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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธฉ์บับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑเ์กี่ยวกบั

การควบคุม ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ แนวคิดและที่มาขององค์กรที่ทาํหน้าที่

ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับขอบเขตการใช้

อํานาจขององค์กรที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศึกษา

กระบวนการในการควบคุมการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และศึกษาการกาํหนดให้ประชาชน    

เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและประเทศไทย อีกทั้งเพ่ือ

ศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ     

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย         

ที่เกิดขึ้ นโดยกาํหนดองค์กรที่จะทาํหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตลอดจน      

การหาแนวทางในการกาํหนดระยะเวลาเพ่ือใช้ควบคุมกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ    

และการหาแนวทางเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ     

ที่เหมาะสมต่อไป 

 จากการศึกษา พบว่า ในอดีตระหว่างการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  2550 เกิด ปัญหาเกี่ ยวกับการตรวจสอบร่างแก้ไขเ พ่ิมเติม รัฐธรรมนูญ               

แห่งราชอาณาจักรไทยก่อนมีการประกาศใช้ที่ถูกร่างขึ้ นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เน่ืองจากองค์กร        

ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบมิได้ถูกกําหนดในบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 จึงเกิดปัญหาการตีความว่า องค์กรใดจะมีอํานาจในการตรวจสอบ             

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว ส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์กร          

ที่ทาํหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550    

อีกทั้งยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 เน่ืองจาก การที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ได้มีการกาํหนดระยะเวลาของกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นระยะเวลาเพียง  

สั้น ๆ ส่งผลทาํให้เกิดปัญหาการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างในการนําบทบัญญัติมาบังคับใช้     

                                                            

นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
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เพราะระยะเวลาที่กาํหนดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีความสาํคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทาํ

ให้เกิดการใช้อํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่าย มีผลทําให้เกิด         

การล้มล้างระบอบการปกครองอันมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ในบางกรณี เกิดปัญหา  

การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เน่ืองจาก บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มิได้มีการบัญญัติถึงการเข้ามามีส่วนร่วม

ของประชาชนในกระบวนการของการตราร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ส่งผลโดยตรง             

ต่อกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์

และวัตถุประสงค์ของประชาชนชาวไทยซ่ึงถอืว่าเป็นผู้ใช้อาํนาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรือไม่ น่ันเอง 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยจึงควรนําหลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญในประเทศตุรกีและประเทศโรมาเนียมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาของประเทศไทย 

เน่ืองจากในประเทศดังกล่าวมีการกาํหนดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกบัองค์กรผู้ทาํหน้าที่

ตรวจสอบและอาํนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน อีกทั้ง

ประเทศไทยควรนาํแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางกฎหมาย และข้อกฎหมายของประเทศอติาลีมา

เป็นแบบอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

หากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่จะมีขึ้ นในอนาคต โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรมี

การกาํหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกบัระยะเวลาในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตลอดจนประเทศ

ไทยควรนําแนวคิดของประเทศฝร่ังเศสที่เกี่ยวกับหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยการลงประชามติของประชาชน มาปรับใช้ในประเทศ

ไทยจะทาํให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิจากการขาดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปกครอง

ของประเทศไทยซ่ึงเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น        

พระประมุขได้อย่างย่ังยืนสบืต่อไป 

 

1. บทนาํ 

 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะเหน็ได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวยังมิได้มีการกาํหนด

กระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างสมบูรณ์ ทาํให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ   

การนําบทบัญญัติ มาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550       

มาบังคับใช้ในการยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม จากการศึกษาพบว่า เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับ    

การนาํ มาตรา 291 ดังกล่าวมาบังคับใช้ในกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปน้ี 

 1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรที่ท ําหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบว่า ในปัจจุบันเกดิปัญหาเกี่ยวกบัการใช้

อาํนาจตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนมีการประกาศใช้ เน่ืองจากบทบัญญัติของ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 มิได้กาํหนดองค์กรที่จะมี

อาํนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมก่อน   

มีการประกาศใช้เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 ที่เป็น

บทบัญญัติเกี่ยวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ได้มีการกาํหนดเพียงหลักเกณฑ์และวิธีการใน

การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเท่าน้ัน ในทางกลับกนับทบัญญัติดังกล่าวมิได้กาํหนดองค์กรที่จะทาํ

หน้าที่ตรวจสอบความชอบของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งในส่วนของกระบวนการและ

เน้ือหาของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงจากการไม่กาํหนดองค์กรที่ทาํหน้าที่ตรวจสอบ

ดังกล่าว จึงเกิดปัญหาเกี่ ยวกับการตีความว่า องค์กรใดที่จะมีอํานาจในการตรวจสอบ              

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถงึเกดิปัญหาเกี่ยวกบัการตีความเร่ืองขอบเขตของการใช้อาํนาจ

ในการเข้าไปตรวจสอบร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก่อนมีการประกาศใช้ 

