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จุลนิติ

ตามหลักวิชาการดานกฎหมายมหาชนน้ันไดยอมรับวา “อํานาจกอต้ังองคกร
สูงสุดทางการเมือง” หรือ “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” นั้นเปนอํานาจที่ใหกําเนิด
รัฐธรรมนูญขึ้นเพ่ือกอตั้ง “ระบบกฎหมาย” ขึ้นท้ังระบบ รวมทั้งการกอตั้ง “องคกร
ทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมืองการปกครองของประเทศหรือของรัฐ” อันมีผล
ประการหน่ึงใหรัฐธรรมนูญนั้นมีสถานะอยูเหนือกฎหมายอ่ืน ๆ ทั้งหลายท้ังปวง 
และองคกรตาง ๆ ที่ไดถูกกอตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญน้ันก็จะมีสถานะเปนเพียงองคกร
ทีไ่ดรบัมอบอํานาจมาจากรัฐธรรมนูญโดยทั้งสิ้น 

จากหลักการดังกลาว องคกรทั้งหลายท่ีไดถูกกอต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญ
จึงยอมไมอาจที่จะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได เน่ืองจากเปนองคกรที่ถูกกอตั้งขึ้น
โดยอาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญนั้นเอง อยางไรก็ตาม เพื่อใหสอดคลองกับพลวัตร
ของประเทศ การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูกย็อมทีจ่ะกระทาํได โดยตองอาศยัองคกรพเิศษ
ที่กําหนดขึ้นจากอํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุด อันเปน “องคกรที่มีอํานาจอยูเหนือ
รัฐธรรมนูญ” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือมี “อํานาจที่ตอเน่ืองมาจากอํานาจในการกอตั้ง
องคกรสูงสุดทางการเมือง” สําหรับใชในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ทัง้นี ้ในหวงระยะเวลาระหวางท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
ไดมีผลใชบังคับอยูนั้น ไดมีการบัญญัติหลักการเก่ียวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว 
ในหมวด ๑๕ วาดวยการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งใหกระทําไดตามหลักเกณฑ
และวิธกีารท่ีบญัญตัไิวในมาตรา ๒๙๑ เปนการเฉพาะโดยกาํหนดใหเปนอาํนาจของ “รฐัสภา” 
จึงอาจกลาวไดวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวน้ัน เปนไปโดยกระบวนวิธีการพิเศษที่รัฐธรรมนูญ
ไดมอบอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไวแกรัฐสภาในฐานะฝายนิติบัญญัติ 
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

ใหมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรที่ไดรับมอบมาจากอํานาจในการกอตั้งองคกรอีกชั้นหน่ึง 
ซึง่ในทางหลกัวิชากฎหมายมหาชนนัน้มคีวามเหน็วาคอือาํนาจเดียวกนักับ “อาํนาจกอตัง้องคกรสงูสดุ
ทางการเมือง” หรือ “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” ทวาในทางปฏิบัติที่ผานมา มักจะมีขอถกเถียง
ทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวเกิดขึ้นอยางกวางขวางและมีความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับ
ความหมาย และขอบเขตของการใชอาํนาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาตลอดจนอํานาจ
ในการตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวในหลาย ๆ ประการดวยกัน

ในการน้ี เพื่อประโยชนในทางวิชาการอันเปนองคความรู ทางดานกฎหมายมหาชน
เกี่ยวกับอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญและการใชอํานาจดังกลาวในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ของรัฐสภา ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของรัฐสภา
ในประเด็นเรือ่ง “อาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญูกบัอาํนาจในการแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูของรฐัสภา” 
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายมหาชน คือ รองศาสตราจารย
มานิตย จุมปา อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงที่มา
ของแนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกบั “อาํนาจกอตัง้องคกรสงูสดุทางการเมอืง” หรอื “อาํนาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ” ตามหลักกฎหมายมหาชน หลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนการตรวจสอบการใชอํานาจ
ในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญโดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณท่ีผานมาของประเทศไทยกับนานาอารยประเทศ ความสัมพันธระหวาง
อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาในระบบกฎหมาย

รัฐธรรมนูญของไทย ตลอดจนเพ่ือใหทานผู อาน
ไดทราบวา หลกัเกณฑ ขอบเขต และวิธกีารในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญของรัฐสภานั้น ควรมีรายละเอียด
เปนประการใดบาง เพื่อใหการใชอํานาจ
ดังกลาวของรัฐสภาเปนไปอยางถูกตอง

และมีความเหมาะสมตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยของเรา

อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตลอดจนไมกอใหเกิดปญหา
ความขัดแยงในสังคมประเทศข้ึนในอนาคต ทัง้น้ี โดยทานผูอานสามารถศึกษา

รายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในวารสาร “จุลนิติ” ฉบับนี้  
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จุลนิติ : ขอทราบท่ีมาของแนวความคิดและทฤษฎี
เกีย่วกบั “อาํนาจกอตัง้องคกรสงูสดุทางการเมอืง” หรอื 
“อาํนาจสถาปนารัฐธรรมนญู” ตามหลกักฎหมายมหาชน

ร.ศ. มานิตยฯ : คําวา “อํานาจในการตรารัฐธรรมนูญ” 
หรือ “อํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ”นั้นไดถูกใชเปนครั้งแรกโดย
ซีเอเยส (Siéyès) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ซึ่งใชอํานาจนี้อธิบาย
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อํานาจดังกลาวไมใช
อาํนาจตรากฎหมายธรรมดา เชน อาํนาจในการตราพระราชบัญญตัิ 
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เราเรียกวา “อํานาจ
นิติบัญญัติ” ซึ่งเปนอํานาจที่พระมหากษัตริยทรงใชรวมกับรัฐสภา 
โดยรับมาจากรัฐธรรมนูญ อํานาจนิติบัญญัติเกิดขึ้นไดก็เพราะ
รฐัธรรมนญูบอกวาใหเกดิ ดงันัน้ อาํนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ
หรือตรารัฐธรรมนูญจึงเปนอํานาจท่ีไมใช อํานาจเดียวกับ
อํานาจนิติบัญญัติ เพราะเปนอํานาจท่ีมีอยูกอนและเปนอํานาจ
อันเปนที่มาของรัฐธรรมนูญซึ่งเปนผูสรางองคกรนิติบัญญัติแลว
มอบอํานาจนิติบัญญัติใหกับองคกรนิติบัญญัตินั้น

“อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา”

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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 ๑ รองศาสตราจารยประจําคณะนิตศิาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, น.บ. (เกียรตินยิมอันดบัหน่ึง) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
น.ม. จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, น.บ.ท. สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา, LL.M. (Comparative and International Law), 
Southern Methodist University (SMU), USA..

รองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา๑
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จุลนิติ

ซีเอเยส (Siéyès) ไดเสนอส่ิงใหมในทฤษฎีกฎหมายมหาชน คือ การแบงแยกระหวางอํานาจ
สูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมือง (Pouvoir Constituant) และอํานาจขององคกรที่ไดรับมาจาก
การกอตั้ง อํานาจแรก เปนอํานาจท่ีเปนของชาติ (Nation) ซึ่งอาจมอบใหผูแทนไปสรางรัฐธรรมนูญ 
เพือ่กอต้ังองคกรทางการเมอืงขึน้เพือ่ปกครองประเทศ ดงันัน้ อาํนาจนีจ้งึสงูสดุ ไมมขีอจํากัด หรอืผกูมดั
โดยกฎเกณฑใด ๆ ที่มีอยูกอนเลย ตางจากอํานาจที่สอง ซึ่งถือวาเปนอํานาจขององคกรที่รัฐธรรมนูญ
ตั้งขึ้น ซึ่งเปนอํานาจที่ถูกจํากัดและกําหนดขอบเขตโดยรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งองคกรนั้น ๆ ขึ้น

ดังนั้น อํานาจในการสถาปนาหรือตรารัฐธรรมนูญที่เรียกในภาษาวิชาการวา “อํานาจ
กอตั้งระบอบและองคกรทางการเมือง (Constituent Power)” จึงเปนอํานาจสูงสุด ลนพน
ไมมีขอจํากัด ซึ่งสถาปนารัฐธรรมนูญหรือใหมีรัฐธรรมนูญ แลวตัวรัฐธรรมนูญเปนผูไปสถาปนา
ระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองทุกองคกรข้ึนอีกช้ันหน่ึง กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ อํานาจกอต้ัง
องคกรทางการเมืองนั้นเปนที่มาของรัฐธรรมนูญ เปนที่มาขององคกรทั้งหลายทั้งปวงทางการเมือง 
ตัวรัฐธรรมนูญที่ภาษาอังกฤษเรียกวา “Constitution” นั้นเปนตัวกอตั้งประมุขของรัฐวาจะเปน
กษัตริยหรือประธานาธิบดี กอตั้งแมกระทั่งรูปแบบของรัฐ วาจะเปนรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม กอตั้งองคกร
ทางการเมืองท่ีเรียกวา องคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร องคกรตุลาการ รัฐสภากับประมุขของรัฐ
ใชอํานาจตรากฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของอํานาจนิติบัญญัติที่รับมอบมาจากรัฐธรรมนูญ และอํานาจตรากฎหมายที่เปนพระราชบัญญัติ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมใชอํานาจสูงสุดเพราะอํานาจเหลาน้ีอยูภายใตรัฐธรรมนูญ 
จะตราใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได

 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดใหความหมายของคําวา “อํานาจในการ
กอตัง้องคกรสงูสดุทางการเมือง” วาหมายถึง อาํนาจทางการเมืองของคณะบุคคลท่ีอยูในฐานะบันดาล
ใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นไดสําเร็จ อํานาจนี้สูงสุด ลนพน ไมมีขอจํากัด อํานาจนี้เปนสิ่งที่ใหมีรัฐธรรมนูญ 
แลวตัวรัฐธรรมนูญจะไปสถาปนาองคกรและกลไกข้ึนมาอีกช้ันหน่ึง โดยนัยน้ี ผูมีอํานาจในการกอต้ัง
องคกรสูงสุดทางการเมือง จึงหมายถึง “รัฏฐาธิปตย” คือ ผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐ เชน ในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ัวไป ผูท่ีมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ คือ ประชาชน เปนตน ในตําราของศาสตราจารย
กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ใชคําวา “อํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ” ซึ่งทั้งสองคํามีความหมายเหมือนกัน 
คือ เปนผูที่มีอํานาจจัดใหมี หรือสถาปนารัฐธรรมนูญใหเกิดขึ้น 
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 ในทฤษฎีทางกฎหมาย “อํานาจจัดใหมี” กับ “อํานาจจัดทํา” ไมเหมือนกัน ผูจัดใหมี คือ 
ผูมีอํานาจในการสถาปนาใหเกิดรัฐธรรมนูญขึ้นมา แตผูจัดทํา คือ ผูที่ลงมือรางรัฐธรรมนูญ 

 ศาลรัฐธรรมนูญไทยไดนําคํานี้มาใชในการวินิจฉัย ในคําวินิจฉัยที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ ในประเด็น
การแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไขเพ่ิมเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับไดหรือไมไววา ความตอนหนึ่งวา 

“ประเด็นพิจารณาวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ จะนําไปสูการแกไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ไดหรือไม นั้น เห็นวา อํานาจ
ในการกอต้ังองคกรสูงสุดทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เปนอํานาจ
ของประชาชนอันเปนทีม่าโดยตรงในการใหกาํเนิดรฐัธรรมนูญ โดยถือวามอีาํนาจเหนือ
รัฐธรรมนูญที่กอตั้งระบบกฎหมายและองคกรทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมือง
การปกครอง เมือ่องคกรทีถ่กูจัดตัง้มเีพยีงอาํนาจตามทีร่ฐัธรรมนญูใหไว และอยูภายใต
รัฐธรรมนูญ จึงเปนไปไมไดที่จะใหองคกรนั้นใชอํานาจที่ไดรับมอบมาจากรัฐธรรมนูญ
นัน้เอง กลับไปแกรฐัธรรมนูญน้ัน เหมือนการใชอํานาจแกไขกฎหมายธรรมดา สาํหรับ
ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมขุ เปนประเทศทีใ่ชระบบประมวลกฎหมายทีย่ดึหลกัความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไข
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยทั่วไป

การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนกระบวน
การที่ไดผานการลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
ประชาชนจงึเปนผูสถาปนารฐัธรรมนญู ฉบบันี ้ดงันัน้ การแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญ
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙๑ แมจะเปนอาํนาจของรฐัสภากต็าม แตการแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทั้งฉบับนี้ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน 
ก็ควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสียกอน
วาสมควรจะมรีฐัธรรมนญูฉบบัใหมหรอืไม หรอืรฐัสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพิม่เติม
รฐัธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมเปนอาํนาจของรัฐสภาท่ีจะดําเนนิการ
ดังกลาวนี้ได ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑” 
 

คําวา “อํานาจในการกอต้ังองคกรสูงสุดทางการเมือง” วาหมายถึง อํานาจทางการเมือง
ของคณะบุคคลท่ีอยูในฐานะบันดาลใหมรีฐัธรรมนูญขึน้ไดสาํเร็จ อาํนาจน้ีสงูสดุ ลนพน 
ไมมีขอจํากัด อํานาจนี้เปนสิ่งที่ ใหมีรัฐธรรมนูญ แลวตัวรัฐธรรมนูญจะไปสถาปนา
องคกรและกลไกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง

คําวา “อํา

ปสถาปนา
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กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ

อยางไรก็ดี ถอยคําในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไดอธิบายถึงอํานาจสูงสุด
ในการกอตั้งองคกรทางการเมืองในวิถีประชาธิปไตยมาจากประชาชน แตไมไดอธิบายถึงอํานาจ
สูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมืองที่ไดรับมอบมา ทําใหเกิดขอควรพิจารณาในประเด็นที่วา 
“ตามรัฐธรรมนูญองคกรใดควรเปนผูมีอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”

