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ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 ความหวัง
ใหมของการปฏิรูปประเทศ” ในบทความนี้มีขอความที่กําหนด ซึ่งพิมพดวยอักษร
ตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนด ซึ่งแตละ
ขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 แลวสรุปความเชื่อมโยงของ
ขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหาใน
บทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
เกณฑที่กําหนด ไดแก 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง 
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรง
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A” 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนสวนประกอบ / 
องคประกอบ / ความหมาย ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนสวนประกอบ 
/ องคประกอบ / ความหมาย แลวตามดวยตัวอักษร “D” 

 ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

 ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา 
หรือที่เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / 
ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข “99” แลว
ตามดวยตัวอักษร “H” 
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ..., 10 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ..., 10 ในกระดาษคําตอบ  
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 4 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา  
บทความ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 ความหวังใหมของการปฏิรูปประเทศ 
 วันที่ 6 เมษายนของทุกปนอกจากจะเปนวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศแลวในป
พุทธศักราช 2560 ยังเปนวันที่ประวัติศาสตรจะตองจารึกไวในแผนดิน ดวยเปนวันที่
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกลา-
โปรดกระหมอมเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เพื่อประกาศใช
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญแหงการ
ปฏิรูปประเทศ โดยมีเนื้อหาหลายประการที่ เพิ่มเติมแตกตางจากรัฐธรรมนูญ          
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับกอนๆ โดยสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560   
ที่มีบัญญัติเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหลายประการที่ควรทราบมีดังนี้ 
 ประการแรกคือสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วาระแรก 250 คน มาจากการแตงตั้งโดย 
คสช. ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรก       
มีทั้งหมด 250 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกของ คสช. เกือบทั้งหมดและมี ส.ว. โดย
ตําแหนงที่เปนผูบัญชาการเหลาทัพตางๆ 6 คน โดย ส.ว. ชุดนี้จะมีวาระดํารงตําแหนง 5 
ป นอกจากนี้ยังมีอํานาจรวมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี และมีอํานาจกํากับ
ดูแลใหรัฐบาลชุดใหมตองทําตามยุทธศาสตรชาติ ที่ คสช. จะจัดทําขึ้น การที่กําหนดให
สมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้งในวาระแรกจะสงผลใหการเมืองมีเสถียรภาพ มีอํานาจ
การถวงดุลตรวจสอบมากขึ้น นอกจากนี้ยังลดการทุจริตคอรรัปชันไดอีกทางหนึ่ง และ
ยังจะทําใหการปฏิรูปประเทศเปนไปอยางราบรื่นอีกดวยเพราะจะมีคณะบุคคลคอยดูแล
และควบคุมการปฏิรูปประเทศใหเปนไปตามแผน (Road map) ที่ คสช. ไดวางไว และที่
นาสนใจอีกประการหนึ่งคือบทบัญญัติเกี่ยวกับ ส.ว. นี้จะชวยยับยั้งและบรรเทา
วิกฤตการณทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในชวงที่ประเทศไทยตองการฟนฟูและปฏิรูป
ไมใหกลับไปสูวงจรเดิมๆ จนตองกอใหเกิดความขัดแยงรุนแรงขึ้นอีกและผลในระยะ
ยาวคือประเทศมีความเจริญรุงเรืองและสงบสุขนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประการตอมาที่นาสนใจคือ เรื่องของนายกรัฐมนตรีที่สามารถเปนคนนอกได โดย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดวา พรรคการเมืองตองเสนอชื่อผูที่จะมาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีลวงหนา และเมื่อผานการเลือกตั้งมาจะเลือกใครนอกรายชื่อที่เสนอมาไมได 
เวนแตสมาชิกรัฐสภาไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เขาชื่อเสนอตอประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา
ลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามลงมติใหมีนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจาก
รายชื่อที่พรรคการเมืองแจงไวไดการเปดทางไปสูนายกฯ คนนอกจะเปนมาตรการที่ชวย
บรรเทาและผอนคลายวิกฤตทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อพิจารณาแลว 
สาระสําคัญในเรื่องนี้จะทําใหเกิดเสถียรภาพทางการเมือง และยังสงผลตอการปฏิรูป
ประเทศเปนไปตอเนื่องไมสะดุดชะงักดวยสุญญากาศทางการเมืองและผลดีอื่นๆ 
เชนเดียวกับการที่บัญญัติให ส.ว. ที่มาจากการแตงตั้งมีสวนรวมในการควบคุมและ
ดูแลการเมืองมากขึ้น 
 ประการตอมาองคกรอิสระมีอํานาจกํากับดูแลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญใหม มีการเพิ่มอํานาจใหกับองคกรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญเพื่อควบคุมสภา
และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีการกําหนดใหองคกรอิสระสามารถยื่นเรื่องใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดวา รัฐมนตรีคนใดขาดคุณสมบัติ อาทิ ไมมีความซื่อสัตยสุจริต
เปนที่ประจักษหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่องคกรอิสระและศาล
รัฐธรรมนูญจะกําหนดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกลไกควบคุมอื่นๆ อีก เชน ใหผูวาการตรวจ
เงินแผนดินควบคุมการใชจายของรัฐบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยทางการเงิน
การคลังซึ่งรัฐบาล คสช. และ สนช. จะกําหนดขึ้น ซึ่งสาระสําคัญที่กําหนดใหองคกรอิสระ
มีอํานาจกํากับดูแลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมากขึ้น ในขอนี้ก็จะสงผลในลักษณะ
เดียวกันกับเรื่องของ ส.ว.  นั่นเอง เพราะมีการควบคุมดูแลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ไมใหมีอํานาจเบ็ดเสร็จจนเกินไป และผลที่สําคัญที่สุดที่จะเกิดในระยะยาวคือความสงบ
สุขและความเจริญของประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 สาระสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การแกไขรัฐธรรมนูญที่ทําไดยากขึ้น เมื่อพิจารณา
จากบทบัญญัตินี้หลายฝายกังวลวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้แกไขยากกวาทุกฉบับ เพราะ
เงื่อนไขใหมคือ ตองมี ส.ว. เห็นชอบ ไมนอยกวาหนึ่งในสาม ทั้งในวาระแรกและวาระที่
สาม นอกจากนี้ ตองมี ส.ส. จากพรรคฝายคานเห็นชอบดวยไมนอยกวารอยละ 20 ของ
พรรคฝายคานทุกพรรครวมกันอีกดวย และบางหมวดถาจะแกไขก็ตองผานการออกเสียง
ประชามติกอนดวย การทําใหรัฐธรรมนูญแกไขไดยากนี้คงเปนไปเพื่อปองกันการทุจริต
คอรรัปชันและเพื่อใหเกิดความราบรื่นในการฟนฟูและปฏิรูปประเทศไมใหสะดุดจากการ
แกไขรัฐธรรมนูญบอยครั้งเพื่อผลประโยชนของฝายการเมืองและพวกพอง และเพื่อไมให
เกิดวิกฤตทางการเมืองทั้งยังทําใหการเมืองมีเสถียรภาพและผลดีอื่นๆ ในเชนเดียวกันกับ
สาระสําคัญอื่นที่กลาวไปแลวขางตน 
 สาระสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ยังกําหนดใหสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) และรัฐบาลหรือ คสช. ตองบัญญัติกฎหมายใหมออกมาอีกหลาย
ฉบับ อันไดแก ยุทธศาสตรชาติ มาตรฐานจริยธรรมกฎหมายลูก 10 ฉบับ กฎหมายวา
ดวยการปฏิรูป และคณะกรรมการปฏิรูปสองชุดกฎหมายปฏิรูปสามฉบับซึ่งสาระสาํคัญใน
ขอนี้ก็จะมีผลดีเชนเดียวกันกับสาระสําคัญอื่นๆ ที่เสนอไปขางตน 
 สาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกประการหนึ่งที่ผูเขียนสนใจ
เปนพิเศษและไมไดเกี่ยวกับการเมืองใด ก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่
กําหนดใหการศึกษาเปน “สิทธิ” ของประชาชนยายไปไวในหมวดหนาที่ของรัฐ ใหรัฐมี 
“หนาที่” จัดการศึกษาใหประชาชน ตามมาตรา 54 ที่บัญญัติวา รัฐตองดําเนินการใหเด็ก
ทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 ผูเขียนอานทบทวนดูหลายรอบจึงเขาใจวาจริงๆ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาใจพัฒนาการ
ทางสมองของเด็กเปนอยางยิ่งเพราะตามทฤษฎีแลวสมองจะพัฒนาไดในวัย 0-6 ป 
รัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ไมไดสงเสริมหรือขาดความชัดเจนในการดูแลเด็กกอนวัยเรยีนซึง่
เปนชวงพัฒนาการที่สําคัญมาก ถาจะไปพัฒนาตอนโตก็คงสายเสียแลว เมื่อเด็กฉลาด
และเปนคนดี สิ่งที่ตามมาก็คือการลดปญหาทุจริตคอรรัปชันไดอยางยั่งยืนและ

