
             รัฐธรรมนูญทีค่วรจะน ำเอำมำใช้ในเมืองไทย 
            

เพ่ือควำมเหมำะสมและควำมเจริญรุ่งเรืองของประชำชนชำวไทยทีแ่ท้จริง คือ 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 มาตรา ๑  ระเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหน่ึงเดียว จะแบ่งแยกมิได ้
 มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาอธิปไตย มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  

 มาตรา ๓ อ านาจอธิปไตยมาจากปวงชนขาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูเ้ป็นประมุข ทรงใชอ้  านาจ 
นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

 มาตรา ๔ ประชาชนชาวไทยไม่วา่เหล่าก าเนิดหรือศาสนาใด ยอ่มอยูใ่นความคุม้ครองแห่งรัฐ 
ธรรมนูญน้ีเสมอกนั 

 มาตรา ๕ บทบญัญติัแห่งกฎหมายใดมีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญน้ี บทบญัญติันั้นเป็น 

อนัใชบ้งัคบัมิได ้

 

หมวด ๒ 

พระมหำกษัตริย์ 
 

 มาตรา ๖ องคพ์ระมหากษตัริยด์  ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นท่ีเคารพสักการะ ผูใ้ดจะละเมิดมิได ้ผูใ้ด 
จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษตัริยใ์นทางใด ๆ มิได ้
 มาตรา ๗ พระมหากษตัริยท์รงเป็นพทุธมามกะ และทรงเป็นอคัรศานนูปถมัภก 
 มาตรา ๘ พรมหากษตัริยท์รงด ารงต าแหน่งจอมทพัไทย 
 มาตรา ๙ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจท่ีจะสถาปนาฐานนัดรศกัด์ิ และพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรย ์
 มาตรา ๑๐ พระมหากษตัริยท์รงเลือกและแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุเป็นประธานองคมนตรีคนหน่ึง 
และองคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสิบหกคน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี 
 คณะองคมนตรีมีหนา้ท่ีถวายความเห็นต่อพระมหากษตัริยใ์นพระราชกรณียกิจทั้งปวง ท่ีพระ 
มหากษตัริยท์รงปรึกษา และมีหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญน้ี 



 มาตรา ๑๑ การเลือกและแต่งตัง่องคมนตรีกดี็ การใหอ้งคมนตรีพน้จากต าแหน่งกดี็ ใหเ้ป็นไปตาม
พระราชอธัยาศยั 
 ใหป้ระธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี หรือให้

ประธานองคมนตรีพน้จากต าแหน่ง 
 มาตรา ๑๒ องคมนตรีตอ้งไม่เป็นสมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ขา้ราชการซ่ึงมี 
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ สมาชิกหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง และตอ้ง 
ไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ ทั้งส้ิน 

 มาตรา ๑๓ ก่อนเขา้รับหนา้ท่ีองคมนตรีตอ้งถวายสตัยป์ฏิญาณต่อพระมหากษตัริยด์ว้ยถอ้ยค า 
ดงัต่อไปน้ี 

 “ขา้พระพทุธเจา้” (ช่ือผูป้ฏิญาณ) ขอถวายสตัยป์ฏิญาณวา่ ขา้พระพทุธเจา้จะจงรักภกัดีต่อ 
พระมหากษตัริย ์และจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน 

ทั้งจะรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 
 มาตรา ๑๔ องคมนตรีพน้จากต าแหน่งเม่ือตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการใหพ้น้จาก 
ต าแหน่ง 
 มาตรา ๑๕ การแต่งตั้งและการใหข้า้ราชการในพระองค ์และสมุหราชองครักษพ์น้จากต าแหน่ง 
ใหเ้ป็นไปตามพระราชอธัยาศยั 
 มาตรา ๑๖ ในเม่ือพระมหากษตัริยจ์ะไม่ประทบัอยูใ่นราชอาณาจกัร หรือจะทรงบริหารพระราช 
ภาระไม่ไดด้ว้ยเหตุใด ๆ กต็าม จะไดท้รงแต่งตั้งผูใ้ดผูห้น่ึงดว้ยความเห็นชอบของรัฐสภาเป็นผูส้ าเร็จ 
ราชการแทนพระองค ์และใหป้ระธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีพระมหากษตัริยมิ์ไดท้รงแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต์ามมาตรา ๑๖ 
กดี็  ในกรณีท่ีพระมหากษตัริยไ์ม่สามารถทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์ เพราะยงัไม่ทรง 
บรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืนใดกดี็ ใหค้ณะองคมนตรีเสนอช่ือผูใ้ดผูห้น่ึงท่ีสมควรด ารงต าแหน่งผู ้
ส าเร็จราชการแทนพระองคต่์อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหป้ระชาชน
รัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริยแ์ต่งตั้งผูน้ั้นเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์
 มาตรา ๑๘ ในระหวา่งท่ีไม่มีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต์ามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๖ หรือ 
มาตรา ๑๗ ใหป้ระธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคไ์ปพลางก่อน 

 ในกรณีท่ีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคซ่ึ์งไดรั้บการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไม่ 
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหป้ระธานองคมนตรีท าหนา้ท่ีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคช์ัว่คราว 
 ในระหวา่งท่ีประธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต์ามวรรคหน่ึงกดี็ ในระหวา่งท่ี
ประธานองคมนตรีท าหนา้ท่ีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต์ามวรรคสองกดี็  ประธานองคมนตรีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได ้ ในกรณีเช่นวา่น้ีใหค้ณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหน่ึงข้ึน ท า
หนา้ท่ีประธานองคมนตรีชัว่คราว 



 มาตรา ๑๙ ก่อนเขา้รับหนา้ท่ีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ 
หรือมาตรา ๑๗ ตอ้งปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภาดว้ยถอ้ยค าดงัต่อไปน้ี 

 “ขา้พเจา้ (ช่ือผูป้ฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา่ ขา้พเจา้จะจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์(พระประมาภิไธย) 
และจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวแ้ละ
ปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 
 มาตรา ๒๐ การสืบราชสมบติัใหเ้ป็นไปโดยนยัแห่งกฎมณเฑียรบาล วา่ดว้ยการสืบราชสนัตติวงศ ์
พระพทุธศกัราช ๒๔๖๗ และประกอบดว้ยความเป็นชอบของรัฐสภา หากไม่มีพระราชโอรสรัฐสภาอาจให้
ความเห็นชอบในการใหพ้ระราชธิดาสืบราชสนัติวงศก์ไ็ด ้
 การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวา่ดว้ยการสืบราชสนัตติวงศ ์พระพทุธศกัราช ๒๔๖๗ ใหก้ระท า
ไดโ้ดยวิธการอยา่งเดียวกนักบัแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีราชบลัลงักห์ากวา่งลง ใหค้ณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสื้บราชสนัตติวงศ ์ 
ตามมาตรา ๒๐ ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหป้ระธานรัฐสภาอญัเชิญ
องคผ์ูสื้บราชสนัตติวงศข้ึ์นทรงราชยเ์ป็นพระมหากษตัริยสื์บไป แลว้ใหป้ระธานรัฐสภาประกาศเพื่อให้
ประชาชนทราบทัว่กนั 

 ในระหวา่งท่ียงัไม่มีประกาศองคผ์ูสื้บราชสนัตติวงศต์ามวรรคหน่ึง ใหป้ระธานองคมนตรีเป็น
ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคไ์ปพลาง ๆ ก่อน  แต่ในกรณีท่ีราชบลัลงักว์า่งลงในระหวา่งท่ีไดแ้ต่งตั้งผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองคไ์วต้ามมาตรา ๑๖ หรือ มาตรา ๑๗ หรือระหวา่งเวลาท่ีประธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองคต์ามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง กใ็หผู้ส้ าเร็จราชการแทนพระองคน์ั้น ๆ แลว้แต่กรณี เป็น
ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต่์อไป ทั้งน้ีจนกวา่จะไดป้ระกาศองคผ์ูสื้บราชสนัตติวงศ ์
 ในกรณีท่ีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งไว ้ และเป็นผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองคต่์อไปตามวรรคสอง ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหป้ระธานองคมนตรีท าหนา้ท่ีผูส้ าเร็จราชการแทน 

พระองคช์ัว่คราว 
 ในกรณีท่ีประธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต์ามวรรคสอง หรือท าหนา้ท่ีผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองคช์ัว่คราวตามวรรคสาม ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๘ วรรคสามมาใชบ้งัคบั 

 

หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทย 
 
 มาตรา ๒๒ บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภารพภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๓ บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั 

 มาตรา ๒๔ บุคคลยอ่มมีสิทธิทางการเมือง 



     การใชสิ้ทธิทางการเมืองใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 มาตรา ๒๕ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนานิกายของศาสนาหรือสิทธินิยมในทาง
ศาสนา และยอ่มมีเสรีภาพในการปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตนเม่ือไม่เป็นปฏิปักษต่์อหนา้ท่ีของ
พลเมือง และไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอนัดีของประชาชนทัว่ไป 

 ในการใชเ้สรีภาพดงักล่าวในวรรคหน่ึง บุคคลย่อมไดรั้บความคุม้ครองมิให้รัฐกระท าการใด ๆ  
อนัเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อนัควรมีควรได ้ เพราะเหตุท่ีถือศาสนานิกายของศาสนาหรือลทัธิ
นิยมในทางศาสนาหรือปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือแตกต่างจากบุคคลอ่ืน 

 มาตรา ๒๖ บุคคลจะไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่จะไดก้ระท าการอนักฎหมาย ซ่ึงใชอ้ยูใ่นเวลาท่ี
กระท านั้นบญัญติัเป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้ และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมายซ่ึงใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท าความผดิมิได ้
 มาตรา ๒๗ ในคดีอาญา ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่ ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผดิ 
 ก่อนท่ีจะมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุด แสดงวา่บุคคลใดไดก้ระท าความผดิจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผูก้ระท าความผดิมิได ้
 มาตรา ๒๘ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในร่างกาย 
 การจบักมุ คุมขงั หรือตรวจคน้ตวับุคคล ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 มาตรา ๒๙ ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญาเป็นผูย้ากไร้ไม่มีทุนทรัพยพ์อท่ีจะจดัหา
ทนายความส าหรับตนเองได ้บุคคลดงักล่าวยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 มาตรา ๓๐ บุคคลใดตอ้งรับโทษอาญาโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด หากปรากฏตามค าพิพากษาของ
ศาลท่ีร้ือฟ้ืนคดีข้ึนพิจารณาใหม่ในภายหลงัวา่ บุคคลนั้นมิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิ ยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บค่า
ทดแทนและไดรั้บบรรดาสิทธิท่ีเสียไป เพราะผลแห่งค าพิพากษานั้นคืน ทั้งน้ีตามเง่ือนไขและวิธีการท่ี
กฎหมายบญัญติั 
 มาตรา ๓๑ การเกณฑแ์รงงานจะกระท ามิได ้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
เฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภยัพิบติัสาธารณะอนัมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย ซ่ึงบญัญติัใหก้ระท าไดใ้นระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภายะการรบหรือการ
สงคราม  หรือในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก หรือเพื่อ
ประโยชน์ในส่วนรวมของทอ้งถ่ิน 

 มาตรา ๓๒ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในเคหสถาน 

 บุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครองในการท่ีจะอยูอ่าศยัและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขา้ไป
ในเคหสถานโดยปราศจากความยนิยอมของผูค้รอบครองกดี็ การตรวจคน้เคหสถานกดี็ จะกระท ามิได ้ เวน้แต่
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 



 มาตรา ๓๓ สิทธิของบุคคลในทรัพยสิ์น ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ขอบเขตแห่งสิทธิ และการจ ากดั
สิทธิเช่นวา่น้ี ยอ่มเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 การสืบมรดกยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอ่มเป็นไปตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย 
 การเวนคืนสงัหาริมทรัพย ์จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อการอนัเป็นสาธารณูปโภคหรือการอนัจ าเป็นในการป้องกนัประเทศ หรือการไดม้าซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือเพื่อการผงัเมือง หรือเพื่อการพฒันาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปท่ีดิน หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะอยา่งอ่ืน และตอ้งชดใชค่้าทดแทนภายในเวลาอนัควรแก่เจา้ของ 
ตลอดจนผูท้รงสิทธิบรรดาท่ีไดรั้บความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งน้ีตามท่ีระบุเอาไวใ้นกฎหมาย  

 การก าหนดค่าทดแทนตามวรรคสามใหค้  านึงถึงการไดม้าสภาพและท่ีตั้งของอสงัหาริมทรัพย์
ประกอบกบัเหตุและวตัถุประสงคข์องการเวนคืน เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่สงัคม 
 อสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยการเวนคืนเพื่อการใด ถา้มิไดใ้ชเ้พื่อการนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ในกฎหมาย ตอ้งคืนใหเ้จา้ของเดิมหรือทายาท เวน้แต่จะน าไปใชเ้พื่อการอ่ืนตามวรรคสาสมและโดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 การคืนอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้จา้ของเดิมหรือทายาทตามวรรคหา้ และการเรียกคืนค่าทดแทนท่ีชดใช้
ไปใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 มาตรา ๓๔ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการพดู การเขียน การพิมพ ์และการโฆษณา 
 การจ ากดัเสรีภาพเช่นวา่น้ีจะกระท ามิได ้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐหรือเพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ หรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืนหรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อย หรือศิลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกนั หรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชน 

 เจา้ของกิจการหนงัสือพิมพต์อ้งเป็นบุคคลสญัชาติไทย ทั้งน้ีตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายบญัญติั 
 การใหเ้งินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนอุดหนุนหนงัสือพิมพข์องเอกชน รัฐจะกระท ามิได ้
 มาตรา ๓๕ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการศึกษาอบรมเม่ือไม่ขดัต่อหนา้ท่ีของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
และไม่ขดัต่อกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาภาคบงัคบั และกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษา 
 มาตรา ๓๖ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวธุใด ๆ และตอ้งอยูใ่น
สถานท่ี ๆ ท าใหผู้อ่ื้นไม่ไดรั้บความเดือดร้อน 

 การจ ากดัเสรีภาพเช่นวา่น้ีจะกระท ามิได ้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะ
ในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ี้สาธารณะ หรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยในระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะการณ์รบหรือการสงคราม หรือในระหวา่งเวลาท่ีมี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก 
 มาตรา ๓๕ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหพนัธ์ สหกรณ์ หรือหมู่คณะอ่ืน ๆ 



 การรวมกนั การจดัตั้ง การด าเนินกิจการ และการเลิกของสมาคม สหพนัธ์ สหกรณ์ หรือหมู่คณะอ่ืน 
ๆ ยอ่มเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 มาตรา ๓๘ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัเป็นพรรคการเมืองเพื่อด าเนินกิจการในทางการเมือง 
ตามวิธีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี 

 การรวมกนั การจดัตั้ง การด าเนินกิจการ และการเลิกพรรคการเมือง ยอ่มเป็นไปตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายวา่ดว้ยพรรคการเมือง 
 พรรคการเมืองตอ้งแสดงท่ีมาของรายไดแ้ละการใชจ่้ายโดยเปิดเผย 
 มาตรา ๓๙ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกนัโดยทางท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
 การตรวจ การกกั หรือการเปิดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีติดต่อถึงกนั รวมทั้งการกระท าดว้ยประการ
อ่ืนใด เพื่อใหล่้วงรู้ถึงขอ้ความในส่ิงส่ือสารทั้งหลายท่ีบุคคลมีติดต่อถึงกนัจะกระท ามิได ้เวน้แต่ 
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอนัดีของ 
ประชาชน หรือเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ 
 มาตรา ๕๐ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการเดินทาง และเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูภ่ายในราช 
อาณาจกัร 
 การก าจดัเสรีภาพเช่นวา่จะกระท ามิได ้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะ
เพื่อความมัน่คงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสวสัดิภาพของประชาชน หรือการผงัเมือง 
หรือเพื่อสวสัดิภาพของผูเ้ยาว ์  

 การจ ากดัเสรีภาพเช่นวา่จะกระท ามิได ้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะมาใน
ราชอาณาจกัรจะกระท ามิได ้
 มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในครอบครัวยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
 มาตรา ๔๒ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกขภ์ายในเง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั 
 มาตรา ๔๓ สิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลใหรั้บผดิชอบ เน่ืองจากการ
กระท าของเจา้หนกังานยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
 มาตรา ๔๔ บุคคลซ่ึงเป็นทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ หนกังานส่วนทอ้งถ่ินและพนกังานองคก์ารของ
รัฐ ยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกบัประชาชนพลเมือง เวน้แต่ท่ีจ  ากดัในกฎหมายหรือกฎ 
หรือขอ้บงัคบัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเมือง 
สมรรถภาพหรือวินยั 
 มาตรา ๔๕ บุคคลจะใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นปฏิปักษต่์อชาติ ศาสนา พระ 
มหากษตัริย ์และรัฐธรรมนูญมิได ้

 

 



หมวด ๔ 

หน้ำที่ของชนชำวไทย 
 

 มาตรา ๔๖ บุคคลมีหนา้ท่ีรักษาไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญน้ี 

 มาตรา ๔๗ บุคคลมีหนา้ท่ีป้องกนัประเทศ 
 มาตรา ๔๘ บุคคลมีหนา้ท่ีรับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
 มาตรา ๔๙ บุคคลมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย 
 มาตรา ๕๐ บุคคลมีหนา้ท่ีเสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 มาตรา ๕๑ บุคคลมีหนา้ท่ีช่วยเหลือราชการตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 มาตรา ๕๒ บุคคลมีหนา้ท่ีรับการศึกษาอบรม ภายในเง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั 

                             
หมวด ๕ 

แนวนโยบำยแห่งรัฐ 
 

 มาตรา ๕๓ บทบญัญติัในหมวดน้ีมีไวเ้พื่อเป็นแนววางส าหรับการตรากฎหมายและการก าหนด 
นโยบาย และไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ 
 มาตรา ๕๔ รัฐตอ้งรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์เอกราช และบูรณภาพแห่งอาณาเขต 
 มาตรา ๕๕ รัฐพึงส่งเสริมสมัพนัธไมตรีกบันานาประเทศ และถือหลกัเสมอภาคในการปฏิบติัต่อ
กนั 

 มาตรา ๕๖ รัฐตอ้งจดัใหมี้ก าลงัทหารไวเ้พื่อรักษาเอกราชความมัน่คงของรัฐ และผลประโยชน์ 
แห่งชาติ 
 มาตรา ๕๗ รัฐตอ้งรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย เพื่อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์น และในการด าเนินชีวิตโดยปกติสุข 
 มาตรา ๕๘ รัฐพึงจดัระบบงานราชการและงานของรัฐอยา่งอ่ืนใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งจริงจงัและ
พึงด าเนินการทุกทางเพื่อป้องกนัและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบโดยเฉียบขาด 
 มาตรา ๕๙ รัฐพึงจดัระบบงานของกระบวนการยติุธรรมใหเ้กิดความยติุธรรมแก่ประชาชน และ
ใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 
 มาตรา ๖๐ รัฐพึงส่งเสริมและบ ารุงการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และ
ความตอ้งการของประเทศ 



 การจดัระบบการศึกษาอบรมเป็นหนา้ท่ีของรัฐโดยเฉพาะ สถานศึกษาทั้งปวงยอ่มอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมดูแลของรัฐ 
 รัฐพึงช่วยเหลือผูย้ากไร้ใหไ้ดรั้บทุนและปัจจยัต่าง ๆ ในการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพ 

 การศึกษาอบรมภาคบงัคบัในสถานศึกษาของรัฐ จะตอ้งจดัใหโ้ดยไม่เกบ็ค่าเล่าเรียน 

 การศึกษาอบรมขั้นอุดมศึกษา รัฐพึงจดัใหส้ถานศึกษาด าเนินกิจการของตนเองไดโ้ดยอิสระ 
ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายบญัญติั 
 มาตรา ๖๑ รัฐพึงสนบัสนุนการวิจยัในศิลปะและวิทยาการต่าง ๆ และพึงส่งเสริมการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการพฒันาประเทศ  

 มาตรา ๖๒ รัฐพึงสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาเยาวชนของชาติใหเ้ป็นผูมี้ความสมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม และเพื่อความมัน่คงของรัฐ 
 มาตรา ๖๓ รัฐพึงส่งเสริมประชาชนใหเ้ขา้และเส่ือมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รวมตลอดทั้งปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 รัฐพึงส่งเสริมทอ้งถ่ินใหมี้สิทธิปกครองตนเองไดต้ามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 มาตรา ๖๔ รัฐพึงส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมของชาติ 
 มาตรา ๖๕ รัฐพึงบ ารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอ้ม และพึงขจดัส่ิงท่ีเป็นพิษท่ีท าลาย
สุขภาพและอนามยัของประชาชน 

 มาตรา ๖๖ รัฐพึงด าเนินการเพื่อยกฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและทางสงัคมใหสู้งข้ึนถึง
ระดบัท่ีจะด ารงชีพไดโ้ดยปกติสุข 
 มาตรา ๖๗ รัฐพึงด าเนินการใหเ้กษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดิน เพื่อประกอบเกษตรกรรม
อยา่งทัว่ถึง โดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน  
 รัฐพึงคุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในดา้นการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตโดย
วิธีการประกนัราคาหรือพยงุราคา ตลอดจนการจดัระบบและควบคุมการผลิตและจ าหน่าย ใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของตลาดหรือโดยวิธีอ่ืน และพึงส่งเสริมใหเ้กษตรกรรวมตวักนัเป็นสหกรณ์หรือวิธีอ่ืน ๆ  
 มาตรา ๖๘ รัฐพึงสนบัสนุนใหเ้อกชนไดมี้การริเร่ิมในทางเศรษฐกิจ 
 รัฐพึงประกอบกิจการอนัมีลกัษณะเป็นสาธารณูปโภคในทางท่ีจะใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชน
เป็นส่วนรวม การประกอบกิจการอนัมีลกัษณะเป็นสาธารณูปโภคโดยเอกชนจะกระท าไดก้แ็ต่โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 รัฐพึงวางมาตรการมิใหมี้การผกูขาดตดัตอนในทางเศรษฐกิจ โดยเอกชนท่ีมิไดอ้าศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย ทั้งน้ีไม่วา่การผกูขาดตดัตอนนั้นจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 มาตรา ๖๙ รัฐพึงวางนโยบายประชากรใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากรของชาติ  ภาวะทางเศรษฐกิจ
และสงัคม และความเจริญในทางวิทยาการ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม และเพื่อความ
มัน่คงของรัฐ 



 มาตรา ๗๐ รัฐพึงสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั เน่ืองในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประเทศชาติ หรือในการ
ช่วยเหลือราชการ หรือปฏิบติัตามหนา้ท่ีมนุษยธรรม หรือเน่ืองจากภยัธรรมชาติ 
 มาตรา ๗๑ รัฐพึงส่งเสริมและสนบัสนุนการสงัคมสงเคราะห์ของรัฐและเอกชน เพื่อสวสัดิภาพ
และความผาสุกของประชาชน 

 มาตรา ๗๒ รัฐพึงส่งเสริมใหป้ระชาการวยัท างานมีงานท าตามอตัภาพ และพึงคุม้ครองแรงงาน
และจดัระบบแรงงานสมัพนัธ์ รวมทั้งค่าแรงตอบแทนใหเ้ป็นไปโดยเป็นธรรม  

 มาตรา ๗๓ รัฐพึงส่งเสริมการสาธารณสุข และพึงใหก้ารรักษาพยาบาลแก่ผูย้ากไร้โดยไม่คิดมูลค่า 
 การป้องกนัและปราบปรามโรคติดต่ออนัตราย รัฐจะตอ้งกระท าใหแ้ก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า 
 มาตรา ๗๔  รัฐพึงพิจารณายกเวน้เกบ็ภาษีแก่ประชาชนผูย้ากไร้ และจดัหาสถานท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ละ
จดัสรรท่ีดินใหป้ระกอบอาชีพดว้ยความเป็นธรรมโดยทัว่ถึงกนัทัว่ราชอาณาจกัร หรือจดัหางานอยา่งใด
อยา่งหน่ึงให ้

                         
หมวด  ๖ 

ต ำรวจประชำธิปไตย 

  
 มาตรา ๗๕ รัฐพึงเปิดรับสมคัรคดัเลือกต ารวจประชาธิปไตยข้ึนมาภายในหมู่ละสองคนคือชายหน่ึ
หญิงหน่ึง พร้อมดว้ยการคดัเลือกผูช่้วยต ารวจประจ าหมู่บา้นข้ึนมาอีกชุดหน่ึง ชายเจด็หญิงเจด็ เพื่อเป็น
ผูช่้วยและส ารองในการท่ีจะเป็นต ารวจในคราวต่อ ๆ ไป เม่ือหลงัจากต ารวจคนท่ีหน่ึงหมดสิทธิท่ีจะไดรั้บ
เงินเดือนประจ าแลว้ ผูช่้วยคนท่ีหน่ึงกจ็ะไดเ้ป็นต ารวจแทนต ารวจประชาธิปไตยท่ีมีสิทธิรับเงินเดือนประจ า
อยูไ่ด ้๒ ปีเตม็ นบัตั้งแต่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นต ารวจ 
 มาตรา ๗๖ รัฐพึงก าหนดเงินเดือนใหก้บัต ารวจประชาธิปไตยประจ าหมู่บา้นดงัน้ีคือ ปีท่ี ๑ ไดรั้บ
เดือนละสองพนับาท  ในปีท่ี ๒ ไดรั้บเดือนละสองพนัสองร้อยบาท  จนถึงวนัหมดสิทธิในการรับเงิน เดือน
ประจ า  แต่คงต าแหน่งและสิทธิในการเป็นต ารวจประชาธิปไตย  และอ านาจหนา้ท่ีต่าง ๆ อาทิการรักษา
กฎหมายของบา้นเมือง  และอ านาจในการจบักมุผูก้ระท าผดิกฎหมายทุก ๆ   ชนิดเอาไวเ้หมือนเดิมทุก
ประการ (เงินเดือนนั้นใหรั้ฐพิจารณาเพิ่มข้ึนตามยคุสมยัและโอกาสอนัสมควรต่อไปได)้ 
 มาตรา ๗๗ รัฐพึงก าหนดคุณวฒิุและวยัวฒิุ บุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งต ารวจประจ าหมู่บา้น
เอาไวด้งัน้ีคือ  
    ๑. บุคคลใดจะมาด ารงต าแหน่งต ารวจประจ าหมู่บา้นนั้น   ตอ้งเป็นคนเช้ือชาติ สญัชาติไทยหรือ
ผูท่ี้มีสิทธิในการถูกเกณฑเ์ป็นทหารตามกฎหมาย       หรือเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรตาม
กฎหมาย  ๒. ตอ้งเป็นบุคคลท่ีเกิดมาในหมู่บา้นนั้น ๆ โดยตรง  ไม่ใช่ยา้ยเขา้มาอยูอ่าศยัในภายหลงั 
    ๓.  ตอ้งเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบัของรัฐท่ีก าหนดเอาไวใ้นกฎหมาย 



    ๔.  บุคคลนั้นจะตอ้งมีอายตุั้งแต่ ๑๘ ปีครบบริบูรณ์  ถึง ๒๕ ปีเท่านั้น 

    ๕.  บุคคลท่ีจะมาเป็นต ารวจและผูช่้วยนั้นจะอยูบ่า้นหลงัเดียวกนัไม่ได ้
 มาตรา  ๗๘  รัฐพึงพิจารณาบุคคลท่ีจะมาเป็นต ารวจประชาธิปไตยประจ าหมู่บา้นนั้น ๆ พึง
คดัเลือกจากบุคคลท่ีเป็นทหารกองหนุนก่อนบุคคลอ่ืนใดในหมู่บา้นนั้น  และเป็นบุคคลท่ีไม่เคยตอ้งคดี
อาญาและติดยาเสพติดอยา่งร้ายแรงต ารวจประชาธิปไตยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ีคือ 

๑. จะตอ้งมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ และรักษากฎหมายทุกชนิดของ 
ราชอาณาจกัร มีสิทธิในการจบักมุผูก้ระท าผดิกฎหมายทุกชนิดเอามาลงโทษตามกฎหมายของบา้นเมือง 

๒. ตอ้งเป็นผูรั้กษากฎหมายอยา่งเคร่งครัด  โดยไม่เห็นแก่หนา้หรือบุคคลใด ๆ ทั้งส้ิน 

๓. มีสิทธิในการจบักมุผูก้ระท าผดิกฎหมายทัว่ราชอาณาจกัรของประเทศไทย เอามาลงโทษ 
ตามกฎหมาย 
    ๔.  ต ารวจประชาธิปไตยจะตอ้งไดรั้บการฝึกแบบทหารทุกชนิดตามกฎของกระทรวงกลาโหม 
ทุกประการ 

๔. เพื่อพิทกัษรั์กษาซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีเอาไว ้ ไม่ใหใ้คร ๆ หรือบุคคลใดกลุ่มใดหรือคณะ 
ใดมาท าการลบลา้ง  หรือเปล่ียนแปลงการปกครองจากประชาธิปไตยเป็นอยา่งอ่ืน 

 มาตรา ๗๙ รัฐพึงก าหนดโทษบุคคลท่ีมาเป็นต ารวจประชาธิปไตยท่ีจะตอ้งพน้จากหนา้ท่ีเป็น 

ต ารวจดงัต่อไปน้ีคือ 
๑. ตอ้งคดีอาญาโดยศาลตดัสินตามกฎหมายจ าคุก 
๒. บุคคลนั้นลาออกจากหนา้ท่ี 

๓. ตายไป 

๔. วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

๕. มาติดยาเสพติดหลงัจากมาด ารงเป็นต ารวจแลว้ 
 มาตรา ๘๐ รัฐพึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารต ารวจประชาธิปไตยข้ึนมาต่างหาก โดย 
ไม่ใหข้ึ้นอยูก่บักระทรวงใดกระทรวงหน่ึง  โดยกราบทูลทรงอญัเชิญสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม 
กฎุราชกุมารมาเป็นองคพ์ระประธาน     และกราบทูลทรงอญัเชิญสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ   สยามบรม
ราชกมุารี มาเป็นองคร์องพระประธานบริหาร พร้อมดว้ยคณะกรรมการบริหารดงัต่อไปน้ีคือ 

๑. เสธใหญ่และรองเสธใหญ่ทั้ง ๓ เหล่าทพัในต าแหน่งหนา้ท่ี 

๒. รองประธานศาลฎีกาบุคคลท่ี ๑ และรองประธานบุคคลท่ี ๒ ในต าแหน่ง 
๓. อธิบดีกรมการปกครองและรองอธิบดีกรมการปกครองในต าแหน่ง 
๔. อธิบดีกรมอยัการและรองอธิบดีกรมอยัการในต าแหน่ง 
๕. ส่วนเลขาธิการนั้นทรงมอบถวายใหอ้งคพ์ระประธานและรององคพ์ระประธานคดัเลือก 

แต่งตั้งเอาตามราชอธัยาศยั และทรงมีสิทธิในการปลดหรือเปล่ียนแปลงใหม่ไดต้ามความเหมาะสมตามแต่
พระราชอธัยาศยั 



 มาตรา ๘๑ รัฐพึงมอบหนา้ท่ีการจ่ายเงินเดือนต ารวจประชาธิปไตยใหแ้ก่ทหารทั้ง ๓ เหล่าทพัเป็น
ผูรั้บผดิชอบ โดยแยกหนา้ท่ีรับผดิชอบกนัออกไปดงัต่อไปน้ีคือ 

๑. ภาคกลางและภาคเหนือเป็นหนา้ท่ีของกองทพับกรับผดิชอบ ๒๖ จงัหวดั 
๒. ภาคใตแ้ละตะวนัออกใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกองทพัเรือรับผดิชอบ 

๓. ภาคอีสานใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกองทพัอากาศรับผดิชอบ 

๔. ใหจ้ดัแบ่งออกไปกองทพัละ ๒๔ จงัหวดัโดยน าเอาภาคเหนือมาเฉล่ียใหค้รบ 

๕. ให ้๓ เหล่าทพัมีหนา้ท่ีฝึกหดัอบรมตามแบบทหารเป็นเวลาสามเดือนพร้อมดว้ยผูช่้วย 
ต ารวจประชาธิปไตยทุก ๆ คนอยา่งละเจด็คนรวมเป็น ๑๑๖ คนทุก ๆ หมู่บา้นทัว่ราชอาณาจกัร 
 มาตรา ๘๒ รัฐพึงทูลของพระราชทานองคพ์ระประธานบริหารต ารวจประชาธิปไตย ใหท้รง
พระราชทานเหรียญกลา้หาญใหแ้ก่ต ารวจเม่ือครบ ๒ ปี เม่ือหมดสิทธิในการับเงินเดือนประจะจ าแลว้ ทุก๒ 
ปี และเอาผูช่้วยคนท่ีหน่ึงมาด ารงต าแหน่ง และมีสิทธิในการรับเงินเดือนประจ าต่อไป และใหเ้ปิดรับสมคัร
คดัเลือกบุคคลท่ีจะมาเป็นผูช่้วยคนท่ีเจด็ใหค้รบจ านวนเอาไวทุ้ก ๆ คร้ังไป 

 มาตรา ๘๓ เม่ือองคพ์ระประธานบริหารต ารวจประชาธิปไตยไดพ้น้พระต าแหน่งไปดว้ยพระ
กรณียกิจอนัใดกต็าม ใหร้องพระประธานข้ึนมาด ารงต าแหน่งแทนทนัที พร้อมกระนั้นใหรั้ฐขอพระราชทานต่อ
องคพ์ระมหากษตัริยใ์หท้รงพระราชทานแต่งตั้งพระวงศอ์งคใ์ดองคห์น่ึงตามพระราชอธัยาศยัมาด ารง
ต าแหน่งรองประธานต่อไป 

 ผูดู้แลและรับผดิชอบต ารวจประชาธิปไตยประจ าทอ้งถ่ินต่าง ๆ นั้นข้ึนอยูก่บัสสัดีประจ าอ าเภอ
และปลดัอ าเภอนั้น ๆ 
 มาตรา ๘๔ ต ารวจประชาธิปไตยทัว่ราชอาณาจกัรจะตอ้งมาท าการเดินสวนสนามในวนัท่ี ๑๘ 
มีนาคม เพื่อถวายความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยท่ี์พระบรมรูปทรงมา้หนา้พระท่ีนัง่อนนัต
สมาคมทุก ๆ ปี โดยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีปกเกลา้ และกล่าวค าปฏิญาณตนต่อหนา้ธงไตรรงค ์
 มาตรา ๘๕ รัฐพึงพิจารณาตั้งเงินรางวลัใหแ้ก่ต ารวจประชาธิปไตยท่ีไม่ไดรั้บเงินเดือนประจ าใน
การปราบปรามหรือจบักมุผูก้ระท าผดิกฎหมายของบา้นเมืองตามความเหมาะสมตามแต่ละกรณี เป็นบ าเหน็จ
ประจ าปีโดยทัว่ถึงกนัทัว่ราชอาณาจกัร 
 มาตรา ๘๖ เคร่ืองแบบของต ารวจประชาธิปไตยใหใ้ชผ้า้สีน ้ าทะเลแก่ และมีพานรัฐธรรมนูญเป็น
เคร่ืองหมายหนา้หมวก และท่ีหนา้อกเส้ือเป็นสญัลกัษณ์ของต ารวจประชาธิปไตยประจ าหมู่บา้น พร้อมดว้ย
ผูช่้วยทั้งหมดปักสีธงชาติไทย 
 ใหต้  ารวจประชาธิปไตยประจ าหมู่บา้น พร้อมดว้ยผูช่้วยทั้งหมดทั้งชายและหญิงเอามารวมกนัฝึก
และอบรมท่ีต าบลทุก ๆ ต าบลทัว่ราชอาณาจกัร โดยทหาร ๓ เหล่าทพัผูรั้บผดิชอบแต่ละภาค และมีสายสีแดง
เลือดนก มาตรา ๘๗ รัฐพึงพิมพห์นงัสือรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีทั้งหมดทุก ๆ หมวดแจกจ่ายใหแ้ก่ต ารวจ
ประชาธิปไตยและผูช่้วยทุกคนโดยไม่คิดมูลค่าตอบแทนใด ๆ เพื่อใหต้  ารวจและผูช่้วยน าไปศึกษาและ
เผยแพร่ในหมู่บา้นของตน 



 มาตรา ๘๘ รัฐพึงพิจารณาอนุมติัใหน้ าเอาพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมเป็นพระต าหนกัศูนยก์ารบริหาร
ต ารวจประชาธิปไตย (มีอกัษรยอ่วา่ ศ.ต.ต.) 