 ในทางทฤษฎ ีอาํนาจในการกอตัง้องคกรสงูสดุทางการเมอืงมคีวามสมัพนัธกบัอาํนาจในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กลาวคือ “อํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไมใชอํานาจนิติบัญญัติ” 
ดังจะเห็นได จากการที่กระบวนการในการแก  ไขเพิ่มเ ติมรัฐธรรมนูญจะมีความแตกต าง
จากกระบวนการนิติบัญญัติทั่วไป แตอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจท่ีไดรับมอบ
มาจากอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ กลาวอีกนัยหน่ึง เพื่อใหเกิดความชัดเจน เรียกอํานาจ
ในการก อต้ังองค กรสูงสุดทางการเมืองว า อํานาจในการก อต้ังองค กรสูงสุดทางการเมือง
แตดั้งเดิม (Original Constituent Power) และเรียกอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวา 
อํานาจในการเปล่ียนแปลงองคกรทางการเมืองที่ไดรับมอบมา (Derived Constituent Power) 
ดงันัน้ จะเหน็ไดวา หากถอืวารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ผูมอีาํนาจในการกอตัง้
องคกรสูงสุดทางการเมืองที่กอตั้งรัฐธรรมนูญ คือ ประชาชน ประชาชนก็เปน “ผูมีอํานาจในการกอตัง้
องคกรสูงสุดทางการเมืองด้ังเดิม” ที่ประชาชนไดมอบอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ใหแก “รฐัสภา” ดงัปรากฏชัดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑๒ 
รัฐสภาจึงเปนผูมี “อํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรทางการเมืองที่ไดรับมอบมา” รัฐสภาจึงเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญที่ไดรับมอบอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งทําใหรัฐสภาที่ปกติ
มีอํานาจนิติบัญญัติ มีอํานาจเพิ่มเติมในการแกไขรัฐธรรมนูญ

 ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร (พุทธศักราช ๒๕๕๐) มาตรา ๒๙๑ บัญญัติวา
  “มาตรา ๒๙๑  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
  (๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาทีม่อียูของท้ังสองสภา หรือจากประชาชนผูมสีทิธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหาหม่ืนคนตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย

  ญตัติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทีมี่ผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปน
ประมขุ หรอืเปล่ียนแปลงรปูของรฐั จะเสนอมิได

  (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
  (๓) การออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีหนึง่ข้ันรบัหลักการ ใหใชวธิเีรียกชือ่และลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียง

เหน็ชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
  (๔) การพจิารณาในวาระทีส่องขัน้พิจารณาเรยีงลําดับมาตรา ตองจดัใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็จากประชาชนผูมสีทิธิเลอืกต้ัง

ที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย
  การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
  (๕) เมือ่การพจิารณาวาระทีส่องเสรจ็สิน้แลว ใหรอไวสบิหาวัน เม่ือพนกาํหนดนีแ้ลวใหรฐัสภาพจิารณาในวาระทีส่ามตอไป
  (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามข้ันสุดทาย ใหใชวิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียง

เห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
  (๗) เมือ่การลงมติไดเปนไปตามท่ีกลาวแลว ใหนาํรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย และใหนาํบทบัญญัติ

มาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม”.
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จลุนติ ิ: กระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญซึง่เปนกฎหมายสูงสดุของประเทศ
ตามหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้น จําตองมีหลักเกณฑและวิธีการ 
ตลอดจนการตรวจสอบการใชอํานาจอยางไร รวมทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ประสบการณทีผ่านมาของประเทศไทยกบัในนานาอารยประเทศแลว มคีวามแตกตางกนั
หรือไม ประการใด

ร.ศ. มานิตยฯ : รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีสถานะอยูเหนือกฎหมาย
ทั้งปวง และยังเปนกฎหมายที่วางโครงสรางการเมืองการปกครองของประเทศ รัฐธรรมนูญจึงกําหนด
เงื่อนไขบางประการ เพื่อใหการแกไขรัฐธรรมนูญทําไดยากกวาการแกไขกฎหมายธรรมดา ในอดีต
จนถึงปจจุบันกระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยไดกําหนดเง่ือนไขบางประการ
ใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นกระทําไดยากกวาการแกไขกฎหมายธรรมดาไว ๒ แบบ คือ 

 แบบที่ ๑  ในกระบวนการพิจารณาในรัฐสภา ขั้นตอนการลงมติ รัฐธรรมนูญอาจกําหนดให
มติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตองเปนไปตามเสียงขางมากพิเศษ (Qualif ied Majority) หรือ
อาจกําหนดใหเปนการพิจารณารวมกันของทั้งสองสภา (Bicameral Systems) และ

 แบบที่ ๒  กําหนดใหมีการลงประชามติ โดยอาจกําหนดใหรางแกไขรัฐธรรมนูญซ่ึงผาน
ความเห็นชอบของรัฐสภาแลวนั้น ตองนําไปใหประชาชนลงประชามติกอน 

สวนกระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในตางประเทศนั้น มีพัฒนาการที่นาศึกษา
และแตกตางออกไปจากประเทศไทย ดังนี้

รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอิตาลี ค.ศ. ๑๙๔๘ ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบันนั้น ไดบัญญัติ
ถงึกระบวนการแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญไวในมาตรา ๑๓๘ และขอจํากัดในการแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญ
ไวในมาตรา ๑๓๙ ทั้งนี้ การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประเทศอิตาลีจะทําไดโดยการตราเปน
รัฐบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งใชกระบวนการเชนเดียวกับการตรารัฐบัญญัติธรรมดา 
แตมีกระบวนการพิเศษบางประการท่ีมาตรา ๑๓๘ กําหนดไวเพื่อใหการตรารัฐบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญทําไดยากยิ่งขึ้น เชน กําหนดใหมีการอภิปรายเพื่อพิจารณารางรัฐบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนญูถงึ ๒ ครัง้ และใชมตเิสียงขางมากเด็ดขาด (Absolute Majority) ในการลงมติใหความเห็นชอบ 
เปนตน นอกจากนี ้รฐัธรรมนญูมาตราดงักลาวยงัเปดโอกาสใหมกีารลงประชามตเิพือ่ใหความเหน็ชอบ
แกรางรัฐบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในบางกรณีดวย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสเปน กําหนดวา ในกรณีปกติการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปโดยการลงมติของรัฐสภาอันจะตองมีคะแนนเสียง ๓ ใน ๕ ของแตละสภา และไมตอง
มีการลงประชามติ เวนแตจะมีการรองขอจากสมาชิกจํานวน ๑ ใน ๑๐ ของแตละสภา แตหากเปน
การแกไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หรือการแกไขบางสวนซ่ึงกระทบตอหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ 
เชน หลักประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค สิทธิในความเปนอยูสวนตัวและการสมาคม เสรีภาพ
ในการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการศกึษา สทิธเิลอืกตัง้เปนการทัว่ไป และสวนทีว่าดวยสถาบนักษตัรยินัน้ 
นอกจากตองอาศัยมติเห็นชอบ ๓ ใน ๕ ของสมาชิกแตละสภาแลวจะตองมีการยุบสภาเพื่อใหมี
การเลอืกตัง้ใหม แลวใหรฐัสภาใหมอนมุตัอิกีครัง้ดวยคะแนน ๓ ใน ๕ เชนกนั หลงัจากนัน้ใหมกีารลงประชามต ิ
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จุลนิติ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรเบลเยียม ไดบัญญัติเร่ืองการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไว
๒ ลกัษณะ ไดแก การแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญูทีเ่ปนการแกไขเนือ้หาของรัฐธรรมนูญ และการแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญโดยไมแกไขเนื้อหารัฐธรรมนูญ 