เพราะเมื่อบทบัญญัติที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไม่ได้

กาํหนดว่าองค์กรใดเป็นผู้มีอาํนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ จึงส่งผลทาํให้ไม่มีองค์กรใดที่จะ

ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวที่ตราขึ้ นโดยฝ่าย       

นิติบัญญัติน้ันมีกระบวนการ ตลอดจนขั้นตอนในการตราร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ชอบด้วย

กฎหมายและไม่มีองค์กรใดทาํหน้าที่ตรวจสอบเน้ือหาของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันมี

เน้ือหาที่ เป็นการขัดต่อบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 น่ันเอง 

 2. ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 พบว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (5) ที่กาํหนดบทบัญญัติว่า “เม่ือการพิจารณาวาระที่สองเสรจ็สิ้น

ให้รอไว้ 15 วัน เม่ือพ้นกาํหนดน้ีแล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป” เน่ืองจากการ

กาํหนดระยะเวลาให้รัฐสภาพิจารณาเพียง 15 วัน ส่งผลทาํให้เกดิปัญหาการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

กว้างในการนําบทบัญญัติดังกล่าวมาบังคับใช้ เพราะระยะเวลาที่กาํหนดตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญมีความสาํคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงระยะเวลาในกระบวนการพิจารณา    

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นการกาํหนดเวลาให้ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถที่จะใช้ระยะเวลา     

ที่กําหนดในการพิจารณาอย่างรอบคอบและเหมาะสมอันจะนําไปสู่การลงมติเห็นชอบ             

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม อกีทั้งระยะเวลาในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาซ่ึงเป็นฝ่ายนิติบัญญัติสามารถใช้อาํนาจของตนที่ได้รับมาจากประชาชน

สามารถทาํหน้าที่กล่ันกรองกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ดังน้ัน การที่บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีการกาํหนดระยะเวลาของกระบวน   

การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นระยะเวลาเพียงสั้น ๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาทั้งเร่ืองการตีความ   

การนับระยะเวลา และปัญหาเร่ืองการนับระยะเวลาเพ่ือรวบรัดขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ดังน้ัน การกาํหนดระยะเวลาที่เกี่ยวกบัการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิติบัญญัติ จึงเป็นการ
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ขดัต่อทฤษฎคีวามเป็นกฎหมายสงูสดุของรัฐธรรมนูญและขดัต่อหลักทฤษฎกีารแก้ไขเปล่ียนแปลง

รัฐธรรมนูญได้ยาก น่ันเอง 

  3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จากปัญหาที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งในเร่ืองการควบคุม

กระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือปัญหาเกี่ยวกบัองค์กรที่ทาํหน้าที่ตรวจสอบความชอบ

ของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ยังมีปัญหาที่มีความสาํคัญอกีประการหน่ึง คือ 

ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มิได้มีการบัญญัติถึงการเข้ามามีส่วน

ร่วมของประชาชนในกระบวนการของการตราร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเม่ือพิจารณาจาก

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 พบว่า         

ในขั้นตอน หลักเกณฑ ์และวิธกีาร มิได้กาํหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการใด ๆ 

โดยปัญหาดังกล่าว ส่งผลทาํให้เม่ือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยอาศัยอาํนาจสืบทอดของ    

ผู้สถาปนารัฐธรรมนูญ จะมีการกาํหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติแต่เพียงฝ่ายเดียวที่สามารถเป็นตัวแทน

ของประชาชนเข้าไปแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 น้ันเกดิจากกระบวนการที่ได้ผ่านการลงประชามติของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ

อาํนาจอธปิไตย ดังน้ัน ปัญหาที่เกี่ยวกบัการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญจึงเป็นปัญหาที่ขัดต่อหลักทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญที่เป็น

กฎหมายสูงสุดของประเทศ การไม่กาํหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญจึงก่อให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและยังเกิดผล

เสียเม่ือไม่มีการควบคุมและช้ีขาดว่า การประกาศใช้ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ตราโดยฝ่าย

นิติบัญญัติน้ัน ถูกต้องตามเจตนารมณแ์ละวัตถุประสงค์ของประชาชนชาวไทยหรือไม่ น่ันเอง 

 

2. แนวคิดทัว่ไปและทฤษฎีเกี่ยวกบัการสถาปนารฐัธรรมนูญ การยกร่างแกไ้ข

เพิ่มเติมรฐัธรรมนูญและแนวคิดการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ

โดยประมุขของรฐั 

 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการสถาปนา รัฐธรรมนูญ  หมายถึง  การจัดทํา               

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถ         

จะกระทาํได้ทั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและจารีตประเพณีที่ปฏบิัติกนัสบืเน่ืองต่อมาในการ

จัดทาํรัฐธรรมนูญหลายฉบับ แต่ทั้งน้ีต้องมีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

จากทุกฝ่าย นับตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลเข้ามาทาํหน้าที่ ขั้นตอนในการจัดทาํร่างรัฐธรรมนูญ     

