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คำนำ
สถาบันพระปกเกล้า

หนังสือ เรื่อง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมา 

และสาระสำคัญ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ 

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

“รัฐธรรมนูญ”  ซึ่งครอบคลุมในหลายประเด็นในมิติทางด้านรัฐศาสตร์ อาทิ 

ที่มา กำเนิด หลักการ ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญ และประเภท

ของรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้สำหรับผู้อ่านบางท่านเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์

ที่ผ่านของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญจะพบว่าในบางช่วงประเทศไทยใช้คำว่า 

“ธรรมนูญการปกครอง” ในขณะที่บางช่วงเวลาประเทศไทยใช้คำว่า 

“รัฐธรรมนูญ” ดังนั้น หนังสือเล่านี้จะทำให้ผู้อ่านได้เช้าใจมากขึ้นถึงความ

เหมือนและความแตกต่างกันของคำทั้งสองคำ สาระสำคัญหลักของหนังสือ

เล่มนี้อีกประการหนึ่ง คือ การถ่ายทอดถึงความเป็นมาและสาระสำคัญของ

ธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญไทยในช่วงที่ผ่านมา  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ย้ำว่า “...การศึกษา

ที่มาและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ นั้นเสมือนการศึกษา

ชีวิตทางการเมืองของสังคมไทย ที่จะสะท้อนถึงความยุ่งยาก ซับซ้อน

ในการสร้างและสถาปนาหลักการรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย”   

ดังนั้น การที่ท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้นอกจากจะทำให้ท่านได้รู้และเข้าใจ  

ในประวตั ิความเปน็มาและสาระสำคญัของรฐัธรรมนญูแลว้ จงึเปน็การศกึษา 

ประวัติศาสตร์สังคม และการเมืองไทยด้วย 

สถาบันพระปกเกล้าหวังเป็นอย่างอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่าน

เกิดความรู้ ความเข้าใจใน “รัฐธรรมนูญไทย” แล้วท่านจะมีโอกาสเรียนรู้

ในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการเมืองการปกครองไทยในระบอบ

ประชาธิปไตยไปด้วยพร้อมกัน 

      

     สถาบันพระปกเกล้า 
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คำนำผู้เขียน

 เอกสารวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :   

ความเป็นมา และสาระสำคัญ” เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าที่ผู้เขียน  

ไดศ้กึษาตอ่เนือ่งมาตัง้แต ่พ.ศ. 2549 แตไ่มม่คีวามตอ่เนือ่งดว้ยภารกจิหลกั 

ด้านการเรียนและการสอนและเวลาอันจำกัดจึงไม่มีโอกาสได้ลงมือเขียน 

ส่วนหนึ่งของเอกสารวิชาการชิ้นนี้พัฒนาจากฐานคิดและข้อมูลบางส่วน

จากงานเขียนวิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างความหมายของประชาธิปไตย

ไทย (2542) สำหรับปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ต่อมาตีพิมพ์ในชื่อ รัฐธรรมนูญสถาปนา: ชีวิตและชะตากรรม

ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ใ น วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย ( 2 5 4 9 ) น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี  

งานวิจัยชีวประวัติของธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2520 (2550) ที่เสนอต่อโครงการ  

เมธีวิจัยอาวุโส ศ. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) และงานเขียนเรื่อง “บททดลองเสนอเบื้องต้นเรื่องการศึกษา

รัฐธรรมนูญในฐานะสิ่งมีชีวิตทางสังคม” ที่เสนอต่อการประชุมวิชาการ



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

VI

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552 ในโอกาสนี้  

ผู้เขียนขอระลึกถึงพระคุณของ ศ. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เป็นอย่างสูง  

จนเมื่อหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ผู้เขียนได้มีโอกาสได้

เพิ่มพูนความรู้โดยการสนับสนุนของทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting 

Scholar Program (USAS) ระหว่างเดือนธันวาคม 2557- มีนาคม 2558 

ให้ใช้เวลาทำวิจัยและได้เขียนบางส่วนของงานเขียนชิ้นนี้ ณ โครงการไทย

ศึกษา (Thai Studies Program) ศูนย์ เอเชีย (Asia Center) แห่ง  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) โดยการรับรองของ   

ศ. ไมเคิล เฮิร์ซเฟลด์ (Prof. Michael Herzfeld) ผู้อำนวยการโครงการ  

ไทยศึกษา เป็นเวลา 4 เดือน ทำให้ผู้เขียนมีเวลาทบทวนเอกสารและ  

งานวิชาการที่เคยเขียนไว้ จนได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความกระชับขึ้น 

ในการจัดทำต้นฉบับนี้มีบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือผู้เขียนทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม อย่างไรก็ดี ท่านเหล่านั้นไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กับงานเขียน  

ชิ้นนี้ ในโอกาสนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือ ดังนี้ 

ผู้เขียนขอขอบคุณคุณธีรพรรณ ใจมั่น ที่คอยทวงถามความก้าวหน้าของ

งานเขียนชิ้นนี้ที่สำเร็จลุล่วงไปในที่สุด  

ขอขอบคุณ ดร.พงษ์ธร วราศัย ที่ได้มอบหนังสือและเอกสารเก่า  

บางส่วนเพื่อการค้นคว้า  

เอกสารวิชาการชิ้นนี้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือของ คุณศุภพรรัตน์   

สุขพุ่ม ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานแผนงานและโครงการ สำนักนโยบายและ

แผน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผศ. ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้เขียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ 

อธิการบดีและผู้บริหาร โดยเฉพาะ ผศ. ดร .บุญชาล ทองประยู ร   
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รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตลอดจนคณาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ 

รศ.สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์ รศ.รุจิรา เตชางกูร รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี 

(คณบดี) ผศ. ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ อ.เสาวภา งามประมวญ และคงเป็นไป

ไม่ได้หากผู้เขียนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะ   

ผศ. ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ดร.นิพนธ์ โซะเฮง และ ดร.ผกาวดี สุพรรณ-

จิตวนา ที่ช่วยดูแลรายวิชาที่ผู้เขียนรับผิดชอบในระหว่างลา 

ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ   

ศ. ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร และ ศ. ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ที่ให้  

คำแนะนำในหลายๆ โอกาส 

ขอบคุณเพื่อนพี่น้องอีกหลายๆ คน ได้แก่ ผศ. ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ 

ดร.ณัฐพล ใจจริง รศ. ดร.พวงทอง และ รศ. ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ อาจารย์  

วิโรจน์ อาลี อาจารย์ตฤณ ไอยะรา อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ  

ในท้ายที่สุดขอขอบคุณ ผศ. ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ผศ. ดร.พิชญ์ 

พงษ์สวัสดิ์ ผศ. ดร.อรัญญา ศิริผล ผศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนะวราหะ ดร.ไทเรล 

ฮาเบอร์คอร์น ผศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ที่ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องต่างๆ 

ระหว่างพำนักในเมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาจูเส็ทส์ และ ศ. ดร.ไมเคิล 

เฮิร์ซเฟลด์ ผู้อำนวยการโครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด   

คุณธาลิสา ลิกานนท์สกุล และคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต แห่งมูลนิธิ  

การศึกษาไทยอเมริกัน (ฟุลไบรท์) 

ผู้เขียนซาบซึ้งต่อความรักและปรารถนาดีของพ่อและแม่ นายพิสิษฐ์ 

นางพัชรี จันทร์โรจนกิจ และพี่ทั้งสอง นางสาวธัญรัตน์ และ พ.ต.อ. ชูสวัสดิ์ 

จันทร์โรจนกิจ อย่างยิ่งที่ช่วยดูแลให้ผู้เขียนได้ทำงานชิ้นนี้อย่างต่อเนื่อง

โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องอื่นใด 
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ในท้ายที่สุดนี้ ผู้ เขียนรู้สึกประทับใจต่อข้อเขียนของ ศ. ดร.หยุด 

แสงอุทัย ที่มีความตอนหนึ่งว่า  

“...ข้าพเจ้ารู้สึกว่ายิ่งรัฐธรรมนูญถูกยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง

เท่าใด ความจำเป็นที่พี่น้องชาวไทยจะต้องศึกษาวิชารัฐธรรมนูญนี้ก็ยิ่งมี

มากขึ้นเท่านั้น และแม้รัฐธรรมนูญจะได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ก็มิใช่ว่า  

การศึกษารัฐธรรมนูญที่ถูกเลิกจะไม่มีประโยชน์ ข้าพเจ้าเห็นว่าการศึกษา

รัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกนี้ยังมีประโยชน์ยิ่งกว่าการศึกษารัฐธรรมนูญต่าง

ประเทศเสียอีก เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในประเทศบ้านเกิดเมืองนอน

ของเราจริงๆ และเราย่อมได้พบประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้รัฐธรรมนูญ

นั้นๆ โดยตัวของเราเอง และทำให้เรามีโอกาสเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ

ซึ่งกำลังจะร่างขึ้นใช้ใหม่...”1 

จากข้อความดังกล่าว ทำให้เห็นว่าการศึกษาที่มาและสาระสำคัญของ

รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ นั้นเสมือนการศึกษาชีวิตทางการเมืองของสังคม

ไทย ที่จะสะท้อนถึงความยุ่งยาก ซับซ้อนในการสร้างและสถาปนาหลักการ

รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย 

เอกสารวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามดังกล่าวและหวังว่าจะ

เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเพื่อการค้นคว้าศึกษาด้านรัฐธรรมนูญไทยต่อไป 

ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มิถุนายน 2558 

 

1 หยุด แสงอุทัย, คำถาม-คำตอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อม  

คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2502 และคำอธิบาย

ของ ดร. หยุด แสงอุทัย, (กรุงเทพ: โรงพิมพ์แม่บ้านการเรือน), 2503, ค. 
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“รัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎหมายของรัฐบาลแต่เป็นกฎหมายของ
ประชาชนเพื่อสถาปนารัฐบาลรัฐบาลที่ไร้รัฐธรรมนูญก็คือ
รัฐบาลที่มีอำนาจอำนาจแต่ปราศจากสิทธิในการปกครอง”



โธมัสเพน(ThomasPaine)
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โธมัส เพน (Thomas Paine) กล่าวไว้ว่า “รัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎหมาย

ของรัฐบาล แต่เป็นกฎหมายของประชาชนเพื่อสถาปนารัฐบาล รัฐบาลที่ไร้

รัฐธรรมนูญก็คือรัฐบาลที่มีอำนาจแต่ปราศจากสิทธิในการปกครอง”1  

สะท้อนให้เห็นว่ารัฐทุกรัฐจะต้องมีรัฐธรรมนูญเพื่อรองรับความชอบธรรม  

ในการใช้อำนาจรัฐในกิจการต่างๆ และการมีรัฐธรรมนูญกลายเป็น

เครื่องหมายของการมีความชอบธรรมของผู้ปกครองในที่สุด การมีอยู่ของ

รัฐธรรมนูญจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของความชอบธรรมในการปกครอง

ประชาชนและรัฐ  

 1 ‘A Const i tu t ion is not the act of a government, but of a people 

constituting a government; and government without a constitution is power 

without right’ จาก Thomas Paine, Common Sense and Selected Works of 

Thomas Paine (San Diego: Canterbury Classics/ Baker & Taylor Publishing 

Group, 2014), 203. คำว่า government ในที่นี้หมายถึงรัฐบาลที่ปกครองประเทศว่า

จะต้องมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ 
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ในคำปรารภ (preamble) ของรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่จึงได้กล่าวถึง  

พันธสัญญาของการเข้าร่วมเป็นรัฐ อาจรวมถึงสาเหตุและกำเนิดของ

รัฐธรรมนูญ ในประการสำคัญรัฐธรรมนูญได้กำหนดรายละเอียดโครงสร้าง

สถาบันการเมืองที่สำคัญและจำเป็นต่อการปกครอง กำหนดที่มาของบุคคล

ผู้ใช้อำนาจและระยะเวลาในการใช้อำนาจ การเข้าสู่และพ้นจากอำนาจ   

การตรวจสอบ กำกับ ควบคุม การใช้อำนาจรัฐ การตรากฎหมายและแก้ไข

กฎหมาย ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

ในบทนี้จะได้อธิบายถึงกำเนิด ความหมาย และองค์ประกอบของ

รัฐธรรมนูญโดยลำดับ 

      

กำเนิดรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเป็นประดิษฐกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากพัฒนาการทางสังคม

การเมืองที่ต่อเนื่องยาวนาน ดังที่ Oxford Dictionary of Politics (2009) 

อธิบายว่ารัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในบริบทของการเมืองอังกฤษหลังการปฏิวัติ

อันรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) ใน ค.ศ. 1688 (พ.ศ. 2231)   

ที่พระเจ้าเจมส์ที่สอง (James II) ถูกกล่าวหาว่าทรงละเมิดต่อ “หลักการ

พื้นฐานทางรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักร”2 ซึ่งโดยนัยดังกล่าว คำว่า 

constitution ถูกใช้ในความหมายกว้างๆ หมายถึงหลักการหรือข้อตกลง 

ภาพสะท้อนหนึ่งของพัฒนาการรัฐธรรมนูญก็คือการแบ่งรัฐธรรมนูญ

ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ รัฐธรรมนูญแบบไม่ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์

อักษร (unwritten constitution หรือ uncoded constitution) กับรัฐธรรมนูญ

ประเภทเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร (wr i t ten cons t i tu t ion หรือ   

 2 ในภาษาอังกฤษคือ “fundamental constitution of the Kingdom” ดู Oxford 

Concise Dictionary of Politics (New York: Oxford University Press), 2009, 116.  



�

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

coded constitution)  

รัฐธรรมนูญแบบแรกนั้นมีรัฐธรรมนูญของประเทศสหราชอาณาจักรหรือ

อังกฤษเป็นแบบแผนและยังใช้ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ส่วนรัฐธรรมนูญแบบที่

ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกคือรัฐธรรมนูญของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่ร่างเมื่อ ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) 

สาเหตุที่ประเทศอังกฤษมีและใช้รัฐธรรมนูญแบบที่ไม่ถูกเขียนเป็น  

ลายลักษณ์อักษรนั้น ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการ  

อันยาวนานของการเมืองอังกฤษ ซึ่งสามารถสืบย้อนไปถึงมหากฎบัตร 

(Magna Carta) และบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง (Bill of 

Rights) ซึ่งโดยนัยสำคัญของพัฒนาการดังกล่าวสะท้อนการจำกัดอำนาจ

ของระบอบราชาธิปไตย (Monarchy) และเกิดการโอนถ่ายอำนาจมาสู่

สถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้น และกลายเป็นรูปแบบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า ปรมิตาญาสิทธิราชย์ 

(Limited Monarchy) ซึ่งเป็นระบอบการเมืองที่พระราชอำนาจของกษัตริย์

ยังทรงมีอยู่ในกิจการบางอย่าง แต่มีกฎหมายจำกัดพระราชอำนาจของ

กษัตริย์เอาไว้ และระบอบการเมืองแบบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ หรือ

ราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ที่กษัตริย์มีบทบาท

จำกัดไว้ตามแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติเอาไว้3 

อย่างไรก็ดี การที่ระบุว่าอังกฤษใช้รัฐธรรมนูญแบบไม่มีลายลักษณ์

อั กษรนั้ น เป็นการมองข้ ามข้ อ เท็ จจริ งมากมาย เพราะถึ งแม้ ว่ า  

ในการเมืองอังกฤษจะไม่มีเอกสารการเมืองที่รวบรวมการรับรองสิทธิ

ทางการเมือง แบบแผนการให้อำนาจและการให้อำนาจ ตลอดจนการตรา

 3 หยุด แสงอุทัย, “คำถาม-คำตอบ รัฐธรรมนูญ” ใน คำถาม-คำตอบ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ (กรุงเทพ: 

โรงพิมพ์แม่บ้านการเรือน, 2503), 32-68. 
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กฎหมายเอาไว้เป็นเอกสารการเมืองฉบับเดียว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

ไม่มีการเขียนสิ่งเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะสิ่งที่ประกอบกันเป็น

รัฐธรรมนูญของอังกฤษก็คือ พระราชบัญญัติธรรมเนียมปฏิบัติ งานเขียน

อธิบายทางการเมืองที่ยอมรับกันและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เป็นต้น 

อีกส่วนหนึ่งก็คือกำเนิดรัฐธรรมนูญแบบที่ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษย่อมสะท้อนความ

พยายามแก้ปัญหาบางประการอันเกี่ยวเนื่องจากปัญหาของอังกฤษ 

หลังจากนั้นก็เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองในยุโรปจาก

ราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) มาเป็น

ระบอบมหาชนรัฐหรือสาธารณรัฐ (Republic) หรือระบอบคอมมูนิสม์ 

(Communism) ก็ทำให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างสถาบันการเมือง

รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบอบการเมืองใหม่ เช่น ในประเทศสหภาพ

โซเวียต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  

จากการพิจารณาเหตุของการร่างรัฐธรรมนูญทั่วโลก สามารถสรุปได้ว่า

รัฐธรรมนูญมีที่มาด้วยสาเหตุ 4 ประการ4 ดังนี้ 

1.  การเปลี่ยนระบอบการเมือง (regime change) เช่น การเปลี่ยน

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย การ

เปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองหลังการล่มสลายของประเทศคอมมิวนิสต์  

ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกและกลางหลัง พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา  

 4 ในบางตำรา เช่น Rod Hague and Martin Harrop, Comparative Government 

and Politics: An Introduction (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 263-

264. ระบุว่ากำเนิดรัฐธรรมนูญมีที่มาจาก 3 สาเหตุหลัก แต่ผู้เขียนเห็นว่าในกรณีของ

ประเทศไทยนั้น นับว่าการรัฐประหารเป็นที่มาสำคัญของการร่างรัฐธรรมนูญ จึงได้ระบุ

ในหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นสาเหตุประการที่ 4 ของการเกิดรัฐธรรมนูญ  
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2.  การฟื้นฟูประเทศหลังจากความพ่ายแพ้ในสงคราม เช่น กรณี

ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง จึงต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญ  

เสียใหม่ เพื่อจัดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสถาบันการเมือง ตลอดจน

บทบาทในทางการทหาร ซึ่งยังผลให้จักรพรรดิญี่ปุ่นกลายเป็นสัญลักษณ์

ของชาติและไม่มีกองทัพประจำการ 

3. การประกาศเอกราชใหม่ เช่น ประเทศอินเดียและปากีสถาน และ

ประเทศในกลุ่มอาฟริกาช่วง ค.ศ. 1950s -1960s 

4. การรัฐประหาร (Coup d’etat) เป็นการเปลี่ยนรัฐบาลโดยการใช้

กำลังบังคับเพื่อล้มล้างรัฐบาลเก่า แล้วกุมอำนาจรัฐ5 เพื่อสถาปนา

รัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้ง เช่น กรณีการรัฐประหารของประเทศไทย 

      

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญสัมพันธ์กับบทบาท อำนาจของสถาบันการเมืองภายในรัฐ

หนึ่งๆ และเป็นสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับรัฐ ในแง่นี้ 

รัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่มีความร่วมสมัยและมีพลวัต สะท้อนคุณค่าเชิง  

ศีลธรรมและการเมืองของประชาชนหากจะทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญ   

ก็ควรจะต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในบริบททางประวัติศาสตร์อย่างไร 

ในช่วงเวลาหนึ่งๆ 

ในทัศนะด้านการเมืองเปรียบเทียบ เช่น สโตน สวีท (Stone Sweet) 

มองว่ารัฐธรรมนูญเป็นชุดของอภิปทัสถาน (meta-norms) ของสังคม  

ที่ เป็นระเบียบกฎหรือระเบียบทางกฎหมายและหลักการในระดับสูง   

 5 หยุด แสงอุทัย, คำถาม-คำตอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ, 15. 
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และเป็นเครื่องระบุว่าจะสร้างกฎของสังคมที่บังคับเป็นกฎหมายขึ้นมา  

ได้อย่างไร จะปรับประยุกต์ใช้อย่างไร จะบังคับใช้อย่างไร และถูกตีความ

อย่างไร6 

ในทัศนะของฮิลลารี บาร์เน็ท (Hilaire Barnett) เห็นว่าในความหมาย

อย่างกว้างๆ ธรรมนูญ (constitution) เป็นชุดของกฎเกณฑ์ที่กำกับ 

ปกครอง องค์กร ดังนั้น ทุกองค์กรต่างมีธรรมนูญของตัวเองที่ทำหน้าที่

กำกับ ปกครอง ควบคุมการทำงาน และธรรมนูญนั้นจะต้องสอดคล้องหรือ

นำไปสู่เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนออกแบบหน่วยย่อยภายในองค์กร  

ที่จะทำหน้าที่ให้ลุล่วงเป้าหมายเหล่านั้น ในเวลาเดียวกันธรรมนูญก็ทำ

หน้าที่กำหนดนิยาม รับรองสิทธิ หน้าที่ของสมาชิกขององค์กรนั้นๆ ด้วย 

โดยชุดของกฎเกณฑ์นี้ นอกจากจะกำกับกิจกรรมภายในองค์กรแล้ว ยังทำ

หน้าที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและหน่วยย่อยภายในที่จะไป

สัมพันธ์กับองค์กรภายนอกด้วย7  

ตามความเห็นของ เคซี เวียร์ (KC Wheare) เห็นว่ารัฐธรรมนูญคือ  

“...ระบบทั้งหมดของการปกครองประเทศ เป็นชุดของกฎเกณฑ์ที่สถาปนา

ขึ้นและกำกับการปกครองรัฐบาล”8 

คำนิยามของเวียร์สามารถย้อนไปถึงแนวคิดของ โทมัส เพนที่ยกมาไว้

ข้างต้น เพราะในทัศนะของเพนรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพียงกฎหมายของรัฐบาล 

แต่เป็นชุดของกฎเกณฑ์ที่ประชาชนผู้สร้างรัฐบาลขึ้น รัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่ง

 6 Stone Sweet , Alec. “Constitutions and Judicial Power,” Comparative 

Politics. 2nd ed. Deniele Caramani ed. (Oxford: Oxford University Press, 2011), 

164. 

 7  Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law (Tenth Edition, 

London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group), 2013, 6-7.  

 8  Ibid., 7.  
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ที่มีมาก่อนจะมีรัฐบาล โดยรัฐบาลนั้นก็คือสิ่งที่ตั้งอยู่บนฐานของรัฐธรรมนูญ

หรือพันธสัญญาในทางการปกครอง 

ในทัศนะของ แอนดรูว์ เฮย์วูด (Andrew Heywood) ได้อธิบายว่า 

รัฐธรรมนูญ หมายถึง ชุดของกฎเกณฑ์ ทั้งที่ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

และที่ไม่ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทำหน้าที่วางรากฐานของหน้าที่ 

อำนาจและกลไกต่างๆ ของสถาบันการปกครอง เป็นเอกสารที่กำกับความ

สัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับปัจเจกชน สร้างสมดุล  คัดคานระหว่างการใช้

อำนาจในรายละเอียดที่ถูกเขียนและสิ่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติจริง เป็น  

กฎเกณฑ์ที่ไม่ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เรียกว่า

ธรรมเนียม (custom) และจารีตรัฐธรรมนูญ (constitution convention)  

กล่าวในความหมายอย่างแคบ รัฐธรรมนูญ หมายถึง เอกสารเกี่ยวกับ

อำนาจ (authoritative document) ที่มีเป้าหมายในการพรรณา (codify) 

มาตราสำคัญของรัฐธรรมนูญ มีเป้าหมายเพื่อสร้างกฎหมายสูงสุดของ  

แผ่นดิน แต่อย่างไรก็ดี หลักการสำคัญๆ ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในเอกสาร  

ชิ้ น เดี ย ว ดั งนั้ น รั ฐ ธ ร รมนูญจึ ง ไม่ เท่ ากั บกฎหมายรั ฐ ธ ร รมนูญ 

(constitutional law) ซึ่งเป็นกฎหมายที่เขียนขึ้นเพื่อขยายความและใช้

ประกอบหลักการตามรัฐธรรมนูญ9  

ในทางรัฐศาสตร์สาขาการเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Politics) 

มองรัฐธรรมนูญในฐานะการสร้างกฎเกณฑ์หรือระบบที่มีประสิทธิผลในการ

กำหนดการกระทำ จำกัดอำนาจรัฐและการปกครอง และรัฐธรรมนูญ   

คือเอกสารรับรองสิทธิของปัจเจกบุคคลและแสดงหลักในการปกครองตาม

กฎหมาย 

 9  Andrew Heywood, Politics (New York: Palgrave, 2002), 292. ดู Oxford 

Concise Dictionary of Politics (2009), 117. ประกอบ  
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นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังเป็นการสร้างแผนที่ของอำนาจ เป็นการ

กำหนดโครงสร้างการปกครอง ระบุเส้นทางของอำนาจและกระบวนการตรา

กฎหมายอีกด้วย10 

ในทางทฤษฎีการเมืองมองรัฐธรรมนูญเป็นสามส่วน ได้แก่ รัฐธรรมนูญ

ในฐานะแนวคิดทางการเมือง (political concept) รัฐธรรมนูญนิยมหรือ

รัฐธรรมนูญหรือในฐานะโครงสร้างเชิงอุดมการณ์ (political construction)  

และรัฐที่มีรัฐธรรมนูญในฐานะที่ เป็นโครงสร้างรัฐสมัยใหม่ (modern 

political formation)11  

รัฐธรรมนูญในฐานะความคิดทางการเมืองหมายถึงรัฐธรรมนูญที่มีฐานะ

เป็นผลิตผลทางประวัติศาสตร์ของโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเป็นส่วนหนึ่งของปทัสถาน (norms) ของสังคมที่สร้าง

และสถาปนาหน่วยทางการเมือง โครงสร้างและลักษณะของหน่วยหรือ

สถาบันการเมือง ซึ่งในที่สุดคือการสร้างองค์กรทางการเมือง (political 

body) ชุดความหมายนี้จึงสื่อความหมายว่า รัฐธรรมนูญคือกฎพื้นฐาน 

(fundamental rule) ของรัฐซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการสร้างและกำกับหน้าที่ของ

สถาบันหรือหน่วยทางการเมืองนั่นเอง เมื่อกล่าวถึงรัฐธรรมนูญจึงมีนัยถึง

ปทัสถานหรือระเบียบขั้นมูลฐานของสังคม 

ความหมายของรัฐธรรมนูญจากหลักการดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น   

4 ความหมาย ไดแ้ก ่ความหมายเชงิบวก (positive meaning), ความหมาย 

 10 ดู Hague and Harrop, Comparative Government and Politics, 259-261 

ที่อ้างความเห็นของซาโตริ (Satori, 1994, 198) ว่า แม้รัฐธรรมนูญบางรัฐไม่ได้

กำหนดหรือรับรองสิทธิพลเมือง (bill of rights) แต่หากไม่มีส่วนที่เป็นแผนที่ของ

อำนาจ (power map) ก็ไม่อาจนับว่าเป็นรัฐธรรมนูญ  

 11 Castiglione, Dario. “Political Theory of the Constitution,” Political Studies, 

XLIV (1996): 417. 
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เชิงสัมบูรณ์ (absolute meaning), ความหมายเชิงหน้าที่ (functional 

meaning), และความหมายเชิงเครื่องมือ (instrumental meaning)12 

รัฐธรรมนูญในความหมายเชิงบวก (positive meaning) จากการที่

รัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบที่เป็นทางการของรัฐ ความหมายของรัฐธรรมนูญ

เมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ 19 จึงกลายมาเป็นหลักการพื้นฐานทั้งในเชิง

สัญลักษณ์และในทางหน้าที่ของรัฐที่พึงมี กล่าวคือ นอกจากรัฐธรรมนูญ  

จะกล่าวถึงการได้มาของอำนาจ การใช้อำนาจแล้ว ยังสะท้อนถึงความ

ก้าวหน้าที่ฝ่ายสถาบันกษัตริย์ยอมรับอำนาจของประชาชนและจำกัด

อำนาจของตัวเองลง มีการรับรองสิทธิของพลเมืองและเปิดช่องทางการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังสะท้อนทัศนคติ

ของการกำกับกิจกรรมของมนุษย์ การใช้ระบบเหตุผลและการสร้างระบบ

กฎหมาย ความหมายเชิงบวกของรัฐธรรมนูญยังมีนัยถึงการปฏิเสธแนวคิด

ดั้งเดิมและแนวคิดเชิงประเพณีว่าด้วยรัฐธรรมนูญ 

ความหมายเชิงสัมบูรณ์ (absolute meaning) ของรัฐธรรมนูญมีความ

หมายว่า รัฐธรรมนูญเป็นที่มาของระเบียบในระดับมูลฐานของสังคมที่สร้าง

ระเบียบของสังคม ทั้งในแง่ของการสร้างกฎเกณฑ์ที่แยกจากปักเจกบุคคล 

มาสู่กฎของคนหมู่มาก เป็นที่มาของความชอบธรรม (legitimacy) ซึ่งใน

ด้านหนึ่งมีส่วนที่เป็นบรรทัดฐาน (normative conception) คือมองเห็นสิ่งที่

ควรจะเป็นไปในสังคมการเมือง ประกอบกับมุมมองแบบสมัครใจ 

(voluntarist ideal) ที่มองรัฐธรรมนูญเป็นปทัสถานในระดับมูลฐานที่มาจาก

เจตจำนงค์ของคนในสังคมการเมือง ซึ่งมอบความไว้วางใจและกลายมาเป็น

ความชอบธรรมของระบบการเมืองในรัฐธรรมนูญบนฐานของผลประโยชน์

และความตั้งใจที่แสดงผ่านการรวมตัวทางการเมือง ดังนั้น การรวมตัวเป็น

ชุมชนทางการเมืองจึงเป็นความสมัครใจของปัจเจกบุคคลตามธรรมชาติ   

 12 Ibid., 420-421.  
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ที่จะยอมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางการเมืองภายใต้การตัดสินใจของ  

องค์อธิปัตย์ (sovereign) หรือเสียงข้างมาก (dominant group) ของชุมชน

ทางการเมืองนั้นๆ  

ส่วนรัฐธรรมนูญในความหมายเชิงหน้าที่ (functional meaning)   

มีนัยถึงรัฐธรรมนูญในฐานะการสำแดงออกของความเป็นอยู่ (living 

expression) ซึ่งเป็นแบบองคาพยพ (organic approach) ที่สะท้อนความ

จริงที่เห็นและเป็นอยู่ในสังคม 

และความหมายเชิงเครื่องมือ (instrumental meaning) ของ

รัฐธรรมนูญหมายความว่ารัฐธรรมนูญเป็นกรอบที่กำกับอำนาจต่างๆ ของ

สังคมและระบบการเมือง 

      

องค์ประกอบของรัฐธรรมนูญ
โดยทั่วไปองค์ประกอบของรัฐธรรมนูญได้แก่ คำปรารภ (preamble)   

ที่จะเป็นการอ้างหรือแสวงหาฐานสนับสนุนหลักการที่จะประกาศ ในบาง

กรณีจะกล่าวถึงเป้าหมายของรัฐ ส่วนที่สองจะเป็นการจัดองค์กรของรัฐและ

การปกครอง ส่วนที่สามจะเป็นการกล่าวรับรองสิทธิของปัจเจกชน การรวม

กลุ่มและการเข้าถึงกฎหมาย ตลอดจนการจำกัดอำนาจรัฐ ส่วนสุดท้ายเป็น

ส่วนที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ13 

แต่ในรายละเอียด รัฐธรรมนูญอาจประกอบด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่า

นั้น ซึ่งได้แก่ 

 -  ช่วงเวลาระหว่างการเลือกตั้งและระยะเวลาที่จัดการเลือกตั้ง 

 13 Ibid., 261.  
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 -  เงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง การสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติของ  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 

    -  สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง 

    -  ขอบข่ายและขีดจำกัดของการใช้อำนาจรัฐ 

    -  อำนาจของฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

    -  วิธีการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายบริหารและการตั้งรัฐบาล 

    -  บทบาทและอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ 

    -  บทบาทและอำนาจของประมุขแห่งรัฐ 

    -  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น (ถ้ามี)14  

 14 Robinson, Chris. Government & Politics: Governing the UK (Oxfordshire: 

Phillip Allan Updates, 2008), 11. 





ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ

2
บ ท ที่



รัฐธรรมนูญแบบเสรีนิยมในความหมายอย่างกว้าง
ทำหน้าที่จำกัดอำนาจรัฐบาลเพื่อปกป้องเสรีภาพ

ของปัจเจกบุคคล
คนจึงมักเข้าใจว่ารัฐทุกรัฐทำหน้าที่
และมีบทบัญญัติในทำนองเดียวกัน
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ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
 

 

      

 

 

 

 

 

โดยทั่วไปแล้ว มักมีผู้เข้าใจว่ารัฐธรรรมนูญเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า

สถาบันหลักในการปกครองคืออะไร มีบทบาทอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

มองว่ารัฐธรรมนูญเป็นกลไกสำคัญของแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย ซึ่งใน

ความเป็นจริงแล้วแม้ว่าการมีรัฐธรรมนูญจะมีจุดหมายให้รัฐธรรมนูญเป็น

เครื่องวางกรอบ แนวทางการปกครอง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองว่าจะ

ดำเนินไป หรือถูกกำกับอย่างไร แต่ก็ไม่ปรากฏว่าเป้าประสงค์ที่ว่าจะบรรลุ

ในทุกหน่วยการเมือง หรือระบบการเมือง ดั งนั้น ในอีกด้านหนึ่ ง 

รัฐธรรมนูญสะท้อนความไม่อยู่กับร่องกับรอย การบิดเบือนหลักการ หรือ

ละเลยหลักการที่ได้ตกลงเป็นพันธะสัญญากับประชาชน 

และแม้ว่าแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมจะเชื่อมโยงกับคุณค่าแบบเสรีนิยม 

ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้คุณค่าแบบเสรีนิยม แต่ไม่มีหลักประกันใด  

ที่จะป้องกันไม่ให้รัฐธรรมนูญถูกใช้ หรือบิดเบือน เสื่อมถอยไปสู่ระบอบ

การเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย หรือระบอบอำนาจนิยมในที่สุด ดังที่มี  

ผู้กล่าวว่าแม้ในรัฐเผด็จการก็ยังสามารถมีรัฐธรรมนูญได้ 
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อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญมีหน้าที่และเป้าหมายสำคัญในฐานะเอกสาร

ทางการเมืองที่สำแดงพันธะสัญญาระหว่างรัฐกับประชาชนในฐานที่เป็น  

การวางหลักการสำคัญๆ ของรัฐหรือระบบการเมือง ผลก็คือหลักการ  

เหล่านั้นจะเป็นเครื่องมือกำกับพฤติการณ์ของรัฐและผู้ใช้อำนาจรัฐ ไม่ว่าจะ

เป็น รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ศาล หรือสถาบันการเมืองฝ่ายอื่นๆ 

ที่ ใช้อำนาจ ในแง่นี้ รัฐธรรมนูญมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างเสถียรภาพ 

(stabi l i ty) ของระบอบการเมือง ความสามารถที่จะคาดการณ์ได้ 

(predictability) และคำสั่งและปฏิบัติการ (action) ของรัฐบาล15 

 

ความสำคัญของการมีรัฐธรรมนูญ
แอนดรูว์ เฮย์วูด (Andrew Heywood) กล่าวถึงความสำคัญของการมี

รัฐธรรมนูญได้แก่16 

 1.  การสถาปนาอำนาจรัฐ 

 2.  การสถาปนาคุณค่าของสังคมและเป้าหมายของสังคมที่เป็นเอกภาพ 

 3.  เพื่อให้เกิดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ 

 4.  เพื่อคุ้มครองเสรีภาพ 

 5.  เพื่อให้เกิดความชอบธรรม (legitimacy) ของระบอบการเมือง 

 15 Heywood, Politics, 292. 

 16 Ibid., 298-300. 
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1 การสถาปนาอำนาจรัฐ

หน้าที่สำคัญของรัฐธรรมนูญก็คือการแสดงการดำรงอยู่ของรัฐ และ  

อ้างสิทธิการปกครองโดยเป็นเอกราชหรือไม่ขึ้นต่อใคร โดยเฉพาะหลังจาก

การพ้นสภาพอาณานิคม การแยกรัฐใหม่ การรวมรัฐเป็นสหพันธรัฐหรือ  

รัฐเดี่ยว การมีรัฐธรรมนูญจึงเป็นการสถาปนาอำนาจรัฐ  

เช่น กรณีของอินเดียภายหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ   

ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) แต่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแบบสหพันธรัฐเมื่อ 

ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2503) โดยระหว่างนั้นมีผู้ปกครองโดยการแต่งตั้งจาก

รัฐบาลอังกฤษให้เป็นข้าหลวงใหญ่ผู้สำเร็จราชการ (Governor General) 

หรือกรณีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1776 ระหว่าง

นั้นได้ทะยอยแสดงการรับรองความเป็นรัฐแต่ไม่มีรัฐธรรมนูญจนกระทั่ง 

ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) 

นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรเหนือรัฐ

ระหว่างประเทศ (supranational organization) ด้วย เช่น กรณีรัฐธรรมนูญ

สหภาพยุโรปที่ให้อำนาจบางประการในการแทรกแซงกิจการบางอย่างของ

ประเทศสมาชิกได้       

2 การสถาปนาคุณค่าของสังคมและเป้าหมายของสังคม
 ที่เป็นเอกภาพ

รัฐธรรมนูญมีส่วนที่สัมพันธ์กับคุณค่าทางการเมือง อุดมคติและ  

เป้าหมาย ในแง่นี้รัฐธรรมนูญไม่ได้มีความ “เป็นกลาง” แต่เชื่อมโยงกับ

คุณค่าหรือเป้าหมายเชิงอุดมการณ์เสมอ ในส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ  

มักสะท้อนคุณค่าเหล่านี้เสมอ และบางครั้งก็แสดงเป้าหมายที่ระบอบ

การเมืองต้องการจะบรรลุในคำปรารภ (preamble) ดังนั้น รัฐธรรมนูญ  

จึงเป็นเอกสารระบุที่แสดงอุดมการณ์แห่งชาติ เช่น การเป็นรัฐสังคมนิยม 
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รัฐอิสลาม หรือรัฐประชาธิปไตย  

ในหลายๆ ประเทศ ได้บรรจุสิ่งเหล่านี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น รัฐธรรมนูญ

สหภาพโซเวียตฉบับ ค.ศ. 1977 แสดงเจตน์จำนงค์ว่าต้องการเป็นสังคม

แบบสงัคมนยิมทีพ่ฒันาแลว้ (developed socialist society) หรอืรฐัรว่มสมยั 

ปัจจุบันแสดงเจตน์จำนงค์ในการสร้างรัฐประชาธิปไตย เป็นต้น      

3 เพื่อให้เกิดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ

ในรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เสมือนผังหรือแนวทางในการปกครอง หรือแบบ

พิมพ์เขียวของรัฐ โดยได้ระบุถึงหน้าที่ต่างๆ อำนาจ บทบาทของสถาบัน

การเมืองต่างๆ ตลอดจนกลไกในการทำงาน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงทำหน้าที่

กำกับให้กิจกรรมและความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่นหรือ  

มีเสถียรภาพ หรือหากมีความขัดแย้งกัน ในรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนด

แนวทางการคลี่คลายความขัดแย้งของระบบการเมืองเอาไว้    

4 เพื่อคุ้มครองเสรีภาพ

รัฐธรรมนูญแบบเสรีนิยมในความหมายอย่างกว้างทำหน้าที่จำกัดอำนาจ

รัฐบาลเพื่อปกป้องเสรีภาพของปัจเจกบุคคล  คนจึงมักเข้าใจว่ารัฐทุกรัฐทำ

หน้าที่และมีบทบัญญัติในทำนองเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม แม้รัฐธรรมนูญจะทำหน้าที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง

รัฐกับปัจเจกชน การกำหนดบทบาทของรัฐและเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จาก

มุมมองของเสรีภาพมีสองแบบ ได้แก่สิทธิเชิงนิเสธ (negative rights) กับ

สิทธิเชิงบวก (positive rights)  

สิทธิเชิงนิเสธได้แก่การกำหนดพื้นที่ที่รัฐที่รัฐไม่สามารถแทรกแซง  

เข้ามาได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลด้านการแสดงออก  

ซึ่งความคิดเห็น เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ เสรีภาพในการ

ชุมนุมและเคลื่อนไหว ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน  
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     ส่วนสิทธิเชิงบวกหมายถึงสิ่งที่รัฐกำหนดเพิ้มเติมขึ้นมาในภายหลัง 

เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งยังถกเถียง

กันอยู่ว่าควรจะบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะโดยนัยของการขยาย

พื้นที่สิทธิดังกล่าวมีนัยถึงการขยายพื้นที่บทบาทของรัฐไปพร้อมกันด้วย 

ขณะที่รัฐธรรมนูญในความหมายเดิมต้องการจำกัดบทบาทอำนาจและ

บทบาทของรัฐ      

5 เพื่อให้เกิดความชอบธรรม(legitimacy)ของระบอบการเมือง

แม้จะมีการวิจารณ์ว่ารัฐธรรมนูญบางฉบับของบางรัฐมีหน้าที่เหมือน

ฉากประดับ (facade constitution) เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน การมีรัฐธรรมนูญ

กลายเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของรัฐต่างๆ ในการเข้าร่วมกับประชาคม

นานาชาติและเพื่อผลในการยอมรับจากประชาคมนานาชาติ การมี

รัฐธรรมนูญจึงเป็นการรับรองความชอบธรรมทั้งภายในรัฐ และภายนอกรัฐ 





การแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญ

3
บ ท ที่



เมื่อสังคมมีพัฒนาการซับซ้อนขึ้น
มีระบอบการเมืองที่แตกต่างกันไปตามบริบทในแต่ละสังคม

การแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญจึงมีมากขึ้น
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การแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญ
      

      

 

 

 

 

 

 

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญโดยอาศัย  

หลักเกณฑ์สากล ตั้งแต่การแบ่งแบบดั้งเดิม การแบ่งตามลักษณะความ  

ยืดหยุ่นของการบังคับใช้ การแบ่งตามลักษณะสภาพการบังคับใช้ จนถึง

การแบ่งตามสาระสำคัญของรัฐ พร้อมอธิบายความหมายของเกณฑ์  

การแบ่งดังกล่าว 

      

การแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญ
การแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นเป็นการแบ่งอย่างง่าย ได้แก่ 

รัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (unwritten constitution) และ

รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร (written constitution)  

รัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร มักจะหมายถึงหลักการ

รัฐธรรมนูญของอังกฤษ การมีรัฐธรรมนูญแบบที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
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(codified constitution) เป็นปรากฏการณ์ภายหลังที่หลักการปกครองแบบ

อังกฤษงอกงามและสั่งสมหลักการที่เป็นที่ยอมรับจนกลายเป็นกติกาที่ใช้

ร่วมกันในสากล แต่ก่อนหน้าจะมีรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร  

จึงเป็นการใช้ธรรมเนียมปฏิบัติที่วิวัฒนาการตามเหตุผลและความ

เปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ ธรรมเนียมปฏิบัติและกฎหมาย รัฐธรรมนูญ

แบบไม่ถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร (uncodified constitution)17 

เมื่อสังคมมีพัฒนาการซับซ้อนขึ้น มีระบอบการเมืองที่แตกต่างกันไป

ตามบริบทในแต่ละสังคม การแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญจึงมีมากขึ้น   

โดยอาจแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญได้ ดังนี้ 

   1.  การแบ่งแบบดั้งเดิม ได้แก่การแบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็นสองประเภท 

รั ฐธรรมนูญแบบไม่ เป็นลายลักษณ์อักษร (unwr i t ten) กับ

รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร (written)  

   2.  การแบ่งรัฐธรรมนูญตามความยืดหยุ่นของรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 

รัฐธรรมนูญแบบยืดหยุ่น (rigid) และแบบแข็งกระด้าง (flexible)  

   3.  การแบ่งตามลักษณะการบังคับใช้ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแบบกฎหมาย

สูงสุด (supreme) กับรัฐธรรมนูญแบบซ้อน (subordinate) 

   4.  การแบ่งรัฐธรรมนูญตามสาระสำคัญของรัฐได้แก่ 

   1)  รัฐธรรมนูญแบบสหพันธรัฐ (federal) กับรัฐธรรมนูญแบบ  

รัฐเดี่ยว (unitary)  

   2)  รัฐธรรมนูญแบบแยกอำนาจ (separated powers) กับ

รัฐธรรมนูญแบบร่วมอำนาจ (fused powers) 

   3)  รัฐธรรมนูญแบบสาธารณรัฐ (republican) กับรัฐธรรมนูญ  

แบบราชาธิปไตย (monarchical)  
 17 Robinson, Chr is . Government and Pol i t ics: Govern ing the UK 

(Oxfordshire: Phillip Allen Updates) 2013, 14. 
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1.การแบ่งแบบดั้งเดิม
การแบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็นสองประเภท รัฐธรรมนูญแบบไม่เป็น  

ลายลักษณ์อักษร (unwritten) กับรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร 

(written)  

แม้ว่าอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญที่ เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อังกฤษ  

มีหลักการรัฐธรรมนูญที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อกฎหมาย หรือธรรมเนียม

ปฏิบัติต่างๆ อันเป็นผลของวิวัฒนาการทางการเมืองอันยาวนานของ

อังกฤษ เช่น  มหากฎบัตร (Magna Carta ค.ศ. 1215 หรือ พ.ศ. 1758) 

ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างกษัตริย์กับเหล่าขุนนางในการที่จะประกันสิทธิและ

เสรีภาพของอิสรชนในการเดินทาง การนับถือศาสนา และการจัดระบบภาษี

ที่เป็นธรรม อันมีนัยสำคัญถึงการจำกัดพระราชอำนาจของกษัตริย์18 และ

บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง (Bill of Rights ค.ศ. 1689 หรือ 

พ.ศ. 2232) ซึ่งมีผลให้พระราชอำนาจของกษัตริย์อยู่ภายใต้สภาผู้แทน

ราษฎร เช่น การตรากฎหมาย การใช้จ่ายเงินของกษัตริย์ ตลอดจนการ

กำหนดให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยเสรี ปราศจาก

การแทรกแซงของกษัตริย์ คุ้มครองเสรีภาพและเอกสิทธิ์ในการแสดงความ

คิดเห็นในสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น19 

ผลของพัฒนาการทางการเมืองในรอบหลายร้อยปี ทำให้อังกฤษไม่มี

เอกสารทางการเมืองชิ้นเดียวที่ เรียกว่ารัฐธรรมนูญ แต่ความเป็น

รัฐธรรมนูญกลายเป็นชุดของกฎหมายและแนวปฏิบัติที่อยู่ในกฎหมาย

หลายฉบับและแนวทางปฏิบัติที่ยึดถือต่อกันมา ได้แก่  

 18 Barnett, Constitutional and Administrative Law, 2013, 25.  

 19 Ibid., 25-26.  
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1. ตัวบทกฎหมาย หรือ พระราชบัญญัติ (statute) เป็นข้อบัญญัติ  

ในกฎหมายที่มีผลในทางการปฏิบัติทำนองเดียวกับรัฐธรรมนูญ เช่น   

พระราชบัญญัติว่าด้วยอายุของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ค.ศ. 1969   

ที่กำหนดอายุของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง จาก 21 ปี เป็น 18 ปี20 

2. จารีตรัฐธรรมนูญ (conventions) เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ได้มี

การจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกำหนด

ให้เป็นวันพฤหัสบดี หรือการลาออกของรัฐมนตรีหากมีข้อเสียหายหรือ  

ทำผิดทางการเมืองเพื่อแสดงความรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกตรา  

เป็นกฎหมาย แต่เป็นการรักษาระบอบการเมืองโดยยึดถือแนวปฏิบัติ  

ที่ผ่านมาในอดีต 

3. กฎหมายจารีตประเพณี (common law) กรณีที่ผู้พิพากษา  

มีคำตัดสินคดีความทางการเมืองและส่งผลให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติในลำดับ

ต่อมาโดยยึดคำพิพากษาเป็นแนวปฏิบัติต่อๆ กันมาซึ่งอาจสืบค้นได้นับ

ร้อยปี 

4. งานเขียนที่สำคัญที่อธิบายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (works of 

constitutional importance) เป็นการตีความแนวทางปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญโดยอาศัยงานเขียนทางวิชาการที่สำคัญ เช่น งานของ Thomas 

Erskine May เรื่อง Treatise upon the Law, Privileges, Proceeding, and 

the Usage of Parliament กลายมาเป็นแนวทางการปฏิบัติและข้อบังคับ  

ในสภาผู้แทนราษฎร และผลงานของ Walter Bagehot เรื่อง The English 

Constitution (1867) ที่กลายมาเป็นแนวทางปฏิบัติของพระมหากษัตริย์

อังกฤษ รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี โดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญอเมริกัน 

 20 เป็นการปรับอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามแนวทางที่สหรัฐอเมริกาได้ลดอายุของผู้มี

สิทธิลงคะแนนเสียง ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 26 มีผล ค.ศ. 1971 
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5. สนธิสัญญา (treaties) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลเช่นเดียว

กับรัฐธรรมนูญ เช่น การลงนามในสนธิสัญญาเกี่ยวกับสหภาพยุโรป หรือ

ย้อนกลับไปในสนธิสัญญากรุงโรม ค.ศ. 1972 ที่มีผลเกี่ยวกับนโยบาย  

การค้าและสินค้าการเกษตร   

จะเห็นได้ว่า ในกรณีอังกฤษที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น 

ไม่ได้หมายความว่าไม่มีรัฐธรรมนูญ แต่อังกฤษมีรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เขียนไว้

เป็นกฎหมายฉบับเดียว โดยที่รัฐธรรมนูญที่เป็นแนวปฏิบัต ิเป็นกฎหมาย 

ย่อยๆ อันเป็นผลพวงของวิวัฒนาการทางสังคมที่ผ่านมานับร้อยปีจนมีแนว

ปฏิบัติที่กำหนดไว้จากแหล่งต่างๆ ดังกล่าวมานี้ 21 

ส่วนรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรถือกำเนิดจากการต่อสู้เรียกร้อง

เอกราชของดินแดนอาณานิคมของชาวอเมริกันระหว่างปี ค.ศ. 1775-

1783 (พ.ศ. 2318-2326) และตามมาด้วยการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อ   

ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332) ทำให้เกิดความต้องการร่างกฎหมายสูงสุด  

เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐและการปกครอง โดยรัฐธรรมนูญของ

อเมริกาประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) เป็นรูปแบบสหพันธรัฐ 

มีการวางรากฐานการปกครองเป็นกรอบกว้างๆ ให้กับรัฐและรัฐบาลที่จะใช้

เป็นแนวทางการปกครองประเทศ ขณะที่ฝรั่งเศสเริ่มจากคำประกาศว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2432)22 โดยสาระสำคัญ

หลักก็คือการประกาศเหตุผลและความจำเป็นในการก่อสร้างรัฐใหม่ หรือ  

ที่เวียร์ (Wheare) กล่าวว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่23 กล่าวคือเป็นการกล่าวถึง

วิธีการสถาปนาอำนาจการเมืองใหม่หรือระเบียบการเมืองใหม่ภายหลังจาก

การปฏิเสธอำนาจการเมืองหรือระบอบการเมืองเก่าที่ล้มเหลวหรือ  

 21  Robinson, Government and Politics: Governing the UK, 14-16. 

 22  Heywood, Politics, 292-293. 

 23  Barnett, Constitutional & Administrative Law, 8.  
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ล่มสลาย24  

      

2.การแบ่งรัฐธรรมนูญตามความยืดหยุ่นของ
กฎรัฐธรรมนูญ

หลักการแบ่งแยกรัฐธรรมนูญอีกแบบหนึ่งเป็นการแบ่งตามความยืดหยุ่น 

(flexible) และแบบแข็งกระด้าง (rigid) กล่าวคือดูว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ 

สามารถแก้ไขได้โดยง่ายหรือยากจะแก้ไขได้ หรือไม่สามารถแก้ไขได้เลย 

ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะกำหนดเงื่อนไขและวิธีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญในระดับง่าย หรือมีความซับซ้อนขึ้น หรืออาจจะถึงระดับที่

ปกป้องมิให้แก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการกำหนดเงื่อนไขและวิธีการแก้ไข  

ที่ยุ่งยากซับซ้อน 

กรณีที่รัฐธรรมนูญมีความแข็งกระด้าง เช่น ประเทศออสเตรเลีย ตาม

รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) กำหนดให้ร่างแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญจะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรในจำนวนเสียง

ข้างมากที่ระบุไว้ชัดเจนและข้อเสนอดังกล่าวจะต้องผ่านการทำประชามติ

ของประชาชนส่วนใหญ่อย่างน้อย 4 รัฐจาก 6 รัฐ ผลก็คือ การแก้ไข  

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียในรอบ 90 ปี (2443-2433) จำนวน 

42 ฉบับเท่านั้นที่ผ่านการเสนอแก้ไขเบื้องต้น แต่มีเพียง 8 ร่างเท่านั้น  

ที่ผ่านการรับรองของประชาชนส่วนใหญ่ ถึงกับมีการเรียกว่าออสเตรเลีย

เป็นทวีปที่ถูกแช่แข็ง (frozen continent)25 

 24 Heywood, Politics, 292-293. 

 25 Barnett, Constitutional & Administrative Law, 9.  
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กรณีของสหรัฐอเมริกาหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียงสองใน

สามของทั้งสองสภา หรือโดยการร้องขอของสภาแห่งมลรัฐต่างๆ ไม่น้อย

กว่าสองในสามร้องขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องอาศัยการรับรอง

ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสภามลรัฐต่างๆ ไม่น้อยกว่าสามในสี่  

ของสภาแห่งมลรัฐต่างๆ หรือโดยสามในสี่ของการประชุมโดยรัฐต่างๆ   

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ผลก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอเมริกันในระยะ

แรก ค.ศ. 1813-1913 มีการรับรองเพียง 3 ร่างเท่านั้น และระหว่าง ค.ศ. 