 โดยการแกไขเพ่ิมเติมเน้ือหารัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๙๕ แบงข้ันตอนการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญออกเปน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  ๑ การทําคําประกาศแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภาและพระมหากษัตริย 
 ขัน้ตอนที ่ ๒ การยุบสภาและเลือกต้ังใหมภายใน ๔๐ วนัหลงัจากนําคาํประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ขั้นตอนที่  ๓ การพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาที่ไดรับเลือกตั้งใหม โดยรัฐสภา

ที่ไดรับเลือกตั้งใหมจะตองประชุมเพื่อพิจารณาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเปนผู จัดทํา
รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาจะแกไขรัฐธรรมนูญใหมีเนื้อความอยางไร แตจะแกไขมาตราอื่น
หมวดอื่นที่นอกเหนือไปจากคําประกาศไมได 

 ทั้งนี้ รางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะตองผานการใหความเห็นชอบท้ังจากสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา และการลงมติใหความเห็นชอบกับรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองมีจํานวนสมาชิก
มาลงคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดในแตละสภา และจะตองมีผูลงมติ
ใหความเห็นชอบไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจาํนวนสมาชกิทีม่าลงคะแนนเสียง จงึจะถอืวารางแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญนั้นไดรับความเห็นชอบ 

 ในสวนของการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูโดยไมแกไขเนือ้หารฐัธรรมนญูนัน้ ตามมาตรา ๑๙๘ 
ไดกําหนดใหสภาที่ไดรับการเลือกตั้งใหมเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสามารถแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญนอกเหนือจากการแกไขเพิ่มเติมท่ีระบุไวในคําประกาศแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
โดยไมตองยบุสภาเพ่ือเลือกต้ังใหม แตการแกไขในกรณีเชนนีจ้ะทาํไดกแ็ตเพยีงการจัดเรียงลาํดบัมาตรา
หรือหมวดหมูใหม หรือแกไขถอยคําในมาตราอ่ืนเล็กนอยเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติที่ไดรับ
การแกไขเพิ่มเติมดวยกระบวนการตามมาตรา ๑๙๕ เทานั้น แตไมสามารถแกไขเพิ่มเติมเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญได และการลงมติใหความเห็นชอบกับการแกไขในกรณีนี้จะตองกระทําเม่ือมีจํานวน
สมาชิกไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกในแตละสภามารวมประชุม และจะตองไดรบัความเห็นชอบ
ไมนอยกวาจํานวน ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกที่มาลงคะแนนเสียง

 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรเนเธอรแลนด ไดบญัญตักิระบวนการแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญู 
ไวในหมวดท่ี ๘ วาดวยการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๗ ถึงมาตรา ๑๔๒ ซึ่งกําหนดให
กระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้นทําไดโดยยาก เนื่องจากตองมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
หลังจากรัฐสภาไดผานรางพระราชบัญญัติซึ่งบัญญัติวาควรจะตองมีการพิจารณารางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่มีการเสนอมาแลว ทั้งนี้ เพื่อเปนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในทางออม กลาวคือ ผูสมัครรับเลือกต้ังสามารถนําเอาเร่ืองการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
มาเปนนโยบายในการหาเสยีง และประชาชนกส็ามารถเลอืกผูสมคัรรับเลอืกตัง้ทีม่นีโยบายเร่ืองการแกไขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญูสอดคลองกบัความตองการของตนได จากนัน้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีไ่ดรบัเลอืกตัง้ใหม
จะตองพิจารณารางแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูเพือ่ลงมตใิหความเหน็ชอบ โดยสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
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จุลนิติ

และสมาชิกวุฒิสภาจะตองลงมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวน
ผูทีม่าลงคะแนนสียงในแตละสภา จงึจะถือวารางแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญดงักลาวไดรบัความเห็นชอบ

 สาํหรับรฐัธรรมนูญแหงสาธารณรัฐออสเตรียนัน้ นอกจากจะตองมีกระบวนการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญดังที่กําหนดไวสําหรับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในระดับทั่วไปแลว หากเปนการแกไข
ในหลกัการซึง่ถอืวาเปนการแกไขทัง้ฉบบั ไดแก หลกัความเปนประชาธปิไตย หลกัความเปนสหพนัธรฐั 
หลักนิติรัฐ หลักการแบงแยกอํานาจ หลักสิทธิมนุษยชน และหลักสาธารณรัฐ กอนท่ีประธานาธิบดี
จะประกาศใชตองใหประชาชนทั้งประเทศลงประชามติดวย

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญของแตละประเทศน้ันจะมีกระบวนการ 
ขั้นตอน และเง่ือนไขหลายประการ ทําใหการแกไขรัฐธรรมนูญเปนเร่ืองท่ีจะกระทําไดยาก และ
ประการสาํคญัไมมกีารใหอาํนาจรฐัสภาทาํหนาทีแ่กไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูโดยเบด็เสรจ็เหมอืนกรณี
ของประเทศไทย แตในอดีตที่ผานมาการใหอํานาจรัฐสภาทําหนาที่แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยเบด็เสรจ็เดด็ขาดของประเทศไทยนัน้ กไ็มไดกอใหเกดิปญหาตามมามากนกั เน่ืองจากการแกไขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญูมคีวามชดัเจนวาจะแกไขเรือ่งใด และเปนการแกไขเพือ่ประโยชนสวนรวมหรอืเพือ่ประชาชน
เปนหลักสําคัญ ตลอดจนไมมีขอสงสัยที่ชัดเจนวาเปนการแกไขเพ่ือประโยชนทางการเมืองของกลุม
ผูมีอํานาจในการออกเสียงแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

 นอกจากน้ี ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙๑ ไดกําหนดใหมี “บทบัญญัติหรือหลักการช่ัวนิรันดร” (Eternity Clause, Absolute 
Entrenchment, Ewigkeitsklausel) คอื การทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดใหเนือ้หาบางสวนของรฐัธรรมนูญน้ัน
ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดอยู ๒ ประการ คือ

