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 โครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” เปนโครงการทางวิชาการ
หนึ่งของสถาบันพระปกเกลา จากการที่สถาบันพระปกเกลามีพันธกิจที่สําคัญตามพระราชบัญญัติ
สถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ คือ การศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการตาง ๆ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยอยางเปนระบบ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ บญัญตัหิลกัการเกีย่วกบัหลกัเกณฑและวธิกีารในการแกไขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนูญ ดงันัน้ หากมีการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญตามบทบัญญตัดิงักลาวข้ึน จาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตอง
มกีารรวบรวมขอมลู ความคิดเห็น และศึกษาถึงความถูกตองของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
กระบวนการในการยกรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมดวย ทั้งนี้ เพ่ือใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและ
ผูที่เกี่ยวของไดนําผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการยกรางรัฐธรรมนูญตอไป๒

 โดยโครงการศึกษา “รฐัธรรมนูญทีเ่หมาะสมสําหรบัประเทศไทย” นัน้สถาบันพระปกเกลาจะได
ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้
 ๑.  การดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม และการเผยแพรผลงานท่ีศึกษาวิจัยแลว เช น 
เรื่องการยุบพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามมาตรา ๒๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทางสถาบันฯ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยโดยเปรียบเทียบ
กับรัฐธรรมนูญของตางประเทศวามีความเหมาะสมหรือไม อยางไร หรือเร่ืองรูปแบบของรัฐสภา

 ๑จัดโดย สถาบันพระปกเกลา ในวันจันทรที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬกา ณ หองประชาธิปก 
สถาบันพระปกเกลา อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐.
 ๒เนื้อหาสวนหนึ่งถอดความจากคํากลาวเปดงาน โดยศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกลา.

“รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม”
 ภายใตโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

การอภิปราย เรื่อง
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การอภิปราย เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม”
ภายใตโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

ซึ่งไดศึกษาวิจัยไวแลวเชนกันวารูปแบบใดที่มีความเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ทั้งนี้จะไดนํามา
เผยแพรในโอกาสตอไป สวนประเด็นอ่ืน ๆ ที่ยังไมไดศึกษาวิจัย ทางสถาบันฯ ก็จะดําเนินการใหมี
การศึกษาวิจัยตอไป เชน เรื่องระบบการไดมาซึ่งผู พิพากษาหรือตุลาการ และเรื่องหลักประกัน
ความเปนอิสระและความรับผิดชอบของผูพิพากษาหรือตุลาการ เปนตน 
 ๒. การจัดสัมมนาเพ่ือเปดเวทีใหผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทางการเมือง หรือการบริหาร
ราชการแผนดิน รวมทั้งนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการดานรัฐธรรมนูญ ตลอดจนผูแทนจาก
สวนราชการ องคกรอิสระ ศาล สื่อมวลชน และประชาชนผูสนใจ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้ง๓ 
 โดยลําดบัแรกของการสัมมนาในหัวขอ เร่ือง “รปูแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญทีเ่หมาะสม”
ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทีผ่านมานัน้ม ีนายอทุยั พมิพใจชน อดตีประธานรฐัสภา
และอดีตประธานสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนประธานเปดการสัมมนาและแสดง
ปาฐกถาเร่ือง “รปูแบบรัฐธรรมนูญทีเ่หมาะสม” โดยมีศาสตราจารยกติตคิณุ ดร.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา กลาวเปดงาน มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

    ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา ไดแสดงความคิดเห็นวา
นับตั้งแตประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
มาแลวเปนจาํนวนทัง้สิน้ ๑๘ ฉบบั โดยการยกเลกิและประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญมาแลวหลายฉบับนั้น แสดงใหเห็นถึงความ
ไมพฒันาทางการเมอืง และช้ีใหเห็นถึงปญหาตอไปในอนาคตวา 
“บานเมืองใดก็ตามท่ีกตกิาในการบริหารประเทศหาความม่ันคง
หรอืเสถยีรภาพไมไดแลว ตวัประเทศเองจะมีความมัน่คงหรือ

เสถยีรภาพนัน้คงเปนไปไดยาก” ซึง่หากพิจารณาประเทศท่ีพฒันาแลวเห็นไดวาประเทศน้ันจะมีกตกิา
ในการบริหารประเทศท่ีมั่นคงถาวร เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือประกาศใชรัฐธรรมนูญ ตั้งแตป 
ค.ศ. ๑๗๘๗ จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนเวลากวา ๒๐๐ ปแลวนั้น คงมีรัฐธรรมนูญใชบังคับเพียงฉบับเดียว
เทานั้น ทั้งนี้อาจมีการแกไขเพิ่มเติมเพ่ือใหทันสมัย แตหาไดมีการยกเลิกทั้งฉบับเหมือนเชนกรณีของ
ประเทศไทยแตอยางใด๔ 