1913-1933 มีเพียง 6 ร่างเท่านั้น และหลังจากนั้นถึง ค.ศ. 1951   

มีเพียงร่างแก้ไขเพิ่มเติมเพียงร่างเดียวเท่านั้น 

ในกรณีของสหราชอาณาจักรนั้นมีความยืดหยุ่นสูงกว่ากรณีข้างต้น  

โดยที่โครงสร้างอำนาจแบบอังกฤษ กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจ

สูงสุดในการบัญญัติกฎหมาย ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงอยู่ใน

ความควบคุมของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งใช้คะแนนเสียงข้างมากธรรมดา

เท่านั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปได้ง่าย26 

 

3.การแบ่งตามลักษณะสภาพการบังคับ
การแบ่งตามสภาพการบังคับใช้หมายถึงการมีรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็น

กติกาสูงสุด (supreme) โดยมีอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอำนาจไม่จำกัด   

กับรัฐธรรมนูญแบบซ้อนใต้อำนาจ (subordinate) กล่าวคือมีสถาบันที่มี

อำนาจเหนือกว่า 

หลักสำคัญของรัฐธรรมนูญแบบเป็นกติกาสูงสุด ได้แก่การยอมรับว่า

สภาผู้แทนราษฎรเป็นสถาบันบัญญัติกฎหมายสูงสุด และสภาผู้แทนราษฎร

ไม่ผูกพันกับกิจการของสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนหรือหลัง และไม่ควรจะมี

 26  Barnett, Constitutional & Administrative Law, 10.  
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ใครตั้งคำถามถึงความมีอำนาจเหนือสุดในการตรากฎหมายของสภา  

ผู้แทนราษฎร27 

แต่หากเป็นรัฐที่อยู่ภายใต้อารักขา หรือมีอำนาจสูงกว่าอำนาจ

รัฐธรรมนูญ สถาบันนิติบัญญัติบางประเทศจึงตกอยู่ ใต้อำนาจของ  

เจ้าอาณานิคมที่สถาปนาอำนาจรัฐนั้นๆ และมีอำนาจสั่งให้กฎหมายที่ตรา

ขึ้นเป็นโมฆะ เช่นที่เคยเกิดขึ้นในนิว เซาท์เวลส์ แอฟริกาใต้และซีลอน   

(ศรีลังกา) ในยุคอาณานิคม28 

      

4.การแบ่งรัฐธรรมนูญตามสาระสำคัญของรัฐ
การแบ่งรัฐธรรมนูญตามสาระสำคัญของรัฐ ได้แก่ 

 4.1 รัฐธรรมนูญแบบสหพันธรัฐ(federal)กับรัฐธรรมนูญ
   แบบรัฐเดี่ยว(unitary)

  ในกรณีสหพันธรัฐจะมีรัฐธรรมนูญที่แบ่งอำนาจ ความรับผิดชอบ

ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น (ในรูปของรัฐ จังหวัด มณฑล)   

ที่รวมกันเป็นสหพันธรัฐ อำนาจสำคัญจะเป็นอำนาจของรัฐบาลกลาง เช่น 

อำนาจด้านการทหาร การปกป้องประเทศ และความมั่นคงของรัฐ   

แต่อำนาจบางส่วนจะถูกกันไว้สำหรับท้องถิ่น เช่น การวางแผนพัฒนา   

การปรับอัตราภาษีท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลท้องถิ่นจะถูกกำกับโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและโดยการ

ดูแลของศาลสูงสุด (Supreme Court) ตัวอย่างของรัฐธรรมนูญแบบนี้ 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย แคนาดา และออสเตรเลีย 

 27  Ibid., 114. 

 28  Ibid., 123-124. 
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  สำหรับรัฐธรรมนูญของรัฐเดี่ยว หมายถึงรัฐธรรมนูญที่ใช้ในรัฐ  

ที่เป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น

แบบเด็ดขาด แต่จะมีหน่วยของรัฐที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติสูงสุดและมีหน้าที่

ในการบัญญัติกฎหมายของรัฐ 

 4.2 รัฐธรรมนูญแบบแยกอำนาจ(separatedpowers)
   กับรัฐธรรมนูญแบบร่วมอำนาจ(fusedpowers)

  หลักการแยกอำนาจเบื้องต้นคือความไม่ไว้วางใจในอำนาจเบ็ด

เสร็จและรวมศูนย์ไว้ที่สถาบันเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นอำนาจจึงควรแยกเป็น

ส่วนและสถาบันที่ใช้อำนาจนั้น ได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร  

และอำนาจตุลาการ เป้าประสงค์หลักก็เพื่อให้เกิดความสามารถในการ  

ตรวจสอบการใช้อำนาจของทุกสถาบัน และป้องกันทรราชย์ของอำนาจ 

  แต่ในอีกด้านหนึ่ง รัฐธรรมนูญแบบรวมอำนาจปรากฏในรัฐ

เผด็จการอำนาจนิยม ( to ta l i ta r ian s ta te) หรือ รั ฐราชาธิปไตย 

(monarchical state) จะมีพฤติการณ์การใช้อำนาจต่างออกไป โดยจะ  

รวมอำนาจต่างๆ ไว้ใต้สถาบันเพียงหนึ่งเดียว ทั้งอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจ

การบริหารรัฐ ทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการตัดสินคดีความ  

 4.3 รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ(republican)กับรัฐธรรมนูญ
   ราชาธิปไตย(monarchical) 

      รัฐแบบสาธารณรัฐ (republic) เป็นรัฐที่ประมุขแห่งรัฐถูกเลือก   

ให้ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและถูกตรวจสอบโดยผู้เลือกตั้ง และมีพันธะ

ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 

  ส่วนรัฐธรรมนูญราชาธิปไตยนั้นมักจะมีกษัตริย์ทำหน้าที่ประมุข

ของประเทศ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาติและใช้อำนาจแทนประชาชน

ในเชิงสัญลักษณ์ผ่านสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ 
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เช่น ในประเทศอังกฤษ และแม้จะมีการพูดถึงพระราชอำนาจของกษัตริย์ 

เช่น การยับยั้งร่างพระราชบัญญัติแต่กษัตริย์อังกฤษไม่เคยใช้อำนาจนี้  

นับแต่ ค.ศ. 1708 (พ.ศ. 2351) แต่กษัตริย์ยังคงพระราชอำนาจตาม

ประเพณี โดยเฉพาะการพระราชทานคำปรึกษาและตักเตือนแก่ฝ่าย

รัฐมนตรี 

  นอกจากจะแบ่งตามเกณฑ์ทั้งสี่แบบข้างต้นแล้ว ยังอาจแบ่ง  

รัฐธรรมนูญตามพัฒนาการของรัฐธรรมนูญเป็น 3 แบบ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ

แบบอำนาจสัมบูรณ์ (the absolutist constitution) แบบอำนาจฝ่าย

นิติบัญญัติสูงสุดของ (the legislative supremacy constitution) แบบ

อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ (the higher law constitution)29  

  รัฐธรรมนูญแบบอำนาจสัมบูรณ์ (the absolutist constitution) 

หมายถึง อำนาจสัมบูรณ์ในการตรากฎหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไขปทัสถาน

ทางกฎหมาย รวมถึงรัฐธรรมนูญ ถูกรวมอยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จ เช่น กรณี

กฎบตัรฝรัง่เศส ค.ศ. 1814 หรอืรฐัธรรมนญูแบบราชาธปิไตยใตร้ฐัธรรมนญู 

(constitutional monarchy) ในยุโรป หรือการเมืองของกลุ่มประเทศ

คอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกและสหภาพโซเวียต หรือระบอบการเมือง

ภายใต้อำนาจของคณะรัฐประหารโดยของกองทัพในประเทศแถบแอฟริกา

ตอนกลางและตอนใต้  เอเชีย เป็นต้น รัฐธรรมนูญลักษณะนี้มีใช้อยู่น้อยลง

เรื่อยๆ 

  ส่ วนรั ฐธรรมนูญแบบอำนาจฝ่ ายนิติบัญญัติ สู งสุด ( the 

legislative supremacy constitution) เป็นรัฐธรรมนูญที่มีสถาบันการเมืองที่

ปกครองประเทศมีเสถียรภาพ มีฝ่ายนิติบัญญัติจากการเลือกตั้ง ซึ่งทำให้

 29  Stone Sweet, Alec. “Constitutions and Judicial Power,” Comparative 

Politics. 2nd ed. Deniele Caramani ed. (Oxford: Oxford University Press, 2011), 

163-165.  
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เกิดปทัสถานของการปกครองโดยสภาจากการเลือกตั้งในฐานะองค์อธิปัตย์ 

(the rule of legislative sovereignty) ยังผลให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

สามารถกระทำได้เสมอโดยฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร เช่น การยกเลิกอำนาจ

ยับยั้งกฎหมายของสภาขุนนางอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1912 โดยสภาผู้แทน

ราษฎร นอกจากนี้ยังทำให้กฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเป็นโมฆะ แม้

กระทั่งอำนาจของฝ่ายตุลาการยังต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้ บทบาทของ

ตุลาการภิวัตน์ (judicial review) จึงถูกจำกัดในรัฐธรรมนูญแบบนี้ และไม่มี

การจำกัดสิทธิ ซึ่งได้รับการรับรองโดยสภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญแบบนี้

ปรากฏในรัฐธรรมนูญอังกฤษ นิวซีแลนด์ และฝรั่งเศสในยุคสาธารณรัฐ  

ที่สาม (ค.ศ. 1875-1940) และสาธารณรัฐที่สี่ (ค.ศ. 1946-1958) 

ส่วนรัฐธรรมนูญแบบอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ (the higher law 

constitution) เป็นรัฐธรรมนูญที่อนุญาตให้อำนาจตุลาการสามารถตีความ

ขัดแย้งและมีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่ งมี  

องค์ประกอบดังนี้ กล่าวคือ สถาบันการเมืองต่างๆ จะถูกสร้างและรับรอง

โดยรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร ให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน

และประชาชนสามารถใช้อำนาจผ่านการเลือกตั้งและประชามติ การใช้

อำนาจของฝ่ ายต่ า งๆ จำกัดด้ วยกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนูญ 

(constitutional law) รัฐธรรมนูญจะทำหน้าที่รับรองสิทธิและกำหนด

กระบวนการปกป้องสิทธิ โดยกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ และ

รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้ตามวิธีการและขั้นตอนที่บัญญัติเอาไว้ 

นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์แบบอื่นที่จำแนกรัฐธรรมนูญ เช่น การแบ่งตาม

ระดับของการบังคับใช้และความเคร่งครัดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่า  

มีการเคร่งครัดตามวิธีปฏิบัติของรัฐธรรมนูญอย่างไร หรือเป็นเพียงแค่

เครื่องประดับ (facade constitution)30  

 30  Heywood, Politics, 293.  
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จะเห็นได้ว่าการแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญสามารถมองได้หลายแบบ 

หลายแนวทาง มีมุมมองที่ต่างกันทั้งทางรัฐธรรมและนิติศาสตร์ แต่จุดร่วม

สำคัญก็คือ การระบุที่มาของอำนาจ การเข้าสู่ตำแหน่งและการพ้นจาก

ตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญเป็นแบบแผนที่กำหนดการใช้อำนาจ

ของบุคคลฝ่ายต่างๆ ในสถาบันการเมืองในรัฐหนึ่งๆ ที่รับรองสิทธิพลเมือง 

ตลอดจนกระบวนการปกป้องคุ้มครองสิทธิพลเมือง รวมไปถึงการแก้ไข  

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การแบ่งรัฐธรรมนูญประเภทต่างๆ จึงช่วยให้เราเห็น

ที่มาของอำนาจ ความหมาย และหน้าที่ของสถาบันการเมืองในรัฐธรรมนูญ

ที่ต่างกันออกไปในแต่ละรัฐ 



ความเป็นมาของคำว่า
“ธรรมนูญการปกครอง”และ“รัฐธรรมนูญ”



4
บ ท ที่



“จะต้องจัดการบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงพระราชประเพณี
ของเก่าให้เป็นประเพณีฤาคอนสติติวชั่นใหม่ตามทางชาวยุโรป

ฤาให้ใกล้ทางยุโรปที่สุดที่จะเป็นไปได้
เหมือนดังเมืองญี่ปุ่นซึ่งประเทศเดียวในตะวันออก

ที่ได้เดินในทางยุโรปมาแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ละเอียดขึ้นไปอีกว่า

ทางที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมพระกรุณาว่า
เป็นคอนสติติวชั่นยุโรปนั้น

หาได้ประสงค์ที่จะให้มีปาลิเมนต์ในเวลานี้ไม่...”

คำกราบบังคมทูลเจ้านายและข้าราชการ
เรื่องการจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดินรศ.103
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 ในบทนี้จะได้กล่าวถึงความเป็นมาและพัฒนาการของการใช้คำว่า

ธรรมนูญและรัฐธรรมนูญในประวัติศาสตร์ไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึง  

ความรับรู้เรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมไทยนับแต่อดีตจนถึงการเปลี่ยนแปลง

การปกครองใน พ.ศ. 2475 

      

รัฐธรรมนูญในประวัติศาสตร์ไทย
ในความหมายยอดนิยม คำว่า “รัฐธรรมนูญ” เป็นคำที่ใช้เรียกหลักการ

และกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ แต่รัฐธรรมนูญเป็นคำที่ใช้แทน

ความหมายของ Constitution หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 

มิถุนายน พ.ศ. 2475  

ก่อนหน้านั้น ชาวสยามเรียกรัฐธรรมนูญโดยเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

ว่า “กอนสติวชั่น” “กอนสติตูชั่น” “คอนสติวชั่น” หรือ “คอนสติตูชั่น” 

แล้วแต่สำเนียงที่เรียก 
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ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีปรากฏในหนังสือ

จดหมายเหตุ (Bangkok Recorder) ของหมอบรัดเลย์อธิบายถึง  

การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา หรือ “กระษัตริย์เมืองยูในทิศ

เทศ” ที่เป็นระบอบมหาชนรัฐโดยประชาชนเลือกผู้นำประเทศโดยตรง   

อนัเปน็ขนบธรรมเนยีมทีต่า่งไปจากสยาม31 ซึง่เมือ่มผีูส้อบถามหมอบรดัเลย ์

ถึงเรื่องดังกล่าวจึงเขียนอธิบายในบทความเรื่อง “ความสงไสเรื่อง  

เปรศซิเดนต์ที่เมืองอเมริกา” ความตอนหนึ่งว่า  

 

 

“...เมืองยูในทิศเทศไม่มีคนเปนกระษัตริย์ก็จริง, แต่มีกอนสติติวซันคือ

กดหมาย อย่างหนึ่งสั้นๆ เปนแบบอย่างสำรับจะให้เจ้าเมืองรักษาตัวแล

รักษาเมืองตามกดหมายนั้น เมื่อตั้งขึ้นเปนเจ้าเมืองก็ต้องษาบาลตัวว่าจะ

รักษาบทกอนสติติวซันให้ถี่ท่วนตามสติปัญญาแลกำลังอันครบบรีบูรณของ

ตัว. แลหัวเมืองยูในทิศเทศทั้งปวงก็ได้ปฏิญาณตัวไว้, เปนใจความว่า,   

จะให้บทกอนสติติวซันตั้งไว้ต่างเป็นกระษัตริย์. ถ้าแม้นเปรศซิเดนท์จะหัก

ทำลายกอนสติติวซันเมื่อใดก็คงจะเปนโทษใหญ่เมื่อนั้น. ถ้าหัวเมืองใดๆ 

เอาใจออกหากจากกอนสติติวซันนั้นก็จัดได้ชื่อว่าเปนขบถ. ฝูงราษฎร  

หัวเมืองทั้งปวงนั้นเปนผู้จัดเลือกตั้งบทกอนสติติวซันขึ้นเปนใหญ่แทน  

กระษัตริย์ . แลราษฎรทั้งปวงได้เลือกคนตั้งเปนเปรศซิเดนต์, สำรับ  

จะป้องกัน รักษาบทกอนสติติวซันให้มั่นคง...”32 

      

 31  “ความสงไสเรื่องเปรศซิเดนต์ที่เมืองอเมริกา” หนังสือจดหมายเหตุ เล่ม 1, 

22 กรกฎาคม 1865, 68-69.  

 32  หนังสือจดหมายเหตุ, 135. 
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ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีคณะ  

เจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งได้นำความกราบบังคมทูลขอ

พระราชทานให้ทรงจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนแปลงไปตาม

ที่ญี่ปุ่นและยุโรปดำเนินการไปแล้ว โดยมีความตอนหนึ่งว่า 

        

 

“จะต้องจัดการบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงพระราชประเพณีของเก่าให้เป็น

ประเพณีฤาคอนสติติวชั่นใหม่ตามทางชาวยุโรป ฤาให้ใกล้ทางยุโรปที่สุด  

ที่จะเป็นไปได้ เหมือนดังเมืองญี่ปุ่นซึ่งประเทศเดียวในตะวันออกที่ได้เดิน  

ในทางยุโรปมาแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาให้

ละเอียดขึ้นไปอีกว่า ทางที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมพระกรุณาว่าเป็น  

คอนสติติวชั่นยุโรปนั้นหาได้ประสงค์ที่จะให้มีปาลิเมนต์ในเวลานี้ไม่...”33 

      

 

แต่โดยที่พระองค์ทรงเห็นความจำเป็นด้านการปฏิรูปการปกครอง 

(government reform) จึงทรงจัดการปฏิรูประบบราชการ ทรงเห็นว่า

พระองค์ทรงมีสถานะเป็น “หัวหน้าของพวกเอกสคิวตีฟ” เนื่องเพราะ  

      

  33  “เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการ

แผ่นดิน ร.ศ. 103,” เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการ

เปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103 และ พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จ  

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน. 

กรุงเทพ: อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมสนิท กฤดากร ณ เมรุวัดธาตุทอง 

พระโขนง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2510, 2510, 21-22.  
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“...คือราชการในเมืองเรานี้ ถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ การแต่

เดิมมานั้น การเอกสคิวตีฟ34 กับเลยิสเลตีฟ35 รวมอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินกับ

เสนาบดีโดยมาก แต่เมื่อครั้งริเยนซี36 ในตอนต้น อำนาจนั้นก็ตกอยู่แก่  

ริเยนต์แลเสนาบดีทั้งสองอย่าง ครั้นภายหลังเมื่อเราค่อยมีอำนาจขึ้น 

ตำแหน่งเอกสคิวตีฟนั้นเป็นที่หวงแหนของริ เยนต์แลเสนาบดี แต่

เลยิสเลตีฟนั้นหาใคร่จะมีผู้ใดชอบใจไม่ เราจึ่งได้จับอุดหนุนการลิยิสเลตีฟ

ขึ้น จนถึงมีเคานซิลที่ปรึกษาทำกฎหมายอยู่เนืองๆ เป็นต้น จนตกลง  

เป็น เสนาบดีของคอ เวอนเมนต์ เ ร ากลาย เป็นหั วหน้ าของพวก  

ลิยิสเลตีฟเคานซิล37 เป็นออปโปสิชั่นของคอเวอนเมนต์38ตรง เมื่อการ  

ภายหลังมามีเหตุการณ์ในการคอเวอนเมนต์มากขึ้น เป็นโอกาสที่เราจะได้

แทรกมือลงไปได้บ่อยๆ เราจึ่งได้ถือเอาอำนาจเอกสคิวตีฟได้ทีละน้อย  

ละน้อย จนภายหลังตามลำดับลำดับมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ เรากลายเป็น  

ตัวคอเวอนเมนต์...”39 

      

 34  หมายถึง executive หรือ บริหารราชการแผ่นดิน 

 35  หมายถึง legislative หรือ การตรากฎหมาย 

 36  หมายถึง regent หรือ ผู้สำเร็จราชการ 

 37  หมายถึง legislative council หรือ สภานิติบัญญัติ 

 38  หมายถึง opposition of government หรือ พรรคฝ่ายค้าน 

 39  จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ. “พระราชดำรัสตอบความเห็นของ  

ผู้จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. 1247,” เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูล

ความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103 และ พระราชดำรัสในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครอง  

แผ่นดิน. กรุงเทพ: อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมสนิท กฤดากร ณ เมรุวัด

ธาตุทอง พระโขนง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2510, 2510, 55-56.  
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ในแง่นี้จะเห็นได้ว่าทรงมีความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอำนาจตามแบบ

สมัยใหม่และรัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี แต่ทรงไม่เห็นความจำเป็นที่จะ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามคำกราบบังคมทูลของเจ้านายและขุนนางดังกล่าว 

เมื่อล่วงมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ทรงถูกท้าทายด้วยการก่อกบฏ ร.ศ. 130 แต่ก็ทรงตระหนักถึงแนวคิด  

เรื่องรัฐธรรมนูญ ดังทรงบันทึกในจดหมายเหตุรายวันส่วนพระองค์ไว้ว่า  

      

 

“…ถ้ามีผู้ต้องการ “คอนสติตูชั่น” จริงๆ และเปนไปได้จริงจะเปนคุณ

อย่างใดฤาไม่ แต่ถ้าแม้ต่างว่ามีคนอยู่จำพวก 1 ซึ่งตั้งใจดีจริง มีความมุ่งดี

ต่อชาติจริง จะร้องฎีกาขึ้นมาตรงๆ ขอให้มีคอนสติตูชั่นเราเองจะไม่มีความ

แค้นเคืองเลย ตรงกันข้าม เราจะยอมพิจารณาดูว่า จะสมควรยอมตาม

คำร้องขอของคนนั้นฤาไม่ ยิ่งถ้ามีคอนสติตูชั่นได้จะดียิ่ง เพราะเรารู้สึกอยู่

แล้วเหมือนกัน ว่าการที่มอบการปกครองไว้ในมือเจ้าแผ่นดินคนเดียวผู้มี

อำนาจสิทธิ์ขาดนั้น ดูเปนการเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมอยู่...”40 

      

 

แม้จะเป็นที่ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่คืบคลานเข้ามา แต่ก็ไม่มี

ความเปลี่ยนแปลงใดในรัชสมัยของพระองค์ จนในรัชกาลของพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงว่า

หากจะปกครองแบบ dictator แต่ใช้วิธีการแบบ democracy ก็เป็นการทำ

 40  มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ. จดหมายเหตุรายวัน. กรุงเทพ: 

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ. ชัชวลิต เกษมสันต์, 2517, 48-49. 
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แบบครึ่งๆกลางๆ ถ้าไม่ใช้แบบ democracy ก็กลัวฝรั่งจะติเตียนว่า 

“uncivilized” แต่ถ้าเป็นแบบ Fascist ก็อาจต้องให้มีพรรคฟาสซิสต์ “บางที

จะดีแลจะเป็น way out ที่ดีที่สุด แต่จะทำได้หรือ? ถ้าทำไม่ได้ก็ควรเตรียม

การที่จะเปลี่ยนเป็น Constitutional Monarchy โดยเร็วที่สุดที่จะทำได้...”41 

แต่หลั งจากมีพระราชหัตถเลขานี้ เพียง 23 วัน ก็ เกิดการปฏิวัติ   

24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ขึ้น42 

 

จาก“คอนสติตูชั่น”ถึง“รัฐธรรมนูญ”
ในระยะแรกชนชั้นนำสยามมักเรียกระบอบการเมืองการปกครองโดยใช้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดังนั้น คำว่าคอนสติตูชั่นจึงถูกใช้แทนเสมอมา   

แปลกแตกต่างตามสำเนียง เช่น กอนสติวชั่น กอนสติตูชั่น คอนสติตูชั่น 

คอนสติติวชั่น คอนสติตูซั่น เป็นต้น  

 41  ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ. “พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อความเห็นของนายมุสโสลินี เรื่องการศึกษาของอิตาลี,”   

แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบ “ประชาธิปไตย” ตามแนวพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. สนธิ์ เตชานันท์ รวบรวม. กรุงเทพ: 

ราชสกุลสวัสดิวัฒน์จัดพิมพ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อพระราชทาน

เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้า

รำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่ 9 

เมษายน พ.ศ. 2528, 2528, 262-263.  

 42  ดูข้อถกเถียงเรื่องความพร้อมของราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และ

ความเหมาะสม ความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และข้อถกเถียงอื่นๆ ใน

งานของ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475: พรมแดนแห่งความรู้” 

ใน ความคิด ความรู้ และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475. กรุงเทพ: 

สถาบนัสยามศกึษา สมาคมสงัคมศาสตรแ์หง่ประเทศไทย, 2533. และ แถมสขุ นุม่นนท.์ 

ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475. กรุงเทพ: สมาคมประวัติศาสตร์, 2535.   



��

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลคำว่า “constitution” 

ว่า “ธรรมนูญ”43 แต่ไม่เป็นที่นิยม เพราะคำว่า “ธรรมนูญ” หมายถึง

กฎหมายทั่ วไป ดังมีคำอธิบายของกรมหลวงราชบุรีดิ เรกฤทธิ์ ว่ า   

“พระธรรมนูญ” แปลว่า “..กฎหมายที่กำหนดศาลแลอำนาจศาลต่างๆ วิธี

แลแบบที่ศาลจะกระทำการนั้น เรียกว่าวิธีพิจารณา”44 

จนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ทำการอภิวัตน์

เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

มาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ45 คณะราษฎรจัดทำร่าง พ.ร.บ. ธรรมนูญ  

การปกครองแผ่นดินสยาม พ.ศ. 2475 ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จ  

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และทรงลงพระปรมาภไิธยพระราชทานลงมา ณ วนัที ่

27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระองค์ทรงเติมคำว่า “ชั่วคราว” กำกับต่อท้าย  

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม โดยมีพระราชกระแส

รับสั่งแก่คณะราษฎรว่าให้ใช้ พ.ร.บ. ธรรมนูญฯเป็นการชั่วคราว แล้วให้

 43  บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. รัฐธรรมนูญสถาปนา: ชีวิตและชะตากรรมของ

ประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิภาษา, 2549, 130-131.  

 44  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, กฎหมายเล่ม 1 อนุสรณ์งาน

พระราชทางเพลิงศพ พลโทอัมพร ศรีไชยยันต์ (ฉวี อัจฉะกาญจน์) ณ เมรุหน้า

พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 13 กรกฎาคม 2513, (โรงพิมพ์สำนัก

ทำเนียบนายกรัฐมนตรี. 2513), 48. 

 45 ปรีดี พนมยงค์ เรียกระบอบการปกครองใหม่นี้ว่า ระบบราชาธิปไตยภายใต้

รั ฐธรรมนูญประชาธิปไตย ดู ปรีดี พนมยงค์ . “คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์

ประชาธิปไตย,” ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, 2526, 346 ส่วนพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเรียกว่า ราชาธิปไตยตาม

รัฐธรรมนูญ (รงส. 34/2475) แต่ปัจจุบันเป็นที่เข้าใจว่าการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 

2475 เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย 
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เสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งคณะอนุกรรมการทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวรต่อไป46 

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 

2475 หลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี  พนมยงค์) แถลงต่อสภาฯ ว่า 

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน เป็นฉบับชั่วคราวที่ร่างในเวลาฉุกละหุก อาจ

บกพร่อง จึงควรให้มีอนุกรรมการตรวจแก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญ การปกครองแผ่นดิน 7 ท่าน 

โดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และหลวง

ประดิษฐมนูธรรมเป็นเลขาธิการ มีกรรมการประกอบด้วยพระยาเทพวิฑุร 

พระยามานวราชเสวี พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ พระยาปรีดานฤเบศร์ และ

หลวงสินาดโยธารักษ์47 ต่อมา พระมโนปกรณ์นิติธาดาเสนอต่อสภา  

ผู้แทนราษฎร ขอให้แต่งตั้ง อนุกรรมการฯเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่าน ได้แก่ พระยา

ศรีวิศาลวาจาและนายพลเรือโทพระยาราชวังสัน 

สำหรับชื่อเรียก “ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน” นั้น ระหว่างที่คณะ

อนุกรรมการฯร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมีผู้เสนอให้เรียกว่า “รัฐธรรมนูญ” 

แทน ซึ่งคณะอนุกรรมการก็เห็นควรใช้คำว่า “รัฐธรรมนูญ” และเป็นที่รับรู้

กันว่า ม.จ. วรรณไวทยากร วรวรรณ เป็นผู้เสนอให้ใช้คำว่า “รัฐธรรมนูญ” 

และกลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่า ถ้าผู้ร่างต้องการให้เป็นรัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวรจะใช้คำว่า  “รัฐธรรมนูญ” แต่ถ้าจะใช้เป็นฉบับชั่วคราวจะ  

เรียกว่า “ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน”48 

 46  ปรีดี พนมยงค์, ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย, 346.  

 47  บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. รัฐธรรมนูญสถาปนา: ชีวิตและชะตากรรมของ

ประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทย, 130.  

 48  วิษณุ  เครืองาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์

นิติบรรณการ, 2530, 21. 
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และรัฐธรรมนูญไทย2475-2550

5
บ ท ที่



“…ในการร่างพระธรรมนูญนี้
อนุกรรมการได้ทำการติดต่อกับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลา

จนถึงอาจจะกล่าวได้ว่า
ได้ร่วมมือกันทำข้อความตลอดในร่างที่เสนอมานี้

ได้ทูลเกล้าฯถวายและทรงเห็นชอบ
ด้วยทุกประการแล้วและที่กล่าวได้ว่าทรงเห็นชอบนั้น

ไม่ใช่แต่เพียงทรงเห็นชอบด้วย
อย่างข้อความที่กราบบังคมทูลขึ้นไป

ยิ่งกว่านั้นเป็นที่พอพระราชหฤทัยมาก…”
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ความเป็นมาและสาระสำคัญ
ของธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญไทย
2475-2550

      

      

 

 

 

 

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ที่นำมาซึ่งการร่าง

รัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับ จากนั้นจะได้กล่าวถึงกระบวนการในการร่าง

รัฐธรรมนูญ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับที่ปรากฏในคำปรารภ 

และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับแรก จนถึงฉบับ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้  

สาระสำคัญที่กล่าวถึงจะเป็นการจับสาระสำคัญที่เพิ่มเติมขึ้นจากฉบับเดิม 

หรือแสดงหลักการที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ   

      

1.พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราวพ.ศ.2475      

 1.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลง การปกครองประเทศสยามจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ จึงต้องร่าง
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รัฐธรรมนูญเพื่อปกครองประเทศและแบ่งส่วนบริหารราชการแผ่นดิน    

 1.2 กระบวนการในการร่าง

  คณะราษฎรได้จัดทำร่าง พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน

สยาม พ.ศ. 2475 ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานลงมา ณ วันที่ 27 มิถุนายน   

พ.ศ. 2475 พระองคท์รงเตมิคำวา่ “ชัว่คราว” กำกบัตอ่ทา้ยพระราชบญัญตั ิ

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม โดยมีพระราชกระแสรับสั่งแก่  

คณะราษฎรว่าให้ใช้ พ.ร.บ. ธรรมนูญฯเป็นการชั่วคราว แล้วให้เสนอสภา  

ผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร49  

  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 

2475 มีผลบังคับใช้ตามคำกราบบังคมทูลของคณะราษฎรเมื่อวันที่   

27 มิถุนายน พ.ศ. 247550     

 1.3 เจตนารมณ์

  ได้ระบุไว้ในคำปรารภของ พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน

สยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 ว่า “โดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้น โดยที่ได้

ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎร จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   

ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้...”       

 1.4สาระสำคัญ

  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม ประกอบ

ด้วย 39 มาตรา มีสาระสำคัญ ดังนี้  

 49  ปรีดี พนมยงค์, ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย, 346.   

