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บทน า 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญสูงสุด เพราะเป็นกฎหมายที่ก่อตั้งระบอบการเมือง
และสถาบันการเมือง ทั้งยังก าหนดฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองกับพลเมือง
ทั้งนี้รัฐธรรมนูญได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐสมัยใหม่ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างรัฐ ใน
ฐานะผู้ปกครองกับประชาชน โดยประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญจะให้
ความส าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกระบวนการจัดท า
รัฐธรรมนูญที่ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่
แท้จริง 
 รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับที่ผ่านมาของไทยนั้นไดถูกยกเลิกและประกาศใช้ฉบับใหม่โดย
คณะรัฐประหารหรือคณะผู้ยึดอ านาจการปกครองตลอดมา ซึ่งประชาชนไมมีโอกาสไดเข้าไปมีส่วนร่วม
ก าหนดกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ ทั้งยังถูกผู้มีอ านาจทางการเมืองใช้เป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาผลประโยชนอย่างไม่ชอบธรรมแต่ชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้บังคับใช้กฎหมายเป็น
ผู้บัญญัติกฎหมายเสียเองก็ย่อมบัญญัติกฎหมายมาเพ่ือผลประโยชน ของตนเองและพวกพ้อง 
ประชาชนจึงไมไดมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญที่จะน ามาใช้ปกครองตน 
 การจัดท ารัฐธรรมนูญ หรือ Constitution Making มิได้หมายความถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงกระบวนการสร้างรัฐธรรมนูญโดยองค์รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลักการ
วางรากฐานทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศนั้น  ๆ การออกแบบ
กระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
 ในปัจจุบันกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญยังไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแน่นอน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของผู้จัดท ารัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศ แต่ก็มีแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับว่ากระบวนการจัดท า
รัฐธรรมนูญมีสถาบันหรือองค์กรที่มีหน้าที่อยู่  3 ประเภท กล่าวคือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และรัฐสภา สภาร่างรัฐธรรมนูญถือก าเนิดมาจากแนวคิดที่ว่า
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
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รัฐธรรมนูญควรจะได้รับการยกร่างโดยคณะกลุ่มบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาแบบพิเศษมีลักษณะ
เป็นสภาเดียวแยกต่างหากจากรัฐสภาของประเทศนั้น ๆ ในขณะที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คือ
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือท าการยกร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนรัฐสภา คือองค์กรที่ท าหน้าที่นิติบัญญัติ
เมื่อมีความต้องการหรือข้อเสนอจากผู้มีอ านาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญก็ได้ใช้อ านาจนิติบัญญัติในฐานะที่
เป็นอ านาจที่ได้รับมอบมาจากผู้มีอ านาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท า
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ 
 ในบทความนี้ ผู้ เขียนจะท าการวิเคราะห์ว่า กระบวนการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากผลผลิตของคณะรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 
2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีปัญหาอ านาจจัดให้มีและจัดท ารัฐธรรมนูญตาม
กระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ กรอบการร่างรัฐธรรมนูญและการ
ด าเนินการออกเสียงประชามตสิอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนตามหลักการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนหรือไม่อย่างไร 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญ 
 ก่อนจะพิจารณาว่ากระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญรูปแบบใดจึงจะเป็นกระบวนการจัดท า
รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนั้น ต้องท าความเข้าใจความหมายของรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของ
ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน อ านาจจัดให้มีและจัดท ารัฐธรรมนูญ หลักนิติรัฐ นิติธรรม 
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
 ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้ให้ความหมายของรัฐธรรมนูญ คือ เอกสารที่มีความศักดิ์สิทธิ์
พิเศษทางกฎหมาย ก าหนดกรอบแห่งองค์การปกครองแห่งรัฐ และหลักการส าคัญของการปฏิบัติ
หน้าที่ปกครองรัฐมีความมุ่งหมายให้ถาวรยั่งยืน โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ แต่ไม่ใช่ท าลาย2 
 โดยสรุป รัฐธรรมนูญกฎเกณฑ์แบบแผนที่ว่าด้วยการจัดระเบียบทางการเมืองการปกครอง
ของรัฐที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบในกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เรียกว่า รัฐธรรมนูญ โดยมี
กระบวนการจัดท าเป็นพิเศษแตกต่างจากกฎหมายธรรมดา  
 ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม อธิบายว่า อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ หรืออ านาจในการแสดงความเป็นเจ้าของประเทศ อ านาจที่แสดงความเป็นใหญ่ ความอิสระ 
ความไม่ข้ึนแก่ใครหรือต้องเชื่อฟังค าสั่งค าบัญชาของผู้ใดที่เหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน 

                                                           

 2 จิตติ ติงศภัทิย์,  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, หัวข้อบรรยายในวิทยาลัยการทัพอากาศ,  วทอ. 