 

หมวด  ๗ 

คืนอ ำนำจสิทธิกำรปกครองให้กบัประชำชน 
 
 มาตรา ๙๘ รัฐพึงคืนอ านาจสิทธิการปกครองทอ้งถ่ินต่าง ๆ ใหก้บัประชาชนทัว่ราชอาณาจกัรเพื่อ
ปกป้องกนัเองตามหลกัประชาธิปไตยดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ีคือ 
 เปิดรับสมคัรคดัเลือกผูว้า่ราชการจงัหวดัและรองผูว้า่ราชการจดัหวดั และเปิดรับสมคัรคดัเลือก
นายอ าเภอและผูช่้วยนายอ าเภอข้ึนมาอยา่งละหน่ึงต าแหน่งทัว่ราชอาณาจกัร หลงัจากรับต ารวจประชาธิปไตย
แลว้ไดส่ี้เดือน ใหท้ าการเลือกผูว้า่ราชการจงัหวดัและรองผูว้า่ราชการจงัหวดัทนัที หลงัจากนั้นอีกสามเดือน
ใหเ้ลือกตั้งนายอ าเภอและผูช่้วยนายอ าเภอ ต่อจากนั้นอีกสามเดือนใหเ้ลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรตามล าดบัเป็น
ขั้นตอนดงักล่าวมาน้ี นบัตั้งแต่ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ีเป็นตน้ไป 
 มาตรา ๙๐ รัฐพึงก าหนดคุณวฒิุและวยัวฒิุพร้อมดว้ยคุณสมบติัต่าง ๆ ของบุคคลท่ีจะลงมาสมคัร
คดัเลือกเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัและรองผูว้า่ราชการจงัหวดั และต าแหน่งนายอ าเภอและผูช่้วยนายอ าเภอทัว่
ราชอาณาจกัรดงัต่อไปน้ีคือ 
 ๑. ผูท่ี้จะมาลงสมคัรคดัเลือกเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัและรองผูว้า่ราชการจงัหวดัไดน้ั้นตอ้ง 
มีคุณวฒิุและวยัวฒุ พร้อมดว้ยคุณสมบติัทุก ๆ อยา่งเหมือนกบับุคคลท่ีมีสิทธิลงสมคัรเป็น สส. ทุกประการ 
จึงมีสิทธิลงสมคัรเลือกตั้งได ้
 ๒. บุคคลใดจะมาลงสมคัรคดัเลือกเป็นนายอ าเภอและผูช่้วยนายอ าเภอนั้น จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีจบ
การศึกษาแผนกรัฐศาสตร์บณัฑิตในสถาบนัใดสถาบนัหน่ึง โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองอยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎหมายทุกประการ จึงจะมีสิทธิลงสมคัรคดัเลือกเป็นนายอ าเภอและผูช่้วยไดท้ั้งชายและหญิง  
 ๓. ต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดัและผูช่้วยวา่ราชการจงัหวดั และต าแหน่งนายอ าเภอและผูช่้วย
นายอ าเภอนั้นมีอายบุริหารตามต าแหน่งนั้น ๆ อยูไ่ดส้มยัละ ๔ ปี 

 มาตรา ๙๑ รัฐพึงก าหนดสิทธิบุคคลท่ีจะมาเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัและรองผูว้า่ราชการจงัหวดัและ
นายอ าเภอและผูช่้วยนายอ าเภอดงัต่อไปน้ีคือ 
 บุคคลใดกต็ามมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาบริหารเป็นต าแหน่งผูว้า่และรองผูว้า่ราชการจงัหวดั
และต าแหน่งนายอ าเภอและผูช่้วยนายอ าเภอไดเ้พียง ๒ สมยัเท่านั้นในจงัหวดัและอ าเภอนั้น ๆ 
 แต่บุคคลนั้นยงัมีสิทธิท่ีจะไปลงสมคัรคดัเลือกตั้งในจงัหวดัอ่ืนและอ าเภออ่ืนไดอี้ก แต่ไม่ใช่จงัหวดั
หรืออ าเภอท่ีตนไดบ้ริหารมาแลว้ ๒ สมยันั้น 



 บุคคลท่ีมีสิทธิมาลงสมคัรเลือกเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัและรองผูว้า่ราชการจงัหวดั และนายอ าเภอ
และผูช่้วยอ าเภอนั้นจะตอ้งไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง ถา้เป็นอยูแ่ลว้จะตอ้งลาออก
เสียก่อนลงสมคัร และจะตอ้งไม่ฝักใฝ่ต่อพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึงดว้ย 
 มาตรา ๙๒ รัฐพึงก าหนดโทษบุคคลท่ีฝ่าฝืนกระท าความผดิดว้ยเจตนา ไม่ยอมปฏิบติัตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัและขอ้หา้มในวรรคท่ี ๔ มาตรา ๙๑ วา่ดว้ยการหา้มบุคคลท่ีจะลงสมคัรเลือกตั้งเป็นต าแหน่งผูว้า่
ราชการจงัหวดั และนายอ าเภอและผูช่้วยนายอ าเภอโดยท่ียงัเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอยู ่ หรือเม่ือชนะ
การเลือกตั้งไดเ้ป็นผูว้า่ และรองผูว้า่ไดเ้ป็นนายอ าเภอ หรือผูช่้วยนายอ าเภอกดี็ ไดส้มคัรเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง และฝักใฝ่กบัพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึงโดยใหค้วามช่วยเหลือหรือ
สนบัสนุนดว้ยวิธีการต่าง ๆ  
 ใหรั้ฐก าหนดโทษบุคคลดงักล่าวนั้น ใหจ้  าคุกสองปีหรือปรับสองหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับและ
บุคคลนั้นจะตอ้งหมดสภาพในการเป็นผูว้า่หรือผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั และนายอ าเภอและผูช่้วยนายอ าเภอ
ทนัที 

 บุคคลนั้นจะหมดสิทธิในการท่ีจะมาลงสมคัร เป็นผูว้า่และรองผูว้า่ราชการจงัหวดั และนายอ าเภอ
และผูช่้วยนายอ าเภอตลอดชีวิตอีกดว้ย 
 มาตรา ๙๓ บุคคลใดไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัและรองผูว้า่ราชการจงัหวดั และ
นายอ าเภอและผูช่้วยนายอ าเภอแลว้ จะหมดสภาพการเป็นต าแหน่งต่าง ๆ ดงักล่าวนั้นคือ 

๑. บุคคลนั้นท าการลาออกจากต าแหน่งนั้น ๆ  
๒. บุคคลนั้นไดต้ายไป 

๓. บุคคลนั้นวิกลจริตจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

๔. บุคคลนั้นกระท าผดิกฎ ระเบียบ ตอ้งคดี ถูกจ าคุกหรือถูกปรับตามกฎของรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี 
ตามมาตรา ๙๒ วรรคท่ีสอง 

 มาตรา ๙๔ รัฐพึงพิจารณาตั้งกรมการตรวจการทอ้งถ่ินข้ึนมาอีกกรมหน่ึงในกระทรวงมหาดไทย
โดยน าเอาผูว้า่ราชการจงัหวดัต่าง ๆ นั้นมาท างานอยูใ่นกรมน้ีในต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดั และน าเอา
นายอ าเภอต่าง ๆ มาท างานในกรมน้ีในต าแหน่งผูช่้วยตรวจการจงัหวดัประจ าอ าเภอต่าง ๆ 
 มาตรา ๙๕ รัฐพึงพิจารณาใหมี้การเลือกตั้งก านนัและผูใ้หญ่บา้นข้ึนทัว่ราชอาณาจกัร โดยมีก าหนด
อายขุองการเป็นก านนัและผูใ้หญ่บา้นทัว่ราชอาณาจกัรข้ึนเท่ากบั ส.ส. ผูว้า่และรองผูว้า่ นายอ าเภอและผูช่้วย
นายอ าเภอ มีอายรุาชการเพียง ๔ ปีต่อหน่ึงสมยั และมีสิทธิเป็นก านนัและผูใ้หญ่บา้นไดเ้พียง ๔ สมยัเท่านั้น 
ควรก าหนดคุณสมบติัของก านนัและผูใ้หญ่บา้นนั้นจะตอ้งไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคใดพรรค
หน่ึง และฝักใฝ่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง โดยใหค้วามช่วยเหลือหรือสนบัสนุนดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
อยา่งใดอยา่หน่ึงกต็าม และสมควรปรับปรุงสวสัดิการต่าง ๆ ใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 

 

หมวด  ๘ 



พฒันำท้องถิ่น 

 
 มาตรา ๙๖ รัฐพึงเปิดตั้งศาลชั้นตน้ข้ึนทุก ๆ อ าเภอทัว่ราชอาณาจกัร เพื่อความสะดวกและความ
รวดเร็วในรูปคดีต่าง ๆ ท าใหไ้ม่ยดืยาดเยิน่เยอ้เสียเวลากบัประชาชน และเป็นการเปิดโอกาสใหก้บันกัศึกษา
ผูท่ี้เล่าเรียนมามีงานท าเพิ่มมากข้ึน เป็นการขนายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินตามหลกัประชาธิปไตยอีกดว้ย 
 มาตรา ๙๗ รัฐพึงจดัตั้งศูนยก์ารคา้ประจ าต าบลข้ึนทัว่ราชอาณาจกัร โดยท่ีรัฐถือหุน้ส่วนต่าง ๆ เอาไว้
หา้สิบเปอร์เซ็นต ์เหลือนอกตากนั้นใหป้ระชาชนในต าบลเป็นผูถื้อหุน้ทุก ๆ ครัวเรือน ท่ียงัเหลือทั้งหมดโดยเท่า
เทียมกนัทุกครัวเรือน ถา้ครัวเรือนใดยงัไม่มีทรัพยม์าลงหุน้ ใหส้งวนเอกสิทธ์ิหุน้นั้นเอาไวใ้หก้บัเจา้ของเดิมท่ีมี
สิทธ์ิในหุน้ส่วนนั้น 

 มาตรา ๙๘ รัฐพึงก าหนดหุน้ส่วนนั้นหุน้ละหน่ึงร้อยบาท ครัวเรือนละสามร้อยหุน้ ทุกครัวเรือนเท่า
เทียมกนั ในกรณีครัวเรือนท่ียากไร้ไม่มีทรัพยน์ าเอามาลงทุนถือหุน้ได ้ใหรั้ฐพึงสงเคราะห์ดว้ยวีธีน้ีคือ 

๑. ใหรั้ฐจดัหางานใหไ้ปท างานในต่างประเทศ ประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีรัฐจดัหาใหไ้ด ้ดว้ย 
วิธีน าเอาผูน้ าในครัวเรือนหรือ สมาชิกในครัวเรือนนั้น บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทนของครัวเรือน 

นั้นส่งไปท างานแทน 

๒. ใหน้ าเอาค่าแรงงานมาใหค้รบจ านวนหุน้ส่วนท่ีเหลือจากหกัค่าใชจ่้ายทุก ๆ อยา่งแลว้ 
จากความเป็นอยูต่่าง ๆ ในการเดินทางไปท างานดงักล่าวมาแลว้ 
 ๓. เพื่อตอ้งการใหป้ระชาชนในต าบลเหล่านั้นมีสิทธิในการมาลงทุน หรือหุน้ส่วนในศูนยก์ารคา้ใน
ต าบลเท่าเทียมกนัโดยเสมอภาค 
 รัฐพึงก าหนดหลกัการใหศู้นยก์ารคา้ประจ าต าบลทัว่ราชอาณาจกัรเปิดสินเช่ือใหก้บัสมาชิกท่ีถือหุ่น
ดว้ยบตัรเครดิตการ์ดของธนาคารออมสิน ในวงเงินครัวเรือนละสามพนับาท ทุก ๆ ครัวเรือน เม่ือสมาชิกผอ่น
ช าระหมดแลว้ในเวลาใดกต็าม ยอ่มมีสิทธิในสินเช่ือหรือเครดิตการ์ดนั้นต่อไปอีกหลงัจาก 
ช าระสินเช่ือนั้นแลว้ทุกคร้ัง ถา้สมาชิกหุน้ส่วนใชเ้ครดิตการ์ดหมดในวงเงินท่ีตนมีอยูแ่ลว้กไ็ม่สามารถจะน า
เครดิตการ์ดมาใชไ้ดอี้กจนกวา่จะท าการช าระหน้ีสินหมดเรียบร้อยแลว้ 
 มาตรา ๙๙ ศูนยก์ารคา้ประจ าต าบลนั้นจะคิดดอกเบ้ียกบัสมาชิกหุน้ส่วนนั้นไม่ได ้ และศูนยก์ารคา้
ทัว่ราชอาณาจกัรนั้นจะตอ้งขายของหรือวา่จ าหน่ายใหก้บัสมาชิกผูถื้อหุน้ส่วนทั้งหมดดว้ยราคาท่ีถูกกวา่
ทอ้งตลาดโดยทัว่ไปอีกดว้ย และตอ้งใหค้วามสะดวกทุก ๆ อยา่งเท่าท่ีกระท าได ้
 มาตรา ๑๐๐ รัฐไม่มีสิทธิในการท่ีจะส่งเจา้หนา้ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้ไปร่วมบริหารในศูนยก์ารคา้
ประจ าต าบลเหล่านั้นทัว่ราชอาณาจกัร  รัฐเพียงแต่ควบคุมนโยบายการบริหารของศูนยก์ารคา้ประจ าต าบล
อยา่งเดียวเท่านั้น และดูแลผลประโยชน์ 



 มาตรา ๑๐๑ คณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ ของศูนยก์ารคา้ประจ าต าบลใหท้ าการคดัเลือกจาก
สมาชิกผูถื้อหุน้ส่วน โดยวิธีลงคะแนนเสียงเหมือนกบัการเลือกตั้ง ส.ส. เขา้มาบริหารสมยัละสองปีเม่ือ
หมดอายบุริหารแลว้ใหท้ าการเลือกตั้งใหม่ทุก ๆ สองปี โดยจดัตั้งเงินเดือนใหต้ามความเหมาะสม 
 มาตรา ๑๐๒ ศูนยก์ารคา้ประจ าต าบลจะตอ้งมีสินคา้จ าหน่ายทุก ๆ ประเภท ตั้งแต่ของกินของใช้
เคร่ืองอุปโภคบริโภคประจ าวนั และสินคา้อ่ืน ๆ โดยทัว่ไปทุก ๆ อยา่ง เพื่อจ าหน่ายบริการใหก้บัสมาชิกของ
ตน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน 

 มาตรา ๑๐๓ หนา้ท่ีของผูถื้อหุน้ส่วนของศูนยก์ารคา้ประจ าต าบลนั้น จะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ีคือ
 ๑. สมาชิกจะตอ้งช่วยกนัดูแลผลประโยชน์และสถานท่ีศูนยก์ารคา้ใหก้บัเสมือนเป็นของตน 

เองทุกอยา่งดว้ย 
๒. สมาชิกผูถื้อหุน้จะตอ้งสนบัสนุนศูนยก์ารคา้ในต าบลนั้น ดว้ยวิธีไปซ้ือหาจบัจ่ายของหรือสินคา้ 

ทุก ๆ ชนิดในศูนยก์ารคา้ของตนท่ีมีหุน้ส่วนอยูโ่ดยไม่ไปซ้ือส้ินคา้ท่ีอ่ืนใด ยกเวน้ในกรณีท่ีศูนยก์ารคา้นั้นไม่
มีของตนท่ีตนตอ้งการหรือในกรณีท่ีสมาชิกเดินทางไปอยูท่ี่อ่ืนเท่านั้น 

๓. สมาชิกตอ้งมีความสามคัคีปรองดองกนัและเช่ือถือซ่ึงกนัและกนัและมีสจัธรรม จะไม่น าความ 
ยุง่ยากหรือความเดือดร้อนใด ๆ มาสู่ศูนยก์ารคา้ท่ีตนเป็นสมาชิกถือหุน้อยูเ่ดด็ขาดทุก ๆ กรณี 

๔. สมาชิกผูถื้อหุน้จะตอ้งช่วยกนัปรับปรุงทุก ๆ อยา่ง  เพื่อใหศู้นยก์ารคา้ท่ีตนถือหุน้นั้น
เจริญรุ่งเรือง 

ยิง่ ๆ ข้ึนไปโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดทั้งส้ิน 

 มาตรา ๑๐๔ รัฐพึงให้ต  ารวจประชาธิปไตยประจ าหมู่บา้นมาเขา้เวรพิทกัษอ์ารักขาศูนยก์ารคา้
ประจ าต าบลตลอดทั้งกลางวนัและกลางคืน ๒๔ ชัว่โมงดงัน้ีคือ 

๑. ใหต้  ารวจประชาธิปไตยผูช้ายพร้อมดว้ยผูช่้วยมาเขา้เวรพิทกัษอ์ารักขาในเวลากลางคืนตลอดไป 

๒. ใหต้  ารวจประชาธิปไตยผูห้ญิงพร้อมดว้ยผูช่้วยมาเขา้เวรพิทกัษอ์ารักขาในเวลากลางวนั
ตลอดไป 

๓. ใหต้ ารวจประชาธิปไตยประจ าหมู่บา้นในต าบลนั้นผลดัเปล่ียนเวียนกนัไปทุก ๆ หมู่บา้น 

โดยทัว่ถึงกนั 

๔. ต ารวจประจ าหมู่บา้นนั้นคิดค่าตอบแทนใด ๆ จากศูนยก์ารคา้ไม่ไดท้ั้งส้ิน ใหถื้อวา่เป็นหนา้ท่ี
ของ 

ต ารวจประชาธิปไตยทัว่ไปโดยตรง 
 มาตรา ๑๐๕ รัฐพึงใหท้หารช่างทั้ง ๓ เหล่าทพัเป็นผูรั้บผดิชอบในการก่อสร้างตวัอาคารของ
ศูนยก์ารคา้ทัว่ราชอาณาจกัรโดยวิธีดงัต่อไปน้ีคือ 

๑. ใหก้องทพับกรับหนา้ท่ีใน ๒๖ จงัหวดัตามท่ีกอบทพัรับหนา้ท่ีฝึกหดัอบรมต ารวจ 
ประชาธิปไตยในจงัหวดันั้น ๆ โดยใหท้หารช่างเป็นนายช่างพร้อมดว้ยลูกนอ้งไปท าการก่อสร้าง และใหไ้ป
เกณฑช์าวบา้นในต าบลนั้นมาร่วมก่อสร้างดว้ย 



๒. ใหก้องทพัเรือรับหนา้ท่ีใน ๒๔ จงัหวดัตามท่ีกองทพัรับหนา้ท่ีฝึกหดัอบรมต ารวจ 
ประชาธิปไตยในจงัหวดันั้น ๆ โดยใหท้หารช่างเป็นนายช่างพร้อมดว้ยลูกนอ้งไปท าการก่อสร้าง และให้
เกณฑช์าวบา้นในต าบลนั้นมาร่วมก่อสร้างดว้ย  

๓. ใหก้องทพัอากาศรับหนา้ท่ีใน ๒๔ จงัหวดัตามท่ีกองทพัรับหนา้ท่ีฝึกหกัอบรมต ารวจประธิป 

ไตยในจงัหวดันั้น ๆ โดยใหท้หารช่างเป็นนายช่างพร้อมดว้ยลูกนอ้งไปท าการก่อสร้าง และใหเ้กณฑช์าวบา้น
ในต าบลนั้นมาร่วมอาสร้างดว้ย  

๔. การเกณฑช์าวบา้นมาช่วยท าการก่อสร้างนั้นใหเ้กณฑม์าวนัละหมู่บา้นผลดัเปล่ียนกนัไปทุก ๆ 
วนั จนกวา่จะท าการก่อสร้างศูนยก์ารคา้นั้นเสร็จเรียบร้อย และใหอ้อกแบบก่อสร้างตวัอาคารศูนยก์ารคา้
ทั้งหมด ทัว่ราชอาณาจกัรใหเ้หมือนกนัและเท่าเทียมกนัทั้งหมด ส่วนท่ีใหเ้อาสาธารณะหรือเวนคืนท่ีดิน ๓ 
ไร่ท่ีใดท่ีหน่ึงท่ีเหมาะสม 
 มาตรา ๑๐๖ สมาชิกผูถื้อหุ่นส่วนในศูนยก์ารคา้ประจ าต าบลต่างๆ ทัว่ราชอาณาจกัรนั้น หา้มรับซ้ือ
หรือขายหุน้ท่ีตนมีอยูใ่นศูนยก์ารคา้ใหก้บับุคคลใดบุคคลหน่ึง ถา้ฝ่าฝืนจะไดรั้บโทษดงัน้ีคือ 

๑. ถา้ผูใ้ดน าหุน้ส่วนเอกไปขายใหก้บัผูอ่ื้นจกัไดรั้บโทษดงัน้ีคือ ถูกจบัจ าคุกหา้ปีหรือถูกปรับหา้ 
หม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๒. ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดรับผูซ้ื้อหุน้สิทธิในศูนยก์ารคา้ประจ าต าบลต่าง ๆ ทัว่ราชอาณาจกัรจะถูกจบั 

จ าคุกหา้ปี หรือถูกปรับเอาเงินเขา้รัฐหา้หม่ืนบาทา หรือวา่ทั้งจ  าทั้งปรับ 

๓. บุคคลใดฝ่าฝืนกฎในรัฐธรรมนูญน้ีแลว้ นอกจากจากถูกจบัจ าคุกและถูกปรับแลว้  จะตอ้งเป็น 

ผูห้มดสิทธิในการถือหุน้ส่วนในศูนยก์ารคา้ประจ าต าบลทัว่ราชอาณาจกัอีกดว้ยตลอดชีวิต 
 มาตรา ๑๐๗ รัฐพึงพิจารณาเปิดจดัตั้งโรงงานอุตสาหกรรมกสิกรรมข้ึนทุก ๆ ภาคตามท่ีมีแร่
วตัถุดิบ ซ่ึงเป็นทรัพยากรของชาติท่ีมีอยูภ่ายในประเทศทุก ๆ ชนิด  โดยใหป้ระชาชนทุกคนภายในประเทศ
ลงทุนถือหุน้ส่วนอยูทุ่ก ๆ คนทัว่ราชอาณาจกัใหก้ าหนดหุน้ละสิบบาททุก ๆ คน มีคนละสองหุน้รวมเงิน
ลงทุนหุน้ส่วนของประชาชนทั้งหมดแลว้ใหถื้อวา่เป็นทุกคร่ึงหน่ึง นอกเหนือจากนั้นใหเ้ป็นของรัฐ เป็นผูถื้อ
หุน้ทั้งหมด 
 ใหด้ าเนินงานบริหารโรงงานอุตสาหกรรมและกสิกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดนั้นตามในมาตรา ๑๐๐ 
และ ๑๐๑ ทุก ๆ ประการ 
 ใหรั้ฐพึงถือวา่ประชาชนทัง่ประเทศเป็นเจา้ของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยูภ่ายในประเทศทั้งหมดทุก
ชนิด ร่วมกนักบัรัฐโดยสิทธิเสมอภาค 
 มาตรา ๑๐๘ รัฐพึงพิจารณาจดัตั้งกรมการควบคุมดูแลผลประโยชน์ศูนยก์ารคา้ประจ าต าบลข้ึนมา
อีกกรมหน่ึงในกระทรวงพาณิชย ์ เพื่อควบคุมดูแลผลประโยชน์และวางโยบายต่าง ๆ ใหก้บัศูนยก์ารคา้
ประจ าต าบลทัว่ราชอาณาจกัร 
 มาตรา ๑๐๙ รัฐพึงจดัตั้งสาธารณสุขประจ าต าบลข้ึนมาทัว่ราอาณาจกัร เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์
แก่ประชาชนผูท่ี้เจบ็ไขไ้ดป่้วยต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน 



 จดัตั้งศูนยพ์ฒันาในสาขาต่าง ๆ ประจ าต าบลข้ึนทัว่ราชอาณาจกัรคือ 
๑. ศูนยพ์ฒันาในดา้นการศึกษาประจ าทอ้งถ่ิน 

๒. ศูนยพ์ฒันาอบรมหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๓. ศูนยพ์ฒันาอุตสาหกรรมและกสิกรรมประจ าทอ้งถ่ิน 

๔. ศูนยพ์ฒันาในดา้นเกษตรกรประจ าทอ้งถ่ิน 

๕. โดยท่ีรัฐส่งเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ไปอบรมสัง่สอนเป็นประจ าเดือนทุก ๆเดือน   
เพื่อใหป้ระชาชนในชาติมีความเขา้ใจและมีความรู้ความสามารถเพื่อจะไดน้ าเอาไปประพฤติปฏิบติัต่อไป
ในทางท่ีถูกตอ้ง  
 มาตรา ๑๑๐ รัฐพึงประกาศใหป้ระชาชนในชาติรักษาวฒันธรรมและศิลธรรม พร้อมดว้ยขนบ 

ธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินทุก ๆ ชนิดเอาไวเ้พื่อเป็นสญัลกัษณ์ประจ าต าบลต่าง ๆ ทัว่
ราชอาณาจกัรอยา่งเคร่งครัด 

 

หมวด ๙ 
รัฐสภำ 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 มาตรา ๑๑๑ รัฐสภาประกอบดว้ยวฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร 
 รัฐสภาจะประชุมร่วมกนัหรือแยกกนั ยอ่มเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

 มาตรา ๑๑๒ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวฒิุสภาเป็นรองประธาน 

รัฐสภา 
 ประธานรัฐสภามีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกนั ใหเ้ป็นไปตาม 

ระเบียบ และมีอ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญน้ี 

 ในกรณีท่ีประธานรัฐสภาไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หร้องประธานรัฐสภาท าหนา้ท่ี 

แทน 

 มาตรา ๑๑๓ ร่างพระราชบญัญติัจะตราข้ึนเป็นกฎหมายไดก้แ็ต่โดยค าแนะน าและยนิยอมของ 
รัฐสภา 
 มาตรา ๑๑๔ ร่างพระราชบญัญติัท่ีไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้ ใหน้ายกรัฐมนตรีน าข้ึน
ทูลเกลา้ฯ ถวายเพื่อพระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้
ใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายได ้



 มาตรา ๑๑๕ ร่างพระราชบญัญติัใดพระมหากษตัริยไ์ม่ทรงเห็นชอบดว้ยและพระราชทานคืนมายงั
รัฐสภา หรือเม่ือพน้เกา้สิบวนัแลว้มิไดพ้ระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตอ้งปรึกษาร่างพระราชบญัญติั 
นั้นใหม่ ถา้รัฐสภาลงมนติยนืยนัตามเดิมดว้นคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
ของทั้งสองสภาแลว้ใหน้ายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบญัญติันั้นทูลเกลา้ฯ ถวายอีกคร้ังหน่ึง เม่ือ
พระมหากษตัริยมิ์ไดท้รงลงพระปรมาภิไธย พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวนัให้นายกรัฐมนตรีน า
พระราชบญัญติันั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหบ้งัคบัเป็นกฎหมายได ้เสมือนหน่ึงวา่พระมหากษตัริยไ์ด้
ทรงลงพระปรมาภิไธยแลว้ 
 มาตรา ๑๑๖ ประธานและรองประธานวฒิุสภาและสมาชิกวฒิุสภาจะไม่ไดรั้บเงินเดือนประจ าแต่
จะไดรั้บเบ้ียประชุมในสมยัประชุมสภาเดือนละสองหม่ืนบาท ส่วนประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
จะไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 มาตรา ๑๑๗ บุคคลจะเป็นสมาชิกวฒิุสภาและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในขณะเดียวกนัมิได ้
 มาตรา ๑๑๘ สมาชิกวฒิุสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภา มีสิทธิเข่าช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกวา่สมาชิกภาพ
ของสมาชิกคนใดคนหน่ึงแห่งสภานั้นส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๒๕ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ ๑๐  หรือ
มาตรา ๑๔๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๐) หรือ ๑๑ แลว้แต่กรณี และใหป้ระธานแห่งสภาท่ีไดรั้บค าร้อง 
ส่งค าร้องนั้นไปยงัคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉยัวา่สมาชิกภาพของสมาชิกผูน้ั้นส้ินสุดลงหรือไม่ 

