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เหตุผลที่ “ควรรับ” หรือ “ไมควรรับ” รางรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ 
 

 วันอาทิตยที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ที่จะมาถึงนี้ เปนวันที่คนไทยจะไดใชสิทธิของตนเอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือการใชสิทธิออกเสียงลงประชามติวาจะรับหรือไมรับ

รางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนสิทธิทางการเมืองรูปแบบใหมที่ประชาชนคนไทยยังไมคุนเคยกันมากอน 

โดยสิทธินี้เกิดขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 

29 ที่กําหนดใหประชาชนไทยรวมกันออกเสียงประชามติรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญ เพื่อ

กําหนดทิศทางอนาคตของประเทศไทย แตในขณะนี้พบวาประชาชนสวนใหญยังสับสนไมรูวาจะรับ

รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีหรือไม จากการที่มีการนําเสนอขอมูลใหเห็นในดานดีจากบรรดาคณะ 

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และผูสนับสนุนตางๆ วารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเพิ่มสิทธิ      

เสรีภาพใหกับประชาชนมากขึ้น แตขณะเดียวกันก็มีขอมูลจากฝายที่คัดคานอีกหลายกลุมวา     

รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีขอบกพรองหลายประการ ทั้งเรื่องที่มา กระบวนการจัดทํา และเนื้อหาของ

รางรัฐธรรมนูญ ทั้งจากกลุมนักวิชาการ, NGOs และจากกลุมการเมืองบางกลุม 

 “ผูไถ” ฉบับรายงานสถานการณฉบับนี้ จึงขอนําเสนอขอมูลทั้งขอดี ขอดอย และเหตุผลที่

ควรรับหรือไมควรรับรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ทั้งจากฝายที่สนับสนุนและฝายที่คัดคาน    

เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูอาน  

 

ขอดีและเหตุผลที่ควรรับรางรัฐธรรมนูญฯ 
จากทรรศนะของคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนญู และกลุมผูสนับสนุน 
 

 แนวคิดของฝายสนับสนุนรางรัฐธรรมนูญป 

2550 ไดใหความสําคัญในการพิจารณา
เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญมากกวาเรื่อง
ที่ มาหรื อกระบวนการสรรหาผู ร า งฯ 
เนื่องจาก 

เห็นวา อยางไรก็ตามรัฐประหารก็ไดเกิดขึ้น 

แลว และไมมีทางที่จะยอนหลังกลับไปได จึง

เห็นวาเพื่อใหบานเมืองเดินหนาตอไป การรับ

รางรัฐธรรมนูญจะเปนหนทางที่ดีกวา ตอการ

แกปญหาของบานเมืองในขณะนี้ อีกทั้งเห็นวา

ไมมีรัฐธรรมนูญฉบับใดที่จะสามารถเขียน

ถูกใจทุกคนไดทุกมาตรา แตตองดูองครวมวา

ประเทศไทยจะเดินหนาตอไปอยางไร โดยได

( เผยแพรสาํหรับสมาชิก)

““ผูไถผูไถ”” ฉบับรายงานสถานการณฉบับรายงานสถานการณ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่ อความยุติธรรมและสันติ  (ยส . )

เพื่อนําเสนอขาวสารดานสิทธิมนุษยชน สังคม ศาสนา และสิ่งแวดลอม  (สิงหาคม 2550)
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ยกจุดเดนและเหตุผลที่ควรรับรางรัฐธรรมนูญ

ป 2550 หลายประการ ดังนี้                                                                                                                            

1. ในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญป 2550 
มี ก ร ะบ วนก า ร รั บฟ ง ค ว า มคิ ด เ ห็ น
กวางขวางกวารัฐธรรมนูญป 2540 โดยมี 

กรรมาธิการ  ประจําจั งหวัดทุกจั งหวัด 

กระจายออกไปรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนทุกอําเภอทั่วประเทศ อีกทั้งบรรดา
คณะกรรมาธิการยกรางฯ และคณะสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ ไมมีผลประโยชนทาง
การเมือง และไมไดทําตามอําเภอใจหรือตาม

คําบงการของใคร  

2. รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รางโดยใช    

รัฐธรรมนูญป 2540 เปนฐาน โดยไดคงส่ิงที่
เปนประโยชนไวและตอยอดทําใหดีขึ้น 
เชน การเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหมาก

ขึ้น และแกไขปรับปรุงในสวนที่เปนขอดอย เชน 

รัฐธรรมนูญป 2540 ออกแบบให รัฐบาลมี

ความเขมแข็งมาก จนกระทั่งฝาย นิติบัญญัติ

ไมสามารถตรวจสอบไดรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้

จึงพยายามแกไขโดยลดอํานาจฝายบริหาร 
เพิ่มอํานาจการตรวจสอบใหฝายนิ ติ -
บัญญัติ และเพิ่มอํานาจประชาชนมากขึ้น 

3. รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเอาจุดออน
ของรัฐธรรมนูญป 2540 มาแกไข  เชน ตัด

ถอยคําวา “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกไป 

ซึ่งหมายถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ที่รางรัฐธรรมนูญป 2550 ไดรับรองและ       
คุ มครอง ไ ว มี ผลทั นที  แม จ ะยั ง ไม มี
กฎหมายลูกออกมาก็ตาม ทําใหประชาชน

สามารถฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงเปน

ครั้งแรก ถาเห็นวามีโครงการที่สงผลกระทบตอ

ประชาชน เชน ถาจะมีโครงการสรางโรงไฟฟา

ถานหินที่ อ.เวียงแหง ประชาชนก็สามารถฟอง

ศาลไดเอง ในสวนที่ตองออกกฎหมายลูกก็มี

ขอกําหนดใหตองออกภายในหนึ่งป หรือถา

จะใชสิทธิแตไม รูวาสิทธินั้นหมายความวา

อยางไรก็ขอใหศาลวินิจฉัยได  
4. สิทธิ เสรีภาพและกระบวนการ

คุมครอง รวมทั้งการบังคับใหเกิดสิทธิเสรีภาพ 

รางรัฐธรรมนูญป 2550 มีขอดีมากกวา

รัฐธรรมนูญ ป 2540 หลายประการ เชน สิทธิ

ของคนพิการ สิทธิของผูไรที่อยูอาศัย การให
ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได
งาย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง ถาเปนเด็ก 

เยาวชน สตรี  ผูสูงอายุ คนพิการใหไดรับการ

คุมครองในการดําเนินกระบวนการพิจารณา

คดีอยางเหมาะสม ใหมีองคกรคุมครอง

ผูบริโภคที่เปนอิสระและมีงบประมาณอยาง

เพียงพอ สิทธิของ    ชุมชนไดรับการคุมครอง

มากขึ้น เชน ชุมชนมีสิทธิฟองหนวยงาน

ของรัฐได และโครงการใหญๆ ของรัฐ 

นอกจากจะประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

แลว  ตองมีการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพของประชาชนดวย  

5. ใน ร า ง รั ฐ ธ ร รมนูญฉบั บนี้  มี ก า ร
สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงและ
ช า ย ม า ก ก ว า เ ดิ ม  โ ด ย กํ า ห น ด ไ ว ใ น

บทบัญญัติตางๆ เชน ในการจัดทําบัญชีรายชื่อ
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ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบ

สัดสวน ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่

มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู

สู ง อ ายุ  ที่ กํ า หนดให คํ า นึ ง ถึ ง สั ดส ว นที่

เหมาะสม และความเทาเทียมกันระหวางหญิง

และชาย 

6. ร า ง รั ฐ ธ ร รมนูญฉบั บนี้  ไ ด เขี ยน
แนวนโยบายพื้ นฐานแห งรั ฐ ไวอย าง
ละเอียดทุกดาน  ทั้ง เศรษฐกิจ  การเมือง 

ตางประเทศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการกํากับการออก

นโยบายของรัฐบาลใหเปนไปตามที่กําหนด

ไวในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐบาลตองระบุใหชัดเจน

ในก า ร แถล งน โ ยบายต อ รั ฐ สภ า ว า จ ะ

ดําเนินการใด เวลาใด อีกทั้งไดนอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามา  โดย
บรรจุในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งถือ

วาเปนแนวทางที่ มีความยั่ งยืนกวาระบบ

เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมสุดโตง และเปนรัฐ- 

ธรรมนูญฉบับแรกที่ มีการกําหนดใหมีการ

คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร 

โดยสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปแบบ

ของสภาเกษตรกร  
7. การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง

ของประชาชน ตามรางรัฐธรรมนูญป 2550 

ได เพิ่มอํานาจทางการเมืองใหประชาชน

มากกวาในรัฐธรรมนูญป 2540 โดยลด
จํานวนการเขาช่ือของประชาชนในการ
เสนอกฎหมายเหลือหนึ่งหมื่นคน และการ

ถอดถอนนักการเมืองเหลือสองหมื่นคน 
และใหประชาชนมีสิทธิลงประชามติในกิจการ

ที่ อ า จ ก ร ะทบถึ ง ป ร ะ โ ย ชน ไ ด เ สี ย ข อ ง

ประเทศชาติหรือประชาชนที่เปนการผูกมัดให

รัฐบาลตองดํ า เนินการด วย  และในการ

พิจารณากฎหมายที่ประชาชนเสนอนั้น 
ประชาชนสามารถสงตัวแทนเขาไปช้ีแจง
ในสภาได และใน       รัฐธรรมนูญยังกําหนด

วาอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมาธิการ 

จะตองมาจากตัวแทนของประชาชนผูเสนอ

กฎหมาย  

8. รางรัฐธรรมนูญป 2550 ไมไดกําหนด

วาผูสมัคร ส.ส. ตองจบปริญญาตรี ซึ่งเปน 
การเปดโอกาสใหคนดีที่มีความรู ความ
เช่ียวชาญ  แตไม มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีโอกาสเปนผู แทนของ  
ประชาชนได  สําหรับระบบการเลือกตั้ง

สมาชิก ส.ส. แบบแบงเขต กําหนดใหมีเขตที่

ใหญขึ้น โดยใชจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะ

ทําใหการซื้อเสียงทําไดยากขึ้นกวาเดิม ในสวน

ระบบการเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดสวน ไดแบง  

เปน 8 กลุม จังหวัด โดยไมมีเกณฑคะแนน
เสียงขั้นตํ่าที่พรรคการเมืองจะตองไดรับ 
จึงจะมี ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือได เพื่อปอง
กันการผูกขาดโดยพรรคการเมืองใหญ    