รุ่นที่ 14, 2522-2523, หน้า 1. อ้างใน พรชัย เลื่อนฉวี  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 9 
(กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553), หน้า 16. 
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 ดังนั้น อ านาจอธิปไตยในทางรัฐธรรมนูญ คือ อ านาจสูงสุดในการปกครองรัฐและเป็น
อ านาจที่ตนอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตยจึงเป็นทฤษฎีหลักในการก าหนดรูปแบบและ
กระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ 
 จอห์น ล็อค และ ฌอง ฌาคส์ รุสโซเป็นนักปราชญ์ผู้คิดค้นทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน กล่าวว่า มนุษย์ควรอยู่ร่วมกันในสังคมการเมือง โดยมนุษย์เสมอกันและเป็นอิสระต่อกัน 
และรัฐบาลที่ชอบธรรมต้องมาจากความยินยอมของประชาชนตามทฤษฎีสัญญาประชาคม ซึ่งการ
ยอมรับรัฐของประชาชนควรเป็นการยอมรับอย่างมีเงื่อนไขว่ารัฐจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของ
ประชาชน และรัฐควรมีอ านาจจ ากัดแค่เรื่องการคุ้มครองดูแลสิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่านั้น 
ประชาชนสามารถเพิกถอนอ านาจรัฐได้หากละเมิดต่อพันธะสัญญาของประชาชน ถือได้ว่าเป็นการ
วางรากฐานการปกครองและยอมรับว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย และหลักการปกครอง
เสรีนิยมประชาธิปไตยดังกล่าวได้มีอิทธิพลต่อการก าหนดผู้มีอ านาจในการจัดท ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎเกณฑ์ว่า ผู้มีอ านาจจัดท ารัฐธรรมนูญต้องเป็นผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยซึ่งคือประชาชนนั่นเอง 
 อ านาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ(Constitution Power) หมายถึง อ านาจทางการเมืองของ
คณะบุคคลหรือบุคคลที่อยู่ในฐานะบันดาลให้มีรัฐธรรมนูญขึ้นได้ส าเร็จ หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอ านาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญ โดยนัยนี้ผู้มีอ านาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ หมายถึง รัฏฐาธิปัตย์ (Sovereign) หรือผู้
มีฐานะอย่างรัฏฐาธิปัตย์ (ผู้มีอ านาจสูงสุด) ผู้มีอ านาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ อาจจ าแนกได้ ดังนี้ประมุข
ของรัฐเป็นผู้จัดให้มีขึ้น ผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นผู้จัดให้มีขึ้น ราษฎรเป็นผู้จัดให้มีขึ้นประมุข
ของรัฐ คณะปฏิวัติหรือรัฐประหารและราษฎรร่วมกันจัดให้มีขึ้น ผู้มีอ านาจจากองค์กรภายนอกจัดให้
มีข้ึน 
 ในทางทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถือว่าอ านาจจัดท ารัฐธรรมนูญ (Authorized by the 
Constitution) เป็นอ านาจที่ควบคู่กับอ านาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าไม่มีผู้จัดให้มีย่อมไม่มี
ผู้จัดท า เว้นแต่ในบางกรณี ผู้มีอ านาจจัดให้มีกับผู้จัดให้ท าบุคคลเดียวกัน เช่น ผู้ก่อการปฏิวัติหรือ
รัฐประหาร เป็นต้น 
 หลักนิติรัฐเป็นรากฐานของปรัชญาความคิดที่มาจากแนวคิดของอริสโตเติลซึ่งเห็นถึงความ
จ าเป็นอย่างยิ่งของการปกครองภายในรัฐ หลักการนี้เป็นรูปแบบที่ดีที่ประชาชนในรัฐสามารถจะทราบ
ถึงหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสังคม  
 ศาตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย ได้ให้ค าจ ากัดความของนิติรัฐว่าเป็นความคิดของประชาชน
ที่ฝักใฝ่ในสิทธิ์ปัจเจกนิยม และรัฐธรรมนูญของรัฐที่เป็นนิติรัฐนี้จะต้องมีบทบัญญัติในประการที่ส าคัญ
ถึงเสรีภาพของราษฎร เช่น เสรีภาพในร่างกายและทรัพย์สิน ในการท าสัญญาและในการประกอบ
อาชีพ ในฐานะนี้รัฐบาลจึงมีสภาพเป็นคนรับใช้ของสังคมโดยถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่า