 เม่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉยัแลว้ใหค้ณะตุลาการรัฐธรรมนูญแจง้ค าวินิจฉยันั้นไปยงั
ประธานแห่งสภาท่ีไดรั้บค าร้องดงักล่าวในวรรคหน่ึง 
 มาตรา ๑๑๙ ในกรณีท่ีสมาชิกวฒิุสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูใ้ดกระท าการอนัเป็นการ
เส่ือมเสียแก่เกียรติศกัด์ิของการเป็นสมาชิกวฒิุสภาหรือ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภาหรือ
สมาชิกสภาผู ้ แทนราษฎรแลว้แต่กรณี จ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละ
สภามีสิทธิเขา้ช่ือร้องต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกเพื่อใหว้ฒิุสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรวินิจฉยัให้
สมาชิกผูน้ั้นพน้จากสมาชิกภาพได ้
 มติของวฒิุสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎร ใหส้มาชิกพน้จากสมาชิกภาพตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภา 
 มาตรา ๑๒๐ การออกจากต าแหน่งของสมาชิกวฒิุสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรภายหลงัวนัท่ี
สมาชิกภาพส้ินสุดลงกดี็ ค  าวินิจฉยัคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา่สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงส้ินสุด
ลงกดี็ ยอ่มไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีสมาชิกผูน้ั้นไดก้ระท าไปในหนา้ท่ีสมาชิก รวมทั้งการไดรั้บเงินเบ้ีย
ประชุมหรือเงินประจ าต าแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนก่อนท่ีสมาชิกผูน้ั้นออกจากต าแหน่ง หรือ
ก่อนท่ีประธานแห่งสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิกไดรั้บแจง้ ค  าวินิจฉยัของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแลว้แต่กรณี 

                                              
ส่วนที่ ๒ 



วุฒิสภำ 
 
 มาตรา ๑๒๑ วฒิุสภาประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงมี
ความรู้ความช านาญในวิชาการและมีเกียรติในต าแหน่งหรือกิจการต่าง ๆ อนัจะยงัประโยชน์ใหเ้กิดแก่การ
ปกครองแผน่ดินมีสญัชาติไทยไดก้ารเกิดมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีคือ 

๑. ปลดักระทรวงและทบวงทั้งหมดทุก ๆ กระทรวงและทบวงในต าแหน่ง 
๒. รองแม่ทพัใหญ่ทั้ง ๓ เหล่าทพั 

๓. ผูว้า่ราชการจงัหวดัทั้งหมดทัว่ราชอาณาจกัร 
๔. ผูว้า่การธนาคารชาติและผูอ้  านวยการงบประมาณแผน่ดิน 

๕. อธิบดีศาลอาญา อธิบดีศาลอุธรณ์ อธิบดีศาลแพง่ อธิบดีกรมต ารวจ 
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลยัทัว่ราชอาณาจกัร 
๗. นายกสมาคมส่ือสารมวลชลทุก ๆ สาขา 
๘. นายกสมาคาพอ่คา้ไทยและนายกสมาคมพอ่คา้ไทยใหม่ (พอ่คา้จีน) ท่ีเกิดในไทยในต าแหน่ง 

ทั้งหมด 
๙. วฒิุสมาชิกทั้งหมดน้ีจะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึงไม่ได ้ถา้เป็นอยูแ่ลว้ 

ตอ้งท าการลาออกเสียก่อน และฝักใฝ่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึงโดยวิธีใหค้วามสนบัสนุนหรือให้
ความช่วยเหลือดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงกต็ามไม่ได ้ ถา้ฝ่าฝืนจะไดรั้บโทษจ าคุก ๒ ปีหรือถูกปรับสองหม่ืนบาท
และขาดสภาพเป็นสมาชิกวฒิุสภาทนัที 

 มาตรา ๑๒๒ สมาชิกภาพของสมาชิกวฒิุสภามีก าหนดเวลาท่ีด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกวฒิุสภา
จนกวา่ บุคคลนั้นจะพน้จากต าแหน่งเดิมนบัตั้งแต่วนัท่ีพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง 
 มาตรา ๑๒๓ สมาชิกวฒิุสภาจะตอ้งไม่รับสัมปทานจากรัฐหรือหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นคู่สญัญากบัรัฐหรือหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอนัมี
ลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน ทั้งน้ีไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 สมาชิกสภาจะตอ้งไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบติักบั
บุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 
 มาตรา ๑๒๔ สมาชิกวฒิุสภามีอ านาจเท่าเทียมกนักบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทุกประการ ยกเวน้
ไม่สามารถจะไปด ารงต าแหน่งคณะรัฐบาลต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงได ้
 มาตรา ๑๒๕ สมาชิกภาพของสมาชิกวฒิุสภาส้ินสุดลงเม่ือ 

(๑)      ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตายไป 

(๓) ลาออก 



(๔) เสียสญัญาติไทย 
(๕) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 
(๖)     กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๑๒๓ 

(๗) มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีบญัญติัเอาไวใ้นมาตรา ๑๒๓ (๑) (๒) (๓) 
(๘) วฒุสภามีมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพตามาตรา ๑๑๙ ในกรณีเช่นน้ีใหถื้อวา่ขาดจากสมาชิกภาพ 

นบัแต่วนัท่ีวฒิุสภาลงมติ 
(๙)     ขาดประชุมตลอดสมยัประชุมท่ีมีก าหนดเวลาไม่นอ้ยกวาเกา้สิบวนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

จาก 
ประธานวฒิุสภา 

(๑๐) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ 

 มาตรา ๑๒๖ เม่ือต าแหน่งสมาชิกวฒิุสภาวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
พระมหากษตัริยจ์ะไดท้รงแต่งตั้งบุคคลผูมี้ลกัษณะตามท่ีบญัญติัเอาไวใ้นมาตรา ๑๒๑ เขา้มาเป็นสมาชิก
แนว สมาชิกซ่ึงเขา้มาแทนนั้นยอ่มอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาของผูท่ี้ซ่ึงตนแทน 

 
 

ส่วนที่ ๒ 

สภำผู้แทนรำษฎร 
 
 มาตรา ๑๒๗ สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกตั้งมีจ านวนตามเกณฑท่ี์
บญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๒๘ 

 มาตรา ๑๒๘ จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีแต่ละจงัหวดัจะพึงมีใหค้  านวณตามเกณฑจ์ านวน
ราษฎรแต่ละจงัหวดัตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปีสุดทา้ยก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้งจ  านวน
หน่ึงแสนหา้หม่ืนคนต่อสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหน่ึงคน จงัหวดัใดมีราษฎรไม่ถึงหน่ึงแสนหา้หม่ืนคนใหมี้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดันั้นไดห้น่ึงคน ถา้จงัหวดัใดราษฎรเกินหน่ึงแสนหา้หม่ืนคน 
กใ็หมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดันั้นเพิ่มข้ึน อีกหน่ึงคนต่อจ านวนราษฎรทุกหน่ึงแสน
หา้หม่ืนคน เศษของหน่ึงแสนหา้หม่ืน ถา้ถึงเจ็ดหม่ืนหา้พนัหรือมากกวา่นั้นใหน้บัเป็นหน่ึงแสนหา้หม่ืน 

 จงัหวดัใดมีการเลือกตั้งสมาชิกผูแ้ทนราษฎรไดไ้ม่กินสามคน ใหถื้อเขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง 
และจงัหวดัใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดเ้กินสามคน ใหแ้บ่งเขตจงัหวดัออกเป็นเขต 



 ในกรณีท่ีจะแบ่งเขนเลือกตั้งในจงัหวดัหน่ึง ใหจ้  านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตลบสามคนทุก
เขตไม่ได ้ใหแ้บ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นเขตเลือกตั้งท่ีมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขตละสามคนเสียก่อน แต่เขต
ท่ีเหลือตอ้งไม่นอ้ยกวา่เขตละสองคน 

 ในกรณีท่ีจงัหวดัใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดสี้คนใหแ้บ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น
สองเขต เขตหน่ึงใหมี้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสองคน 

 จงัหวดัมีการแบ่งเขตเลือกตั้งกวา่หน่ึงเขตตอ้งแบ่งพื้นท่ีของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตใหติ้ดต่อกนัและ
ตอ้งจดัอตัราส่วนของจ านวนราษฎรกบัจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ท่ีจะพึงมีไดใ้นแต่ละเขตให้
ใกลเ้คียงกนั 

 มาตรา ๑๒๙ ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต ใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิออก
เสียงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดเ้ท่าจ ากนวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมีไดใ้นเขตเลือกตั้งนั้น 

 การเลือกตั้งใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

 มาตรา ๑๓๐ บุคคลดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑)    มีสญัชาติไทยโดยการเกิด แต่บุคคลผูมี้สญัชาติไทยซ่ึงบิดาเป็นคนต่างดา้วตอ้งมีคุณ 

สมบติัตามท่ีก าหนดเอาไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอีกดว้ย 
(๒) มีอายไุม่ต ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ในวนัท่ี ๑ มกราคม ของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
(๓) และจะตอ้งเป็นผูมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๓๑ บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
คือ 

(๑) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๒) หูหนวกและเป็นใบซ่ึ้งไม่สามารถอ่านและเขียนหนงัสือได ้
(๓) เป็นภิกษา สามเณร นกัพรตหรือนกับวช 

(๔) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
(๕) อยูใ่นระหวา่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยค าพิพากษา 

 มาตรา ๑๓๒ บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งได ้
(๑) สญัชาติไทยโดยการเกิด แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยซ่ึงบิดาเป็นคนต่างดา้ว ตอ้งมีคุณสมบติั 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอีกดว้ย 
(๒) อายไุม่ต ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีส่งสมาชิกเขา้สมคัรรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓๓ หรือ  พรรค 

การเมืองตามาตรา ๑๔๒ วรรคสองพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่พรรคเดียว 
(๔) คุณสมบติัอ่ืนหากมีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 มาตรา ๑๓๓ ในการเลือกตั้งทัว่ไปพรรคการเมืองท่ีสมาชิกจะเป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งตาม 



มาตรา ๑๓๒ (๓) ไดต้อ้งเป็นพรรคการเมืองท่ีส่งสมาชิกเขา้สมคัรรับเลือกตั้งทั้งหมดรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดท่ีจะพึงมีในการเลือกตั้งคร้ังนั้น และในแต่ละเขตเลือกตัง่
ท่ีพรรคการเมืองดงักล่าวส่งสมาชิกเขา้สมคัรรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองจะตอ้งส่งสมาชิกเขา้สมคัรรับเลือกตั้ง
เป็นคณะใหค้รบจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีจะพึงมีไดใ้นเขตเลือกตั้งและจะส่งไดค้ณะเดียวในเขต
เลือกตั้งหน่ึงเขต 
 เม่ือพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเขา้สมคัรเลือกตั้งแลว้  พรรคการเมืองนั้นหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมคัรรับเลือกตั้งมิได ้
 เม่ือพรรคการเมืองใดไดส่้งสมาชิกเขา้สมคัรรับเลือกตั้งครบจ านวนตามวรรคหน่ึงแลว้ แมภ้ายหลงั 
จะปรากฏวา่จ านวนผูส้มคัรรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นไดล้ดลงไปจนไม่ครบจ านวนไม่วา่เพราะเหตุ
ใด ๆ  กใ็หถื้อวา่พรรคการเมืองนั้นส่งสมาชิกเขา้สมคัรรับเลือกตั้งครบจ านวนตามวรรคหน่ึงแลว้ 
 มาตรา ๑๓๔ บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งคือ 

(๑)      ติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(๒) เป็นบุคคลลม้ลายซ่ึงศาลยงัไม่สัง่ใหพ้น้จากคดี 
(๓) เป็นบุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓๑ (๑)  (๒)  (๓)  หรือ(๕) 
(๔)  ตอ้งค าพิพากษาหรือค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 
(๕) หรือโดยค าสัง่นั้น 

(๖)  เคยตอ้งค าพิพากษาหรือค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคุกตั้งแต่สองปีข้ึนไปโดยไดพ้น้โทษ 

มายงัไม่ถึงหา้ปีในวนัเลือกตั้ง เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

(๗)     เป็นขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจาก 
ขา้ราชการการเมือง 

(๘)   เป็นพนกังานของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมาตรา ๑๓๕ สมาชิกสภาผูแ้ทน 

ราษฎรตอ้ง 
(๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหนา้ท่ีใดในหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือ 

ต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีนอกจากต าแหน่งรัฐมนตรี
หรือขา้ราชการเมืองอ่ืน  

(๒) ไม่รับสมัปทานจากรัฐหรือหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็น 

คู่สญัญากบัรัฐหรือหน่วยราชการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอนัมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน 
ทั้งน้ี ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ  จากหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐ 
วิสาหกิจเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการเหนือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบติักบั
บุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการตามปกติ 



 ความใน (๒) มิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดส้มัปทานหรือเป็นคู่สญัญาอยู่
ก่อนไดรั้บเลือกตั้ง 
 บทบญัญติัมาตราน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูท้านราษฎรรับเบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ
หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ ์หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั และมิใหบ้งัคบัในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรรับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา หรือสภาผูแ้ทนราษฎร หรือกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใน
ฐานะเป็นผูร้างคุณวฒิุตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายหรือกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งในการบริหารราชกาแผน่ดิน
ในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง 
 มาตรา ๑๓๖ ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตั้งใหเ้ป็นไป 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
 มาตรา ๑๓๗  อายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรมีก าหนดคราวละส่ีปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
 มาตรา ๑๓๘ ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนั้นเม่ือไดรั้บเลือกตั้งไดเ้ป็นสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรถึงส่ีสมยัแลว้ ผูน้ั้นหมดสิทธ์ิในการท่ีจะลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
อีกต่อไปตลอดชีวิต 
 มาตรา ๑๓๙   เม่ืออายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลง พระมหากษตัริยจ์ะไดท้รงตราพระราช 

กฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทัว่ไป ซ่ึงตอ้งก าหนดวนัเลือกตั้งนั้น
ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลง และวนัเลือกตั้งนั้นตอ้งก าหนดวนัเดียวกนั
ทัว่ราชอาณาจกัร 
 มาตรา  ๑๔๐  พระมหากษตัริยร์างไวซ่ึ้งพระราชอ านาจท่ีจะยบุสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อใหมี้การเลือก
ตัง่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่ 

 การยบุสภาผูแ้ทนราษฎร ใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฎีกาซ่ึงก าหนดวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน 

ราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทัว่ไปภายในเกา้สิบวนั และวนัเลือกตั้งนั้นตอ้งก าหนดวนัเดียวกนัทัง่ 
ราชอาณาจกัร 
 การยบุสภาผูแ้ทนราษฎรจะกระท าไดเ้พียงคร้ังเดียวในเหตุการณ์เดียวกนั 

 มาตรา ๑๔๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเร่ิมแต่วนัเลือกตั้ง 
 มาตรา ๑๔๒ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงเม่ือ 
 

 

(๑) ถึงคราวออกตามอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎร หรือมีการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๒) ตายไป 

(๓) ลาออกไป 

(๔) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๑๓๒ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๕) มีลกัษณะหา้มตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๓๔ (๑) (๒) (๓) (๖) หรือ (๗) 
(๖) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๓๕ หรือพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิก 



(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิก หรือพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิก 

มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของท่ีประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีสงักดัพรรคการเมืองนั้นใหพ้น้จากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตน
เป็นสมาชิก ในกรณีเช่นน้ีใหถื้อวา่ขาดจากสมาชิกภาพนบัแต่วนัท่ีลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ 

(๘) สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๑๙ ในกรณีเช่นน้ีใหถื้อวา่ขาด 
จากสมาชิกภาพนบัแต่วนัท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรมีมติ 

(๙) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีท่ีศาลมีค าสัง่ยกเลิกพรรคการเมืองท่ี 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ั้นเป็นสมาชิก และไม่อาจเขา้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืน ซ่ึงมีสมาชิกของ
พรรคการเมืองนั้นเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดภ้ายในสิบวนันบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสัง่ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อ
วา่ขาดจากสมาชิกภาพนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดหกสิบวนันั้น 

(๑๐) ขาดประชุมตลอดสมยัประชุมท่ีมีก าหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั โดยไม่ไดรั้บ 

อนุญาตจากประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๑๑) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระท าโดย 

ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 มาตรา ๑๔๓ เม่ือต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออก 
ตามอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎร หรือเม่ือมีการยบัสภาผูแ้ทนราษฎรใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ข้ึนแทนภายในก าหนดเวลาเกา้สิบวนั เวน้แต่อายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรจะเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

 ในการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึงผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ตอ้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกในสงักดั
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยูแ่ลว้จากการเลือกตั้งทัว่ไปและใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๓๓ มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนนั้นอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรท่ี 

เหลืออยู ่
 มาตรา ๑๔๔ ภายหลงัท่ีคณะรัฐมนตรีเขา้บริหารราชการแผน่ดินแลว้  พระมหากษตัริยจ์ะไดท้รง
แต่งตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ป็นหวัหนา้พรรคการเมืองในสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรในสงักดัมิไดด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรีและมีจ านวนมากท่ีสุดในบรรดาพรรคการ ซ่ึงสมาชิกสภาผูแ้ทน 

ราษฎรในสงักดัมิไดด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรี และมีจ านวนมากท่ีสุดในบรรดาพรรคการเมืองซ่ึงสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรในสงักดัมิไดด้ ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  แต่ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผูแ้ทนราษฎร เป็นผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผูน้ าฝ่ายคา้นในสภา
ผูแ้ทนราษฎร 



 ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎรยอ่มพน้จากต าแหน่งเม่ือขาดคุณสมบติัดงักล่าวในวรรคหน่ึงและ
ใหน้ าบญัญติัมาตรา ๑๔๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมในกรณีเช่นน้ี พระมหากษตัริยจ์ะไดท้รงแต่งตั้งผูน้ าฝ่าย
คา้นในสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีวา่ง 
 

ส่วนที่ ๔ 

บทที่ใช้แก่สภำทั้งสอง 
 
 มาตรา ๑๔๕ สมาชิกวฒิุสภาและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ยอ่มเป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทย 
 มาตรา ๑๔๖ ก่อนเขา้รับหนา้ท่ีสมาชิกวฒิุสภาและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งปฏิญาณตนในท่ี
ประชุมแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกดว้ยถอ้ยค าดงัต่อไปน้ี “ขา้พเจา้ (ช่ือผูป้ฏิณาณ) ขอปฏิญาณวา่ขา้พเจา้จะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยทั้งจะรักษาไวแ้ละปฏิบติั
ตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุก ๆ ประการ”  

 มาตรา ๑๔๗ วฒุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรแต่ละสภา มีประธานสภาคนหน่ึงและรองประธานคน
หน่ึงหรือสอง ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา 
 มาตรา ๑๔๘  ประธานและรองประธานวฒิุสภาด ารงต าแหน่งจนถึงวนัก่อนวนัเลือกประธาน 

และรองประธานวฒิุสภาใหม่ ซ่ึงจะตอ้งกระท าทุกสองปี 

 ประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรด ารงต าแหน่งจนส้ินอายขุองสภาหรือมีการยบุสภา 
 ประธานและรองประธานวฒุสภา และประธานและรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรยอ่มพน้จาก 
ต าแหน่งก่อนถึงวาระตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลว้แต่กรณีเม่ือ 

(๑)      ขากจากสมาชิกภาพแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากต าแหน่ง 
(๓) ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีหรือขา้ราชการการเมืองอ่ืน  
(๔) ตอ้งพิพากษาใหจ้ าคุก 
มาตรา ๑๔๙ ประธานวฒิุสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการของสภา 

นั้น ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ รองประธานมีอ านาจหนา้ท่ีท ากิจการแทนประธานเม่ือประธานไม่อยูห่รือ 
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
 มาตรา ๑๕๐ เม่ือประธานและรองประธานวฒิุสภาหรือประธานและรองประธานสภาผูแ้ทน 

ราษฎรไม่อยูใ่นท่ีประชุม ใหส้มาชิกแห่งสภานั้น ๆ เลือกตั้งกนัข้ึนเองเป็นประธานในคราวประชุมนั้น 

 มาตรา ๑๕๑ การประชุมวฒิุสภากดี็ การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรกดี็ ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภา จึงจะเป็นองคป์ระชุม 



 มาตรา ๑๕๒ การลงมติวินิจฉยัขอ้ปรึกษาใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นประมาณเวน้แต่ท่ีมีบญัญติัไว้
เป็นอยา่งอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 

 สมาชิกคนหน่ึงยอ่มมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานใน
ท่ีประชุมออกเสียงข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 มาตรา ๑๕๓ ในท่ีประชุมวฒิุสภากดี็ ท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรกดี็ ท่ีประชุมร่วมกนัของรัฐสภาก็
ดี สมาชิกผูใ้ดจะกล่าวถอ้ยค าใด ๆ ในทางแถลงขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
ยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิโดยเดด็ขาดผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องวา่กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิได ้
 เอาสิทธ์ิน้ียอ่มคุม้ครองไปถึงผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณารายงานการประชุมตามขอ้บงัคบัของวุฒิสภา
หรือสภาผูแ้ทนราษฎร แลว้แต่กรณี และคุม้ครองไปถึงบุคคลซ่ึงประธานในท่ีประชุมอนุญาต ใหแ้ถลง
ขอ้เทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมดว้ย 
 มาตรา ๑๕๔ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหมี้การเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อใหส้มาชิกไดม้าประชุมเป็นคร้ังแรก 
 ในปีหน่ึงจะใหมี้สมยัประชุมสามญัของรัฐสภาสมยัหน่ึงหรือสองสมยัแลว้แต่สภาผูแ้ทนราษฎร 
จะก าหนด 
 วนัประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึง ใหถื้อเป็นวนัเร่ิมสมยัประชุมสามญัประจ าปี ส่วนวนัเร่ิมสมยั
ประชุมสามญัประจ าปีของรัฐสภาสมยัต่อ ๆ ไป ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูก้  าหนด 
 มาตรา ๑๕๕ สมยัประชุมสามญัของรัฐสภาสมยัหน่ึง ๆ ให้มีก าหนดเวลาเกา้สิบวนั แต่
พระมหากษตัริย ์จะโปรดเกลา้ฯ ใหข้ยายเวลาออกไปกไ็ด ้
 การปิดสมยัประชุมสามญัก่อนครบก าหนดเวลาเกา้สิบวนัจะกระท าไดแ้ต่โดยความเห็นชอบของ 
รัฐสภา 
 มาตรา ๑๕๖  พระมหากษตัริยท์รงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและปิดประชุม 

 พระมหากษตัริยจ์ะเสดจ็พระราชด าเนินมาทรางท ารัฐพิธีเปิดประชุมสมยัประชุมสามญัประจ าปี
สมยัแรกดว้ยพระองคเ์อง หรือจะโปรดเกลา้ฯ ใหรั้ชทายาทซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้หรือผูใ้ดผูห้น่ึง เป็นผูแ้ทน
พระองคม์าท ารัฐพิธีกไ็ด ้
 มาตรา ๑๕๗ เม่ือมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษตัริยจ์ะทรงเรียกประชุมรัฐสภา
เป็นการประชุมสมยัวิสามญักไ็ด ้
 มาตรา ๑๕๘ สมาชิกวฒิุสภาและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งสองสภารวมกนั หรือสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร มีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกท้ึงหมดของทั้งสองสภา มีสิทธิเขา้ช่ือร้อง
ขอให้น าความกราบบงัคาทูล เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมยั
วิสามญัได ้

 ค ารองขอดงักล่าวในวรรคหน่ึง ใหย้ืน่ต่อประธานรัฐสภา 
 ใหป้ระธานรัฐสภาน าความกราบบงัคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 



 มาตรา ๑๕๙ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๕๘ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการเปิด
ประชุมรัฐสภา ใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฏีกา  
 มาตรา ๑๖๐ ในระหวา่งสมยัประชุม หา้มมิใหจ้บัหรือคุมขงัหรือหมายเรียกตวัสมาชิกวฒุสภาหรือ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผูน้ั้นเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญา เวน้แต่ในกรณี
ท่ีไดรั้บอนุญาตจากสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิกหรือในกรณีท่ีจบัขณะกระท าความผดิ 
 ในกรณีท่ีมีการจบัสมาชิกวฒิุสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในขณะกระท าความผดิ ใหร้าย 
งานไปยงัประธานแห่งสภาผูน้ั้นเป็นสมาชิกโดยด่วนและประธานแห่งสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิกอาจสัง่ให้
ปล่อยผูถู้กจบัได ้
 มาตรา ๑๖๑ ในกรณีท่ีมีการฟ้องสมาชิกวฒุสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในคดีอาญาไม่วา่จะ
ไดฟ้้องนอกหรือในสมยัประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวา่งสมยัประชุมมิได ้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิก แต่การพิจารณาคดีตอ้งไมเ้ป็นการขดัขวางต่อการท่ีสมาชิกผูน้ั้นจะมาเขา้ประชุม
สภา 
 การพิจารณาท่ีศาลไดก้ระท าไปก่อนมีค าอา้งวา่จ าเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหน่ึงยอ่มเป็นอนั 

ใชไ้ด ้
 มาตรา ๑๖๒ ถา้สมาชิกวุฒิหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรถูกคุมขงัในระหว่างสอบสวนหรือ
พิจารณาอยูก่่อนสมยัประชุม เม่ือถึงสมยัประชุมพนกังานสอบสวนหรือศาล แลว้แต่กรณี ตอ้งส่งปล่อยทนัที 
ถา้หากสภาท่ีผูน้ั้นเป็นสมาชิกไดร้้องขอ 
 ค าสัง่ปล่อยตามวรรคหน่ึง  ใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่วนัสัง่ปล่อยจนถึงวนัสุดทา้ยแห่งสมยัประชุม 

 มาตรา ๑๖๓ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๐๑ ในระหวา่งท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินอายหุรือสภาผูแ้ทน 

ราษฎรถูกยบุจะมีการประชุมวฒิุสภามิได ้

 มาตรา ๑๖๔ ร่างพระราชบญัญติัจะเสนอไดก้แ็ต่โดยคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
แต่ร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงินสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะเสนอไดก้ต่็อ เม่ือมีค ารับรองของนายก 
รัฐมนตรี 
 การเสนอร่างกพระราชบญัญติัของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จะกระท าไดเ้ม่ือพรรคการเมืองท่ี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนั้นสงักดัมีมติใหเ้สนอไดแ้ละตอ้งมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคการเมือง
นั้นไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บคนรับรอง 
 ร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้ความต่อไปน้ี
ทั้งหมดหรือแต่ขอ้ใดขอ้หน่ึง 

(๑) การตั้งข้ึนหรือยกเลิกหรือลดหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือผอ่นหรือวางระเบียบการ 
บงัคบัอนัเก่ียวกบัภาษีหรือกากร 

(๒) การจดัสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผน่ดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของ 
แผน่ดิน 



(๓) การกูเ้งิน หรือการค ้าประกนัหรือการใชเ้งินกู ้
(๔) เงินตรา 

 ในกรณีท่ีเป็นท่ีสงสยัวา่ร่างพระราชบญัญติัใดเป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงินท่ีจะตอ้งมี
ค ารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ใหเ้ป็นอ านาจของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูว้ินิจฉยั 
 มาตรา  ๑๖๕  ร่างพระราชบญัญติัใหเ้สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรก่อน 

 มาตรา ๑๖๖ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๗๒ เม่ือสภาผูแ้ทนราษฎรไดพ้ิจารณาร่างพระราชบญัญติัท่ี
เสนอตามมาตรา ๑๖๕ และลงมติเห็นชอบแลว้ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่างพระราชบญัญติันั้นต ่าวฒิุสภา
วฒิุสภาตอ้งพิจารณาร่างพระราชบญัญติัท่ีเสนอมานั้นใหเ้สร็จภายในหกสิบวนั แต่ถา้ร่างพระราชบญัญติันั้น
เป็นร่างพระราชยบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงินตอ้งพิจารณาใหเ้สร็จภายในสามสิบวนั ทั้งน้ี เวน้แต่สภา
ผูแ้ทนราษฎรจะไดล้งมติใหข้ยายเวลาออกไปเป็นพิเศษ ก าหนดวนัดงักล่าวใหห้มายถึงวนัในสมยัประชุม
และเร่ิมนบัแต่วนัท่ีร่างพระราชบญัญติันั้นมาถึงวฒิุสภา 
 ระยะเวลาดงักล่าวในวรรคหน่ึงไม่ใหน้บัรวมระยะเวลาท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๙ 

 ถา้วฒิุสภาไม่ไดพ้ิจารณาร่างพระราชบญัญติัใหเ้สร็จภายในก าหนดเวลาท่ีกล่าวในวรรคหน่ึงกใ็ห้
ถือวา่วฒิุสภาไดใ้หค้วามเห็นชอบในร่างพระราชบญัญติันั้น 

 ในการท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่างกพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงินไปยงัวฒิุสภา ใหป้ระธาน 

สภาผูแ้ทนราษฎรแจง้ไปดว้ยวา่ร่างพระราชบญัญติัท่ีเสนอไปนั้นเป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงิน 
ค าแจง้ของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรใหถื้อเป็นเดด็ขาด 
 ในกรณีท่ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรมิไดแ้จง้ไปวา่ร่างพระราชบญัญติัใดเป็นร่างพระราชบญัญติั 
เก่ียวดว้ยการเงิน ใหถื้อวา่ร่างพระราชบญัญติันั้นมิใช่ร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงิน 

 มาตรา ๑๖๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๗๒ เม่ือวฒิุสภาไดพ้ิจารณาร่างพระราชบญัญติัเสร็จแลว้ 
(๑)       ถา้เห็นชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎร กใ็หย้บัย ั้งร่างพระราชบญัญติันั้นไวก่้อน 

(๒) ถา้ไม่เห็นชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎร กใ็หย้บัย ั้งร่างพระราชบญัญติันั้นไวก่้อน 

และส่งร่างพระราชบญัญติันั้นคืนไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๓)        ถา้แกไ้ขเพิ่มเติม กใ็หส่้งร่างพระราชบญัญติัตามท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นไปยงัสภาผูแ้ทนราษฏร  

ในกรณีเช่นวา่น้ีใหส้ภาทั้งสองต่างตั้งบุคคลท่ีเป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวนเท่ากนัตามท่ี
สภาผูแ้ทนราษฎรก าหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกนัเพื่อพิจารณาร่างพระราชบญัญติันั้นแลว้ให้
คณะกรรมาธิการร่วมกนันั้นรายงานและเสนอร่างพระราชบญัญติัท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกนัไดพ้ิจารณาแลว้
ต่อสภาทั้งสอง ถา้สภาทั้งสองต่างเห็นชอบดว้ยร่างพระราชบญัญติัท่ี คณะกรรมาธิการร่วมกนัไดพ้ิจารณา
แลว้นั้น กไ็ดด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๑๕ ถา้สภาใดสภาหน่ึงไม่เห็นชอบดว้ยกใ็หย้บัย ั้งร่าง
พระราชบญัญติันั้นไวก่้อน 

 คณะกรรมาธิการร่วมกนัอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงขอ้ 



เทจ็จริง หรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัไดแ้ละเอกสิทธ์ิท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา
๑๕๒ นั้น ใหคุ้ม้ครองถึงบุคคลผูก้ระท าหนา้ท่ีตามมาตราน้ีดว้ย 
 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกนั ตอ้งมีกรรมาธิการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 

กรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุมและใหน้ าขอ้บงัคบัการประชุมของสภาผูแ้ทนราษฎรในส่วนท่ี
เก่ียวกบักรรมาธิการมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๖๘ ร่างพระราชบญัญติัท่ีตอ้งยบัย ั้งไวต้ามบทบญัญติัมาตรา ๑๖๖ นั้นสภาผูแ้ทนราษฎรจะ
ยกข้ึนพิจารณาใหม่ไดต่้อเม่ือเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวนัไดล่้วงพน้ไปนบัแต่วนัท่ีวฒิุสภาส่งร่างพระราช 

บญัญติันั้นคืน ไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรส าหรับกรณีการยบัย ั้งตามมาตรา ๑๖๗ (๒) และนบัแต่วนัท่ีสภาใด
สภาหน่ึงไม่เห็นชอบดว้ยส าหรับกรณีการยบัย ั้งตามมาตรา ๑๖๗ (๓) ในกรณีเช่นวา่น้ี ถา้สภาผูแ้ทนราษฎร
ลงมาติยนืยนัร่างเดิม หรือร่างท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกนัพิจารณาดว้ยคะแนนเสียงมากวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาแลว้ กใ็หถื้อวา่ร่างพระราชบญัญติันั้นเป็นอนัไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาและ
ใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๑๔  
 ถา้ร่างพระราชบญัญติัท่ีตอ้งยบัย ั้งไวเ้ป็นร่างพระราชบญัญติัเก่ียวดว้ยการเงินสภาผูแ้ทนราษฎรอาจ
ยกร่างพระราชบญัญติันั้นข้ึนพิจารณาใหม่ไดท้นัทีในกรณีเช่นวา่น้ี ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรลงมติยนืยนัร่างเดิม
หรือร่างท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกนัพิจารณาดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของ
สภาแลว้ กใ็หถื้อวา่ร่างพระราชบญัญติันั้นเป็นอนัไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภา และใหด้ าเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๑๑๔ 

 มาตรา ๑๖๙ ในระหวา่งท่ีมีการยบัย ั้งร่างพระราชบญัญติัใดตามบทบญัญติัมาตรา ๑๖๗ คณะ 
รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบญัญติัท่ีมีหลกัการอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยกนั
กบัหลกัการของร่างพระราชบญัญติัท่ีตอ้งยบัย ั้งไวมิ้ได ้
 ในกรณีท่ีวฒิุสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรเห็นวา่ร่างพระราชบญัญติัท่ีเสนอหรือส่งใหพ้ิจารณานั้น
เป็นร่างพระราชบญัญติัท่ีมีหลกัการอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยกนักบัหลกัการของร่างพระราชบญัญติัท่ีตอ้ง
ยบัย ั้งไวใ้ห้ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ส่งร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวให้ตุลาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉยั ถา้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่เป็นร่างพระราชบญัญติัท่ีมีหลกัการอยา่งเดียวกนั
หรือคลา้ยกนักบัหลกัการของร่างพระราชบญัญติัท่ีตอ้งยบัย ั้งไว ้ใหร่้างพระราชบญัญติันั้นตกไป 

 มาตรา ๑๗๐  ในกรณีท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินอายุหรือมีการยุบสภาผูแ้ทนราษฎร บรรดาร่าง
พระราชบญัญติัท่ีรัฐสภายงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบหรือท่ีพระมหากษตัริยไ์ม่ทรงเห็นชอบดว้ย หรือเม่ือพน้เกา้
สิบวนัแลว้มิไดพ้ระราชทานคืนใหเ้ป็นอนัตกไป 

 มาตรา ๑๗๑ งบประมาณรายจ่ายของแผน่ดินใหท้ าเป็นพระราชบญัญติั ถา้พระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่ทนัปีงบประมาณใหม่ใหใ้ชก้ฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง ๆ 



 มาตรา ๑๗๒ ร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชยบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและร่างพดระราชบญัญติัโอนงบประมาณร่ายจ่าย สภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้งพิจารณา
ใหเ้สร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวมาถึงสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรไม่ไดพ้ิจารณาร่างพระราชบญัญติันั้นใหเ้สร็จภายในก าหนดเวลาท่ีกล่าวใน
วรรคหน่ึง ใหถื้อวา่สภาผูแ้ทนราษฎรไดใ้หค้วามเห็นชองในร่างพระราชบญัญติันั้น และใหเ้สนอร่าง
พระราชบญัญติันั้นต่อวฒิุสภา 
 ในการพิจารณาร่างพระราชบญัญติันั้น วฒิุสภาจะตอ้งใหค้วามเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายในสิบ
หา้วนันบัแต่วนัท่ีร่างพระราชบญัญติันั้นมาถึงวฒิุสภา ถา้พน้ก าหนดนั้นใหถื้อวา่วฒิุสภาไดใ้หค้วามเห็นชอบ
ร่างพระราชบญัญติันั้นในกรณีเช่นน้ีและในกรณีท่ีวฒิุสภาใหค้วามเห็นชอบ ใหด้ าเนินการต่อไปตามมาตรา 
๑๑๔ 

 ถา้ร่างพระราชบญัญติัดงันั้น วฒิุสภาไม่เห็นชอบดว้ย ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๖๘ วรรคสองมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 ในการพิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณร่างพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและร่างพระราชบญัญติัโอนงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
จะแปรญตัติเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการใดมิได ้ แต่อาจแปรญตัติไดใ้นทางลดหรือตดัทอนรายจ่าย
ซ่ึงมิใช่รายจ่ายตามขอ้ผกูพนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) เงินส่งใชต้น้เงินกู ้
(๒) ออกเบ้ียเงินกู ้
(๓) เงินท่ีก าหนดใหจ่้ายตามกฎหมาย 
มาตรา ๑๗๓  การจ่ายเงินแผน่ดินจะกระท าไดก้เ็ฉพาะท่ีไดอ้นุญาตไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ย 

งบประมาณรายจ่าย กฎหมายวา้ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดว้ยการโอนงบประมาณหรือ 
กฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจุจ่ายไปก่อนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีกฎหมายบญัญติัในกรณีเช่นวา่น้ีตอ้งตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใชใ้นพระราชบญัญติัโดยงบประมาณ
รายจ่าย หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต่อไป 

 มาตรา ๑๗๔  วฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรมีอ านาจควบคุมการบริหารราชการแผน่ดินโดยบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

 มาตรา ๑๗๕ ในการประชุมวฒิุสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรสมาชิกทุกคนมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามรัฐมนตรี
ในเร่ืองใดเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีไดแ้ต่รัฐมนตรียอ่มมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบเม่ือคณะรัฐมนตรี เห็นวา่เร่ืองนั้นยงั
ไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือประโยชน์ส าคญัของแผน่ดิน 



 มาตรา ๑๗๖  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ ากนวนสมาชิกทั้งหมด
ของสภาผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
หรือทั้งคณะ 
 เม่ือการเปิดอภิปรายทัว่ไปส้ินสุดลง โดยมิใช่ดว้ยมติใหผ้า่นระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไปใหส้ภา
ผูแ้ทนราษฎรลงมติไวว้างใจหรือไม่ไวว้างใจ การลงมติในกรณีเช่นวา่น้ีมิใหก้ระท าในวนัเดียวกบัท่ีการ
อภิปรายส้ินสุด มติไม่ไวว้างใจตอ้งมีคะแนนเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผูแ้ทนราษฎร 
 ในกรณีท่ีมติไม่ไวว้างใจมีคะแนนเสียงไม่มากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเขา้ช่ือเสนอบญัญติัขอเปิดอภิปรายนั้นเป็นอนัหมดสิทธิท่ีจะเขา้ช่ือ
เสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะอีกตลอด 
สมยัประชุมนั้น 

 มาตรา ๑๗๗  การประชุมวฒิุสภา การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรและการประชุมร่วมกนัของรัฐสภา 
ยอ่มเป็นการเปิดเผยตามลกัษณะท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการประชุมแต่ละสภา แต่ถา้หากคณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกของแต่ละสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภาร่วมกนั มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกนัแลว้แต่กรณี ร้องขอใหป้ระชุมลบักใ็หป้ระชุมลบั 

 มาตรา ๑๗๘ วฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรมีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
สามญั  และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นสมาชิกหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามญั เพื่อ
กระท ากิจการ หรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ ตามท่ีสภามอบหมายแลว้รายงานต่อสภา 
คณะกรรมาธิการท่ีกล่าวน้ีอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงขอ้เทจ็จริงหรือ
แสดงความคิดเห็นในกิจการท่ีกระท าหรือในเร่ืองท่ีพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูน่ั้นได ้
 เอกสิทธ์ิท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๕๓ นั้นใหคุ้ม้ครองถึงบุคคลผูก้ระท าหนา้ท่ีตามมาตราน้ีดว้ย 
 การตั้งกรรมาธิการสามญัตอ้งมีจ านวนตามหรือใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนของจ านวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองท่ีมีอยูใ่นสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ในระหวา่งท่ียงัไม่มีขอ้บงัคบัการประชุมของสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา ๑๘๑ ใหป้ระธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรเป็นผูก้  าหนดอตัราส่วนตามวรรคสาม 

 มาตรา ๑๗๙ การประชุมคณะกรรมาธิการตอ้งมีกรรมาธิการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ 
จ านวนกรรมาธิการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 มาตรา๑๘๐ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๓๐ ถา้มีปัญหาท่ีจะตอ้งตีความรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี
ของสภาใหเ้ป็นอ านาจของรัฐสภาท่ีจะตีความและใหถื้อวา่การตีความของรัฐสภาเป็นเดด็ขาด 
 มาตรา ๑๘๑ วฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรมีอ านาจตราขอ้บงัคบัการประชุมเก่ียวกบัการเลือกและ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณา



ร่างพระราชบญัญติัการเสนอญตัติการปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถ้าม การเปิดอภิปราย
ทัว่ไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยและกิจการอ่ืนเพื่อด าเนินการตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญนี ้

 

ส่วนที่ ๕ 

กระประชุมร่วมกนัของรัฐสภำ 
 
 มาตรา ๑๘๒ ในกรณีต่อไปน้ีใหรั้ฐสภาประชุมร่วมกนั 

(๑) การใหค้วามเห็นชอบในการตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต์ามมาตรา ๑๖ และ 
มาตรา ๑๗ 

(๒)  การปฏิญาณตนของผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคต่์อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ 

(๓)  การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวา่ดว้ยการสืบราชสนัตติวงศพ์ระพทุธศกัราช 

๒๔๖๗ ตามมารา 20 
(๔)  การใหค้วามเป็นชอบในการสืบราชสมบติัตามมาตรา ๒๑ 
(๕) การปรึกษาร่างพดระราชบญัญติัใหม่ตามมาตรา ๑๑๕ 

(๖) การใหค้วามเห็นชอบในการเปิดสมยัประชุมตามมาตรา ๑๕๓ 

(๗)  การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๔ 

(๘) การตีความรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๘๐ 
(๙) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๙๒ 

(๑๐) การเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตรา ๑๙๔ 

(๑๑) การใหค้วามเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๒๐๒ 

(๑๒) การใหค้วามเห็นชอบแก่หนงัสือสญัญาตามมาตรา ๒๐๓ 

(๑๓) การแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๒๕ 

(๑๔) การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๓๔ 

 มาตรา๑๘๓  ในการประชุมร่วมกนัของรัฐสภาใหใ้ชข้อ้บงัคบัการประชุมของสภาผูแ้ทนราษฎร 
โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๘๔ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๐ มาตรา ๑๑๔ มาตราวรรคสองและมาตรา ในการประชุม 

ร่วมกนัของรัฐสภาใหน้ าบทท่ีใชแ้ก่สภาทั้งสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่เฉพาะการตั้งคณะกรรมาธิการ 
กรรมาธิการท่ีตั้งจากผูท่ี้เป็นสมาชิดของแต่ละสภาจะตอ้งมีจ านวนตามหรือใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนของ
จ านวนสมาชิกของแต่ละสภา 

ส่วนที่ ๖ 



คณะรัฐมนตรี 
 
 มาตรา ๑๘๕ บุคคลใดบุคคลหน่ึงกต็ามจะมาด ารงต าแหน่งเป็นคณะรัฐมนตรีในต าแหน่งต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ีคือ นายกรัฐมาตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยวา่การหรือรัฐมนตรีช่วยวา่การทุก ๆ 

ต าแหน่ง บุคคลเหล่านั้นจะมีสิทธิเป็นไดค้นละสองสมยัเท่านั้น เม่ือเป็นสองสมยัแลว้จะไม่มีสิทธ์ิเป็นไปอีก
ตลอดชีวิต 
 มาตรา ๑๘๖ รัฐมนตรีประน ากระทรวงกลาโหมนั้น ใหน้ าเอา ผบ.สูงสุดในต าแหน่งมาเป็น
รัฐมนตรีวา่การ และน าเอาแม่ทพัใหญ่ ๓ เหล่าทพั ในต าแหน่งมาเป็นรัฐมนตรีช่วยวา่การตลอกไปทุกรัฐ
บาทท่ีมีสิทธิมาบริหารประเทศ 
 ส่วนต าแหน่ง ผบ. สูงสุดนั้นใหส้ภากลาโหม ประชุมลงมติให ้๓ เหล่าทพั รับต าแหน่งเวียน 

กนัไป โดยล าดบัใหน้บัแต่งแต่กองทพับกไปเป็นอนัดบัแรกและกองทพัเรือและกองทพัอากาศตลอดไป
ตามล าดบั เพื่อความเป็นธรรมและกนัการแตกแยกความสามคัคีในกองทพัโดยคนภายนอกเป็นผูน้ ามา 
 มาตรา ๑๘๗ พระมหากษตัริยท์รงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและรัฐมนตรีอีกไม่เกินส่ีสิบแปดคน
ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหนา้ท่ีบริหารราชการแผน่ดิน 

 ใหป้ระธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการตั้งนายกรัฐมนตรี 
 มาตรา ๑๘๘ ก่อนเขา้รับหนา้ท่ี รัฐมนตรีตอ้งถวายสตัยป์ฏิญาณตนต่อพระมหากษตัริยด์ว้ยถอ้ยค า 
ดงัต่อไปน้ี 

“ขา้พระพทุธเจา้ (ช่ือผูป้ฏิญาณ) ขอถวายสตัยป์ฏิญาณวา่  ขา้พระพทุธเจา้จะจงรักภกัดีต่อ 
พระมหากษตัริย ์และจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน 

ทั้งจะรักษาไวแ้ละปฏิบติั ตาม ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทยทุกประการ”  

 มาตรา ๑๘๙ รัฐมนตรีจะเป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า นอกจากขา้ราชการ 
การเมืองมิ ได ้ยกเวน้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทั้งหมดทุก ๆ ต าแหน่ง เป็นขา้ราชการประจ าใน 

ต าแหน่งทั้งหมด 
 มาตรา ๑๙๐ รัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งหรือกระท าการใด ๆ ท่ีหา้มไวมิ้ใหส้มาชิกสภาผูแ้ทน 

ราษฎรด ารงหรือกระท าตามท่ีบญัญติัในมาตรา ๑๓๕ มิไดย้กเวน้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่ีรับราชการ 
เฉพาะทหารเท่านั้น เวน้แต่ต าแหน่งท่ีตอ้งด ารงตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย และจะเป็นผูจ้ดัการกรรมการ 
ปรึกษาตวัแทนหรือลูกจา้งของบุคคล หา้งหุน้ส่วน บริษทั หรือองคก์ารใด ๆ ซ่ึงด าเนินธุรกิจเพื่อคา้ 
ก าไรกมิ็ไดด้ว้ย 

มาตรา ๑๙๑ รัฐมนตรียอ่มมีสิทธิเขา้ประชุมและแถลงขอ้เทจ็จริง หรือแสดงความคิดเห็นใน 

ท่ีประชุมสภาซ่ึงตนมิไดเ้ป็นสมาชิก แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 เอกสิทธ์ิท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๕๓ ใหน้ ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



 มาตรา ๑๙๒ คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขา้บริหารราชการแผน่ดินตอ้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยไม่มีการลงมติ
ความไวว้างใจ 
 มาตรา ๑๙๓ ในการด าเนินนโยบายบริหารราชการแผน่ดิน รัฐมนตรีตอ้งรับผดิขอบต่อสภา 
ผูแ้ทนราษฎรในหนา้ท่ีของตน และตอ้งรับผดิขอบร่วมกนัต่อสภาผูแ้ทนราษฎรในนโยบายทัว่ไปของ 
คณะรัฐมนตรี 
 มาตรา ๑๙๔ ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟัง 
ความคิดเห็นของสมาชิกวฒิุสภา และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร นายกรัฐมนตรีจะแจง้ไปยงัประธานรัฐสภา
ขอใหมี้การเปิดอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมรัฐสภากไ็ดใ้นกรณีเช่นวา่น้ี รัฐสภาจะลงมติในปัญหาท่ีอภิปราย
มิได ้

 มาตรา ๑๙๕ รัฐมนตรีทั้งคณะจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) สภาผูแ้ทนราษฎรลงมติไม่ไวว้างใจตามมาตรา ๑๗๖ 

(๒) สภาผูแ้ทนราษฎรส้ินอายหุรือมีการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(๔) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๙๖ คณะรัฐมนตรีท่ี 

พน้จากต าแหน่ง ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินงานไปจนกวา่คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

 มาตรา ๑๙๖ ความเป็นรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตวัเม่ือ 
(๑) ตายไป 

(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติัส าหรับผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนผูแ้ทนราษฎรตามตรา  

๑๓๒ (๑) (๒) หรือ (๔) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือตามมาตรา ๑๓๒ (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔) ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีบญัญติัไวใ้น 

มาตรา ๑๓๔ (๑) (๒) (๓) (๕) หรือ (๖) 
(๔) ตอ้งค าพิพากษาใหจ้ าคุก 
(๕) สภาผูแ้ทนราษฎรลงมติไม่ไวว้างใจตามมาตรา ๑๗๖ 

(๖) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๘๙ 

(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๙๗ 

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๙ มารใชบ้งัคบัแก่การส้ินสุดของความเป็น 

รัฐมนตรี (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 
 มาตรา ๑๙๗ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการใหรั้ฐมนตรีพน้จากความเป็น 

รัฐมนตรี ตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายค าแนะน า 
 

 มาตรา ๑๘๙ ในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนในอนัจะรักษาความปลอดภยัของประเทศ 
หรือความปลอดภยัสาธารณะ หรือความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภยัพิบติั 



สาธารณะ พระมหากษตัริยจ์ะทรงตราพระราชก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัดงัเช่นพระมหากษตัริยก์ไ็ด ้
 ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ใหค้ณะรัฐมนตรีเสนอพระราช าก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อ 
พิจารณาโดยไม่ชกัชา้ ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรไม่อนุมติั หรือสภาผูแ้ทนราษฎรอนุมติัแต่วฒุสภาไม่อนุมติั 
 และสภาผูแ้ทนราษฎรยนืยนัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ไม่มากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดใหพ้ระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีไดเ้ป็นไปในระหวา่งท่ีใชพ้ระราช
ก าหนดนั้น 

 ถา้วฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรอนุมติัพระราชก าหนดนั้น หรือถา้วฒิุสภาไม่อนุมติัและสภา 
ผูแ้ทนราษฎรยนืยนัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด ใหพ้ระราช 

ก าหนดนั้น มีผลใชบ้งัคบัเป็นพระราชบญัญติัต่อไป 

 การอนุมติัหรือไม่อนุมติัพระราชก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน 

กรณีไม่อนุมติั ใหมี้ผลตั้งแต่วนัถดัมาจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การพิจารณาพระราชก าหนดของวฒิุสภา และของสภาผูแ้ทนราษฎรในกรณียนืยนัการอนุมติั 

พระราชก าหนดจะตอ้งท าในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้น ๆ 

 มาตรา ๑๙๙ ในระหวา่งสมยัประชุม ถา้มีความจ าเป็นตอ้งมีกฎหมายเก่ียวดว้ยการภาษีอากร 
หรือเงินตราซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณา โดยด่วนและลบัเพื่อรักษาประโยชน์ของแผนดิน พระมหากษตัริย ์
จะทรงตราพระราชก าหนดใหใ้ชบ้งัคบั เช่น พระราชบญัญติักไ็ด ้
 พระราชก าหนดท่ีไดต้ราข้ึนตามวรรคหน่ึง จะตอ้งน าเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรภายในสามวนั 

นบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๙๘ มาใชบ้งัคบัโดย 
อนุโลม 

 มาตรา ๒๐๐ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกา โดยไม่ขดัต่อ 
กฎหมาย 
 มาตรา ๒๐๑ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งทรงอ านาจในการประกาศใชแ้ละเลิกใชก้ฎอยัการศึก 

ตามลกัษณะและวิธีการตามกฎหมายวา่ดว้ยกฎอยัการศึก 
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งประกาศกฎอยัการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจา้หนา้ท่ีฝ่าย 
ทหาร ยอ่มกระท าไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยกฎอยัการศึก 
 มาตรา ๒๐๒ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการประกาศสงคราม เม่ือไดรั้บความ 

เห็นชอบของรัฐสภา 
 มติใหค้วามเห็นชอบของรัฐสภา ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิก 
ทั้งหมดของทั้งสองสภา 
 ในระหวา่งท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินอาย ุหรือสภาผูแ้ทนราษฎรถูกยบุใหว้ฒิุสภาท าหนา้ท่ีรัฐสภา 
ในการใหค้วามเห็นชอบตามวรรคหน่ึง 
 มาตรา ๒๐๓ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการท าหนงัสือสัญญาสนัติภาพ สญัญา 



สงบศึก และสญัญาอ่ืนกบันานาประเทศหรือกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 หนงัสือสญัญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอธิปไตยแห่งชาติ หรือจะตอ้งออก 
พระราชบญัญติัเพื่อใหก้ารเป็นไปตามสัญญา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภา 
 มาตรา ๒๐๔ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภยัโทษ 

 มาตรา ๒๐๕ พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการถอดถอนฐานนัดรศกัด์ิ และเรียก 
คืนเคร่ืองราบอิสริยาภรณ์ 

 มาตรา ๒๐๖ พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งและใหข้า้ราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ต าแหน่ง 
ปลดักระทรวง อธิบดีและเทียบเท่าพน้จากต าแหน่ง 
 มาตรา ๒๐๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๐๖ การก าหนดคุณสมบติัการบรรจุการแต่งตั้ง การเล่ือน 

ต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน การลงโทษและการออกจากราชการของขา้ราชการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติั 
แห่งกฎหมาย 
 มาตรา ๒๐๘ ขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า นอกจากขา้ราชการ จะเป็นขา้ราชการ 
การเมืองมิได ้ยกเวน้คณะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 

 มาตรา ๒๐๙ บทกฎหมายกพระราชหตัถเลขา และพระบรมราชโองการใด ๆ อนัเก่ียวกบัราชการ 
แผน่ดิน ตอ้งมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ   เวน้แต่ท่ีมีบทบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนใน 

รัฐธรรมนูญน้ี 

  

ส่วนที่  ๑๑ 
ศำล 

 
 มาตรา ๒๑๐ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย 
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์
 มาตรา ๒๑๑ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนไดก้แ็ต่โดยพระราชบญัญติั 
 มาตรา ๒๑๒ การตั้งศาลข้ึนใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึง หรือคดีท่ีมีขอ้หาฐานใด 
ฐานหน่ึงโดยเฉพาะ แทนศาลธรรมดาท่ีมีอยูต่ามกฎหมายส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้นจะกระท ามิได ้
 มาตรา ๒๑๓ การบญัญติักฎหมายใหมี้ผลเป็นการเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ย
ธรรมนูญศาล หรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแ้ก่คดีใดคดีหน่ึง โดยเฉพาะจะกระท ามิได ้
 มาตรา ๒๑๔ ผูพ้ิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเ้ป็นไปตาม 

กฎหมาย 
 มาตรา ๒๑๕ ผูพ้ิพากษาและตุลาการจะเป็นขา้ราชการการเมืองมิได ้

 มาตรา ๒๑๖ พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งและใหผู้พ้ิพากษาในศาลยติุธรรม พน้จากต าแหน่ง 



 ก่อนเขา้รับหนา้ท่ีคร้ังแรก ผูพ้ิพากษาตอ้งถวายสตัยป์ฏิบติัต่อพระมหากษตัริย ์ ดว้ยถอ้ยค าท่ี
คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย วา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการก าหนด 
 มาตรา ๒๑๗ การแต่งตั้งและการใหผู้พ้ิพากษาในศาลยติุธรรมพน้จากต าแหน่งจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 
 มาตรา ๒๑๘ ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 การแต่งตั้งและการใหตุ้ลาการศาลทหาร พน้จากต าแหน่งใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 มาตรา ๒๑๙ การแต่งตั้งและการใหผู้พ้ิพากษาหรือตุลาการในศาลอ้ืน นอกจากศาลยติุธรรม 

และศาลทหารพน้จากต าแหน่ง ตลอดจนอ านาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของศาลดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลนั้น 

 มาตรา ๒๒๐ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาลยติุธรรมกบัศาลอ่ืน หรือระหวา่ง
ศาลอ่ืนดว้ยกนัใหค้ณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นผูว้ินิจฉยั 

 

ส่วนที่ ๑๒ 

กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 มาตรา ๒๒๑ การจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเป็นไปตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง 
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 มาตรา ๒๒๒ การปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้สภาทอ้งถ่ิน และคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูบ้ริหาร 
ทอ้งถ่ิน 

 อ านาจหนา้ท่ีของสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติั 
แห่งกฎหมาย 
 มาตรา ๒๒๓ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินใหม้าจากการเลือกตั้งเป็นหลกั  การแต่งตั้งสมาชิกจะกระท าได ้
เฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและตอ้งมีจ านวนนอ้ยกวา่สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาทอ้งถ่ินใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 

 ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน   อยา่งนอ้ยตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรา  ๑๓๒  (๑) 
และ (๒) ดว้ย 
 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตั้งตามมาตราน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 มาตรา ๒๒๔ คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ใหม้าจากการเลือกตั้งเป็นหลกั การแต่
ตั้งคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จะกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตั้งตามมาตราน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 



ส่วนที่ ๑๓ 

ตุลำกำรรัฐธรรมนูญ 

 
 มาตรา ๒๒๕ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดว้ยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา อธิบดีกรม
อยัการ และบุคคลอ่ืนอีกส่ีคนซ่ึงรัฐสภาแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุ 

 ประธานรัฐสภาเป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๒๖ ตุลาการรัฐธรรมนูญซ่ึงสภาแต่งตั้งจะเป็นสมาชิกวฒิุสภาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งเงินเดือนประจ า พนกังานรัฐวิสาหกิจหรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินมิได ้
 มาตรา ๒๒๗  ตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 มาตรา ๒๒๘ ทุกคร้ังท่ีมีการเลือกตั้งทัว่ไปใหรั้ฐสภาแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ จากผูท้รงคุณวฒิุ
ใหม่ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัเปิดสมยัประชุมรัฐสภาคร้ังแรก  

 ก าหนดวนัดงักล่าวในวรรคหน่ึงใหห้มายถึงวนัในสมยัประชุม 

 ในการแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง รัฐสภาจะแต่งตั้งผูท่ี้พน้จากต าแหน่งใหเ้ป็นตุลา
การรัฐธรรมนูญใหม่อีกกไ็ด ้
 มาตรา ๒๒๙ ตุลาการรัฐธรรมนูญซ่ึงรัฐสภาแต่งตั้งพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) เปิดสมยัประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลงัจากการเลือกตั้งทัว่ไป 

(๒) ตายไป 

(๓) ลาออกไป 

(๔) เป็นสมาชิกสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ 
ซ่ึงมีต าแหน่งหรืองเงินเดือนประจ า พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

(๕) ตอ้งค าพิพากษาใหจ้ าคุก 
 มาตรา ๒๓๐ ถา้ต าแหน่งตุลาการรัฐธรรมนูญซ่ึงรัฐสภาแต่งตั้งวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใด 

นอกจากถึงคราวออกตามมาตรา ๒๒๙ (๑) ใหรั้ฐสภาแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญเขา้มาแทนภายในสามสิบ
วนั  ก าหนดวนัดงักล่าวในวรรคหน่ึงใหห้มายถึงวนัในสมยัประชุม 

 มาตรา ๒๓๑ เม่ือร่างพระราชบญัญติัใดไดรั้บความเห็นชอบของรัฐสภาแลว้ ก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะ
น าร่างพระราชบญัญติันั้นข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวายเพื่อพระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๑๔ 

 (๑) หากสมาชิกวฒิุสภาและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งสองสภารวมกนั หรือสมาชิกของ 
แต่ละสภา มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา เห็นวา่ร่างพระราชบญัญติั
ดงักล่าวมีขอ้ความขดัหรือแจง้ต่อรัฐธรรมนูญ ใหเ้สนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา ประธานวฒุสภา หรือ



ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร แลว้แต่กรณี แลว้ใหป้ระธานแห่งสภาท่ีไดรั้บความเห็นดงักล่าวส่งความเห็นนั้นไป
ยงัคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจแลว้แจง้ใหน้ายกรัฐมนตรีทราบ 
 (๒)  หากนายกรัฐมนตรีเห็นร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว มีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ 

ใหส่้งความเห็นเช่นวา่นั้นไปยงัคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉยั แลว้แจง้ใหป้ระธานวฒุสภาและ
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรทราบ 

 ในระหวา่งท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉยั ใหน้ายกรัฐมนตรีระงบัการด าเนินการ
เพื่อประกาศใชร่้างพระราชบญัญติั ตามวรรคหน่ึงจนกวา่จะมีค าวินิจฉยัของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญถา้คณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่ร่างพระราชบญัญติันั้น มีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญใหน้ายกรัฐมนตรี
ส่งร่างพดระราชบญัญติันั้นคืนไปยงัรัฐสภาต่อไป 

 มาตรา ๒๓๒ ในการท่ีศาลจะใชบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายบงัคบัแก่คดีใด ถา้ศาลเห็นวา่บทบญัญติั
แห่งกฎหมายนั้นตอ้งดว้ยบทบญัญติัมาตรา ๕  และยงัไม่มีค  าวินิจฉยัของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในส่วนท่ี
เก่ียวกบับทบญัญติันั้นใหศ้าลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวช้ัว่คราว แลว้ส่งความเห็นเช่นวา่นั้นตามทางการ 
เพื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะไดพ้ิจารณาวินิจฉยั 
 ค าวินิจฉยัชองคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหใ้ชไ้ดใ้นคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนค าพิพากษา
ของศาลอั้นถึงท่ีสุดแลว้ 
 มาตรา ๒๓๓ ค าวินิจฉยัของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถื้อเป็นเดด็ขาด และใหป้ระกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๓๔ วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 

ส่วนที่ ๑๔ 
กำรแก้ไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญ 

 
 มาตรา ๒๓๕ การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะกระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติมตอ้งมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน 

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแ้ทนราษฎร ญตัติของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะ
กระท าไดเ้ม่ือพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนั้นสงักดัมีมติใหเ้สนอได ้
 (๒) ญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติมตอ้งเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมและใหรั้ฐพิจารณาเป็นสาม
วาระ 
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหน่ึงขั้นรับหลกัการ ใหใ้ชว้ิธีเรียกช่ือ และตอ้ง 



คะแนนเสียงเห็นชอบดว้ยในการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของทั้ง
สองสภา 
 (๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงล าดบัมาตรา ใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก
เป็นประมาณ 

 (๕) เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จส้ินแลว้ใหร้องไวสิ้บหา้วนั เม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้ ใหรั้ฐสภา
พิจารณาในวาระท่ีสามต่อไป 

 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามคนสุดทา้ยใหใ้ชว้ิธีเรียกช่ือ และตอ้งมีคะแนนเสียง
เห็นชอบดว้ย    ในการท่ีจะใหอ้อกใชเ้ป็นรัฐธรรมนูญมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของ 
ทั้งสองสภา 
 (๗) เม่ือการลงมติไดเ้ป็นไปตามท่ีกล่าวแลว้ ใหน้ าร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมข้ึนทูลเกลา้ฯ
ถวายและใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