 ๓การสมัมนาจะจดัขึน้ ๙ ครัง้ โดยประเด็นในการเปล่ียนแตละครัง้ ไดแก เรือ่งรปูแบบและกระบวนการรางรฐัธรรมนญูทีเ่หมาะสม, 
เรื่องปฏิรูปพรรคการเมือง : การสังกัดพรรค การยุบพรรค และการตอบสนองตอความตองการของปวงชน, เรื่องระบบการคัดสรร 
ผูแทนท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย, เร่ืองสิทธิเสรีภาพ : ชองวางระหวางบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับความเปนจริง, เรื่องศาลกับการเมือง
และการบริหารราชการแผนดินในระบอบประชาธิปไตย, เรื่องเหตุใดจึงตองปฏิรูปองคกรอิสระ, เรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐของ
สังคมไทย : มุมมองแหงอนาคต, เรื่องการปกครองสวนทองถิ่น และเรื่องการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน.
 ๔คํากลาวของ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา ซึ่งไดกลาวไวในการเปดงาน.
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 สาํหรบัการจดัทาํรางรฐัธรรมนญูไดแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิวา ในการจดัทาํรางรฐัธรรมนญูนัน้
จําเปนตองมีหลักการที่สําคัญ ๓ ประการคือ
 ๑. ตองคาํนงึถงึวฒันธรรมการเมืองของไทยซ่ึงมรีปูแบบทีห่ลากหลาย โดยบางรปูแบบอาจจะขัด
กับหลักการประชาธิปไตย ดังนั้น จึงจําเปนสังเคราะหหรือเลือกรับใหเหมาะสม
 ๒. ตองพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบระหวางรัฐธรรมนูญไทยกับรัฐธรรมนูญของตางประเทศ 
เพื่อดัดแปลงใหเหมาะสมกับประเทศไทย และจะไดรับทราบดวยวาตางประเทศมีแนวทางปฏิบัติ
หรือการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางไร
 ๓. ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตองมีหลักนิติศาสตรกํากับ ทั้งนี้เพราะหลักนิติศาสตรจะชวยให
รัฐธรรมนูญนั้นเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

 นายอุทัย พิมพใจชน อดีตประธานรัฐสภา และอดีต
ประธานสภารางรฐัธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ กลาววา ระยะเวลาเพยีง
ไมกี่ปเทานั้นประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวถึง 
๑๘ ฉบับ ซึ่งแตกตางกับนานาอารยประเทศที่มีรัฐธรรมนูญ
ใชบังคับเพียงฉบับเดียวตลอดระยะเวลากวาหลายรอยป 
โดยปจจัยที่ทําใหมีการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้น
บอยคร้ังน้ันเห็นวา เกิดจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งทําใหมีรัฐธรรมนูญเพื่อกําหนดการเขาสู อํานาจของผูที่ใช
อํานาจ และกําหนดอํานาจของประชาชนวาควรมีมากนอยหรือ
ศกัด์ิสทิธิเ์พียงใด แตอยางไรก็ตาม พบวา เมือ่ไดเขามาสูอาํนาจแลวผูใชอาํนาจนัน้กลบัใชอาํนาจทีม่ี
เกินขอบเขตหรือใชอํานาจไปในทางที่เปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ซึ่งนําไปสูปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน ปญหาความไมสงบเรียบรอยในบานเมือง หรือปญหาความขัดแยง แบงฝาย 
หรือแตกความสามัคคีของคนในชาต ิเปนตน จนในที่สุดตองมีการปฏิวัติ รัฐประหาร และตองยกเลิก
รฐัธรรมนญู ทัง้นี ้โดยอางเหตผุลเพือ่แกไขปญหาตาง ๆ  ดงักลาว ดงันัน้ จงึอาจกลาวไดวา “รฐัธรรมนญู
เปนกฎหมายอาญาทางการเมือง” เพราะกลายเปนเครื่องมือที่คอยควบคุม ตรวจสอบ และกําหนด
บทลงโทษแกนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
 โดยปญหาที่กลาวมาขางตนน้ันเห็นวาเปนเรื่องที่วนเวียนและเกิดขึ้นอยางซ้ําซาก ซึ่งหาก
รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเพียงไมกี่มาตราหรือบัญญัติไวเพียงสั้น ๆ  ในเรื่องที่เปนสาระสําคัญเทานั้น 
ปญหาตาง ๆ  ดงักลาวกอ็าจจะไมเกดิขึน้ ทัง้นีเ้พราะเมือ่พจิารณากฎหมายทีป่ระกาศใชบงัคบัตัง้แตอดตี
จนถึงปจจุบันพบวามีความครอบคลุมในทุก ๆ  เรื่องของสังคมไทยแลว ไมวาจะเปนเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน การคุมครองผูบริโภค หรือการเยียวยาความเสียหายตาง ๆ  เปนตน ดังนั้น จึงไมมีความ
จําเปนใด ๆ ที่จะตองใชกฎหมายรัฐธรรมนูญมาแกไขปญหาในสังคมเลย