 50  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 166 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475  
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    1. เป็นการระบุเป็นครั้งแรกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎร  

ทั้งหลาย (มาตรา 1) และกำหนดให้ผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรได้แก่ กษัตริย์ 

สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการราษฎร และศาล (มาตรา 2) 

  2. หากมีเหตุให้กษัตริย์ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ หรือไม่อยู่ใน

พระนคร ให้คณะกรรมการราษฎรทำหน้าที่แทนกษัตริย์ (มาตรา 5)  

  3. จำกัดพระราชอำนาจของกษัตริย์ กล่าวคือ หากจะทรงทำการ

ใดๆ ต้องมีคณะกรรมการราษฎรลงนามกำกับ (มาตรา 7) และหากไม่ทรง

ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติที่ทูลเกล้าฯ ไปภายใน 7 วัน สภา  

ผู้แทนราษฎรสามารถลงมติยืนยันและประกาศใช้ได้ (มาตรา 8) 

  4. ธรรมนูญฯ กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีที่มาของสมาชิก

แตกต่างกัน โดยกำหนดเป็น 3 สมัย (ระยะ) (มาตรา 10) 

      4.1  สมัยที่หนึ่ง ให้ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารแต่งตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว 70 คน 

      4.2  สมัยที่สอง จัดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 ประเภท 

ประเภทแรก ให้สมาชิกสมัยแรกเลือกกันเอง ประเภทที่

สอง ให้มีการเลือกตั้ง โดยแต่ละจังหวัดมีสมาชิก 1 คน 

หากมีประชากรมากกว่า 100,000 คน และเศษเกิน

มากกว่า 50,000 คน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เพิ่มอีกหนึ่งคน  

      4.3  ในสมัยที่สาม ในระยะเวลา 10 ปี หากมีประชากรที่มี

สิทธิเลือกตั้งทั่วราชอาณาจักรได้รับการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาเกินกึ่งหนึ่ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งทางอ้อม 

  5. มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงเลือกตั้งและลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง (มาตรา 11-14) 

  6. กำหนดระเบียบวาระการประชุม (มาตรา 18-27) 
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  7. กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการราษฎร (มาตรา 28-31) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการราษฎร อำนาจในการเจรจาข้อตกลงและ

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ การประกาศสงคราม ซึ่งกษัตริย์จะทรงใช้ได้

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการราษฎร (มาตรา 32-37) 

  8. การกำหนดให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามกฎหมายและ

กระบวนการศาลในเวลานั้น (มาตรา 39)      

ถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตามความในมาตรา 10 แต่ก็ไม่มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เนื่องจาก

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475  

อันเป็นผลจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2475 

      

2.รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรสยามพ.ศ.2475
 2.1 เหตุการณ์นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  โดยที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแส

รับสั่งแก่คณะราษฎรว่าให้ใช้ พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม

ชั่วคราว พ.ศ. 2475 เป็นการชั่วคราว แล้วให้เสนอสภาผู้แทนราษฎร  

เพื่อตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อไป    

 2.2กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 มีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 247551 การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กระทำโดย

 51  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 529 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
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คณะอนุกรรมการร่างธรรมนูญการปกครองที่ถูกแต่งตั้งจากสภาผู้แทน

ราษฎร52  ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญมีการประนีประนอมระหว่าง  

คณะราษฎร ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ ่และพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในสภาผู้แทนราษฎรด้วย 

ดังปรากฏในคำแถลงของประธานอนุกรรมการ ฯ ต่อสภาฯ ว่า 

 

 

“…ในการร่ างพระธรรมนูญนี้ อนุกรรมการได้ทำการติดต่อกับ  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลา จนถึงอาจจะกล่าวได้ว่า ได้ร่วมมือกันทำ

ข้อความตลอดในร่างที่เสนอมานี้ ได้ทูลเกล้าฯถวาย และทรงเห็นชอบ   

ด้วยทุกประการแล้ว และที่กล่าวได้ว่าทรงเห็นชอบนั้น ไม่ใช่แต่เพียงทรง

เห็นชอบด้วย อย่างข้อความที่กราบบังคมทูลขึ้นไป ยิ่งกว่านั้น เป็นที่  

พอพระราชหฤทัยมาก…”53 

      

 52  ตามรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 1/2475 วันที่ 28 มิถุนายน 

พ.ศ.2475 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา  ประธานอนุกรรมการฯ 

พระยาเทพวิทูร พระยามานวราชเสวี พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ พระยาปรีดานฤเบศร์ 

หลวงประดิษฐ์มนูธรรม หลวงสินาดโยธารักษ์ ต่อมา พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 

ประธานอนุกรรมการฯแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร และขอแต่งตั้งอนุกรรมการอีก   

2 ท่าน คือ พระยาศรีวิศาลวาจา และนายพลเรือโทพระยาราชวังสัน ดู รายงาน  

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 27/2475 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2475 

 53  รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 34/2475 24 พฤศจิกายน 2475 
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  สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญโดยใช้วิธีพิจารณา

แบบอนุกรรมการเต็มสภา และพิจารณาแบบเรียงมาตรา เพื่อเร่งพิจารณา

ให้เสร็จทันกำหนดฤกษ์พระราชทานรัฐธรรมนูญในวันที่ 10 ธันวาคม   

พ.ศ. 247554      

 2.3เจตนารมณ์

  เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรของประเทศสยาม 

 2.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475  มีทั้งหมด    

68 มาตรา  โดย แบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่หมวด 1 พระมหากษัตริย์  

หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยาม  หมวด 3 สภาผู้แทนราษฎร  

หมวด 4 คณะรัฐมนตรี หมวด 5 ศาล หมวด 6 บทสุดท้าย เป็นหมวด

พิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และหมวด 7 การใช้รัฐธรรมนูญและ

บทเฉพาะกาล สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 

2475 มีดังนี้55  

  1. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวสยามมีพระมหากษัตริย์ 

เป็นประมุข ทรงใช้อำนาจโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตย

แบ่งเป็นสามส่วน โดยมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ มีคณะ

รัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร และศาลเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการ 

 54  รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 34/2475  24 พฤศจิกายน 2475 

 55  วิภาลัย ธีรชัย, การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับ  

ต่าง ๆ (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิต

วิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), 131-132.  
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  2. พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใด

จะละเมิดมิได้ ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพ ตามรัฐธรรมนูญกำหนดต้องทรง

เป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีพระราชอำนาจ  

ในการประกาศสงคราม ลงนามในสัญญา สันติภาพ ทำสนธิสัญญากับนานา

ประเทศ และยังทรงมีพระราชอำนาจที่จะพระราชทานอภัยโทษ ทรงเรียก

และปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนยุบสภาผู้แทนราษฎร 

  3. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ

สภาผู้แทนราษฎร และให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้จัดตั้งคณะรัฐมนตรี 

  4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี   

มีสมาชิก 2 ประเภท ประกอบด้วย สมาชิกประเภทที่หนึ่งมาจากการ  

เลือกตั้ง 2 ชั้น โดยราษฎรชาย หญิงที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติ

ไทยตามกฎหมาย และภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. เลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2475 โดยจัดการเลือกผู้แทนตำบล แล้วให้ผู้แทน

ตำบลเลือกผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่ง 

  ส่วนสมาชิกประเภทที่สองได้รับแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์   

ตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี และจะยกเลิกโดยกำหนดระยะเวลาไว้ว่า

หากมีจำนวนราษฎรผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจบ  

การศึกษาขั้นประถมศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด หรือในระยะเวลา 10 ปี 

  5. กำหนดให้พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป ไม่ว่า

จะทรงอิสริยยศโดยกำเนิดหรือโดยแต่งตั้งก็ตาม ย่อมดำรงอยู่ในฐานะเหนือ

การเมือง 

  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกเสนอแก้ไข 3 ครั้ง ครั้งแรกคือ รัฐธรรมนูญ

แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พ.ศ. 2482 มีผลให้ เปลี่ยนชื่อ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 เป็น รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามเป็น

ประเทศไทย56 

  ครั้งที่สอง คือ รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะกาล 

พ.ศ. 2483 มีผลให้ยืดเวลาการใช้บทเฉพาะกาลจาก 10 ปี ขยายเป็น   

20 ปี และสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 ประเภท จำนวน

เท่ากัน สมาชิกประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งตามมาตรา 16, 17 ส่วน

สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.   

ว่ าด้ วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรในระหว่ างวันที่ ใช้

บทเฉพาะกาล57 

  การแก้ไขครั้งที่สาม คือ รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วย  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2485 มีผลให้สามารถ  

ตราพระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลาดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรครั้งละไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีพฤติการณ์กระทบต่อนโยบาย

ภายในหรือภายนอก ซึ่งไม่อาจจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อครบกำหนด

วาระ 4 ปีได้58  เนื่องจากสงครามหาเอเชียบูรพา 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 มีผลบังคับใช้

จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 248959 

       56  ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 56 ตอนที ่44 หนา้ 980, วนัที ่6 ตลุาคม พ.ศ. 2482 

 57  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 57 ตอน 36 น. 459, วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2483 

 58  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอน 75 น. 2356, วันที่ 3 ตุลาคม 2485 

 59  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 63 ตอน 30 น. 318, วันที่ 10 พฤษภาคม 2489 

ต้องกล่าวด้วยว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 ถูกนำมาประกาศใช้
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3.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2489
 3.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดจากความริเริ่มของนายปรีดี พนมยงค์ 

(หลวงประดิษฐมนูธรรม) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและรัฐบุรุษอาวุโส  

ได้หารือกับนายควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรีว่ า รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 ใช้มาถึง 14 ปีแล้ว โดยที่สถานการณ์

บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงควรที่จะยกเลิกบทเฉพาะกาล  

ในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมกับ

สภาพการณ์      

 3.2 กระบวนการในการร่าง

  นายควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรีจึงปรึกษากับสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง กับคณะผู้ก่อการ โดยนายควงได้นำเรื่อง

เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 จาก

นั้นรัฐบาลได้เสนอญัตติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรให้ตั้งคณะกรรมาธิการ  

วิสามัญเพื่อพิจารณาค้นคว้าตรวจสอบว่าควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญในประเด็นใดบ้างในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 248860   

อีกครั้งตามคำกราบบังคมทูลของคณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามซึ่งเป็นผู้นำ  

การรัฐประหาร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ดู รายงานการประชุมสภา  

ผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2494 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 

ด ูราชกิจจานุเบกษา เล่ม 69 ตอน 15 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 

 60  ศุภกาญจน์  ตันตราภรณ์, รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : การศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2489  และรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

��

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯชุดนี้ทำหน้าที่ในระหว่างความผันผวนทาง  

การเมือง นับจากรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ (ครั้งที่ 1 : 1 สิงหาคม 2487 

– 17 กรกฎาคม 2488) รัฐบาลนายทวี บุณยเกตุ (31 สิงหาคม –   

17 กันยายน 2488) จนถึงรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (17 กันยายน 

2488 – 24 มกราคม 2489) ซึ่งประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา  

ผู้แทนราษฎร อันมีผลให้การทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญต้องสิ้นสุด

เพียงการเสนอความคิดเห็นเห็นในประเด็นสำคัญที่สมควรแก้ไขรวม   

7 ประเด็น61 

มหาบณัฑติ ภาควชิานติศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั,  2540), 14. ดรูายละเอยีด 

และข้อถกเถียงใน บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, ชีวประวัติธรรมนูญการปกครองและ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2520, 19-21. 

 61  ได้แก่ การยกเลิกสมาชิกประเภทที่ 2 ตามที่ได้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2475, การยกเลิกบทบัญญัติที่ให้พระบรม
วงศานุวงศ์อยู่ เหนือการเมือง (ตามมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475),   
การกำหนดให้ผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติมี 2 สภา ประกอบด้วยสภาอาวุโส (ต่อมาเรียกว่า 
พฤฒสภา) และสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงสภาผู้แทนราษฎรเพียง  
สภาเดียว, การให้สภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง, กำหนดให้สภาอาวุโส
ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตัวแทนของตนมาทำการเลือกตั้ง โดยผู้สมัครรับ
เลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี (ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรกำหนดเป็น 40 ปี) และมี
คุณวุฒิหรือความชำนาญในราชการ, พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี  
โดยประธานสภาผู้แทนและประธานสภาอาวุโสเป็นผู้ลงนามรับสนอง แต่บุคคลที่ดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ   
โดยถือว่า เมื่อเป็นผู้ซึ่งสมควรได้รับความไว้วางใจของสภานิติบัญญัติแล้ว ก็อาจได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ (ต่อมาสภาผู้แทนกำหนดให้ประธาน  
พฤฒสภาและประธานสภาผู้แทนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเฉพาะตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีเท่านั้น), กำหนดให้รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนและสภาอาวุโส จะเป็น
ข้าราชการประจำไม่ได้ ซึ่งเป็นหลักการที่ต่างไปจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2475   
ที่อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 เป็นข้าราชการประจำได้   
ดูรายละเอียดใน ไพโรจน์  ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ, บทกฎหมายและเอกสารใน
ทางการเมืองของประเทศไทย, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2519), 123-124 
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  จากนั้นรัฐบาลชุดรักษาการโดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช แต่งตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นใหม่อีกชุดหนึ่ง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและ

เรียบเรียงประเด็นสำคัญทั้ง 7 ประเด็น มายกร่างขึ้นเป็นรัฐธรรมนูญใหม่ 

คณะกรรมการชุดใหม่นี้มีพระยามานวราชเสวีเป็นประธานคณะกรรมาธิการ

รวบรวมความคิดเห็น62 คณะกรรมาธิการชุดนี้ได้ทำการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ใหม่ทั้งฉบับ แทนที่จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังที่แถลงครั้งแรก63 

  เมื่อยกร่างฯเสร็จ คณะกรรมการฯนำเสนอคณะรัฐมนตรี และ  

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้รับร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่มีการแก้ไข และให้

สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรประเภทที่ 2 จำนวน 7 คน64 เสนอร่าง

รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489  

 62  พระยามานวราชเสวี นายพิชาญ บุลยง พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร นายเดือน 

บุนนาค พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ นายถวิล  อุดลนายไพโรจน์  ชัยนาม  ดูรายละเอียด

ใน ดำรง  อิ่มวิเศษ, การร่างรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2489 และการเมือง

ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), 56-57. 

ในจำนวนนี้มีกรรมการเพิ่มจากคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดก่อน 2 ท่าน คือ นายถวิล 

อุดล  และนายไพโรจน์  ชัยนาม 

 63  โภคิน พลกุล. เอกสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

รามคำแหง, 2526), 20 ; ดำรง อิ่มวิเศษ, การร่างรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 

2489 และการเมืองภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ, 58 

 64  ดงัมรีายนามดงันี ้พระยามานวราชเสว ีม.ร.ว. เสนยี ์ปราโมช นายดเิรก  ชยันาม 

นายยล  สมานนท์ พล.ท. หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต นายทองเย็น หลีละเพียร (หลวง  

อรรถสารประสิทธิ์) นายทองเปลว  ชลภูมิ ดู ดำรง  อิ่มวิเศษ. การร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับพุทธศักราช 2489 และการเมืองภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ, 58, 

86   
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  สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ  

ในวาระที่สอง หลังจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ  

ในวาระที่สาม ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 32/2489 เมื่อวันจันทร์ที่ 

29 เมษายน พ.ศ. 2489 ร่างรัฐธรรมนูญผ่านการพิจารณาของสภา  

ผู้แทนราษฎรและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 248965 

 3.3เจตนารมณ์

  เพื่อปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง 

ซึ่งบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงควรยกเลิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประเภทที่สอง (ส.ส. แต่งตั้ง) และบทบัญญัติอื่นๆ ให้สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและให้ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น      

 3.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 มีทั้งหมด   

96 มาตรา โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่หมวด 1 พระมหากษัตริย์  

หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยาม หมวด 3 อำนาจนิติบัญญัติ   

สภาผู้แทนราษฎร หมวด 4 อำนาจบริหาร หมวด 5 อำนาจตุลาการ  

หมวด 6 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  และหมวด 7 บทสุดท้ายและ

บทเฉพาะกาล สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ  

  1. การยกเลิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท 2 (ที่มาจาก  

การแต่งตั้ง) ให้อำนาจนิติบัญญัติประกอบด้วย 2 สภา คือ พฤฒสภา และ

สภาผู้แทนราษฎร รวมเรียกว่า รัฐสภา (มาตรา 17) 

  สมาชิกพฤฒสภาประกอบด้วยผู้ซึ่งองค์การเลือกตั้งสมาชิก  

พฤฒิสภาเป็นผู้เลือกตั้ง (โดยกำหนดวิธีการเลือกตั้งไว้ในบทเฉพาะกาล) 
 65  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 63 ตอน 30 น. 318, วันที่ 10 พฤษภาคม 2489 
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ทั้งยังกำหนดต่อไปว่า จะต้องมีกฎหมายวิธีการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา 

(แต่ยังไม่ทันถึงกำหนดการร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  

พฤฒสภา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถูกยกเลิกโดยการรัฐประหาร พ.ศ. 2490) 

  2. สมาชิกสภาผู้แทนมาจากการเลือกตั้ง (มาตรา 29) 

  3. ให้รัฐสภามีอำนาจสูงสุดในการตีความรัฐธรรมนูญ (มาตรา 

86)  

  4. มีบทบัญญัติห้ามข้าราชการประจำเป็นรัฐมนตรี มีผลให้แยก

การเมืองออกจากข้าราชการประจำ (มาตรา 66) 

  5. บัญญัติให้มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจำนวน 15 คนขึ้น  

เป็นครั้งแรก แต่ทำหน้าที่ตีความเฉพาะส่วนที่ขัดแย้งระหว่างศาลกับ  

การบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา 88, 89) 

  คณะรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 เข้ายึดอำนาจ  

การปกครองประเทศ และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 ยังผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2489 ต้องถูกยกเลิกไปหลังจากประกาศใช้ได้เพียง 1 ปี   

6 เดือน 

 

4.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2490      

 4.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 

เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ของประเทศไทย ประกาศใช้โดยการรัฐประหาร

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ซึ่งในแถลงการณ์ของคณะรัฐประหาร
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ฉบับที่ 1-3 เรียกตัวเองว่า “คณะทหาร” จนในฉบับที่ 4 จึงได้ลงนาม 

พล.ท. ผิน ชุณหะวัณ ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทย 

และระบุว่า มีจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศ

ไทย คณะรัฐประหารได้จัดตั้ง “กองบัญชาการทหารแห่งประเทศไทย” เมื่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 249066  

  คณะรัฐประหารยังได้ตราพระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุข

เพื่ อ ให้การดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่ วคราว) ลงวันที่ 9 

พฤศจิกายน พ.ศ.2490 โดยให้อำนาจฝ่ายทหารสามารถจับกุมคุมขัง

บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะขัดขวางการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญใหม่ 

(ความในมาตรา 4) พระราชกำหนดนี้ยกเลิกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

พ.ศ. 249067 

  มีข้อสังเกตด้วยว่าเมื่อคณะรัฐประหารเริ่มก่อการยึดอำนาจและ

แบ่งสายปฏิบัติการเพื่อจับกุมบุคคลสำคัญทางฝ่ายรัฐบาล กำลังส่วนหนึ่ง

นำโดย น.อ.กาจ กาจสงคราม พ.ท.ถนอม กิตติขจร และนายประพันธ์   

ศิริกาญจน์ ได้นำร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 ไปให้  

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ลงนาม โดย ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ 

จักรพันธ์ บุตรเขยของ พ.อ.กาจ เป็นผู้พาไปเข้าเฝ้ากรมขุนชัยนาทนเรนทร

เพื่อทรงลงพระนาม พระยามานวราชเสวีผู้สำเร็จราชการอีกท่านมิได้ลง

นาม เนื่องจากคณะของ น.อ.กาจไปพบพระยามานวราชเสวีที่บ้าน   

แต่พระยามานวราชเสวี ผู้สำเร็จราชการอีกท่านไม่อยู่ที่บ้าน ดังนั้น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 จึงขาด  

ผู้สำเร็จราชการอีกหนึ่งคนลงนามจึงจะครบสมบูรณ์  แม้จะมีผู้ตั้งข้อสังเกตุ

 66  ดูรายชื่อคณะรัฐประหารใน สุชิน ตันติกุล, รัฐประหาร 2490 (กรุงเทพฯ : 

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2515), 102-104. 

 67  ไพโรจน์  ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารในทางการเมือง

ของประเทศไทย, 128.  
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ว่าการลงพระนามโดยกรมขุนชัยนาทนเรนทรซึ่งลงพระนามแทนคณะ  

ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินว่า อาจจะเป็นการไม่สมบูรณ์ เพราะการกระทำใดๆ 

ในนามของคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินควรจะต้องลงนามทุกคนในคณะฯ 

จึงจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์68  

  อย่างไรก็ดี คณะรัฐประหารได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2490 โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหาร

แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ69       

 4.2กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีฉายาว่า “รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่ม” เนื่องจาก

ขณะที่ทำการร่าง น.อ.กาจ กาจสงคราม ผู้อำนวยการร่างรัฐธรรมนูญได้นำ

ไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มน้ำ บางคนเรียกว่าฉบับตุ่มแดงหรือรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่ม70 

 68  สุชิน  ตันติกุล, รัฐประหาร 2490, 97 ; สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, แผนชิงชาติ
ไทย (กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์, 2534), 100 และศุภกาญจน์  ตันตราภรณ์, 
รฐัธรรมนญูและสถาบนัการเมอืง : การศกึษารฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช  2489  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช  2490 (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  ภาควิชานิติศาสตร์, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), 79-80 

 69  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 64 ตอนที่ 53 ฉบับพิเศษ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2490 ดูข้อวิจารณ์ของนายปรีดี พนมยงค์ประกอบ โดยปรีดีได้วิจารณ์ว่า ถ้าหาก  
กรมขุนชัยนาทนเรนทรไม่ยอมลงพระนามแทนองค์พระมหากษัตริย์ก็จะไม่เกิดระบบ
แห่งรัฐธรรมนูญใต้ตุ่มซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับ  
ในเวลาต่อมา (ปรีดี  พนมยงค์, ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย, 426-441 

 70  คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกอบด้วย พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ อธิบดี
ศาลฎกีา พ.อ.สวุรรณ เพญ็จนัทร ์เจา้พระธรรมนญูทหารบก, นายเขมชาต ิบณุยรตัพนัธ,์  
นายเลื่อน พงษ์โสภณ, ร.อ. ประเสริฐ สุดบรรทัด  และคนอื่นๆ  ดู วิภาลัย ธีรชัย, การ
ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับต่าง ๆ, 180-181 ; สุชิน  
ตันติกุล, รัฐประหาร 2490, 112 
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  คณะรัฐประหารยังประสบกับปัญหาเรื่องความชอบธรรม กล่าว

คือ การล้มล้างรัฐบาลเก่าและตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยที่รัฐบาลชุดเก่ายังมิได้  

ลาออกนั้นจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จนคณะรัฐประหารต้องออก

แถลงการณ์ฉบับที่ 15 เพื่อยืนยันความชอบธรรมของคณะรัฐประหารและ

รัฐบาลมีใจความว่า 

 

 

“… การกระทำรัฐประหารในชั้นแรกเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบัน แต่เมื่อได้กระทำรัฐประหารสำเร็จจนผู้กระทำ

รัฐประหารได้เข้าครองอำนาจอันแท้จริงในรัฐแล้ว ผู้กระทำรัฐประหารก็เป็น

รัฎฐาธิปัตย์ มีอำนาจเลิกล้มรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ใช้อยู่ได้ และอาจ

ออกรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหม่ได้ บรรดาการกระทำที่ได้เป็นการละเมิด

รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ใช้อยู่เดิมย่อมไม่เป็นการละเมิดต่อไป ฉะนั้นเมื่อ

คณะทหารได้ก่อรัฐประหารสำเร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ขอพระราชทานให้

ตรารัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้แล้ว รัฐธรรมนูญฉบับเดิมย่อมเป็นอันล้มเลิก

ไป โดยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีชุดเก่าซึ่งแต่งตั้งโดยอาศัยตามรัฐธรรมนูญเดิม  

ก็ต้องหมดไปด้วย ไม่จำเป็นจะตั้งให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมลาออก ฉะนั้น  

ในกรณีนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีโดยอาศัย

อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทีเดียว และขอได้โปรดเข้าใจเพิ่มเติม

ด้วยว่า ไม่ใช่แต่คณะรัฐมนตรีเท่านั้นที่หมดไปในตัว แม้สถาบันต่าง ๆ ที่มี

อยู่ตามรัฐธรรมนูญเดิม เช่น พฤฒสภาและสภาผู้แทนก็เป็นอันเลิกล้มไป  

ในตัวด้วยเหมือนกัน”71      

 71  สุชิน  ตันติกุล, รัฐประหาร 2490, 160-161 



��

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

 4.3เจตนารมณ์

  เพื่อแก้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและความเสื่อมทรามในทาง  

ศีลธรรม      

 4.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2490 มีทั้งหมด   

98  มาตรา  โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวด ได้แก่หมวด 1 พระมหากษัตริย์  

หมวด 2 อภิรัฐมนตรี หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยาม หมวด 4  

อำนาจนิติบัญญัติ หมวด 5 อำนาจบริหาร  หมวด 6 อำนาจตุลาการ   

หมวด 7 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  และหมวด 8 บทสุดท้ายและ

บทเฉพาะกาล สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้แก่ 

  1 . ให้ อำนาจนิติ บัญญัติ ประกอบด้ วย วุฒิ สภากับสภา  

ผู้แทน โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งวุฒิสมาชิก และมีจำนวนเท่ากับ

สมาชิกสภาผู้แทน (มาตรา 6 และ 33) ให้วุฒิสภามีอำนาจเท่ากับสภา  

ผู้แทนในการเสนอร่างกฎหมาย (มาตรา 30) และสามารถลงมติร่วมกับ

สภาผู้แทนในการลงมติความไว้วางใจคณะรัฐมนตรี (มาตรา (4) และ

มาตรา 77)  

  2. เพิ่มหมวดว่าด้วยอภิรัฐมนตรี ให้มีคณะอภิรัฐมนตรีจำนวน   

5 คน เป็นผู้บริหารราชการในพระองค์ และถวายคำปรึกษาแด่พระมหา-

กษัตริย ์(มาตรา 13 และ 14) โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง (มาตรา 9) 

ให้อภิรัฐมนตรีมีหน่วยราชการขึ้นอยู่ตามแต่จะประกาศพระราชกฤษฎีกา 

(มาตรา 18) ทั้งที่ตั้งทบวงการเมืองขึ้นใหม่ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ 

และอภิรัฐมนตรียังสามารถมอบหมายให้รัฐมนตรีบัญชาหน่วยราชการตาม

ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 19) 
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  3. ในหมวดอำนาจนิติบัญญัติ มีการเปลี่ยนคำเรียกสภา  

ผู้แทนราษฎรเป็นสภาผู้แทนมีวาระ 4 ปี กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนต้อง

ไม่เป็นข้าราชการประจำ (มาตรา 37) กลับมาใช้คำว่าวุฒิสภา แทนคำว่า

พฤฒสภา โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเท่ากับจำนวน

สมาชิกสภาผู้แทน (มาตรา 33) กำหนดวาระ 6 ปี โดยในวาระแรก  

เมื่อครบสามปี ให้จับสลากออกกึ่งหนึ่ง (มาตรา 34) 

  4. ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทน วุฒิสภาอาจประชุมได้ โดยนัย  

คือ การให้ทำหน้าที่รัฐสภา (มาตรา 36) 

  5. คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยบุคคลที่พระมหากษัตริย์ทรง  

แต่งตั้งจำนวน 15-25 คน และให้ประธานคณะอภิรัฐมนตรีลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการ ส่วนรัฐมนตรีจะเป็นข้าราชการประจำไม่ได้ (มาตรา 

74 และมาตรา 77) 

  6. ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีจะยกเลิกหรือ

แก้ไขนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนไม่ได้ เว้นแต่จะเสนอขอรับพระบรม

ราชวินิจฉัยและได้รับพระบรมราชานุญาต (มาตรา 77) 

  7. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระทำได้โดยความเห็นชอบ

ของรัฐสภา (มาตรา 93) ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งสภาผู้แทน  

ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภา 

  8 . กำหนดให้มี สภาร่ างรั ฐธรรมนูญ และกำหนดให้ ร่ า ง

รัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นภายใน 180 วัน (ตามมาตรา 95  ทวิ 95 ทวิ 95 

จัตวา  95 เบญจ 95 ฉ  95 สัปต  และ 95 อัฏฐ) ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ครั้งที่ 2   
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 แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แต่มี  

การแก้ไขเพิ่มเติมถึง 3 ครั้ง โดยวุฒิสภาได้กระทำหน้าที่รัฐสภาและแก้ไข  

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึง 2 ครั้ง คือ ครั้ งแรก รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2490 ลงวันที่   

5 ธันวาคม พ.ศ. 2490  และครั้งที่สอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2491 ลงวันที่ 23 มกราคม 

พ.ศ. 2491 และเมื่อมีสภาผู้แทนก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2491 

ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2491 โดยการแก้ไขกระทำโดยความเห็นชอบ

จากเสียงข้างมากปกติเท่านั้น โดยมีสาระสำคัญคือ 

 ครั้งแรก เป็นการแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ

ชั่วคราว ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2490 

เป็นการแก้ไขการเลือกตั้งโดยใช้วิธีรวมเขตจังหวัดและกำหนดจำนวน

ราษฎรสองแสนคนต่อสมาชิกสภาผู้แทน 1 คน ถ้าหากมีจำนวนราษฎร  

เกินสองแสนคน ให้เพิ่มจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนเพิ่มอีกหนึ่งคนต่อจำนวน

ราษฎรทุกสองแสนคน เศษของสองแสนถ้าถึงหนึ่งแสนหรือมากกว่านั้นก็ให้

นับเป็นสองแสน 

 นอกจากนี้ยังได้นำบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 

2475 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พทุธศกัราช 2479 มาใช ้และมพีระราชบญัญตั ิ

การเลือกตั้งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2490 มาแก้ไขโดยวางวิธีการเกี่ยวกับ  

การรวมเขตจังหวัด 

 ครั้งที่สอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2491 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2491 เป็นการแก้ไขเพื่อ

ให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพิ่มอีก 4 กรณี คือ การแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กำหนด  

ข้อบังคับว่าด้วยวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภา  



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

��

ร่างรัฐธรรมนูญ และการปรึกษาร่างรัฐธรรมนูญ (ในมาตรา 70) นอกจากนี้ 

ยังได้เพิ่มเติมบทบัญญัติให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการ กรณีที่ รั ฐสภามีมติ ให้นำร่างรัฐธรรมนูญ และกำหนด  

รายละเอียดของสภาร่างฯที่มา คุณสมบัติของสมาชิก ตลอดจนกำหนด

แนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญ 

 ครั้งที่สาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2491 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2491 การแก้ไขครั้งนี้ 

เพื่อเพิ่มบทบัญญัติให้เอกสิทธิ์ความคุ้มกันแก่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  

ในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมสภาฯ (มาตรา 50 และมาตรา 95 นว)72 

 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 

เนื่องจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

 

5.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 พุทธศักราช2492
 5.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ 

  ในการรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 คณะ

รัฐประหารได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2490 ซึ่งกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร       

 5.2กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

     เมื่อนายควง อภัยวงศ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นขึ้น

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่า รัฐบาลจะจัดการเลือกตั้งสมาชิก
 72  ไพโรจน์  ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารในทางการเมือง

ของประเทศไทย, 128-130 



��

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

สภาผู้แทนราษฎรก่อน จึงตั้งกรรมาธิการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

ต่อไป73 

  ตอ่มาในวนัที ่18 ธนัวาคม พ.ศ. 2490 รฐับาลนายควง อภยัวงศ ์

ได้เสนอ “ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2490” ให้วุฒิสภา ทำหน้าที่รัฐสภา

ขณะนั้น พิจารณา โดยมีสาระสำคัญคือ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ทั้งนี้ 

รัฐบาลเสนอวิธีร่าง 3 วิธี ได้แก่ การตั้งกรรมาธิการยกร่างหรือให้ราษฎร

เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อทำการร่างและเพื่อประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแล้ว  สภาร่างรัฐธรรมนูญก็ยุบเลิกไปในตัว หรือวิธีสุดท้ายให้

รัฐสภาเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อร่างเสนอต่อรัฐสภา74 

  แม้รัฐบาลเห็นว่า ควรจะจัดให้มีกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ  

ให้เสร็จสิ้นก่อนจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเมื่อมีการเลือก

สภาผู้แทนราษฎรแล้วจึงให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของกรรมาธิการร่วมกัน

กับวุฒิสภาในฐานะรัฐสภา โดยรัฐบาลให้เหตุผลว่าเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับ

ถาวรใช้โดยเร็ว แต่ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 15 คน เพื่อ

พิจารณาวิธีการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการชุดนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภา 

11 คน และสมาชิกรัฐสภา 4 คน ที่ประชุมวุฒิสภายังได้ตั้งข้อสังเกตว่า

รัฐบาลและวุฒิสภาควรจะรอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนเสียก่อน 

เมื่อมีสภาผู้แทนและวุฒิสภาจึงค่อยพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่วมกัน 

 73  ไพโรจน์  ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารในทางการเมือง

ของประเทศไทย, 131. 