ทําใหคะแนนเสียงของประชาชนแตละเสียงมี

ความหมาย และคะแนนเสียงจะไมกระจุกตัว 

อ ยู ที่ จั ง ห วั ด ที่ มี ป ร ะ ช า ก ร ม า ก ๆ  เ ช น 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ทําใหพรรคเล็กๆ ที่



 4 
 

ไมไดรับคะแนนเสียงมากนัก มีโอกาสมากขึ้นที่

จะไดรับที่นั่งในสภาฯ ได  

9. รางรัฐธรรมนูญป 2550 มีการเพิ่มเติม

คุณสมบัติของ ส.ว. มากขึ้น คือผูที่จะมาเปน 

ส.ว. ตองไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตร
ของ  ส .ส .  ตอง ไม เป นสมาชิ กพรรค
การเมืองหรือพนจากตําแหนงการเมือง
มาแลวอยางนอย 5 ป ซึ่งเปนการยกระดับ

วุฒิสภาใหมีความเปนสภาของผูทรงคุณวุฒิ

มากขึ้น สําหรับการเลือกตั้ง ส.ว. ที่กําหนดใหมี

จังหวัดละหนึ่งคน ไมวาจะมีประชากรเทาใด

นั้น  มาจากแนวคิดที่ตองการให ส .ว. เปน

ตัวแทนของคนทั้งจังหวัด เพราะ ส.ว. ทําหนาที่

ในการกลั่นกรองกฎหมาย สวนการเปนตัวแทน

ประชาชนที่คิดจากสัดสวนประชากรก็มี ส.ส. 

อยูแลว และการที่กําหนดให ส.ว. อีกสวน
หนึ่งมาจากการสรรหาก็ดวยเจตนารมณที่
อยากใหคนจากหลากหลายอาชีพและ
กลุมคนที่ดอยโอกาสในสังคม เชน คนพิการ 

เกษตรกร และสตรี ไดมีโอกาสเขามาเปน 

ส.ว. ซึ่งหากมาจากการเลือกตั้งอยางเดียว ก็

อาจจะไมไดคนจากหลากหลายอาชีพเทาการ

สรรหา และระบบ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้ง

อยางเดียวเหมือน 2 ชุด ที่ผานมานั้น มีปญหา

เร่ืองความเปนกลางพอสมควร นอกจากนี้ใน

หลายประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เชน อังกฤษ แคนาดา อินเดีย เบลเยี่ยม ก็เปน

ระบบผสมผสานระหวางการเลือกตั้งกับการ

สรรหา จึงไมไดหมายความวาระบบการสรรหา

ผสมกับการเลือกตั้ งจะขัดแยงกับระบอบ

ประชาธิปไตย 

10. เพิ่มการตรวจสอบในสภามากขึ้น โดย
ลดจํานวน  ส .ส .  ในการขออภิปรายไม
ไววางใจนายกรัฐมนตรี จากเดิมตองใช 2 
ใน 5 เหลือเพียง 1 ใน 5 ถาเปนรัฐมนตรี

เหลือเพียง  1 ใน  6 หรือถารัฐบาลบริหาร

ประเทศไปแลวครึ่งวาระ คือ 2 ป ฝายคาน

จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของที่มี ก็ขอเปด

อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได  

11. การเพิ่มหมวดการเงิน การคลัง และ  

งบประมาณ เปนการตรวจสอบการใชอํานาจ

รัฐดานการเงิน รางรัฐธรรมนูญป 2550 ได

กําหนดเงื่อนไขการใชเงินของฝายบริหารไว

อยางชัดเจน ไมใหมีการใชเงินนอก              

งบประมาณไดอีกตอไป เพื่อควบคุมการใช
งบประมาณของฝายบริหารจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาและตองบอกให

ประชาชนทราบที่มาของงบประมาณ รวมถึง

ภาระผูกพันในอนาคต  ซึ่งในรัฐธรรมนูญป 

2540 ไมมีหมวดนี้  

12. รางรัฐธรรมนูญป 2550 กําหนดให

นายกรัฐมนตรีตองเปน ส.ส. และในสวน

ของรัฐมนตรีจะเปน ส.ส. หรือไมก็ได และ

แมวาเปน ส.ส. มาแตเดิมก็ไมตองพนไปจาก

การเปน ส.ส. เมื่อรับตําแหนงเปนรัฐมนตรี

เหมือนรัฐธรรมนูญป  2540 ซึ่งจะทําให

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเห็นความสําคัญ

ของกระบวนการทางรัฐสภา เชน การตั้งกระทู
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ถาม การที่คณะกรรมาธิการสภาจะมีอํานาจ

เรียกบุคคลมาใหขอมูลและชี้แจงตอฝายสภา 

13. เ ร่ื อ ง ก า ร เ จ รจาทา งการค า กั บ

ตางประเทศหรือ FTA ที่เคยเกิดปญหาใน

อดีต รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงกําหนดใหฝาย

บริหารตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนกอนที่ จะไปเจรจาการคากับ

ประเทศใดๆ และในขั้นตอนสุดทายตองมาขอ

ความเห็นชอบจากรัฐสภากอนจึงจะแสดง

เจตนาใหมีผลผูกพันได รวมทั้งจะตองเปดเผย

ขอมูลทั้งหมดใหประชา-ชนไดรับทราบ และใน

กรณีที่ขอตกลงดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบ

ตอประชาชน  รัฐตองดําเนินการแกไขหรือ

เยียวยาผูได รับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว 

เหมาะสม และเปนธรรม 
14. องคกรอิสระซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบ

อํานาจรัฐมีอํานาจเพิ่มขึ้น โดยใหมีความ

เปนศาลในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจากการสรรหา

ตามรัฐธรรมนูญป 2540 ไดถูกครอบงําและ

แทรกแซงจากฝายการเมืองมาก จนไมสามารถ

ทํ า หน าที่ ไ ด  ร า ง รั ฐ ธ ร รมนูญฉบั บนี้ จึ ง

กําหนดใหกรรมการสรรหามาจากศาลเปน

หลัก โดยมาจากภาคการเมืองจํานวนนอย

กวา ซึ่งถูกมองวาเปนการเพิ่มอํานาจใหอ

มาตยาธิป-ไตย ที่จริงแลวเปนการเพิ่มอํานาจ

ใหฝายตุลา-การ  ที่มีความเปนอิสระและ

เปนกลางทางการเมืองมากกวา และจาก

การรับฟงความเปนของประชาชนหลายจังหวัด 

สวนใหญตองการใหตุลาการมีสวนเขามา

ชวยเหลือบานเมืองมากขึ้น  โดยควรจะให

โอกาสไดทํางานตามกระบวนการนี้ เพื่อดู

ผลงานกอน  

15. การกําหนดใหมีหมวดจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐเปนครั้งแรกในรางรัฐธรรมนูญป  

2550 โดยกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม มี 

กลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการ

บังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน ส.ส. 

และ ส.ว. ตองแจงบัญชีทรัพยสินและเปดเผย

ตอสาธารณะ ใหผูตรวจการแผนดินทําหนาที่

ตรวจสอบ สามารถถอดถอนนักการเมืองได

หากมีความผิดตอจริยธรรม ซึ่งในรัฐธรรม-

นูญป 2540 ไมมีหมวดนี้ 
16. เปนรัฐธรรมนูญที่ เปดใหมีการ

แกไขไดงาย และเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่

เปดโอกาสใหประชาชนสามารถขอแกไขรัฐ

ธรรม-นูญได  โดยการเขาช่ือหาหมื่นคน

เสนอตอรัฐสภา และลดจํานวน ส.ส. เหลือ

เพี ย ง  1  ใน  4  ก็ สามารถ เสนอขอแก ไ ข

รัฐธรรมนูญได อีกทั้งใหมีการตั้งกองทุนพัฒนา

การเมืองภาคประชา-ชน เพื่อใหประชาชน

สามารถเขามารวมมีสวนรวมทางการเมืองได

งายขึ้น 

17. ร า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ป  2550 ไ ม มี
บทบัญญัติใดให คมช. เขามามีสวนรวม
ทางการเมือง นายกรัฐมนตรีไมไดมาจากคน

นอก นายกรัฐมนตรีและคมช. ไมมีอํานาจ
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แตงตั้ง ส.ว. คมช. ตองพนจากตําแหนงไปเมื่อ

รัฐธรรม-นูญประกาศใช  การเลือกตั้งตอง

เกิดขึ้นภายในปนี้ ตามมาตรา 309 ที่มีผู

วิจารณวาจะเปนการสืบทอดอํานาจของ คมช. 

นั้น ความหมายแทจริง คือ สิ่งที่ถูกตองตาม

รัฐธรรมนูญฉบับชั่ว-คราว ป 2549 ใหถือวา

ถูกตองตอไป ไมใชสิ่งที่ผิดใหกลายเปนถูก 

สําหรับเร่ืองการนิรโทษ-กรรมนั้น รัฐธรรมนูญ

ฉบับชั่วคราว ป 2549 ไดนิรโทษกรรม คมช.ไป

แลว ในทางกฎหมายจึงไมตองนิรโทษกรรม 

คมช. อีกตอไป  

18. รางรัฐธรรมนูญป 2550 ประชาชน
ชาวไทยมีโอกาสรวมกันทําประชามติเปน
ครั้ งแรกในประวัติศาสตรการ เมืองของ

ประเทศ ยอมดีกวาการนํารางรัฐธรรมนูญไป

ผานความเห็นชอบของรัฐสภาที่แมวาจะมา

จากการเลือกตั้ง  
 

 กลุมที่สนับสนุนรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ

ลงประชามติ ประกอบดวย กรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ นักวิชาการ อาจารยมหาวิทยาลัย

ตางๆ นักการเมือง สมัชชาประชาชนเพื่อการ

ปฏิรูปการเมือง (สปป.) ซึ่งประกอบดวยองคกร

เอกชนหลายองคกร  อาทิ  คณะกรรมการ

รณรงคเพื่อประชาธิปไตย (ครป.), สมาพันธ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.), เครือขาย

สลัม 4 ภาค, เครือขายสมานฉันทแรงงานไทย,  

ศูนยประสานงานนักเรียนนิสิตนักศึกษา (ศน

ศ.) และกองทัพธรรมมูลนิธิ 

 โดยกลุมผูสนับสนุนบางสวนไดเสนอให

รับรางรัฐธรรมนูญป 2550 ไปกอน แตใหมีการ

พิจารณาแกไขปรับปรุงรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

เชน เรื่องที่มาของ ส.ว. ระบบการเลือกตั้ง ส.ส. 

กระบวนกา รส ร รหาองค ก รอิ ส ร ะ  และ

บทบัญญัติที่ดูเหมือนเปนการนิรโทษกรรม 

คมช. 