้ ่
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 แตอยางไรก็ตาม ดวยความกังวลของประชาชนหรือนักประชาธิปไตยท่ีสนใจทางการเมือง
ที่เปนหวงวานักการเมืองน้ันอาจจะใชอํานาจลมลางรูปแบบการปกครอง หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ไปในทางที่ไมชอบ ดังนั้น มาตราที่สําคัญซึ่งเสนอใหตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ไดแก
 “มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมไิด” ทั้งนี้เพื่อยืนยัน
รูปแบบความเปนรัฐเดี่ยว หรือกําหนดใหราชอาณาจักรไทยเปนรัฐเดี่ยวอันมิอาจแบงแยกได
 “มาตรา ๒ ประเทศไทยมกีารปกครองโดยระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปน
ประมุข การสืบราชสันตตวิงศใหเปนไปตามกฎมณเฑียรบาล” บทบญัญตัใินมาตรา ๑ และมาตรา ๒ 
ดังกลาวจะเห็นวาสอดคลองกับบทบัญญัติที่กําหนดหามเสนอญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
 “มาตรา ๓ ประเทศไทยปกครองโดยประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หากมีกรณีเปนที่สงสัยก็ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาวินิจฉัย” ทั้งนี้
เพื่อไมใหเกิดชองวางในตัวบทรัฐธรรมนูญ โดยในกรณีที่มิไดมีกฎหมายใดกําหนดเอาไวก็ใหเปนไปตาม
ประเพณกีารปกครองระบอบประชาธปิไตย ซึง่เปนทางปฏบิตัหิรอืธรรมเนยีมทีเ่คยกระทาํสบืตอกนัมา
ในทางการเมอืงการปกครอง และหากมกีรณเีปนทีส่งสยัก็กาํหนดใหทีป่ระชุมใหญศาลฎกีาเปนผูวนิจิฉยั
 สวนมาตราอ่ืน ๆ ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงรัฐธรรมนูญแลวก็จะนึกถึงสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
คณะรัฐมนตรี การเลือกตั้ง หรือองคกรอิสระ เปนตน หากถามวาบทบัญญัติตาง ๆ เหลานี้จะนําไป
บัญญัติไว ณ ที่ใดเห็นวา ควรนําไปตราเปน “พระราชบัญญัติ” โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวของกับ “รัฐสภา” นั้น ก็ใหตราเปน “พระราชบัญญัติรัฐสภา” อันประกอบดวย
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวเชนเดียวกับ
ทีบ่ญัญตัใินรฐัธรรมนูญ เชน เรือ่งจาํนวน คณุสมบตั ิวาระการดํารงตาํแหนง การเลือกต้ัง และการสรรหา 
เปนตน ทั้งนี้หากตองการแกไขเพิ่มเติมใด ๆ ในภายหลังก็สามารถกระทําไดในพระราชบัญญัตินั้น
 หรอืบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูวาดวย “คณะรัฐมนตรี” กใ็หตราเปน “พระราชบัญญัตริะเบียบ
บรหิารราชการแผนดนิ” ซึง่จะกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับจํานวน คณุสมบัต ิหรอือํานาจหนาทีใ่นการ
บริหารประเทศเปนประการใดก็สามารถกระทําไดในพระราชบัญญัตินั้น 
 สวน “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” ทีป่ระชาชนตองการใหมาทาํหนาทีด่แูลปกปองหรอืพทิกัษ
รักษาผลประโยชนของสวนรวมนั้น หากเห็นควรใหมีอยูตอไปก็ใหคงไว ซึ่งปจจุบันมีกฎหมายที่กําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับองคกรอิสระตาง ๆ ครบถวนแลว ไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ และพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งหากกฎหมายเหลาน้ียังไมครอบคลุมในทุกเรื่อง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญก็สามารถแกไขเพิ่มเติมเสียใหมใหครบถวนสมบูรณได 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 อยางไรกต็าม หากกงัวลวาบทบัญญัตติาง ๆ  ทีเ่ดมิเคยบัญญัตไิวในรัฐธรรมนูญซึง่แกไขไดยาก 
แลวนําบทบัญญัติน้ันมากําหนดไวในกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแทน ซึ่งสามารถแกไข
ไดงายกวา อาจจะทาํใหผูมอีาํนาจดาํเนนิการแกไขเพิม่เตมิไปตามอาํเภอใจไดนัน้ เหน็วาสามารถแกไขได
โดยกาํหนดใหบทบญัญตัเิหลานัน้มศีกัดิเ์ทยีบเทากับรฐัธรรมนูญ กลาวคอื ในการเสนอขอแกไขเพ่ิมเติม
ตองดาํเนนิการตามหลกัเกณฑและวธิกีารเดยีวกนักบัการขอแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู เชน จาํนวนผูมสีทิธิ
เขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติม หรือมติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ เปนตน
 อนึ่ง เนื่องจากปจจุบันมีกฎหมายที่ใชบังคับเปนจํานวนมาก ซึ่งบางฉบับก็ลาสมัยและไมมี
ความจําเปน ดังนั้น จึงมีความเห็นวา กฎหมายฉบับตาง ๆ ควรกําหนดวันสิ้นสุดการใชบังคับดวย๕ 
กลาวคือ กฎหมายฉบับใดหากใชบังคับมาเปนระยะเวลากวา ๑๐ ป ๑๕ ป หรือ ๒๐ ป แลวแตกําหนด 
ถากระทรวงหรือหนวยงานผูรับผิดชอบไมเสนอขอตออายุก็ใหกฎหมายฉบับนั้นเปนอันถูกยกเลิก 
แตหากตองการใหกฎหมายนัน้มีผลใชบงัคบัตอไปก็ตองเสนอขอตออายแุละชีแ้จงแสดงเหตผุลใหทราบ
อยางชัดเจน 