การที่รัฐจะเคารพต่อเสรีภาพต่าง ๆ ของราษฎร มีวิธีอยู่วิธีเดียว คือยอมตนอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
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กฎหมายโดยเคร่งครัดเท่านั้น และตราบใดที่กฎหมายยังใช้อยู่นั้นกฎหมายก็จะผูกมัดรัฐอยู่เสมอและ
โดยการที่มีบทบาทให้ราษฎรเป็นองค์กรของรัฐในการบัญญัติกฎหมายโดยตรง ส าหรับรัฐที่ใช้หลัก
ประชาธิปไตยโดยตรงหรือโดยใช้การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรมาออกกฎหมายแทนตน การที่รัฐจะจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของราษฎรได้ก็ด้วยความยินยอมของราษฎรให้จ ากัดสิทธิและเสรีภาพเอง  ฉะนั้น
กรณีท่ีรัฐเป็นนิติรัฐจึงเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎร3 
 ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ให้นิยามค าว่า นิติธรรม ว่าหมายถึง หลักการพ้ืนฐาน
แห่งกฎหมายที่ส าคัญในระบอบประชาธิปไตยที่เทิดทูนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือ
สิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิทรราช หากมี
ข้อพิพาทใด ๆ เกิดข้ึน ไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชนหรือเอกชนกับเอกชน ศาลย่อมมีอ านาจอิสระในการ
ตัดสินข้อพิพาทนั้นโดยเด็ดขาดและโดยยุติธรรมตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
 เมื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยตามทฤษฎี
สัญญาประชาคมแล้ว รัฐธรรมนูญที่ถูกสร้างข้ึนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี้จึงต้องให้
ความส าคัญแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดท ารัฐธรรมนูญ  ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดท า
รัฐธรรมนูญ เพ่ือให้รัฐธรรมนูญมีค่าเป็นสัญญาประชาคม (Social Contract) ที่จะคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของคนในสังคมอย่างแท้จริง โดยการมีส่วนร่วมใน
การจัดท ารัฐธรรมนูญนั้นหากพิจารณาแนวคิดของรุสโซแล้วอาจแสดงออกได้โดยรูปแบบ
ประชาธิปไตยทางตรง เช่น การออกเสียงประชามติ หรือรูปแบบประชาธิปไตยทางอ้อม เช่น การ
เลือกตั้งผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่จัดท ารัฐธรรมนูญแทนประชาชน หรือรูปแบบประชาธิปไตยกึ่งทางตรง 
เช่น การถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยการท าประชามติ 
 ในปัจจุบันประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะร่างรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับ
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเป็นเครื่องมือในการวางหลัก
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน โครงสร้างการปกครองที่มีลักษณะถ่วงดุลอ านาจระหว่างสถาบัน
หลักต่าง ๆ และตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รวมถึงการเสริมสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้กับ
รัฐบาล ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมมักจะสามารถ
ใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศด้วย ตัวอย่าง การร่างรัฐธรรมนูญฉบับสาธารณรัฐที่ 5 
ในประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 
 หากพิจารณาองค์กรร่างรัฐธรรมนูญกับแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในอดีตที่ผ่านมา ทั้งที่เป็น
รูปแบบองค์กรที่เป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ และรูปแบบ
องค์กรที่ไม่เป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ ประชาชนไม่ส่วนส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 

                                                           

 3 หยุด แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป (กรุงเทพ: วิญญูชน, 2538), หน้า 23. 