 

ขอดอยและเหตุผลที่ไมควรรับราง
รัฐธรรมนญูฯ จากทรรศนะของกลุมที่

คัดคาน 
 

แนวคิดของฝายที่คัดคานรางรัฐธรรมนูญป 

2550 เห็นวาการจะพิจารณารับรัฐธรรมนูญ

ฉบับหนึ่งนั้น ตองคํานึงถึงโครงสรางทั้งหมด

ของรัฐธรรมนูญ ทั้งเรื่องที่มาของการจัดทําและ

กระบวนการในการยกรางฯ  เทาๆ กับการ

พิจารณาในสวนเนื้อหา แมวารางรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้จะมีขอดีเร่ืองการเพิ่มสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน แตก็สามารถจะทําไดอยูแลว หากมี

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญตามกลไกปกติที่ควรจะ

เปน ขณะเดียวกันเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับ

นี้ก็มีขอบกพรองมากเกินกวาสวนดีที่มีอยู โดย

ไดยกขอดอยและเหตุผลที่ ไมควรรับร าง        

รัฐธรรมนูญป 2550 หลายประการ ดังนี้ 

1. ที่มาของรางรัฐธรรมนูญป 2550 ไมมี
ความชอบธรรม คือไมไดมาจากประชาชน 
แตเกิดจากคณะรัฐประหาร โดยรัฐธรรมนูญที่

มีความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยนั้น 
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ตองมีพื้นฐานที่มาจากรัฐธรรมนูญเดิมหรือจาก

ประชาชน และแมรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูก

ทําใหชอบดวยกฎหมายโดยวิธีการลงประชา-

มติ ก็ไมไดมีผลใหรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิด

ความชอบธรรมตามความเปนจริง ซึ่งการราง

รัฐธรรมนูญใหม แทจริงก็เพื่อเปนขออางหนึ่ง

ของการทํารัฐประหารเทานั้น โดยไมไดมีความ

ประสงคโดยสุจริตที่จะปฏิรูปการเมือง  
2. กระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญไม

ชอบธรรม  กลาวคือ  ผูรางรัฐธรรมนูญ

จํานวนหนึ่งมีที่มาจากองคกรอิสระ ซึ่งจะ

ไดรับผลกระทบจากการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ และไมมีการขจัดผลประโยชนทับ
ซอนที่จะเกิดจากรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
เชน ไมมีการบัญญัติหามคนที่เปน สสร. หรือ 

กมธ. ยกรางฯ ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ

ตางๆ จึงเปนไปไดที่ผูรางฯ จะเขาไปดํารง

ตําแหนงในองคกรเหลานั้นในภายหลัง ทําให

การตัดสินใจยกรางรัฐธรรมนูญมิไดอยูบน

พื้นฐานของประโยชนสาธารณะอยางแทจริง 
3. การมีสวนรวมของประชาชนในการ

รางรัฐธรรมนูญ ไมใชแคการมีกรรมาธิการ
ไปนั่งฟงเสียงประชาชนตามจังหวัดตางๆ 
อยางเดียว แตประชาชนตองมีสวนรวม
อยางรอบดาน  ทั้งการเคลื่อนไหวในภาค

สังคม การผลักดันกฎหมายของภาคประชาชน 

เหมือนที่เกิดขึ้นในการรางรัฐธรรมนูญป 2540   

4. สภารางรัฐธรรมนูญใหความเห็นวา    

จุดเดนของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ การ

รับรองสิทธิและเสรีภาพที่ดีกวารัฐธรรมนูญ

ฉบับกอน อยางไรก็ตาม บทบัญญัติวาดวย
สิทธิและเสรีภาพจะมีผลไดจริงยอมขึ้นอยู
กับกลไกการบังคับใชมากกวาลายลักษณ
อักษร กรณีที่ รัฐธรรมนูญบัญญัติสิทธิและ  

เสรีภาพไวในหลายมาตรา ก็มิไดหมายความ

เสมอไปวาในที่สุดแลว  สิทธิและเสรีภาพ

เหลานั้นจะถูกนําไปใชบังคับใหเห็นผล  

5. รางรัฐธรรมนูญป 2550 ไมยอมรับ
สิทธิการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิทธิในการ
พัฒนาที่จะทําใหประชาชนสามารถกําหนดวิถี

ชีวิตของตนเองได ไมยอมรับการปฏิรูป

ระบบสวัสดิการทางสังคม  เชน  การจัด    

สวัสดิการดานสาธารณสุขแกทุกคน การจัด 

สวัสดิการแกผูสูงอายุทุกคน ไมยอมรับการ

ปฏิรูประบบภาษี ใหเปนมาตรการในการ

กระจายรายไดเพื่อสรางความเปนธรรมทาง

สังคม เชน การเก็บภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก 

หรือภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา ไมยอมรับ

การคุมครองสิทธิเกษตรกรรายยอย เพื่อ

รักษาอธิปไตยและความมั่นคงทางอาหารของ

ประเทศชาติ  ไมยอมรับสิทธิในที่อยูอาศัย
และความมั่นคงในที่อยูอาศัยของประชา-
ชนทุกคน ไมยอมรับการปฏิรูปสื่อ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การกําหนดใหมีองคกรอิสระองคกร

เดียวรวมอํานาจการจัดสรรคลื่นความถี่และ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน และ

โทรคมนาคม ไวดวยกัน และไมยอมรับสิทธิ
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และความหลากหลายทางชาติพันธุ ซึ่งลวน

