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 โดยที่การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ 
ดวยการเพิ่มหมวด ๑๖ วาดวยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อกําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมา
ทาํหนาท่ีจดัทาํรางรฐัธรรมนญูฉบับใหม นบัวาเปนการแกไขเพิม่เตมิรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
ครั้งสําคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทยที่ไดรับความสนใจและมีการ
วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง เพราะมีทั้งฝายที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการที่จะใหมีการ
จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยเฉพาะทางฝายสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หรือ ชมรม 
ส.ส.ร. ๕๐ นั้น ไดออกแถลงการณ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อแสดงความไมเห็นดวย เนื่องจาก
มีความเห็นวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ มีเจตนารมณที่สําคัญในการกําหนดวิธีการ “แกไขหรือ
เพิม่เตมิ” บทบญัญตัมิาตราอืน่ ๆ  ในรฐัธรรมนญู หาไดมเีจตนารมณถงึการกาํหนดวธิกีารแกไขเพิม่เตมิ
มาตรา ๒๙๑ เองแตอยางใด 
 ดวยเหตุที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกตางดังกลาว สงผลทําใหเมื่อรัฐสภาพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญฯ ในวาระท่ี ๒ เสร็จสิ้นแลว ระหวางท่ีรอไว ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาตอไปในวาระท่ี ๓ นั้น
ก็ไดมีบุคคลเสนอคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ 
เนื่องจากเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีผลทําใหเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ อนัเปนการกระทาํเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
มไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู โดยศาลรฐัธรรมนญูไดพจิารณาและมคีาํสัง่ใหรบัคาํรอง
ไวพิจารณา พรอมท้ังมีคําสั่งถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพ่ือใหรอ
การดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... ไวกอนจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
  ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยในกรณีดังกลาว เมื่อวันศุกรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
โดยวินิจฉัยวา การดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาดังกลาว ไมเปนการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และไมเปนการกระทําเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
พรอมทัง้มีขอแนะนาํตอไปวา เนือ่งจากรัฐธรรมนูญฉบบัปจจบุนัไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน 
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ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต
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ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต

จุลนิติ

ดังนั้น การที่จะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ควรที่จะใหประชาชนไดลงประชามติเสียกอนวาสมควร
จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาควรใชอํานาจในการแกไขรัฐธรรมนูญเปนรายมาตรา
จะเปนความเหมาะสมทางอํานาจของรัฐสภาที่จะดําเนินการดังกลาวได นั้น
 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ดังกลาว คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับน้ี จึงใครขอเสนอเรื่อง “ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต” โดยผูเขียนจะไดกลาวถึงรูปแบบและขอจํากัด
ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปในตางประเทศ รูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ของไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน พรอมทั้งจะไดนําเสนอเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญของไทยในอนาคต ซ่ึงควรมีการหยิบยกข้ึนพิจารณาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
อันเปนรูปแบบท่ีมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกับประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่แทจริง 
ทั้งกรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและการแกไขเพิ่มเติมแตบางสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. รูปแบบ และขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยทั่วไป
  ๑.๑ รูปแบบในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  แมวารัฐธรรมนูญจะถือเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ก็มิไดหมายความวาจะ
แกไขเพ่ิมเติมไมไดเลย เพราะรัฐธรรมนูญมีความสัมพันธกับสภาพทางการเมืองของประเทศอยางใกลชิด 
ดงันัน้ จงึตองสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมไดตามสมควร อยางไรก็ตาม การแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญโดยปกติแลวจะตองกระทําไดยากกวาการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา ทั้งน้ี เพื่อให
รฐัธรรมนูญมีความม่ันคงถาวรพอสมควรและสอดคลองกับหลักความเปนกฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญ 
ซึง่การแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญนัน้ อาจจําแนกออกเปน ๒ วธีิใหญ ๆ  คอื การแกไขเพิม่เตมิตามวถิทีาง
ที่รัฐธรรมนูญกําหนด และการแกไขเพิ่มเติมนอกวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด

   ๑.๑.๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
    เปนการแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูโดยอาศยัวธิกีารหรอืหลกัเกณฑทีบ่ญัญตัไิวใน
รฐัธรรมนญู หรอืกรณทีีร่ฐัธรรมนญูมิไดบญัญตัวิธิกีารหรอืหลกัเกณฑในการแกไขเพิม่เตมิไวกอ็าจแกไข
เพิ่มเติมโดยผานองคกรหรือสถาบันทางการเมืองที่มีอยูตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด จึงอาจแบงไดเปน ๒ กรณี คือ กรณีมีบทบัญญัติ
บอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไวในรัฐธรรมนูญ และกรณีมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติม
ตนเองไวในรัฐธรรมนูญ

การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยปกติแลวจะตอง
กระทําไดยากกวาการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา 
ทัง้น้ี เพือ่ใหรฐัธรรมนญูมีความมัน่คงถาวรพอสมควร
และสอดคลองกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ
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    ๑) กรณีมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไวในรัฐธรรมนูญ
     รูปแบบในการบัญญัติวิธีการในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อาจแบงได
เปน ๒ รูปแบบ คือ 
     ๑.๑) รูปแบบในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางสวน
       โดยหลักแลวรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทุกฉบับจะมีบทบัญญัติในการ
แกไขเพ่ิมเติมตนเองไวเสมอ ท้ังน้ี เพ่ือใหรัฐธรรมนูญมีความเหมาะสมกับสถานการณและสภาพของบานเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการในการแกไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญในแตละประเทศ
อาจมีความแตกตางกันไป โดยอาจแบงตามวิธีการในการแกไขเพิ่มเติมได ๒ ประเภท คือ รัฐธรรมนูญ
ที่แกไขเพิ่มเติมไดงาย กลาวคือ อาจแกไขเพิ่มเติมโดยวิธีการเชนเดียวกันกับการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ธรรมดา เชน รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ เปนตน และรัฐธรรมนูญที่แกไขเพิ่มเติมไดยาก กลาวคือ 
รฐัธรรมนญูทีแ่กไขเพิม่เตมิไดดวยวธิพีเิศษและยากกวากฎหมายธรรมดา ซึง่ประเทศตาง ๆ  สวนใหญจะ
กําหนดใหรัฐธรรมนูญมีการแกไขเพิ่มเติมดวยวิธีพิเศษและยากกวากฎหมายธรรมดาทั้งสิ้น
     ๑.๒) รูปแบบในการจดัทํารัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
       โดยปกติรัฐธรรมนูญที่บัญญัติหลักเกณฑในการจัดทํารัฐธรรมนูญไว
ท้ังฉบับมักจะเปนรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวและมีวัตถุประสงคท่ีจะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวรข้ึนใชบังคับ
ในภายหลัง จึงไดมีบทบัญญัติกําหนดวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวรไว สวนรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
โดยทั่วไปจะไมมีบทบัญญัติในการจัดทําทั้งฉบับไวแตอยางใด จะมีก็แตเฉพาะบทบัญญัติในการแกไข
เพิ่มเติมเทานั้น ดังนั้น จึงอาจกอใหเกิดปญหาตามมาวากรณีท่ีตองการแกไขเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับจะกระทําไดหรือไม ดังเชนท่ีเกิดขึ้นในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ในปจจุบัน
    ๒) กรณีมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไวในรัฐธรรมนูญ
     แมในรัฐธรรมนูญบางฉบับมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพ่ิมเติมตนเองไว 
แตจะตีความวารัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะแกไขเพิ่มเติมมิไดหาไดไม เพราะวาผูรางรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจ
อนัใดท่ีจะไปผกูพนัชนรุนหลงัใหมรีะบอบการปกครองตายตัวเชนเดยีวเสมอไป เน่ืองจากรัฐธรรมนูญที่
บญัญตัขิึน้ในสมยัหนึง่ ยอมมคีวามเหมาะสมกบัสภาวการณของบานเมอืงในสมยันัน้ ๆ  เมือ่สถานการณ
ไดเปลี่ยนแปลงไป รัฐธรรมนูญก็จะตองเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาวการณนั้นดวย 
ดงันัน้ การแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูในกรณเีชนน้ียอมสามารถกระทาํไดทกุสวนและตลอดเวลา สาํหรบั
วธิกีารในการแกไขเพ่ิมเติมนัน้จะตองคํานงึถงึทีม่าของรัฐธรรมนูญฉบับนัน้ ๆ  วามทีีม่าหรือกําเนิดข้ึนมา
อยางไร กลาวคอื รฐัธรรมนญูฉบบันัน้ไดกาํเนดิมาโดยใครกพ็งึแกไขเพิม่เตมิโดยบคุคลนัน้ ซึง่โดยปกตจิะ
มอียู ๓ ทางดวยกัน คอื รฐัธรรมนูญทีป่ระมุขแหงรฐัใหเอง รฐัธรรมนูญทีเ่กดิขึน้โดยประมุขแหงรฐัตกลง
กบัราษฎร และรฐัธรรมนญูทีเ่กดิขึน้โดยราษฎรบญัญตัขิึน้เอง แตอยางไรกต็าม แมทีม่าของรฐัธรรมนูญ
จะไมไดมทีีม่าจากราษฎรกต็าม กลาวคอื มทีีม่าจากประมขุแหงรฐัหรอืโดยประมขุแหงรฐัตกลงกบัราษฎร 
แตวธิกีารแกไขเพ่ิมเติมทีจ่ะสงผลใหไดรบัการยอมรับนัน้กค็วรท่ีจะใหราษฎรเปนผูใหความเห็นชอบกับ
การแกไขเพิ่มเติมดวยการออกเสียงประชามติหรือโดยผานทางผูแทนเปนผูใหความเห็นชอบ 
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ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต

จุลนิติ

   ๑.๑.๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
    เปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการใชกําลังเขายึดอํานาจรัฐหรือการ
ยกเลกิรฐัธรรมนูญโดยการปฏิวตัหิรอืรฐัประหาร การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญโดยวธินีี ้ผูทาํการปฏิวตัิ
หรอืรฐัประหารอาจยกเลกิรัฐธรรมนญูทัง้ฉบับหรอืแตบางสวนกไ็ด ทัง้น้ี เพราะการปฏวิตัหิรอืรฐัประหาร
มจีดุประสงคเพือ่ทีจ่ะลมเลิกรฐัธรรมนูญโดยไมเคารพวิธกีารตามท่ีบญัญตัไิวในรัฐธรรมนูญน่ันเอง และ
ผลของการปฏิวตัหิรือรฐัประหารก็คอืการปรากฏตัวของอํานาจจัดใหมดีัง้เดิม และอํานาจน้ีไมมขีอผกูพัน
กบักฎหรือขอบงัคับสูงสุดทีม่อียูกอน กลาวคือ มอีสิระเต็มทีใ่นการวางรูปแบบการปกครองและเง่ือนไข
ตาง ๆ ที่จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

  ๑.๒ ขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
   ๑.๒.๑ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
    การแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญในกรณีเชนน้ีไมไดเปนอํานาจท่ีไมมขีอบเขตจํากดั
แตอยางใด หากแตตองตกอยูภายใตขอจํากัดแหงรัฐธรรมนูญนั้นเอง กลาวคือ แมวาบทบัญญัติแหง
รฐัธรรมนญูจะบญัญตัใิหเปนอาํนาจขององคกรทีม่อีาํนาจในการทีจ่ะแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูโดยไมได
กลาวถึงขอจํากัดไว แตยอมเปนที่เขาใจไดวา ในการใชอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ัน องคกรผูมี
อํานาจแกไขเพ่ิมเติมยอมไมอาจใชอํานาจที่ไดรับมานี้เกินเลยไปถึงขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลมลาง
หลกัการพืน้ฐานอนัเปนสาระสาํคญัของตวับทบญัญตัทิัง้หลายของรฐัธรรมนญูหรอืทาํลายสถาบนัตาง ๆ  
ทีร่ฐัธรรมนญูไดกอตัง้ขึน้ จนมีผลเปนการยกเลิกรฐัธรรมนูญฉบบัน้ัน เพราะในกรณเีชนน้ียอมเทากบัวา
องคกรซ่ึงมีแตเพียงอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไดแยงชิงอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญมาจาก
องคกรท่ีไดสถาปนารัฐธรรมนูญดังกลาวข้ึน และทําหนาท่ีเปนองคกรผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญเสียเอง 
ซึ่งก็ไมตางจากกรณีที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและสถาปนาฉบับใหมขึ้นภายหลังการปฏิวัติ
หรือรัฐประหาร ทั้งนี้ ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นอกจากจะตองอยูภายในขอบเขตหรือขอจํากัด
อันเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญน้ัน ๆ แลว ยังตองอยูในขอบเขตหรือขอจํากัด ซึ่งอาจแบงได
เปน ๒ ประการ คือ ขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเนื้อหา และขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเวลาและ
สถานการณ ดังนี้

แมวาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหเปนอํานาจ
ขององคกรท่ีมีอํานาจในการท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
โดยไมไดกลาวถึงขอจํากัดไว แตยอมเปนท่ีเขาใจไดวา 
ในการใชอํานาจแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญน้ัน องคกร
ผูมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติมยอมไมอาจใชอํานาจท่ีไดรับมาน้ี
เกินเลยไปถึงขนาดท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือลมลางหลักการ
พ้ืนฐานอันเปนสาระสําคัญของตัวบทบัญญัติท้ังหลาย
ของรัฐธรรมนูญหรือทําลายสถาบันตาง ๆ  ท่ีรัฐธรรมนูญ
ไดกอต้ังข้ึน
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