 74  สุนีย์  อธิมุติภาพ, การร่างรัฐธรรมนูญ 2492 (วิทยานิพนธ์ปริญญา  

รฐัศาสตรมหาบณัฑติ แผนกวชิาการปกครอง บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 

2518), 20 
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  คณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ได้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเสนอมาโดยกำหนด

ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วย สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภา   

มีความเป็นอิสระจากรัฐสภา มีกำหนดระยะเวลาร่าง และการลงมติ จากนั้น

จึงทูลเกล้าฯถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

      คณะกรรมาธิการวิสามัญนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

เสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2491 และประกาศ

ใช้เป็น “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ ไข  

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491” เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2491 

สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขครั้งนี้คือให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ   

ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 40 คน75 สภาร่าง

รัฐธรรมนูญจะต้องร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จใน 180 วันนับแต่วันที่ได้

ทำการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จให้เสนอ

ร่างฯ ต่อรัฐสภา หลังจากรัฐสภาลงมติแล้ว สถานภาพของสภาร่าง

รัฐธรรมนูญก็สิ้นสุดลง (มาตรา 95 เบญจ) 

  ส่วนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนั้น รัฐสภามีอำนาจเพียงลงมติ

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น การลงมติให้ใช้เสียง  

ข้างมากธรรมดา ถ้าหากผ่านความเห็นชอบก็ให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย  

พระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมีประธานวุฒิสภาลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา 95 สัตต) แต่หากพระมหากษัตริย์

ไม่ทรงเห็นชอบและไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานให้ภายใน   

 75  โดยเป็นสมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 10 คน จาก

สมาชิกสภาผู้แทน 10 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ   

4 ประเภท ประเภทละ 5 คน ดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2490 

มาตรา 95 ทวิ, 95 ตรี 
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180 วันนับตั้งแต่วันที่ได้นำขึ้นทูลเกล้าถวาย หรือกรณีที่รัฐสภาลงมติไม่ให้

นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯถวาย ก็จะต้องเริ่มกระบวนการร่างใหม่คือ 

ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ (มาตรา 95 อัฏฐ)76 

  สภาร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2490 

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2491 มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมคือถูกเลือก

โดยรัฐสภา 

  กระบวนการสำคัญอีกประการหนึ่งของการร่างรัฐธรรมนูญ คือ 

การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรซึ่งถูกกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 

2491 โดยเป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน

ต่อผู้แทนหนึ่งคน ยังผลให้มีสมาชิกสภาผู้แทน 100 คน โดยพรรค  

ประชาธิปัตย์ได้รับเลือก 53 ที่นั่ ง พรรคประชาชน 12 ที่นั่ ง พรรค

ธรรมาธิปัตย์ 5 ที่นั่ง และสมาชิกอิสระไม่สังกัดพรรค 30 ที่นั่ง ดังนั้น   

พรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรคธรรมาธิปัตย์และ  

พรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้าน  

  นายควง อภัยวงศ์ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ แต่นายควงก็ถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งในวันที่   

6 เมษายน พ.ศ. 2491 โดยคณะรัฐประหารกล่าวว่ารัฐบาลไม่สามารถ  

แก้ไขปัญหาค่าครองชีพได้สำเร็จ และฝ่ายตรงข้ามมีความเคลื่อนไหว  

เพื่อยึดอำนาจคืน และมีมติให้จอมพล ป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่ง  

นายกรัฐมนตรีแทน  

  ท่ามกลางความผันผวนทางการเมือง รัฐสภาโดยวุฒิสภาและสภา

ผู้แทนได้ดำเนินการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญตาม “ข้อบังคับว่าด้วยวิธี

การสมัครรับเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

 76  ไพโรจน์  ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารในทางการเมือง

ของประเทศไทย, 130-133 
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พ.ศ. 2491” ซึ่งร่างโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญที่เลือกจากสมาชิกของ

ทั้งสองสภา สภาละ 7 คน รวมเป็น 14 คน และเสนอต่อรัฐสภา ที่ประชุม

รัฐสภาได้พิจารณารับหลักการและให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดเดิมเป็น

คณะกรรมาธิการ ต่อมารัฐสภาได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบังคับนี้ตามที่

กรรมาธิการเสนอ และเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสำหรับตรวจนับคะแนนใน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 42 คน77 รัฐสภาได้ประชุมร่วมเพื่อ

เลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 249178 

  เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญประชุมครั้งแรกได้เลือกเจ้าพระยา  

ศรีธรรมาธิ เบศเป็นประธานสภาฯ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ เป็น  

รองประธานฯ และนายหยุด แสงอุทัย เป็นเลขาธิการ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ได้ดำเนินการมาโดยลำดับ ในที่สุด สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อลงมติ

ร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

จากนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศนำร่างรัฐธรรมนูญ

เสนอต่อรัฐสภาในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2492 เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา

ซึ่งใช้เวลาพิจารณาโดยการประชุมถึง 11 ครั้ง จึงได้มีการลงมติเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2492 โดยรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาร่าง

รัฐธรรมนูญได้เพียงการอภิปรายและลงมติให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

เท่านั้น ดังนั้นในขั้นการพิจารณาของรัฐสภาจึงไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ   

ผลการลงมติร่างรัฐธรรมนูญรัฐสภามีมติเห็นชอบ79 ประธานวุฒิสภาได้นำ
 77  สุนีย์  อธิมุติภาพ, การร่างรัฐธรรมนูญ 2492, 27 
 78  สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ, แผนชิงชาติไทย, 235 

 79  มีผู้ลงมติเห็นชอบด้วย 125 คน (เป็นสมาชิกวุฒิสภา 84 คน และสมาชิกสภา

ผู้แทน 41 คน) ไม่เห็นชอบ 30 คน (สมาชิกวุฒิสภา 3 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

27 คน) งดออกเสียง 5 คน (สมาชิกวุฒิสภา 3 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 คน) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม 40 คน เท่ากับว่า รัฐสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ   

สุนีย์  อธิมุติภาพ, การร่างรัฐธรรมนูญ 2492, 73-74 
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ร่างรัฐธรรมนูญทูลเกล้าฯถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญฉบับ

นี้ลงนามโดยคณะอภิรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ โดยมี

ประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และประกาศใช้เป็น

รัฐธรรมนูญฉบับถาวรเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 249280      

 5.3เจตนารมณ์

  เกิดความจำเป็นให้เลิกใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม จึงต้องตรา

รัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นใช้แทนฉบับเดิม  

 5.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 มีทั้งหมด   

188  มาตรา โดยแบง่ออกเปน็ 11 หมวด ไดแ้กห่มวด 1 บททัว่ไป หมวด 2 

พระมหากษัตริย์  หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของชนชาวไทย หมวด 4  

หน้าที่ของชนชาวไทย หมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 6 อำนาจ

นิติบัญญัติ หมวด 7 อำนาจบริหาร หมวด 8 อำนาจตุลาการ หมวด 9 

ตุลาการรัฐธรรมนูญ หมวด 10 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และหมวด 

11 บทสุดท้ายและบทเฉพาะกาล สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้แก่  

  1. มีการตั้งองคมนตรีมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่กษัตริย์ขึ้นเป็น  

ครั้งแรก โดยถวายเป็นพระราชอำนาจตามพระราชอัธยาศัย เมื่อเข้ารับ

ตำแหน่งองคมนตรีจะต้องปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่โดยสุจริต จงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 13-17)  

  2. กรณีที่กษัตริย์ทรงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่อยู่ใน

ประเทศอาจตั้งผู้สำเร็จราชการโดยความเห็นชอบของรัฐสภาและให้

ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา 19) หากไม่

 80  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 17, 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 
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ทรงแต่งตั้งผู้ใด ให้องคมนตรีสามารถเสนอรายชื่อต่อรัฐสภาเพื่อให้ความ

เห็นชอบได้  (มาตรา 20) และในกรณีที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการให้ประธาน

องคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปก่อน (มาตรา 21)  

  3. กำหนดการสืบราชสมบัติให้เป็นไปตามกฎมณเฑียรบาล  

ว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 และความเห็นชอบจากรัฐสภา   

โดยกำกับไว้ด้วยว่าการยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลฯ จะกระทำ

มิได้ (มาตรา 23) 

  4. แยกสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ออกจากกัน และมีการเพิ่ม  

รายละเอียดมากขึ้นในหมวด 3 และ 4 

  5. กำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐในหมวด 5 ขึ้นเป็นครั้งแรก  

  6. กำหนดให้มีสองสภา คือวุฒิสภาและสภาผู้แทน ให้ศักดิ์ของ

วุฒิสภาเหนือสภาผู้แทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา 

(มาตรา 73, 74) 

  7. กษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 100 คน โดยมี

องคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา 82) มีวาระ

ดำรงตำแหน่ง 6 ปี เมื่อครบสามปีของสมัยแรกให้จับสลากออกครึ่งหนึ่ง

เพื่อเปลี่ยนสมาชิก (มาตรา 83)  

  8. ให้คณะรัฐมนตรีมีจำนวนระหว่าง 15 คน แต่ไม่เกิน 25 คน 

(มาตรา 140)  

  9. กำหนดให้มีหมวดตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก ให้

ประธานวุฒิสภาเป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ โดยมีประธานสภา  

ผู้แทน ประธานศาลฎีกา อธิบดีศาลอุทธรณ์ อธิบดีกรมอัยการและบุคคลอื่น

อีก 4 คน (มาตรา 168)  
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  10. ให้อำนาจพระมหากษัตริย์ในการเสนอให้ประชาชนออกเสียง

ประชามติแสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญได้ (มาตรา 174, 175) 

 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2492   

มีระยะเวลาการใช้รวม 2 ปีเศษ จึงถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะบริหาร

ประเทศชั่วคราวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 

 

6.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2475
 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2495
 6.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  คณะรัฐประหารในนาม “คณะบริหารประเทศชั่วคราว” นำโดย

จอมพลผิน ชุณหะวัณ ได้ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล ต่อมามีการตั้ง

ฉายาว่าเป็นการรัฐประหารเงียบ เนื่องจากเป็นการยึดอำนาจโดยแถลงผ่าน

วิทยุกระจายเสียง จึงต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้ใหม่     

 6.2กระบวนการในการร่าง

  เมื่อแรกหลังรัฐประหารคณะบริหารประเทศชั่วคราวนำเอา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 กลับมาใช้อีกครั้ง โดยได้

กราบบังคมทูลพระกรุณาให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2475  กับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พ.ศ. 2482 และ

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะกาล พ.ศ. 2483 อีกครั้ง ตาม

ประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

247581 โดยเหตุที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและมีหลักการบางเรื่องเป็นหลักการ

 81  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68 ตอนที่ 73  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 
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ที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ จึงถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับใหม่ที่มีสาระ

สำคัญแตกต่างจากฉบับ พ.ศ. 257582    

  ในวนัที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2494 คณะบรหิารประเทศชัว่คราว 

ได้ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีชั่วคราวโดยมีจอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็น

นายกรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีชั่วคราวจำนวน 17 คนซึ่งทำหน้าที่  

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราวได้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประเภทที่ 2 จำนวน 123 คน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494   

และกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนประเภทที่ 2 นี้ทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร

จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 สภา  

ผู้แทนราษฎรที่ประกอบด้วยผู้แทนประเภทที่ 2 จึงทำหน้าที่พิจารณาร่าง

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475   

  คณะรัฐมนตรีได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง

รัฐธรรมนูญขึ้นจำนวน 14 นาย มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 และเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เพื่อขอ

พระราชทานพระราชดำริประกอบอีกด้วย 83 

 82  ไพโรจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารในทางการเมือง

ของประเทศไทย, 139 ดูประเด็นเกี่ยวเนื่องกับการยืดระยะเวลาสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง หรือประเภทแต่งตั้ง ซึ่งเท่ากับการขยายระยะเวลาของ

รัฐบาลให้อยู่ในอำนาจนานขึ้น ใน วิภาลัย ธีรชัย, การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของ

รัฐธรรมนูญไทยฉบับต่าง ๆ, 199-200.  

 83 ดูรายละเอียดใน ไพโรจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสาร  

ในทางการเมืองของประเทศไทย, 137-138 และ บัณฑิต จันทรโรจนกิจ, 

ชีวประวัติของธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2475-2520, 57-63.  
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  คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2494 ต่อสภาผู้แทนราษฎร   

สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 ด้วยคะแนนเสียง 104 

คะแนน84 และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา  

รา่งรฐัธรรมนญูฯ ในวาระที ่3 มสีมาชกิรบัรองรา่งรฐัธรรมนญูฯ 105 เสยีง85 

ได้มีการทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้ในวันที่   

18 มีนาคม พ.ศ. 2495 

 6.3เจตนารมณ์

  สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ประเทศไทยต้อง

ระมัดระวังกับความเปลี่ยนแปลงจึงเห็นว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2475   

มีความเหมาะสมกว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ แต่มีบางบทบัญญัติไม่เหมาะสม

กับสถานการณ์จึงต้องปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่      

 6.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 มีทั้งหมด   

123 มาตรา โดย แบ่งออกเป็น 9 หมวด ได้แก่บททั่วไป หมวด 1   

พระมหากษัตริย์  หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของชนชาวไทย หมวด 3 แนว

นโยบายแห่งรัฐ หมวด 4 สภาผู้แทนราษฎร หมวด 5 คณะรัฐมนตรี   

หมวด 6 ศาล หมวด 7 ตุลาการรัฐธรรมนูญ หมวด 8 การแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ และหมวด 9 บทสุดท้ายและบทเฉพาะกาล สาระสำคัญของ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้แก่ 

 84 การประชุมครั้งที่ 4/2495 (วิสามัญ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2495 

 85 รงส. 10/2495 (วิสามัญ)  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 
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  1. การนำเอาเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2475 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนาม

ประเทศ พ.ศ. 2482 มาใช้ และเพิ่มบทบัญญัติบางประการที่ไม่เคยปรากฏ

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 เช่น คณะองคมนตรี 

หมวด 3 แนวนโยบายแห่งรัฐ และตุลาการรัฐธรรมนูญ จึงอาจกล่าวได้ว่า 

เป็นการนำเอารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 เข้ามาผสม

ผสาน86 

  2. การกำหนดโครงสร้างรัฐสภาให้มีสภาผู้แทนราษฎรเพียง  

สภาเดียว กำหนดวาระ 5 ปี (มาตรา 44, 47) 

  3. รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 กำหนดวิธีการ  

ลดจำนวนสมาชิกประเภทที่ 2 เป็น 2 ระยะ ระยะแรก 5 ปี ลดตามเกณฑ์

จำนวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจบการศึกษาชั้นประถม

ศึกษา โดยอนุญาตให้ราษฎรในจังหวัดนั้นเลือกผู้แทนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน

หนึ่งเท่ากับจำนวนผู้แทนที่จังหวัดนั้นมีอยู่แล้วในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ

ครบกำหนด 10 ปี สมาชิกประเภทที่ 2 ก็จะหมดวาระทั้งหมด คงเหลือแต่

สมาชิกประเภทที่ 1 (มาตรา 116) ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 

เดิมกำหนดให้ยกเลิกสมาชิกประเภทที่ 2 เมื่อใช้รัฐธรรมนูญครบ 10 ปี 

(มาตรา 65)  

  4. กำหนดจำนวนคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า 14 แต่ไม่เกิน   

28 คน (มาตรา 81) 

  5. ในหมวด 7 ตุลาการรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ประกอบด้วย

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยตุลาการคือ 

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ อธิบดีกรมอัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิสามคน

 86 ไพโรจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารในทางการเมืองของ

ประเทศไทย, 139 
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แต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร 

  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 

249587 จนกระทั่งคณะทหารนำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ายึดอำนาจ  

การปกครองเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 และมีประกาศพระบรม

ราชโองการตั้งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร 

  ต่อมามีประกาศพระบรมราชโองการเรื่องการใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2500 ให้ใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 โดย

กำหนดให้ สมาชิกภาพแห่งสภาผู้แทนราษฎรทั้งสมาชิกประเภทที่ 1 และ

ประเภทที่ 2 สิ้นสุดลง และได้ทรงแต่งตั้งสมาชิกประเภทที่ 2 ขึ้นใหม่   

เพื่อทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 90 วัน 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงแต่งตั้ง ส.ส. ประเภทที่ 2 

จำนวน 123 นาย ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2500 และมีประกาศแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรี (นายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรีวันที่ 21 กันยายน 

พ.ศ. 2500 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2500) 

  ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็ได้มีการเลือกตั้ งทั่ วไป 

พล.อ.ถนอม กิตติขจร ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี วันที่ 1 มกราคม 

2501 แต่ลาออกในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 โดยให้เหตุผลว่า   

การบริหารราชการแผ่นดินไม่อาจดำเนินไปให้บรรลุผลตามความปรารถนา 

  จากนั้นคณะปฏิวัตินำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ยึดอำนาจ

การปกครองในวันเดียวกัน คณะปฏิวัติได้ใช้ประกาศคณะปฏิวัติเทียบเท่า

พระราชบัญญัติ ในการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้ งสิ้น 57 ฉบับ   

 87  ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 69 ตอน 15 ฉบบัพเิศษ  วนัที ่8 มนีาคม พ.ศ. 2495 
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(จนถึงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2502) รวมที่ไม่มีรัฐธรรมนูญบังคับใช้  

เป็นเวลากว่า 101 วัน88 

        

7.ธรรมนูญการปกครองอาณาจักรพ.ศ.2502
 7.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์   

ได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดย

ประกาศพระบรมราชโองการตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารระบุว่า รัฐบาล

ของจอมพล ป. ได้บริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 

ทั้งไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้89 

  แต่ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงได้ปฏิวัติตนเอง การยึดอำนาจ

ครั้งนี้คณะรัฐประหารเรียกตัวเองว่า คณะปฏิวัติเพื่อสร้างความแตกต่าง

ระหว่างการยึดอำนาจครั้งใหม่กับการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะ

การอ้างเหตุผลในการปฏิวัติว่า เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ

และต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์ 

 7.2กระบวนการในการร่าง

  คณะปฏิวัติมอบหมายให้คณะที่ปรึกษากฎหมายร่างธรรมนูญ  

การปกครองราชอาณาจักร เมื่อคณะที่ปรึกษาฯได้ร่างธรรมนูญการ

ปกครองฯ และร่างประกาศตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วได้เสนอต่อจอมพล

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่างธรรมนูญ

 88  ไพโ รจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารในทางการเมือง

ของประเทศไทย, 139-140. 

 89  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอน 76 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 
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การปกครองและร่างประกาศตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ คือ พระยาอรรถการีย์

นิพนธ์  

 7.3เจตนารมณ์

     คณะปฏิวัติต้องการให้มีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมเพื่อปกครองประเทศ

ให้เรียบร้อยกว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม โดยต้องการให้มีสภาร่าง

รัฐธรรมนูญที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ในระหว่างรอรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ   

ให้ใช้ธรรมนูญการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์เสียก่อน 

 7.4สาระสำคัญ

  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ถูกประกาศใช้

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2502 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอน 17   

28 มกราคม 2502) ประกอบด้วย 20 มาตรา มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. การกำหนดใหต้อ้งมคีณะองคมนตรเีสมอ ในมาตรา 4 ความวา่ 

“ให้มีคณะองคมนตรีคณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกินเก้าคน การแต่งตั้งและการ

พ้นจากตำแหน่งองคมนตรีให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย”  

  2. กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติไปด้วย (มาตรา 6) มีสมาชิก 240 คน แต่งตั้งโดยกษัตริย์ 

(มาตรา 7) แต่ในทางปฏิบัติ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอให้พระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้ง โดยอ้างสาเหตุที่ให้สภาเดียวทำหน้าที่ทั้งสองประการว่าเพื่อ

เป็นการประหยัด และเป็นความประสงค์ของคณะปฏิวัติที่จะให้ผู้ร่าง

รัฐธรรมนูญและผู้บัญญัติกฎหมายเป็นบุคคลคณะเดียวกัน 

  3. มีบทบัญญัติห้ามมิให้รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเป็นสมาชิก

สภาร่างรัฐธรรมนูญ (มาตรา 14 วรรค 2)   
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  4. สภาไม่มีอำนาจลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี และคณะ

รัฐมนตรีก็ไม่มีอำนาจถวายคำแนะนำให้พระมหากษัตริย์ทรงยุบสภา 

  5. เมื่อได้บัญญัติธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร โดยที่  

คณะปฏิวัติยังต้องการคงอำนาจปฏิวัติไว้ คณะผู้ร่างธรรมนูญการปกครองฯ   

จึงได้บัญญัติมาตรา 17 ในธรรมนูญการปกครองฯ ความว่า 

       

 

“มาตรา 17 ในระหว่างที่ใช้รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี  

เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการระงับหรือปราบปรามการกระทำอันเป็น  

การบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือราชบัลลังก์ หรือการ

กระทำอันเป็นการบ่อนทำลาย ก่อกวน หรือคุกคามความสงบที่เกิดขึ้น

ภายใน หรือมาจากภายนอกราชอาณาจักร ให้นายกรัฐมนตรีโดยมติของ

คณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการ หรือกระทำการใดๆได้ และให้ถือว่า คำสั่ง

หรือการกระทำเช่นว่านั้น เป็นคำสั่งหรือการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย 

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหรือกระทำการใดไปตามความในวรรคก่อน

แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้สภาทราบ” 

       

 

  จากตัวบทในมาตรา 17 อำนาจของนายกรัฐมนตรีต้องใช้ภายใต้

เงื่อนไขคือ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการระงับ

หรือปราบปรามการกระทำที่ระบุในมาตรา 17 และคณะรัฐมนตรีต้องมี  

มติให้นายกรัฐมนตรีสั่ งการหรือกระทำการเป็นกรณีไป นอกจากนี้  

นายกรัฐมนตรีจะต้องรายงานให้สภาร่างรัฐธรรมนูญทราบ อำนาจตาม

มาตรา 17 จึงมีข้อจำกัดใน 3 ด้าน คือ 
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  1. การจำกัดเวลาการใช้อำนาจในมาตรา 17 ใช้ได้เฉพาะ

ระหว่างที่ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรมีผลบังคับเท่านั้น 

  2. การจำกัดกรณีตามมาตรา 17 บัญญัติให้พิจารณาเป็นกรณีๆ

ไป มิใช่การมอบอำนาจเป็นการทั่วไป 

  3. การจำกัดโดยมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะต้องขอให้

คณะรัฐมนตรีมีมติให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการเป็นกรณีไป90 

  อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า อำนาจพิเศษตามมาตรา 17 นี้

เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยฝ่ายบริหารมีอำนาจ

เทียบเท่าอำนาจปฏิวัติ เพราะสามารถเพิ่มโทษ เปลี่ยนโทษ หรือแต่งตั้ง

ความผิดและกำหนดโทษขึ้นใหม่ สามารถวินิจฉัยชี้ขาดความผิดตลอดจน

ตีความกฎหมายได้ นอกจากนี้ อำนาจตามมาตรา 17 ยังไม่ใช่การออก

กฎหมาย แต่เป็นการใช้อำนาจโดยที่กฎหมายสูงสุดหรือธรรมนูญการ

ปกครองให้อำนาจไว้อย่างล้นพ้น โดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขการใช้

อำนาจไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “ความมั่นคง” หรือ “ความสงบเรียบร้อย” เป็นคำ

กว้างๆ  ขึ้นอยู่กับผู้ใช้อำนาจจะตีความ91 

  6. เป็นครั้งแรกที่มีการอ้างถึงประเพณีการปกครองประเทศไทย

ในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร  

มีเพียง 20 มาตรา จึงไม่ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญได้ ดังนั้น  

จึงมีข้อบัญญัติในมาตรา 20 เพื่ออุดช่องว่างที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้ 

 90  หยุด แสงอุทัย, คำบรรยายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, คำอธิบายโดยสังเขปของ

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรและกฎหมายเลือกตั้งทั่วไป (พระนคร : โรงพิมพ ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507), 227-228. 

 91  วษิณ ุ เครอืงาม, กฎหมายรฐัธรรมนญู, พมิพค์รัง้ที ่2 (กรงุเทพฯ : สำนกัพมิพ ์

นิติบรรณการ, 2523), 318-319. 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

��

โดยให้วินิ จฉัยตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย มาตรา 20 มีข้อความดังนี้ 

       

 

“มาตรา 20 ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด 

ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใด ตามความ  

ในวรรคก่อนเกิดขึ้นในวงงานของสภา หรือเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี ขอให้

สภาวินิจฉัยชี้ขาด” 

      

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ถูกยกเลิกเนื่องจาก

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 

20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 

      

8.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 พุทธศักราช2511
 8.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  การรัฐประหาร 16 กันยายน 2500 และการประกาศใช้ธรรมนูญ

การปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ที่ได้กำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวร 
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 8.2กระบวนการในการร่าง

  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างโดยสภานิติบัญญัติตามที่ธรรมนูญการ

ปกครองราชอาณาจักรได้บัญญัติไว้ ประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 240 คน 

ทำหน้าที่ทั้งการร่างรัฐธรรมนูญ และทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ แต่กว่าที่

สภาร่างรัฐธรรมนูญจะเริ่มทำหน้าที่ “ร่าง” รัฐธรรมนูญก็ล่วงไปถึง 2 ปีเศษ 

รวมระยะเวลาใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ถึง 9 ปี

เศษ และใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญฉบับจริง 7 ปี 11 วัน92  

  ธรรมนูญการปกครองอาณาจักร พ.ศ. 2502 มาตรา 10 ระบุว่า 

ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ได้ประชุมในฐานะรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนั้นว่า จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ

ถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้หรือไม่ โดยต้องมี

องค์ประชุมประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสภาหรือ 

180 คนขึ้นไป และหากที่ประชุมสภาลงมติไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก

สภาทั้งหมดถือว่า ร่างรัฐธรรมนูญนั้นตกไป ต้องเริ่มกระบวนการร่างใหม่

ตามความในมาตรา 11 

  ในระหว่างที่พิจารณาในฐานะรัฐสภา สภาร่างรัฐธรรมนูญจะแก้ไข

เพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ เพราะถือว่าร่างนั้นถูกร่างโดยสภา หากไม่

เห็นด้วยในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องปฏิเสธร่างฯทั้งฉบับ  เพื่อเริ่มกระบวนการ

ใหม่93 

 92  สิริ เปรมจิตต์, ประวัติรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรก พ.ศ. 2475 ถึงฉบับ

ปัจจุบัน (พระนคร : พ.ต.ท. วิฑูรย์ สุทธวิชัย 2515), 498-499. 

