บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญของรัฐสภา
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ตามหลักวิชาการดานกฎหมายมหาชนนั้นไดยอมรับวา “อํานาจกอตั้งองคกร
สูงสุดทางการเมือง” หรือ “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” นั้นเปนอํานาจที่ใหกําเนิด
รัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อกอตั้ง “ระบบกฎหมาย” ขึ้นทั้งระบบ รวมทั้งการกอตั้ง “องคกร
ทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมืองการปกครองของประเทศหรือของรัฐ” อันมีผล
ประการหนึ่ ง ให รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น มี ส ถานะอยู  เ หนื อ กฎหมายอื่ น ๆ ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง
และองคกรตาง ๆ ที่ไดถูกกอตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนั้นก็จะมีสถานะเปนเพียงองคกร
ทีไ่ ดรบั มอบอํานาจมาจากรัฐธรรมนูญโดยทั้งสิ้น
จากหลั ก การดั ง กล า ว องค ก รทั้ ง หลายที่ ไ ด ถู ก ก อ ตั้ ง ขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
จึงยอมไมอาจที่จะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได เนื่องจากเปนองคกรที่ถูกกอตั้งขึ้น
โดยอาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญนั้นเอง อยางไรก็ตาม เพื่อใหสอดคลองกับพลวัตร
ของประเทศ การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญก็ยอ มทีจ่ ะกระทําได โดยตองอาศัยองคกรพิเศษ
ที่กําหนดขึ้นจากอํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุด อันเปน “องคกรที่มีอํานาจอยูเหนือ
รัฐธรรมนูญ” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือมี “อํานาจที่ตอเนื่องมาจากอํานาจในการกอตั้ง
องคกรสูงสุดทางการเมือง” สําหรับใชในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทัง้ นี้ ในหวงระยะเวลาระหวางทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ไดมีผลใชบังคับอยูนั้น ไดมีการบัญญัติหลักการเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว
ในหมวด ๑๕ วาดวยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งใหกระทําไดตามหลักเกณฑ
และวิธกี ารทีบ่ ญั ญัตไิ วในมาตรา ๒๙๑ เปนการเฉพาะโดยกําหนดใหเปนอํานาจของ “รัฐสภา”
จึงอาจกลาวไดวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามบทบัญญัติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ดั ง กล า วนั้ น เป น ไปโดยกระบวนวิ ธี ก ารพิ เ ศษที่รัฐธรรมนูญ
ไดมอบอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไวแกรัฐสภาในฐานะฝายนิติบัญญัติ
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

ใหมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรที่ไดรับมอบมาจากอํานาจในการกอตั้งองคกรอีกชั้นหนึ่ง
ซึง่ ในทางหลักวิชากฎหมายมหาชนนัน้ มีความเห็นวาคืออํานาจเดียวกันกับ “อํานาจกอตัง้ องคกรสูงสุด
ทางการเมือง” หรือ “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” ทวาในทางปฏิบัติที่ผานมา มักจะมีขอถกเถียง
ทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวเกิดขึ้นอยางกวางขวางและมีความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับ
ความหมาย และขอบเขตของการใชอาํ นาจในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาตลอดจนอํานาจ
ในการตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวในหลาย ๆ ประการดวยกัน
ในการนี้ เพื่ อ ประโยชน ใ นทางวิ ช าการอั น เป น องค ค วามรู  ท างด า นกฎหมายมหาชน
เกี่ยวกับอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญและการใชอํานาจดังกลาวในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ของรัฐสภา ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของรัฐสภา
ในประเด็นเรือ่ ง “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอํานาจในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา”
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายมหาชน คือ รองศาสตราจารย
มานิตย จุมปา อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงที่มา
ของแนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับ “อํานาจกอตัง้ องคกรสูงสุดทางการเมือง” หรือ “อํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ” ตามหลักกฎหมายมหาชน หลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนการตรวจสอบการใชอํานาจ
ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญโดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณที่ผานมาของประเทศไทยกับนานาอารยประเทศ ความสัมพันธระหวาง
อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญกับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาในระบบกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของไทย ตลอดจนเพื่อใหทานผูอาน
ไดทราบวา หลักเกณฑ ขอบเขต และวิธกี ารในการ
ตรวจสอบการใช อํ า นาจในการแก ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญของรัฐสภานั้น ควรมีรายละเอียด
เปนประการใดบาง เพื่อใหการใชอํานาจ
ดั ง กล า วของรั ฐ สภาเป น ไปอย า งถู ก ต อ ง
และมี ค วามเหมาะสมตามหลั ก กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
โดยเฉพาะรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยของเรา
อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตลอดจนไมกอใหเกิดปญหา
ความขัดแยงในสังคมประเทศขึน้ ในอนาคต ทัง้ นี้ โดยทานผูอ า นสามารถศึกษา
รายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในวารสาร “จุลนิติ” ฉบับนี้
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

รองศาสตราจารยมานิตย จุมปา๑
“อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา”
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ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุลนิติ : ขอทราบที่มาของแนวความคิดและทฤษฎี
เกีย
่ วกับ “อํานาจกอตัง้ องคกรสูงสุดทางการเมือง” หรือ
“อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” ตามหลักกฎหมายมหาชน
ร.ศ. มานิตยฯ : คําวา “อํานาจในการตรารัฐธรรมนูญ”

หรือ “อํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ”นั้นไดถูกใชเปนครั้งแรกโดย
ซีเอเยส (Siéyès) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ซึ่งใชอํานาจนี้อธิบาย
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อํานาจดังกลาวไมใช
อํานาจตรากฎหมายธรรมดา เชน อํานาจในการตราพระราชบัญญัติ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เราเรียกวา “อํานาจ
นิติบัญญัติ” ซึ่งเปนอํานาจที่พระมหากษัตริยทรงใชรวมกับรัฐสภา
โดยรับมาจากรัฐธรรมนูญ อํานาจนิติบัญญัติเกิดขึ้นไดก็เพราะ
รัฐธรรมนูญบอกวาใหเกิด ดังนัน้ อํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ
หรื อ ตรารั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง เป น อํ า นาจที่ ไ ม ใช อํ า นาจเดี ย วกั บ
อํานาจนิติบัญญัติ เพราะเปนอํานาจที่มีอยูกอนและเปนอํานาจ
อันเปนที่มาของรัฐธรรมนูญซึ่งเปนผูสรางองคกรนิติบัญญัติแลว
มอบอํานาจนิติบัญญัติใหกับองคกรนิติบัญญัตินั้น

รองศาสตราจารยประจําคณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, น.บ. (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา, LL.M. (Comparative and International Law),
Southern Methodist University (SMU), USA..
๑
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

ซีเอเยส (Siéyès) ไดเสนอสิ่งใหมในทฤษฎีกฎหมายมหาชน คือ การแบงแยกระหวางอํานาจ
สูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมือง (Pouvoir Constituant) และอํานาจขององคกรที่ไดรับมาจาก
การกอตั้ง อํานาจแรก เปนอํานาจที่เปนของชาติ (Nation) ซึ่งอาจมอบใหผูแทนไปสรางรัฐธรรมนูญ
เพือ่ กอตัง้ องคกรทางการเมืองขึน้ เพือ่ ปกครองประเทศ ดังนัน้ อํานาจนีจ้ งึ สูงสุด ไมมขี อ จํากัด หรือผูกมัด
โดยกฎเกณฑใด ๆ ที่มีอยูกอนเลย ตางจากอํานาจที่สอง ซึ่งถือวาเปนอํานาจขององคกรที่รัฐธรรมนูญ
ตั้งขึ้น ซึ่งเปนอํานาจที่ถูกจํากัดและกําหนดขอบเขตโดยรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งองคกรนั้น ๆ ขึ้น
ดังนั้น อํานาจในการสถาปนาหรือตรารัฐธรรมนูญที่เรียกในภาษาวิชาการวา “อํานาจ
กอตั้งระบอบและองคกรทางการเมือง (Constituent Power)” จึงเปนอํานาจสูงสุด ลนพน
ไมมีขอจํากัด ซึ่งสถาปนารัฐธรรมนูญหรือใหมีรัฐธรรมนูญ แลวตัวรัฐธรรมนูญเปนผูไปสถาปนา
ระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองทุกองคกรขึน้ อีกชัน้ หนึง่ กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื อํานาจกอตัง้
องคกรทางการเมืองนั้นเปนที่มาของรัฐธรรมนูญ เปนที่มาขององคกรทั้งหลายทั้งปวงทางการเมือง
ตัวรัฐธรรมนูญที่ภาษาอังกฤษเรียกวา “Constitution” นั้นเปนตัวกอตั้งประมุขของรัฐวาจะเปน
กษัตริยหรือประธานาธิบดี กอตั้งแมกระทั่งรูปแบบของรัฐ วาจะเปนรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม กอตั้งองคกร
ทางการเมืองที่เรียกวา องคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร องคกรตุลาการ รัฐสภากับประมุขของรัฐ
ใชอํานาจตรากฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของอํานาจนิติบัญญัติที่รับมอบมาจากรัฐธรรมนูญ และอํานาจตรากฎหมายที่เปนพระราชบัญญัติ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมใชอํานาจสูงสุดเพราะอํานาจเหลานี้อยูภายใตรัฐธรรมนูญ
จะตราใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดใหความหมายของคําวา “อํานาจในการ
กอตัง้ องคกรสูงสุดทางการเมือง” วาหมายถึง อํานาจทางการเมืองของคณะบุคคลทีอ่ ยูใ นฐานะบันดาล
ใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นไดสําเร็จ อํานาจนี้สูงสุด ลนพน ไมมีขอจํากัด อํานาจนี้เปนสิ่งที่ใหมีรัฐธรรมนูญ
แลวตัวรัฐธรรมนูญจะไปสถาปนาองคกรและกลไกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง โดยนัยนี้ ผูมีอํานาจในการกอตั้ง
องคกรสูงสุดทางการเมือง จึงหมายถึง “รัฏฐาธิปตย” คือ ผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐ เชน ในระบอบ
ประชาธิปไตยทัว่ ไป ผูท ม่ี อี าํ นาจจัดใหมรี ฐั ธรรมนูญ คือ ประชาชน เปนตน ในตําราของศาสตราจารย
กิตติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครืองาม ใชคําวา “อํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ” ซึ่งทั้งสองคํามีความหมายเหมือนกัน
คือ เปนผูที่มีอํานาจจัดใหมี หรือสถาปนารัฐธรรมนูญใหเกิดขึ้น
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คําวา “อํานาจในการกอตัง้ องคกรสูงสุดทางการเมือง” วาหมายถึง อํานาจทางการเมือง
ของคณะบุคคลทีอ
่ ยูในฐานะบันดาลใหมรี ฐั ธรรมนูญขึน
้ ไดสาํ เร็จ อํานาจนีส
้ งู สุด ลนพน
ไมมีขอจํากัด อํานาจนี้เปนสิ่งที่ ใหมีรัฐธรรมนูญ แลวตัวรัฐธรรมนูญจะไปสถาปนา
ปสถาปนา
องคกรและกลไกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง

ในทฤษฎีทางกฎหมาย “อํานาจจัดใหมี” กับ “อํานาจจัดทํา” ไมเหมือนกัน ผูจัดใหมี คือ
ผูมีอํานาจในการสถาปนาใหเกิดรัฐธรรมนูญขึ้นมา แตผูจัดทํา คือ ผูที่ลงมือรางรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยไดนําคํานี้มาใชในการวินิจฉัย ในคําวินิจฉัยที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ ในประเด็น
การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไขเพิม่ เติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับไดหรือไมไววา ความตอนหนึ่งวา
“ประเด็นพิจารณาวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ จะนําไปสูการแกไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ไดหรือไม นั้น เห็นวา อํานาจ
ในการกอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เปนอํานาจ
ของประชาชนอันเปนทีม่ าโดยตรงในการใหกาํ เนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือวามีอาํ นาจเหนือ
รัฐธรรมนูญที่กอตั้งระบบกฎหมายและองคกรทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมือง
การปกครอง เมือ่ องคกรทีถ่ กู จัดตัง้ มีเพียงอํานาจตามทีร่ ฐั ธรรมนูญใหไว และอยูภ ายใต
รัฐธรรมนูญ จึงเปนไปไมไดที่จะใหองคกรนั้นใชอํานาจที่ไดรับมอบมาจากรัฐธรรมนูญ
นัน้ เอง กลับไปแกรฐั ธรรมนูญนัน้ เหมือนการใชอาํ นาจแกไขกฎหมายธรรมดา สําหรับ
ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เปนประเทศทีใ่ ชระบบประมวลกฎหมายทีย่ ดึ หลักความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไข
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยทั่วไป
การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนกระบวน
การที่ไดผานการลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
ประชาชนจึงเปนผูส ถาปนารัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ดังนัน้ การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ แมจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทั้งฉบับนี้ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน
ก็ควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสียกอน
วาสมควรจะมีรฐั ธรรมนูญฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาจะใชอาํ นาจในการแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมเปนอํานาจของรัฐสภาทีจ่ ะดําเนินการ
ดังกลาวนี้ได ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑”
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