บทเฉพำะกำล 
 
 มาตรา ๒๓๖     นบัตั้งแตว้นัใชรั้ฐธรรมนูญน้ีจนถึงวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตาม 

มาตรา ๒๔๓ ใหส้ภานิติบญัญติัแห่งชาติตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัรพทุธศกัราช ๒๕๒๐ ท า
หนา้ท่ีรัฐสภาตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี แต่สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติจะเสนอร่างพระ 
ราชบญัญติัตามมาตรา ๑๖๔ ตั้งกระทูถ้ามตามมาตรา ๑๗๕ หรือเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติัตามมาตรา 
๑๗๖ มิได ้ และมิใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๓๕  มาใชบ้งัคบัแก่การด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบญัญติั
แห่งชาติตามมาตราน้ี 

 มาตรา ๒๓๗ ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ และมาตรา ๑๖๒ มาใช้
บงัคบัแก่สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติตามมาตรา ๒๓๖  ดว้ยโดยอนุโลม  
 มาตรา ๒๓๘ ใหค้ณะองคมนตรีท่ีด ารงต าแหน่งอยูก่่อนวนัใชรั้ฐธรรมนูญน้ีเป็นคณะองคมนตรี
ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

 มาตรา ๒๓๙ ใหค้ณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผน่ดินอยูก่่อนวนัใชรั้ฐธรรมนูญน้ี หรือ
คณะรัฐมนตรีหากจะมีข้ึนก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา ๒๔๓  เป็นคณะรัฐมนตรี
บริหารราชการแผน่ดินตามรัฐธรรมนูญน้ีและมิใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๐ และมาตรา ๑๙๒ 

มาใชบ้งัคบัแก่การด ารงต าแหน่งของรัฐมนตรีตามมาตราน้ี 

 เม่ือไดมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา ๒๔๓ แลว้ใหค้ณะรัฐมนตรีตามวรรค
หน่ึงพน้จากต าแหน่ง    แต่ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินงานไปจนกวา่คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม่จะเขา้รับ
หนา้ท่ี 



 มิใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๐๘ และมาตรา ๒๑๕ มาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่ง
ขา้ราชการการเมืองอยูก่่อนวนัท่ีคณะรัฐมนตรีตั้งข้ึนใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

 มาตรา ๒๔๐ ใหส้ภานโยบายแห่งชาติท่ีท าหนา้ท่ีอยูก่่อนวนัใชรั้ฐธรรมนูญน้ี ท าหนา้ท่ีใหค้วาม 

คิดเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อใหก้ารบริหารราชการแผน่ดินเป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ และหนา้ท่ีตาม
มาตรา ๒๔๑ ไปจนกวา่คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขั้นใหม่จะรับหนา้ท่ี 

 มาตรา ๒๔๑ นบัแต่วนัใชรั้ฐธรรมนูญน้ีจนกวา่คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี ในกรณี
ท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัระงบั หรือปราบปรามการกระท าอนัเป็น
การบ่อนท าลายความมัน่คงของราชอาณาจกัรราชบลัลงัก ์ เศรษฐกิจของประเทศ   หรือราชการแผน่ดินหรือ
การแผน่ดินหรือการกระท าอนัเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อย หรือศิลธรรมอนัดีของประชาชน  
หรือการกระท าอนัเป็นการท าลายทรัพยากรของประเทศ หรือเป็นการป่ันทอนสุขภาพอนามยัของประชาชน  
ทั้งน้ีไม่วา่จะเกิดข้ึนก่อนหรือหลงัวนัใชรั้ฐธรรมนูญน้ี  และไม่วา่จะเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกราชอาณาจกัรให้
นายกรัฐมนตรี  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและสภานโยบายแห่งชาติมีอ านาจสั่งการหรือ
กระท าใด ๆ ได ้  และใหถื้อวา่ค าสัง่หรือการกระท าของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการปฏิบติัตามค าสัง่ดงักล่าว  
เป็นค าสัง่หรือการกระท าหรือการปฏิบติัท่ีชอบดว้ยกฎหมายและรัฐธรรมนูญน้ี 

 เม่ือนายกรัฐมนตรีไดส้ัง่การหรือกระท าใดไปตามวรรคหน่ึง แลว้ใหน้ายกรัฐมนตรีแจง้ใหรั้ฐสภา
ทราบ 

 เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแลว้ บรรดาค าสัง่ของนายกรัฐมนตรีตามมาตราน้ี  ท่ียงัผล
ใชบ้งัคบัอยูใ่หค้งมีผลใชบ้งัคบัต่อไป   และการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงค าสัง่ดงักล่าวใหต้ราเป็นพระราชบญัญติั 

 มาตรา ๒๔๒ ในวาระเร่ิมแรก พระมหากษตัริยจ์ะไดท้รงแต่งตั้งสมาชิกวฒิุสภาตามบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญน้ี ในวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา ๒๔๓ 

 มาตรา ๒๔๓ ใหด้ าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีให้
เสร็จส้ินภายใน ๑๒๐ วนั แต่ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการเลือกตั้งออกไปไดต้ามความเหมาะสมอนัสมควร 
 มาตรา ๒๔๔ ในวาระเร่ิมแรกเม่ือใชรั้ฐธรรมนูญน้ีแลว้  นอกจากรณีท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๘๒ 
การด าเนินการดงัต่อไปน้ีใหก้ระท าในท่ีประชุมร่วมกนัของรัฐสภาดว้ย 

(๑)     การพิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่าง 
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและร่างพระราชบญัญติัโอนงบประมาณรายจ่าย 

(๒) การเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตรา ๑๗๖ 

(๓) การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัท่ีคณะรัฐมนตรีแจง้วา่  เป็นร่างพระราชบญัญติัส าคญัอนั 

เก่ียวกบัความมัน่คงของราชอาณาจกัร  ราชบลัลงัก ์หรือเศรษฐกิจของประเทศ และประธานรัฐสภาเห็นชอบ
ดว้ย 

(๔) การพิจารณาพระราชก าหนดตามมาตรา ๑๘๙ และมาตรา ๑๙๙ ทั้งน้ี โดยใหส้มาชิกวฒุสภา 



มีสิทธิเช่นกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  แต่จะเขา้ช่ือหรือร่วมเขา้ช่ือในการขอเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตรา 
๑๗๖  ไม่ได ้ และค าวา่สภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภาท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๖ วรรคสองและ
วรรคสาม มาตรา ๑๘๙ และมาตรา ๑๙๙ ใหห้มายถึงรัฐสภา 
 มาตรา ๒๔๕  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือใชรั้ฐธรรมนูญน้ีแลว้ 

(๑) มิใหน้ าบทบญัญติัตามมาตรา ๑๒๘ วรรคสองมาตรา ๑๒๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๓๑ (๓)  
มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๔๒ (๗) และ (๙) มาใชบ้งัคบัแก่การเลือกตั้งการด ารงต าแหน่งและการส้ินสุด
แห่งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีไดรั้บการเลือกตามรัฐธรรมนูญน้ี 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะกระท าโดยวิธีรวมเขต  หรือแบ่งเขตใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  และใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดเ้ท่าจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมิไดใ้นเขตเลือกตั้งนั้น 

(๒) มิใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๘๙ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัแก่ 
แต่งตั้ง  การด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร  และการแต่งตั้ง
กรรมาธิการสามญั 

(๓) มิใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๐  เฉพาะการหา้มท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๓๕  
(๑)  และ  (๓)   และมาตรา  ๒๐๘  มาใชบ้งัคบัแก่การด ารงต าแหน่งของรัฐมนตรีและขา้ราชการการเมืองอ่ืน 

(๔) มิใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๖๕  วรรคสองและมาตรา  ๒๓๕ (๑)  เฉพาะท่ีเก่ียวกบัพรรค 
การเมือง มาใชบ้งัคบัในการเสนอร่างพระราชบญัญติัและการเสนอญตัติแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

(๕) การเสนอร่างพระราชบญัญติัของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหก้ระท าไดก้ต่็อเม่ือมีค า 
รับรองของคณะกรรมาธิการวิสามญัวินิจฉยัร่างพระราชบญัญติั  ซ่ึงมีจ านวนสิบแปดคน  โดยคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งสามคน วฒิุสภาแต่งตั้งเจด็คนและสภาผูแ้ทนราษฎรแต่งตั้งแปดคนเอกสิทธ์ิท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 
๑๕๓  นั้น  ใหคุ้ม้ครองถึงบุคคลผูก้ระท าหนา้ท่ีตาม (๕) ดว้ย 
 มาตรา ๒๔๖ เม่ือครบก าหนดส่ีสิบปีนบัแต่วนัแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา  ๒๔๒  ให้
บทบญัญติัแห่งมาตรา ๒๔๔ และมาตรา ๒๔๕ เป็นอนัยกเลิก เวน้แต่มาตรา ๒๔๕  (๓)  ใหมี้ผลใชบ้งัคบั
ต่อไปจนกวา่คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม่ ภายหลงัจากนั้นจะเขา้รับหนา้ท่ี 

มาตรา ๒๔๗ บรรดาค าสัง่ซ่ึงนายกรัฐมนตรีไดส้ัง่การ โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  ขอ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๑๙ หรือตามความในมาตรา ๒๗ แห่งธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจกัรพทุธศกัราช ๒๕๒๐ ท่ียงัใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัใชรั้ฐธรรมนูญน้ี ใหค้งมีผลใชบ้งัคบั
ต่อไป  การยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงค าสัง่ดงักล่าวใหต้ราเป็นพระราชบญัญติั 

 

 

 



บทพเิศษ 

 
 มาตรา ๒๔๘ บุคคลใดกลุ่มใดคณะใดหรือคณะหน่ึงท าการลบลา้งรัฐธรรมนูญน้ี เปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืนดว้ยวิธีการใด ๆ กต็าม ใหศ้าลทหารตดัสินประหารชีวิตโดยไมมี้ขอ้แมแ้ละยดึทรัพยส์มบติัของผูน้ั้น
ทั้งหมดท่ีมีอยูเ่ขา้รัฐทนัท่ี 

 ยกเวน้เสียจากน าเอามาแกไ้ขเพิ่มเติม  ตามยคุสมยัเพื่อใหเ้ป็นการเหมาะสมแก่สถานการณ์นั้น ๆ 

 มาตรา ๒๔๙  รัฐพึงก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการของรัฐ น าเอารัฐธรรมนูญทั้งหมดน้ี  แบ่งออก 
เป็นสามขั้นตอน น าเอาใส่ไวใ้นหลกัสูตรการศึกของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ ปีท่ี ๖ เพื่อให้
ประชาชนไดศึ้กษารู้หลกัการปกครองของระบบประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงโดยทัว่ถึงกนั 

 มาตรา ๒๕๐ รัฐพึงก าหนดการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นและก านนัดงัน้ีคือ 
(๑) เม่ือรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีประกาศใชแ้ลว้  ใหก้ านนัและผูใ้หญ่บา้นทัว่พระราชอาณาจกัรคง 

อยูใ่นต าแหน่งเดิมไปอีกส่ีปี 

(๒) เม่ือถึงก าหนดอายรุาชการของก านนัและผูใ้หญ่บา้นส้ินสุดลงแลว้ 
(๓) รัฐพึงประกาศเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นข้ึนทัว่พระราชอาณาจกัรวนัเดียวกนั 

(๔) เม่ือท าการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นทัว่พระราชอาณาจกัรผา่นพน้ไปแลว้ 
(๕) ใหรั้ฐประกาศคดัเลือกตั้งก านนัข้ึนทัว่พระราชอาณาจกัรข้ึน  ในวนัเดียวทั้งหมด 

ทัว่พระราชอาณาจกัร 
 มาตรา ๒๕๑ รัฐพึงก าหนดการก่อสร้างศูนยก์ารคา้ประจ าต าบลทัว่ราชอาณาจกัร  โดยใหมี้
หอ้งพกัของต ารวจประชาธิปไตย ๑ หอ้ง เอาไวใ้หต้  ารวจประชาธิปไตยเอาไวพ้กัผอ่นเม่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ี
รักษาการณ์ศูนยก์ารคา้ประจ าต าบลอ่ืน ๆ 

 มาตรา ๒๕๒ รัฐพึงก าหนดหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบั  โดยน าเอาหลกัสูตรการเรียน
ภาษาองักฤษ บรรจุไวต้ั้งแต่ชั้นตน้จนถึงชั้นสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบั เพื่อใหป้ระชาชนของประเทศ
ไดเ้รียนรู้ภาษาสากล 
จะไดเ้ขียนไดอ่้านออกและเขา้ใจในความหมายของภาษาสากลโดยทัว่ถึงกนัทัว่ราชอาณาจกัร 
 มาตรา ๒๕๓ รัฐพึงเขม้งวดกวดขนัในดา้นศิลธรรมและวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ต่าง ๆ ของไทยแก่เยาวชนและนกัศึกษาทัว่ราชอาณาจกัร 
 มาตรา ๒๕๔ รัฐพึงจดัตั้งหน่วยประชาสงเคราะห์ผูย้ากไร้ข้ึนทุกอ าเภอทัว่พระราชอาณาจกัร เพื่อ
ช่วยเหลืออนุเคราะห์ส่งเคราะห์ผูย้ากไร้โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน 

 มาตรา ๒๕๕  รัฐพึงควบคุมค่าครองชีพของประชาชน ใหล้ดต ่าลงกวา่เดิม  โดยควบคุมราคา
สินคา้ทุกประเภท  ไม่ใหจ้  าหน่ายเอาก าไรเกินควรอยา่งเฉียบขาดทัว่พระราชอาณาจกัร 
 มาตรา ๒๕๖  รัฐพึงจดัหารายไดเ้อาเงินตราเขา้คลงัโดยทางอ่ืน ๆ  ไม่ใชข้ึ้นภาษีอากรเอาแก่
ประชาชนในแผน่ดินผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน 



 

 

                                                                                                      พระครูปลดัจ าลอง   ธาราไทย 
                                                                                           เจา้อาวาสวดัอุษาพฒุยาราม   นครนิวยอร์ค 
 
  

บทสรุป 

หลกักำรปกครองแบบตำมหลกัประชำธิปไตย 
 

  จุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของหลกัการปกครองตามหลกัประชาธิปไตยนั้นอยูท่ี่วา่คือท าอะไรหรือ
ปกครองอยา่งไร จึงจะท าใหป้ระเทศชาติและประชาชนในประเทศชาตินั้นเจริญรุ่งเรือง และประชาชน
ไดรั้บความเป็นธรรม หรือมีสิทธิมีเสียงท่ีจะไดร่้วมบริหารประเทศชาติของตน ๆ ท่ีไดเ้กิดมาในแผน่ดินนั้น 
และมีสิทธิรบผดิชอบในทรัพยากรในแผน่ดินนั้นเท่าเทียมกนัมากท่ีสุด และเป็นเจา้ของประเทศชาติและ
ทรัพยากรณ์ธรรมชาติซ่ึงมีอยูใ่นแผน่ดินเหล่านั้น และมีอ านาจเท่าเทียมกนัไม่ตกอยูก่บับุคคลใดบุคคลหน่ึง 
หรือว่าคณะใดคณะหน่ึงโดยการผูกขาดในอ านาจการบริหารปกครองทุก ๆ ชนิดในแผ่นดินหรือ
ประเทศชาติเหล่านั้นเป็นจุดปรงสงคห์รือเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของหลกัประชาธิปไตยทัว่โลก และจ าปกครอง
แบบไหนวิธีใดท่ีจะกระท าใหป้ระเทศชาติเจริญรุ่งเรือง และประชาชนไดรั้บความเป็นธรรมและมีความ
เป็นอยูอ่ยา่งสงบสนัติสุขทัว่ถึงกนัทัว่ราชอาณาจกัรของประเทศนั้น ๆ อนัเป็นเป้าหมายและจุดประสงคท่ี์
แทจ้ริงของหลกัการปกครองตามวิธีการของประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง ฯ  
 ความเป็นจริงแลว้ขา้พเจา้ไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะเบียนหลกัการปกครองแบบประชาธิปไตยเอาไวใ้น 

หนงัสือ (สจัจะธรรมเล่มน้ี) ความตั้งใจเดิมทีเดียวนั้นเกิดจากการท่ีขา้พเจา้ไดร้ะลึกยอ้ยหลงัไปในสมยัท่ี
ขา้พเจา้ไดเ้กิดมาเป็นพระเจา้อโศกมหาราช อยูใ่นประเทศอินเดียนั้น ขา้พเจา้ไดน้ าเอาหลกัการปกครองแบบ
ธรรมาธิปไตยของหกพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้น าเอามาปกครองในสมยันั้น และยงัจ าหลกัการ
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งแม่นย  า เลยอยากน าเอาหลกัการปกครองแบบธรรมาธิปไตยเหล่านั้นมาลงไวใ้นหนงัสือ (สัจ
จธรรมเล่มน้ี) ดงัท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนเป็นค าขวญัเอาไวข้า้งหนา้หนงัสือน้ีแลว้  และอีกประการหน่ึงขา้พเจา้มา
พิจารณาเห็นวา่ตั้งแต่พระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดต้รัสรู้น าเอาสจัจธรรมต่าง ๆ มาเผยแพร่  แม้
ท่ีสุดหลกัการปกครองสตัวโ์ลกในมนุษยก์ต็ามยงัไม่เห็นมีใครเอาหลกัธรรมาธิปไตย  ซ่ึงเป็นหลกัการปกครองท่ี
ดีท่ีสุดหวา่หลกัการปกครองต่าง ๆ นอกเสียในสมยัท่ีขา้พเจา้ไดม้าเกิดเป็นพระเจา้อโศกมหาราชเท่านั้น พน้
จากนั้นมาจนถึงทุก ๆ วนัน้ีกย็งัไม่เห็นมีผูห้น่ึงผูใ้ดไดน้ าเอาหลกัการปกครองธรรมาธิปไตยมาใชอี้ก บดัน้ีก็
ไดผ้า่นพน้ไปถึง ๒๕๓๔ ปีแลว้ ตามสจัจธรรมท่ีแทจ้ริงท่ีเก่ียวแก่การปกครองของมนุษยโ์ลกทุกยคุทุกสมยั
ในรอบของวงจรมหาภทัทกปัป์หรือรอบวงจรของจกัรวาลหน่ึง ๆ นั้นมีอยูแ่ค่สามประการเท่านั้น ในรอบ



ของมหาภทัทกปัหรือจกัรวาลนั้นมีอยูส่ี่ยคุคือ ในยคุมหาภทัรนะยคุในสมยัวฒัมานยคุ ในสมยักลียคุ และใน
สมยัภทัระยคุ  และในยคุท่ีพวกเราอยูเ่ด๋ียวน้ีเป็นไปสมยักลียคุตอนปลาย สตัวท์ั้งหลายใกลด้บัสูญ ในสมยั
กลียคุตอนตน้นั้นมนุษยมี์อายขุยัหา้หม่ืนปีเป็นก าหนดอายขุยั แต่ละยคุแต่ละสมยัมนุษยท์ั้งหลายกจ็ะใช้
หลกัการปกครองสามประเภทหรือสามชนิดเหล่าน้ีคือ 
 ๑. อตัตาธิปไตย ไดแ้ก่การปกครองแบบพระราชาหรือแบบสงัคมนิยมในยคุปัจจุบนัน้ี เปล่ียนแต่
ค าเรียกผูน้ าและผูรั้บช่วงเท่านั้น โลกาธิปไตย  ไดแ้ก่ใชม้นุษยคื์อสตัวโ์ลกหรือประชาชนส่วนมาเป็นใหญ่   
กเ็หมือนกบัประชาธิปไตยในสมยัน้ีนั้นเอง 
 ๒. ธรรมมาธิปไตย ไดแ้ก่ใชธ้รรมเป็นใหญ่คือถือความถูกตอ้งหรือความเป็นธรรมเป็นใหญ่ใน
การปกครองแผน่ดินความจริงแลว้หลกัการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมนุษยน์านาชาติ  ใชป้กครองกนั
อยูทุ่ก ๆ วนัน้ี ไม่ใชว้า่จะพึ่งเกิดมาในสมยัเด๋ียวน้ีกห็าไม่   ถึงแมใ้นยคุหลงัสุดน้ีประเทศองักฤษจะน ามาใช้
ก่อนประเทศอ่ืนกต็าม  ความเป็นจริงแลว้ในสมยัโรมนัเจริญรุ่งเรืองกไ็ดใ้ชห้ลกัประชาธิปไตยมาแลว้เช่นเดียวกนั 
และก่อนพทุธกาลจนถึงในสมยัพทุธกาลพวกมลัละกษตัริย ์ พระเจา้ลิจฉวีทั้งหลายเหล่านั้นกไ็ดน้ าเอา
หลกัการประชาธิปไตยน้ีมาปกครองในประเทศของตน ๆ เช่นเดียวกนั ส่วนหลกัธรรมาธิปไตยจะใชใ้น
สมยัวฒัมาณยคุนั้นเสียเป็นส่วนมาก  เพราะวา่พระบรมโพธิสตัวต่์าง ๆ ได ้ จุติลงมาบงัเกิดเป็นบรม
จกัรพรรดิ หรือพระพทุธสาวกท่ีมีบุญบารมีท่ีจะไดม้าบงัเกิดเป็นพระบรมจกัรพรรด์ิปกครองแผน่ดินเสียเป็น
ส่วนมาก หรือวา่ผูมี้บุญบารมีท่ีมีศิลมีธรรมประจ าจิตสนัดานมาบงัเกิดปกครองแผน่ดินเท่านั้นแต่ขา้พเจา้จะ
เขียนหลกัการปกครองธรรมาธิปไตยลงเอาไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี กเ็พราะเห็นวา่พระบรมโพธิสตัวสุ์มงัคะละ
พระองคไ์ดจุ้ติมาเกิดในประเทศไทยของเราตามวาระท่ีพระองคจ์ะตอ้งลงมาบ าเพญ็บารมีตามยคุตามสมยั
ของพระองคเ์อง และขา้พเจา้มีความเช่ือมนัวา่ขา้ทาสบริวารหรือพทุธสาวกของพระองคต่์าง ๆ กค็งจะลงจุติ
มาบงัเกิดแลว้ในแผน่ดินไทยเราน้ีมีจ านวนไม่นอ้ยเช่นเดียวกนั เพราะวา่เป็นพระประเพณีของพระบรม
โพธิสตัวต่์าง ๆ ท่ีถึงเวลาจะตอ้งจุติมาเป็นมนุษยเ์พื่อบ าเพญ็พระบารมีต่าง ๆ จนกวา่จึงวนัตรัสรู้ทุก ๆ 
พระองคเ์ป็นเช่นน้ี การลงจุติของบริมโพธ์ิสตัวต์ามวาระแต่ละคร้ังแต่ละพระองคน์ั้น จะตอ้งมีขา้ทาสบริวารพทุธ
สาวกท่ีมีความจงรักภกัดีลงจุติมาร่วมบ าเพญ็บารมี หรือลงมาปกป้องภยัพิบติัต่าง ๆ จะมาบงัเกิดข้ึนแก่พระ
บรมโพธิสตัวน์ั้นเป็นจ านวนคราวละมาก ๆ ดว้ยกนั เพราะฉะนั้นผูท่ี้มีอกศุลจิตหรืออกศุลกรรมแก่พระบรม
โพธิสตัว ์ อยา่ไดพ้ยายามคิดกระท าในส่ิงใดท่ีจะขดัต่อสจัจธรรม ซ่ึงเป็นผลลพัธ์เกิดจากกศุลบารมีต่าง ๆ ท่ี
พระบรมโพธิสตัวพ์ึงจะไดรั้บนาติน้ีเลย ถึงแมพ้วกท่านทั้งหลายจะกระท าอยา่งไรกต็าม จะไม่เป็นผลส าเร็จ
อะไรทั้งนั้นทุก ๆ ประการเสียเวลาเปล่า ๆ และจะเป็นครุกรรมในทางอกศุลกรรมในทางอกศุลกรรมแก่ตวั
ท่านเองอีกดว้ย 
 แต่แลว้ขา้พเจา้ไดม้าพิจารณาดว้ยดุลยพินิจแลว้อยา่งถ่ีถว้นตามหลกัสัจจธรรมแลว้ ถา้ขา้พเจา้จะน า
หลกัการปกครองแบบอยา่งธรรมาธิปไตยทั้งหมดเอามาลงเอาไวใ้นหนงัสือ (สจัจธรรมเล่มน้ี) กค็งจะเป็น
หมนัไม่มีประโยชน์อะไร เพราะวา่ในยคุน้ีเด๋ียวน้ีทัว่โลก หลกัการปกครองแบบประชาธิปไตยก าลงัเบ่งบาน
ทัว่โลก คร้ันจะเอาหลกัการปกครองอยา่งอ่ืนน าเอามาให ้ถึงแมจ้ะดีกวา่หรือประเสริฐกวา่มากนอ้ยแค่ไหนก็



ตาม คงจะไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร และจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนและพระบรมโพธิสัตว์
อีกดว้ย จึงไดต้ดัสินจะเขียนหลกัการปกครองตามแบบประชาธิปไตยท่ีอยูใ่นสมยัยคุมนุษยเ์ด๋ียวน้ีทัว่โลก 
ส่วนมากนิยมน าเอามาใชป้กครองบา้นเมืองกนั จึงไดค้น้ควา้น าเอาหลกัการปกครองแบบประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยเราในสมยัเร่ิมตน้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นหลกัรัฐธรรมนูญฉบบัแรกเอามาศึกษาดู เห็นมีอยู ่ ๗ 
หมวดดว้ยกนั มีอยู ่ ๖๘ มาตราเท่านั้น และต่อ ๆ มากไ็ดแ้กไ้ขเพิ่มเติมกนัมาโดยล าดบัตงัแต่ พ.ศ.๒๔๘๒  
พ.ศ.๒๔๘๓ และ พ.ศ.๒๔๘๕ และไดแ้กไ้ขเพิ่มกนัต่อมาจนถึง พ.ศ.๒๕๒๘ พ.ศ.๒๕๓๒ จึงถึง พ.ศ.
๒๕๓๔  โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญการปกครองของคณะ ร.ส.ช. พ.ศ.๒๕๓๔ ท่ีใชป้กครองประเทศชาติ และ
แผน่ดินนั้นมีอยูแ่ค่ ๓๓ มาตราเท่านั้นเอง โดยเฉพาะมาตรา ๓๒ นั้นแสบสุด ขา้พเจา้จึงไดน้ าเอา
รัฐธรรมนูญการปกครองของประเทศไทย น าเอามาปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม เพื่อใหเ้ป็นประชาธิปไตยและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชนชนมากยิง่ข้ึน โดยสมกบัพระราชด ารัสของพระปกเกลา้พระ
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ ท่ีพระองคท์รงด ารัสตรัสเอาไวว้า่ พระองคไ์ม่ตอ้งการท่ีจะมอบอ านาจของดพระองค์
ใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือวา่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือวา่คณะใดคณะหน่ึง โดยการผกูขาดและน าเอาไปใช้
แก่ไพร่ฟ้าประชาชนของพระองค ์ ในทางท่ีไม่เป็นธรรมแก่ราษฎรของพระองคใ์หไ้ดรั้บความเดือดร้อนใน
วนัหนา้ แต่พระองคท์รงมีพดระประสงคจ์ะมอบอ านาจหนา้ท่ีพระองคมี์อยู่ในขณะนั้นใหแ้ก่ประชา
ราษฎรของพระองคท่ี์แทจ้ริง ตั้งแต่วนันั้นจนมาถึงวนัท่ีขา้พเจา้ไดน้ าเอารัฐธรรมนูญการปกครองแผน่ดิน
ของไทยเราเอามาปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม เพื่อใหเ้ป็นประชาธิปไตยและเป็นประโยชน์ต่อไปเทศชาติและ
ประชาชนใหม้ายิง่ขั้นกวา่เดิมน้ี กินเวลาไดผ้า่นพน้ไปถึง ๖๐ ปีมาแลว้ หลกัการปกครองแบบประชาธิปไตย
ท่ีแทจ้ริงกย็งัไม่ถึงมือประชาชนท่ีแทจ้ริงเสียท่ี “ความเป็นจริงขา้พเจา้ไม่มีหนา้ท่ี ๆ จะมาร่างหลกัการ
ปกครองแผน่ดินซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพื่อใชป้กครองแผน่ดิน ขา้พเจา้เห็นวา่เท่าท่ีผา่นมาใชซี้
วิติของขา้พเจา้เท่าท่ีไดรู้้ไดเ้ห็นการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือวา่ร่างรัฐธรรมนูญแต่ละคร้ังนั้นใชน้กัวิชาการหรือผูท่ี้
มีคุณวฒิุและวยัวฒิุตั้งแต่สองร้อยคนข้ึนไปถึงสามร้อยคน ตอ้งเสียเงินงบประมาณแผน่ดินไปคราวละมากๆ 
แต่แลว้หลกัการปกครองก็ยงัไม่ถึงมือประชาชนท่ีแทจ้ริง และยงัเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชนท่ีแทจ้ริงนอ้ยมาก และยงัน าหลกัการเก่า ๆ และคอยตามอยา่งประเทศชาติอ่ืน ๆ เขาอยูเ่สมอมา 
ขา้พเจา้มีความคิดเห็นวา่เราควรจะเป็นตวัของตวัเราเอง และควรคิดคน้หลกัการใหม่ ๆ ท่ีดีกวา่และ
เหนือกวา่นานาประเทศ เอามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อไปเทศชาติและประชาคนไทยของเรา จนนานาชาติ
จะตอ้งมาศึกษาน าเนาหลกัการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยของไทยเราเอาไปเป็นตวัอยา่งในวนัหนา้
จึงจะถูกตอ้ง เพื่อจะไดเ้ป็นเกียรติประวติัของประเทศอนัเป็นท่ีรักและหวงแหนของพวกเราชาวไทยท่ีแทจ้ริง
ความเป็นจริงอีกประการหน่ึงในฐานะขา้พเจา้ไดม้าอยูใ่นสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาถึง ๑๔-๑๕ ปี ไดศึ้กษา
หลกัการปกครองในสหรัฐอเมริกา และความประพฤติของประชาชนส่วนใหญ่ท่ีสหรัฐอเมริกากม็องไม่เห็น
วา่จะดีกวา่ประเทศไทยของเราตรงไหนเลย  บางอยา่งกลบัยิง่แยก่วา่หรือวา่เลวกวา่ประเทศไทยของเราเสีย
อีกมากมาย ถึงแมข้องฝร่ังเศสหรือขององักฤษเช่นเดียวกนั ไม่มีความจ าเป็นอะไรเลยท่ีเราจะเอาตวัอยา่งมา