 93  หยุด แสงอุทัย, คำบรรยายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, คำอธิบายโดยสังเขปของ

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรและกฎหมายเลือกตั้งทั่วไป (พระนคร : โรงพิมพ ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2507),  220-222. 
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  สภาร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญโดยตั้ง

คณะกรรมาธิการขึ้นมา 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน ทำหน้ารวบรวมพิจารณารับฟังความเห็นของ

ประชาชน คณะกรรมาธิการระเบียบวาระ ทำหน้าที่ค้นคว้ารวบรวม  

หลักสาระสำคัญอันควรพิจารณา และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญมาเสนอต่อสภา 

  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญ  

ต่อสภาในการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 

พ.ศ. 2508 เพื่อพิจารณาในวาระที่ 1 จากนั้นจึงได้เริ่มขั้นตอนการ

พิจารณาในวาระที่ 2  ในการประชุมครั้งที่ 58 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2510 

จนถึงการประชุมครั้งที่ 66 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 จึงได้มีการ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาว่าจะให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภา

ร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

  สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ประชุมในฐานะรัฐสภาเมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 และลงมติให้นำร่างฯทูลเกล้าฯ ถวายพระมหา-

กษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยโดยวิธีเรียกชื่อลงคะแนนเป็นรายตัว   

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯถวายและประกาศใช้ 

  แม้ว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญจะได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ แต่ตาม

ทัศนะของนักกฎหมายกลับเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้คัดลอกมาจาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 เป็นส่วนใหญ่ เพราะในบาง

มาตรามีถ้อยคำเหมือนกันทุกถ้อยคำ แต่ก็คัดลอกมาเฉพาะมาตราที่สภา

ร่างรัฐธรรมนูญต้องการ94      

 94  ไพโรจน์ ชัยนาม, หนังสือประกอบคำบรรยายวิชาสังคมกับการปกครอง

เรื่องรัฐธรรมนูญ (พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514), 10. 
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 8.3เจตนารมณ์

  เพื่อเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่าย

นิติบัญญัติให้สามารถคานกันและสมดุลกัน โดยให้รัฐสภามี 2 สภา 

ประกอบด้วยสภาที่ราษฎรเลือกตั้งและสภาที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

และแยกอำนาจนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้มากยิ่งขึ้น 

 8.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มีทั้งหมด   

183 มาตรา โดย แบ่งออกเป็น 11 หมวด ได้แก่ หมวด 1 บททั่วไป   

หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย หมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 6 

อำนาจนิติบัญญัติ หมวด 7 อำนาจบริหาร หมวด 8 อำนาจตุลาการ   

หมวด 9 ตุลาการรัฐธรรมนูญ หมวด 10 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  

และหมวด 11 บทสุดท้ายและบทเฉพาะกาล สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ ได้แก่ 

  1. รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2511 กำหนดให้มี 2 สภา ได้แก่  

วุฒิสภา และสภาผู้แทน (มาตรา 71) วุฒิสภาจะประกอบด้วยสมาชิก

จำนวน 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนทั้งหมด (มาตรา 78)   

โดยได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ

อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ ส่วนสภาผู้แทนจะมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชน มีจำนวนผู้แทนในแต่ละจังหวัดในสัดส่วนประชากร 

150,000 คนต่อผู้แทนหนึ่งคน (ดูมาตรา 82-90) 

  2. การให้อำนาจแก่วุฒิสภามากกว่าสภาผู้แทน ซึ่งพิจารณาได้

จากการประชุมร่วมกันของสภาทั้งสองมีข้อกำหนดหลายกรณี (มาตรา 

134) ให้มีประธานวุฒิสภาเป็นประธานโดยใช้ข้อบังคับการประชุมของ  
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วุฒิสภา วุฒิสภามีอำนาจขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายตัวหรือทั้งคณะ (มาตรา 128)  

  3. วุฒิสภามีอำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้เช่นเดียว

กับคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทน (มาตรา 117) ซึ่งรวมถึงร่างพระราช-

บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน และยังให้อำนาจในการควบคุมรัฐบาลอื่นๆ   

เช่น การตั้งกระทู้ถาม (มาตรา 126) การเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้  

คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง (มาตรา 127) เป็นต้น 

  วุฒิสภาเสนอร่างกฎหมายได้ (ตามมาตรา 117) และการให้  

วุฒิสมาชิกมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

เป็นรายตัวหรือทั้งคณะได้ (มาตรา 128) ถือว่าเป็นหลักการใหม่ที่บัญญัติ

ขึ้น 

  4. การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทน (มาตรา 142) 

  5. หลักการสำคัญที่ถูกกำหนดไว้อีกประการหนึ่ง คือ การ

ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเพื่อให้บ้านเมืองอยู่ใน

เสถียรภาพจึงได้แยกอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารออกจากกันมาก

ขึ้น โดยห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นสมาชิกแห่งรัฐสภา เป็น

ที่มาของมาตรา 139 ซึ่งถือว่าเป็นหลักการใหม่ และในมาตรา 141 ห้าม

รัฐสภาลงมติความไว้วางใจภายหลังที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

  6. นายกรัฐมนตรียังสามารถถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์

ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งได้ (มาตรา 145) เพื่อที่นายกรัฐมนตรี

สามารถปรับคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งลดความ  

ยุ่งยากและเสียเวลากรณีที่รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งก่อความเสียหายแก่

ประเทศหรือประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย นายกรัฐมนตรีสามารถถวาย  
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คำแนะนำให้พระมหากษัตริย์ทรงถอดถอนรัฐมนตรีให้พ้นจากตำแหน่ง  

ได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อคณะรัฐมนตรี 

  7. หลักการใหม่ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่รัฐสภา  

มอบอำนาจให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางคณะรัฐมนตรี 

โดยประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้บังคับเช่นพระราชบัญญัติได้ (มาตรา 

176) นอกเหนือไปจากการออกพระราชกำหนดซึ่งต้องขอความเห็นชอบ

จากรัฐสภา (มาตรา 146-147) แต่ในกรณีการประกาศพระบรม

ราชโองการในสถานะมีสงครามหรือภาวะคับขันอันอาจเป็นภัยต่อความ

มั่นคง ที่ไม่อาจใช้อำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาตามปกติได้ การประกาศ

พระบรมราชโองการไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่สภาจะมีมติเลิก

เมื่อใดก็ได้ 

  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกใช้งานจนจอมพลถนอมได้ตัดสินใจปฏิวัติ

ตนเองยึดอำนาจการปกครองเพื่อล้มเลิกรัฐธรรมนูญและรัฐสภาเมื่อวันที่ 

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โดยให้เหตุผลว่า รัฐบาลถูก ส.ส. ทุกพรรค

แทรกแซงก้าวก่ายมากเกินไป 

      

9.ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพ.ศ.2515
 9.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  การรั ฐประหาร วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โดย  

คณะปฏิวัติประกอบด้วยจอมพล ถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ,   

พลเอกประภาส จารุเสถียร รองหัวหน้าคณะปฎิวัติ และผู้ช่วยคณะปฏิวัติ 

ได้แก่ นายพจน์ สารสิน, พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ และพลตำรวจเอก

ประเสริฐ รุจิรวงศ์  
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  ในระหว่างที่ยังไม่มีธรรมนูญการปกครอง คณะปฏิวัติปกครอง

ประเทศด้วยการใช้ประกาศคณะปฏิวัติ มีศักดิ์ทางกฎหมายเทียบเท่า  

พระราชบัญญัติถึง 364 ฉบับ และมีคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติอีก   

79 ฉบับ (เสน่ห์ จามริก 2529 : 366) นอกจากนี้คณะปฏิวัติยังสามารถ

ใช้อำนาจพิเศษทางการบริหารผ่านประกาศคณะปฏิวัติที่ 216, 217, 218 

และ 324 เพื่อปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และจัดระเบียบบริหาร  

ราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้งหน่วยงานบังคับบัญชาราชการ

ใหม่ คือ “สำนักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการ” 

(ก.ต.ป.) ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ดึงอำนาจจากส่วนราชการอื่นๆ   

โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ95 

  ประเด็นสำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งก็คือ ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 

299 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ซึ่ งถูกต่อต้านอย่างรุนแรง 

เนื่องจากประกาศฉบับนี้ฝ่ายบริหารสามารถเข้ามากำกับฝ่ายตุลาการได้   

ซึ่งฝ่ายตุลาการเห็นว่าฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติงานของฝ่าย

ตุลาการโดยตรง จึงมีความเคลื่อนไหวคัดค้าน ทั้งจากฝ่ายตุลาการและฝ่าย

ประชาชน ซึ่งในที่สุดรัฐบาลต้องออกประกาศให้มีผลย้อนหลังไปยกเลิกภาย

หลังจากที่ประกาศใช้เพียง 1 วันเท่านั้น96    

 9.2กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  เดิมทีคณะปฏิวัติประกาศว่าจะใช้อำนาจปฏิวัติในช่วงสั้นๆ เพียง 

3-4 เดือน แล้วจะประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร และ  

จากนั้นจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แต่คณะปฏิวัติแสดงท่าทีให้เห็นถึง 

 95 เสน่ห์ จามริก สน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ 

(กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำรา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2529), 366-367. 

 96 เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, 171 
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“การหน่วงเหนี่ยว” การประกาศใช้ธรรมนูญการปกครอง จนกระทั่ง  

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงได้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครอง  

ราชอาณาจักร97 

 9.3เจตนารมณ์

  เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ เป็นอันตรายต่อชาติ ศาสนาและ  

พระมหากษัตริย์และประชาชนให้สงบเรียบร้อยเป็นปกติสุขโดยเร็วจึงควรมี

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ จนกว่า  

จะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่สภานิติบัญญัติจะลงมติรับรองต่อไป    

 9.4สาระสำคัญ

  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 มี 23 มาตรา 

โดยปรับปรุงจากธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502   

มีโครงสร้างการบริหารเหมือนเดิม แต่มีสาระสำคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

  1. ให้รัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่นิติบัญญัติ

ประกอบด้วยสมาชิก 299 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง (ดู มาตรา 

6) ทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วยการตั้งกระทู้ (มาตรา 12) 

  2. รัฐบาลสามารถตราพระราชกำหนดใช้ในกรณีเร่งด่วน หรือ  

มีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคง ป้องกันภัยสาธารณะ ออกกฎหมาย

เกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา โดยมีผลบังคับใช้เท่ากับพระราชบัญญัติ  

  ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารต้องเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

อนุมัติ หากสภาฯ ไม่อนุมัติร่างพระราชบัญญัติก็ต้องตกไป แต่จะไม่กระทบ

ต่อกิจการที่กระทำไประหว่างการใช้พระราชกำหนด (มาตรา 15) และ  

 97 ไพโรจน์ ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารในทางการเมืองของ

ประเทศไทย, เล่ม 1, 144 
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พระมหากษัตริย์ยังทรงพระราชอำนาจที่จะตราพระราชกฤษฎีกาอีกด้วย 

(มาตรา 16)  

  3. อำนาจพิเศษของฝ่ายบริหารปรากฏในมาตรา 17 ซึ่งมีเลข

มาตราและบทบัญญัติคล้ายในธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502 หากแต่

มาตรา 17 ฉบับใหม่นี้ นักกฎหมายหลายท่านเห็นว่ามีความหมายที่กิน

ความลึกซึ้งกว่ามาตรา 17 เดิม ทั้งยังเป็น “เจตนารมณ์ที่จะให้เห็นความ

สำคัญ” ของมาตรานี้ 98 

  โดยมาตรา 17 ตามธรรมนูญการปกครองใหม่ มีขอบข่ายการ

บังคับใช้ที่ครอบคลุมลักษณะความผิดกว้างกว่าเดิม โดยผนวกการกระทำ

อันเป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจของประเทศ หรือก่อกวน คุกคามความ

สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการทำลายทรัพยากร

ของประเทศ หรือบั่นทอนอนามัยของประชาชน เป็นอาชญากรรม  

ขั้นร้ายแรง เท่ากับการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ และยังมีการบังคับ

ใช้ย้อนหลังบังคับการกระทำดังกล่าวอีกด้วย ดังจะเห็นจากการลงโทษ  

ผู้มีความผิดในหลายกรณี เช่น การทุจริตการเกณฑ์ทหาร การสั่งขัง  

ผู้ต้องหาคดีคดีบ่อนทำลายความเรียบร้อยโดยไม่มีกำหนด เป็นต้น99 

  4. มาตรา 10 ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม่เพื่อให้สภานิติบัญญัติพิจารณา แต่กระบวนการร่างนั้นเป็นหน้าที่ของ

คณะรฐัมนตร ี(ดมูาตรา 10 แหง่ธรรมนญูการปกครองฯ) โดยคณะรฐัมนตร ี

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาคณะหนึ่งโดยมีพลเอก

ประภาส จารุเสถียร เป็นประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการร่าง

 98 พิพัฒน์ จักรางกูร, “มาตรา 17”  ใน วารสารทนายความ (15 : 4)  กุมภาพันธ์ 

2517. 50.  

 99  วภิาลยั ธรีชยั, การศกึษาเชงิประวตัศิาสตรข์องรฐัธรรมนญูไทยฉบบัตา่ง ๆ, 

232. 
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รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

พ .ศ . 2515 แต่การร่ า งรั ฐธรรมนูญเป็นไปอย่ างล่ าช้ า ประธาน  

คณะกรรมการร่างได้กล่าวว่าจะใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญประมาณ 3 ปี100 

  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2515 มีสภาพ

บังคับใช้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.  2517 

      

10.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2517
 10.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  กรณี 14 ตุ ลาคม พ .ศ . 2516 ที่ เ กิ ดจากการ เรี ยกร้ อง

รัฐธรรมนูญ แต่ถูกรัฐบาลจับกุมข้อหากบฏภายในราชอาณาจักร เหตุการณ์

ลุกลามไปจนถึงขั้นประชาชนลุกฮือล้มล้างรัฐบาลของจอมพลถนอม   

กิตติขจรและคณะ จึงเป็นที่มาของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่      

 10.2 กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  ภายหลังกรณี 14 ตุลาคม 2516 นายสัญญา ธรรมศักดิ์  

เข้ าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตร ีรัฐบาลได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ  

ร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่ 1 ซึ่งแต่งตั้งโดย  

คณะปฏิวัติในยุคจอมพลถนอม กิตติขจรยังไม่หมดสมาชิกภาพ ได้มีเสียง

เรียกร้อง จากประชาชนให้สมาชิกเดิมลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการแต่งตั้ง

สมาชิกสภานิติบัญญัติชุดใหม่  สมาชิกสภาฯ ชุดที่ 1 จึงได้เริ่มทยอย  

ลาออกจนมีสมาชิกลดน้อยไม่พอที่จะเป็นองค์ประชุม ในที่สุดได้มี  

พระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติ 

 100  รัฐสภาสาร, 21:5, เมษายน 2516 
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  แม้จะล้มรัฐบาลจอมพลถนอมได้ แต่กรอบการร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ยังอยู่ภายใต้ธรรมนูญการปกครองราช

อาณาจักร พ.ศ. 2515 ซึ่งหมายความว่า รัฐบาลจะต้องเป็นผู้เสนอร่าง

รัฐธรรมนูญให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ดังนั้นจึงต้องมีการจัดให้มี

สมาชิกสภานิติบัญญัติชุดใหม่โดยวิธีการตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติเพื่อให้

เลือกกันเองเหลือ 299 คน โดยมีการประกาศแต่งตั้งสมาชิกสมัชชา  

แห่งชาติ จำนวน 2,347 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชประสงค์ โดย

สมัชชาแห่งชาติจะประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือก สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

จำนวนหนึ่งขึ้นเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 299 คน   

เพื่อทำหน้าที่แทนสมาชิกสภาแห่งชาติชุดเดิม 

  กระบวนการร่าง 

  1. ขั้นตอนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมการร่างฯ 

ซึ่งจะยึดแนวทางตาม รัฐธรรมนูญฉบับ 2492 และ 2511 เป็นแนวทาง 

คณะกรรมการฯ จะตกลงในหลักการ ถ้ามีปัญหาก็จะให้คณะอนุกรรมการ

ศึกษาและวิเคราะห์ฯ ไปค้นคว้าเสนอต่อกรรมการฯ บางครั้งมอบหมายให้

เลขานุการ หรือกรรมการบางท่านยกร่างมาเสนอต่อที่ประชุม แล้วจึงมอบ

ให้คณะอนุกรรมการ ยกร่าง ทำการยกร่างมาเสนอให้คณะกรรมการ

พิจารณา เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

  2. การพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะรัฐมนตรี คณะ

รัฐมนตรีจะทำการตรวจและ แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นจึงเสนอให้สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 1 

  3. สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 1 แล้วตั้ ง  

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง รัฐธรรมนูญจำนวน 35 คน เพื่อ

พิจารณาในวาระที่ 2 
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 4. สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 3 ลงมติรับหรือไม่รับ

ร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อผ่านร่างแล้วจึงทูลเกล้าถวาย

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อประกาศใช้ต่อไป      

 10.3เจตนารมณ์

  เหตุการณ์บ้านเมืองมีความผันผวนทำให้มีการแก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลง หรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่หลายครั้ง บางครั้งต้องใช้

ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวเพื่อรอเวลาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทำให้  

การบริหารประเทศไม่เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 

ประกอบกับการที่ประชาชนมีความตื่นตัว มีความเข้าใจในการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยต้องการมีส่วนร่วมในการปกครองโดยลำดับ จึงตรา

รัฐธรรมนูญนี้เพื่อแสดงปณิธานของประชาชนว่าจะรักษาเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ตรากฎหมายเพื่อ

ความเป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

ตลอดจนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและปกครองโดยหลักนิติธรรม      

 10.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มีทั้งหมด  238  

มาตรา  โดย แบ่งออกเป็น 11 หมวด ได้แก่ หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 

พระมหากษัตริย์ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด 4 

หน้าที่ของชนชาวไทย หมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 6 รัฐสภา 

หมวด 7 คณะรัฐมนตรี หมวด 8 ศาล หมวด 9 การปกครองท้องถิ่น หมวด 

10 ตุลาการรัฐธรรมนูญ และหมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  และ

บทเฉพาะกาล เป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับมาใช้ชื่อเรียก 

“สภาผู้แทนราษฎร” อีกครั้ง 
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  สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้แก่ 

  1. การประกาศอุดมการณ์การปกครองแบบประชาธิปไตยอย่าง

ชัดแจ้งในคำปรารภ ซึ่งเป็นส่วนที่ว่าด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

  2. ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลง ให้การสืบราชสมบัติเป็นไปตาม

กฎมณเฑียรบาล หากไม่มีราชโอรส รัฐสภาอาจให้ความเห็นชอบการถวาย

สิทธิในการสืบราชสมบัติแก่พระธิดา (มาตรา 25) 

  3. การอนุญาตให้แก้ไขกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราช-

สันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 ด้วยวิธีการแบบเดียวกับการแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ (มาตรา 25) ซึ่งจากเดิมไม่มีการอนุญาตให้แก้ไข 

  4. การให้สิทธิเสรีภาพแก่ชาย-หญิงเท่าเทียมกัน (มาตรา 28) 

  5. การวางแนวทางสร้างความเป็นธรรมในสังคมลดความ  

เหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจลง (มาตรา 79) การปฏิรูปที่ดินเพื่อ

การเกษตรกรรม (มาตรา 81) การจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างเมื่อแก่ชรา 

(มาตรา 89) 

  6. ห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดำรงตำแหน่ง

ข้าราชการประจำ (มาตรา 102)  

  7. กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องแสดง

ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบของนักการเมือง รวมทั้ง

รัฐมนตรี (มาตรา 104 และ 181),  

  8. การส่งเสริมพรรคการเมืองโดยการกำหนดให้ผู้สมัครรับ  

เลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง (มาตรา 117 (3)) และการสนับสนุนให้

มีผู้นำพรรคฝ่ายค้าน (มาตรา 126),  
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  9. การส่งเสริมให้รัฐสภาการตรวจสอบการทำงานของรัฐ การใช้

จ่ายของข้าราชการโดย ให้มีผู้ตรวจเงินแผ่นดินของรัฐสภา (มาตรา 168),  

  10. การเพิ่มมาตรการควบคุมสมาชิกรัฐสภา (มาตรา 164) 

  11. การกำหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง (มาตรา 

177), การห้ามคณะรัฐมนตรีใช้กฎอัยการศึกตามอำเภอใจ โดยต้อง  

ขออนุมัติจากรัฐสภาเสียก่อน  (มาตรา 193)  

  12. การกำหนดให้มีศาลปกครอง ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร

และสังคม (มาตรา 212),  

  13. การให้อิสระในการปกครองตัวเองและท้องถิ่น (มาตรา 

214) เป็นครั้งแรกที่มีการวางบัญญัติให้ท้องถิ่นปกครองตัวเองได้ใน  

ระดับหนึ่ง  

  14. และการสร้างเกราะป้องกันรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา 4 

กำหนดไวว้า่ การนริโทษกรรมแกผู่ก้ระทำการลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

หรือรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้ 

  15. การกำหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ กระทำได้โดยง่าย 

(มาตรา 228) โดยใช้เสียงข้างมากธรรมดา 

  ในระหว่างที่มีผลบังคับใช้มีความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่

สำเร็จเพียงครั้งเดียวคือการแก้ไขให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จากเดิมที่กำหนดไว้เป็น

ประธานองคมนตรี101 

 101  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 14 วันที่ 23 มกราคม   

พ.ศ. 2518, 1-3. 
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  รัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นสภาพบังคับเนื่องมาจากการรัฐประหาร  

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

      

11.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2519
 11.1เหตุที่มาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  คณะรัฐประหารซึ่งเรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 

นำโดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 

6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จึงต้องมีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ   

 11.2กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน

ฝ่ายกฎหมายและทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นชุดหนึ่งจำนวน 14 นาย   

โดยมีนายสุธรรม ภัทราคม ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เป็น

ประธาน102 ทำการร่างและประกาศใช้ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519    

 11.3เจตนารมณ์

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 มีลักษณะเป็น 

“แผนพัฒนาการเมือง” กล่าวคือมีการกำหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอำนาจเป็นขั้นตอนดังนี้คือ 

 102  คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่ 1/2519 เรื่องแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่

ทำงานฝ่ายกฎหมาย ประกอบด้วยนายสุธรรม ภัทราคม มีกรรมการได้แก่ นายวิกรม 

เมาลานนท์ นายบัญญัติ สุชีวะ นายประทีป ชุ่มวัฒนะ นายประมุข สวัสดิมงคล   

นายชูเชิด รักตะบุตร นายสหัส สิงหะวิริยะ นายเสริมศักดิ ์เทพาคำ พล.ท. สมิง ไตลังคะ 

พล.ท. ประสิทธิ์ ใจชื่น พ.อ. มณีรัตน์ จารุจินดา พ.อ.ประสาน ดุลยธรรมาภิรมย์ และมี

นายมีชัย ฤชุพันธุ์เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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“ในระยะสี่ปีแรกเป็นการฟื้นฟูเสถียรภาพของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ

และการเมือง ในระยะนี้สมควรให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารแผ่นดิน

โดยทางสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ซึ่งมีสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ผู้ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ในขณะเดียวกันก็จะเร่งเร้าให้

ประชาชนเกิดความสนใจและตระหนักในหน้าที่ของตน ในระยะสี่ปีที่สอง 

สมควรเป็นระยะที่ให้ราษฎรมีส่วนในการบริหารราชการแผ่นดินมากขึ้น 

โดยจัดให้มีรัฐสภาอันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสมาชิกมาจากการ

เลือกตั้ง และวุฒิสภาซึ่งสมาชิกมาจากการแต่งตั้ง ทั้งสองสภานี้จะมีอำนาจ

หน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเท่าเทียมกัน ในระยะสี่ปี  

ที่สาม สมควรขยายอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรให้มากขึ้น และลดอำนาจ

ของวุฒิสมาชิกลงเท่าที่จะทำได้ ต่อจากนั้นไปถ้าราษฎรตระหนักในหน้าที่

และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อชาติบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ดีแล้วก็อาจยกเลิกวุฒิสภาให้เหลือแต่สภาผู้แทนราษฎร”103 

      

 11.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 มีความยาว

จำนวน 29 มาตรา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. กำหนดให้มีสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ทำหน้าที่

นิติบัญญัติ มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน แต่ต้องไม่เกิน 400 คน 

(มาตรา 7, 10) ประธานสภาปฏิรูปฯ ยังสามารถถวายคำแนะนำให้สมาชิก

สภาปฏิรูปฯ พ้นตำแหน่งก่อนครบวาระตามมติของสภาฯ 

 103  ดู คำปรารภ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

100

  2. มีหลักการใหม่คือ มาตรา 15 กำหนดให้สภาปฏิรูปการ  

ปกครองแผ่นดินและคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมธิการวิสามัญวินิจฉัย  

ร่างพระราชบัญญัติฝ่ายละไม่เกิน 6 คนเพื่อกลั่นกรองกฎหมายก่อน 

  3. คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และ

รัฐมนตรีอีกไม่เกิน 20 คน (มาตรา 16) ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะต้องร่วมกับ

สภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คือบุคคลในคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 

เพื่อกำหนดนโยบายบริหาร กรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาว่างลง 

นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาที่ปรึกษาฯ 

(มาตรา 18)104 

  4. คงอำนาจตามแบบธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 

2502 เอาไว้ในมาตรา 21 คือ  

      

“กรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน 

ระงับหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของ  

ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดินหรือ

การกระทำอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชนหรือการกระทำอันเป็นการทำลายทรัพยากรของประเทศ 

หรือเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อน

หรือหลังวันใช้รัฐธรรมนูญนี้ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอก  

ราชอาณาจักร ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและ

 104  โครงสร้างนี้เองที่ทำให้รัฐบาลนายธานินทร์ถูกเรียกว่าเป็น “รัฐบาลหอย” 

เพราะมีนายทหารในคณะปฏิรูปเป็นเปลือกหอยคอยคุ้มกันรัฐบาลพลเรือน ดู ยศ   

สันตสมบัติ, อำนาจ บุคลิกภาพและผู้นำการเมืองไทย (กรุงเทพ: สถาบันไทยคดี

ศึกษา, 2533), 170. 
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สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี มีอำนาจสั่งการ หรือการกระทำใดๆ ได้ 

และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการปฏิบัติตาม

คำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งหรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย 

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหรือกระทำการใดไปตามวรรคหนึ่งแล้ว   

ให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทราบ” 

       

  มาตรา 21 นี้ยกร่างขึ้นใหม่ตามแบบมาตรา 17 แต่แก้ไข  

ให้นายกรัฐมนตรีมีบทบาทอยู่ไม่น้อยและยังทำหน้าที่แทนสภาปฏิรูป  

การปกครองแผ่นดินในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้ง จนกระทั่งแต่งตั้ง

สมาชิกสภาปฏิรูปฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519105 

  5. รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีลักษณะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 

เพราะถึงแม้จะกำหนดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกำหนดเวลา แต่

เป็นการแก้ไขเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภา มิได้แก้ไขในกรอบหรือ

โครงสร้างใหญ่ของรัฐธรรมนูญ ดังมาตรา 28 ที่กำหนดเวลาภายใน 4 ปี 

ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีรัฐสภา ได้แก่สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการ

เลือกตั้งและวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง และกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป

ภายใน 90 วัน นับแต่ครบกำหนด 4 ปีของรัฐธรรมนูญ 

  6. สำหรับ มาตรา 29 มีลักษณะเป็นการนิรโทษกรรมอยู่ใน  

ตัวบท ดังนี้ 

 105  ไพโรจน์ ชัยนาม. รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารสำคัญในทาง  

การเมืองของประเทศไทย เล่ม 2 (กรุงเทพ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, 2520), 207-220. 
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“บรรดาการกระทำ ประกาศ หรือคำสั่ งของหัวหน้าคณะปฏิรูป  

การปกครองแผ่นดิน หรือการกระทำ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะปฏิรูป

การปกครองแผ่นดิน ที่ได้กระทำประกาศ หรือสั่งก่อนวันใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

ทั้งนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ไม่ว่าจะกระทำด้วย

ประการใด หรือเป็นในรูปใดและไม่ว่าจะกระทำ ประกาศหรือสั่งให้มี  

ผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให้ถือว่า  

การกระทำ ประกาศหรือคำสั่ง ตลอดจนการกระทำของผู้ปฏิบัติตาม

ประกาศหรือคำสั่งนั้นเป็นการกระทำ ประกาศหรือคำสั่งที่ชอบด้วย

กฎหมาย” 

       

  เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ความในมาตรา 29 จะมีลักษณะเป็นการ 

“นริโทษกรรม” แตค่ณะปฏริปูโดยรฐับาลนายธานนิทรไ์ดต้ราพระราชบญัญตัิ 

นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 6 

ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2519 (ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2519)  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 

ระบุว่า “การนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

และรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้” ดังนั้น เมื่อคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ได้กระทำการ “ปฏิรูป” หรือล้มล้างรัฐธรรมนูญลง อาจถูกต่อต้านด้วย  

การหยิบยกความในมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญ 2517 มาคัดค้านการออก

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมได้ คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงวางมาตรการ 

“ป้องกัน” โดยกำหนด “ชื่อ” ของ “ธรรมนูญการปกครองฯ ฉบับ พ.ศ. 