การรับฟังความคิดเห็น หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน ในขั้นตอนของการจะประกาศใช้

รัฐธรรมนูญต้องมีการลงประชามติจากประชาชน โดยในขั้นตอนน้ีต้องเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่
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ร่างรัฐธรรมนูญ การโต้แย้ง การวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างกว้างขวางก่อนที่จะมีการลงประชามติ

เกดิขึ้น เพ่ือให้เป็นประชามติที่ประชาชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเตม็ที่ต่อไป 

 ความหมายของคาํว่า “รัฐธรรมนูญ” น้ัน มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านด้วยกนั เช่น  

ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม ได้ให้ความหมายว่า “รัฐธรรมนูญ คือ ตัวบทกฎหมายที่เป็นลาย

ลักษณ์อกัษรที่ตามปกติได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นพิธีการมากบ้างน้อยบ้าง   เป็นกฎหมายที่

กาํหนดองค์การทางการเมืองของรัฐ” 

 ศาสตราจารย์หยุด แสงอุทยั ได้ให้ความหมายของคาํว่ารัฐธรรมนูญตามความหมาย

ในทางกฎหมายว่าหมายถึง “กฎหมายที่กาํหนดระเบียบแห่งอาํนาจสงูสดุในรัฐและความสมัพันธ์

ระหว่างอาํนาจเหล่าน้ีต่อกันและกัน” และให้ความหมายของคาํว่ารัฐธรรมนูญตามความหมาย

ในทางการเมืองว่าหมายถงึ “รัฐธรรมนูญแห่งระบอบประชาธปิไตย” 

 การอธบิายความหมายของคาํว่า “รัฐธรรมนูญ” ดังกล่าว เป็นการบรรยายความหมาย

ของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไป ซ่ึงอาจสรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายชนิดหน่ึงที่บัญญัติถึง

กฎเกณฑท์างปกครองประเทศทางการเมืองหรือสถาบันการเมืองในประเทศของตนว่ามีอะไรบ้าง 

และยังบัญญัติถึงความสัมพันธ์ของสถาบันการเมืองเหล่าน้ีในประเทศของตนว่ามีอะไรบ้าง 

นอกจากน้ันยังบัญญัติถึงความสัมพันธ์ของสถาบันการเมืองเหล่าน้ี ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

ถ้ามีความสมัพันธก์นัจะมีความสมัพันธก์นัอย่างไรน่ันเอง 

 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หมายถึง การเปล่ียนแปลงถ้อยคํา บทบัญญัติหรือ

เน้ือหาแห่งรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าโดยแก้ไขบทบัญญัติหรือเน้ือหาที่ปรากฏอยู่แล้ว หรือเป็นการ

เพ่ิมเติมบทบัญญัติหรือเน้ือหาใหม่ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญมาก่อน ทั้งน้ีวิธีการแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญน้ันย่อมเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังเช่นกรณีของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติวิธกีารแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 291 

 อย่างไรกต็าม เน่ืองจากรัฐธรรมนูญมีวิธีการจัดทาํแตกต่างจากกฎหมายธรรมดา     

และเน้ือหาหรือหลักการอันเป็นสาระสาํคัญของรัฐธรรมนูญ กมี็ความเกี่ยวพันกับความม่ันคง    

และความเจริญของประเทศ ผู้มีอาํนาจจัดทาํรัฐธรรมนูญจึงมักมีความห่วงใยในการเปล่ียนแปลง

เน้ือหา หรือหลักการในรัฐธรรมนูญและพยายามป้องกนัมิให้การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญกระทาํ

ได้โดยง่าย เหมือนกับการแก้ไขกฎหมายธรรมดา ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการควบคุมไม่ให้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญอย่างพรํ่าเพร่ือ จนรัฐธรรมนูญหมดความสาํคัญในฐานะที่เป็นกฎหมายสงูสดุ

ของประเทศได้  

 ความเป็นกฎหมายสูงสุด (supremacy of law) หมายถึง ภาวะสูงสุดของกฎหมายซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงสถานะของกฎหมายฉบับน้ัน ๆ ว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่ากฎหมายฉบับอื่น หรือ       

ที่เรียกกันว่า ลาํดับศักดิ์ของกฎหมาย ทั้งน้ี เน่ืองจากว่าผู้ที่มีอาํนาจในการตรากฎหมายมีความ

ประสงค์จะให้กฎหมายแต่ละฉบับมีรูปแบบที่แตกต่างกนั เพราะเน้ือหาในกฎหมายแต่ละฉบับกมี็
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ลักษณะที่ต่างกนั กฎหมายบางฉบับกมี็ความสาํคัญมากในขณะที่กฎหมายบางฉบับกมี็ความสาํคัญ

น้อย อกีทั้งหลักเกณฑแ์ละรปูแบบในการตรากฎหมายกมี็ความแตกต่างกนั 

 การกาํหนดให้รัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะเหตุว่าหากพิจารณาใน