 ประการแรก การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

 ประการที่สอง การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ 
 ดังนั้น ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาว

จะเสนอมิได แต “บทบัญญัติหรือหลักการชั่วนิรันดร” ก็สามารถยกเลิกได โดยการลมรัฐธรรมนูญ
ทัง้ฉบบั และจากคําวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญู ที ่๑๘-๒๒/๒๕๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญไดนาํ “หลกันติธิรรม” 
หรือ Rule of law ซึ่งเปนหลักการในการปกครองรัฐหรือปกครองประเทศดวยกฎหมายที่เปนธรรม 
ตามหลักการแบงแยกอํานาจ หลักการมีกฎหมายที่ดี และหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
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จุลนิติ

ทางปกครอง มาเปน “บทบญัญตัหิรอืหลกัการช่ัวนรินัดร” โดยเสมอืนหนึง่เพิม่เปนเงือ่นไขประการท่ีสาม 
กลาวคือ นอกจากขอหาม ทั้ง ๒ ประการขางตนแลว การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญยังหามขัดกับ
หลกันติธิรรมดวย ซึง่สาํหรบัประเทศไทยน้ันไดมกีารบญัญตัถิงึการนาํหลกันติธิรรมมาใชในการปกครอง
ประเทศ โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑ บททั่วไป 
มาตรา ๓ ซึ่งบัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข
ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้

 การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงาน
ของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”

   
จลุนติ ิ: ทานเหน็วา ระบบกฎหมายรฐัธรรมนญูของประเทศไทยจากประสบการณ

ในอดตีทีผ่านมานัน้ อาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญูมคีวามสมัพนัธกบัอาํนาจในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาหรือไม อยางไร

 ร.ศ. มานิตยฯ : เนื่องจากอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญและอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติม
รฐัธรรมนูญของรัฐสภาน้ันมคีวามเก่ียวของหรือสมัพนัธกนัดงัไดกลาวไวแลวในประเด็นแรกวา “อาํนาจ
กอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมือง” หรือ “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” คือ อํานาจสูงสุด ลนพน 
ไมมีขอจํากัด ซึ่งอํานาจนี้เปนสิ่งที่ใหมีรัฐธรรมนูญ แลวรัฐธรรมนูญดังกลาวจะไปสถาปนาระบอบ
การเมืองและองคกรทางการเมืองทุกองคกรข้ึนอีกชั้นหน่ึง กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ อํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญนั้นเปนที่มาของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ อยางไรก็ดี เน่ืองจากการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
(Amendment of the Constitution) เปนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไมวาโดยการแกไขถอยคํา
หรือขอความเดิมที่มีอยูแลว หรือโดยเพ่ิมเติมขอความใหมเขาไป ซึ่งการท่ีใหมีการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญไดนั้นนับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับกฎหมายประเภทอื่น
โดยทั่วไปที่อาจลาสมัยหรือไมเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมือง นอกจากนี้ หากกําหนดหามมิให
มีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแลว แตถาประชาชนเห็นวาจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมก็อาจจะนําไปสู
การปฏิวัติหรือรัฐประหารเพื่อลมเลิกรัฐธรรมนูญไดในที่สุด

การท่ีใหมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไดนั้นนับวาเปนประโยชน
อยางย่ิง เพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับกฎหมายประเภทอ่ืน
โดยทัว่ไปทีอ่าจลาสมยัหรอืไมเหมาะสมกบัสภาวการณของบานเมอืง 
นอกจากนี้ หากกําหนดหามมิใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แลว แตถาประชาชนเห็นวาจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมก็อาจจะนําไปสู
การปฏิวัติหรือรัฐประหารเพื่อลมเลิกรัฐธรรมนูญไดในที่สุด

การท่ีใหมี
อยางย่ิง

สุด
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 โดยตัวอยางของรัฐธรรมนูญที่จะช้ีใหเห็นไดอยางชัดเจนวาสามารถแกไขเพ่ิมเติมไดก็คือ 
“รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา” ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรที่เกาแกที่สุดและยังคง
ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติกําหนดไวอยางชัดเจนวาสามารถแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได 
โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมมาแลวจํานวน ๒๗ ครั้ง อาทิ กรณีแกไขเพ่ิม
รฐัธรรมนญูเพือ่เปนการแกไขปญหาเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิสรุาเถือ่นและการบรโิภคสรุาเกนิขนาด
ของประชาชนท่ีเกิดขึ้นในสังคมอยางแพรหลาย จึงกําหนดใหการผลิตสุราเปนธุรกิจที่ไมสามารถ
ดาํเนินการไดโดยชอบดวยกฎหมายไวในบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญ แตอยางไรก็ตาม การบัญญตัหิามไว
ดังกลาวไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม เพราะแทนท่ีประชาชนจะไดบริโภคสุราท่ีมีคุณภาพ
และไมเปนอนัตรายตอสุขภาพ กลับตองดืม่สรุาทีล่กัลอบผลติซึง่ไมมมีาตรการควบคมุคณุภาพอนัสงผลให
ประชาชนที่บริโภคไดรับอันตรายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยยกเลิกบทบัญญัติที่หามผลิตสุราดังกลาวเพ่ือปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีบัญญัติไวอยางชัดเจนวา 
“การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําได” ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผานมาจะกําหนดให “รัฐสภา” 
เปนองคกรผูมีอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐธรรมนูญ
กาํหนดไว ซึง่รฐัธรรมนญูจะกาํหนดกระบวนการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูใหกระทาํไดยากและแตกตาง
จากการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายของฝายนิติบัญญัติตามปกติ 

 ดงันัน้ อาํนาจสถาปนารัฐธรรมนูญจงึมคีวามเช่ือมโยงกับอาํนาจในการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญ
ของรัฐสภา กลาวคือ อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจที่ไดรับมอบมาจากอํานาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญ โดยที่ผานมาประเทศไทยจะมอบอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้
ใหแก “รัฐสภา” รัฐสภาจึงเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ไดรับมอบอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งทําใหรัฐสภาที่ตามปกตินอกจากจะมีอํานาจนิติบัญญัติแลว ยังมีอํานาจในการแกไข
เพิม่เติมรฐัธรรมนูญอกีดวย และในการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญน้ัน รฐัธรรมนูญกไ็ดกาํหนดกระบวนการ
และขั้นตอนไวเปนพิเศษตางหากจากกระบวนการนิติบัญญัติทั่วไป 

จุลนิติ : ทานเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนอํานาจของฝาย
นิติบัญญัติหรือรัฐสภานั้น โดยหลักการแลวควรมีหลักเกณฑ ขอบเขต และวิธีการ
ในการตรวจสอบการใชอาํนาจดงักลาวของรฐัสภานัน้อยางไร ทัง้นี ้เพือ่ใหการใชอาํนาจ
ดงักลาวของรัฐสภาเปนไปอยางถูกตอง มคีวามเหมาะสมตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และไมกอใหเกิดปญหาความขัดแยงขึ้นในสังคมประเทศไดในภายหลัง