เปนเรื่องสําคัญสําหรับสังคมไทยในการสราง

ความเสมอภาคความยุติธรรมใหเกิดขึ้น   

6. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  ราง     

รัฐธรรมนูญป 2550 กําหนดรายละเอียดไว

มาก ทําใหรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุด

ตอไปมีภารกิจและขอผูกมัดวาจะตองทํา

อะไรมากมาย จึงทําใหมีความคลองตัวในการ

ทํางานนอยกวารัฐบาลตามรัฐธรรมนูญป 

2540 ซึ่งรัฐบาลสามารถเลือกที่จะกระทํา

หรือไมก็ได สงผลใหพรรคการเมืองไมสามารถ

กําหนดนโยบายที่แตกตางกันไดมากนัก 
7. การเลือกตั้ ง  ส .ส .  แบบแบงเขต 

จํานวน  400 คน  โดยใหผู มีสิทธิ เลือกตั้ ง

สามารถเลือกผูสมัครไดตามจํานวน ส.ส. ที่พึง

มีในเขตเลือกตั้งนั้น ทําใหผูมีสิทธิแตละคนมี
สิทธิเลือกผูสมัครไดในจํานวนที่ไมเทากัน 
บางเขตเลือกตั้งอาจเลือกได 1 คน หรือ 2 คน 

หรือ 3 คน แลวแตกรณี ซึ่งสรางความไมเทา

เทียมกันในการลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ในแตละเขต โดยระบบนี้มีแนวโนมจะทําให

เกิดเปนรัฐบาลผสม ซึ่งอาจสงผลกระทบ

ตอความมีเสถียรภาพของรัฐบาลในอนาคต 

เปนปญหาที่ระบบการเมืองไทยประสบมา  

ยาวนานและพยายามหลีกเลี่ยง กรณีที่ผูรางฯ 

บอกวาระบบนี้จะชวยลดการใชเงินซื้อเสียง

เพราะวาเขตใหญขึ้นนั้น ก็เปนไปไดเชนกันวา

ระบบนี้อาจจะนําไปสูการแขงขันที่รุนแรงมาก

ขึ้นกวาเดิม 

8. สําหรับ ส.ส. ระบบสัดสวนจํานวน 
80 คน ซึ่งมาจากการเลือกบัญชีรายชื่อโดย
แบงเปน 8 กลุมจังหวัด กลุมละ 10 คนนั้น 
ไมอาจอธิบายฐานคิดในการกําหนดกลุม
จังหวัดไดวาตองการใหผูแทนตามบัญชี
รายชื่อของแตละกลุมจังหวัดเปนผูแทน
ของประชาชนกลุมใด ไมเปนการสงเสริม

การจัดทํานโยบายในระดับประเทศของแตละ

พรรคการเมือง และจะใชหลักเกณฑใดที่เปน

ธรรมในการแบงกลุมจังหวัด การจัดแบงบัญชี

รายชื่อเปน 8 บัญชี และลดจํานวน ส.ส.ระบบ

สัดสวนเหลือเพียง 80 คน ไดทําลายขอดีของ

ระบบเลือกตั้งแบบสัดสวนตามรัฐธรรมนูญ 

2540 ลงโดยไมมีเหตุผลในทางวิชาการรองรับ 

9. รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดทําใหฝายบริหาร
ถูกลดบทบาทหนาที่ลงมาก เชน กําหนดใหมี

องคกรอิสระปฏิรูปกฎหมาย ทั้งที่ควรจะเปน

บทบาทของรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเขามา 

กําหนดใหมีการควบคุมวินัยทางการเงินการ

คลังและตรวจสอบการใชเงิน ซึ่งตามหลัก

สากลถือวา  เมื่อประชาชนเสียภาษีตองมี

ผูแทนราษฎรเขาไปควบคุม แตกลับใหองคกรที่

ไมเกี่ยวกับประชาชนมาควบคุม ซึ่งผิดหลักการ

ของรัฐธรรมนูญในเรื่องของรัฐบาล นอกจากนี้

ยังไมสามารถตรวจสอบการทํางานของ

ข าราชการได  เพราะจะถือว า เปนการ

แทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของราชการ 

10. รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหอํานาจแกวุฒิ-

สภามาก แตกลับกําหนดให ส.ว. มีจํานวน 
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150 คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน

และจํานวนที่เหลือใหมาจากการสรรหา การ
ผสมสัดสวนของ ส.ว. ที่มาจากการสรรหา 
ไมอาจตอบปญหาความเปน ตัวแทนของ
ประชาชนไดตามระบอบประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาจากอํานาจ

อันมีอยูมากของวุฒิสภา ซึ่งสามารถถอดถอน

นักการ เมืองด วยแล ว  จะไมยุติ ธรรมกับ

ประชาชนที่เลือกผูแทนของตนเขามา แตกลับ

ถูกวุฒิสภาที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนมาถอดถอนได และการกําหนดให

จังหวัดแตละจังหวัดไมวาจะมีจํานวนประชากร

เทาใดมี ส.ว. ไดจังหวัดละ  1 คน ไมสามารถ

หาเหตุผลมาอธิบายไดในทางวิชาการ สําหรับ 

ส.ว. ซึ่งมีที่มาจากการสรรหานั้น ก็ปรากฏวา
คณะกรรมการสรรหาลวนแลวแตเปน
บุ ค ค ล ซึ่ ง ม า จ า ก ฝ า ย ตุ ล า ก า ร แ ล ะ
ขาราชการระดับสูงซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนา

องคกรอิสระตางๆ สะทอนใหเห็นวาผูยกรางฯ 
ใหคุณคาแกบรรดาอภิชนมากกวาการ
ยอมรับนับถืออํานาจการตัดสินใจของ
ประชาชน 

11. รางรัฐธรรมนูญนี้ใหความสําคัญและ
เพิ่มบทบาทแกองคกรตุลาการมากเปน
พิเศษ เห็นไดจากกระบวนการสรรหา
บุคคลเขาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญ โดยไดตัดตัวแทน

ข อ งพ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ที่ ไ ด กํ า ห น ด ไ ว ใ น

รัฐธรรมนูญป 2540 ออกหมด ทําใหขาดความ

เชื่อมโยงกับประชาชน แมแตนักวิชาการก็ไมมี 

ทํ า ใ หแนว โน มที่ จ ะ ได บุ คคลที่ ดํ า ร ง
ตํ า แหน ง ใ น       อ งค ก ร อิ ส ร ะ เ ป น
ขาราชการที่ใกลเกษียณ โดยตัวแทนภาค

ประชาชน นักวิชาการไมมีโอกาสเขาไปดํารง

ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐ-ธรรมนูญได ใน

สวนของศาลยุติธรรมยังมีบทบาทในการ

พิจารณาคดีทางการเมืองอีกดวย ไมวาจะเปน

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

หรือคดีเลือกตั้งภายหลังจาก กกต. ประกาศผล

การเลือกตั้งแลว แสดงใหเห็นวาคดีที่เกี่ยวพัน

กับนักการเมืองตางตกอยูภายใตการตรวจสอบ

ของศาลยุติธรรม โดยที่ไมมีการสรางระบบ
ถวงดุลที่เหมาะสมใหศาลยุติธรรมตองตก
อยูภายใตการตรวจสอบขององคกรอื่น  

12. การนําเอาฝายตุลาการมายุงเกี่ยวกับ
การเมืองตามรางรัฐธรรมนูญป 2550 จะทําให
ระบบการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ 
โดยอํานาจ 3 ฝาย ไดแก ฝายนิติบัญญัติ 

ฝายบริหาร และฝายตุลาการตามหลักการ   

ปกครองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาจะเสีย
ดุลและเอียงขางฝายตุลาการมากเกินไป 
เปนการกาวกายและแทรกแซงอํานาจกัน 
โดยฝายที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

คือ ฝายนิติบัญญัติ กับฝายบริหารถูกลด

อํานาจลงไป เมื่อฝายตุลาการมีอํานาจมากขึ้น

ก็นาเปนหวงวาอาจถูกการเมืองแทรกแซงและ

ทําใหสูญเสียความนาเชื่อถือ  
13. ในคดีเลือกตั้ง กอนมีการประกาศ

ผลการเลือกตั้ง กกต. มีอํานาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด ทั้งการจัดการเลือกตั้ง การสืบสวน
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สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งขัดกับ
หลักการแบงแยกอํานาจและหลักประกัน
เรื่องสิทธิของประชาชนในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม เพราะเปนการตัด

อํานาจของคนที่ไดรับผลเสียหายจากการใช

อํานาจของ กกต. ที่ตัดสิทธิกอนประกาศผล

การเลือกตั้งนั้นๆ ใหนําคดีไปสูศาล 

14. ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดใหอํานาจ   

ขาราชการสวนภูมิภาคมากขึ้น ไดระบุใหมี

กฎหมายที่แบงอํานาจหนาที่และจัดสรรรายได

ที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง ราชการ

สวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ซึ่งหมายความวาสวนภูมิภาคจะได รับการ

จัดสรรงบประมาณใหดวย นอกจากนี้ยังให

จังหวัดทําแผนพัฒนาเอง ซึ่งที่จริงคือการสราง

ใหสวนภูมิภาคมีบทบาทสูงขึ้น เชน นายอําเภอ

สามารถยับยั้งงบประมาณของทองถิ่น และ

ปลดสมาชิกทองถิ่นได ทั้งที่หลักการกระจาย
อํานาจจะตองเพิ่ มอํ านาจใหทองถิ่ น 
ลดทอนอํานาจสวนภูมิภาค 

15. รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีการสืบทอด
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง อ ง ค ก ร ที่ คณ ะ           
รัฐประหารรับรองไว เชน การกําหนดให
บุคคลในองคกรอิสระดํารงตําแหนงไปจน
ครบวาระ ทั้งๆ ที่เมื่อมีรัฐธรรมนูญใหมแลว 

ควรจะกําหนดใหบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนง

ตอไปไดอีกระยะหนึ่งเทานั้น เพื่อเปดโอกาสให

มีการสรรหาใหมโดยใหมีที่มาซึ่งยึดโยงกับ

อํานาจของประชาชนผานทางรัฐสภา อีกทั้งยัง

กําหนดใหคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันแตงต้ัง

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยไมมีการ

อธิบายใดๆ  จากผูรางฯ วาเหตุใดตองเปน

คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันที่มีอํานาจดังกลาว 

 

17. ความไมเปนกลางของการออกเสียง
ลงประชามติ เนื่องจากมี กกต. 2 คน ซึ่ง

จะตองมีหนาที่ ในการจัดการออกเสียงลง

ประชา-มติ ดํารงตําแหนงเปน สสร. และ กมธ. 