ด้านของการจัดทาํกจ็ะเหน็ได้ว่าการจัดทาํรัฐธรรมนูญย่อมมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าการ

จัดทาํกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร เช่น      

พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ หรือหากพิจารณาในด้านของเน้ือหา

สาระแล้วกจ็ะเหน็ได้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันทางการเมืองโดยกาํหนดโครงสร้าง 

อาํนาจหน้าที่ การใช้อาํนาจและการควบคุมการใช้อาํนาจของสถาบันการเมืองดังกล่าว อกีทั้งยังให้

การรับรองและความคุ้มครองถึงสทิธิและเสรีภาพของประชาชน เพราะหากรัฐธรรมนูญไม่ให้การ

รับรองและคุ้มครองแล้ว สทิธแิละเสรีภาพของประชาชนกจ็ะถูกลิดรอนได้โดยง่าย ทั้งน้ี เพราะการ

จัดทาํหรือการตรากฎหมายธรรมดาย่อมมีความง่ายกว่าการจัดทาํรัฐธรรมนูญ และที่สาํคัญ หากไม่

กาํหนดให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกต้็องมีการกาํหนดให้กฎหมายอื่นเป็นกฎหมายสูงสุด 

เพราะตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ากฎหมายแต่ละฉบับต่างมีรูปแบบที่แตกต่างกนั ซ่ึงที่สดุแล้ว

ต้องมีกฎหมายที่มีรปูแบบหน่ึงที่อยู่สงูกว่ากฎหมายอื่น และเป็นจุดเร่ิมต้นของกฎหมายอื่น  

 ประชามติเป็นคํานาม มีความหมายว่า มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่

แสดงออกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือที่ใดที่หน่ึง โดยมติของประชาชนน้ัน รัฐให้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนรับรองร่างกฎหมายสาํคัญที่ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว หรือให้ตัดสนิในปัญหาสาํคัญใน

การบริหารประเทศ   

 ดังน้ัน ความหมายของคําว่า “ประชามติ” นิยมใช้กันในความหมายหลัก ๆ อยู่         

2 ความหมายด้วยกนั กล่าวคือใช้ในคาํว่า “referendum” ซ่ึงหมายถึงการให้ประชาชนลงคะแนน

รับรองร่างกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายธรรมดาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทั้งฉบับ หรือเพียงหลักการ

บางอย่าง หรือรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หรือเพียงหลักการบางส่วนของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงปกติ

แล้วจะเป็นการรับรองร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติมาแล้ว แต่ในบางคร้ัง

อาจจะมีการนาํหลักการใหญ่ ๆ ของกฎหมายมาขอให้ประชาชนลงคะแนนเหน็ชอบก่อนนาํเข้าสู่

การพิจารณาของสภากไ็ด้ และนอกจากน้ันยังน่าจะหมายความรวมถึงการให้ประชาชนลงคะแนน

รับรองเพ่ือให้ยกเลิกกฎหมายธรรมดาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทั้งฉบับ หรือเพียงหลักการบางอย่าง 

รวมทั้งการรับรองการยกเลิกรัฐธรรมนูญด้วย 

 นอกจากน้ี อีกความหมายหน่ึงของประชามติใช้คาํว่า “plebiscite” หมายถึง การให้

ประชาชนลงคะแนนเพ่ือต้องการทราบความเหน็ชอบของประชาชนส่วนใหญ่ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

อาจจะเป็นการลงคะแนนเพ่ือรับรองตัวบุคคล หรือหลักการอย่างใดอย่างหน่ึงที่บุคคลน้ันเสนอขึ้น 

หรือบางคร้ังอาจจะเป็นการลงคะแนนรับรองให้กับทั้งตัวบุคคล และหลักการของเขาไปพร้อมๆ 

กนั รวมทั้งเป็นการขอความเหน็จากประชาชนส่วนใหญ่ในเร่ืองอื่น ๆ เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทุกเร่ืองที่

ไม่เกี่ยวกบัเร่ืองกฎหมาย  
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3. กฎหมายที่ เ กี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม

รฐัธรรมนูญของต่างประเทศและประเทศไทย 

  3.1 กฎหมายที่เกี่ยวกบัการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการแกไ้ขเพิ่มเติม

รฐัธรรมนูญของต่างประเทศ 

   3.1.1 ประเทศที่มีการกําหนดองค์กรให้มีอาํนาจวินิจฉัยเร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ 

  ประเทศตุรกี มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญให้มีอํานาจในการ

ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ซ่ึงปรากฏอยู่ใน มาตรา 148 (1)          

แห่งรัฐธรรมนูญตุรกี ฉบับปี ค.ศ. 1982 ที่ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยมีข้อจาํกดัในการตรวจสอบไว้ว่า 

ให้กระทาํเฉพาะความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในทางรูปแบบเท่าน้ัน โดยภายใต้บทบัญญัติดังกล่าว 

ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกีได้ใช้อาํนาจหน้าที่ที่กาํหนดตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการ

ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

  ประเทศโรมาเนีย เป็นอีกประเทศหน่ึงที่ได้กาํหนดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ประเทศโรมาเนีย ค.ศ. 1991 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจในการตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้ก่อนที่ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะประกาศใช้

บังคับเป็นกฎหมาย โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 146 (A) โดยบัญญัติว่า “ให้ศาลรัฐธรรมนูญ         

มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้ โดยก่อนที่ รัฐสภาจะประกาศใช้        

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม อยู่ในบังคับต้องส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน ให้ศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเสียก่อน” ดังน้ัน จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญประเทศโรมาเนีย 

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน 

   3.1.2 ประเทศที่มีการกาํหนดระยะเวลาในกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

  ในปัจจุบันได้มีประเทศที่กาํหนดเร่ืองระยะเวลาในการควบคุมกระบวนการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ โดยบางประเทศได้กําหนดให้การใช้ระยะเวลาเพ่ือควบคุมกระบวนการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ต้องกระทาํในระยะเวลานานพอสมควร ซ่ึงสามารถแบ่งประเทศดังกล่าวได้เป็นสอง

ลักษณะ ดังน้ี 

  ลักษณะที่หน่ึง ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ซ่ึงมีเน้ือหาใจความสาํคัญว่า ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยุบสภานิติบัญญัติซ่ึงทาํ

หน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว เ ม่ือราษฎรได้เลือกสมาชิกชุดใหม่ประกอบเป็น            

สภานิติบัญญัติแล้ว สภานิติบัญญัติใหม่จะต้องลงมติให้ความเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญของ     

สภานิติบัญญัติซ่ึงถูกยุบไปแล้ว สภาใหม่จะแก้ไขประการใดมิได้  
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  ประเทศเดนมาร์ก ได้มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศเดนมาร์ก ซ่ึงมีเน้ือหา

ใจความสาํคัญว่า ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะยุบสภาเพ่ือให้สภาใหม่ลงมติให้ความเห็นชอบ

หรือไม่กไ็ด้  

  ลักษณะที่สอง ได้แก่ประเทศอติาลี ได้มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศอติาลี 

ซ่ึงมีเน้ือหาใจความสาํคัญว่า ให้การลงมติคร้ังสุดท้ายต้องกระทาํภายหลัง 3 เดือนของการลงมติ

คร้ังที่สอง 

   3.1.3 ประเทศที่มีการกาํหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญโดยใช้อาํนาจผ่านประมุขของรัฐ 

  ประเทศฝร่ังเศสได้มีการกาํหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ โดยการมีส่วนร่วมดังกล่าวของประชาชนในประเทศฝร่ังเศสน้ันจะอาศัยอาํนาจในการ

มีส่วนร่วมผ่านประมุขของรัฐ คือ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส เพราะโดยส่วนใหญ่ใน

รัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศสจะกาํหนดให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ การลงนามในรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยตรงดังน้ัน ประเทศ

ฝร่ังเศสจึงถือเป็นประเทศที่ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญผ่านสถาบันประมุขของประเทศฝร่ังเศส  

  อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศฝร่ังเศส ได้มีการกําหนด

เกี่ยวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ใน 2 ลักษณะซ่ึงมีใจความสาํคัญ ดังน้ี 

  1. รัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสได้กาํหนดให้สทิธทิี่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสทิธขิอง

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรีและของสมาชิกรัฐสภาให้

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมีอํานาจลงนามในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมและหาก

ประธานาธบิดีแห่งสาธารณรัฐได้ลงนามรับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วกใ็ห้มีการประกาศใช้

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมได้เลย 

  2. รัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสได้กาํหนดให้สทิธทิี่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสทิธขิอง

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตามคาํแนะนาํของนายกรัฐมนตรีและของสมาชิกรัฐสภา และหาก

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไม่ลงนามในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ประธานาธิบดีแห่ง

สาธารณรัฐมีอํานาจที่จะวินิจฉัยว่าสมควรให้ประชาชนลงคะแนนเสียงแสดงประชามติใน          

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วหรือไม่กไ็ด้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณ ีคือ  

  ในกรณีแรก เป็นกรณีที่ไม่ให้ประชาชนแสดงประชามติ และประธานาธิบดีแห่ง

สาธารณรัฐเห็นควรที่จะเสนอต่อรัฐสภาในการประชุมร่วมกันทั้งสองสภาเป็นสภาคองเกรส         

ในกรณีน้ีจะถือว่าร่างข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาได้กต่็อเม่ือมี

สมาชิกรัฐสภา 3 ใน 5 ที่ออกเสยีงเหน็ชอบด้วย ในการน้ีสาํนักเลขาธกิารแห่งสภาผู้แทนทาํหน้าที่

เป็นสํานักเลขาธิการของที่ประชุมร่วมกันของสภาคองเกรสร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพ่ิมเติม        

ดังกล่าวถงึมีผลบังคับใช้ 
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  ในกรณีที่สอง เป็นกรณีที่ให้ประชาชนแสดงประชามติ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ   