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รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยคณะปฏิวัติ พบว่าองค์กรร่างรัฐธรรมนูญในประเทศไทยทุกรูปแบบในอดีตที่
ผ่านมา ไม่มีรูปแบบใดที่สามารถร่างรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญนิยม 
 รูปแบบและลักษณะของหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยนั้น
ต้องเกิดจากความสมัครใจ โดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ เนื่องจากการมีส่วนร่วมจะต้องเป็นไปตาม
ความต้องการก าหนดความเป็นไปของสังคม มิเช่นนั้นก็ไม่อาจถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม อีกทั้ง
ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมจะต้องมีความเสมอภาคกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และต้องมีความรู้ใน
เรื่องนั้น ๆ เพราะหากกิจกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความสลับซับซ้อนเกินความสามารถการมีส่วนร่วม
ย่อมเกิดข้ึนไม่ได้ นอกจากนี้ประชาชนต้องยอมรับถึงผลกระทบของเรื่องที่ได้ตัดสินใจด้วย ดังนั้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท ารัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงมีความส าคัญ
และอิทธิพลต่อการก าหนดโครงสร้างทางการเมืองที่ใช้ปกครองประเทศเป็นอย่างมาก 
 ค าว่า ประชามติ หรือ Referendum หรือบางรัฐเรียกว่า Plebiscite มีรากฐานมาจากภาษา
ลาตินที่เรียกว่า Plebiscita ซึ่งหมายถึง การลงคะแนนเสียงหรือการลงคะแนนชี้ขาดโดยประชาชน
ทั่วไปเป็นผู้ชี้ขาดในการยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งของรัฐ อาทิเช่น การลงประชามติ
รับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือการลงประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (Constitution amendment) 
หรือกฎหมายหรือการลงประชามติเพ่ือก าหนดแนวทางในการปกครองประเทศ จึงถือได้ว่าการลง
ประชามติเป็นประชาธิปไตยทางตรงแนวหนึ่ง4 และเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตย นอกจากการเลือกตั้งโดยทั่วไป (General Election) การเลือกตั้งทางอ้อม (Indirect 
Election) หรือการเลือกตั้งที่ก าหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง (Local Election) 
 ในประเทศต่าง ๆ ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy System) ที่มีการ
ปกครองโดยประชาชนแล้ว จะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยนั้นมีอยู่ 2 รูปแบบที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบ
แรกเรียกว่าประชาธิปไตยทางตรง (Democracy Direct) และรูปแบบที่สองเรียกว่าประชาธิปไตย
แบบตัวแทน (Democracy Representative) โดยประชาธิปไตยทางตรงเป็นรูปแบบที่เน้นการมีส่วน
ร่วมทางตรงของพลเมืองทุกคนในการใช้อ านาจทางการเมือง ในขณะที่รูปแบบที่สอง คือ 
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั้นจะเป็นรูปแบบที่อ านาจทางการเมืองถูกมอบหมายให้ตัวแทนที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากพลเมืองเป็นผู้ใช้อ านาจดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบในการด าเนินการของตนเอง  แต่
หากเป็นระบอบการปกครองแบบเผด็จการ การท าประชามติจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการสร้าง
ความชอบธรรมทางกฎหมาย กล่าวคือ อ านาจเผด็จการจะใช้ผลของประชามติเป็นฐานรองรับการใช้
อ านาจ 

                                                           

 4 วรเจตน์ ภาคีรัตน์,  ค าสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 183-186. 