ยกรางฯ ยอมแสดงวา กกต. 2 คน มีสวนได

เสียกับการออกเสียงประชามติ อันทําให

สภาวะความเปนกลางของผูทําหนาที่จัดการ

ลงประชามติเสียไป เพราะในฐานะที่เปนผูราง

16.  รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดทําลายหลัก
ความเปนกฎหมายสูงสุดและหลักความ
เสมอภาคในการไดรับการอํานวยความ 
ยุติธรรมจากรัฐโดยตัวของรัฐธรรมนูญเอง 

โดยไดรับรองประกาศและคําส่ังของ คปค. 

วาชอบดวยรัฐธรรมนูญ แมวาการดังกลาว

อาจจะไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม ทําใหผูที่
ตกอยูภายใตบังคับของการกระทํานั้น ไม
อาจขอรับความเปนธรรมทางกฎหมายได 
และการกระทําดังกลาว ก็ไมตองถูกตรวจสอบ

ใดๆ ทําใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิด

โดยสิ้นเชิง แมจะไดกระทําหลังจากที่รัฐธรรม-

นูญฉบับนี้บังคับใชก็ตาม ซึ่งหมายความวาราง

รัฐธรรม-นูญฉบับนี้รับรองการกระทําตางๆ ใน

อนาคตไวลวงหนา โดยไมสนใจเนื้อหาของการ

กระทํานั้นๆ วาชอบดวยกฎหมายหรือไม 
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ฯ  ยอมมีความโนมเอียงในทางฝายรับราง

รัฐธรรมนูญ 
18. การใชสิทธิออกเสียงลงประชามติ

ไมรับรางรัฐธรรมนูญเปนทางเดียวที่จะ
แสดงใหเห็นวา ประชาชนไมตองการระบบ
ทหารและอํามาตยาธิปไตย และเปนทาง
เ ดี ย ว ที่ จ ะ ฟ น ฟู ส ถ า น ะ ค ว า ม เ ป น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยใหกลับคืน

มาอีกครั้งหนึ่ง กรณีที่มีการบอกวาใหรับราง  

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปกอน แลวคอยไปแกไขใน

สวนที่เปนขอบกพรองนั้น เมื่อรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ถูกประกาศใช จะมีการจัดตั้งองคกร

ตางๆ ขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยไมมี

การแกไขใดๆ จนกวาจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งไมรูวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้นการรับราง   

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะไมเปนการชวยแกปญหา

บานเมืองที่เกิดขึ้น แตจะทําใหการเมืองไทยใน

มีโอกาสเดินสูความผิดพลาดอีกครั้ง 

 กลุมที่คัดคานรางรัฐธรรมนูญ ฉบับลง

ประชามติ ประกอบดวย นักวิชาการ นําโดย 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน อาจารยมหาวิทยาลัย

หลายแหง เครือขาย 19 กันยาตานรัฐประหาร 

กลุ มการ เ มืองบางกลุ ม  คณะกรรมการ

ประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) 

ซึ่งประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชนและ

องคกรประชาชนทั่วประเทศหลายองคกร  

 โดยกลุมผูคัดคานสวนใหญไดเรียกรอง

ใหนําเอารัฐธรรมนูญป 2540 กลับมาใชใหม 

โดยแกไขบางมาตราที่จําเปนเพื่อนําไปสูการ

เลือกตั้งโดยเร็ว จากนั้นจึงใหรัฐสภาที่มาจาก

การเลือกตั้งเปนผูดําเนินการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ

ป 2540 ตอไป 

  

จากขอมูลดังที่ไดยกมา ทําใหเห็นวารัฐธรรมนูญป 2550 มีทั้งจุดเดนและขอบกพรองหลาย

ประการตามแตทรรศนะและการใหความสําคัญกับเร่ืองใดของแตละฝาย ดังนั้นขอดีหรือขอดอยที่ยก

มากลาวอางกัน จึงเปนเพียงการคาดการณตามความรูและประสบการณของแตละฝาย ซึ่งไมได

หมายความวาจะเปนไปตามแนวทางใดแนวทางหนึ่งทุกประการ อยางไรก็ตามผูอานคงตองเปน       

ผูพิจารณาและตัดสินใจดวยตนเองวาจะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม ซึ่งผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา 

ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนไมมากก็นอยตอการพิจารณาของผูอาน และที่สําคัญคือ อยาลืมไปใช

สิทธิของทานรวมออกเสียงลงประชามติในวันอาทิตยที่ 19 สิงหาคม 2550 ต้ังแตเวลา 08.00 –
16.00 น. 
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 อนึ่ง การไปลงประชามติเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของการมีสวนรวมตัดสินใจทางการ
เมืองของประชาชน การรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญเปนสิทธิของทานโดยชอบธรรม 
อยางไรก็ดีประชาชนที่ไปใชสิทธิควรตระหนักวา 1) จะยอมรับผลที่ออกมา และ 2) จะติดตาม
การทํางานของทุกฝายในอนาคต เพื่อใหการเมืองการปกครองของไทยกาวไปดวยวิถีทางที่
ถูกตอง 
 
 รายละเอียดเนื้อหารางรัฐธรรมนูญ 2550 เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ 2540 พรอมเหตุผลในการเขียนของ

ผูรางฯ ดูเพิ่มเติมไดจาก http://www.bangkokbiznews.com หรือติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ฝายสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) 
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