อย า งไรก็ ดี ถ อ ยคํ า ในคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ได อ ธิ บ ายถึ ง อํ า นาจสู ง สุ ด
ในการกอตั้งองคกรทางการเมืองในวิถีประชาธิปไตยมาจากประชาชน แตไมไดอธิบายถึงอํานาจ
สูงสุดในการกอตั้งองคกรทางการเมืองที่ไดรับมอบมา ทําใหเกิดขอควรพิจารณาในประเด็นที่วา
“ตามรัฐธรรมนูญองคกรใดควรเปนผูมีอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”
ในทางทฤษฎี อํานาจในการกอตัง้ องคกรสูงสุดทางการเมืองมีความสัมพันธกบั อํานาจในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กลาวคือ “อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ไมใชอํานาจนิติบัญญัติ”
ดั ง จะเห็ น ได จ ากการที่ ก ระบวนการในการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ จะมี ค วามแตกต า ง
จากกระบวนการนิติบัญญัติทั่วไป แตอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจที่ไดรับมอบ
มาจากอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ กลาวอีกนัยหนึ่ง เพื่อใหเกิดความชัดเจน เรียกอํานาจ
ในการก อ ตั้ ง องค ก รสู ง สุ ด ทางการเมื อ งว า อํ า นาจในการก อ ตั้ ง องค ก รสู ง สุ ด ทางการเมื อ ง
แตดั้งเดิม (Original Constituent Power) และเรียกอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวา
อํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรทางการเมืองที่ไดรับมอบมา (Derived Constituent Power)
ดังนัน้ จะเห็นไดวา หากถือวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูม อี าํ นาจในการกอตัง้
องคกรสูงสุดทางการเมืองที่กอตั้งรัฐธรรมนูญ คือ ประชาชน ประชาชนก็เปน “ผูมีอํานาจในการกอตัง้
องค ก รสู ง สุ ด ทางการเมื อ งดั้ ง เดิ ม ” ที่ ป ระชาชนได ม อบอํ า นาจในการแก ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ
ใหแก “รัฐสภา” ดังปรากฏชัดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑๒
รัฐสภาจึงเปนผูมี “อํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรทางการเมืองที่ไดรับมอบมา” รัฐสภาจึงเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญที่ไดรับมอบอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งทําใหรัฐสภาที่ปกติ
มีอํานาจนิติบัญญัติ มีอํานาจเพิ่มเติมในการแกไขรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร (พุทธศักราช ๒๕๕๐) มาตรา ๒๙๑ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๙๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องทัง้ สองสภา หรือจากประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ จํานวนไมนอ ยกวาหาหมืน่ คนตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย
ญัตติขอแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลเปนการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข หรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีห่ นึง่ ขัน้ รับหลักการ ใหใชวธิ เี รียกชือ่ และลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียง
เห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๔) การพิจารณาในวาระทีส่ องขัน้ พิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมกี ารรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้
ที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ
(๕) เมือ่ การพิจารณาวาระทีส่ องเสร็จสิน้ แลว ใหรอไวสบิ หาวัน เมือ่ พนกําหนดนีแ้ ลวใหรฐั สภาพิจารณาในวาระทีส่ ามตอไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียง
เห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๗) เมือ่ การลงมติไดเปนไปตามทีก่ ลาวแลว ใหนาํ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนาํ บทบัญญัติ
มาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม”.
๒
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จุลนิติ : กระบวนการแกไขเพิม
่ เติมรัฐธรรมนูญซึง่ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ตามหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้น จําตองมีหลักเกณฑและวิธีการ
ตลอดจนการตรวจสอบการใช อํ า นาจอย า งไร รวมทั้ ง เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ
ประสบการณทผ
ี่ า นมาของประเทศไทยกับในนานาอารยประเทศแลว มีความแตกตางกัน
หรือไม ประการใด
ร.ศ. มานิตยฯ : รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีสถานะอยูเหนือกฎหมาย

ทั้งปวง และยังเปนกฎหมายที่วางโครงสรางการเมืองการปกครองของประเทศ รัฐธรรมนูญจึงกําหนด
เงื่อนไขบางประการ เพื่อใหการแกไขรัฐธรรมนูญทําไดยากกวาการแกไขกฎหมายธรรมดา ในอดีต
จนถึงปจจุบันกระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยไดกําหนดเงื่อนไขบางประการ
ใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นกระทําไดยากกวาการแกไขกฎหมายธรรมดาไว ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ ในกระบวนการพิจารณาในรัฐสภา ขั้นตอนการลงมติ รัฐธรรมนูญอาจกําหนดให
มติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตองเปนไปตามเสียงขางมากพิเศษ (Qualif ied Majority) หรือ
อาจกําหนดใหเปนการพิจารณารวมกันของทั้งสองสภา (Bicameral Systems) และ
แบบที่ ๒ กําหนดใหมีการลงประชามติ โดยอาจกําหนดใหรางแกไขรัฐธรรมนูญซึ่งผาน
ความเห็นชอบของรัฐสภาแลวนั้น ตองนําไปใหประชาชนลงประชามติกอน
ส ว นกระบวนการแก ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ในต า งประเทศนั้ น มี พั ฒ นาการที่ น า ศึ ก ษา
และแตกตางออกไปจากประเทศไทย ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอิตาลี ค.ศ. ๑๙๔๘ ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบันนั้น ไดบัญญัติ
ถึงกระบวนการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไวในมาตรา ๑๓๘ และขอจํากัดในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ไวในมาตรา ๑๓๙ ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศอิตาลีจะทําไดโดยการตราเปน
รั ฐ บั ญ ญั ติ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ใช ก ระบวนการเช น เดี ย วกั บ การตรารั ฐ บั ญ ญั ติ ธ รรมดา
แตมีกระบวนการพิเศษบางประการที่มาตรา ๑๓๘ กําหนดไวเพื่อใหการตรารัฐบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญทําไดยากยิ่งขึ้น เชน กําหนดใหมีการอภิปรายเพื่อพิจารณารางรัฐบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญถึง ๒ ครัง้ และใชมติเสียงขางมากเด็ดขาด (Absolute Majority) ในการลงมติใหความเห็นชอบ
เปนตน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวยังเปดโอกาสใหมกี ารลงประชามติเพือ่ ใหความเห็นชอบ
แกรางรัฐบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในบางกรณีดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสเปน กําหนดวา ในกรณีปกติการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปโดยการลงมติของรัฐสภาอันจะตองมีคะแนนเสียง ๓ ใน ๕ ของแตละสภา และไมตอง
มีการลงประชามติ เวนแตจะมีการรองขอจากสมาชิกจํานวน ๑ ใน ๑๐ ของแตละสภา แตหากเปน
การแกไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หรือการแกไขบางสวนซึ่งกระทบตอหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
เชน หลักประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค สิทธิในความเปนอยูสวนตัวและการสมาคม เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการศึกษา สิทธิเลือกตัง้ เปนการทัว่ ไป และสวนทีว่ า ดวยสถาบันกษัตริยน นั้
นอกจากตองอาศัยมติเห็นชอบ ๓ ใน ๕ ของสมาชิกแตละสภาแลวจะตองมีการยุบสภาเพื่อใหมี
การเลือกตัง้ ใหม แลวใหรฐั สภาใหมอนุมตั อิ กี ครัง้ ดวยคะแนน ๓ ใน ๕ เชนกัน หลังจากนัน้ ใหมกี ารลงประชามติ
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรเบลเยียม ไดบัญญัติเรื่องการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว
๒ ลักษณะ ไดแก การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีเ่ ปนการแกไขเนือ้ หาของรัฐธรรมนูญ และการแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญโดยไมแกไขเนื้อหารัฐธรรมนูญ
โดยการแกไขเพิ่มเติมเนื้อหารัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๙๕ แบงขั้นตอนการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญออกเปน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การทําคําประกาศแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภาและพระมหากษัตริย
ขัน้ ตอนที่ ๒ การยุบสภาและเลือกตัง้ ใหมภายใน ๔๐ วันหลังจากนําคําประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาที่ไดรับเลือกตั้งใหม โดยรัฐสภา
ที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ใหม จ ะต อ งประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาการแก ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ และเป น ผู  จั ด ทํ า
รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาจะแกไขรัฐธรรมนูญใหมีเนื้อความอยางไร แตจะแกไขมาตราอื่น
หมวดอื่นที่นอกเหนือไปจากคําประกาศไมได
ทั้งนี้ รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองผานการใหความเห็นชอบทั้งจากสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา และการลงมติใหความเห็นชอบกับรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองมีจํานวนสมาชิก
มาลงคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดในแตละสภา และจะตองมีผูลงมติ
ใหความเห็นชอบไมนอ ยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทีม่ าลงคะแนนเสียง จึงจะถือวารางแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญนั้นไดรับความเห็นชอบ
ในสวนของการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดยไมแกไขเนือ้ หารัฐธรรมนูญนัน้ ตามมาตรา ๑๙๘
ไดกําหนดใหสภาที่ไดรับการเลือกตั้งใหมเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสามารถแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญนอกเหนือจากการแกไขเพิ่มเติมที่ระบุไวในคําประกาศแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
โดยไมตอ งยุบสภาเพือ่ เลือกตัง้ ใหม แตการแกไขในกรณีเชนนีจ้ ะทําไดกแ็ ตเพียงการจัดเรียงลําดับมาตรา
หรือหมวดหมูใหม หรือแกไขถอยคําในมาตราอื่นเล็กนอยเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติที่ไดรับ
การแกไขเพิ่มเติมดวยกระบวนการตามมาตรา ๑๙๕ เทานั้น แตไมสามารถแกไขเพิ่มเติมเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญได และการลงมติใหความเห็นชอบกับการแกไขในกรณีนี้จะตองกระทําเมื่อมีจํานวน
สมาชิกไมนอ ยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกในแตละสภามารวมประชุม และจะตองไดรบั ความเห็นชอบ
ไมนอยกวาจํานวน ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกที่มาลงคะแนนเสียง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ไดบญ
ั ญัตกิ ระบวนการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ไวในหมวดที่ ๘ วาดวยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๗ ถึงมาตรา ๑๔๒ ซึ่งกําหนดให
กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นทําไดโดยยาก เนื่องจากตองมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
หลังจากรัฐสภาไดผานรางพระราชบัญญัติซึ่งบัญญัติวาควรจะตองมีการพิจารณารางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่มีการเสนอมาแลว ทั้งนี้ เพื่อเปนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในทางออม กลาวคือ ผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถนําเอาเรื่องการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มาเปนนโยบายในการหาเสียง และประชาชนก็สามารถเลือกผูส มัครรับเลือกตัง้ ทีม่ นี โยบายเรือ่ งการแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญสอดคลองกับความตองการของตนได จากนัน้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ ใหม
จะตองพิจารณารางแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเพือ่ ลงมติใหความเห็นชอบ โดยสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

และสมาชิกวุฒิสภาจะตองลงมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวน
ผูท มี่ าลงคะแนนสียงในแตละสภา จึงจะถือวารางแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญดังกลาวไดรบั ความเห็นชอบ
สําหรับรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐออสเตรียนัน้ นอกจากจะตองมีกระบวนการแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญดังที่กําหนดไวสําหรับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในระดับทั่วไปแลว หากเปนการแกไข
ในหลักการซึง่ ถือวาเปนการแกไขทัง้ ฉบับ ไดแก หลักความเปนประชาธิปไตย หลักความเปนสหพันธรัฐ
หลักนิติรัฐ หลักการแบงแยกอํานาจ หลักสิทธิมนุษยชน และหลักสาธารณรัฐ กอนที่ประธานาธิบดี
จะประกาศใชตองใหประชาชนทั้งประเทศลงประชามติดวย
จากทีก่ ลาวมาจะเห็นไดวา การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของแตละประเทศนัน้ จะมีกระบวนการ
ขั้นตอน และเงื่อนไขหลายประการ ทําใหการแกไขรัฐธรรมนูญเปนเรื่องที่จะกระทําไดยาก และ
ประการสําคัญไมมกี ารใหอาํ นาจรัฐสภาทําหนาทีแ่ กไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดยเบ็ดเสร็จเหมือนกรณี
ของประเทศไทย แต ใ นอดี ต ที่ ผ  า นมาการให อํ า นาจรั ฐ สภาทํ า หน า ที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ
โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของประเทศไทยนัน้ ก็ไมไดกอ ใหเกิดปญหาตามมามากนัก เนือ่ งจากการแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญมีความชัดเจนวาจะแกไขเรือ่ งใด และเปนการแกไขเพือ่ ประโยชนสว นรวมหรือเพือ่ ประชาชน
เปนหลักสําคัญ ตลอดจนไมมีขอสงสัยที่ชัดเจนวาเปนการแกไขเพื่อประโยชนทางการเมืองของกลุม
ผูมีอํานาจในการออกเสียงแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙๑ ไดกําหนดใหมี “บทบัญญัติหรือหลักการชั่วนิรันดร” (Eternity Clause, Absolute
Entrenchment, Ewigkeitsklausel) คือ การทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดใหเนือ้ หาบางสวนของรัฐธรรมนูญนัน้
ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดอยู ๒ ประการ คือ
ประการแรก การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ประการที่สอง การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
ดังนั้น ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาว
จะเสนอมิได แต “บทบัญญัติหรือหลักการชั่วนิรันดร” ก็สามารถยกเลิกได โดยการลมรัฐธรรมนูญ
ทัง้ ฉบับ และจากคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญไดนาํ “หลักนิตธิ รรม”
หรือ Rule of law ซึ่งเปนหลักการในการปกครองรัฐหรือปกครองประเทศดวยกฎหมายที่เปนธรรม
ตามหลักการแบงแยกอํานาจ หลักการมีกฎหมายที่ดี และหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