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 ดังนั้นในบทบัญญัติหรือข้อก าหนดว่าด้วยเรื่องการออกเสียงประชามติ ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนใช้อ านาจของตนได้อย่างเสรี โดยสมัครใจ และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดย
ไม่ชักน าหรือตีกรอบการลงประชามติให้ประชาชนต้องเลือกหรือจ าต้องเลือกหรือให้เห็นด้วย ตลอดจน
ต้องก าหนดประเด็นในการลงปะชามติต้องให้ชัดเจนแน่ชัด เพื่อความถูกต้องในความเข้าใจร่วมกันของ
ประชาชน และถือได้ว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ใช้อ านาจของตนได้ด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องเข้าใจ  
 
ปัญหากระบวนการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 25575 
 นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นระยะเวลา 84 ปี ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักรมาแล้วเป็นจ านวนทั้งสิ้น 19 ฉบับ โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ก าลังจัดท า
อยู่ในขณะนี้ถือเป็นฉบับที่ 20 เมื่อน าระยะเวลามาค านวณกับจ านวนรัฐธรรมนูญทั้งหมดดังกล่าวจะ
พบว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีผลใช้บังคับโดยเฉลี่ย ฉบับละ 4 ปีเท่านั้น 
 นับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จนกระทั่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
จัดท าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับออกเสียงลงประชามติ พุทธศักราช 2559 แล้วเสร็จ มีค าถาม
และข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เคารพสิทธิของ
ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง และการขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
ร่างรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาสามส่วน คือ ปัญหา
เกี่ยวกับอ านาจจัดให้มีและจัดท ารัฐธรรมนูญ ปัญหาเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ ปัญหาเกี่ ยวกับการ
ออกเสียงประชามติ 
 
ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจจัดให้มีและจัดท ารัฐธรรมนูญ 
 เมื่ออ านาจคณะรัฐประหารมิใช่เป็นของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจึงเกิดขึ้นด้วย
อ านาจสูงสุดในการกอ่ตั้งองค์กรทางการเมืองของคณะผู้ก่อการรัฐประหาร อันเป็นกฎหมายของเผด็จ
การ (Will) แต่มิใช่ประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจึงขาดซึ่งหลักการความเป็นกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศและเจตจ านงร่วมกันของประชาชน (General will) 

                                                           

 5 ในที่นี้ขอเรียกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 โดยย่อว่า 
“รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว” 
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 หากมองในเชิงรูปแบบการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศ ซึ่งจัดตั้งองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยตามที่ไดมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า
กฎหมายใดจะขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญมิได้ก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวดังกล่าวคงเป็นเพียง
รฐัธรรมนูญในเชิงรูปแบบที่ใช้ชื่อรฐัธรรมนูญและจัดตั้งองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตยขึ้นเท่านั้น โดยคณะ
รัฐประหารได้ใช้ความเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศในเชิงรูปแบบ โดยก าหนดให้ค าสั่ง
หรือประกาศที่มีขึ้นก่อนหนาการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ โดยอาศัยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมหรือจะเรียก
ได้ว่าเป็นการใช้รัฐธรรมนูญเป็นฐานของการรองรับของการกระท าค าสั่งและประกาศคณะรัฐประหาร
ขึ้นเท่านั้น 
 
ปัญหาเกี่ยวกับกรอบการร่างรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา 35 (1)-(10) ไม่ได้รับรองหลักการพ้ืนฐานของรัฐเสรี
ประชาธิปไตย แต่เป็นกลไกในการตอบโต้สภาวการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2548-2557 
 มาตรา 35 (2) ท าให้เกิดค าถามว่าการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนดให้ต้องมีการ
จัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทยจะเป็นการปกครองประชาธิปไตยแบบใด ซึ่งหลักการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยซึ่งมีที่มาตั้งแต่ 700 กว่าปีมาแล้วในประเทศอังกฤษ อาจจะนับได้จากการเริ่มต้นการลง
นามกฎบัตรใหญ่ หรือ Magna Carta ปี ค.ศ.1215 และต่อมาก็ได้มีการขยายระบบดังกล่าวไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริการวมตลอดท้ังประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
การน าไปใช้ของแต่ละประเทศตามประวัติความเป็นมา สภาพความเป็นจริงทางสังคมและเศรษฐกิจ