 จากนั้นมีการอภิปรายเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม” โดย 
รองศาสตราจารย ดร.นครนิทร  เมฆไตรรตัน  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร และอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
รองศาสตราจารย ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
โดยมีรองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนผูดําเนินรายการ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

 รองศาสตราจารย ดร.นครนิทร เมฆไตรรัตน  รองอธิการบดี
ฝายบรหิารทรพัยากรมนษุย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร อดตีคณบดี
คณะรัฐศาสตร และอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กลาววา ในเบ้ืองตนเราควรทําความเขาใจใหชัดเจนเสียกอนวา 
สิ่งที่เรากําลังจะดําเนินการตอไปน้ีเปน “การรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม” หรือเปน “การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” เพราะ
ทัง้สองส่ิงมวีธิทีีแ่ตกตางกัน โดยอาจจะต้ังเปนคาํถามงาย ๆ  เพือ่ให
เขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้นคือ ทานตองการจะ “สรางบานใหม” 
หรือตองการจะ “ซอมแซมบาน” เพราะถาซอมแซมบาน
ก็ซอมแซมเพียงอยางเดียว แตถาจะสรางบานใหมก็ตอง
ทุบบานเดิมทิ้งกอนจึงจะสรางบานใหมได ซึ่งขอพิจารณาดังกลาวนี้หากผูที่เกี่ยวของยังคงเขาใจ
ไปคนละทางแลวก็จะทําใหคุยกันไปคนละเรื่อง ดังนั้น จึงอยากใหทุกฝายไดตระหนักถึงเสียกอนดวย

 ๕วิทยากรพูดวา “กฎหมายควรมีการกําหนดวันหมดอายุ หรือ Expire”.

้
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การอภิปราย เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม”
ภายใตโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

 สําหรับขอมูลเรื่อง “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” หรือ “ที่มาของรัฐธรรมนูญ” ในเบื้องตนนั้น
ขอทาวความถึงการเรียนการสอนวิชารัฐธรรมนูญในประเทศไทยวา กอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง
เราไมเคยมีการเรียนการสอนวิชารัฐธรรมนูญเลย จนกระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
และมีการกอตั้ง “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง” ขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๗๗ จึงมีการเรียน
การสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญข้ึนเปนครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนตนมา โดยผูที่สอน
วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปนคนแรกของประเทศไทยคือ หลวงประเจิดอักษรลักษณ หรือสมโภช 
อศัวนนท จบการศึกษาจากประเทศฝร่ังเศส และเขียนวิทยานิพนธปรญิญาเอกเร่ือง “กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สยาม ๑๙๓๒”๖ แตเนือ่งจากปญหาดานสุขภาพจึงสอนไดเพยีง ๑ - ๒ ปเทานัน้ ตอมามี ศาสตราจารย 
ดร.เดือน บนุนาค๗ สอนประมาณ ๒๕ ป และศาสตราจารยไพโรจน ชยันาม ปรมาจารยทางกฎหมาย
มหาชนโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนญูคนหนึง่ของประเทศไทยซ่ึงมคีณุปูการกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
และคณะนิติศาสตรเปนอยางยิ่ง สอนมายาวนานถึง ๔๐ - ๕๐ ป 
 โดยตาํราวิชากฎหมายรฐัธรรมนญูตามทีศ่กึษามาไดอธบิายถงึ “อาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญู” วา 
รัฐธรรมนูญทั่วโลกนั้นมีที่มาแบงออกเปน ๓ กรณีคือ 
 ๑.  มทีีม่าจากการท่ีชนชัน้นาํหรอืพระมหากษตัรยิจดัทาํแลวพระราชทานให หรอืเกดิจากเจตนา
ของผูปกครองเพียงฝายเดียว ซึ่งเรียกวา “Charter” เชน รัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุน ค.ศ. ๑๘๘๙ 
เปนรัฐธรรมนูญที่จักรพรรดิเมจิพระราชทานให 
 ๒. มีที่มาจากการที่ประชาชนปฏิวัติแลวจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อทําการรางรัฐธรรมนูญ
ขึ้นเอง เรียกวา “Convention” เชน รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. ๑๗๘๗ 
 ๓.  มทีีม่าจากการท่ีผูปกครองกับราษฎรแสดงเจตนารวมกันภายหลังการปฏิวตั ิโดยเม่ือตกลงกันได
จงึจดัใหรางรฐัธรรมนญูขึน้ ซึง่เรยีกวา “Pact” อนัเปนขอตกลงหรอืสญัญา เชน รฐัธรรมนญูของประเทศ
อังกฤษ ค.ศ. ๑๖๘๘ และรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๘๓๐
 สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเม่ือพิจารณาแลว กรณีไมใช Charter หรือ 
Convention แตเปน “Pact” เพราะมทีีม่าจากการตกลงระหวางองคพระมหากษตัรยิกบัคณะราษฎร 
ดังนั้น การอธิบายวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาจากการพระราชทานของพระมหากษัตริย 
หรือจากราษฎรหรือผู แทนของประชาชนเปนผู ทําขึ้นแตเพียงฝายเดียวจึงผิดขอเท็จจริงในทาง
ประวัตศิาสตร และในกรณีของประเทศไทยน้ันถอืวามพีฒันาการท่ีกาวหนาไปไกลกวาประเทศอ่ืน ๆ  คอื 
“การลงประชามติ” เพราะไมวาจะเปนใคร และไมวาจะเห็นดวยหรือไม การลงประชามติก็เปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมโดยตรงในการใชอํานาจตัดสินใจเพื่อแสดงความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบตอรางรัฐธรรมนูญที่จะใชปกครองประเทศ