2519” ว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519” เพื่อให้เกิด

ความศักดิ์สิทธิ์และลบล้างบทบัญญัติที่ห้ามการนิรโทษกรรม และกลายมา

เป็นแบบแผนที่ยึดปฏิบัติในการรัฐประหารครั้งต่อ ๆ มา106 

 
 106  มีชัย ฤชุพันธุ์ . “งานการเมืองของ ศาสตราจารย์สมภพ โหตระกิตย์” ใน 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สมภพ โหตระกิตย์. 20 กันยายน 

พ.ศ. 2540, 116-117 
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12.ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัรพ.ศ.2520
 12.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนำโดย พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่  

ได้กระทำการปฏิวัติ ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล นายธานินทร์   

กรัยวิเชียร เหตุผลในการยึดอำนาจอีกประการหนึ่งก็คือ เพื่อเร่งรัดให้มี  

การพัฒนาประชาธิปไตย โดยคณะปฏิวัติเห็นว่าระยะเวลาการพัฒนา

ประชาธิปไตย 12 ปีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 

ใช้เวลานานเกินไป ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน และการบริหาร

ประเทศของรัฐบาลนายธานินทร์ก็สร้างความวิตก หวั่นไหวในหมู่ประชาชน

และข้าราชการ ภาวการณ์ลงทุนไม่ก้าวหน้า และมีแนวโน้มลดลง107 จึงได้

ยึดอำนาจและจัดให้มีธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ 

 12.2กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  คณะปฏิวัติได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ร่าง

ธรรมนูญการปกครอง108 โดยเริ่มร่างตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม โดยผู้ร่างได้นำ

 107  แก้ววิเชียร แววสูงเนิน, ร.อ., การเมืองไทยกับการปฏิวัติ 20 ต.ค. 2520 

(กรุงเทพ: สำนักพิมพ์เบญจมิตร, ม.ป.ป.),11. 

 108 ผู้ร่างได้แก่ 1. นายสมภพ โหตระกิตย์ ประธาน 2. นายประเทือง กีรติบุตร (อธิบดี

กรมอัยการ) 3. นายอักขราทร จุฬารัตน์ (เลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย สำนัก

คณะกรรมการกฤษฎีกา) 4. พลโท สมิ ง ไตลั งคะ (เจ้ ากรมพระธรรมนูญ)   

5. พลโท ประสิทธิ์ ใจชื่น (ที่ปรึกษากฎหมาย กองบัญชาการทหารสูงสุด) 6. พันเอก

ประสาน ดุลยธรรมาภิรมย์ (ที่ปรึกษากฎหมาย กองบัญชาการทหารสูงสุด) 7. พันเอก 

มณีรัตน์ จารุจินดา (ประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด) 8. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 

(เลขานุการคณะกรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) ที่มา : 

สยามรัฐ (12 พฤศจิกายน 2520) และตรวจสอบกับ วิษณุ เครืองาม และบวรศักดิ์   

อุวรรณโณ,  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520, 

(กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2520), 29.  
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เอารัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ มาศึกษาวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย จึงร่างธรรมนูญ

การปกครอง จากนั้นได้เสนอให้คณะปฏิวัติพิจารณาในวันที่ 29 ตุลาคม 

และประกาศใช้ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2520109      

 12.3เจตนารมณ์

  คณะปฏิวัติมีความต้องการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม ความ

สามัคคีของคนในชาติ ความสงบสุขตลอดจนความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

โดยต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อจัดการเลือกตั้งภายในปี พ.ศ. 

2521 ในระหว่างที่รอรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้ใช้ธรรมนูญการปกครอง

ฉบับนี้ไปก่อน 

 12.4สาระสำคัญ

  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 มี 32 มาตรา 

มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. ในคำปรารภได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในปี พ.ศ. 

2521  

  2. กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิก 

300-400 คน (มาตรา 7)  ซึ่งอาจมาจากข้าราชการประจำ เพราะ

ธรรมนูญการปกครองไม่ห้ามข้าราชการประจำสามารถดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง 

  3. การกำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่จัดทำ

รัฐธรรมนูญ โดยให้คำนึงถึงการเลือกตั้งทั่วไป ในปี พ.ศ. 2521 และให้ทำ

หน้าที่พิจารณาพระราชบัญญัติ แต่ไม่มีสิทธิเสนอเอง (มาตรา 6) 

 109  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 94 ตอนที่ 111 วันที่ 9 พฤศจิกายน 

2520, 1-14/  
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  4. การร่างรัฐธรรมนูญให้สภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อร่าง

รัฐธรรมนูญ มีจำนวนและคุณสมบัติตามมติของสภาฯ (มาตรา 9) เมื่อเสร็จ

แล้วให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็น 3 วาระ วาระแรกและวาระที่สองให้เป็น

ไปตามระเบียบของสภาฯ ส่วนวาระที่สามให้กระทำหลังวาระที่สองไปแล้ว 

15 วัน การลงคะแนนให้ใช้วิธีเรียกชื่อ องค์ประชุมต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 การลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

(มาตรา 10) ถ้าสภาฯไม่ให้ความเห็นชอบก็ต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ  

ขึ้นมาใหม่ และอาจขยายเวลาจัดการเลือกตั้งไปอีก 120 วัน นับจาก  

วันสิ้นปี พ.ศ. 2521 (มาตรา 11)  

  5. หากร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภาฯ ให้

คณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภานโยบายแห่งชาตินำร่าง

รัฐธรรมนูญ หรือรัฐธรรมนูญที่เคยบังคับใช้ฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให้

แล้วเสร็จใน 30 วัน (มาตรา 12) 

  6. ธรรมนูญการปกครองฯ กำหนดให้มีสภานโยบายแห่งชาติ

ประกอบด้วยบุคคลในคณะปฏิวัติตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 6 ลงวันที่ 

22 ตุลาคม พ.ศ. 2520 (มาตรา 17) เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบาย

แห่งรัฐและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารประเทศแก่คณะรัฐมนตรี (มาตรา 

18) และอาจร่วมวินิจฉัยปัญหา หรือประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรี เมื่อมีมติ

ให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการ (มาตรา 19) นอกจากนี้ประธานสภานโยบาย

แห่งชาติยังสามารถถวายคำแนะนำให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และ

ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ (มาตรา 

22) 

  7. ตามธรรมนูญการปกครองฯ ห้ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติและห้ามดำรงตำแหน่งในกิจการเอกชนที่ดำเนิน

ธุรกิจค้ากำไร (มาตรา 24) 
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  8. มาตรา 27 ยังกำหนดอำนาจพิเศษของฝ่ายบริหารทีมี

ลักษณะคล้ายมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502, 2515 

หรือมาตรา 21 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2519 และมีการแก้ไขถ้อยคำน้อย

มาก ดังนี้คือ 

      

 

“ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ

ป้องกัน ระงับหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคง

ของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน 

หรือการกระทำอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือ  

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทำอันเป็นการทำลายทรัพยากร

ของประเทศ หรือเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ไม่ว่า

จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันใช้ธรรมนูญการปกครองนี้และไม่ว่าจะเกิดขึ้น

ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีและของสภานโยบายแห่งชาติ มีอำนาจสั่งการ หรือ

กระทำการใดๆ ได้และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำของนายกรัฐมนตรีรวม

ทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งหรือการกระทำ หรือการปฏิบัติ  

ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหรือกระทำการใดไปตามวรรคหนึ่งแล้ว   

ให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ” 

      

  9. การวินิจฉัยปัญหาการปกครองที่ไม่มีบัญญัติในธรรมนูญ  

การปกครองนั้น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็น  

ผู้วินิจฉัยชี้ขาด (มาตรา 30 และ 31) 
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  10. รับรองประกาศ คำสั่ง ของหัวหน้าคณะปฏิวัติและคณะ

ปฏิวัติที่ได้กระทำก่อนประกาศใช้ธรรมนูญการปกครอง (มาตรา 32) 

 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2520 มีผลบังคับใช้

จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 รวมเวลา 1 ปี 1 เดือน จึงหมดสภาพ

ลงเนื่องจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521  

      

13.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2521
 13.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  การก่อรัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 นั้นเกิดขึ้นโดยมุ่ง

หวังจะแก้ไขความผิดพลาดของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินภายใต้

การนำของ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ และการบริหารงานและปราบปราม

คอมมิวนิสต์อย่างเข้มงวดของรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ดังนั้นบริบท

ทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับ พ.ศ. 2520 จึงเป็นความ

พยายามของฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยที่จะผ่อนคลายบรรยากาศทาง  

การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความตึงเครียดทางสังคมภายหลัง

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519     

 13.2 กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2520 มาตรา 7 

ให้ประธานสภานโยบายแห่งชาติ ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน แต่ไม่เกิน 

400 คน ประกอบขึ้นเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่พิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติและจัดทำรัฐธรรมนูญ 
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  โดยมีบทบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้

ในมาตรา 6, 7, 9, 10 และ 12 โดยกำหนดกรอบเวลาให้จัดทำ

รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช 2521 เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง

ทั่วไปไม่เกินเดือนเมษายน พ.ศ. 2522 

  เมื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จำนวน 360 คน โดยมี พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการในฐานะประธานสภานโยบายแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ได้ เลือก พล.อ.อ. หะริน หงสกุล, พล.ท. เฉลิมชัย จารุวัสตร์ และ  

นายประเทือง กีรติบุตร ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 

รองประธานคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ      

 13.3เจตนารมณ์

  สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ดุลยภาพและความสัมพันธ์

ระหว่างฝ่ายรัฐสภากับฝ่ายบริหารเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับตาม

สถานการณ์บ้านเมือง สะท้อนความยึดมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจึงให้สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรภายในปี   

พ.ศ. 2521      

 13.4สาระสำคัญ

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มีทั้งหมด  206  

มาตรา ประกอบด้วยหมวดต่างๆ 11 หมวด ได้แก่ หมวด 1 บททั่วไป 

หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย หมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 6 

รัฐสภา หมวด 7 คณะรัฐมนตร ีหมวด 8 ศาล หมวด 9 การปกครองท้องถิ่น 

หมวด 10 ตุลาการรัฐธรรมนูญ และหมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติม
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รัฐธรรมนูญ  และบทเฉพาะกาล ส่วนใหญ่แล้วเป็นการผสมผสานหลักการ

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 กับหลักการใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 และเป็นผลของการ

ประนีประนอมระหว่างกลุ่มพลังต่างๆ ตั้งแต่เริ่มแรก โดยมีการระบุ  

เจตจำนงค์ชัดเจนในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2520 

ที่จะเร่งให้เกิดการเลือกตั้งภายในปี พ.ศ. 2521 หรืออย่างช้าไม่เกิน   

4 เดือนนับจากสิ้นปี คือภายในเดือนเมษายน 2522 

  สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มุ่งไปที่โครงสร้างอำนาจของ

ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาโดยต้องการให้พรรคการเมืองมีบทบาทมากขึ้น

และฝ่ายบริหารที่เข้มแข็ง ขณะเดียวกันยังคงอำนาจของฝ่ายข้าราชการ

ประจำเอาไว้ผ่านวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งและอนุญาตให้ข้าราชการ

ประจำสามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองได้ จนกว่าจะพ้น  

การบังคับใช้ของบทเฉพาะกาล สภาวะเช่นนี้เองที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้

ถูกเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบ หรือประชาธิปไตย

แบบไทยๆ นั่นเอง 

  ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 มีส่วนที่น่าพิจารณาดังนี้ 

  1. ส่วนที่รับเอาหลักการในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 เช่น 

หมวดพระมหากษัตริย์ ส่วนใหญ่รับเอาหมวดพระมหากษัตริย์ตามมา

ทั้งหมด รวมทั้งเรื่ององคมนตรี และการสืบสันตติวงศ์ หมวดสิทธิเสรีภาพ

ของชนชาวไทย หมวดหน้าที่ของชนชาวไทย หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ 

  2. โครงสร้างและสถาบันการเมือง ในหมวดรัฐสภาได้กำหนดให้

มี 2 สภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภา โดยประธานวุฒิสภา

ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานรัฐสภา 

ซึ่งต่างไปจากฉบับ พ.ศ. 2517 ที่ให้ความสำคัญกับสภาผู้แทนราษฎร โดย

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา (มาตรา 75) 
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  3. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กำหนดตามจำนวน

ประชากร 150,000 คนต่อผู้แทนราษฎร 1 คน โดยหาเศษที่เหลือถ้ามี

ประชากรเกิน 75,000 คน ก็ให้มีผู้แทนราษฎรเพิ่มได้อีก 1 คน ส่วนเขต

เ ลื อ กตั้ ง นั้ น ไ ด้ ก ำหนด ให้ ทั้ ง จั ง ห วั ด เ ป็ น เ ขต เ ลื อ กตั้ ง ย ก เ ว้ น

กรุงเทพมหานครที่แบ่งเป็นสามเขตเลือกตั้ง (มาตรา 90) ทั้งนี้ ให้

พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎร การสมัครในแต่ละเขตต้องส่งให้ครบจำนวนสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรเท่าที่พึงมีในแต่ละเขต (มาตรา 91, 95) 

  4. มาตรการสำคัญที่ ให้บทบาทแก่พรรคการเมืองได้แก่  

การควบคุมคะแนนเสียงของสมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผ่านการกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง 

(มาตรา 94 (3)) ซึ่งหากถูกขับออกจากพรรคที่ตนสังกัด ก็เท่ากับว่าสิ้น

สมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 103(7)) 

  5. รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 ยังกำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา

ถึง 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด มีการกำหนด

คุณสมบัติไว้กว้างๆ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หรือความชำนาญ  

ในสาขาต่างๆ อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ เท่ากับเปิดช่องให้ข้าราชการ

ประจำดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี 

โดยสมัยแรกมีการจับฉลากทุก 2 ปี จนครบวาระ 6 ปีแรก แต่ก็อาจถูกแต่ง

ตั้งเข้ามาได้อีก (มาตรา 84, 85)  

  6 . ในการปฏิบัติหน้ าที่ สมาชิกวุฒิ สภาและสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรอาจร่วมกันเข้าชื่อจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก

รัฐสภาเพื่อเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญได้ (มาตรา 119) นอกจากนี้

สมาชิกวุฒิสภาทุกคนรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิตั้งกระทู้ถาม

รัฐมนตรีในเรื่องงานในหน้าที่ได้ แต่รัฐมนตรีมีสิทธิไม่ตอบหากเป็นเรื่อง  

ที่กระทบต่อความปลอดภัยหรือประโยชน์ของชาติ (มาตรา 136)  



111

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

  7. กำหนดให้มีรัฐมนตรีมีจำนวนไม่เกิน 44 คน โดยประธาน

รัฐสภา (ประธานวุฒิสภา) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา 

146) โดยคณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่ไม่มีการลงมติ

ความไว้วางใจ (มาตรา 151) 

  8. หมวด 10 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดให้คณะกรรมการ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา 

อธิบดีกรมอัยการ และบุคคลอื่นอีก 4 คนที่รัฐสภาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

และให้ประธานรัฐสภา (ประธานวุฒิสภา) เป็นประธานกรรมการโดย

ตำแหน่ง (มาตรา 184) 

  9 . หมวด 11 การแก้ ไข เพิ่ ม เติมรั ฐธรรมนูญ การแก้ ไข

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ สร้างเกณฑ์ให้แก้ไขได้ยาก โดยให้คณะรัฐมนตรีเป็น

สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน  

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด โดยจะ

ต้องได้รับเป็นมติจากพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านั้น

สังกัดด้วย การพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระทำเป็นสามวาระ 

โดยวาระที่หนึ่งรับหลักการให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยการเรียกชื่อและจะต้องมี

คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภา วาระที่สอง

ให้ใช้เสียงข้างมากปกติ ส่วนวาระที่สามให้ใช้วิธีเรียกชื่อและมีจำนวน

คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภา (มาตรา 

194) 

  10. บทเฉพาะกาล ในบทนี้เป็นการรักษาสภาพอำนาจของ

สถาบันการเมืองที่มีอยู่ตามธรรมนูญการปกครองฉบับ 2520 เอาไว้จนกว่า

จะมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลชุดใหม่ ได้แก่ การดำรงตำแหน่งของสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติสภานโยบายแห่งชาติ (มาตรา 195) คณะรัฐมนตรี

ในขณะนั้น (มาตรา 198) สภานโยบายแห่งชาติ (199) ยกเว้นคณะ  

องคมนตรีให้คงสภาพตามธรรมนูญการปกครอง (มาตรา 197) 
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  บทนี้ยังเสมือนการกำกับและรักษาความชอบธรรมการใช้อำนาจ

ของรัฐบาลตามธรรมนูญการปกครอง 2520 มิให้ถูกแทรกแซง (มาตรา 

200) และการกำหนดคุณสมบัติที่ยกเว้นให้ข้าราชการประจำดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองได้ 

  แม้จะกำกับให้มีการเลือกตั้งภายในไป 2521 หรืออย่างช้า  

ไม่เกิน 120 วันนับจากสิ้นปี พ.ศ. 2521 (มาตรา 202) แต่การเลือกตั้ง

ครั้งแรกไม่นำเอาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญในหลายมาตรามาบังคับใช้   

ส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งแรกที่จะมีไม่ผูกพันให้พรรคการเมืองต้องส่ง  

ผู้สมัครไม่น้อยว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี   

ผู้สมัครไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง เป็นต้น (มาตรา 204) ในวาระแรก  

ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้าน วุฒิสภายังคงอำนาจในการพิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ โดยสามารถตัด เพิ่ม ลดงบประมาณได้ 

  การตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยให้

เสนอร่างพระราชบัญญัติโดยตรงต่อพรรคการเมืองที่ตนสังกัด โดยมีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน ทำให้พรรคการเมือง

ขนาดเล็กไม่สามารถเสนอร่างกฎหมายได้ 

  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมสองครั้ง ได้แก่ ใน มาตรา 

90 เรื่องจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแต่ละจังหวัด ให้มีผู้แทนราษฎร 1 คน

ต่อราษฎร 150,000 คน จังหวัดใดมีผู้แทนราษฎรเกิน 3 คน ให้แบ่งเขต

ออกเป็นเขตเลือกตั้ง จัดแต่ละเขตเลือกตั้งมีผู้แทนราษฎรเขตละ 3 คน110 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2528  

 110  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 105 วันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ.2528, 1-4.  
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  ครั้งที่สองเป็นการแก้ไขมาตรา 75 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาเพื่อให้

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในระบอบประชาธิปไตย111 

  รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 สิ้นสุดสภาพบังคับด้วยการ

รัฐประหารวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 

      

14.ธรรมนูญปกครองราชอาณาจักรพ.ศ.2534
 14.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) นำโดย พล.อ. 

สุนทร คงสมพงษ์, พล.อ. สุจินดา คราประยูร, พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิล,  

พล.ร.อ.ประพัฒน์ กฤษณจันทร์, พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์, และ พล. อ. 

อิสรพงษ์ หนุนภักดี ได้ก่อรัฐประหารวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534   

ล้มรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณนำมาซึ่งการใช้ธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจักร      

 14.2กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  ประกาศใช้โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 

มีนาคม พ.ศ. 2534112    

 111  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 106 ตอนที่ 142 วันที่ 30 สิงหาคม 

พ.ศ.2532, 1-4.  

 112  112 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 108 ตอนที่ 40 วันที่ 1 มีนาคม 

พ.ศ.2534, 1-24.  
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 14.3เจตนารมณ์

  เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับสถานการณ์จนกว่าจะมี

รัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซึ่งมีเป้าหมายจะให้แล้วเสร็จ เพื่อจัดการเลือกตั้ง

ทั่วไปภายในปี พ.ศ. 2534 

 14.4สาระสำคัญ

  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 มี 33 มาตรา 

โดยมากไม่ต่างจากธรรมนูญการปกครองฉบับอื่น ๆ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. กำหนดให้สภานิติบัญญัติมีหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญและ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และเป็นครั้งแรกที่ได้กำหนดการเลือกตั้งไว้ใน

ธรรมนูญการปกครอง โดยต้องการให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในปี พ.ศ. 

2534 (มาตรา 6)  

  2. สภานิติบัญญัติมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 200 คน แต่ไม่เกิน   

300 คน (มาตรา 7) 

  3. บัญญัติกระบวนการและวิธีการร่างรัฐธรรมนูญไว้ในธรรมนูญ

การปกครอง โดยตั้งกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญจำนวนไม่เกิน 20 คน  

ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญและเสนอต่อสภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาใน  

สามวาระ (มาตรา 10-13) 

  4. ให้มีสภารักษาความเรียบร้อยซึ่งโอนจากคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ (มาตรา 18-20) 

  5. พยายามแยกอำนาจการเมืองออกจากผลประโยชน์ และไม่ให้

ดำรงตำแหน่งซ้อนระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ดังปรากฏใน

มาตรา 24 ที่ระบุว่า “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกนิติบัญญัติ

แห่งชาติมิได้ และจะดำรงตำแหน่งใดในกิจการเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเพื่อ  

ค้ากำไรมิได้”  
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  6. มีมาตรา 27 เอาไว้เพื่อคงสภาพอำนาจของ รสช. ที่เปลี่ยน

เป็นสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี

สามารถดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันระงัยบเหตุอันตราย

ใดๆ ได้ แล้วจึงรายงานให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ 

  7. กำหนดให้มีการนิรโทษกรรมในมาตรา 32 ให้การกระทำใดๆ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 เป็นคำสั่ง  

ที่ชอบด้วยกฎหมาย  

  ธรรมนูญการปกครองฉบับนี้สิ้นสภาพบังคับเมื่อรัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 

2534 

      

15.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2534
 15.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  เจตนารมณ์แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 

มาตรา 6 กำหนดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จเพื่อจัดการเลือกตั้ง  

ในปี พ.ศ. 2534       

 15.2กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  ได้กำหนดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเอาไว้ในธรรมนูญ  

การปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 มาตรา 10, 11, 12, และ 13 

โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการจำนวนไม่เกินยี่สิบคน 

ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  จากนั้น เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับร่างรัฐธรรมนูญจาก

คณะกรรมาธิการยกร่างฯ แล้ว ให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็น 3 วาระ 
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โดยการประชุมในวาระที่ 3 ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในวันประชุม จึงจะนับเป็นองค์ประชุม 

  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ให้ใช้วิธีเรียกชื่อ และต้องมี

คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มี

อยู่ในวันลงคะแนน 

  เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่

สามแล้ว ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้

เป็นรัฐธรรมนูญ โดยให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับ

สนองพระบรมราชโองการ 

 15.3เจตนารมณ์

  เหตุการณ์บ้านเมืองมีความผันผวนทำให้มีการแก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลง หรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่หลายครั้ง บางครั้งต้องใช้

ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวเพื่อรอเวลาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทำให้การ

บริหารประเทศไม่เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ประกอบ

กับการที่ประชาชนมีความตื่นตัว มีความเลื่อมใสศรัทธาการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องการมีส่วนร่วม  

ในการปกครองโดยลำดับ จึงศึกษาบทบัญญัติและคัดเลือกบทบัญญัติที่

เหมาะสม ตราขึ้นเป็นรัฐธรรมนูญนี้เพื่อรักษาเจตนารมณ์นี้เอาไว้      

 15.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 มีทั้งหมด  223  

มาตรา ประกอบด้วยหมวดต่างๆ 11 หมวด ได้แก่ หมวด 1 บททั่วไป 

หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย หมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 6 
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รัฐสภา หมวด 7 คณะรัฐมนตรี หมวด 8 ศาล หมวด 9 การปกครอง  

ท้องถิ่น หมวด 10 ตุลาการรัฐธรรมนูญ และหมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ  และบทเฉพาะกาล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. การยืนยันว่าการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบ

สันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เท่านั้น 

(มาตรา 20) ต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 ที่ให้ใช้วิธีอย่าง

เดียวกันกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

  2. การกำหนดในส่วนที่ว่าด้วยพรรคการเมืองว่าพรรคการเมือง

ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่ทบทบัญญัติของกฎหมาย (มาตรา 

41) 

  3. กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร 

(มาตรา 85) แต่กลับไปให้ความสำคัญกับวุฒิสภา โดยให้ประธานวุฒิสภา

เป็นประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานรัฐสภา 

(มาตรา86)  

  4. สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งทั้งหมด จำนวน 270 คน 

(มาตรา 94) มีวาระหกปี โดยในวาระแรกให้จับสลากออกกึ่งหนึ่งเมื่อครบ

สามปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี

จำนวน 360 คน (มาตรา 99) โดยใช้วิธีเฉลี่ยจากฐานประชากรให้ได้

จำนวนผู้แทนราษฎรคงที่ (มาตรา 100) สภาผู้แทนราษฎรมีวาระสี่ปี 

(มาตรา 110)  

  5. อำนาจในการเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปของวุฒิสมาชิก 

(มาตรา 151) มีอำนาจที่จะเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป และพิจารณา  

พระราชกำหนด (มาตรา 219) 
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  6. กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีจำนวนไม่เกิน 48 คน ให้ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายก

รัฐมนตรี (มาตรา 159) 

  7. เปลี่ยนสัดส่วนของตุลาการรัฐธรรมนูญให้ประกอบด้วย

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด 

และผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์จำนวน 6 คน จากสภา  

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่งตั้ง สภาละสามคน (มาตรา 200) โดยผู้แทน

จากรัฐสภาต้องไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มาตรา 

201)      

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ถูกแก้ไข  

เพิ่มเติมถึง 6 ครั้ง ได้แก่ 

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

พ.ศ. 2535 แก้ความในมาตรา 86 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น

ประธานรัฐสภา และแก้ไขส่วนที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ประธานในการประชุม

รัฐสภา และรองประธาน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา 

และกลับมาใช้ข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมรัฐสภา (มาตรา 

157) ปรับโครงสร้างของตุลาการรัฐธรรมนูญให้ประธานรัฐสภาเป็น

ประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรจะถูกยุบ (มาตรา 

200) 

  2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2535 ให้การประชุมในสมัยที่สองของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร   

วฒุสิภา สามารถประชมุเรือ่งอืน่นอกจากการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัไิด ้

  3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2535 ยกเลิกอำนาจในการเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปของ  
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วุฒิสมาชิก (มาตรา 151) ลดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาที่สามารถอภิปราย

ทั่วไป และพิจารณาพระราชกำหนด (มาตรา 219) ยกเลิกมาตราอื่น  

ที่เกี่ยวกับอำนาจสมาชิกวุฒิสภาสมัยแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง (มาตรา 221) 

  4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2535 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้แทนราษฎร (มาตรา 159) 

  5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2538 เป็นการแก้ไขในหลายหมวด เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และ

สามัคคีของคนในชาติ จึงแก้ไขในหลายๆ หมวด ได้แก่หมวด 3 สิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย หมวด 5 แนว

นโยบายแห่งรัฐ หมวด 6 รัฐสภา หมวด 7 คณะรัฐมนตรี หมวด 8 ศาล 

หมวด 9 การปกครองท้องถิ่น หมวด 10 ตุลาการรัฐธรรมนูญ หมวด 11 

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

  6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ. 2539 เป็นการแก้ไขในมาตรา 211 เพื่อให้สามารถจัดทำรัฐธรรมนูญ

ขึ้นใหม่ทั้งฉบับโดยมีการร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการที่มาจาก  

ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาอาชีพร่วมจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่อไป      

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 สิ้นสภาพบังคับ

ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540  

      

16.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540
 16.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

     ความขัดแย้งทางการเมืองหลังกรณีพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ยังไม่

เป็นที่ยุติและเกิดความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแข็งขัน   
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ตลอดจนการตื่นตัวที่จะต้องการให้มีการปฏิรูปการเมืองจึงเกิดการผลักดัน

ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 เพื่อเปิดทางให้มี

การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากหลายสาขาอาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับได้      

 16.2กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  เกิดจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 แห่ง

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 6) เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่าง

รัฐธรรมนูญประกอบด้วยสมาชิก 99 คนประกอบด้วยสมาชิกสองประเภท 

คือประเภทที่สมาชิกรัฐสภาเลือกจากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา  

ร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน และสมาชิกประเภทที่ 2 เป็น

ผู้ที่สมาชิกรัฐสภาเลือกจากผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน 8 คน สาขา

รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 8 คน ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง 

การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการร่างรัฐธรรมนูญ 7 คน เพื่อทำหน้าที่

ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ113 จากนั้นให้สภาร่างรัฐธรรมนูญส่ง  

ร่างรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญ โดยไม่

สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบจึงประกาศใช้ในวันที่ 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2540114      

 16.3 เจตนารมณ์

  เป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อปฏิรูปการเมืองโดยมีสาระ

สำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชน

 113  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  สำนักงาน. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมัชชา  

ร่างรัฐธรรมนูญ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพ: สำนักงานเลขาธิการสภา  

ผู้แทนราษฎร, 2550), 39. 