ร.ศ. มานิตยฯ : ดังไดกลาวแลวในประเด็นคําถามตน ๆ วาอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไมใชอํานาจนิติบัญญัติ แตเปนอํานาจท่ีไดรับมอบมาจากอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ 
ดังจะเห็นไดจากกระบวนการและข้ันตอนในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหตองเปนไปโดย
วิธกีารพิเศษท่ียากและแตกตางจากกระบวนการนิตบิญัญตัทิัว่ไปหรือการแกไขเพ่ิมเตมิกฎหมายธรรมดา
ที่มีลําดับศักดิ์ตํ่ากวารัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ

ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาอํานาจในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ันเปนของ “รัฐสภา” 
โดยสามารถดําเนินการไดตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวในมาตรา ๒๙๑ 
อยางไรก็ดี เก่ียวกับการตรวจสอบการใชอํานาจ
ของรัฐสภาในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น
เปนประเดน็ทีม่กีารถกเถยีงกันอยางกวางขวางวา 

เมื่อรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดไวโดยชัดแจงถึงองคกรที่มีอํานาจในการควบคุมตรวจสอบการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแลวจะมีองคกรใดที่จะมีอํานาจในการควบคุมตรวจสอบการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญนั้นไดหรือไม เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กําหนดไวเฉพาะกรณีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งมีทั้ง
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายกอนที่จะประกาศใชบังคับ 
และการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลว๓ 
แตรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรใดมีอํานาจในการตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไวโดยเฉพาะ และไมไดกําหนดใหมีการอนุโลม
นาํบทบัญญตัวิาดวยเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญเขามามีอาํนาจในการตรวจสอบ
รางรัฐธรรมนญูแกไขเพ่ิมเติมได ดงันัน้ จงึมแีนวความคิดเก่ียวกับการตรวจสอบการใชอาํนาจของรัฐสภา
ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแบงออกเปน ๒ ฝาย คือ

ฝายแรก มคีวามเหน็วา เมือ่รัฐธรรมนูญไมไดบญัญตัไิวเปนลายลักษณอักษรวาใหมกีารตรวจสอบ
การใชอํานาจของรัฐสภาในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได ดังนั้น ไมวาองคกรใด ๆ ก็ไมสามารถ
เขามามีอํานาจในการตรวจสอบได ซึ่งสงผลใหอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่รัฐสภา
ไดรับมอบมาจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยูที่รัฐสภาเทานั้น 

๓ การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แบงออกเปน ๒ กรณีดังน้ี 

 (๑) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายกอนที่จะประกาศใชบังคับ ไดแก กรณี
มาตรา ๑๔๑ ทีร่ฐัธรรมนูญกําหนดเปนบทบังคับวาตองสงรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉยั
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนท่ีจะนํารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ขึน้ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตรยิ
ทรงลงพระปรมาภิไธย และมาตรา ๑๕๔ ที่กําหนดใหรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวกอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้น
ทลูเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตรยิทรงลงพระปรมาภิไธย ถารางพระราชบัญญตันิัน้มีขอความขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญ 
หรอืกระบวนการตรากฎหมายไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหสงความเห็นเชนวานัน้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินจิฉยั

 (๒) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลว ในกรณีที่พระราช
บัญญัติไดประกาศใชบังคับแลว หากตอมาปรากฏวาบทบัญญัติของกฎหมายน้ันมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญได
กาํหนดใหมกีารควบคุมกฎหมายทีร่ฐัสภาใหความเหน็ชอบแลวมใิหขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู โดยกาํหนดใหมชีองทางการเสนอใหศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยได ๔ กรณี ไดแก การพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม (มาตรา ๒๑๑), การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายตามที่ผู ตรวจการแผนดิน
เปนผูเสนอ (มาตรา ๒๔๕), การพจิารณาวนิจิฉยัความชอบดวยรัฐธรรมนญูของบทบญัญัติแหงกฎหมายตามทีค่ณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาติ
เปนผู เสนอ (มาตรา ๒๕๗) และการพิจารณาวินิจฉัยคําร องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพื่อมีคําวินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา ๒๑๒).
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ฝายที่สอง มีความเห็นวา หากตีความตามตัวอักษรตามความเห็นของฝายแรกแลวยอมทําให
อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาปราศจากการควบคุมตรวจสอบ ซึ่งอํานาจใดก็ตาม
หากปราศจากการตรวจสอบแลว ก็มีแนวโนมที่ผูใชอํานาจจะใชอํานาจนั้นไปในทางที่ไมชอบได ดังนั้น 
จงึมหีลกัการแบงแยกอาํนาจซึง่เปนหลกัการพืน้ฐานทีส่าํคญัทีจ่ะเขามาควบคมุมใิหรฐัสภาใชอาํนาจทีม่ี
ไดตามอําเภอใจ ดังจะเห็นไดจากเง่ือนไขในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมในมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่กําหนดหามมิใหเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ อยางไรก็ตาม มีขอพิจารณาตอมาวาแลวจะกําหนดใหองคกรใดเปนผูมี
อาํนาจในการตรวจสอบการใชอาํนาจดังกลาว โดยในเบือ้งตนก็มคีวามเห็นวา “รฐัสภา” คอืองคกรแรก
ทีต่องตรวจสอบตวัเองวาจะไมมกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทีเ่ปนการฝาฝนขอหามตามบทบญัญตัิ
ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ แตหากรัฐสภาดําเนินการฝาฝน ก็ควรใหอีกองคกรหน่ึงเปนผูมีอํานาจ
ในการเขามาตรวจสอบจึงจะมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ตามหลักการแบงแยกอํานาจ โดยระบบการควบคมุ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยศาลยุติธรรมถือกําเนิดขึ้นเปนคร้ังแรกใน
สหรัฐอเมริกา ดังปรากฏในคําพิพากษาศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the 
United State) คดี Marbury V. Madison ป ค.ศ. ๑๘๐๓ ซึ่งไดวินิจฉัยวางหลักวา “ศาลเปน
องคกรที่ตองใชกฎหมายในการบังคับแกคดี ศาลจึงเปนองคกรที่จะตองวินิจฉัยวาสิ่งใดเปนกฎหมาย 
และสิ่งใดไมใชกฎหมาย และเม่ือศาลเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ 
ศาลกย็กบทบญัญตัแิหงกฎหมายนัน้ขึน้ปรบัแกคดไีมได ดงันัน้ ศาลจงึมอีาํนาจวนิจิฉยัวากฎหมายทีศ่าล
กําลังจะใชบังคับแกคดีนั้น ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม และจะใชบังคับไดหรือไม”๔ จึงอาจกลาว
ไดวาคําวินิจฉัยในคดีประวัติศาสตรดังกลาวเปนการวางรากฐานวา “ศาลท้ังหลายในสหรัฐอเมริกา
มอีาํนาจวนิจิฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีศ่าลกาํลงัจะยกขึน้ปรบัแกคดนีัน้ ขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนญู
หรือไม” อันมีอิทธิพลตอระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัดตอรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ 
ในเวลาตอมาเปนอยางยิง่ รวมถงึประเทศไทยกไ็ดรบัอทิธพิลจากแนวคาํพพิากษาในคดดัีงกลาวดวย 
ดงัปรากฏในคําพพิากษาคดีอาชญากรสงคราม คาํพพิากษาฎีกาท่ี ๑/๒๔๘๙๕ ซึง่ถอืเปนคาํพพิากษาศาลฎีกา
ฉบบัแรกทีเ่ปนบรรทดัฐานในประเทศไทยวา “ศาลยตุธิรรมเปนองคกรทีม่อีาํนาจในการพจิารณาวนิจิฉยั