 ๖“La constitution Siamoise de 1932 by Pracherd Aksorluksna, Luang” (วทิยานพินธทัง้เลมเขยีนเปนภาษาฝร่ังเศส 
แตบทสรุปของวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ).
 ๗ศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย, อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธกิาร, รองประธานสภาผูแทนราษฎร, ผูรวมกอตัง้ เลขาธกิาร และรกัษาการผูประศาสนการมหาวิทยาลยัวชิาธรรมศาสตร 
และการเมือง, คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 แตอยางไรกต็าม กอนทีจ่ะจดัทาํรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมหรอืกอนมกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู 
ทุกฝายควรจะศึกษาหรือทําความเขาใจเรื่อง “รัฐ” และ “รูปแบบของรัฐ” ใหถองแทเสียกอน รวมทั้ง
เรือ่ง “ระบอบการเมือง” “ระบอบการปกครอง” และ “ระบอบรฐัธรรมนูญ” ซึง่สามคาํนีห้ากมองแบบ
ผิวเผินอาจจะคิดวาเปนคํา ๆ เดียวกันหรือเปนเรื่องเดียวกัน แตหากพิจารณาใหดีแลวทั้งสามคํานั้น
เปนคนละคําและไมใชเรื่องเดียวกัน นอกจากน้ี ยังตองศึกษาถึงสิ่งที่รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติไว
เปนลายลกัษณอกัษรดวย เชน ประเพณกีารปกครอง  และทางปฏบิตัหิรอืขนบธรรมเนยีมทีเ่คยกระทาํ
สืบตอกันมาในทางการเมืองการปกครอง ซึ่งบางเร่ืองตองมีการตีความ ตลอดจนเห็นสมควรใหมี
การหารือหรืออภิปรายถึงแนวคิดทางการเมืองหรือพัฒนาการในทางการเมืองอยางกวางขวางอีกดวย 
โดยเสนอใหสรปุถงึขอดขีอเสยีของรฐัธรรมนญูทกุฉบบัทีผ่านมา เพราะแตละฉบบัตางมทีัง้ขอดีและ
ขอเสยีทีแ่ตกตางกนัอนัเปนประสบการณซึง่หากเรานาํมาพดูคยุและสรปุเปนบทเรยีนทีไ่ด กจ็ะชวยให
สามารถมองเห็นปญหาไดอยางชัดเจนวาจะแกไขเพิ่มเติมหรือรางใหมใหมีลักษณะอยางไรตอไป
 สวนรปูแบบในการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูหรอืรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหม สามารถดําเนนิการได 
๓ รูปแบบคือ
 ๑.  จดัทาํโดยคณะกรรมาธกิารของรฐัสภา ซึง่กรรมาธกิารนัน้อาจจะประกอบดวยสมาชกิรฐัสภา
ทั้งหมด หรือเชิญผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกมาเปนกรรมาธิการเพื่อรวมจัดทําก็ได
 ๒.  จัดทําโดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) เน่ืองจากเรามีประสบการณจากการจัดตั้ง
สภารางรัฐธรรมนูญมาแลวหลายคร้ัง และในฐานะท่ีเคยเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ดงันัน้จงึไดเหน็
ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งโดยสวนตัวอยากใหผูที่จะมาสมัครเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญหรือ
กรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูไดดาํเนินการจัดทาํเอกสารรางรฐัธรรมนูญของตนเองมากอน โดยตองมี
ขอมลูและขอเสนอแนะซึง่ศกึษามาแลว ทัง้นีเ้พือ่จะไดจดัทาํรางรฐัธรรมนญูฉบับใหมหรอืแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญใหมีรูปแบบหรือลักษณะที่เหมาะสมอยางไรตอไป มิใชมาสมัครโดยไมรูอะไรเลย แลวเมื่อ
เขามาแลวจึงคอยมาคิดหรือคิดกันไปเอง
 ๓.  จัดทําโดยคณะผูเชี่ยวชาญที่ไดรับมอบหมายจากองคกรผูมีอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
โดยรูปแบบนี้เนื่องจากยังไมเคยใชมากอน ดังนั้น จึงอาจตองพูดคุยเพื่อหาขอสรุปตอไป