การที่ ใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดนั้นนับวาเปนประโยชน
อย า งยิ่ ง เพราะรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ เ หมื อ นกั บ กฎหมายประเภทอื่ น
โดยทัว่ ไปทีอ
่ าจลาสมัยหรือไมเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมือง
นอกจากนี้ หากกําหนดหามมิ ใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แลว แตถาประชาชนเห็นวาจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมก็อาจจะนําไปสู
การปฏิวัติหรือรัฐประหารเพื่อลมเลิกรัฐธรรมนูญไดในทีสุ
่สด
ุ

ทางปกครอง มาเปน “บทบัญญัตหิ รือหลักการชัว่ นิรนั ดร” โดยเสมือนหนึง่ เพิม่ เปนเงือ่ นไขประการทีส่ าม
กลาวคือ นอกจากขอหาม ทั้ง ๒ ประการขางตนแลว การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยังหามขัดกับ
หลักนิตธิ รรมดวย ซึง่ สําหรับประเทศไทยนัน้ ไดมกี ารบัญญัตถิ งึ การนําหลักนิตธิ รรมมาใชในการปกครอง
ประเทศ โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑ บททั่วไป
มาตรา ๓ ซึ่งบัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข
ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงาน
ของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”
จุลนิติ : ทานเห็นวา ระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยจากประสบการณ
ในอดีตทีผ
่ า นมานัน
้ อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญมีความสัมพันธกบ
ั อํานาจในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาหรือไม อยางไร
ร.ศ. มานิตยฯ : เนื่องจากอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญและอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญของรัฐสภานัน้ มีความเกีย่ วของหรือสัมพันธกนั ดังไดกลาวไวแลวในประเด็นแรกวา “อํานาจ
กอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมือง” หรือ “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” คือ อํานาจสูงสุด ลนพน
ไมมีขอจํากัด ซึ่งอํานาจนี้เปนสิ่งที่ใหมีรัฐธรรมนูญ แลวรัฐธรรมนูญดังกลาวจะไปสถาปนาระบอบ
การเมืองและองคกรทางการเมืองทุกองคกรขึ้นอีกชั้นหนึ่ง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญนั้นเปนที่มาของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ อยางไรก็ดี เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
(Amendment of the Constitution) เปนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไมวาโดยการแกไขถอยคํา
หรือขอความเดิมที่มีอยูแลว หรือโดยเพิ่มเติมขอความใหมเขาไป ซึ่งการที่ใหมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไดนั้นนับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับกฎหมายประเภทอื่น
โดยทั่วไปที่อาจลาสมัยหรือไมเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมือง นอกจากนี้ หากกําหนดหามมิให
มีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแลว แตถาประชาชนเห็นวาจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมก็อาจจะนําไปสู
การปฏิวัติหรือรัฐประหารเพื่อลมเลิกรัฐธรรมนูญไดในที่สุด
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

โดยตัวอยางของรัฐธรรมนูญที่จะชี้ใหเห็นไดอยางชัดเจนวาสามารถแกไขเพิ่มเติมไดก็คือ
“รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา” ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรที่เกาแกที่สุดและยังคง
ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติกําหนดไวอยางชัดเจนวาสามารถแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวจํานวน ๒๗ ครั้ง อาทิ กรณีแกไขเพิ่ม
รัฐธรรมนูญเพือ่ เปนการแกไขปญหาเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจสุราเถือ่ นและการบริโภคสุราเกินขนาด
ของประชาชนที่เกิดขึ้นในสังคมอยางแพรหลาย จึงกําหนดใหการผลิตสุราเปนธุรกิจที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดโดยชอบดวยกฎหมายไวในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ แตอยางไรก็ตาม การบัญญัตหิ า มไว
ดังกลาวไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม เพราะแทนที่ประชาชนจะไดบริโภคสุราที่มีคุณภาพ
และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ กลับตองดืม่ สุราทีล่ กั ลอบผลิตซึง่ ไมมมี าตรการควบคุมคุณภาพอันสงผลให
ประชาชนที่บริโภคไดรับอันตรายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยยกเลิกบทบัญญัติที่หามผลิตสุราดังกลาวเพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติไวอยางชัดเจนวา
“การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําได” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาจะกําหนดให “รัฐสภา”
เปนองคกรผูมีอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว ซึง่ รัฐธรรมนูญจะกําหนดกระบวนการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดยากและแตกตาง
จากการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายของฝายนิติบัญญัติตามปกติ
ดังนัน้ อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญจึงมีความเชือ่ มโยงกับอํานาจในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ของรัฐสภา กลาวคือ อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจที่ไดรับมอบมาจากอํานาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญ โดยที่ผานมาประเทศไทยจะมอบอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้
ใหแก “รัฐสภา” รัฐสภาจึงเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ไดรับมอบอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งทําใหรัฐสภาที่ตามปกตินอกจากจะมีอํานาจนิติบัญญัติแลว ยังมีอํานาจในการแกไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญอีกดวย และในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้ รัฐธรรมนูญก็ไดกาํ หนดกระบวนการ
และขั้นตอนไวเปนพิเศษตางหากจากกระบวนการนิติบัญญัติทั่วไป
จุลนิติ : ทานเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเปนอํานาจของฝาย
นิติบัญญัติหรือรัฐสภานั้น โดยหลักการแลวควรมีหลักเกณฑ ขอบเขต และวิธีการ
ในการตรวจสอบการใชอาํ นาจดังกลาวของรัฐสภานัน้ อยางไร ทัง้ นี้ เพือ่ ใหการใชอาํ นาจ
ดังกลาวของรัฐสภาเปนไปอยางถูกตอง มีความเหมาะสมตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และไมกอใหเกิดปญหาความขัดแยงขึ้นในสังคมประเทศไดในภายหลัง
ร.ศ. มานิตยฯ : ดังไดกลาวแลวในประเด็นคําถามตน ๆ วาอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญไมใชอํานาจนิติบัญญัติ แตเปนอํานาจที่ไดรับมอบมาจากอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
ดังจะเห็นไดจากกระบวนการและขั้นตอนในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหตองเปนไปโดย
วิธกี ารพิเศษทีย่ ากและแตกตางจากกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตทิ วั่ ไปหรือการแกไขเพิม่ เติมกฎหมายธรรมดา
ที่มีลําดับศักดิ์ตํ่ากวารัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ก.ค. - ส.ค. ๕๗