มีสิทธิจัดให้มีการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบองค์กรของรัฐ 

การให้ความเหน็ชอบแก่ข้อตกลงของประชาคม หรือการให้สตัยาบันแก่สนธสิญัญาซ่ึงแม้จะไม่ขัด

ต่อรัฐธรรมนูญ แต่อาจกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบัน ในส่วนของญัตติหรือ

ข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภาโดยมีข้อความเหมือนกัน 

เกี่ยวกบับทบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะใช้บังคับได้กต่็อเม่ือได้รับความเหน็ชอบโดยการ

ออกเสียงประชามติแล้ว และภายหลังมีผลการออกเสียงประชามติเป็นการอนุมัติให้ใช้            

ร่างกฎหมายน้ัน ให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประกาศใช้ร่างกฎหมายน้ันภายในระยะเวลา

ตามที่กฎหมายกาํหนด 

  อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ให้ประชาชนแสดงประชามติและภายหลังมีผลการออกเสียง

ประชามติว่าไม่มีการอนุมัติให้ใช้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมดังกล่าว      

จะมีผลเป็นอนัตกไปตามผลการออกเสยีงประชามติ น่ันเอง 

  3.2 กฎหมายเกี่ยวกบักระบวนการแกไ้ขเพิม่เติมรฐัธรรมนูญและกระบวนการ

ตรวจสอบการแกไ้ขเพิม่เติมรฐัธรรมนูญในประเทศไทย 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 ได้กําหนด       

การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญให้กระทาํได้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปน้ี 

  (1) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร          

มีจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจาก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจาํนวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสทิธเิลือกตั้งจาํนวนไม่น้อยกว่าห้าหม่ืนคน

ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย และญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็น

การเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        

หรือเปล่ียนแปลงรปูของรัฐ จะเสนอมิได้ 

  (2) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมและให้รัฐสภา

พิจารณาเป็นสามวาระ โดยการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่หน่ึงขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกช่ือ

และลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเหน็ชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน ไม่น้อย

กว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา อกีทั้งในการพิจารณาวาระที่สอง

ขั้นพิจารณาเรียงลาํดับมาตรา ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็จากประชาชนผู้มีสทิธิเลือกตั้งที่

เข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย และการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้น

พิจารณาเรียงลาํดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ โดยเม่ือการพิจารณาวาระที่สอง

เสรจ็สิ้นแล้ว ให้รอไว้สบิห้าวัน เม่ือพ้นกาํหนดน้ีแล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป ในการ

ออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสดุท้าย ให้ใช้วิธเีรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้อง

มีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
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สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา และเม่ือการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้ว ให้นาํร่าง

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ตลอดจนให้นาํบทบัญญัติมาตรา 150 

และมาตรา 151 มาใช้บังคับโดยอนุโลมต่อไป 

  กระบวนการตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญภายใต้โครงสร้างระบบ

รัฐธรรมนูญไทยโดยศาลรัฐธรรมนูญ ได้กาํหนดการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ     

ร่างกฎหมาย รัฐธรรมนูญได้บัญญัติถ้อยคาํที่มีลักษณะเฉพาะในกฎหมายแต่ละลักษณะ ดังน้ันเม่ือ

รัฐธรรมนูญไม่ได้กาํหนดไว้โดยชัดแจ้งให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอาํนาจในการตรวจสอบความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม และก็ไม่ได้กําหนดให้มีการอนุโลมนํา

บทบัญญัติว่าด้วยเขตอาํนาจศาลรัฐธรรมนูญเพ่ืออนุญาตให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบ     

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมได้ จึงย่อมหมายความว่ารัฐธรรมนูญไม่ประสงค์ให้ศาลรัฐธรรมนูญ

เข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในช้ันของร่างรัฐธรรมนูญก่อนการประกาศใช้ที่ได้

ผ่านความเหน็ชอบของรัฐสภาแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเขตอาํนาจในการวินิจฉัยแต่อย่างใดว่า

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  

  อีกทั้งเม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการควบคุมความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของกฎหมายแล้ว การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญมีขึ้นเพ่ือตรวจสอบการใช้อาํนาจในการ

ออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติว่าเป็นไปในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกาํหนดหรือไม่ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงตรวจสอบการออกกฎหมายที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ ดังน้ันคาํว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ในที่น้ี จึงต้องให้ความหมายโดยหมายถึง

เฉพาะแต่บทบัญญัติของกฎหมายที่เรียกว่า “กฎหมายตามรูปแบบ” ซ่ึงตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้

อํานาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเท่าน้ัน อันหมายความถึงเฉพาะแต่พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชกาํหนดที่รัฐสภาอนุมัติแล้วซ่ึงมีผลใช้บังคับดังเช่น

พระราชบัญญัติ 

 

4. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการควบคุม ตรวจสอบ ของการแกไ้ขเพิ่มเติม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

