลุ  แกว้งาม อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

5. อาจารย ์กิตติ  วสิารกาญจน อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาการจดัการ 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

6. อาจารย ์วฒิุชยั  อารักษโ์พชฌงค ์ อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาการจดัการ 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

7. อาจารย ์รุ่งทิพย ์ จนัทร์ธนะกลุ อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาการจดัการ 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

8. อาจารย ์เสถียร  มณีโรจน ์ ประธานศนูยก์ารเมืองภาคเพลเมือง 
จงัหวดัสตูล 
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9. อาจารย ์ทวนธง  ครุฑจอ้น อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

10. อาจารย ์กรกฎ  ทองขะโชค อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

11. นางสาว ปัทมา  สูบก าปัง   นกัวชิาการช านาญการ ส านกัวจิยัและ
พฒันา สถาบนัพระปกเกลา้ 

12. นางสาว นิตยา  โพธ์ินอก นกัวชิาการ ส านกัวจิยัและพฒันา 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

  



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 112 

 

ภำคผนวก 5  แบบลงช่ือผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 
 

กำรสัมมนำ “สิทธิ เสรีภำพ และกำรมส่ีวนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับปฏรูิป” 

วนัองัคำรที ่14 กรกฎำคม 2558 ณ โรงแรมเลยพำเลส จังหวดัเลย 
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ภำคผนวก 6  สำระส ำคญัของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป 
 

(ข้อมลูจากเนือ้หาในร่างรัฐธรรมนูญ ณ วนัท่ี 17 เมษายน 2558) 

 

 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 131 

 

 

 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 132 

 

 

 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 133 

 

 

 



รายงานสรุปสังเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ : ทัศนะจากเยาวชนไทย 
 

หนา้ 134 

 

 

 

ท่ีมา : คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ. http://goo.gl/PXZx1o  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558. 
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ที่ปรึกษำ 
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