    ๑) ขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเนื้อหา
      กลาวคือ รัฐธรรมนูญอาจมีบทบัญญัติหามมิใหมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญดังกลาวทั้งฉบับหรือหามมิใหมีการแกไขเพิ่มเติมบางหลักการ เชน หามแกไขเปลี่ยนแปลง
รูปของรัฐหรือรูปแบบการปกครองของประเทศ หรือหามแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับศาสนาหรือการ
จาํกดัสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชน เปนตน ทัง้นี ้วตัถปุระสงคของการหามแกไขเพิม่เตมิเนือ้หา
ของรัฐธรรมนูญในบางประการดังกลาวเกิดขึ้นจากความตองการของผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั้น เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของหลักการที่หามแกไขเพิ่มเติม โดยมีความปรารถนาที่จะ
ปลูกฝงหลักการดังกลาวใหมั่นคงถาวรตลอดไป กลาวคือ เพื่อทําใหประชาชนเกิดความเคยชินกับ
หลักการดังกลาวและเกิดความนิยมชมชอบในภายหนา 
      เกี่ยวกับบทบัญญัติหามแกไขเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญบางหลักการ
ในรัฐธรรมนูญหรือการหามแกไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี้ เปนการแสดงถึงความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รฐัธรรมนญูอยางหนึง่ หากกรณตีองการแกไขรฐัธรรมนญูดวยการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองใหม
หรือแกไขหลักการสําคัญ ๆ ของรัฐธรรมนูญตามวิถีทางประชาธิปไตยแลว ก็ชอบท่ีจะแกไขใหมี
สภารางรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนหรือแกไขใหมีวิธีการลงประชามติใน
รางรัฐธรรมนญูฉบับใหม ซึ่งก็สามารถถือไดวาประชาชนเปนผูจัดใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นใหมนั่นเอง
      อยางไรก็ตาม นักกฎหมายอีกฝายหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นวา การหาม
แกไขเพ่ิมเติมดังกลาวเปนการขัดตอเจตนารมณของระบอบประชาธิปไตย เพราะวาเจาของอํานาจ
อธิปไตยไมวาจะเปนคณะบุคคลหรือประชาชนในยุคสมัยหน่ึง ยอมไมมีอํานาจที่จะไปจํากัดสิทธิผูเปน
เจาของอํานาจอธิปไตยในอนาคต การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองตามเสียงสวนมาก
ของประชาชน ถาหากประชาชนสวนมากในอนาคตประสงคจะวางกฎเกณฑการปกครองในรูปแบบใด
ซึง่เขาเห็นวาเหมาะสมและเปนผลดีแกประเทศชาติและสวนรวมแลว กช็อบท่ีจะกระทําไดในฐานะท่ีเปน
เจาของอํานาจอธิปไตยโดยเสรีปราศจากขอผูกมัดหรือขอบังคับใด ๆ การกําหนดขอหามแกไขเพิ่มเติม
สวนหน่ึงสวนใดของรัฐธรรมนูญหรือการหามแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับอาจจะกลายเปนเครื่อง
ยั่วยุใหมีการเปลี่ยนแปลงโดยการใชกําลังบังคับหรือการปฏิวัติหรือรัฐประหาร 
    ๒) ขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเวลาและสถานการณ
นอกจากการจํากัดไมใหมีการแกไขเพ่ิมเติมในเน้ือหาของรัฐธรรมนูญในบางเร่ืองบางบทบัญญัติมาตราแลว 
รัฐธรรมนูญบางฉบับอาจหามมิใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวภายในระยะเวลาหนึ่ง
เวลาใดไวดวย ซึ่งขอจํากัดเชนนี้จะพบไดเสมอในรัฐธรรมนูญซึ่งวางระบอบการปกครองอยางใหมที่สุด
ในประเทศ การหามเชนนี้มีความประสงคที่จะใหรัฐธรรมนูญนั้นมีอายุยืนยาว มีความเกาแก ทําให
ราษฎรมีความเคยชินและเกิดความเล่ือมใส อนัจะสงผลทาํใหผูทีค่ดิจะแกไขเพ่ิมเตมิไมกลาทาํ เพราะวา
มีคนสนับสนุนการปกครองเชนนี้มากข้ึนแลว หรืออาจจะมีการอาจหามมิใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
ในบางสถานการณกไ็ด ซึง่โดยปกติจะใชในกรณีประเทศตกอยูในสถานการณอนัตรายหรือถูกครอบครอง
โดยกองทัพตางชาติ เชน รัฐธรรมนูญแหงประเทศฝร่ังเศส ค.ศ. ๑๙๔๖ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีกองทัพ
ตางชาตเิขามายดึครองประเทศ การแกไขรฐัธรรมนญูไมอาจมขีึน้ได” เปนตน อยางไรก็ตาม แนวโนมของ
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ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต

จุลนิติ

รฐัธรรมนูญในปจจบุนัไดปฏเิสธไมยอมรับรูหลกัเร่ืองการหามมใิหแกไขรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งแลว ในทางกลับกันยังไดบัญญัติขอความไวในทางตรงกันขาม กลาวคือ นอกจากจะสามารถ
แกไขเพ่ิมเติมไดทกุโอกาสแลว ยงับญัญตัใิหมกีารแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญทกุ ๆ  ชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง
เสียดวย 
   ๑.๒.๒ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
     โดยเหตุที่เมื่อมีการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ผูที่ทําการปฏิวัติหรือรัฐประหาร
สําเร็จมักจะถือวามีฐานะเปนรัฐาธิปตยและสงผลทําใหรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชบังคับอยูในขณะทําการ
ปฏวิตัหิรือรฐัประหารเปนอนัส้ินผลหรือถกูยกเลิกไป กอใหเกิดอาํนาจจัดใหมดีัง้เดิมขึน้ใหม เปนผูทาํการ
ปฏวิตัหิรอืรฐัประหาร ดงันัน้ จงึมผีลทําใหผูทาํการปฏวิตัหิรอืรฐัประหารมอีสิระเตม็ทีใ่นการวางรปูแบบ
การปกครองและวางเง่ือนไขตาง ๆ ที่จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญที่จะจัดทําขึ้นใหมโดยไมจําตองอยู
ภายใตขอบเขตหรือขอจํากัดของรัฐธรรมนูญฉบับเดิม เน่ืองจากมิใชเปนการแกไขเพิ่มเติมโดยอาศัย
หลกัเกณฑในการแกไขเพ่ิมเติมของรัฐธรรมนูญซึง่เปนเพียงอํานาจท่ีไดรบัมาจากรัฐธรรมนูญอนัจะตอง
ตกอยูภายในขอบเขตหรือขอจํากัดของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแตอยางใด

๒. รปูแบบและวธิกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูของไทยตัง้แตอดตี
จนถึงปจจุบัน
  ในท่ีน้ีใครขอแบงรูปแบบและวิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยออกเปน ๒ รูปแบบ 
คือ กรณีที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพ่ิมเติมตนเองไว และกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได
มีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว ดังนี้    
   ๒.๑ กรณีที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว
    นับแตประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมาจนถึง
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๘ 
ของประเทศไทยน้ัน จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญฉบับถาวรทุกฉบบัไดมกีารบญัญตับิอกวิธกีารแกไขเพิม่เตมิ
ตนเองไวเสมอ โดยสวนใหญจะกําหนดวิธีการแกไขเพิ่มเติมไววาจะตองกระทําโดยวีธีการพิเศษยิ่งกวา
กฎหมายธรรมดา ซึ่งบทบัญญัติในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของไทยดังกลาวจะมีกระบวนการท่ีมี
ลักษณะคลาย ๆ กันแทบทั้งสิ้น โดยอาจแบงกระบวนการในการแกไขเพิ่มเติมไดเปน ๓ ขั้นตอน และ
ในแตละขั้นตอนมีสาระสําคัญโดยสรุปคือ

จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญฉบับถาวรทุกฉบับไดมีการ
บัญญัติบอกวิธีการแกไขเพ่ิมเติมตนเองไวเสมอ โดยสวนใหญ
จะกําหนดวิธีการแกไขเพ่ิมเติมไววาจะตองกระทําโดย
วีธีการพิเศษย่ิงกวากฎหมายธรรมดา
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    ๒.๑.๑ ขั้นตอนการริเริ่มหรือนําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
     ๑) องคกรที่มีอํานาจริเริ่มหรือนําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
      รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญจะกําหนดใหคณะรัฐมนตรีและสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนผูมอีาํนาจรเิริม่หรอืนาํเสนอใหมกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู สวนสมาชกิวฒุสิภา
จะมีอํานาจริเริ่มหรือนําเสนอไดก็แตโดยการเสนอญัตติรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ 
มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๑ เทานั้น ที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถเสนอญัตติไดโดยไมตองเสนอรวมกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีใหสิทธิแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน สามารถ
เสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
     ๒) หลักเกณฑในการริเริ่มหรอืนําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
       รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญจะกําหนดหลักเกณฑวาญัตติขอแกไข
เพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม และต้ังแตมีการประกาศใชบังคับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
รัฐธรรมนูญของไทยไดกําหนดหลักเกณฑวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติ
ดงักลาวไดตอเมือ่พรรคการเมอืงทีต่นสงักดัมมีตใิหเสนอไดเทานัน้ ซึง่หลกัเกณฑดงักลาวรฐัธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการตัดออกไป นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๔๐ เปนรฐัธรรมนูญฉบับแรกท่ีไดกาํหนดหลักเกณฑหรือขอจํากัดในการแกไขเพ่ิมเติมวา 
ญตัตทิีม่ผีลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ยังคงหลักเกณฑหรือขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวไวดังเดิม
     ๒.๑.๒ ขั้นตอนการดําเนินการในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
     รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญจะกําหนดใหรัฐสภาเปนองคกรท่ีมีอํานาจ
ดาํเนินการพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมวาให
กระทาํเปน ๓ วาระ ซึง่รฐัธรรมนญูแตละฉบบัไดกาํหนดจาํนวนคะแนนเสยีงทีเ่หน็ชอบดวยในแตละวาระ
ไวแตกตางกันดังนี้
     ๑) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๓ สวนวาระที่ ๒ ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ ไดแก รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๗ และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๑๙
     ๒) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทัง้หมดในวาระท่ี ๑ ใหถอืเอาเสยีงขางมากเปนประมาณ ในวาระที ่๒ และตองมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบดวย
มากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดในวาระท่ี ๓ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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     ๓) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิก
ในวาระที่ ๑ และวาระท่ี ๓ สวนวาระท่ี ๒ ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ ไดแก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๔๘๙ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๔๙๒ รฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
     ๔) กําหนดใหมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพ่ิมเติมไมตํ่ากวา 
๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕

    ๒.๑.๓ ขั้นตอนการตัดสินใจที่จะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
     องคกรในการตัดสินใจวาจะเห็นชอบใหมีการออกใชเปนรัฐธรรมนูญนั้น 
รฐัธรรมนญูของไทยแทบทุกฉบบัจะกาํหนดใหรฐัสภาเปนองคกรทีม่อีาํนาจสทิธขิาด มรีฐัธรรมนญูเพยีง 
๓ ฉบับเทานั้น ที่ใหอํานาจการตัดสินใจแกประชาชนรวมกับรัฐสภา กลาวคือ เมื่อรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพ่ิมเติมรัฐสภาไดใหความเห็นชอบดวยในการท่ีจะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญแลว ถาพระมหากษัตริยเห็นวา
การแกไขเพ่ิมเติมกระทบถึงประโยชนไดเสียของชาติหรือประชาชนก็อาจใหมีการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นได โดยทั้งนี้เปนไปตามพระราชดําริเห็นสมควร ไดแก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญ
ไดกําหนดใหมีอํานาจยับยั้งแบบไมเด็ดขาด กลาวคือ เมื่อนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกลา
ทลูกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตรยิทรงลงพระปรมาภิไธย หากพระมหากษัตรยิไมทรงเห็นชอบดวย
และพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนดเวลาแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาอาจมีมติยืนยันได 
   ๒.๒ กรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว ดังที่ไดกลาว
แลววารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสวนใหญจะมีบทบัญญัติในการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว แตมี
รฐัธรรมนญูจาํนวน ๖ ฉบับ ทีม่ไิดมบีทบญัญตับิอกวิธกีารแกไขเพิม่เติมตนเองไว โดยจะพจิารณาเห็นไดวา
ลวนแลวแตเปนรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวหรือธรรมนูญการปกครองท่ีตราข้ึนภายหลังการทําปฏิวัติ
หรอืรฐัประหาร ซึง่ผูทาํการปฏิวตัหิรอืรฐัประหารไดจดัทาํขึน้โดยมุงหมายท่ีจะใชเพยีงช่ัวคราวระหวาง
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวร ดังนั้น จึงมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพ่ิมเติมตนเองไว ไดแก 
พระราชบัญญตัธิรรมนูญการปกครองแผนดนิสยามช่ัวคราว พุทธศกัราช ๒๔๗๕ ธรรมนูญการปกครอง

การจัดทําหรือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีผานมาของ
ประเทศไทยน้ัน โดยสวนใหญมักจะเกิดข้ึนจากความ
ตองการของบุคคลหรือกลุมบุคคลทางการเมืองเทาน้ัน 
รวมท้ังรูปแบบและวิธีการในการยกรางหรือจัดทํา
รัฐธรรมนูญก็ไมไดพยายามสรางความรูความเขาใจให
กับประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
อยางแทจริง
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ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๒๐ ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๓๔ 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