 อย่างไรก็ตามหลักการใหญ่  ๆ ที่ไม่สามารถจะตัดออกจากระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยได้มีดังต่อไปนี้ คือ 
 ประการแรก ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน ประชาชนเป็นผู้ให้อาณัติแก่กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ท าหน้าที่นิติบัญญัติ บริหารและ
ตุลาการ ด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 ประการที่สอง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค มีสิทธิที่จะอยู่ภายใต้ระบบ
กระบวนการยุติธรรมในมาตรฐานสากล มีสิทธิมนุษยชนและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ประการที่สาม ประชาชนมีสิทธิที่จะมีรัฐบาลที่ตนเป็นผู้ให้ความยินยอมหรือรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งมิใช่มาจากการแต่งตั้ง ดังนั้นผู้ที่บริหารประเทศจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง
พอที่จะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่นิติบัญญัติ บริหาร  
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 ประการที่สี่ ประชาชนต้องมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองตั้งแต่การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายและคัดค้านด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยสงบ
และปราศจากอาวุธหรืออยู่ในกรอบของกฎหมาย 
 ประการที่ห้า การปกครองบริหารจะต้องอยู่ภายใต้ระบบนิติธรรม (The Rule of Law) โดย
มีหลักการประชาธิปไตยเป็นหลักการส าคัญที่สุด ส่วนการปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการยึดอ านาจ
และใช้อ านาจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นหลัก (The Rule by Man) ย่อมขัดต่อหลักการปกครอง
แบบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง 
 ระบบการปกครองใดก็ตามที่ขาดคุณลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วจะถือว่าเป็นระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ได้เพราะขัดต่อหลักสากล ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่
น ามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ เช่น ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ เป็นต้น ซึ่งความหมายก็คือเป็นการน าเพียงบางส่วนของระบอบการ
ปกครองดังกล่าวมาใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือให้เห็นภาพในลักษณะที่เป็นฉากหน้า ( facade) 
ประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ในเนื้อหาอาจจะเป็นประชาธิปไตยที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบควบคุม 
(Controlled Democracy) หรือประชาธิปไตยแบบชี้น า (Guided Democracy) เช่นในกรณีของ
รัฐบาลหอย โดยทหารคอยท าหน้าที่ประคับประคองให้ความคุ้มครองในยุคหลังการรัฐประหาร
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  
 โดยเฉพาะมาตรา 35 (4) คณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะผู้จัดให้มีและจัดท ารัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราวอ้างว่ามีจุดประสงค์แก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดอง แต่บทบัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาตรา 111 (8) และ
(15) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี (8) มีการห้ามมิให้บุคคลบางกลุ่มลงสมัครรับเลือกตั้ง อันได้แก่ “เคยต้อง
ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือกระท าการอัน
ท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม” ซึ่งครอบคลุมบุคคลผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองโดยออก
กฎหมายย้อนหลังและยุบพรรคครั้งแรกตามค าวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 และค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2551 และรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็ห้ามบุคคลดังกล่าวเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทางการเมืองอันเป็นการตัดสิทธิครั้งที่สอง และการก าหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เท่ากับเป็นการตัดสิทธิครั้งที่สามหรือเป็นการลงโทษ 3 ครั้ง 
(Triple jeopardy) ซึ่งผิดหลักกฎหมายและขัดต่อหลักสากลอย่างยิ่ง  
 ที่ส าคัญ ค าว่า“ค าสั่งที่ถูกต้องทางกฎหมาย” ยังเป็นที่ถกเถียงกันในทางนิติศาสตร์ว่าค าสั่ง
หรือกฎหมายที่เป็นผลผลิตของคณะรัฐประหารตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549
บัญญัติการนิรโทษกรรมและอ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายในมาตรา 309 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 
พ.ศ. 2549 ทั้ง ๆ ที่เป็นการใช้อ านาจล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
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ในการลงโทษจึงกลายเป็นThe Rule By Law ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