3-16-MAC6.indd 11

จุลนิติ

๑๑

1/8/57 09:10

อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาอํานาจในการแกไข
เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น เป น ของ “รั ฐ สภา”
โดยสามารถดําเนินการไดตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวในมาตรา ๒๙๑
อยางไรก็ดี เกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจ
ของรัฐสภาในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น
เปนประเด็นทีม่ กี ารถกเถียงกันอยางกวางขวางวา
เมื่อรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดไวโดยชัดแจงถึงองคกรที่มีอํานาจในการควบคุมตรวจสอบการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแลวจะมีองคกรใดที่จะมีอํานาจในการควบคุมตรวจสอบการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญนั้นไดหรือไม เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กําหนดไวเฉพาะกรณีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งมีทั้ง
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายกอนที่จะประกาศใชบังคับ
และการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลว๓
แตรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรใดมีอํานาจในการตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไวโดยเฉพาะ และไมไดกําหนดใหมีการอนุโลม
นําบทบัญญัตวิ า ดวยเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ใหศาลรัฐธรรมนูญเขามามีอาํ นาจในการตรวจสอบ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมได ดังนัน้ จึงมีแนวความคิดเกีย่ วกับการตรวจสอบการใชอาํ นาจของรัฐสภา
ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแบงออกเปน ๒ ฝาย คือ
ฝายแรก มีความเห็นวา เมือ่ รัฐธรรมนูญไมไดบญ
ั ญัตไิ วเปนลายลักษณอกั ษรวาใหมกี ารตรวจสอบ
การใชอํานาจของรัฐสภาในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได ดังนั้น ไมวาองคกรใด ๆ ก็ไมสามารถ
เขามามีอํานาจในการตรวจสอบได ซึ่งสงผลใหอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่รัฐสภา
ไดรับมอบมาจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยูที่รัฐสภาเทานั้น
การตรวจสอบความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แบงออกเปน ๒ กรณีดังนี้
(๑) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายกอนที่จะประกาศใชบังคับ ไดแก กรณี
มาตรา ๑๔๑ ทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดเปนบทบังคับวาตองสงรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนทีจ่ ะนํารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพือ่ พระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธย และมาตรา ๑๕๔ ที่กําหนดใหรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวกอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท รงลงพระปรมาภิไธย ถารางพระราชบัญญัตนิ นั้ มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือกระบวนการตรากฎหมายไมถกู ตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ ใหสง ความเห็นเชนวานัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย
(๒) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลว ในกรณีที่พระราช
บัญญัติไดประกาศใชบังคับแลว หากตอมาปรากฏวาบทบัญญัติของกฎหมายนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญได
กําหนดใหมกี ารควบคุมกฎหมายทีร่ ฐั สภาใหความเห็นชอบแลวมิใหขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหมชี อ งทางการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยได ๔ กรณี ไดแก การพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม (มาตรา ๒๑๑), การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายตามที่ผูตรวจการแผนดิน
เปนผูเ สนอ (มาตรา ๒๔๕), การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ หงกฎหมายตามทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เป น ผู  เ สนอ (มาตรา ๒๕๗) และการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คํ า ร อ งของบุ ค คลซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเพื่ อ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ว า
บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา ๒๑๒).
๓
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ฝายที่สอง มีความเห็นวา หากตีความตามตัวอักษรตามความเห็นของฝายแรกแลวยอมทําให
อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาปราศจากการควบคุมตรวจสอบ ซึ่งอํานาจใดก็ตาม
หากปราศจากการตรวจสอบแลว ก็มีแนวโนมที่ผูใชอํานาจจะใชอํานาจนั้นไปในทางที่ไมชอบได ดังนั้น
จึงมีหลักการแบงแยกอํานาจซึง่ เปนหลักการพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญทีจ่ ะเขามาควบคุมมิใหรฐั สภาใชอาํ นาจทีม่ ี
ไดตามอําเภอใจ ดังจะเห็นไดจากเงื่อนไขในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมในมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่กําหนดหามมิใหเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ อยางไรก็ตาม มีขอพิจารณาตอมาวาแลวจะกําหนดใหองคกรใดเปนผูมี
อํานาจในการตรวจสอบการใชอาํ นาจดังกลาว โดยในเบือ้ งตนก็มคี วามเห็นวา “รัฐสภา” คือองคกรแรก
ทีต่ อ งตรวจสอบตัวเองวาจะไมมกี ารแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีเ่ ปนการฝาฝนขอหามตามบทบัญญัติ
ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ แตหากรัฐสภาดําเนินการฝาฝน ก็ควรใหอีกองคกรหนึ่งเปนผูมีอํานาจ
ในการเขามาตรวจสอบจึงจะมีความเหมาะสม ทัง้ นี้ ตามหลักการแบงแยกอํานาจ โดยระบบการควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยศาลยุติธรรมถือกําเนิดขึ้นเปนครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริกา ดังปรากฏในคําพิพากษาศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the
United State) คดี Marbury V. Madison ป ค.ศ. ๑๘๐๓ ซึ่งไดวินิจฉัยวางหลักวา “ศาลเปน
องคกรที่ตองใชกฎหมายในการบังคับแกคดี ศาลจึงเปนองคกรที่จะตองวินิจฉัยวาสิ่งใดเปนกฎหมาย
และสิ่งใดไมใชกฎหมาย และเมื่อศาลเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
ศาลก็ยกบทบัญญัตแิ หงกฎหมายนัน้ ขึน้ ปรับแกคดีไมได ดังนัน้ ศาลจึงมีอาํ นาจวินจิ ฉัยวากฎหมายทีศ่ าล
กําลังจะใชบังคับแกคดีนั้น ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม และจะใชบังคับไดหรือไม”๔ จึงอาจกลาว
ไดวาคําวินิจฉัยในคดีประวัติศาสตรดังกลาวเปนการวางรากฐานวา “ศาลทั้งหลายในสหรัฐอเมริกา
มีอาํ นาจวินจิ ฉัยวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีศ่ าลกําลังจะยกขึน้ ปรับแกคดีนนั้ ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
หรื อ ไม ” อั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ ระบบควบคุ ม กฎหมายมิ ใ ห ขั ด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศต า ง ๆ
ในเวลาตอมาเปนอยางยิง่ รวมถึงประเทศไทยก็ไดรบั อิทธิพลจากแนวคําพิพากษาในคดีดงั กลาวดวย
ดังปรากฏในคําพิพากษาคดีอาชญากรสงคราม คําพิพากษาฎีกาที่ ๑/๒๔๘๙๕ ซึง่ ถือเปนคําพิพากษาศาลฎีกา
ฉบับแรกทีเ่ ปนบรรทัดฐานในประเทศไทยวา “ศาลยุตธิ รรมเปนองคกรทีม่ อี าํ นาจในการพิจารณาวินจิ ฉัย
สาเหตุของการทีศ่ าลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกาวินจิ ฉัยวางหลักไวในคดี Marbury V. Madison ใหศาลยุตธิ รรมเปนองคกรทีม่ ี
อํานาจในการควบคุมกฎหมายมิใหขดั กับรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาไดบญ
ั ญัตริ บั รองความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญไวในหมวด ๖ มาตรา ๒ แตมิไดบัญญัติใหมีองคกรที่มีอํานาจในการควบคุมมิใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ทําหนาทีร่ กั ษาความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว ดังนัน้ ศาลจึงตองวางหลักความเปนผูใ ชอาํ นาจตุลาการเพือ่ ใหมอี าํ นาจ
ในการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทีต่ ราขึน้ โดยสภาครองเกรส (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ,
กรุงเทพฯ: สานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๓, หนา ๑๒๓).
๕
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑/๒๔๘๙ (ในคดีอาชญากรสงคราม) ซึง่ มีความเปนมาวา ขณะทีจ่ อมพล ป. พิบลู สงคราม เปนนายกรัฐมนตรี
ไดนาํ ประเทศเขาสูส งครามโลก ครัง้ ที่ ๒ โดยรวมมือกับฝายญีป่ นุ เปนเหตุใหประเทศไทยตองรบกับฝายสัมพันธมิตรทีม่ ปี ระเทศอังกฤษ
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ปรากฏวาฝายสัมพันธมิตรชนะสงคราม สวนญี่ปุนเปนฝายแพสงครามซึ่งตองถูกดําเนินคดี
อาชญากรสงครามรวมทั้งจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดวย หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ซึ่งเปนฝายเสรีไทยที่ตอตานการรวมสงครามกับ
ญีป่ นุ กลับจากประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนนายกรัฐมนตรีในเวลานัน้ ไดเสนอรางพระราชบัญญัตอิ าชญากรสงครามเขาสูก ารพิจารณา
เพื่อใชบังคับเปนพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งมี ๑๒ มาตรา และในมาตรา ๓ บัญญัติถึงลักษณะของการกระทํา
๔
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

วากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ถารัฐธรรมนูญไมไดกําหนดองคกรชี้ขาดไวเปนประการอื่น”
แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันซึ่งเปนยุคที่มีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีอํานาจในการควบคุม
บทบัญญัติแหงกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การให “ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกร
ที่ตรวจสอบการใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาเปนสิ่งที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ประเทศไทยแมจะมีความเห็นสอดคลองกับแนวความคิดของฝายที่สองที่เห็นวาสามารถ
ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐสภาไดแมไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรก็ตาม แตเมื่อ
พิเคราะหถึงอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวาศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มีอํานาจวินิจฉัย
คดีรัฐธรรมนูญเฉพาะคดีตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหอํานาจไวเทานั้น
หาไดมีเขตอํานาจทั่วไปเหมือนกับศาลยุติธรรม ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาและการทําคําวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ไมไดกาํ หนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมไวโดยเฉพาะ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมได
อยางไรก็ดี ดังไดกลาวแลววาในตางประเทศบางประเทศจะกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญนัน้ กอนทีจ่ ะประกาศใชบงั คับตองใหประชาชนทัง้ ประเทศใหความเห็นชอบโดยการลงประชามติ
เสี ย ก อ น ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาคํ า วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ ที่ ไ ด ก ล า วถึ ง
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวา “การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เปนกระบวนการทีไ่ ดผา นการลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเ ปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชน
จึงเปนผูส ถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนัน้ การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
แมจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทั้งฉบับนี้
ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน ก็ควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
ไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม” จากคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญดังกลาวจึงอาจกลาวไดวาเมื่อรัฐธรรมนูญไดผานการลงประชามติโดยตรงของประชาชน
ดังนั้น ก็ควรจัดทําประชามติโดยประชาชนเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม ซึ่งเปน
การกลาวถึงเฉพาะกระบวนการบางขัน้ ตอนในการจัดทํารัฐธรรมนูญเทานัน้ โดยไมไดกลาวถึงขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญเกีย่ วกับการออกเสียงลงประชามติใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทีเ่ ขาขายเปนอาชญากรสงครามวา การประกาศสงครามกับฝายสัมพันธมิตรไมวา การประกาศนัน้ จะไดทาํ ขึน้ กอนหรือหลังวันใชพระราชบัญญัตนิ ี้
ใหถือเปนความผิดฐานอาชญากรสงครามตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษสูงสุดคือประหารชีวิต และในมาตรา ๕ กําหนดให
มีคณะกรรมการทําหนาทีส่ ืบสวนสอบสวนและเปนโจทกฟอ งคดีอาชญากรสงคราม โดยใหศาลฎีกาเปนศาลทีม่ อี าํ นาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีทฟี่ อ งตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ละใหคาํ พิพากษาศาลฎีกาเปนทีส่ ดุ คดีอาชญากรสงครามตามพระราชบัญญัตอิ าชญากรสงคราม
พ.ศ. ๒๔๘๘ ดั ง กล า วจึ ง เป น คดี พิ เ ศษที่ มี ค ณะกรรมการขึ้ น มาสอบสวน แล ว ก็ ดํ า เนิ น การฟ อ งคดี ต  อ ศาลฎี ก า ศาลฎี ก า
จะทําหนาทีเ่ ปนศาลอาชญากรสงคราม เปนศาลชัน้ ตนและศาลสุดทาย คําพิพากษาคดีประเภทนีจ้ งึ ไมใชคาํ พิพากษาศาลฎีกาธรรมดา
แตตองเรียกวา “คําพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรสงคราม” (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เพิ่งอาง หนา ๑๓๕-๑๓๖).
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ไมเปนประชาธิปไตยอยางเต็มที่ เพราะเกิดขึ้นภายหลัง
การทํารัฐประหารเมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ดังนัน้ การจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีกระบวนการที่ไมเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง กลาวคือ
(๑) ที่มาของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่ในการยกรางรัฐธรรมนูญนั้นมาจาก
การคัดเลือกของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติซึ่งเปนองคกรที่แปลงสภาพมาจากคณะรัฐประหาร
ดังนั้น สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจึงไมไดมาจากกระบวนการคัดเลือกที่เปนประชาธิปไตย
(๒) ทีม่ าของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนัน้ ปฏิเสธการมีสว นรวมของพรรคการเมือง โดยกําหนด
ใหเปนลักษณะตองหามของผูที่จะเขามาเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญวาจะตองไมเปนสมาชิก
พรรคการเมืองหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองภายในเวลา
๒ ป กอนวันไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
(๓) การออกเสียงแสดงประชามติโดยประชาชนไมเปนประชาธิปไตย เพราะเปนการใหประชาชน
เลื อ กระหว า งการเห็ น ชอบร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ กั บ
รางรัฐธรรมนูญที่คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติรวมกับคณะรัฐมนตรีพิจารณานํารัฐธรรมนูญไทย
ในอดีตมาปรับปรุงเพื่อประกาศใช๖ ซึ่งเปนการเลือกระหวางสิ่งที่มีอยูและเห็นเนื้อหา กลาวคือ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กับสิ่งที่ไมมีอยูและไมเห็นเนื้อหา กลาวคือ
รัฐธรรมนูญไทยในอดีตทีจ่ ะนํามาปรับปรุง ในขณะทีห่ ลักการพืน้ ฐานของการออกเสียงแสดงประชามติ
นัน้ จะตองเปนการเลือกระหวางสิง่ ทีม่ คี วามแนนอนชัดเจน เพือ่ ใหอสิ ระในการพิจารณาลงประชามติ
แกประชาชนอยางแทจริง ซึ่งตัวอยางที่จะถือวาเปนประชามติที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง
เชน การใหลงประชามติเลือกระหวางรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนตน ดังนั้น เมื่อประชาชนไมมีโอกาส
ในการออกเสี ย งลงประชามติ อ ย า งเป น ประชาธิ ป ไตยจะถื อ ว า ประชาชนได แ สดงเจตนารมณ
ในการใหความเห็นชอบในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อยางอิสระเต็มที่
ไดอยางไร อีกทั้งจํานวนผูใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวก็ไมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูมีสิทธิออกเสียงแสดงประชามติ โดยผลการออกเสียงลงประชามติเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐
มี ผู  มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงประชามติ เ ป น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น ๔๕,๗๖๑,๙๕๕ คน มี ผู  ม าใช สิ ท ธิ จํ า นวน
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
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“มาตรา ๓๒ ในกรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
ก็ดี สภารางรัฐธรรมนูญไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ก็ดี หรือในการออกเสียงประชามติตามมาตรา ๓๑
ประชาชนโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติไมเห็นชอบใหใชรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ดี ใหสภารางรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลง และใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ
และนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป”.
๖
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อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
กับอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะ
ร.ศ. มานิตยฯ : เนื่องจากในชวงระยะ