 1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรที่ท ําหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 ในระหว่างการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก่อนมีการประกาศใช้ที่ถูกร่างขึ้ นโดยฝ่าย     

นิติบัญญัติ เน่ืองจากองค์กรที่ทาํหน้าที่ตรวจสอบมิได้ถูกกาํหนดในบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงเกิดปัญหาการตีความว่า องค์กรใดจะมีอาํนาจใน

การตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว โดยการตีความจากปัญหาที่เกดิขึ้น ตามหลัก

กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับจะกาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอาํนาจ
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หน้าที่ในการตรวจสอบร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งในส่วนกระบวนการและเน้ือหาของ      

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยได้

มีการตีความอํานาจหน้าที่ตามลําดับศักดิ์ของกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 154 โดยศาลรัฐธรรมนูญของไทยได้ตีความว่า 

กฎหมายในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ (เป็นการตีความ

ตามความหมายอย่างแคบ) เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติตามมาตรา 154 สามารถตีความได้ว่า 

รัฐธรรมนูญมิใช่กฎหมาย ทาํให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถใช้อาํนาจตามมาตรา 154 ในส่วนการ

ควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ เน่ืองจากตามมาตรา 154 กาํหนด

อํานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญให้มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบเฉพาะกฎหมาย คือ 

พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชกาํหนด เท่าน้ัน เพ่ือตรวจสอบ

ความชอบทั้ งกระบวนการและเน้ือหาของกฎหมายว่าชอบหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 นอกจากน้ี การที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยไม่ได้มีบทบัญญัติที่ให้อาํนาจโดยตรงกบั

ศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบของร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จึงส่งผลทาํให้เกิด

ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองการตีความอาํนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและส่งผลต่อการใช้อาํนาจจาก

มาตราอื่นมาตรวจสอบความชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก่อนมีการประกาศใช้ทั้งในเร่ือง

กระบวนการและเน้ือหาของร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ อีกทั้ง

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกบัองค์กรในการทาํหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก่อน

การประกาศใช้มีผลต่อหลักการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ ความเช่ือม่ันของประชาชนต่อ

คาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่อาศัยหลักการที่เกี่ยวข้องในเร่ืองดังกล่าว ตลอดจนปัญหาที่เกิด

จากการตีความของศาลและปัญหาที่เกิดจากการใช้อาํนาจโดยอ้อมในการตรวจสอบที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทยจากที่ เกิดจากการตีความของศาล ดังน้ัน ปัญหาที่ เกี่ยวกับองค์กรที่ท ําหน้าที่

ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจึงเป็นปัญหาที่สาํคัญในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย     

ที่สมควรหาแนวทางการแก้ไขให้เกดิความชัดเจนเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรที่ทาํหน้าที่

ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญสามารถปฏบิัติหน้าที่ในการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตาม

หลักการของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญ น่ันเอง 

 2)  ปัญหาเกี่ยวกบัระยะเวลาในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

 ในกรณีที่มีการย่ืนแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกาํหนด 

ฝ่ายนิติบัญญัติจะอาศัยอํานาจในการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291        

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยการใช้อาํนาจดังกล่าวจะต้อง

กระทาํตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดไว้ตามบทบัญญัติดังกล่าวอย่างชัดเจน ในระหว่างมีการ

บังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
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โดยฝ่ายนิติบัญญัติแต่เกิดปัญหาจากการกาํหนดระยะเวลาในการขอแปรญัตติ ตามข้อบังคับ     

การประชุมของสภา ดังที่กล่าวมาขั้นต้น ซ่ึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับการกาํหนดวันแปรญัตติของ       

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม โดยปัญหาดังกล่าวพบว่าเกดิจากการอาศยัช่องว่างในเร่ืองระยะเวลา

ที่ถูกกาํหนดตามข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา เน่ืองจากมิได้กาํหนดการนับระยะเวลาอย่าง

ชัดเจน จึงเกดิปัญหาจากการตีความในการกาํหนดระยะเวลาของการแปรญัตติดังกล่าว ซ่ึงเกดิจาก

การตีความอย่างกว้างของประธานรัฐสภาน่ันเอง 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น การกระทาํที่อาจจะเกิดขึ้ นของฝ่ายนิติบัญญัติโดยการอาศัย

อาํนาจตามรัฐธรรมนูญในเร่ืองระยะเวลาเพ่ือควบคุมกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นปัญหา

สาํคัญอย่างย่ิงของประเทศไทย ที่ส่งผลเสยีต่อความม่ันคงของรัฐธรรมนูญ ในบางกรณีอาจส่งผล

เสียต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพราะการเกดิกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้ง่าย 

อาจจะทาํให้เกดิการล้มล้างระบอบการปกครอง การเปล่ียนรูปแบบของรัฐ รูปแบบประมุขของรัฐ 