 ประเดน็สดุทายเกีย่วกบั “กระบวนการรางรฐัธรรมนญูท่ีเหมาะสม” มขีอเสนอแนะวา ควรมกีาร
เตรยีมการเพ่ือใหความรู ความเขาใจ และปรับทัศนคติของประชาชนเสียกอน รวมท้ังกระบวนการ
รางรัฐธรรมนูญก็ไมควรจะรวบรัดมากเกินไป โดยท่ีผานมาเห็นไดวา กระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
จะทําดวยความฉุกละหุก และในบางเร่ืองยังไมมีการตกผลึกอยางแทจริง ซึ่งการถูกจํากัดหรือบีบค้ัน
ดวยเวลาทําใหไมสามารถปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนสอบถามจากผูรูเพื่อคิดทบทวนหรือไตรตรอง
ใหถี่ถวนเสียกอน นอกจากนี้ ยังควรจัดใหมีการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญดวย โดยตองมีเวลา
ในการใหความรูแกประชาชนทั้งทางดานบวกและดานลบ เพื่อประชาชนจะไดใชอํานาจของตนเอง
ลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญฉบับนั้น
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การอภิปราย เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม”
ภายใตโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

    รองศาสตราจารย ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดี
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดให
ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการในการรางรัฐธรรมนูญ
ที่เหมาะสมวา “กระบวนการ” ที่จะทําใหรัฐธรรมนูญเปน
ประชาธิปไตยนั้น ไมไดหมายความวาประเทศท่ีเปนแมแบบ
ของประชาธิปไตยในวันนีจ้ะมีสตูรสําเร็จทีต่ายตัว แตเปนเร่ืองท่ี
ขึ้นอยูกับการแกไขปญหาในสภาพการณของแตละสังคม สวน 
“รปูแบบ” ของรัฐธรรมนูญ โดยท่ัวไปจะแบงออกเปน ๒ ประเภท 
คอื รฐัธรรมนญูทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร และรฐัธรรมนญูทีไ่มเปน
ลายลักษณอกัษร หรอืเรยีกอกีอยางวารัฐธรรมนูญจารีตประเพณี 

 ดังนั้น รูปแบบของรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยจึงตองเปนรัฐธรรมนูญที่เปน
ลายลักษณอกัษร สวนจะใหมลีกัษณะเปนแบบส้ันหรอืแบบยาวน้ันเห็นวาไมควรมีลกัษณะท่ียาวจนเกินไป 
เพราะแมวาจะเขียนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหยาวสักเพียงใดเราก็ยังคงมีปญหาในการใช
และการตีความ และในความเปนจริงเราไมสามารถนําหลักการท้ังหลายมาบัญญัตไิวในรัฐธรรมนูญ
ไดทั้งหมด รวมทั้งบางเรื่องก็ไมจําเปนตองนํามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน องคกรอัยการ 
ซึ่งโดยสวนตัวเห็นวามิใชองคกรตามรัฐธรรมนูญโดยสภาพ เพราะแมวารัฐธรรมนูญจะถูกฉีกทิ้ง 
องคกรอัยการก็ยังคงอยูคูกระบวนการยุติธรรมไทย ดังนั้น จึงอาจตัดสวนนี้ออกจากรัฐธรรมนูญได 
สวนองคกรตามรฐัธรรมนญูอืน่ ๆ  เนือ่งจากมพีระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูกาํหนดรายละเอยีดไว
ครบถวนแลว ดังนั้น ในรัฐธรรมนูญจึงควรบัญญัติไวเพียงหลักการกวาง ๆ เทานั้น   
 สวนรปูแบบในการแกไขรฐัธรรมนญู ซึง่แบงออกเปนการแกไขงายและการแกไขยาก มคีวามเหน็วา
กระบวนในการแกไขรัฐธรรมนูญตองแตกตางจากการแกไขพระราชบัญญัติหรือกฎหมายทั่วไป ดังนั้น 
จึงควรกําหนดรูปแบบใหเปนการแกไขยาก เพราะรัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายหรือกติกาสูงสุด 
หลายประเทศถึงขนาดระบุใหมกีารลงประชามติกอนดาํเนนิการแกไขรัฐธรรมนูญ โดยใชมตสิองในสาม 
หรอืสามในสีซ่ึง่เปนมตพิเิศษเพ่ือใหทกุฝายไดเห็นพองตองกนัวามคีวามจาํเปนตองแกไข ไมใชอาศยั
เพียงเสียงขางมากธรรมดาแลวสามารถผลักดันใหเกิดการแกไขไดอยางงายดาย
 สําหรับประเด็นเรื่องกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ดังไดกลาวมาแลววาประเทศที่เปน
แมแบบของประชาธิปไตยไมไดเกิดจากการมีสูตรสําเร็จ แตเปนเพราะพัฒนาการจึงทําใหประเทศ
เหลานั้นประสบความสําเร็จได ยกตัวอยางเชน ประเทศอังกฤษซึ่งเปนแมแบบของระบบรัฐสภา 
มีกระบวนการหรือพัฒนาการทางประวัติศาสตรยาวนานถึง ๗๐๐ ป 
 อยางไรก็ตาม แมวาประเทศอังกฤษจะเปนแมแบบของประชาธิปไตย แตเน่ืองจากสภาสูง
ไมไดเชื่อมโยงกับประชาชน ดังนั้น ประเทศตาง ๆ ที่รับเอาแนวความคิดของอังกฤษเขามาจึงตองสราง
รูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมวิทยาของประเทศตนเอง เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปฏิเสธการปกครองแบบระบบรัฐสภาของอังกฤษ เพราะไมตองการใหพระมหากษัตริยมีอํานาจสูงสุด 
จึงสรางระบบขึ้นใหมเปน “ระบบประธานาธิบดี” 