๓. ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ของไทยในอนาคต
   การจัดทําหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผานมาของประเทศไทยน้ัน โดยสวนใหญมักจะ
เกิดขึ้นจากความตองการของบุคคลหรือกลุมบุคคลทางการเมืองเทานั้น รวมทั้งรูปแบบและวิธีการ
ในการยกรางหรือจัดทํารัฐธรรมนูญก็ไมไดพยายามสรางความรูความเขาใจใหกบัประชาชนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญอยางแทจริง ดังนั้น มีความเห็นวาในอนาคตอันใกลนี้ หากประเทศไทย
จะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมที่มีลักษณะเปนสัญญาประชาคมอยางแทจริง เนื่องจากไดจัดทํา
ขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญอันประกอบดวยสมาชิกซึ่งมาจากตัวแทนของประชาชนและจะตองมีการ
ออกเสียงลงประชามติตามรูปแบบและวิธีการในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว รูปแบบ
และวิธีการในการจัดทําหรือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่จะบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญที่ไดจัดทําข้ึนใหม
ดงักลาว ควรทีจ่ะใหมสีวนสมัพนัธกบัประชาชนดวยเชนกัน ไมวาจะเปนกรณกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู
ทั้งฉบับหรือการแกไขเพิ่มเติมแตบางสวน กลาวคือ
   ๓.๑ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
    โดยที่สังคมแบบวิถีประชาธิปไตยที่ถูกตองตามแบบนานาอารยประเทศนั้น ยังมิได
ฝงหย่ังลึกในสังคมของประเทศไทยเทาท่ีควร จึงอาจทําใหในอนาคตประเทศไทยยังมีความจําเปนท่ีจะตอง
มกีารจัดทาํหรือแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญทัง้ฉบับเพ่ือใหมคีวามสอดคลองกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ 
และสงัคมทีอ่าจเปลีย่นแปลงไปไดอกี ดงันัน้ ในรฐัธรรมนญูฉบบัใหมทีจ่ะจัดทาํขึน้จึงควรเปดโอกาสใหมี
การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบัไวดวย เพือ่เปดโอกาสใหมกีารแกไขเพิม่เตมิไดตามวถิทีางทีก่าํหนด
ไวในรัฐธรรมนูญหรือมีขึ้นไดเมื่อมีขอเรียกรองจากประชาชนโดยสวนใหญของประเทศ ทั้งนี้ โดยที่
ไมจาํตองมกีารถกเถยีงหรอืวิพากษวจิารณกนัอกีวา รฐัธรรมนญูไดบญัญตัไิวแตเพยีงวธิกีารในการแกไข
เพิ่มเติมเทานั้น จะมีการแกไขเพิ่มเติมทั้งฉบับไดหรือไม หรือถาจะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
จะตองมีการปฏิวัติหรือรัฐประหารเพื่อใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อบัญญัติวิธีการ
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวรตอไปเทานั้น นอกจากนี้ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
กับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญบางสวนนั้นมีสาระสําคัญที่แตกตางกัน เน่ืองจากการแกไขเพิ่มเติม
ทัง้ฉบบัจาํเปนตองอาศยัความรอบคอบอยางสงู ฉะนัน้จงึควรมรีปูแบบและวธิกีารทีแ่ตกตางออกไปจาก
การแกไขเพิ่มเติมแตเพียงบางสวน 
    โดยมีความเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ผูมีอํานาจในการริเริ่มหรือ
นําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ควรใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี โดยมีเงื่อนไข
วาจะตองขอประชามติจากประชาชนเสียกอน วาตองการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม 
โดยการออกเสียงประชามติดังกลาวจะตองระบุหลักการสําคัญที่ตองการแกไขเพิ่มเติมใหประชาชน
ไดทราบ กับท้ังตองกําหนดกรอบไววาเร่ืองใดหรือหลักการสําคัญใดที่จะตองคงไว และในคําตอบ
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ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต

จุลนิติ

ตองกําหนดดวยวาหากประชาชนไมเห็นดวยกับการท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จะกลับ
ไปใชรัฐธรรมนูญฉบับเดิมตอไป และหากประชาชนเห็นดวยจะมีการดําเนินการตอไปอยางใด ทั้งนี้ 
ในกรณทีีป่ระชาชนมมีตเิหน็ชอบดวยกบัการทีจ่ะแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทัง้ฉบับ มคีวามเหน็วาควรนาํ
รูปแบบและวิธีการในการจัดทําหรือยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับ กลาวคือ กําหนดใหมี 
“สภารางรัฐธรรมนูญ” เพื่อมาทําหนาที่ยกรางหรือจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
   ๓.๒ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางสวน
    เมื่อประเทศไทยมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมที่มีลักษณะเปนสัญญาประชาคม
อยางแทจริง เนื่องจากไดจัดทําขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญและผานการออกเสียงลงประชามติแลว 
รูปแบบและวิธีการในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีจะบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญท่ีไดจัดทําข้ึนใหมดังกลาว 
ควรท่ีจะมีกลไกในการรักษารัฐธรรมนูญดังกลาวใหมีความสอดคลองกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ โดยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองกระทําไดยากหรือจะตองกระทําโดยวิธีพิเศษ
ทีแ่ตกตางจากกฎหมายธรรมดา แตทัง้นีจ้ะตองไมเปนการยากจนเกนิไป และจะตองกาํหนดใหประชาชน
ไดเขามามสีวนรวมมากทีส่ดุดวย ทัง้น้ี การแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญูบางสวนอาจจะแบงออกไดเปน ๒ วธิ ี
คือ วิธีพิเศษและวิธีธรรมดา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับความสําคัญของเน้ือหาสาระของบทบัญญัติ
ที่ตองการแกไขเพิ่มเติม

   ๓.๒.๑ วิธีพิเศษ 
     ใชในกรณีการแกไขเพิ่มเติมในหลักการอันเปนสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ 
กลาวคือ เปนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นวาขอเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น เปนขอสาระสําคัญ
ที่กระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือประชาชน อันเสมือนหนึ่งเปนการเสนอเพื่อใหมี
การแกไขเพ่ิมเติมทั้งฉบับ ก็ใหนําวิธีการในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมาใชบังคับ กลาวคือ 
จะตองนําหลักการดังกลาวน้ันไปขอประชามติจากประชาชนกอน วาตองการแกไขหลักการดังกลาวน้ัน
หรอืไม หากประชาชนไมเหน็ชอบดวยกใ็หถอืวาขอเสนอขอแกไขเพิม่เตมิหลกัการดงักลาวเปนอันตกไป 
หากประชาชนเห็นชอบดวยก็ใหนาํรปูแบบและวิธกีารในการจัดทาํหรือยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใช
บังคับโดยอนุโลม
    ๓.๒.๒ วิธีธรรมดา 
     ใชในกรณีทัว่ ๆ  ไป โดยกาํหนดใหมหีลกัเกณฑในลกัษณะเดยีวกนักบัหลกัเกณฑ
การแกไขเพ่ิมเติมตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ไมวาจะเปนองคทีมี่อาํนาจในการเสนอญัตต ิหลกัเกณฑ
ในการเสนอญัตตใิหมกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู และขัน้ตอนการดําเนินการในการแกไขเพิม่เติมทีจ่ะ

เปนกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นวาขอเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญน้ัน 
เปนขอสาระสําคัญท่ีกระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือ
ประชาชน อันเสมือนหน่ึงเปนการเสนอเพ่ือใหมีการแกไขเพ่ิมเติมท้ังฉบับ 
ก็ใหนําวิธีการในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับมาใชบังคับ
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ตองกระทําเปน ๓ วาระ โดยในวาระท่ี ๑ และ ๓ ใชเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของรัฐสภา สวนในวาระที่ ๒ ใชเสียงขางมากธรรมดา และในข้ันตอนการตัดสินใจที่จะแกไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนญูนัน้ ควรกาํหนดวาเมือ่ผานความเหน็ชอบของรฐัสภาแลวจะตองใหมกีารออกเสยีงประชามต ิ
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนเปนผูพิจารณาวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติ
หรือของประชาชนหรือไม และทําใหเน้ือหาของรัฐธรรมนูญที่ไดจากการแกไขเพ่ิมเติมมีลักษณะเปน
สัญญาประชาคมเชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกแกไขเพิ่มเติมดวย

๔. บทสรุป
  สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ในปจจุบัน อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีสังคมแบบวิถีประชาธิปไตยท่ีถูกตองตามแบบนานาอารยประเทศน้ัน 
ยงัมไิดฝงหย่ังลกึในสังคมของประเทศไทยเทาทีค่วร และสภาพดังกลาวอาจจะดํารงอยูตอไป ในสังคมไทย 
ซึ่งอาจทําใหในอนาคตประเทศไทยยังมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดทําหรือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับเพ่ือใหมีความสอดคลองกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปไดอีก 
ดังนั้น ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของไทยในอนาคตดังกลาว จึงเปน
อีกแนวทางหนึ่งที่ควรมีการพิจารณาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทั้งนี้ เพื่อเปนชองทางใหมี
การแกไขเพ่ิมเตมิไดตามวิถทีางทีก่าํหนดไวในรฐัธรรมนูญและปองกันการถกเถียงหรอืวพิากษวจิารณกนั
ในประเด็นวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไดหรือไม. 
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