อนัมีผลโดยตรงต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 น่ันเอง 

 3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 จากปัญหาที่เกี่ยวกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งในเร่ืองการควบคุมกระบวนการ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือปัญหาเกี่ยวกบัองค์กรที่ทาํหน้าที่ตรวจสอบความชอบของการแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ยังมีปัญหาที่มีความสาํคัญอกีประการหน่ึง คือ ปัญหาการขาด

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มิได้มีการบัญญัติถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการของการตราร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 พบว่า ในขั้นตอน หลักเกณฑ ์

และวิธีการ มิได้กาํหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการใด ๆ โดยปัญหาดังกล่าว 

ส่งผลทําให้ เม่ือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยอาศัยอํานาจจากมรดกของผู้สถาปนา

รัฐธรรมนูญ จะมีการกาํหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติแต่เพียงฝ่ายเดียวที่สามารถเป็นตัวแทนของ

ประชาชนเข้าไปแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 น้ันเกิดจากกระบวนการที่ได้ผ่านการลงประชามติของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอาํนาจ

อธิปไตย ดังน้ัน ประชาชนจึงถือเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว การแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 

291 จึงเกดิปัญหาจากกรณทีี่มีการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีคาํวินิจฉัยว่า การแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญทั้งฉบับขดักบัมาตรา 291 หรือไม่ 
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 ดังน้ัน จากการที่ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน     

ในเร่ืองการมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ    

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงส่งผลก่อให้เกดิปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการขาด

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ที่ขัดต่อหลักการมีส่วนร่วม

ของประชาชน อกีทั้งการกระทาํของฝ่ายนิติบัญญัติและการที่รัฐธรรมนูญมิได้กาํหนดให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จึงก่อให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อกระบวนการ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และยังเกดิผลเสยีหายเม่ือไม่มีการควบคุมและช้ีขาดว่า การประกาศใช้

ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ น้ัน ถูกต้องตามเจตนารมณ์และ

วัตถุประสงค์ของประชาชนชาวไทยหรือไม่ เพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสงูสุดของประเทศ  

ที่กาํหนดระบอบการปกครอง รปูแบบรัฐ รปูแบบประมุข อกีทั้งยังกาํหนดหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ 

ที่สาํคัญของประเทศไทย และที่สาํคัญที่สุด คือ เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองความเสมอภาค 

สทิธิเสรีภาพ ตลอดจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะกาํเนิดที่ใด เพศใด 

หรือศาสนาใด ย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอกนัตามหลักนิติธรรม น่ันเอง 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 สาํหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบของ     

การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในประเทศไทยน้ัน 

ผู้เขยีนจะขอเสนอแนะทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังน้ี 

 5.2.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรที่ทาํหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 ผู้เขียนเหน็ควรให้มีการกาํหนดในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับถาวรที่จะมีขึ้นในอนาคตว่า “ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยการแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญได้ โดยก่อนที่รัฐสภาจะประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม อยู่ในบังคับต้องส่ง

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเสยีก่อน” 

 5.2.2 ปัญหาเกี่ยวกบัระยะเวลาในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

 ผู้เขียนเหน็ควรว่า รัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่จะมีขึ้ นในอนาคต ควรมีการกาํหนดให้มี

บทบัญญัติที่เกี่ยวกบัระยะในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมว่า “หลังจากการลงมติในวาระ

ที่สองของกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้กระทาํได้ภายหลัง 3 เดือนของการลงมติวาระที่สอง 

เม่ือพ้นกาํหนดถงึจะสามารถให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามได้”  
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 5.2.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

 ผู้เขียนเห็นควรว่า หากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่จะมีขึ้ นในอนาคต 

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังกล่าวควรมีบทบัญญัติที่กาํหนดว่า  

 ในกรณีแรก ถ้าสภาทั้ งสองให้ความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม         

ร่างดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาทั้งสองด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในห้าของ

สมาชิกรัฐสภา ในกรณีน้ีไม่ต้องนําร่างดังกล่าวมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติ และให้นํา      

ร่างขึ้นทูลเกล้า เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป 

 ในกรณีที่สอง ถ้าสภาทั้งสองให้ความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม     

ไม่ได้รับความเหน็ชอบจากสภาทั้งสองมากกว่าสามในห้า ในกรณีน้ีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 

จะต้องนาํมาให้ประชาชนออกเสยีงประชามติ ถ้าการออกเสยีงประชามติเป็นไปตามเสยีงข้างมาก 

กใ็ห้ถอืว่าร่างดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้และให้นาํร่างดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย

ต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม หากภายหลังมีผลการออกเสียงประชามติว่าไม่มีการอนุมัติให้ใช้       

ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมดังกล่าวให้ถือว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมน้ันเป็นอันตกไปตามผลการ

ออกเสียงประชามติของประชาชน ซ่ึงการกาํหนดหลักการดังกล่าวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรที่จะมีขึ้ นในอนาคต จะทาํให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหา   

การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญได้ตรงตามเจตนารมณข์องผู้สถาปนารัฐธรรมนูญคือประชาชนชาวไทยทุกคน 
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