จากประเทศเหล่าน้ี โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีขา้พเจา้อยูทุ่กวนัน้ียิง่แลว้ การปกครองบา้นเมืองก็
เหลวแหลก เศรษฐกิจกพ็งัพินาศหมด ไม่เห็นวา่จะมีอะไรท่ีจะน าเอามาใชเ้ป็นตวัอยา่งไดเ้ลย 
 ถึงแมว้า่ขา้พเจา้จะไม่มีสิทธิมีส่วนท่ีจะไดร่้างรัฐธรรมนูญการปกครอง ท่ีจะน าเอามาใชป้กครองแผน่ดิน
ท่ีแทจ้ริงไดก้ต็าม ในฐานะท่ีขา้พเจา้ไดจุ้ติลงมาท าธุระในต าแหน่งหนา้ท่ีตามวาระท่ีมีอยูก่ต็ามถึงอยา่งไรขา้พเจา้
กไ็ดเ้กิดมาในแผน่ดินไทยและมารดาเป็นคนไทยดั้งเดิมสมยักรุงศรีอยธุยาไม่มีสายเลือดชาติอ่ืนเจือปนแมแ้ต่
นอ้ยนิด เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นตแ์ท ้กย็อ่มจะมีในเคารพรักชาติ สาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริยท่ี์แทจ้ริง
คนหน่ึง ซ่ึงเหมือนกบัคนไทยท่ีมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริยโ์ดยทัว่ไป จึงได้
น าเอาหลกัการปกครองแผน่ดินแบบประชาธิปไตยอยา่งหยาบ ๆ ท่ีขา้พเจา้ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมเอามาลงไวใ้น
หนงัสือ (สจัจธรรมเล่มน้ี) เพื่อวา่ผูบ้ริหารประเทศชาติหรือผูมี้บุญบารมีคนในคนหน่ึงมาพบมาเจอเขา้  และมี
ความคิดเห็นวา่หลกัการปกครองแผน่ดินน้ีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนท่ีแทจ้ริงแลว้ และไดน้ าเอา 
ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นวนัหนา้ 
 เพราะวา่หลกัการปกครองทั้งหมดน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อชาติ ศาสนา และสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ และประชาชนท่ีแทจ้ริง โดยเฉพาะหมวด (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) เป็นประโยชน์มากดีกวา่ของ
สหรัฐอเมริกาและของฝร่ังเศสและของประเทศองักฤษเสียอีก  ท่ีประเทศเหล่านั้นก าลงัใชป้กครองกนัอยูทุ่ก ๆ 
วนัน้ี และโดยเฉพาะหมวด (๖) (๗) (๘) นั้นเป็นของใหม่ ซ่ึงทัว่โลกไม่วา่ประเทศใดทั้งนั้นไม่มีโอกาสได้
น ามาใชด้ว้ยเหตุผลใด ๆ กต็าม นบัวา่เป็นการโชคดีถา้ประเทศไทยของเราน าเอามาใชก่้อนคนอ่ืนเขา หรือก่อน
ประเทศชาติอ่ืนถึงแมว้า่หมวด (๗) นั้น ในสหรัฐอเมริกาจะน ามาใช ้ แต่กไ็ม่สมบูรณ์แบบ เพราะวา่คนเหล่านั้น
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึงทั้งนั้น พวกเขาไม่ไดเ้ป็นอิสระแก่ตวัเอง และไม่ไดเ้ป็นตวัเอง 
และไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของประชาชนท่ีแทจ้ริง พวกเขาเหล่านั้นจะตอ้งปฏิบติัไปตามกฎของพรรคการเมืองนั้น ๆ
ไม่เป็นตวัของตวัเอง ไม่สามารถท่ีช่วยประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี หรืออยา่งตวัเองมีความประสงคถึ์งแมว้ฒิุสมาชิก
ในสภาของคอง เกรสกต็าม กเ็ป็นสมาชิกของพรรคการเมืองทั้งนั้น ไม่เป็นอิสรเสรี ไม่เป็นประชาธิปไตยแก่
ตวัเอง ทุก ๆ คนจะตอ้งท าตามนโยบายของพรรคนั้น ๆ และโดยเฉพาะในหมวด (๖) และหมวด (๘) ท่ีขา้พเจา้
เขียนเอาไวน้ั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอยา่งมหาศาลเลยท่ีเดียว เพราะวา่ถา้มีผูน้ าเอาหลกัการ
ปกครองทั้งหมดน้ีเอามาใชป้กครองประเทศชาติเป็นทางการจริง ๆ แลว้ จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เรามีกองก าลงั
พลรบเพิ่มข้ึนมา พร้อมท่ีจะรบถึง ๗๔ กองพลใหญ่ ๆ เลยท่ีเดียว ถา้ประเทศชาติอยูใ่นภาวะคบัขนั เกิดสงคราม
หรือเกิดความไม่สงบข้ึนภายในประเทศชาติของเรา หรือวา่ถา้ประเทศชาติอยูใ่นความสงบสุข เรากมี็กองก าลงั
ทัว่ราชอาณาจกัร คอยดูแลรักษาความสงบสุขของประชาชนทัว่ราชอาณาจกัร และคอยพิทกัษรั์กษากฎหมาย
และรัฐธรรมนูญการปกครองแบบอยา่งประชาธิปไตย และคอยปราบปรามผูท่ี้กระท าผดิกฎหมาย ไม่วา่จะเป็น
ประชาชนหรือวา่ขา้ราชการทุก ๆ ระดบัชั้นทัว่ราชอาณาจกัร และโดยเฉพาะการสมคัรเป็นผูแ้ทนราษฎรกดี็ 
หรือวา่การสมคัรเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือต าแหน่งหน่ึงกต็ามในแผน่ดินหมดสิทธิท่ีจะมาใชซ้ื้อเสียงไดอี้ก
แน่นอน และขา้พเจา้มีความเช่ือมัน่วา่ต่อไปในแผน่ดินไทยจะอยูก่นัอยา่งร่มเยน็เป็นสุข โดยหาผูท่ี้จะฝ่าฝืน
กฎหมายไดย้าก เพราะมีต ารวจประชาธิปไตยทัว่ราชอาณาจกัรคอยเป็นหูเป็นตาแทนคณะรัฐบาล และประชาชน     



ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัทั้งสามคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยอ์ยา่งถวายชีวิต ส่วนหมวด (๘) นั้น
หมายถึงความเป็นอยูข่องประเทศชาติและประชาชนและในดา้นเศรษฐกิจต่างๆ และในดา้นการคลงั การพาณิชย์
และการอุตสาหกรรมและกสิกรรม การศึกษาและสาธารณสุขและการพฒันาทอ้งถ่ินต่าง ๆ และการลงทุน 
ทรัพยากรของชาติจะไม่ตกเป็นของชาวต่างชาติอยา่งทุกวนัน้ีความเป็นจริงแลว้หลกัการปกครองทุก ๆ ชนิดทั้ง 
๓ ประการดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ถา้น าเอามาใชก้นัใหส้มบูรณ์แลว้กดี็ดว้ยกนัทั้งนั้น แต่วา่ผูท่ี้น าเอามาใชน้ั้นมี
ความสามารถน าเอามาใชไ้ดแ้ค่ไหน คือถา้น าเอามาอยา่งหยาบ ๆ กจ็ะไม่มีผลดีเท่าท่ีควร หรือเรียกกนัง่าย ๆ ก็
คือไดผ้ลลพัธ์นอ้ยมาก หลกัประชาธิปไตยน้ีกเ็ช่นเดียวกนั ถา้จะน าเอามาใหล้ะเอียดแลว้กต็อ้งยกต าแหน่งและ
อ านาจและหนา้ท่ีต่าง ๆ ของกระทรวงต่าง ๆ ทุก ๆ กระทรวงเอามาไวใ้นต าบลและหมู่บา้นทั้งหมดทัว่
ราชอาณาจกัร จนถึงในครัวเรือนและบุคคลทั้งหมดทัว่แผน่ดิน ความเป็นจริงแลว้ขา้พเจา้จะเขียนหลกัการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอยา่งละเอียดเอาไวใ้นหนงัสือน้ี กลวัวา่ประชาชนจะมองเห็นวา่เป็นเร่ืองยุง่ยาก ไม่สามารถจะ
ปฏิบติัตามได ้ หลกัการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีขา้พเจา้เขียนมาน้ีเพียงหยาบ ๆ พอใชไ้ดเ้ท่านั้น ถา้อยา่ง
หยาบยงัใชไ้ม่ไดแ้ละวจะไปใชอ้ยา่งละเอียดไดอ้ยา่งไรกนั ฯ (จุดประสงคข์องขา้พเจา้ผูเ้ขียนมาทั้งหมดน้ี เพื่อ
เป็นวิทยาทาน เพื่อโพธิญาณในอนาคตเท่านั้น) 

 
 

ต ำรวจประชำธิปไตย 
จะต้องอยู่ในอุดมกำรณ์ดงัต่อไปนี ้

 
 ต ารวจพิทกัษ ์                  ประชา                      ธิปไตย 
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                           สละชีพ                            เพื่อชาติ                    ศาสน์กษตัริย ์
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หลกัพฒันำพืน้ที่ที่แห้งแล้ง 
 

 ขา้พเจา้ขอเสนอความเห็นเอาไวใ้นท่ีน้ีเลก็นอ้ย 
 พดูถึงการพฒันาพื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีแหง้แลง้ภายในประเทศไทยแลว้ 
ถา้จะกระท าใหพ้ื้นท่ีชุมฉ ่ามีน ้ าอุดมสมบูรณ์โดยการลงทุนเพียงเลก็นอ้ยแต่ไดผ้ลมหาศาลกนัแลว้ 
จะตอ้งกระท าการวางท่อน ้าไปทัว่บริเวณในพื้นท่ีนั้น ๆ โดยใชท่้อเมนตใ์หไ้ดข้นาดคนเดินผา่นเขา้ไปไดใ้ช้
ท่อสมยัใหม่คือ ไฟเบอร์กาลส ขดุลึกลงไปหา้เมตร เสร็จแลว้กลบไวเ้หมือนเดิม พื้นท่ีนั้น ๆ กจ็ะไม่เสียใชท้  า
เกษตรหรือปลูกตน้ไมแ้ละพืชไร่ต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย และท่อชนิดน้ีจะอยูไ่ดเ้ป็นพนั ๆ ปีโดยไม่เสียหายหรือวา่
ช ารุดอะไรเลย ลงทุนนอ้ยผลลพัธ์มหาศาลต่อประเทศชาติและแผน่ดิน โดยเฉพาะพื้นท่ีทางภาคอิสานนั้น ถา้
กระท าพฒันาดงักล่าวแลว้จะไดรั้บประโยชน์มากมายเลยทีเดียว และแหล่งน ้าทางแม่น ้าโขงนั้นมีประโยชน์
มาก ตน้น ้าไดไ้หลมาจากยอดภูเขาหิมาลยัผา่นประเทศจีนและพม่าเขา้มายงัแม่น ้าโขงจะไม่ขาดสายและ
เหือดแหง้อยา่งแน่นอน จะกระท าใหภ้าคอีสานประเทศไทยของเรา อุดมสมบูรณ์ไปดว้ย พืชพนัธ์ุธญัญาหา
ราต่าง ๆ นานาชนิดอยา่งแน่นอน ดีกวา่ท่ีจะท าเข่ือนต่าง ๆ เสียอีก อยา่งนอ้ยพื้นท่ีต่าง ๆ กจ็ะไม่ตอ้งสูญเป็น
หม่ืน ๆ ไร่ และไม่กระท าใหป้ระชาชนซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีเดิมเคยท ามาหากินอยูแ่ลว้ไดรั้บความเสียหาย และ
การลงทุนใชจ่้ายระยะยาวและระยะสั้นนั้นนอ้ยกวา่กั้นมากมายเลยทีเดียว ผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บนั้นกแ็ตกต่าง
กนัมาก และระยะเวลาท่ีจะกระท าการก่อสร้างเข่ือนกบัการวางท่อนั้นกต่็างกนัเทียบกนัไม่ไดเ้ลยทีเดียว 
ขา้พเจา้ไม่รู้วา่นกับริหารประเทศไทยของเราเคยน าเอาเร่ืองน้ีมาพิจารณาบา้งหรือเปล่า ถา้ยงัไม่เคยเอามา
พิจารณา กข็อใหน้ าเอาหลกัอนัน้ีมาพิจารณาดูบา้ง จะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไทยของเราต่อไปวนั
หนา้และต่อ ๆ ไปดว้ย ในประเทศอ่ืน ๆ เขาเช่น ประเทศอิสราเอลหรือในประเทศแถบอาหรับต่าง ๆ  นั้นเขา
ท าน ้ าทะเลซ่ึงเป็นน ้าเคม็ใหเ้ป็นน ้าจืด และวางท่อต่อเขา้มาท าพืชไร่ เขายงักระท ากนัไดเ้จริญรุ่งเรือง แต่
ประเทศไทยของเราโชคดีไม่ตอ้งท าถึงขนาดนั้น เพียงแต่ต่อท่อเอาน ้าท่ีมีอยูใ่นแม่น ้าโขงหรือวา่แม่น ้าสาย
ต่าง ๆ เอามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เท่านั้น ฯลฯ 

 

 

 

 



 

 

 

                                              ( ต ำรำ ) 
                                          ว่ำนวเิศษอนัศักดิ์สิทธ์ิ 
                                 ของพระครูปลกัจ ำลอง   ธำรำไทย 
                 วดัดำวดงึษำรำม  ต.บำงยีข่นั  อ.บำงกอกน้อย  จ.ธนบุรี 

(สงวนลขิสิทธ์ิ) 
 

 ๑.  ว่ำนมหำเสน่ห์  หวัคลา้ยรากหญา้คา หวัเป็นแง่งติดกนัคลา้ยหวักระชาย ตน้ใบคลา้ยขม้ินขาว 
มีสีเขียวอ่อน ดอกคลา้ยดอกผก้กาดหรือหวัแหวน  แต่เกษรเหลืองเหมืนสีของดอกรวมกนัเป็นช่อคลา้ยดอก
พริกไทย วา่นชนิดน้ีเป็นวา่นพระยาเทครัว ปลูกไวใ้นท่ีใดเม่ือออกดอก กล่ินหอมออกไปถึงไหน ในบริเวณ
นั้นจะพากนัดอกทองไปทั้งส้ิน ถา้จะแกห้รือกนัความบดัสี เม่ือวา่นนั้นออกดอก ใหเ้ดด็ดอกวา่นนั้นท้ิงเสีย
หรือไม่ท้ิงจะเอาไปใชเ้ป็นประโยชน์ตามความประสงค ์ หวัหรือปลูกไวใ้นบา้นเป็นเมตตามหานิยมไม่เกิด
โทษวา่นดอกทองกเ็รียก 
 ๒.  ว่ำนสำวหลง  ใบเหมืนขา แต่ปลายใบแหลมกวา่ใบข่า ตน้เหมือนตน้ข่า หวัเหมือนหวัตะไคร้ 
รากเหมือนรากหญา้คา หรือหวัคลา้ยหญา้ชนันะกาด รากนั้นยาวมาก เล้ือยไปตามผวิดิน วา่นชนิดน้ีหายาก 
มกัจะมีอยูใ่นจงัหวดักบินทร์บุรี เพราะเป็นเมืองกะลิล วา่น ๆ ตน้น้ีหอมทั้งใบ หอมทั้งตน้ หอมทั้งราก ดอก
เป็นพวง ๆ เหมือนช่อพริกไทย ดอกมีสีเหลือง กล่ินหอมมาก ถา้ผูใ้ดพบเห็นน ามาปลูกไวก้บับา้นหรือร้านคา้ 
หรือบริษทัหา้งร้านต่าง ๆ หรือปราสาทในเขตพระราชวงัจึงจะสมควร เพราะวา่นตน้น้ี ใบ ตน้ ดอก ไม่เป็น
เสนียดจญัไร เป็นแต่เมตตามหานิยม โดยมากคณาจารยค์ร้ังแต่โบราณท่านกล่าวไวว้า่ วา่นตน้น้ีถา้ท่ีดีแลว้
เอารากมาฝนหรือบดเป็นผงผสมกบัสีผึ้ง หรือแช่น ้าจนัทร์ หรือแต่รากอยา่งเดียวติดตวัไป ผูค้นทั้งเมือง
ยอ่มจะรักและหลงงงงวยทั้งส้ิน วา่นชนิดน้ีบางคณาจารย ์
เรียกวา่ วา่นฤาษีประสม บางคณาจาร์เรียกวา่วา่นสาวหลง มีในต าราสมุดข่อย หรืออีกนยัหน่ึงเรียก วา่ฤาษี
สร้าง ผูใ้ดปลูกไวก้บับา้นยอ่มเป็นสิริมงคลเป็นเมตตามหานิยม เป็นยอดแห่งมหาเสน่ห์ เป็นพระยาเทครัว 
เป็นยอดแห่งผงอิทธิเจ ใชไ้ดทุ้กอยา่งวิเศษนกั เม่ือจะใชว้า่นน้ีผสมกบัสีผึ่งปากใหว้า่คาถาดงัน้ี มะอะอุ 
พทุธสงัมิ จิเจรุนิ นะชาลีติ อิสวาสุ อิทธิเจนะโส อาคจัฉาหิ ติวิตตพัโพ สัมมา สัมมา นาชะลีติ ปิยงัมามะ เจด็
คาบ เสกข้ีผึ่งสีปาก เวลาปลูกตอ้งวนัจนัทร์ ใหห้นัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเม่ือปลูกอธิษฐานตามความ
ประสงค ์ตีค่าไวแ้สนพนัต าลึงทอง 
 ๓.  ว่ำนเสน่ห์จันทร์มหำโพธ์ิ  ตน้ ใบ กา้น คลา้ยเสน่ห์จนัทน์ขาว ผดิกนัแต่ใบเขียว กาบทอ้งใบ
ขาว ปลายใบแหลมเหมือนใบโพธ์ิ กล่ินหอมมาก หอมใบ หอมกา้น หอมตน้ หอมหวั หอมราก หอมกระทัง่



ดินท่ีปลูก ดอกเหมือนดอกจ าปีตูม วา่นน้ีชอบข้ึนในท่ีเยน็หรือใตต้น้ไมท่ี้มีแดดส่องร าไร วา่นน้ีไม่โทรม
ปลูกไดต้ลอดปี วา่นเสน่ห์จนัทน์มหาโพธ์ิน้ีหอมกวา่วา่นเสน่ห์จนัทน์ทั้งปวง ปลูกไวก้บับา้นเป็นสิริมงคล 
เป็นเสน่ห์มหานิยม ปลูกไวต้ามร้านคา้หรือเรือคา้ ท าใหข้ายของดี ถา้จะใหดี้ยิง่กวา่น้ี พอหวัแก่ดีแลว้ใหท้ า
กระทงสามมุม หมากสามค า เบ้ียแกส้ามเบ้ีย เสกดว้ยนะโมเจด็อึดใจ แลว้ท าพลีกรรมพูดเองเออเองตามความ
ประสงค ์  เอาน ้ามนัประพรมแลว้ขดุวา่นนั้น  เอาหวัแกะเป็นรูปเบ้ียแก ้ เอาเบ้ียใส่ลงในขนั เอาน ้ามนัจนัทน์
ใส่ใหท่้วมหลงัเบ้ีย แลว้เอาเขา้โบสถห์ปลุกเสกดว้ยอิติปิโส จนเบ้ิยเดินไดเ้ป็นทกัษิณาวรรตรอบขนั
ประเสริฐนกั ถา้จะไปในสถานท่ีใด ๆ เอาน ้ามนัทางหนา้ผาก ขนุนางทา้วพระยาทั้งหลายเห็นรักเหมืนบุตร
น ้ามนัส่งกล่ินไปถึงไหน ท าใหค้นรักนิยมไปถึงนั้นอยูย่งคงกระพนัดว้ย ไปไหนเป็นเมตตามหานิยม เป็นสิริ
มงคลวิเศษยิง่นกั  
 ๔.  ว่ำนดอกทองตัวจริง ตน้ ใบ หวั ราก คลา้ยรากหญา้คา หวั ราก คลา้ยรากหญา้คา หวัคลายวา่ว
เทพร าลึก ใบคลา้ยวา่นมหาอุดมร่องทางแดง ใบเลก็กวา่วา่นมหาอุดม หวัเลก็กวา่ เน้ือในหวัเป็นสีขาว หวั
เป็นขอ้ ๆ เป็นเปลาะ หวัมกัจะเป็นสงกลม หวัแก่นั้นแหลมเหมือนวา่นดินสอฤาษี ดอกเป็นสีเหลือง เม่ือดอก
ข้ึนมานั้นคลา้ยกระเจ้ียวเดก็วา่นชนิดน้ีใชไ้ดท้ั้งใบ ทั้งตน้ ทั้งหวั ทั้งดอก ทั้งราก หรือน ้าท่ีรด ตน้วา่น ถา้น ้ า
นั้นไหลไปสารทิศท่ีใดยอ่มดอกทองถึงท่ีนั้น เอกหวัหรือใบหรือตม้ใส่ไปในโอ่งน ้ากเ็สียทั้งโอ่ง ใส่ไปในบ่อ
กเ็สียทั้งบ่อ หรือดอกมีกล่ินหอมไปถึงไหน หรือบริเวณใด ๆ ในบริเวณนั้นกย็อ่มเสียไปทั้งหมด เม่ือมีดอก
ใหเ้อาส่ิงท่ีไม่ท าใหก้ล่ินออกไดค้รอบไว ้หรือเดด็ท้ิงเสีย หรือเอาไปใชเ้ป็นประโยชน์ตามความประสงค ์สุด
แทแ้ต่จะใชห้วั ตน้ ดอก ใบ ใชไ้ดเ้หมือนกั้นวิเศษนกัแล 
 ๕.  ว่ำนเสน่ห์จันทน์แดง  ตน้ ใบ ราก ดอก มีลกัษณะเหมือนวา่นเสน่ห์จนัทน์เขียว 
 ๖.  ว่ำนเสน่ห์จันทน์เขียว  ตน้ ใบ ดอก  มีลกัษณะเหมือนเสน่ห์จนัทน์แดง เสน่ห์จนัทน์เขียว ใบ
เขียว กา้นเขียว กาบเขียว ปลายใบไม่แหลมเหมือนเสน่ห์จนัทน์แดง เสน่ห์จนัทน์เขียว เสน่ห์จนัทน์ 
แดงสองชนิดน้ีมีกล่ินไม่ค่อยเหมือนเสน่ห์จนัทน์ขาว หรือมหาโพธ์ิ วา่นสองชนิดน้ีใชป้ลูกไวใ้นบา้นเป็น
เสน่ห์มหานิยมคา้ขายดี ถา้จะใหดี้ยิง่กวา่น้ี เอาหวัมาแกะเป็นรูปนางกวกั ท าพิธีปลุกเสกคลา้ยวา่นมหาโพธ์ิ ก็
ท าใหข้ายของดี เป็นเสน่ห์มหานิยมแก่เจา้ของวิเศษนกัแล 
 ๗.  เสน่ห์จันทน์ขำว  ตน้ ใบ หวั คลา้ยเสน่ห์จนัทน์มหาโพธ์ิ กา้นขาว ใบเขียว ร่องทางใบขาว
นวล มีกล่ินหอมเท่ากบัเสน่ห์จนัทน์มหาโพธ์ิ หอมใบ หอมกา้น หอมราก หอมหวั หอมทุกอยา่ง วา่นชนิดน้ี
ปลูกคู่ไวก้บัเสน่ห์จนัทน์มหาโพธ์ิ ท าใหเ้กิดเมตตามหานิยม เป็นสิริมงคลและท าใหเ้กิดลาภผลทุกส่ิงทุก
ประการ ยอ่มเป็นเสน่ห์แก่มหาชนทั้งปวง ปลูกไวใ้นบา้นหรือร้านคา้ยิง่ประเสริฐนกัแล 
 ๘.  ว่ำนเสน่ห์จันทน์ทอง  ใบ ตน้ ราง คลา้ยกบัแหว้หมูแต่หวัใหญ่กวา่ ดอกมีเกสรเหลือง หวั
เหมือนหวักระเทียมโทน มีกล่ินหอมยิง่กวา่น ้ ามนัจนัทน์ปลูกไวก้บับา้นหรือร้านคา้ หรือหา้งร้านบริษทัต่าง 
ๆ ยอ่มเป็นเสน่ห์มหานิยมน าลาภมาให ้ ท าใหข้ายของดี ติดต่อการคา้ดี เวลาปลูกวา่นน้ีใหป้ลูกวนัเกิดของ
เจา้ของ เช่น เกิดวนัอาทิตยก์ป็ลูกวนัอาทิตย ์ วา่นน้ีเป็นวา่นเส่ียงทา้ยอธิษฐานเอกเถิด ถา้จะใหเ้ป็นเสน่ห์
เมตตามหานิยม เอาหวัวา่นน้ีมาประสมกบัสีผึ่งสีปาก เสกดว้ย พทุธ สงัมิ ยอดศิลสามคาบ วิเศษนกั 



 ๙.  ว่ำนเสน่ห์จันทน์หอม  หวัเหมือนหวัเปราะ ใบเหมือนใบกยุช่าย  หอมทั้งหวั หอมทั้งใบทั้ง
ตน้ รากวา่นชนิดน้ีอยากรู้อยากรู้วา่เป็นเสน่ห์จนัทน์หอมจริงหรือไม่ ไหเ้อาใบวา่นน้ีมาขยี้บนฝ่ามือ หอมถึง
หลงัมือ วา่นชนิดน้ีปลูกตามร้านคา้ หรือเดด็ใบใส่กระจาดไปขาย ท าใหข้ายของดี วิเศษนกั 
 ๑๐.  ว่ำนจันทโครพ   ใบ ตน้ หวั คลา้ยขม้ินธรรมดา แต่หวันั้นผา่ลงไปมีสีขาวนวล รสหอมเยน็ 

สรรพคุณปลูกไวก้บับา้นเป็นเมตตามหานิยม เป็นมหามงคล ถา้จะใหค้งทนต่อศาสตราอาวธุทั้งปวง ตอ้งเอา
หวัวา่นน้ีมาเสกดว้ย อุทธงั อตัโธ นะโม พทุธายะ นะมะพะฑะจะพะกะสะ เจด็คาบ ครบแลว้เน้ือหนงัจะชา
จนต่อ มีด ไม ้หอก ดาบ ธนู ปืน ไดทุ้กสอยา่งวิเศษนกั 
 ๑๑.  ว่ำนหัวใหญ่  ตน้ ใบ คลา้ยขม้ิน แต่หวัใหญ่มาก เป็นวา่นท่ีเหนียวศกัด์ิสิทธ์ิ โบราณนบัถือ  
บางท่ีเรียกวา่สามพนัตึง คงทนต่อกะบอง มีด หอก ดาบ แหลม หลาว อาวธุทั้งปวง หวัเอามาดองกบัเหลา้กิน
เป็นยากระษยัเบาแดง เหลืองขุ่นขน้ และยงัอยูค่งกระพนัชาตรีวิเศษนกัแล 
 ๑๒.  ว่ำนพระยำหัวเดียว  ใบเหมือนใบกยุช่ายแต่เลก็กวา่ ค่อนขา้งกลม หวักลมเหมือนหวัแหว้
จีน ปลูกไวสิ้บปีกไ็ม่มีหน่อ ถา้จะเอาพนัธ์ุตอ้งใชเ้มด็ท่ีปลายใบมาเพาะจึงเกิดพนัธ์ุ เพราะวา่นชนิดน้ีเป็นวา่น
ท่ีเหนียวอยา่งยอด ถา้ปลูกไวรั้บประทานเขา้ไปหมดทั้งสามหวั ตายไปเผาไม่ไหม ้ เพราะกินวา่นชนิดน้ีเขา้
ไปแลว้ เดินในหนาม นอบบนตะปูได ้และคงทนต่ออาวธุทั้งปวง หรือของท่ีมีคม ถา้เอาหวัมาฝนทามือและ
เทา้ ชกต่อยเจบ็ปวดยิง่นกั วา่นน้ีวิเศษนกัแล 
 ๑๓.  ว่ำนช้อยนำงร ำ  วา่นชนิดน้ีใบคลา้ยใบมะยมกลางใบนวลขาว หรือใบคลา้ยใบพิกลุ วา่น
ชนิดน้ีไม่มีหวั มีตน้กบัรากใบเท่านั้น โบราณเรียกวา่วา่นกายสิทธ์ิ หรือเรียกวา่นากกวกั แต่ใบใหญ่ไม่กวกั 
ใบเลก็กวกัไปมาได ้วา่นน้ีปลูกไวก้บับา้น เป็นเมตตามหานิยม จะกวกัเงินทองมาใหส้มความปรารถนา และ
เป็นยาฆ่าปรอทไดด้ว้ย 
 ๑๔.  ว่ำนเศรษฐีขอด (กอบทรัพย)์  ใบหรือรากคลา้ยแปดหอม หรือใบกุยช่าย แต่ใบมว้นพบัเป็น
วงกลมเขา้หาตน้ วา่นชนิดน้ีเป็นวา่นเส่ียงทาย ปลูกไวใ้นบา้นเป็นวา่นมหานิยม ปลูกไวร้้านคา้ท าใหข้ายของ
ดียิง่นกั 
 ๑๕.  ว่ำนเศรษฐีธรรมดำ   ใบเหมือนใบกยุช่าย หวัเหมือนหวัหอม แต่มีสีด า หอมด ากเ็รียก
พงัพอนไฟกเ็รียก เสือร้องใหก้เ็รียก แกพ้ิษ แผล ฝี ทุกชนิดแลว้ คงกระพนัชาตรี ดว้ย  
 ๑๖.  ว่ำนเศรษฐีเรือนนอก  ใบคลา้ยเศรษฐีเรือนใน ผิดก็แต่ริมใบขาว กลางใบเขียว ใบเรียว
และขาว 

 ๑๗.  ว่ำนเศรษฐีเรือนใน  ลกัษณะทุกอยา่ง  ใบ  ตน้  ราก  คลา้ยเศรษฐีเรือนนอก กลางใบขาว ริม
ใบสองขา้งเขียว 

 ๑๘.  ว่ำนเศรษฐีเรือนเตีย้  ตน้ใบคลา้ยเศรษฐีกอบทรัพยแ์ต่ใบเลก็กวา่ สรรพคุณใชเ้หมือนเศรษฐี
ขอด ปลูกไวเ้ป็นเมตตามหานิยม น าลาภมาให ้



 ๑๙.  ว่ำนเศรษฐีอนิเดีย  ตน้และใบคลา้ยเศรษฐีเรือนนอก แต่ใบสนับางกวา่ ใบมีริมขาวนอ้ย หวั
เหมือนเทียนไข ปลูกไวเ้ป็นเมตตามหานิยมน าลาภมาให ้ วา่นน้ีถา้จะเป็นเศรษฐี เจริญรุ่งเรืองวิเศษนกัแล 
 ๒๐. ว่ำนเศรษฐีนำงกวัก  ตน้ใบคลา้ยเศรษฐีธรรมดา  หรือวา่นมหาเศรษฐีกเ็รียก หวัคลา้ยหอม
ใหญ่ ใบคลา้ยเฒ่าหนงัแหง้แต่มีกา้นยาว ใบใหญ่กวา่เศรษฐีทุกชนิด ปลูกไวใ้นบา้นเป็นเสน่ห์มหานิยม  
จะน าลาภมาให ้เป็นวา่นเส่ียงทายไดอ้ยา่งดี ถา้เจา้ของท่ีปลูกวา่นน้ีไว ้จะเป็นเศรษฐีหรือเจริญรุ่งเรืองวา่นน้ีก็
งอกงาม แตกกาบ แตกกอดี ไม่หงอยไม่เฉา ถา้ผูป้ลูกไม่เจริญรุ่งเรือง วา่นนั้นเห่ียวแหง้ทรุดโทรมทนัที 
เพราะวา่นน้ีเม่ือปลูกตอ้งใหอ้ธิษฐานเอาตามตามประสงค ์
 ๒๑.  ว่ำนเศรษฐีใบโพธ์ิ  ใบคลา้ยใบโพธ์ิ  หวัคลา้ยหวัเสน่ห์จนัทน์แดง แต่ใบกบัหวักินเขา้แลว้ 
คนัคอมาก วา่นชนิดน้ีปลูกไวก้บับา้นท าใหร่้มเยน็เป็นสุข ใหเ้กิดลาภสกัการะเนือง ๆ แถมหวักบัใบกินแลง้
ยงัอยูค่งกระพนัชาตรีอีกดว้ย ถา้เอาหวัวา่นแก่ ๆ มาแกะเป็นรูปพระภควมัยิง่วิเศษนกั ใชใ้นทางคงกระพนั
ชาตรี และเป็นเมตตามหานิยมเป็นมงคลยิง่นกั 
 ๒๒.  วำนเศรษฐีใบพำย  หรือนางกวกัทองกเ็รียก ใบคลา้ยใบพาย ตน้คลา้ยตน้ธรณีสาร ดอกงาม
ยิง่นกั วา่นชนิดน้ีปลูกไวก้บับา้นเป็นสิริมงคล กวกัเงินกวกัทอง เกิดลาภผลทุกประการ เป็นม่ิงขวญัแก่ผูป้ลูก  
ท าใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขวิเศษยิง่นกั 
 ๒๓.  ว่ำนเทพร ำลกึ  สี ใบ หวั เหมือนสีปูนแหง้ ตน้ใบเหมือนขม้ินขาว ปัดตลอด หวัเลก็ยาว 
เล้ือยออกไปเหมือนรากหญา้คา ดอกเหมือนดอกกระเจียว สีเขียวสลบัขาว ใชใ้นทางเมตตามหานิยมและเป็น
ยอดมหาเสน่ห์อยา่งยิง่  และปลูกไวเ้ป็นมงคลแก่บา้น  ถา้เอาหวัติดตวัไปเป็นมหาเสน่ห์และคงกระพนัชาตรี
ดว้ย ถา้จะใชเ้ป็นคงกระพนั กินเสกดว้ย  นะโม พทุธายะ สามจบ ถา้จะติดตวัไปหาลาภใหเ้สกดว้ย นะชาลีติ 
พทุธะสังมิ มะอะอุ สามจบ 
 ๒๔.  ว่ำนเทพร ำจวน  ใบตน้เหมือนขม้ิน หวัคลา้ยแหว้หมู แต่หวัมีรากเล้ือยไปเหมือนรากหญา้
คา สีเน้ือแหว้หมู แต่หวัมีรากเล้ือยไปเหมือนรากหญา้คาในหวัขาวนวล ใบเหมือนวา่นเพชรนอ้ยหรือใบขม้ิน
ธรรมดาแต่เลก็ สรรพคุณใชท้างเมตตามหานิยม และเป็นสิริมงคลในทางเจา้ชู ้ เอาหวับดผสมกบัน ้าผึ้งเสก
ดว้ย มะอะอุ พพัตัถะปูชิตา สัพพโกตวิวาสสันติ เอหิมะมะ อิธะ เจตะโส ทพัหงั พนัหาทิ ถามะโส 