้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 แตบางประเทศเม่ือรับเอาระบบรัฐสภาของอังกฤษมาใชแลวไมประสบความสําเร็จ จึงตอง
สรางระบบของตัวเองขึน้ใหม เชน ประเทศฝร่ังเศส ใชระบบรฐัสภาแลวนําไปสูปญหาการไรเสถยีรภาพ
ของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อแยกอํานาจบริหารกับอํานาจนิติบัญญัติใหเปนอิสระจากกัน จึงนําจุดแข็ง
ของระบบประธานาธบิดแีละระบบรฐัสภามาใช โดยปฏริปูระบบการเมอืงใหมเปน “ระบบผสม “ หรอื 
“ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา” หรือกรณีของประเทศเยอรมนี ที่รับเอาระบบรัฐสภาของอังกฤษ
มาใชสุดทายกลับนําไปสูระบบเผด็จการรัฐสภา จึงตองปฏิรูประบบการเมืองใหมเปน “ระบบรัฐสภา
แบบ Chancellor” 
 ดังนั้น สําหรับกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ไมวาจะเปนการทําข้ึนใหม
หรือแกไขเพิ่มเติม สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “โจทยของประเทศไทยคืออะไร” ซึ่งแตละสังคมมีสภาพปญหา 
ไมเหมือนกัน ทัง้นีข้ึน้อยูกบัสภาพการณทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการเมืองของแตละประเทศ 
โดยหากเราต้ังโจทยของประเทศไทยได สุดทายในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญก็สามารถจะแกไขปญหา
ตามโจทยที่ตั้งไวไดนั่นแอง 
 จากการศึกษามีความเห็นวาโจทยของประเทศไทยคือ “อํานาจทางการเมืองถูกผูกขาดโดย
ชนช้ันนํา” โดยตลอดระยะเวลา ๘๐ ปนับตั้งแตประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตย เม่ือพิจารณากลุมชนชั้นนําผูกุมอํานาจทางการเมือง อาจแบงพัฒนาการทางการเมือง
ของไทยออกไดเปน ๔ ชวง ดังนี้
 ชวงที่ ๑ ระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๕ - พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนชวงความขัดแยงของชนชั้นนําเดิมและ
ความขัดแยงของชนช้ันนําของคณะราษฎร ระหวางคณะราษฎรฝายพลเรือนและคณะราษฎร
ฝายทหาร โดยนับต้ังแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ อํานาจของชนชั้นนําไดตกไปอยูที่ 
“คณะราษฎร” ซึ่งประกอบดวยทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนบางกลุม ในชวงนี้จึงมีการปฏิวัติ
รัฐประหารเกิดขึ้นหลายครั้ง
 ชวงที่ ๒ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๐ - พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนชวงอํานาจของชนชั้นนําฝายทหาร 
โดยหลังจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนหัวหนาคณะนายทหารนํากําลังเขายึดอํานาจของรัฐบาลแลว 
ในชวงนี้อํานาจของชนชั้นนําจึงตกอยูที่ฝายทหาร
 ชวงที่ ๓ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๗ - พ.ศ. ๒๕๓๕ ชวงของประชาธิปไตยครึ่งใบ ชวงนี้เปนชวงที่
อํานาจของชนชั้นนําอยูที่ชนชั้นนําฝายทหารและชนชั้นนําของพรรคการเมือง ซึ่งมีลักษณะเปนการ
ประนีประนอมในทางอํานาจ 
 ชวงที ่๔ การปฏริปูการเมอืงครัง้ที ่๑ ตัง้แต พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถงึปจจบุนั โดยหลงัจากการปฏริปู
การเมืองและประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อํานาจของชนชั้นนํา
ตกอยูกับฝายพรรคการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคการเมืองที่เปนที่รวมของกลุมทุนฝายตาง ๆ 
 ดงันัน้ หากตองการใหประชาชนหรอืตวัแทนกลุมผลประโยชนตาง ๆ  ในสงัคมไดเขามามบีทบาท
ทางการเมืองหรือมีโอกาสในการกําหนดทิศทางของบานเมือง และไมตองการใหอํานาจทางการเมือง
ถูกผูกขาดโดยพรรคการเมืองหรือกลุมนายทุนกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ การรางรัฐธรรมนูญข้ึนใหม
จึงตองตั้งโจทยของประเทศใหชัดเจน เพื่อจะปฏิรูปหรือแกไขปญหาตามโจทยไดอยางตรงจุดตอไป
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๘๐