 114  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 55ก วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540,   

1-99. 
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มีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดจน

ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      

 16.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีทั้งหมด   

336  มาตรา ประกอบด้วยหมวดต่างๆ 11 หมวด ได้แก่ หมวด 1   

บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน  

ชาวไทย หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย หมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ 

หมวด 6 รัฐสภา หมวด 7 คณะรัฐมนตรี หมวด 8 ศาล หมวด 9 การ

ปกครองท้องถิ่น หมวด 10 ตุลาการรัฐธรรมนูญ และหมวด 11 การแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  และบทเฉพาะกาล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (มาตรา 

90) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้ง  

แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 100 คน และอีก 400 คนมาจากการเลือกตั้ง

แบบแบ่งเขต (มาตรา 98) 

  ส่วนวุฒิสภามีสมาชิก 200 คน มาจากการเลือกตั้ง (มาตรา 

121) โดยใช้เขตจังหวัดเป็นตัวกำหนด โดยมีจำนวนสมาชิกตามสัดส่วน

ของประชากรที่กำหนดไว้ (มาตรา 112) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 

6 ปี (มาตรา 130) 

  2. กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน 36 คน ให้ประธานสภา  

ผู้แทนราษฎรลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา 201) ผู้ที่จะ

ดำรงตำแหน่งจะต้องได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคะแนน

เสียงรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า และการรับรองผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายก

รัฐมนตรีต้องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร (มาตร 202)  
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  3. มีการขยายบทบัญญัติในหมวด 3 เรื่องสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งรับรองสิทธิในการต่อต้านโดยสันติวิธี  

ในการได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

(มาตรา 65)  

  4. เป็นครั้งแรกที่บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ หากไม่ไปทำ

หน้าที่อาจเสียสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย (มาตรา 68)  

  5. กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง  

และการทำประชามติ (มาตรา 136-148) เป็นครั้งแรกที่ได้แยกการทำ

หน้าที่นี้จากกระทรวงมหาดไทย 

  6. มตีำแหนง่และหนา้ทีใ่หม่ๆ  รวมทัง้องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู 

เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รวมทั้งการตรวจเงินแผ่นดินในหมวด 11 

  7. กำหนดให้รัฐมนตรีห้ามเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือบริษัทตามที่

กฎหมายบัญญัติเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา 209) 

  8. ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน

สามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอ่รางกฎหมายที่เกี่ยวกับหมวด 3 และหมวด 5 

(มาตรา 170) 

  9. มีบทบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยความริเริ่มของ

คณะรัฐมนตรี ประกอบกับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ปรึกษา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา (มาตรา 214) 

  10. ให้มีศาลรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะเพื่อทำหน้าที่วินิจฉัย  

การใช้รัฐธรรมนูญ ความขัดกันของข้อกฎหมายในทางรัฐธรรมนูญ มีวาระ

การดำรงตำแหน่ง 9 ปี (มาตรา 255-270) โดยคำวินิจฉัยของศาล
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รัฐธรรมนูญมีผลเด็ดขาดผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่น

ของรัฐ (มาตรา 268) 

  11. ให้มีศาลปกครองทำหน้าที่พิจารณาข้อพิพาทระหว่าง  

หน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่ใช้อำนาจทางปกครอง กำหนดให้มีศาลปกครอง

ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ก็ได้ (มาตรา 276)  

  12. ในหมวด 9 การปกครองท้องถิ่น มีการกระจายอำนาจสู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ

มากขึ้น เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปองค์การบริหารส่วนตำบลและ

เทศบาลตำบลและสภาท้องถิ่น (มาตรา 282-290) 

  13. หมวด 10 มีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ โดยการกำหนด

ให้ผู้มีตำแหน่งทางการเมืองต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มีการตั้ง  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กำหนด

เงื่อนไขและวิธีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และการดำเนิน

คดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  

  14. หมวด 12 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้สามารถกระทำ

ได้โดยง่าย โดยใช้จำนวนหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หรือสมาชิกจากทั้งสองสภา (สภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภา) รวมกัน ในการ

ลงมติให้ใช้เสียงข้างมากธรรมดา 

  รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ถูกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งเดียว ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548 

เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการ ปปช. สามารถกระทำได้ตามมาตรา 217 

ซึ่งเดิมกำหนดให้มีกรรมการสรรหาจากผู้แทนทุกพรรคการเมืองที่มีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรเลือกกันเองให้เหลือ 5 คน แต่ขณะนั้นมีพรรคการเมือง  

ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหลือเพียง 4 พรรค จึงต้องแก้ไขความ  

ในมาตราดังกล่าว 
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  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสิ้นสุดลงเนื่องจากการ

รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 

      

17.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2549
 17.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  การรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)  ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 

2549 มีผลให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ

ใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรฉบับนี้แทน115  

  ต่อมาคณะรัฐประหารเรียกตัวเองใหม่ว่าคณะมนตรีความมั่นคง

แห่งชาติ (คมช.) ตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญการปกครองฯ       

 17.2กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  คณะปฏริปูการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์

ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้ประกาศให้ใช้รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 

2549      

 17.3เจตนารมณ์

  เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ความไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการ  

แผน่ดนิ ทำใหเ้กดิการทจุรติและประพฤตมิชิอบอยา่งกวา้งขวาง และมแีนวโนม้ 

การใช้กำลังเข้าปะทะกัน จึงต้องกำหนดกลไกการปกครองที่เหมาะสมแก่

 115  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 102 ก ตุลาคม 2549, 1-14. 
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สถานการณ์เพื่อใช้ไปก่อน จนกว่าจะได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อไป      

 17.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549   

มี 39 มาตรา มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. กำหนดให้สภานิติบัญญัติมีประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน 

250 คน ทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา (มาตรา 5)   

โดยประธานองคมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิก

สภานิติบัญญัติ (มาตรา 7) 

  2. ไม่ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี โดย

กำหนดให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี (มาตรา 6 (4)) 

  3. ให้มีคณะรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน 35 คน (มาตรา 14) 

  4. ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีสมาชิกจำนวน 100 คน ทำหน้าที่

ร่างรัฐธรรมนูญ (มาตรา 19) โดยมีประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

ชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ (มาตรา 22) 

  5. ให้มีสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจำนวนไม่เกิน 2,000 คน จาก

การแต่งตั้ง ทำหน้าที่เลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (มาตรา 21, 22, 

23, 24) โดยมีกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ที่ไม่ใช่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเลือกโดยมติของสภา 25 คน และ  

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น หรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอีกจำนวน   

10 คน ตามคำแนะนำของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 

25) 

  6. กำหนดให้ส่งร่างรัฐธรรมนูญไปให้หน่วยงานสำคัญในทาง

ราชการและสถานศึกษาร่วมพิจารณาและรับฟังความเห็น (มาตรา 26) 
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  7. ให้มีการออกเสียงประชามติโดยนับคะแนนเสียงข้างมากของ  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบธรรมดา 

  8. กำหนดให้มีการนิรโทษกรรมในมาตรา 36, 37 ให้การกระทำ

ใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นคำสั่งที่

ชอบด้วยกฎหมาย  

  ธรรมนูญการปกครองฉบับนี้สิ้นสภาพบังคับเมื่อรัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 สิงหาคม 

พ.ศ. 2550 

      

18.รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2550
 18.1 เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญ

  การรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ทำให้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สิ้นสุดลง จึงต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ขึ้นใช้      

 18.2กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

  มาตรา 19 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พ.ศ. 2549 กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 100 คน  

  สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีที่มาจากการเลือกโดยสมัชชา  

แห่งชาติจำนวน 1982 คน เลือกกันเองให้เหลือ 200 คน ส่งบัญชีรายชื่อ

ให้คณะมนตรีความมั่นคง (คมช.) เลือกเหลือ 100 คน ทำหน้าที่ร่าง

รัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวน 35 คน มาจาก
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สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 25 คนและ คมช. แต่งตั้งจำนวน   

10 คน 116 

  เมื่อกรรมาธิการยกร่างฯ จัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จภายใน 

180 วัน เพื่อให้ประชาชนทำประชามติรับรอง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 

2550117 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550118      

 18.3เจตนารมณ์

  เพื่ อ ให้ บ ร รลุ วั ตถุ ป ร ะสงค์ ในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการปกครอง มีการ  

ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกลไกสถาบันการเมือง

ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ ให้สถาบันต่างๆ 

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม 

 116  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  สำนักงาน. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมัชชา

ร่างรัฐธรรมนูญ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพ: สำนักงานเลขาธิการสภา  

ผู้แทนราษฎร, 2550, 43-57. 

 117  โดยมีผู้ใช้สิทธิจำนวน 25,978,954 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 45,092,955 คน 

มีผู้ ให้ความเห็นชอบ 14,727,306 (ร้อยละ 57.81) ไม่ ให้ความเห็นชอบ 

10,747,441 (ร้อยละ 42.19) จาก เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  สำนักงาน.   

รวมบทสรุปผู้บริหารการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. 

กรุงเทพ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2552, 5.  

 118  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550,  



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

12�

 18.4สาระสำคัญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด    

309  มาตรา ประกอบดว้ยหมวดตา่งๆ 15 หมวด ไดแ้ก ่หมวด 1 บททัว่ไป 

หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย หมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 6 

รัฐสภา หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน หมวด 

8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ หมวด 9 คณะรัฐมนตรี หมวด 10 

ศาล หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญหมวด 12 การตรวจสอบการใช้

อำนาจรัฐ หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น หมวด 15 การแก้ไข  

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  และบทเฉพาะกาล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. โดยภาพรวมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ปรับหมวดหมู่และจัดกลุ่ม

ของบทบัญญัติต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และเพิ่มหลักการจากรัฐธรรมนูญฉบับ 

พ.ศ. 2540 ขึ้น เช่น หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มีการจัด

บทบัญญัติเป็นส่วนๆ กล่าวถึงความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพย์สินสิทธิและเสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ

สวัสดิการจากรัฐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน เสรีภาพในการ

ชุมนุมและการสมาคม สิทธิชุมชน และสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ การจัด

บทบัญญัติเป็นหมวดและส่วนย่อยมีการจัดในโครงสร้างลักษณะเดียวกัน  

ทั้งฉบับ ซึ่งถือว่ามีรายละเอียดมากขึ้นและเป็นระบบมากขึ้น 

  2. กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 

2540 



12�

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ 

  3. มีรัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (มาตรา 

88) ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา (มาตรา 89) โดย

สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก 480 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

จำนวน 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 80 คน (ภายหลัง  

มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

  4. วุฒิสภามีสมาชิก 150 คน มาจากการเลือกตั้งในแต่ละ

จังหวัดๆ ละ 1 คน และสมาชิกที่มาจากการสรรหาในจำนวนที่หักออกจาก

จำนวน 150 คน คงเหลือเป็นสมาชิกที่มาจากการสรรหา (มาตรา 111) 

การสรรหากระทำโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่  

ศาลฎีกามอบหมาย และตุลาการอาวุโสที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน  

ศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย รวม 7 คน ทำหน้าที่สรรหา (มาตรา 113) 

  5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญในรายละเอียด เนื่องจากมีส่วนที่ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ

ต่างหาก เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภา และองค์กรตาม  

รัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่ต้องมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นการ

เฉพาะ (มาตรา 138-141) 

  6. มีบทบัญญัติหมวดที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนโดยตรง ได้แก่ การเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 

10,000 คนเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติตามหมวด 3, หมวด 5 และการ

ให้ประชาชนไม่น้อยกว่า 20,000 คน สามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอขอให้  
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วุฒิสภาพิจารณาถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและอื่นๆ ตาม

มาตรา 270  (มาตรา 163-164) 

  7. กำหนดให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 35 คน 

รวมคณะรัฐมนตรีไม่เกิน 36 คน ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 

171) 

  8. แยกบทบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและ

องค์กรอิสระให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ เช่น 

อัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น 

  9. มีบทบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบอำนาจรัฐ ได้แก่ การ  

ตรวจสอบทรัพย์สิน การระบุการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  

การถอดถอนจากตำแหน่ง และการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทาง  

การเมือง  

  10. มีบทบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง  

การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นครั้งแรก (มาตรา 279, 280) 

  11. การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กระทำได้

โดยง่าย และใช้เสียงข้างมากธรรมดาในการลงคะแนนเสียงทั้งสามวาระ 

(มาตรา 291)      

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถูกแก้ไข  

เพิ่มเติมสองครั้งโดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 เพื่อปรับสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มี

สมาชิกจำนวน 500 คน ประกอบด้วยสมาชิกจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

จำนวน 375 คน และ สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 

125 คน และกำหนดรายละเอียดของการแบ่งเขตเลือกตั้ง วิธีการกำหนด

จำนวนประชากรต่อผู้แทนราษฎรในแต่ละเขต ตลอดจนสัดส่วนของ  
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ผู้แทนราษฎรประเภทบัญชีรายชื่อ119  

  ครั้งที่สอง แก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ที่กำหนดให้การทำหนังสือสัญญากับ

นานาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศที่กระทบกับความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจหรือสังคมอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน 

หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญจะต้องผ่านความเห็นชอบของ

รัฐสภา120 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สิ้นสุดลง

เนื่องจากการรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

 119  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอน 13ก วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554, 1-6 

 120  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอน 13ก วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554, 7-9 





บทสรุป

6
บ ท ที่



รัฐธรรมนูญของไทยได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจน
ที่จะเป็นรัฐเดี่ยว(unitarystate)มาโดยตลอด

และยึดเอารัฐธรรมนูญเป็นกติกาหรือข้อตกลงสูงสุด
ที่จะบริหารประเทศ

แต่ก็เป็นกติกาที่ถูกหักล้างด้วยการรัฐประหาร
ครั้งแล้วครั้งเล่า
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จากที่ได้จำแนกที่มาและความหมายของรัฐธรรมนูญในแง่มุมทางทฤษฎี

ตะวันตก และการใช้แนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญในประเทศไทยจะเห็นได้ว่า

รัฐธรรมนูญของไทยถูกร่างขึ้นมาเพื่อใช้ภายใต้บริบททางการเมือง  

ที่แตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในช่วงเวลาที่มีเสถียรภาพทางการเมืองหรือใน

ระยะที่มีการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจการเมือง แต่กล่าวได้ว่า ในระบอบการเมือง

ปัจจุบันได้สถาปนาหลักการที่ว่า “รัฐจะต้องมีรัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญ  

การปกครองเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงความชอบธรรมของอำนาจรัฐ” นั้นได้

ปรากฏชัดแล้ว 

     แม้ว่าจะได้อ้างถึงหลักการใช้ “ธรรมนูญการปกครอง” เพื่อแสดง

สถานะความเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราว แต่ในหลายๆ กรณีก็พบว่ามีการใช้  

คำว่ารัฐธรรมนูญและกำกับด้วยคำว่า “ฉบับชั่วคราว” ดังที่ได้พบในกรณี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 จนถึง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2449 และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2550  
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สำหรับการใช้ “ธรรมนูญ” และ “รัฐธรรมนูญ” นั้น จะพบว่าแม้จะ  

หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “ธรรมนูญ” และหันมาใช้คำว่า “รัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราว” แต่การแทรกแซงการเมืองของทหารโดยการรัฐประหารนั้นมักจะ

จำกัดเวลาในการอยู่กับการเมือง ดังเช่น ธรรมนูญปกครองราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2534 มีอายุการบังคับใช้เพียง 9 เดือน 9 วัน เท่านั้น หรือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 มีอายุการใช้

งานเพียง 10 เดือน 24 วันเท่านั้น ต่างไปจากการใช้ธรรมนูญการปกครอง

ในระยะแรกซึ่งอาจจะใช้ยาวนานกว่าการเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราว เช่น 

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ที่มีอายุการใช้งานถึง 9 ปี 

5 เดือน 18 วัน (ดู ตารางที่ 1)  
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แนวโน้มอีกประการหนึ่งก็คือ รัฐธรรมนูญในชั้นหลังๆ มีบทบัญญัติ  

ในรายละเอียดมากขึ้น และมีการจัดหมวดหมู่มากขึ้น แต่ในทางกลับกัน 

ทำให้เกิดความต้องการคำอธิบายในการใช้รัฐธรรมนูญ และเกิดความ  

ขัดแย้งในแง่การตีความรัฐธรรมนูญ เช่น การรับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ  

ที่จะตีความการกระทำว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องได้เอง หรือต้องผ่าน

ความเห็นชอบจากอัยการสูงสุด ในกรณีวิกฤตการณ์การเมืองระหว่าง พ.ศ. 

2556-2557 เป็นต้น 

สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แม้จะมีความต้องการให้เป็นรัฐธรรมนูญ  

ที่คงทนถาวร แต่มักเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่นำไปสู่การ

รัฐประหาร แม้ในชั้นหลังจะพยายามสร้างความชอบธรรมโดยการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงประชามติก็ตาม แต่มิได้ยั่งยืน แต่ผันผวน  

ไปตามความตึงเครียดทางการเมือง แต่อาจกล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 

พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 มีความเกี่ยวเนื่องกับประชาชนมากกว่า

รัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ  

และถึงแม้ว่าจะเกิดการรัฐประหารล้มรัฐบาลและรัฐธรรมนูญอยู่หลาย

ครั้ง แต่การประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญต่างกล่าวถึง

เจตนารมณ์ในการสถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหา-

กษัตริย์ เป็นประมุขอยู่ตลอด แสดงถึงความสำคัญของการมีอยู่ของ

รัฐธรรมนูญในการเมืองไทย เพื่อรักษาความชอบธรรมของระบอบการเมือง 

ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 

รัฐธรรมนูญของไทยได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะเป็นรัฐเดี่ยว 

(unitary state) มาโดยตลอด และยึดเอารัฐธรรมนูญเป็นกติกาหรือข้อตกลง

สูงสุดที่จะบริหารประเทศ แต่ก็เป็นกติกาที่ถูกหักล้างด้วยการรัฐประหาร

ครั้งแล้วครั้งเล่า 
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จากการศึกษาในบทที่ 5 ได้สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาการของรัฐธรรมนูญมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญในยุคแรก  

จะไม่มีความซับซ้อนมาก จนหลังการปฏิรูปการเมืองที่ทำให้ เกิด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ได้ขยายรายละเอียดเรื่อง

สิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตลอดจนการกำหนดให้การเลือกตั้งเป็น

หน้าที่ และปรากฏอีกครั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

ส่วนการเพิ่มบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายถูกบัญญัติเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 

2540 และ 2550 และรวมไปถึงการเข้าชื่อเพื่อขอให้วุฒิสภาถอดถอน  

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน 

แต่ในบางส่วนยังเป็นเพียงการสร้างบทบัญญัติที่ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ

และยังขาดการคุ้มครองที่เป็นรูปธรรม เช่น สิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

โดยสันติ เป็นต้น 

การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายการเมืองก็เป็นส่วนสำคัญ  

ที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติที่กำหนดให้  

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงต้องยื่นแสดงบัญชี

ทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อป้องการการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะใน

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบ

อำนาจรัฐ ได้แก่การตรวจสอบทรัพย์สิน การระบุการกระทำที่เป็นการขัดกัน

แห่งผลประโยชน์  การถอดถอนจากตำแหน่ง และการดำเนินคดีอาญา  

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตลอดจนมีบทบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมของ  

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นครั้งแรก 
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ข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ รัฐธรรมนูญมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 

ดังจะเห็นจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในชั้นหลัง สามารถทำได้ง่าย

กว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกๆ สะท้อนให้เห็นความสามารถในการปรับตัวต่อ

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้มากขึ้น121 

ลักษณะที่ปรากฏชัดอีกประการหนึ่ง ได้แก่ แนวโน้มในการแยกอำนาจ

ระหว่างสถาบันการเมืองที่ใช้อำนาจ เช่น การกำหนดให้มีองค์กรอิสระ  

เพื่อใช้อำนาจการเมือง เพื่อตีความการใช้อำนาจการเมือง ซึ่งมีนัยสำคัญต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากขึ้น  

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญไทยยังมีข้อควรพิจารณาว่าได้กำหนดให้สภา  

ผู้แทนราษฎรมีอำนาจสูงสุด (the legislative supremacy constitution) 

หรือไม่ ซึ่งอาจช่วยให้เราเข้าใจวิกฤติการณ์ทางการเมืองมากขึ้นในบทบาท

ของตุลาการภิวัตน์ (judicial review)  

ในส่วนที่ได้กล่าวมานี้นับเป็นทั้งความก้าวหน้าและความท้าทายของ

พัฒนาการทางรัฐธรรมนูญที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและอนาคต

ทางการเมืองของไทยอย่างยิ่งยวด  

 121  แต่เป็นที่น่าสังเกตเช่นเดียวกันว่า วิกฤตการณ์ของการตีความรัฐธรรมนูญ  

ก็เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการนี้ กล่าวคือบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการตีความ  

บทบัญญัติใหม่ๆ โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางการเมืองนับแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา 
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บรรณานุกรม
เอกสารชั้นต้น

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่ 1/2519 เรื่องแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน

ฝ่ายกฎหมาย 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 166 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475  

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 529 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 ตอนที่ 44 หน้า 980, วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2482 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 57 ตอน 36 น. 459, วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2483 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอน 75 น. 2356, วันที่ 3 ตุลาคม 2485 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 63 ตอน 30 น. 318, วันที่ 10 พฤษภาคม 2489 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 63 ตอน 30 น. 318, วันที่ 10 พฤษภาคม 2489 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 64  ตอนที่ 53  ฉบับพิเศษ  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2490 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 17, 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68 ตอนที่ 73  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 69 ตอน 15 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 69 ตอน 15 ฉบับพิเศษ  วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอน 76 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 

ราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ เลม่ 92 ตอนที ่14 วนัที ่23 มกราคม พ.ศ. 2518, 1-3. 

ราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ เลม่ที ่94 ตอนที ่111 วนัที ่9 พฤศจกิายน 2520, 1-14 

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 105 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2528, 

1-4.  

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 106 ตอนที่ 142 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2532, 

1-4.  
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ราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ เลม่ 108 ตอนที ่40 วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ.2534, 1-24. 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 55ก วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2540, 1-99. 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 102 ก ตุลาคม 2549, 1-14. 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550,  

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอน 13ก วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554, 1-6 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอน 13ก วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554, 7-9 

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 1/2475 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้ งที่ 27/2475 วันที่ 23 กันยายน   

พ.ศ. 2475 

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34/2475 24 พฤศจิกายน 2475 

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34/2475  24 พฤศจิกายน 2475 

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4/2495 (วิสามัญ) เมื่อวันที่ 24 

มกราคม พ.ศ. 2495 

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10/2495 (วิสามัญ)  25 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2495 

หนังสือภาษาไทย

กระมล ทองธรรมชาติ, วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทย, กรุงเทพ : สำนักพิมพ์

บรรณกิจ, 2524 

แก้ววิเชียร แววสูงเนิน, ร.อ., การเมืองไทยกับการปฏิวัติ 20 ต.ค. 2520, กรุงเทพ: 

สำนักพิมพ์เบญจมิตร ม.ป.ป.,11. 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ. “พระราชดำรัสตอบความเห็นของผู้จะให้

เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. 1247,” เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูล

ความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103 และพระราชดำรัสใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไข

การปกครองแผ่นดิน. กรุงเทพ: อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมสนิท กฤดา

กร ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2510, 2510. 
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ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระยา. ตำนานกฎหมายเมืองไทย

และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์. อนุสรณ์งานฌาปณกิจศพ นางพิสิษฐ

สังฆการ (ฉวี อัจฉะกาญจน์) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม 26 เมษายน 2503. 

กรุงเทพ: ม.ป.ท, 2503.  

ดำรง อิ่มวิเศษ, “การร่างรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2489 และการเมืองภายหลัง

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต   

ภาควิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2530. 

แถมสุข นุ่ มนนท์ . ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475. กรุ ง เทพ: สมาคม

ประวัติศาสตร์, 2535.   

“เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน 

ร.ศ. 103,” เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการ

เปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103 และ พระราชดำรัสใน พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครอง  

แผ่นดิน. กรุงเทพ: อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมสนิท กฤดากร ณ เมรุวัด

ธาตุทอง พระโขนง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2510, 2510. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2533). “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475: พรมแดนแห่ง  

ความรู้” ใน ความคิด ความรู้ และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475. 

กรุงเทพ: สถาบันสยามศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. 

นิติศาสตร์ไพศาลย์, พระยา “คำอธิบายหลักรัฐธรรมนูญสยามเปรียบเทียบกฎหมาย

รัฐธรรมนูญอังกฤษ”. บทบัณฑิตย์ เล่ม 7 ตอน 5 (สิงหาคม),  2475. 

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. ชีวประวัติของธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2520. กรุงเทพ: โครงการเมธีวิจัยอาวุโส 

สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. 

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. รัฐธรรมนูญสถาปนา: ชีวิตและชะตากรรมของประชาธิปไตยใน

วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิภาษา, 2549.  
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ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ. “พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวต่อความเห็นของนายมุสโสลินี เรื่องการศึกษาของอิตาลี ,”   

แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบ “ประชาธิปไตย” ตามแนว  

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. สนธิ์ เตชานันท์ 

รวบรวม. กรุงเทพ: ราชสกุลสวัสดิวัฒน์จัดพิมพ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จ

พระราชกุศล เพื่อพระราชทานเป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีถวาย  

พระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาล

ที่ 7 ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2528, 2528, 

ประเสริฐ ปัทมสุคนธ์. รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี (2475-2517). กรุงเทพ:   

กลุ่มรัฐกิจเสรี, 2517. 

พิพัฒน์ จักรางกูร, “มาตรา 17”  ในวารสารทนายความ (15 : 4) กุมภาพันธ์ 2517. 

50. 

ไพโรจน์ ชัยนาม, หนังสือประกอบคำบรรยายวิชาสังคมกับการปกครองเรื่อง

รัฐธรรมนูญ, พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2514. 

ไพโรจน์  ชัยนาม, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารในทางการเมืองของประเทศ

ไทย, เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2519. 

ไพโรจน์ ชัยนาม. รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารสำคัญในทางการเมืองของ

ประเทศไทย เล่ม 2. กรุงเทพ: รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520. 

โภคิน  พลกุล, เอกสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2526.  

มนูญ บริสุทธิ์. คณะรัฐมนตรี. กรุงเทพ:องค์การค้าของครุสภา, 2527. 

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ. จดหมายเหตุรายวัน. กรุงเทพ: พิมพ์ในงาน

พระราชทานเพลิงศพ ม.จ. ชัชวลิต เกษมสันต์, 2517 

มีชัย ฤชุพันธุ์. “งานการเมืองของ ศาสตราจารย์สมภพ โหตระกิตย์” ใน อนุสรณ์งาน

พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์สมภพ โหตระกิตย์. 20 กันยายน พ.ศ. 

2540. 

ยศ สันตสมบัติ , อำนาจ บุคลิกภาพและผู้นำการเมืองไทย (กรุงเทพ: สถาบัน  

ไทยคดีศึกษา, 2533. 
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ราชบุรีดิ เรกฤทธิ์ , พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง. กฎหมายเล่ม 1. อนุสรณ์  

งานพระราชทางเพลิงศพ พลโทอัมพร ศรี ไชยยันต์ (ฉวี อัจฉะกาญจน์)   

ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 13 กรกฎาคม 2513.  

กรุงเทพ: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2513. 
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