 ๒๕. ว่ำนดินสอฤำษี  หวัแหลมเหมือนปลายดินสอ กา้นใบเหมือนวา่นเหลก็ไหลใบโตกวา่ หวั
แยกออกแทงหน่อ คลา้ยรากหญา้คา มีไหลออกมาแลว้จะโพล่ข้ึนพนัดิน เล้ือยไปตามหนา้กระถาง ดอก
เหมือนดอกกระเจียว ดอกสีชมพสูบัขาวนวล ออกกดอกมาแลว้หลบอยูใ่นขอบเขตบริเวณนั้น จะท าใหเ้กิด
วิปริตเหมือนวา่นดอกทอง เม่ือออกดอกมาแลว้ควรจะเดด็ท้ิงเสีย เม่ือไม่ท้ิงจะเกบ็ไวเ้ป็นประโยชน์ 
ใชใ้นทางเมตตามหานิยม กค็วรเอาออกนั้นแช่ไวใ้นน ้ามนัจนัทน์ ติดตวัไวเ้ป็นมหาเสน่ห์วิเศษยิง่นกั 
 ๒๖.  ว่ำนช้ำงผสมโขง  หวัเหมือนหน่อไม ้ สีเขียว ใบเหมือนใบขา้ว หวัติดตวัไปไหนเป็นมหา
นิยม เป็นมหาเสน่ห์ ตอ้งตาผูค้นทัว่ไป ถา้จะใหเ้ป็นพระยาเทครัว เป็นมหาเสน่ห์ตอ้งตาผูค้นทัว่ไปตอ้งเอา
หวัต าเป็นผงโรยในตุ่มน ้า คนในบา้นนั้นจะหลงรักเราทั้งบา้นแล ถา้ปลูกไวก้บับา้นกเ็ป็นมหานิยม 



ต่อครอบครัวของผูน้ั้นดว้ย  ถา้ออกดอกมาจะเกิดลาภแก่ผูน้ั้นดว้ย  เพราะวา่นน้ีเป็นวา่นเส่ียงทาย ให้
อธิษฐานเอกเถิด 
 ๒๗.  ว่ำนเพชรไพรวนั   ใบ ตน้ หวั คลา้ยวา่นเพชรใหญ่ ใบเขียวและหนากวา่ ดอกเหมือนดอก
ผกากรอง มีสีขาว ดอกหอมเหมือนดอกกะถิน ถา้ผูใ้ดปลูกวา่นน้ีไว ้ท่านจะมีลาภและใชใ้นทาง 
เมตตามหานิยมยิง่นกั และยงัใชใ้นทางคงกระพนัชาตรีไดอี้กดว้ย 
 

 ๒๘.  ว่ำนนำงพญำหงส์ทอง  ใบ ตน้ หวั คลา้ยขิง ดอกสีขาว มีกล่ินหอม  ปลูกไวก้บับา้น หรือ
เอาหวัติดตวัไปสารทิศใดกดี็  ยอ่มเป็นมงคลและเกิดเมตตามหานิยมในตวัยิง่นกั เม่ือเวลาจะใชใ้หเ้อาหวัวา่น
น้ีเสกดว้ยคาถา มะอะอุ พทุธสงัมิ นะชา ลีติ สามจบ แลว้เอาหวัวา่นน้ีติดตวัไป จะปรารถนาส่ิงใดกส็ าเร็จทุก
ประการ 
 ๒๙.  ว่ำนกระแจะจันทน์  ใบ ตน้  หวั เหมือนวา่นเปรอะทุกประการ ผดิแต่ขอบใบแดง หนา้ใบ 

เขียว หลงัใบนวล มีกล่ินหอมมาก วา่นน้ีโบราณท่านกล่าววา่เป็นวา่นท่ีมีอภินิหารในทางหาลาภ และวา่นน้ี
มาจากหงสาวดี ถา้ผูใ้ดพบแลว้ใหเ้อกมาปลูกไวก้บับา้นจะเกิดลาภเนือง ๆ หรือคา้ขายกค็า้ขายดีถา้จะใหเ้ป็น
เสน่ห์เมตตามหานิยม กข็ดุเอาหวันั้นมาผสมสีผึ้งกบัน ้ามนัจนัทน์ เค่ียวใหเ้ป็นน ้ามนัหอมใชใ้นทางเมตตา
มหานิยม 

 ๓๐.  ว่ำนขุนแผนสะกดทพั  ลกัษณะตน้  ใบ คลา้ยวา่นนางลอ้ม  หวัเหมือนหวัหอมใหญ่ เปลือก
หวัเป็นสีน ้าตาลไหม ้ ถา้จะใชเ้ป็นทางยางรักษาโรค กินแกธ้าตุพิการ ถา้จะใชใ้นทางเมตตามหานิยม ใหเ้อา
หวัวา่นนั้นติดตวัไป เสกดว้ยคาถาฤาษีแปลงสาส์น ภะคะวา สุคะโต อะระหงั เจด็จบจะท าใหเ้คลิบเคล้ิมและ
หลงใหลงวยงง ถา้จะใหอ้ยูค่งกระพนัชาตรี เสกดว้ยนะโม พทุธายะ 
 ๓๑.  ว่ำนไก่ขัน  ใบ ตน้  คลา้ยขม้ินธรรมดาแต่ใบเลก็กวา่ ยาวแหลม หลงัใบเป็นขนสีนวล หวัมี
ลกัษณะเหมือนหวัไก่ สีในหวัสีเหลืองอ่อน ๆ เม่ือหวัแก่แลว้จะประหลาดมาก เวลากลางคืนจะขนัไดเ้หมือน
ไก่ เวลาจะใชใ้หเ้อาคาบทน้ีมาเสก คิวหายงั มธุรังวาจงั คิวหาจนัติ พทุธสิตตวา จะสุพธะรัง ปียาเยวะ  ปิยนัตุ
ถา ใชท้างเสน่ห์เจา้ชูดี้นกัแล 
 ๓๒.  ว่ำนมหำอุดม  ตน้  ใบ  ใบคลา้ยวา่นขอทอง  ผดิแต่ร่องกลางแดง  หวัเลก็เป็นแง่ง คลา้ยกบั
หวักระชายแต่ไม่มีรากมาก รากคลา้ยกบัรากหญา้คา หวัคลา้ยหวัขม้ินขาว ปัดตลอด  ดอกเป็นพุม่เลก็ ๆ  
คลา้ยดอกผกักาดมีเกสรเหลืองเป็นสีทอง สรรพคุณเป็นพระยาเทครัวเป็นมหานิยมอยา่งยอด เม่ือมีดอกมี
กล่ินหอม ไปถึงไหนในบริเวณนั้นกย็อ่มจะวิปริตคลา้ยวา่นดอกทอง ถา้ออกดอกใหเ้ดด็ออกนั้นท้ิงเสีย ถา้ไม่
ท้ิงจะเอาไปใชใ้นทางเป็นประโยชน์ตามตามประสงค ์ กใ็หเ้ดด็ดอกแช่น ้ามนัจนัทน์ ใชใ้นทางเมตตา มหา
นิยม คงกระพนัชาตรี 
 ๓๓.  ว่ำนปัดตลอด  ใบเหมือนขม้ิน หวัเลก็กวา่วานขอทอง แต่หวัไม่เกาะกนัเป็นกลุ่ม หวัเล้ือย
ไปยาวเหมือนรากหญา้คาและหวัเป็นขอ้ ๆ ถา้อยากรู้วา่วา่นน้ี เป็นปัดตลอดหรือไม่ ใหเ้อาหวัวา่นนั้นมาตดั
หวัตดัทา้ยยาวประมาณสีน้ิว เอาปูนทาทางหน่ึง และอีกทางคงจะแดงข้ึนทนั ถา้เช่นน้ีแลว้จะเป็นวา่นปัด



ตลอดอยา่งแทจ้ริง โบราณท่านกล่าวไวว้า่เป็นวา่ยกายสิทธ์ิ ยากนกัท่ีผูใ้ดจะไดพ้บเห็นและเจอของจริง ถา้
ผูใ้ดมาปลูกไวก้บับา้นแลว้จะประสงคส่ิ์งใดกไ็ดทุ้กประการ จะท าอะไรกส็ าเร็จทุกประการ หาใหค้รบสาม
อยา่งยิง่ดี เช่น ขม้ินขาวปัดตลอด วา่นเต่าไพรด า มีพิธีท าผสมกนัเขา้เค่ียวเป็นน ้ามนัทาตา หรือใชใ้นส่ิงท่ีเรา
ประสงคส์ าเร็จทุกประการ เม่ือจะท าเสกดว้ยคาถาชินบญัชร คร้ังละร้อยแปดคาบ 

ครบสามเดือนไตรมาสส าเร็จแลว้ตามปรารถนา 
 ๓๔. ว่ำนดอกไก่  ใบเหมือนใบผกับุง้แต่กลมกวา่เป็นเถา หวักลมเหมือนหวับวับก ดอกและลูก
เหมือนตวัไก่ วา่นชนิดน้ีเป็นวา่นกายสิทธ์ิ ใชใ้นทางเมตตามหานิยม เสน่ห์ เจา้ชูเ้ช่นเดียวกบัวา่นไก่ขนัปลูก
ไวก้บับา้นเป็นเสน่ห์นิยม  และติดตวัไปเป็นมหานิยม จะคา้ขายและหาลาภไดส้มความปรารถนา 
 ๓๕. ว่ำนห้ำร้อยนำง  ตน้และใบคลา้ยขม้ิน กลีบใบขาว เป็นร้ิวนิด ๆ หวัเป็นแง่งเลก็ ๆ ซอ้นกนั
เป็นชั้น ๆ มากกวา่วา่นธรรมดา สรรพคุณใชใ้นทางเมตตามหานิยมคงกระพนัชาตรีดีมาก  ยงัใชเ้ป็น 

ยารักษาโรคต่าง ๆ และแกข้องเบ่ือเมาทุกชนิด เช่น ยาเบ่ือ ยาสัง่ ยาพิษ ฝนกบัน ้าซาวขา้วรับประทานใชเ้ป็น
เมตตามหานิยม เอาหวัหรือดอกแช่น ้ามนัจนัทน์ หรือสีผึ้ง ติดตวัไปเป็นยอดมหาเสน่ห์ เสกดว้ย พทุธะสงัมิ 
ถะคินิ สามคาบ ดีวิเศษนกัแล 
 ๓๖.  ว่ำนแสงอำทติย์  ใบ  กา้น  ตน้  เหมือนหมากผูห้มากเมีย  แต่ใบป้อมกวา่ เน้ือใบคลา้ย 
ใบกลว้ย หนา้ใบเขียวนวลเป็นพรายปรอท หลงัใบแดงสีเร่ือ ๆ เมือถูกแสงแดดและแสงไฟใบนั้นจะห่อ บาง
ทีสีทองใบแดงคลา้ยเมด็มะปราง มีเงาสะทอ้นแสงเป็นประกายหวัออกเป็นหน่อต่อกนัคลา้ยข่า ข้ึนในท่ีเยน็ 
แสงแดดร าไร ปลูกไดต้ลอดปีไม่โทรม เวลาจะขดุระวงัอยา่ใหเ้งาทบั เม่ือขดุนั้นใหบ้ริกรรมดว้ยพทุธคุณ 
และเอกหวัวา่นนั้นมาลา้งน ้าใหส้ะอาด ต าใหล้ะเอียดใส่พานไว ้ จงตั้งสตัยอ์ธิษฐานอยูใ่นสตัยศิ์ล ตั้งจิตให้
แน่วแน่ เพง่ลงในตวัยา จนพระพทุธเจา้ทั้งหา้พระองคม์าปรากฏแจ่มแจง้ข้ึนจากตวัยาดว้ยสายตาของตนเอง
ยอ่มบงัเกิดอานุภาพมาก เม่ือรับประทานเขา้ไป สามารถเหาะเหินเดินอากาศได ้โรคภยัไขเ้จบ็หายทั้งส้ิน ทา
ลงท่ีตาแลว้อาจบงัเกิดเป็นตาทิพย ์ มองเห็นสวรรคช์ั้นฟ้า ตลอดทั้งนาคพิภพ วา่นน้ีเป็นกายสิทธ์ิใหท้ดลอง
ท าดูเถิดตอ้งไดรั้บผลแน่นอน ท่านตีราคาไวพ้นัพนัต าลึงทอง วา่นน้ีมีเทวดารักษา 
 ๓๗.  ว่ำนญำณรังสี ใบคลา้ยพทุธรักษา  ใบแดง  ล าตน้กา้นแดง  ครีบแดง มีกล่ินหอมเยน็ หวัวา่น
มีลกัษณะเป็นชั้น ๆ เหมือนพทุธรูป ผา่หวัดูมีสีในเป็นสีบวัโรย วา่นชนิดน้ีมกัเกิดเม่ือเดือนแปดแรมแปดค ่า 
ชอบข้ึนตามเนินเขามีเทวดารักษาประจ าอยู ่ต  าราท่านกล่าวไวว้า่วนัท่ีเทวดารักษาไม่อยูเ่ป็นวนัวา่ง เม่ือจะขดุ
วา่นน้ีใหถื้อศิลแปดหรือศิลหา้ นุ่งขาวห่มขาว แต่งเคร่ืองกระยาบวช ขา้วดอกไมธู้ปเทียนบูชาเทพยดาทั้งส่ี
ทิศ แลว้สวดคาถา ทุกขปัปัตตา จนถึงคจัฉนัตุเทวะคะตาสวดใหไ้ดเ้จด็จบ ขดุมาห่อผา้ขาวเจด็ชั้น นิมนต์
พระสงฆห์า้รูป เอามงคลครอบท่ีหวัวา่น พระสวดธรรมจกัรสามจบ เอกหวัวา่นชั้นบนมาแกะเป็น
พระพทุธรูป ชั้นสองแกะเป็นรัตนบลัลงัก ์ ชั้นสามแกะเป็นรูปนางพระธรณี เอาคาถาบทน้ี ปะถะสุทธิมหา
วิชยัยงั ลงรอบรัตนบลัลงักล์งแกม้ขวาละแกม้ซา้ยอะ ลงองคพ์ระอะ มินาทะ อะทะ นิมาปะทาะ ลงไดส้มาธิ 
เตชะสุเนมา ภูจะนา วิเว ลงท่ีทอ้งตะทะสงัลุเมละหงั เม่ือเสร็จแลว้ปลุกดว้ยนะมะพะธะ อนัวา่พระพทุธรูป
วา่นน้ีวิเศษนกั ปรารถนาส่ิงใดไดทุ้กประการ เม่ือพกติดตวัไป 



 ๓๘. ว่ำนมหำจักพรรดิ์  ตน้และใบคลา้ยขม้ิน หวัคลา้ยวา่นขอทอง ครีบใบขาว สีใบเหลืองอ่อน 
ดอกเหลืองสลบัขาว เป็นท่ีมีมหาอ านาจ ใชใ้นทางเสน่ห์มหานิยม ถา้ปลูกไวก้บับา้นหรือร้านคา้เป็นมงคล 
ยอ่มท าใหเ้กิดลาภผลทุกประการ สุดแทแ้ต่จะอธิษฐานเอา และวา่นน้ียงัคงกระพนัชาตรีดว้ย เวลาจะกินเสก
ดว้ย นะโม พทุธายะ 
 ๓๙. ว่ำนสำมกษัตริย์   ขนุแผนกเ็รียกตน้ใบเหมือนหมากผูห้มากเมีย หนา้ใบสีเขียวแก่ ลายเป็น
เสน้ขาวสลบัแดง ทอ้งใบแดง หวัเหมือนข่า วา่นน้ีเป็นตน้ไมส้วยงามมาก เป็นตน้ไม่ใชเ้สียงทาย วา่นน้ี
อบัเฉาทรุดโทรมหรือแหง้เห่ียวหรือเจริญงอกงามมาก เป็นตน้ไมใ้ชเ้ส่ียงทาย วา่นน้ีอบัเฉาทรุดโทรมหรือ
แหง้เห่ียวหรือเจริญงอกงาม ยอ่มเป็นเคร่ืองหมายของโชคชะตาของเจา้ของ เจา้ของท่ีปลูก ถา้เจริญวา่นน้ีจะ
งอกงาม งานเส่ือมโทรม เจา้ของกอ็บัเฉา ถา้ผูใ้ดปลูกวา่นน้ีไว ้ ขอจงอธิษฐานเอาเถิด อาจจะเกิดผลทุก
ประการ ถา้จะปลูกวา่นน้ีใหป้ลูกวนัเกิด 
 ๔๐. ว่ำนมหำโชค  หรือนางมาฆาวดีกเ็รียก หวักลมผา่ออกขา้ในเป็นสีขาว ใบเขียวเป็นมนัเหมือน
ใบพาย ตน้ ใบ กา้น ยางเกือบเท่ากนั ชอบออกดอกเอนอา้ยเดือนยี ่วา่นน้ีมีเทวดารักษา ปลูกวไวใ้นท่ีสะอาด 
ดอกมีสีขาวดุจส าลี ถา้ผูใ้ดปลูกวา่นน้ีไวก้บับา้นหรือร้านคา้ หรือหา้งร้านบริษทัต่าง ๆ หรือบา้นคฤหบดี 
ยอ่มเป็นมงคลและมหาเสน่ห์แก่ผูป้ลูกไว ้ ถา้จะใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่นั้น เอาหวัมาเป็นรูปนางกวกัลงดว้ยยนัตห์รือ
คาถาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ อรหงัราภี จะลาภานงั ลาภะสกักาโร ปูชิโต สัพเพ เทวา สัพเพมนุสลา ปิยงัรักขนัตุมงัมนุ
สลา เทวาทิปูชิโต อิติ ถา้เสกไดค้าถาบทน้ีจนครบแปดคาบเป็นอนัวา่ส าเร็จ ใชย้อ่มเป็นเสน่ห์แก่เทวดาและ
มนุษยย์ิง่นกั  จะใชใ้นทางยาใหเ้อาหวัวา่นน้ีมาฝนกบัน ้าสุราทาฝีไดทุ้กชนิด ผร้ีอยแปดจ าพวก หายขาดแล 
 ๔๑. ว่ำนมหำลำภ  หวั ตน้ ใบ กา้น ดอก คลา้ยมหาโชคทุกอยา่ง ผดิแต่ใบสั้นกวา่ กลมกวา่
เลก็นอ้ยสรรพคุณปลูกไวก้บับา้นหรือร้านคา้ต่าง ๆ ยอ่มใหเ้กิดลาภผลทุกประการ วา่นน้ีเรียกวา่วา่นหงสาวดี
กเ็รียกใชแ้บบเดียวกบัวา่นมหาโชค เป็นนของคู่กนั เม่ือปลูกใหอ้ธิษฐานเอาเถิด 
 ๔๒. ว่ำนมหำกวัก  ใบ เหมือนใบขม้ินแต่เลก็กวา่ หวัแยกออกแทงหน่อข้ึนท่ีกาบของตน้ หน่อ
ยาวทบักาบ กบังอท่ิมลงดิน งอข้ึนพน้ดินเป็นตน้ ต่อไปวา่นน้ีมีอานุภาพในทางกวกัเงินทอง ยอ่มกวกัได้
สารพดัส่ิงท่ีเป็นมงคล ยอ่มใหเ้กิดลาภผล และศกัด์ิศรีความเป็นมหาอ านาจทุกอยา่ง ถา้ผูใ้ดปลูกไว้
เหมือนกบัแกว้สารพดันึก เม่ือปลูกตอ้งอธิษฐานเหมือนวา่นเสียงทาย ถา้ปลูกไวก้บัเรือนหรือร้านคา้ ท าให้
ขายของดี ถา้จะใหดี้ยิง่ขั้นนั้น เม่ือหวัวา่นแก่แลว้ ใหเ้อาหวัวา่นกบัเงินทางใส่ลงใบในขนัน ้า จุดธูปเทียน 
ดอกไมเ้จด็สี เสกดว้ย นะโม พทุธายะ เจด็คาบ เอาน ้ามนตพ์รมทัว่ ๆ และเอาหวัวา่นมาแกะเป็นเทพอกัสร
หรือนางกวกั เอกน ้ามนัจนัทน์ใสผสมรวมกนัไว ้ แลว้เอาเขา้สู่ท่ีสงดับริกรรมปลุกเสกดว้ยพทุธคุณจนหวั
วา่นนั้นหมุนไปรอบ ๆ พาน แลว้เอามาใชติ้ดตวัไป หรือเอาน ้ามนัทาหนา้ ขนุนางทา้งพระยา ประชาชน
ทั้งหลายนิยมรักใคร่ เป็นสิริมงคล ส่งเสริมการงานใหก้าวหนา้คงกระพนัชาตรีดว้ย เป็นท่ีจงังงัล่องหนหาย
ตวั จะนึกอะไรส่ิงท่ีปรารถนาส าเร็จทุกประการ 



 ๔๓. ว่ำนนำงค ำ   ตน้  ใบ เขียว  กา้นแดง  หวัเหลืองเหมือนขม้ิน รส ร้อน  ปลูกไวเ้ป็นเสน่ห์แก่
บา้น แกว้า่นมีพิษร้ายต่าง ๆ แกฟ้กช ้า ปอดบวม  เคลด็ยอก เสน้ตึง เสน้แคลง ช ้าใน ยอกตามร่างกายต่าง ๆ 
ฝนกบัน ้าสุราทา รับประทาน หายแล 
 ๔๔. ว่ำนนกยูง   ตน้ ใบ คลา้ยกบัสาคู  ใบมีลายคลา้ยขนนกยงู  หวัเป็นสีเทา  ปลูกไวเ้ป็นเสน่ห์
เมตตามหานิยม ถา้ใชเ้อาหวัมาเสกดว้ยคาถา อุเทตะยญั จนจบสามคาบ เอกหวัติดตวัไปดว้ยแคลว้คลาดดีนกัแล 
 ๔๕. ว่ำนลำงเงิน  ใบคลา้ยกบัวา่นปราบสมุทร  คลา้ยหวัหอมใหญ่ ฝนทา ต าพอกแผล ฝี ประค า
ร้อย ฝีหวัใหญ่ ฝีร้อยแปด ฝนกบัน ้าสุราเป็นกระสาย ถา้จะกินใหค้งกระพนั เสกดว้ยนะโมพทุธายะ ปลูกไว้
กบับา้นเป็นสิริมงคลแล 
 ๔๖. ว่ำนดอกบัว   ใบคลา้ยใบบวับก  ดอกคลา้ยดอกบวัหลวง หวัคลา้ยหวับวับก ดอกเลก็เท่า
น้ิวกอ้ย ตน้เป็นหนาม กินแกช้ ้าใน แกโ้รคหอบหืด เป็นยาอายวุฒันะดว้ย ต าบดละลายน ้าผึ้งหรือน ้าสุรากไ็ด ้
รับประทานดีนกัแล 
 ๔๗. ว่ำนเปอะน้อย   ตน้  ใบ  คลา้ยวา่นปราบสมุทร มีครีบขาวริมใบ หวัโตกวา่ปราบสมุทร
เลก็นอ้ยกินอยูค่งกระพนั ฟันแทงไม่เขา้ วา่นมหานิยมกเ็รียก 
 ๔๘. ว่ำนไชยมงคล   เหมือนใบพายหรือใบพลบัพลึง หวัคลา้ยหวัหอม มีสีขาวใบสอดกนัเป็น
วงกลมสุดแทแ้ต่จะปลูก บางท่านกป็ลูกไม่สอดกนั เป็นดว้ยโชคชะตา ปลูกไวใ้นบา้นมีคุณเป็นสิริมงคล ถา้
เอาหวัติดตวัไปไหน ท าอะไรยอ่มส าเร็จ มีชยัชนะต่อศตัรูทั้งปวง แกพ้ิษสตัวก์ดัต่อยไดทุ้กชนิด กินและทา
ผสมกบัน ้าสุราเป็นกระสาย วิเศษนกัแล 
 ๔๙. ว่ำนนำงคุ้ม  ใบคลา้ยใบผกัโปร่ง  หวัคลา้ยหวัหอมใหญ่ มีดอกขาว กล่ินหอม ปลูกไวก้บั
บา้นกนัไฟ คุม้อนัตรายกนัโจรภยัต่าง ๆ วา่นน้ี โบราณท่านกล่าวไวว้า่ เป็นวา่นท่ีคุม้อุปัทวอนัตรายอคัคีภยั
และโจรภยัทุกอยา่ง ผูเ้ฒ่าเฝ้าบา้นเขากเ็รียกหวัติดอยูด่ว้ย คงทนต่อ มีด ไม ้หอก ดาบ ปืน ธนู เสกดว้ยคาถา 
อุทธงั อทัโธ ร้อยแปดคาบ แลว้เอาหวัติดตามไป หรือเสกดว้ยนะโมพทุธายะกไ็ด ้
 ๕๐. ว่ำนนกคุ้ม   ใบเหมือนใบจ าปี หลงัใบแดง หนา้ใบมีลายคลา้ยกบัปีกนกคุม้ มีสามแถว ตน้
ยาวไม่เกินคืบ ตน้มีสีเหลืองอ่อน ปลูกไวก้บับา้น กนัอนัตรายต่าง ๆ คุม้ครองไม่ใหเ้กิดไฟไหมบ้า้น ใบโขลก
กบัสุราทา และพอกพิษต่าง ๆ ไดดี้ยิง่นกั 
 ๕๑. ว่ำนพระอำทิตย์   ใบคลา้ยใบระก า  คร้านพร ่าใบเขียว  กลางใบมกัจะงอกเป็นสามใบทุกคร้ัง 
หวัคลา้ยหวัหอม สีหวัเขียวเหมือนคราม ผา่ออกตรงกลางสีขาว ริมขอบด าใชป้้องกนัแกคุ้ณผ ีคุณพรหม คุณ
ไสย เม่ือจะใชใ้หฝ้นกบัน ้าบริสุทธ์ิ กนั ทา จะหายโรงดงักล่าว ถา้เอาหวัมาแกกะเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ  
ปลุกใสพานไว ้หรือติดตวัไป จะป้องกนัคุณไสยเวทวิทยาทุกชนิด 
 ๕๒. ว่ำนพระจันทร์  ตน้ใบเหมือนขม้ิน สีแดง เม่ือใบอ่อน เม่ือแก่กลายเป็นสีเขียว หวัเหมือนหวั
หอม สีชมพ ู ดอกคลา้ยดอกบวบชม วา่นน้ีป้องกนัเสนียดจญัไร ปลูกไวเ้ป็นมหานิยม วา่นพระอาทิตย์
พระจนัทร์สองอยา่งน้ีตอ้งปลูกคู่กนัไวมี้เทวดารักษา ปลูกไวก้บับา้นเป็นมงคลเกิดลาภผล ถา้ผูใ้ดพบเห็น
ควรปลูกไวก้บับา้น 



 ๕๓. ว่ำนแสงเงิน หวัคลา้ยหอมใหญ่ ใบเขียว กา้นสีแดงเร่ือ ๆ ผา่ออกเน้ือในสีขาว กล่ินหอมเยน็
ปลูกไวใ้นบา้นหรือติดตวัไป ทั้งชายและหญิง สมณะ ชี พราหมณ์ ยอ่มรักษาและเมตตาสงสาร เป็นเสน่ห์
มหานิยมดว้ย 
 ๕๔. ว่ำนแสงทอง  หวัเหมือนขม้ินใบเขียวเปรียบ ใบน ้าเตา้ กา้นมีจุดสีแดงเหมือนปากนกแขกเตา้ 
วา่นน้ีเอาหวัติดตวัไปเป็นเมตตามหานิยม  คงกระพนัชาตรี เวลาจะใชใ้หค้งทนต่อหอกดาบ ปืน ธนู หนา้ไม ้
ตอ้งเสกดว้ยมะอะอุ นะโมพทุธายะ พทุธสงัมิ นชาลีติ อิสวาสุ ตามแต่จะปรารถนาเอาเถิด  
 ๕๕. ว่ำนแสงจันทร์ ตน้ หวั เหมือนขม้ินขาวมหาเสน่ห์ ใบตน้เขียว กลาง ใบแดง เน้ือในเป็นสี
โศก วา่นน้ีใชใ้นทางเมตตามหานิยม ถา้ใชใ้นทางแกโ้รคต่าง ๆ เช่น สุนบับา้กดัและพิษสตัวก์ดัต่อย สารพดั 
เข้ียวงา ฝนกบัน ้าสุราทา  และรับประทานหรือเอาหวัมาพอกปิดแผลพิษปวดจะหายทนัท่ี 

 ๕๖. ว่ำแสงฟ้ำ ตน้อวบใหญ่เหมือนตน้กลว้ย ใบเลก็แหลมเหมือนใบชบา มีก่ิงแยกออกก่ิงละสอง
ใบ สามใบบา้ง หวัเง่าคลา้ยกลว้ย ยางแดง เอายางมากวนปนกบัปรอทจะเป็นของกายสิทธ์ิไดท้นัท่ี 

 ๕๗. ว่ำนมเหศวร ตน้ใบเหมือนวา่พระอาทิตย ์ใบเหมือนใบบอน กส็นเขียว กลางใบนวลเป็นเงา
คลา้ยน ้าคา้ง มีพรายปรอทดว้ย เป็นวา่นมีเทวดารักษาปลูกไวเ้ป็นเสน่ห์ประจ าบา้น เอามาแกะเป็น
พระพทุธรูปก ากบัดว้ยคาถาต่าง ๆ ติดตวัไปเถิดประเสริฐนกัแล ไปท่ีไหนเป็นเสน่ห์ท่ีนัน่ วา่นน้ีผกีลวัมากใช้
ขบัภูตผปีีศาจไดทุ้กชนิด 

 ๕๘. ว่ำนเพชรน้อย ตน้ ใบ คลา้ยขม้ิน แต่ใบตน้เลก็กวา่ กา้นใบแดง หวักลมเลก็ ชนิดน้ีเรียกวา่
ชนิดนอ้ยเรียกวา่ ชนิดนอ้ยตวัผู ้ใชติ้ดตวัไปแกเ้ข้ียวงาต่าง ๆ ถา้จะท าเป็นยาอายวุฒันะ เพชรนอ้ยกะชายแดง 
กะชายด า ไพรด า รวมกบัเขา้บดเป็นผงละลายกบัน ้าผึ้งกินเป็นอายวุฒันะ 
 ๕๙. ว่ำนเพชรใหญ่  ตน้ ใบ คลา้ยวา่นเพชรนอ้ยต่างกนัแต่ใบเขียวกา้นเขียว หวัยาวกวา่หวัวา่น
เพชรนอ้ย ใชใ้นทางคงกระพนัชาตรี กินเสกดว้ย นะโม พทุธายะ เจด็คาบ จะคงทนต่อศาสตราอาวธุ 
                ทั้งปวงแล 
 ๖๐. ว่ำนเพชรกลบั  ตน้เหมือนกระทือผ ีตน้แดงใบแดง ดอกเป็นพวงรากยอ้ยกลบัแทงข้ึนบนดิน 
มีอานุภาพแกใ้นทางอาถรรพ ์ แกอุ้ปัทวเหตุ เป็นมงคลแกคุ้ม้ครองป้องกนัไม่ตายโหง เป็นมงคลดว้ยคง
กระพนัชาตรีดว้ย ถา้ปลูกไวก้บับา้นหรือติดตวัไปสารทิศท่ีใด ยอ่มจะกลบัมาได ้มาตายท่ีเดิม 