เวลาทีผ่ า นมามีการวิพากษวจิ ารณเกีย่ วกับการใชอาํ นาจ
ในการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ของรั ฐ สภา
อยางกวางขวางวามิไดเปนไปเพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจริง
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและปองกัน
การใชอํานาจไปในทางที่มิชอบ รวมทั้งเปนขอมูล
สําหรับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยเฉพาะ
ในประเด็นเกีย่ วกับการใชอาํ นาจในการแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมหากจะมีขึ้นในอนาคต จึงมี
ความเห็นวาควรมีบทบัญญัติวาดวย “การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม” กําหนดไวอยางชัดเจน โดยนําระบบ “การลงประชามติ” (Referendum) ซึ่งเปน
ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) อันเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนที่นานาอารยประเทศยึดถือมาเปนหลักหรือแนวทางในกระบวนการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยแบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ หากเปนการแกไขเพิม่ เติมในเรือ่ งทีอ่ าจจะกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติ
หรือประชาชน หรือมีประเด็นทางการเมืองทีส่ าํ คัญซึง่ จําเปนตองรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
เชน การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหมวดที่วาดวยพระมหากษัตริย สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
หรื อ การตรวจสอบการใช อํ า นาจรั ฐ เป น ต น ประชาชนต อ งมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการตั ด สิ น ใจ
ในเรื่องดังกลาวดวยตนเอง โดยการลงประชามติวาจะเห็นชอบใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือไม ทั้งนี้
เพือ่ ใหการแกไขเพิม่ เติมในเรือ่ งดังกลาวกระทําไดยากและผานความเห็นชอบจากประชาชนโดยแทจริง
เสียกอน
กรณีที่ ๒ หากเปนการแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธระหวางฝายการเมือง
หรือโครงสรางของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือฝายบริหาร ซึง่ ไมจาํ เปนตองรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ก็ไมตอ งจัดใหมกี ารลงประชามติ เชน การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในหมวดรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและไมมีขอยุงยากจนเกินสมควร
รวมทั้งกําหนดให “ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรที่มีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมได โดยใหสามารถตรวจสอบไดทั้งในดาน “เนื้อหา”
วามีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญที่กําหนดหลักเกณฑที่หามไมใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หรือไม และในดาน “กระบวนการตรา” วาไดดําเนินการถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือ
ไมดวย ทั้งนี้ การตรวจสอบนั้นจะตองกระทํากอนที่รางรัฐธรรมนูญจะประกาศใชบังคับเทานั้น
ถารัฐธรรมนูญไดประกาศใชบังคับเปนการทั่วไปแลวซึ่งถือวาประชาชนไดใหความเห็นชอบแลว
แมจะเปนการตรวจสอบเฉพาะเนื้อหา ศาลรัฐธรรมนูญก็ไมมีอํานาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยได.

๑๖

3-16-MAC6.indd 16

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๗

1/8/57 09:10