๔ สาเหตขุองการทีศ่าลสงูสุดแหงสหรฐัอเมรกิาวนิจิฉยัวางหลกัไวในคด ีMarbury V. Madison ใหศาลยตุธิรรมเปนองคกรทีม่ี
อาํนาจในการควบคุมกฎหมายมิใหขดักบัรฐัธรรมนูญ เนือ่งจากรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาไดบญัญัติรับรองความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญไวในหมวด ๖ มาตรา ๒ แตมิไดบัญญัติใหมีองคกรท่ีมีอํานาจในการควบคุมมิใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
เพือ่ทาํหนาทีร่กัษาความเปนกฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญไว ดงันัน้ ศาลจงึตองวางหลักความเปนผูใชอํานาจตุลาการเพ่ือใหมอีาํนาจ
ในการพจิารณาความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายท่ีตราขึน้โดยสภาครองเกรส (บวรศกัด์ิ อวุรรณโณ, คาํอธบิายวชิากฎหมายรฐัธรรมนญู, 
กรุงเทพฯ: สานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๓, หนา ๑๒๓).

๕ คาํพพิากษาฎกีาที ่๑/๒๔๘๙ (ในคดอีาชญากรสงคราม) ซึง่มคีวามเปนมาวา ขณะทีจ่อมพล ป. พบิลูสงคราม เปนนายกรฐัมนตรี 
ไดนาํประเทศเขาสูสงครามโลก คร้ังที ่๒ โดยรวมมอืกบัฝายญีปุ่น เปนเหตใุหประเทศไทยตองรบกบัฝายสมัพนัธมติรทีม่ปีระเทศองักฤษ 
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ปรากฏวาฝายสัมพันธมิตรชนะสงคราม สวนญี่ปุนเปนฝายแพสงครามซึ่งตองถูกดําเนินคดี
อาชญากรสงครามรวมทั้งจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดวย หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ซึ่งเปนฝายเสรีไทยที่ตอตานการรวมสงครามกับ
ญีปุ่น กลบัจากประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนนายกรัฐมนตรีในเวลาน้ัน ไดเสนอรางพระราชบัญญตัอิาชญากรสงครามเขาสูการพิจารณา
เพื่อใชบังคับเปนพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งมี ๑๒ มาตรา และในมาตรา ๓ บัญญัติถึงลักษณะของการกระทํา
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ

วากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ถารัฐธรรมนูญไมไดกําหนดองคกรช้ีขาดไวเปนประการอ่ืน” 
แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันซ่ึงเปนยุคท่ีมีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีมีอํานาจในการควบคุม
บทบัญญัติแหงกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การให “ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกร
ที่ตรวจสอบการใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาเปนสิ่งที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ประเทศไทยแมจะมีความเห็นสอดคลองกับแนวความคิดของฝายท่ีสองที่เห็นวาสามารถ
ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐสภาไดแมไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรก็ตาม แตเม่ือ
พิเคราะหถึงอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวาศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มีอํานาจวินิจฉัย
คดีรัฐธรรมนูญเฉพาะคดีตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหอํานาจไวเทานั้น 
หาไดมีเขตอํานาจทั่วไปเหมือนกับศาลยุติธรรม ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และขอกาํหนดศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทาํคาํวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไมไดกาํหนดใหศาลรฐัธรรมนญูมีอาํนาจในการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางรฐัธรรมนญู
แกไขเพ่ิมเติมไวโดยเฉพาะ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมได

อยางไรก็ดี ดังไดกลาวแลววาในตางประเทศบางประเทศจะกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนญูนัน้กอนทีจ่ะประกาศใชบงัคับตองใหประชาชนท้ังประเทศใหความเหน็ชอบโดยการลงประชามติ
เสียก อน ซึ่ ง เ ม่ือพิจารณาคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  ที่  ๑๘-๒๒/๒๕๕๕  ที่ ได กล าวถึง
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวา “การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เปนกระบวนการท่ีไดผานการลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชน
จงึเปนผูสถาปนารฐัธรรมนญูฉบบันี ้ดงันัน้ การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ 
แมจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทั้งฉบับน้ี
ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน ก็ควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
ไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม” จากคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญดังกลาวจึงอาจกลาวไดวาเมื่อรัฐธรรมนูญไดผานการลงประชามติโดยตรงของประชาชน 
ดังนั้น ก็ควรจัดทําประชามติโดยประชาชนเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม ซึ่งเปน
การกลาวถงึเฉพาะกระบวนการบางข้ันตอนในการจัดทาํรัฐธรรมนูญเทาน้ัน โดยไมไดกลาวถงึขอเทจ็จรงิ
อนัเปนสาระสําคญัเก่ียวกับการออกเสียงลงประชามติใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ทีเ่ขาขายเปนอาชญากรสงครามวา การประกาศสงครามกับฝายสมัพันธมิตรไมวาการประกาศน้ันจะไดทาํขึน้กอนหรือหลังวนัใชพระราชบัญญตันิี้ 
ใหถือเปนความผิดฐานอาชญากรสงครามตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษสูงสุดคือประหารชีวิต และในมาตรา ๕ กําหนดให
มคีณะกรรมการทําหนาทีส่ืบสวนสอบสวนและเปนโจทกฟองคดีอาชญากรสงคราม โดยใหศาลฎีกาเปนศาลท่ีมอีาํนาจในการพิจารณา
พพิากษาคดีทีฟ่องตามพระราชบัญญตันิีแ้ละใหคาํพพิากษาศาลฎีกาเปนทีส่ดุ คดอีาชญากรสงครามตามพระราชบัญญตัอิาชญากรสงคราม 
พ.ศ. ๒๔๘๘ ดังกลาวจึงเปนคดีพิเศษท่ีมีคณะกรรมการข้ึนมาสอบสวน แลวก็ดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกา ศาลฎีกา
จะทาํหนาทีเ่ปนศาลอาชญากรสงคราม เปนศาลช้ันตนและศาลสุดทาย คาํพพิากษาคดีประเภทน้ีจงึไมใชคาํพพิากษาศาลฎีกาธรรมดา 
แตตองเรียกวา “คําพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรสงคราม” (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เพิ่งอาง หนา ๑๓๕-๑๓๖).
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเกิดขึ้นในบรรยากาศท่ีไมเปนประชาธิปไตยอยางเต็มที่ เพราะเกิดขึ้นภายหลัง
การทํารัฐประหารเมือ่วันท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ ดงันัน้ การจดัทํารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีกระบวนการที่ไมเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง กลาวคือ 