 ๖๑. ว่ำนเพชรหลกี  หวัเหมือนหวักระเทียม ใบเหมือนใบกระเทียม เปลือกสีขาว ใบใหญ่สั้นกวา่ 
ใบกระเทียม ถา้จะไปสารทิศท่ีใด เอาหวัวา่นน้ีติดตวัไป ยอ่มคลาดแคลว้และหลีกเล่ียงต่ออนัตรายเคร่ืองศาส
ตาวธุทั้งปวง  หวัใบโขลกกบัน ้าสุราพอกทา แกพ้ิษต่าง ๆ หายไดท้นัที 

 ๖๒. ว่ำนเพชรม้ำ   ใบคลา้ยใบขม้ินธรรมดา แต่หวัเลก็หวังอกลบัเหมือนคามา้ มีสีเหลืองอ่อนด า
ผงละลายน ้าผึ้ง กินเป็นยาอายวุฒันะแล 
 ๖๓. ว่ำนเพชรหน้ำท้อง  ตน้  ใบ คลา้ยขม้ิน แต่ใบเลก็วา่ขม้ิน เป็นร่องใบบาง หวัตดัทา้ยตดั เป็น
วา่นท่ีคงกระพนัชาตรีมาก เวลาจะกินเสกดว้ยนะโมพทุธายะ สามจบ 



 ๖๔. ว่ำนเพชรนำรำยณ์  ตน้ ใบ เขียว ใบเหมือนหอกดอกแดง ดอกเหมือนหงอนไก่ เดือนสิบสอง
ออกดอกมีฝักขาว เม่ือจะขดุตอ้งมีเคร่ืองกระยาบวชแต่บูชา และเอาหวัวา่นนั้นมาแกะเป็นพระนารายณ์สีกร
มือขา้งขวาถือดอกบวั ขา้งซา้ยถือสงัข ์ขาบนถือจกัร ล่างซา้ยถือพระขรรค ์ เสกดว้ยคาถาดงัน้ี อะมะมะชยัยงั 
ๆ ประช าชยัยงั ๆ อะระหงัมหาเพศศตัรู ยงั สพัพโอยาหะ เสกใหค้รบร้อยคาบ ใหห้นัหนา้ไปสู่บูรพาแลว้ เอา
ธาตุอรหนัต ์ กบัรูปพระนารายณ์ใส่ในตลบัทองถา้จะไปในสารทิศท่ีใด จะเขา้สงครามกบัขา้ศึก จะมีชยัชนะ
เป็นจงังงั เป็นมหาเสน่ห์และพวกเทวดาทัว่ไป 
 ๖๕. ว่ำนเพชรสังฆำต  ตน้เป็นเถาสามเหล่ียม เป็นปลอ้ง ๆ อ่อนสีเขียว เถาแก่สีแดง ใบคลา้ยต าลึง
ออกเล้ือยตามตน้ไม ้ตามภูเขาป่าสูง ๆ มีสรรพคุณฆ่าปรอทตาย เป็นวา่นกายสิทธ์ิ ประกอบกบัยาอ่ืน ๆ จะท า
ใหไ้ดผ้ลดีจริง ๆ  
 ๖๖. ว่ำนเพชรตำเหลือก  หวั ใบ คลา้ยใบกระเทียมแต่ขนาดหวัเท่าหอมหวัใหญ่ กา้นเหมือนวา่น
น ้า ติดตวัไปแคลว้คลาดอนัตรายต่าง ๆ คงกระพนัชาตรีดว้ย 
 ๖๗. ว่ำนเกรอะเพชรไพฑูรย์    ตน ใบ เหมือนข่า หวัคลา้ยหญา้ชนันะกาด ดอกงานยิง่นกั กิน
น ้าผึ้งน ้ าสุราท าใหเ้กิดก าลงั ยงัแถมเป็นคงกระพนัชาตรีท่ีสุดดว้ย 
 ๖๘. ว่ำนเพชรหึง    ล  าตน้เป็นเถา มีจุดสีแดงลายเหมือนตุก๊แก อ่อนน่ิมเหมือนงู ใบยาวเขียวคลา้ย
ใบช ามะเลียงเทพ ทอ้งใบมีเป็นสีทอง ของเกาะไต่อยูบ่นตน้ไมแ้ละเกาะสูง ดอกมีอานุภาพมาก ดอกมี
ลกัษณะเหมือนงู ไหวตวัส่ายไปมาได ้ เม่ือดอกแก่แลว้จะหลุดออกจากตน้ เป็นอายใุหญ่ท่ีเรียกวา่ลมเพชรหึง 
ดอกแกมีเพชรถึงฉกคนตาย เป็นยาฆ่าปรอทตาย ดอกน ้าต  าผงกินกบัน ้าผึ่ง จะมีก าลงัเจด็ชา้งสาร ล าตน้นั้น
เอามาหัง่ดองกบัน ้าผึ้ง กนเป็นยาแกป้วดหลงั ปวดเอว แกพ้ิษเลือดทุกชนิด และกระสายหา้ร้อยจ าพวก และ
เป็นอายวุฒันะดว้ย 
 ๖๙. ว่ำนสบู่เลือด   อยา่งชนิดตวัผูเ้ป็นเถา ใบคลา้ยต าลึงและบวับก อยา่งตวัผู ้ ใบสีแดงหลงัและ
หนา้ใบเดด็กา้นออกจะมียางสีแดงเลือดคน หวัยาวเหมือนหวัเสน่ห์จนัทน์ บางชนิดหวักลมกมี็บา้ง
เหมือนกนั วา่นชนิดน้ี โบราณถือวา่เป็นวา่นเหนียวท่ีสุด รับประทานใบกไ็ดห้วักไ็ด ้ เวลาจะกินตอ้งเสกดว้ย 
นะโมพทุธายะ ตามก าลงัวนั 

 ๗๐. ว่ำนสบู่เลือดเถำตัวเมีย  ตน้ ใบ เถา  คลา้ยกบัสบู่เลือดตวัผู ้ ผลิกา้นเขียว ใบเขียว แต่เดด็ใบ
กา้นเถาออก และมียางไหลออกเหมือนสีสม้ หวั กล่ิน รส ขมกลมกล่อมเหมือนสะเดา อร่อยดีซ่า ๆ ไม่คนั 
เป็นวา่นอยูค่งกระพนัพอสมควร ถา้จะเป็นยารักษาโรคดีมาก เอาหวัมาผา่ดองกบัสุรากินเป็นยามหาก าลงั แก้
เลือดเสีย ระดูใส อยูไ่ฟไม่ได ้ ผอมแหง้แรงนอ้ย ระดูขาว มุตกิดมุตคาด เบาเหลือง เบาแดง เบาขุ่น เบาขน้ 
กระสายร้อยแปดจ าพวก 
 ๗๑.  สบู่เลือดบอน   ใบ  กา้น  ตน้  สีเหมือนตน้กระดาษแดง  ต่างกระดาษแดงท่ีหวัใบห่างกบั
กา้นหวัเหมือนหวัเผอืก ฤดูหนาวมียางสีแดงหยดปลายใบกินคนัคอมาก 
 ๗๒. ว่ำนลงิด ำ   หวั ตน้ ใบ  คลา้ยสบู่เลือดบน ผดิกนักก็า้นด าใบด าเท่านั้น สรรพคุณใช้
เหมือนกนั 



 ๗๓.  ว่ำนสบู่เหลก็  หวั  ตน้ ใบ  กา้น  เหมือนกบัวา่นลิงด า ผดิแต่ใบเขียวจุดกลางใบด า  
สรรพคุณใชเ้หมือนกบัวา่นลิงด า คงกระพนัยิง่ 
 ๗๔. ว่ำนสบู่ส้ม  ใบเหมือนใบบวัหลวง ทอ้งใบสีแดง  หนา้ใบสีชมพ ู แถบเขียว กา้นกลม กา้น
แตกข้ึนตามหวั เถาเล้ือยไปตามดิน ใบ หวั มีรสเปร้ียว ปลูกไวก้นัเสียดจญัไร กนัเป็นยาอายวุฒันะ และคง
กระพนั เวลาจะกินเสกดว้ยคาถา นะโมพทุธายะ 
 ๗๕. ว่ำนสบู่ทบ  ใบ  ตน้ เหมือนขม้ิน หวัเหมือนหวัขิง เส้ือในแดง หยกัหวัวา่นนั้นดู จะมียาง
ออกเป็นสายใย ปล่อยแลว้ใยจะหดดึงกลบัท่ีเดิม วา่นชนิดน้ีเรียกสบู่ทบ เป็นวา่นเหนียวจริง และหายากท่ีสุด
ในประเทศไทย 
 ๗๖. ว่ำนสบู่หยวก  หวัเหมือนหอมใหญ่ ใบเหมือนใบพลบัพลงั แต่หวัเลก็วา่ เม่ือถึงท่ีคอหวัวา่น
แลว้จะมีใบเหมือนใยบวั ลกัษณะทั้งหมดเหมือนแร้งคอด า ต่างแต่หวัมีสีขาว รสเผือ่น ชาล้ิน กินกบัน ้าสุรา
คงกระพนั ถา้จะแกโ้รคปวดมดลูก ปวดตามขอ้ แกม้า้มยอ้ย กระเพาะบวม ทอ้งบวม วา่นชนิดน้ีแร้งคอด าตวั
เมียกเ็รียก 
 ๗๗. ว่ำนสบู่ทอง  หวั ใบ ตน้ เหมือนสบู่หยวกสีมีสบู่ทองเป็นสีเหลือง รับประทานแกป้วดทอ้ง
และปวดมดลูกและเลือดด า โขลกกบัน ้าสุรารับประทานคงกระพนัดว้ย 
 ๗๘. ว่ำนสบู่น่ังแทน  ตน้ใบคลา้ยตน้ขม้ิน หวัเหมือนหวัเผอืก ผา่ดูเป็นสีจาว รสฉุนร้อน หวัติดตวั
ไปหรือกินเป็นคงกระพนัชาตรียิง่นกั 
 ๗๙. ว่ำนสบู่นำงใย  ใบ ตน้ หวั เหมือนกระเทียม เปลือกหุม้หวั มีใยคลา้ยใยบวั ติดตวัไปเป็นคง
กระพนั 

 ๘๐. ว่ำนไพรด ำ    หวั  ตน้ ใบ คลา้ยกบัไพรธรรมดาทั้งหมด กา้นและหวัมีสีลูกหวา้ ด าอ่อน ด า
เขม้ สุดแต่อากาศพื้นท่ีจะเป็นไป แต่สรรพคุณแกก้ระเพาะอาหารเป็นพิษ ล าไสเ้ป็นแผล บวมทั้งตวั แกช้ ้า 
แกพ้ิษต่าง ๆ  เป็นยามหาก าลงั ยาอายวุฒันะ ไพรด าคู่กบัเหลก็ไหล คงกระพนัอยา่งยอด 
 ๘๑. ว่ำนไพรขำว   ตน้ ใบ หวั กล่ินรสเหมือนกบัไพรด า  ผดิแต่เน้ือในเป็นสีขาว วา่นน้ีกินแลว้อยู่
คงเป็นเดือน ๆ เวลาจะกินเสกดว้ยพระเจา้สิบหกพระองค ์นะ มะ นะ อะ นอ กอ นะ กะ กอ ออ นอ อะ นะ 
อะ กะ องั เสกสามคาบ รับประทานใหค้รบไตรมาสสามเดือน 

 ๘๒. ไพรปลุกเสก  ตน้ กา้น ใบ หวั สีเน้ือในเหลืองเหมือนกบัไพรธรรมดา แปลกแต่ใบพื้นสีเขียว
ป้ายขาวเป็นทางคลา้ยวา่นข่าจืด เพราะไพรชนิดน้ีเป็นไพรท่ีฤาษีปลุกเสกแลว้ เกิดอภินิหารอนุภาพเกิดข้ึน
เอง จึงใหเ้กิดใบสีขาว เป็นของกายสิทธ์ิ แกไ้ดส้ารพดัโรคท่ีเรียกวา่ยาวิเศษ ของฤาษีสร้าง ถา้ผูใ้ดพบเห็น
แลว้น ามาปลูกไวก้บับา้น จะเกิดลาภและมีความสุข จะมัง่คัง่สมบูรณ์ไปดว้ยโภคทรัพย ์ และจะท าอะไรยอ่ม
ส าเร็จทุกประการ เวลาจะใชเ้ป็นยาแกโ้รคต่าง ๆ ใหอ้ธิษฐานเอกเถิด จะใชข้บัภูตผปีีศาจ หรือแกคุ้ณต่าง ๆ  
ใชฝ้นกบัน ้าสุรา ทั้งกนัอนัตรายคลาดแคลว้ใหเ้อาหวัติดตวัไปดว้ย ถา้จะใหค้งกระพนัชาตรี เวลาจะกินกเ็สก
ดว้ย นะโมพทุธายะ นะมะพะทะ งะพะกะสะ สามจบ  



 ๘๓. ว่ำนกระชำยด ำ  ใบเหมือนใบกระชาย หวัเป็นปุ่มไม่เหมือนกระชาย  สีในหวัสีลูกหวา้บาง 
น ้ าเงินด าอ่อนแก่บา้ง สุดแทแ้ต่อากาศและดินท่ีปลูก  เพราะวา่นกระชายด าน้ีเป็นวา่นท่ีคงกระพนัและแกโ้รค
ไดต่้าง ๆ เช่น บิด ป่วง ลมทุกชนิด ถา้ต าผงละลายน ้าผึ่งกนัเป็นยาอายวุฒันะ ถา้จะแกม้ดลูกพิการใหต้ม้กิน
กบัน ้าหายแน่ ๆ ซ ้ ายงัเป็นยาแกโ้รคตาไดอี้กดว้ย  ตาแดง ตามวั ตาแฉะ ตาริดสีดวง ตาฟาง ตาฝา เป็นตน้ เอา
หวันั้นมาปอกป้ิงไฟนิดหน่อย แช่ลงในน ้าสุรา หมกขา้งเปลือกไวส้ามคืน แลว้เอามาหยอดแกโ้รคดงักล่าว
ไดผ้ลแน่นอน 

 ๘๔. ว่ำนใจด ำ  ตน้ ใบ หวั คลา้ยขม้ินชนั ใบร่องกลางแดง ผา่หวัขา้งในเป็นวงด า ขอบนอกเป็นสี
คราม ใชเ้ป็นยารักษาโรค แกจุ้ก เสียด แน่น ปวดทอ้ง ลงทอ้ง บิด มูกเลือด ป่วง ธาตุพิการ ฝน กบัสุรากินคง
กระพนัดว้ย 
 ๘๕. ว่ำนขมิน้ด ำ หวั ใบ ตน้เหมือนขม้ิน ตน้เม่ือข้ึนเป็นสีแดงเรือ ๆ กระดูกหนา้ใบสีน ้าตาลไหม้
เป็นทางตลอดปลายใบ หวัสีเขียวด า เป็นยาถ่ายพยาธิ ถ่ายโรคกระษยัต่าง ๆ ถ่ายเพื่อคุณทุกชนิดตลอดจนบิด
มีเช้ือ 
 ๘๖. ว่ำนมหำเมฆ   ตน้แดง กระดูใบยอดออกแดง ดอกเหมือนดอกระก า หวัเหมือนไพร เน้ือในมี
สีเขียวอ่อน วา่นน้ีมีอานุภาพมาก ถา้จะกินเสกดว้ย อิติปิโส สามจบ เสกเม่ือเมฆยบัแสงอาทิตย ์ แลว้เอาวา่น
นั้นมาทาตวั กนัมีก าลงัมาก คงทนต่อปืน หอก ดาบ ธนู หนา้ไม ้จงังงัดว้ย แกจุ้กเสียด แน่นทอ้ง ดีนกัแล 
 ๘๗. ว่ำนมหำหมอก  ตน้ใบเหมือนขม้ินออ้ย เน้ือในสีขาวนวล กล่ินร้อนฉุนจดั ฝนกบัน ้าสุรา กิน
แกพ้ิษงูทุกชนิด 
 ๘๘. ว่ำนพญำหมอก  กา้นใบตน้สีเขียวคล ้า คลา้ยวา่นน ้าหรือใบพลบัพลึง ดอกแดงดงัข่า หวั
คลา้ยหวัหอม ผา่เน้ือในสีขาว  ถา้เอาวา่นน้ีมาแกะเป็นพระพทุธรูปแลว้บูชาไว ้ท่านแคลว้คลาด เป็นสิริมงคล
ยิง่นกั อยา่งสนเท่ห์เลย 
 ๘๙. ว่ำนร่วมทอง  หวัใบคลา้ยขม้ินธรรมดาแต่เลก็กวา่ เหมือนวา่นขอทอง เน้ือในสีเหลืองอ่อน 
แต่หวัใหญ่กวา่ขม้ิน แตกออกเป็นเปราะ ๆ  คลา้ยหวักระชาย สรรพคุณเป็นยาก าลงัแกพ้ิษโลหิต   กระสาย
น ้าสุรา 
 ๙๐. ว่ำนน ำ้เต้ำทอง   หวั ตน้ เหมือนเพชรหลีกแต่หวัใหญ่กวา่ กินกบัเหลา้ คงกระพนัยิง่นกั 
 ๙๑. ว่ำนพญำลิน้งู  หวัคลา้ยหวัหอม ใบคลา้ยใบกระเทียมแต่ยาวกวา่ ใบสีน ้าตาล หวัสีเขียวอ่อน 
กาบเป็นเกลด็ข้ึนเป็นชั้น ๆ เม่ือติดอยูก่บัตวั งูตะขาบจะอา้ปากไม่ออก ปลูกไวก้บับา้นงูจะไม่เขา้บา้น ฝนกบั
มะนาวทาแกพ้ิษงูหรือตะขาบไดทุ้กชนิด 
 ๙๒. ว่ำนหมูกลิง้  หวัใหญ่ ไม่ค่อยจะมีใบ พอแก่แลว้ร่วงหมด ผา่หวัท้ิงไว ้จะมีสีเลือดแดง ๆ ใช้
ในทางคงกระพนัชาตรีดีอยา่งยอด เวลาจะกินเสกดว้ย นะโม พทุธายะ สามคาบ 
 ๙๓. ว่ำนส่ีทิศ  ตนั ใบ คลา้ยนางลอ้มแต่หวัใหญ่ ดอกมีสีต่าง ๆ กนั แดงบา้ง ขาวบา้ง เหลืองบา้ง 
ปลูกไวก้บับา้นเป็นสิริมงคล ปลูกไวก้บัร้านคา้ท าใหข้ายของดี 



 ๙๔. ว่ำนคำงคก  หวักลม เปลือกยน่ ๆ คลา้ยหนงัคางคก หวั กา้น ใบ คลา้ยอุตพิด ใบไม่มีแฉก 
เหมือนอุตพิด กา้นมีสีเป็นสองชนิด กา้นเขียว ด าบาง แต่สรรพคุณเหมือนกนั ใชค้งกระพนั กินกบัน ้าสุรา ถา้
กินแลว้เน้ือตวัจะปรากฏคนัหรือชา คงกระพนัชาตรียิง่นกั ถา้กินบ่อย ๆ เป็นเดือน หนงัจะตกกระเหมือน
หนงัคางคก 
  ๙๕. ว่ำนอึง่  ใบคลา้ยใบหมากผูห้มากเมีย ชนิดแดงหัวเป็นรูปอ่ึง มีสีเขียวติดกนัเป็นพืด ๆ วา่นน้ี
มีเจา้ของรักษา ยนัต ์น้ีส าหรับเวียนใส่ฝ่ามือ ๑ ๕ ๗ ยบัวา่นแลว้เอาลวดมาร้อยปากวา่นนั้น จึงจะไม่ ๓ ๖ ๒ 
หนี วา่นน้ีเอามากวนกบัปรอท เอกผา้ด ายอ้ม  ๑ ๔ ๓ มะเกลือห่อ ขดัดีบุกหรือตะกัว่ใหเ้ป็นเงิน ใหอ้าบแก้
ผืน่คนั แกล้มพิษ ถา้ติดตวัไปไหนคงกระพนัชาตรี ถา้กินวา่นน้ีเขา้ไป เม่ือถูกตีถูกฟันตวัจะพองข้ึนเหมือนอ่ึง 
 ๙๖. ว่ำนกบ  ลกัษณะหวัคลา้ยกบท าท่าหมอบ เปลือกหวัคลา้ยกบัหนงักบ ใบกา้นคลา้ยอุตพิด ถา้
จะขดุเอาวา่นน้ีมาปลูก ใหเ้อาลวดร้อยปากมา กินเป็นคงกระพนัชาตรี ถา้เอาหวัติดตวัไปในสารทิศท่ีใด ๆ 
ยอ่มป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ได ้
 ๙๗. ว่ำนเต่ำ  ตน้เหมือนตน้บุกลาย ใบเหมือนใบผกับุง้ หวัและขามีเหมือนตวัเต่า วา่นน้ีใชใ้น 
ทางเมตตามหานิยม  พระยาเทครัว กินอยูค่งกระพนัดีนกั 
 ๙๘. ว่ำนนิลพฒัน์  ใบ ตน้ ใบ หวั เหมือนอุตพิด ถา้ผา่หวัออกไป ขา้งในตอ้งแสงแดดเป็นปรอท 
ใบกลมไม่มีแฉกเหมือนอุตพิด สีเน้ือในหวัเป็นสีครามหรือสีลูกหวา้ ถา้ใชกิ้นใหเ้สกดว้ย อิติปิโสสามคาบ 
ถา้กินเขา้ไป เน้ือหนงัชาหมดทั้งตวั ใครทุบตีฟันแทงไม่เขา้และไม่เจบ็ ถา้เอาหวัมาฝนทามือทาเทา้ ชกต่อย 
เตะ เจบ็ปวดนกั ถา้ทาตวันอนในกองไฟกมิ็ร้อน ใชห้วัฝนทาแขง้ไกช้น แขง้นั้นตีเจบ็ปวดยิง่กวา่ไมฟ้าด วา่น
น้ีเป็นวา่นอยูย่งคงกระพนัดีนกั 
 ๙๙. ว่ำนคืบ หรือนยัหน่ึงเรียกวา่พืชมงคล ใบแบติดอยูก่บัพื้นดิน เหมือนวา่นหอม ใบเป็นขนแบน
กลบยาว ขนาดโคนน้ิวถึงปลายน้ิว สีเขียว มีเมลด็ข้ึนปลายใบ เม่ือใบแก่ปลายใบตกถึงดิน มีรากเกิดตน้สืบ
ตน้ไป ใชกิ้นหรือน าหวัติดตวัไปคงกระพนัชาตรี ถา้ลงน ้าปลิงไม่เกาะ วา่นน้ีเรียกวา่พญาปลิง กเ็รียก ถา้ใช้
เงินยารักษาโรค ตอ้งเอาใบโขลกเขา้กบัเกลือพอเคม็ คั้นเอาน ้ารับประทาน เอากากอมจะ แกโ้รคคอตีบ คน
จีนเรียก ไซงอ้ ถา้เอาหวัติดตวัไปไหน คุม้กนัอนัตรายต่าง ๆ ได ้และคงกระพนัชาตรีอีกดว้ย 
 ๑๐๐. ว่ำนมหำนิล   ใบ  คลา้ยผกัแวน่ แต่ใบใหญ่และแขง็กวา่ ตวัเหมือนหวัวา่นเพชรนอ้ย มีสีด า 
สรรพคุณแกไ้ข ้แกท้รางทุกชนิด 
 ๑๐๑. ว่ำนเฒ่ำหนังแห้ง  หวักลมเหมือนวา่นคางคก มีสีขาว ใบเหมือนใบพลบัพลึงแต่เลก็หนา 
อ่อนน่ิมกวา่ ครีบใบคลายเปราะหอม ตน้เต้ียแบอยูก่บัดิน เพียงเอกหวัใบติดตวัไปเท่านั้นกค็งกระพนัชาตรี 
ถา้กินเสกดว้ยนะโมพทุธายะสามคาบ 

 ๑๐๒. ว่ำนเฒ่ำปัดตลอด  ตน้ ใบ หวั คลา้ยขม้ินธรรมดาแต่หวัเลก็กวา่ ใบแหลมเรียว ร้องใบแดง 
วา่นชนิดน้ีทางโบราณวา่ไม่ตอ้งกิน เอาหวัติดตวัไปกไ็ด ้ยอ่มจะหลีกเล่ียงต่ออนัตรายไดท้ั้งส้ิน 



 ๑๐๓. ว่ำนงูเห่ำ  ใบเหมือนใบขม้ิน หวัเหมือนหวัขม้ิน สีเน้ือในนวล มีกล่ินฉุนเหมือนน ้ามนัดิบ 
แกส้ารพดัพิษกดัต่อยทุกชนิด ฝนกบัน ้าเหลา้ทาพอกท่ีแผลถูกต่อยและกดั จะถอดพิษหายไปทนัที ถา้จะกิน
ฝนกบัน ้าสุรารับประทานดีนกัแล 
 ๑๐๔. ว่ำนกลิง้  กลางดง หรือวา่นพระฉิมกเ็รียก ใบและตน้เป็นเถา เหมือนมนันก ตามขอ้ของเถา
จะมีลูกออกเป็นตุ่ม ๆ อยูท่ ัว่ไป เพราะวา่นสองอยา่งน้ี ถา้หวัเลก็เรียกวา่วา่นพระฉิม ถา้ชนิดหวัใหญ่เรียกวา่
กล้ิงกลางดง แต่สรรพคุณนั้นใชไ้ม่เหมือนกนั วา่นกล้ิงกลางดงน้ี ถา้จะใชเ้ป็นยารักษาโรค ใหเ้อาหวัมาฝน
รวมกบัวา่นเพชรหึง เอาน ้าซาวขา้วเป็นกระสาย กินแกฝี้ทรางทุกชนิด ทาฝีหวัเด่ียวระงบัพิษได ้ถา้จะเอาวา่น
สองอยา่งมาฝนรวมกนัเขา้ ตอ้งกบัน ้าผึ้ง กินแกเ้ม้ือยหลงั กินแกเ้ม้ือยหลงั เจบ็เอว ปวดเม่ือยตามร่างกายได้
อยา่งชะงดั ถา้จะเอาหวัติดตวัไปไหนอยูย่งคงกระพนัชาตรี บางแห่งเรียกวา่วา่นสามพนัตึง 
 ๑๐๕. ว่ำนก ำบัง  ตน้ ใบ เขียวเหมือนกระชาย ปลายใบแหลมกวา่ใบกระชาย หวัเลก็ติด ๆ กนั เป็น
หวี เน้ือในสีขาว กินทา ป้องกนัพิษ วา่นต่าง ๆ ปลูกไวก้บับา้น แกคุ้ณไสย คุณผ ี คุณคน เอาหวัวา่นมาเสก
ดว้ย นะโมพทุธายะ จนหวัวา่นน้ีหมุนเป็นลูกข่าง เอาหวัวา่นน้ีตวัตวัไปสารทิศใด ๆ กต็าม หรือถึงคราวเขา
ชะตาอบัจน ใหร้ะลึกถึงสรรพคุณวา่นท่ีติดตวัไป จะล่องหน ก าบงั หายตวั หลบหลีกศตัรูไปไดว้ิเศษนกัแล 
 ๑๐๖. ว่ำนพะตะบะ  ใบตน้คลา้ยกบัขม้ินออ้ยธรรมดา หวัใหญ่กวา่ เน้ือขาวรสร้อนฉุนจดั มีธาตุ
ปรอท 

ท าใหมี้อานุภาพมาก เลิศกวา่วา่นทั้งปวง สามารถคุม้ครองป้องกนัภูติปีปีศาจได ้ ใชไ้ดท้ั้งใบ ราก ตลอดทั้ง
ดินท่ีปลูกกใ็ชไ้ด ้ สามารถขบัภูตฝีปีศาจใหเ้กรงกลวัยิง่นกั ตลอดทั้งพรายน ้า พรายบก พรายอากาศ เม่ือเห็น
วา่นน้ีแลว้จะส าแดงฤทธ์ิไม่ได ้วา่นน้ียงัมีคุณอานุภาพใชไ้ด ้เป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ท าใหค้ลอดบุตรง่าย เอก
หวัมาผกูไวท่ี้เปลเดก็ ๆ กนัไม่ใหร้้องและนอนสะดุง้ แลว้ยงัแกป้วดทอ้งลง ทอ้งจุกเสียดแน่น บิดมีเช้ือ
อหิวาตกโรค วา่นน้ีมิท าอนัตรายแก่พระภูมิเจา้ท่ี ถา้จะใหว้ิเศษกวา่น้ี ใหเ้อาเขา้พิธีปลุกเสก สวดดว้ยคาถา
พานยกัษ ์๑๐๘ คาบ ใชเ้ป็นยาวิเศษนกั 
 ๑๐๗. ว่ำนสำกเหลก็  มีสองชนิด ชนิดหน่ึงตน้และใบเหมือนหอมแดง มีรากเดียว รากยาวเหมือน
รากผกักาดแต่เลก็สั้นกวา่ หวัมีสีด า อีกชนิดหน่ึงทั้งกา้นและใบแขง็ออกตามขอ้ หวัมีลกัษณะตรงกลางคอด 
หวัทา้ย 
ใหญ่เหมือนกบัสากมือ เวลาใชใ้หเ้อาหวัวา่นน้ีผสมกบัน ้าสะอาด เสกดว้ย นะโมพทุธายะ เจด็คาบ ใชท้ามือ 
ทาแขง้ ทาขา ชกต่อยเตะผูถู้กเจบ็ปวดทนมิได ้ ถา้จะเอาหวัมารับประทานเป็นยามหาก าลงั สามารถเขา้สบั
ประยทุธิชิงชยัแก่ศตัรูท่ีเป็นคนดว้ยกนั ตลอดถึงชา้ง เสือ หมี สตัวร้์ายต่าง ๆ จะท าร้ายมิไดเ้ลย 
 ๑๐๘. ว่ำนมหำประสำนใบ  ตน้เหมือนหมากผูห้มากเมีย กา้นใบเขียว มีลายขาว เน้ือในหวัสีขาว
หวัคลา้ยขม้ิน ฝนทาบาดแผล เป็นยาประสานแผลดีนกั มหาประสานอีกชนิดหน่ึง ตน้คลา้ยเปราะ แต่ใบเลก็
แนบติดตน้ ยาวประมาณหน่ึงคืบ ใบขยายออกเป็นชั้นเหมือนใบกลว้ย ใชอ้มแกล้กัปิดลกัเปิดกบัน ้าสุรา 
 ๑๐๙. ว่ำนคณัฑมำลำ  ตน้ ใบ หวัคลา้ยขม้ินออ้ย ตน้แดง กลางใบแดง เน้ือในหวัเป็นสีม่วง วา่น
คณัฑมาลานอ้ยตน้ใบสีเหมือนกนัแต่หวัเลก็กวา่ สีมีม่วงอ่อนกวา่ วา่นคณัฑมาลาขาว ตน้ใบมีสีเขียวตน้ขม้ิน 



ใบมีสีแดงกลางใบหวักลม เน้ือในขาวรสฉุนจดั วา่นคณัฑมาลาสามชนิดน้ีมีสรรพคุณเสมอกนัเวลาจะใช้
ดองกบัสุรากินเป็นยาชกัมดลูก แกริ้ดสีดวงทวารต่าง ๆ แกไ้สเ้ล่ือน ฝนกบัสุราทา อมแกเ้จบ็คอ ฝนกบัน ้าปูน
ใส กินแกป้วดทอ้ง ฝนแกป้วดทอ้ง ฝนกบัน ้าข่า สุรารับประทานหายแล 
 
 

 