ประเทศชาติก็จะเจริญรุงเรือง ดังคํากลาวที่วา “เด็กฉลาด ชาติเจริญ” แตรัฐธรรมนญูฉบบั
นี้สงเสริมคุณธรรมเปนหลักดวยสมกับการเปนรัฐธรรมนูญปราบโกงเพราะปลูกฝงกัน
ตั้งแตยังเด็กเลยทีเดียว 
 และนี่คือโฉมหนาและมิติทางการเมืองใหมที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิรูปประเทศ
ไทยที่จะเกิดขึ้นหลังจากรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช 
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 เด็กฉลาดและเปนคนดี     
02 การแกไขรัฐธรรมนูญที่ทําไดยากขึ้น     
03 องคกรอิสระมีอํานาจกํากับดูแลรัฐบาล

ที่มาจากการเลือกตั้งมากขึ้น 
    

04 ปญหาทุจริตคอรรัปชัน     
05 ความเจริญของประเทศชาติ     
06 วิกฤตทางการเมือง     
07 การปฏิรูปประเทศเปนไปอยางราบรื่น     
08 นายกรัฐมนตรีที่สามารถเปนคนนอกได     
09 สมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้งในวาระแรก     
10 สาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปในรัฐธรรมนูญ     

 
เฉลย 

 
แผนภูมิบทความ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 ความหวังใหมของการปฏิรูปประเทศ 

การแกไขรัฐธรรมนูญ
ทีท่ําไดยากขึน้

02

เด็กฉลาดและเปนคนดี
01

องคกรอิสระมีอํานาจ
กํากับดูแลรัฐบาลทีม่า
จากการเลือกตั้งมากขึน้

03

นายกรัฐมนตรีทีส่ามารถ
เปนคนนอกได

08

สมาชกิวุฒิสภามาจาก
การแตงตัง้ในวาระแรก

09

สาระสําคัญที่เปลีย่นแปลงไปในรัฐธรรมนูญ
10

ปญหาทุจริตคอรรัปชนั
04

ความเจริญของประเทศชาติ
05

วิกฤตทางการเมือง
06

การปฏิรูปประเทศ
เปนไปอยางราบรื่น

07

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 เด็กฉลาดและเปนคนดี 04F 05A   
02 การแกไขรัฐธรรมนูญที่ทําไดยากขึ้น 04F 05A 06F 07A 
03 องคกรอิสระมีอํานาจกํากับดูแลรัฐบาล

ที่มาจากการเลือกตั้งมากขึ้น 
04F 05A 06F 07A 

04 ปญหาทุจริตคอรรัปชัน 99H    
05 ความเจริญของประเทศชาติ 99H    
06 วิกฤตทางการเมือง 99H    
07 การปฏิรูปประเทศเปนไปอยางราบรื่น 99H    
08 นายกรัฐมนตรีที่สามารถเปนคนนอกได 04F 05A 06F 07A 
09 สมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้งในวาระแรก 04F 05A 06F 07A 
10 สาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปในรัฐธรรมนูญ 02D 03D 08D 09D 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