(๑) ที่มาของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่ในการยกรางรัฐธรรมนูญนั้นมาจาก
การคัดเลือกของคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติซึ่งเปนองคกรท่ีแปลงสภาพมาจากคณะรัฐประหาร 
ดังนั้น สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจึงไมไดมาจากกระบวนการคัดเลือกที่เปนประชาธิปไตย

(๒) ทีม่าของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนัน้ปฏิเสธการมีสวนรวมของพรรคการเมือง โดยกําหนด
ใหเปนลักษณะตองหามของผูที่จะเขามาเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญวาจะตองไมเปนสมาชิก
พรรคการเมืองหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองภายในเวลา 
๒ ป กอนวันไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

(๓) การออกเสยีงแสดงประชามตโิดยประชาชนไมเปนประชาธิปไตย เพราะเปนการใหประชาชน
เลือกระหวางการเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กับ
รางรัฐธรรมนูญที่คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติรวมกับคณะรัฐมนตรีพิจารณานํารัฐธรรมนูญไทย
ในอดีตมาปรับปรุงเพ่ือประกาศใช๖ ซึ่งเปนการเลือกระหวางสิ่งที่มีอยู และเห็นเนื้อหา กลาวคือ 
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กับสิ่งที่ไมมีอยูและไมเห็นเนื้อหา กลาวคือ 
รฐัธรรมนูญไทยในอดีตทีจ่ะนํามาปรับปรุง ในขณะทีห่ลกัการพืน้ฐานของการออกเสยีงแสดงประชามติ
นัน้จะตองเปนการเลอืกระหวางสิง่ทีม่คีวามแนนอนชดัเจน เพือ่ใหอสิระในการพจิารณาลงประชามติ
แกประชาชนอยางแทจริง ซึ่งตัวอยางท่ีจะถือวาเปนประชามติที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 
เชน การใหลงประชามติเลือกระหวางรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนตน ดังนั้น เมื่อประชาชนไมมีโอกาส
ในการออกเสียงลงประชามติอยางเปนประชาธิปไตยจะถือวาประชาชนไดแสดงเจตนารมณ
ในการใหความเห็นชอบในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อยางอิสระเต็มที่
ไดอยางไร อีกทั้งจํานวนผูใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวก็ไมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงแสดงประชามติ โดยผลการออกเสียงลงประชามติเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
มีผู มีสิทธิออกเสียงลงประชามติเปนจํานวนท้ังสิ้น ๔๕,๗๖๑,๙๕๕ คน มีผู มาใชสิทธิจํานวน 
๒๕,๙๗๘,๙๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๕๗.๖๑ ผูลงคะแนนเสียงเห็นชอบมีจํานวน ๑๔,๗๒๗,๓๐๖ คน 
คิดเปนรอยละ ๕๖.๖๙ สวนผูใชสิทธิที่ไมเห็นชอบมีจํานวน ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๓๗ 
และมีบัตรเสียจํานวน ๕๐๔,๒๐๗ ใบ คิดเปนรอยละ ๑.๙๔

๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
 “มาตรา ๓๒ ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง 

กด็ ีสภารางรฐัธรรมนญูไมใหความเห็นชอบรางรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง กด็ ีหรอืในการออกเสียงประชามติตามมาตรา ๓๑ 
ประชาชนโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติไมเห็นชอบใหใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ดี ใหสภารางรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลง และใหคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหน่ึงมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ
และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป”.
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะ

ร.ศ. มานิตยฯ : เนื่องจากในชวงระยะ
เวลาทีผ่านมามกีารวพิากษวจิารณเกีย่วกบัการใชอํานาจ
ในการแก  ไข เพิ่ ม เติมรั ฐธรรมนูญของรัฐสภา
อยางกวางขวางวามิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจรงิ 
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนและปองกัน
การใชอํานาจไปในทางที่มิชอบ รวมทั้งเปนขอมูล
สําหรับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยเฉพาะ
ในประเดน็เกีย่วกบัการใชอาํนาจในการแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมหากจะมีขึ้นในอนาคต จึงมี
ความเห็นวาควรมีบทบัญญัติวาดวย “การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม” กําหนดไวอยางชัดเจน โดยนําระบบ “การลงประชามติ” (Referendum) ซึ่งเปน
ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) อันเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนที่นานาอารยประเทศยึดถือมาเปนหลักหรือแนวทางในกระบวนการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยแบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ

 กรณีที ่๑ หากเปนการแกไขเพ่ิมเติมในเร่ืองทีอ่าจจะกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติ
หรอืประชาชน หรอืมปีระเดน็ทางการเมอืงทีส่าํคญัซึง่จาํเปนตองรบัฟงความคดิเหน็จากประชาชน 
เชน การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในหมวดท่ีวาดวยพระมหากษัตริย สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
หรือการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เปนตน ประชาชนตองมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ
ในเร่ืองดังกลาวดวยตนเอง โดยการลงประชามติวาจะเห็นชอบใหมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือไม ทั้งนี้ 
เพือ่ใหการแกไขเพิม่เตมิในเรือ่งดงักลาวกระทาํไดยากและผานความเหน็ชอบจากประชาชนโดยแทจรงิ
เสียกอน

 กรณีที่ ๒ หากเปนการแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธระหวางฝายการเมือง 
หรอืโครงสรางของฝายนติบิญัญตัหิรอืฝายบรหิาร ซึง่ไมจาํเปนตองรบัฟงความคดิเหน็จากประชาชน
กไ็มตองจดัใหมกีารลงประชามต ิเชน การแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญในหมวดรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและไมมีขอยุงยากจนเกินสมควร

รวมท้ังกําหนดให “ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรท่ีมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมได โดยใหสามารถตรวจสอบไดทั้งในดาน “เนื้อหา” 
วามีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญที่กําหนดหลักเกณฑที่หามไมใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หรือไม และในดาน “กระบวนการตรา” วาไดดําเนินการถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ
ไมดวย ทั้งนี้ การตรวจสอบน้ันจะตองกระทํากอนท่ีรางรัฐธรรมนูญจะประกาศใชบังคับเทานั้น 
ถารัฐธรรมนูญไดประกาศใชบังคับเปนการทั่วไปแลวซึ่งถือวาประชาชนไดใหความเห็นชอบแลว 
แมจะเปนการตรวจสอบเฉพาะเนื้อหา ศาลรัฐธรรมนูญก็ไมมีอํานาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยได.
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