การอภิปราย เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม”
ภายใตโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

 สรุป  โดยที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่กําหนดโครงสราง รูปแบบการปกครองของรัฐ 
และการควบคุมการใชอาํนาจ เพราะฉะน้ันจงึไมจาํเปนทีร่ฐัธรรมนูญจะมแีตในประเทศท่ีปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยเทานัน้ ประเทศทีป่กครองในระบอบคอมมวินิสตหรอืเผดจ็การกส็ามารถมรีฐัธรรมนญูได 
เชน ประเทศจีน และประเทศเกาหลีเหนือ เปนตน ดังน้ัน ทุกประเทศทั่วโลกไมวาจะมีการปกครอง
ในระบอบใดตางก็มกีารประกาศใช “รฐัธรรมนูญ” เพ่ือเปนหลกัหรอืเปนแนวทางในการบริหารประเทศท้ังส้ิน
 เมื่อรัฐธรรมนูญมีความสําคัญเพราะเปนเคร่ืองมือในการจัดระเบียบทางการปกครองของรัฐ 
โดยมุงหมายท่ีจะจาํกดัอาํนาจของผูปกครองและประกันสทิธเิสรีภาพของประชาชน ดงัน้ัน ในการแกไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม สาระสําคัญซึ่งผูเขียนมีความเห็นวาผูที่เก่ียวของ
ตองคํานึงถึงคือเรื่อง “กระบวนการจัดใหมีและการรางรัฐธรรมนูญ” โดยเริ่มตนจากผูมีอํานาจจัดใหมี
รฐัธรรมนญู ตองเปนของพระมหากษตัรยิและของประชาชนอยางแทจรงิ เพราะ “สถาบนักษตัรยิ” 
เปนสถาบันหลักอันเปนศูนยรวมของคนในชาติมาเปนเวลานานและเปนผู ทรงอํานาจอธิปไตย
มาต้ังแตเดิม และเปนสัญลักษณของความตอเน่ืองของประเทศไทยท้ังในทางสังคมและทางกฎหมาย
ระหวางประเทศ ดังนั้น สถาบันกษัตริยจึงเปนเจตนารมณที่ปวงชนยอมรับรวมกันวาจําเปนตองมีอยู
คูสังคมไทย นอกจากพระมหากษัตริยแลว “ประชาชน” ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอํานาจสูงสุดในการ
จัดใหมีรัฐธรรมนูญรวมกันกับพระมหากษัตริย สวนกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ สามารถดําเนินการ
ไดหลายวิธี ดังนี้๘

 -  พระมหากษตัรยิตองทรงลงพระปรมาภไิธยในรฐัธรรมนญู และตองเปนสถาบนัหลกัทีร่ฐัธรรมนญู
จะตองบัญญัติรับรองไวอยางถาวร
 -  พระมหากษตัรยิทรงใชอาํนาจอธปิไตยแทนปวงชนจัดต้ังสภารางรฐัธรรมนูญขึน้ในทาํนองเดยีวกบั
ทรงใชอํานาจจัดตั้งสภาสมัชชาแหงชาติ และพระราชอํานาจดังกลาวจะตองเปนพระราชอัธยาศัย
 - พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจด้ังเดิมใหประชาชนเลือกต้ังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
เพื่อทําหนาที่ในการยกรางรัฐธรรมนูญ
 -  เม่ือมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ตองนํารางรัฐธรรมนูญนั้นไปใหประชาชนลงมติวา
จะรับรางรัฐธรรมนูญฉบับนั้นหรือไม ถารับก็ใหนํารางรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย แตถาไมรับก็ตองนํารางรัฐธรรมนูญนั้นกลับไปยังสภา
รางรัฐธรรมนูญเพื่อรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม และนํากลับไปใหประชาชนลงประชามติอีกครั้ง
 นอกจากนี ้ยงัตองคาํนงึถงึ “ความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู” โดยกาํหนดใหรฐัธรรมนญู
เปนกฎหมายสูงสดุของประเทศ บทบญัญตัใิดของกฎหมาย กฎ หรอืขอบงัคบั จะขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนูญ
ไมได ตลอดจน “เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ” นั้น ตองใหความสําคัญกับบทบัญญัติในสวนของสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน โดยรบัรองและคุมครองสิทธเิสรภีาพของประชาชนใหเปนรปูธรรมมากย่ิงขึน้ 
รวมท้ังตองมีกลไกหรือกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
เพื่อถวงดุลอํานาจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวย. 

 ๘ชตุมิาภรณ จติจาํ, “รปูแบบของรฐัธรรมนญู”, เอกสารวิชาการ โครงการศึกษารัฐธรรมนูญทีเ่หมาะสมสําหรับประเทศไทย” 
เรื่อง รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม โดยสถาบันพระปกเกลา, หนา ๑๒-๑๓.
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