ค าอ้างว่าเป็นค าสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นค าสั่งที่ไม่ เป็นธรรม แต่ที่ส าคัญเป็นการขัดแย้งกับ
ค าพูดที่ว่าจะสร้างความปรองดองในสังคม นอกเหนือจากนี้ยังมองได้ว่าเป็นการประทุษร้ายต่อความ
ยุติธรรม โดยละเมิดกระบวนการยุติธรรม (Due Process of Law) 
 ทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ซึ่งต้องร่างตามมาตรา 35 (1)-(10) 
นั้นเท่ากับว่าสถาบันการเมืองและระบอบการเมืองที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติปรารถนาได้ถูก
บัญญัติและจัดตั้งไว้ในรัฐธรรมนูญให้มีความมั่นคง และชอบธรรมมากขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของการ
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถูกแปลงให้อยู่ในรูปของรัฐธรรมนูญถาวร เป็น “ของ” ที่ดูดีมี
เหตุผลมากกว่าอ านาจรัฐประหารแบบชัดแจ้ง ท าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติสามารถอ้างได้ว่า
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและต้องเคารพรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อหลักการตามมาตรา 35 (1)-(10) ถูกบรรจุลงไปในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หากรัฐสภาผู้ทรง
อ านาจแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต้องการจะแก้ไขในเรื่องเหล่านี้ต้องเจอกับ “กลไกที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันมิให้มีการท าลายหลักการส าคัญที่รัฐธรรมนูญจะได้วางไว้” ซึ่งบทบัญญัติที่สะท้อนว่า
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 35 (9) คือ ร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 หมวด 15 เมื่อพิเคราะห์แล้ว
จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ก าหนดกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเอาไว้ใน
ลักษณะที่ยากแก่การแก้ไขอย่างยิ่ง กล่าวคือ ในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ จะต้องมีคะแนนเสียงเสียง
เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภารวมกัน และจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ซึ่งหมายความว่า  แม้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ แต่หากสมาชิกวุฒิสภา
เห็นชอบด้วยน้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมก็ไม่อาจผ่านวาระท่ีหนึ่งไปได้ และหากร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมผ่านวาระที่หนึ่งและวาระ
ที่สองไปได้แล้ว ในวาระที่สามนั้นนอกจากจะต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกันแล้ว ผู้ร่างรัฐธรรมนูญยังก าหนดเอาไว้ด้วยว่าใน
จ านวนผู้เห็นชอบนั้นจะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
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 ยิ่งไปกว่านั้นผู้ร่างรัฐธรรมนูญยังก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าควบคุมตรวจสอบการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญอีกด้วย ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามจ านวนที่
รัฐธรรมนูญก าหนดเข้าชื่อกันยื่นค าร้องเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่าการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญขัดหรือแย้งต่อข้อจ ากัดการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่ ส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญ
กลายเป็นองค์กรซึ่งทรงอ านาจผูกขาดการให้ความหมายของข้อจ ากัดในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ว่าเรื่องใดไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และแม้จะมีการก าหนดให้ต้องท าประชามติในการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญบางกรณี แต่ประชามติดังกล่าวก็ไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย
ของปวงชน เนื่องจากยังถูกจ ากัดโดยข้อจ ากัดการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็น
ผู้ให้ความหมายอยู่นั่นเอง 
 การก าหนดให้การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นไปได้ยากมากเช่นนี้ ย่อมขัดต่อสภาพของ
รัฐธรรมนูญที่ต้องมีความสมดุลกันระหว่างการแก้ไขยากเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐธรรมนูญกับการ
แก้ไขง่ายเพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและความเป็นพลวัตรของการเมือง ซึ่ง
การก าหนดกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเอาไว้ในลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้โอกาสในการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยแทบจะเป็นไปไม่ได้ 
 
ปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ 
 การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการลงประชามติที่ปราศจากทางเลือก ให้แก
ประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและคณะรักษาความสงบแห่งชาติไมเคยประกาศให้ทราบล่วงหน้า
เลยว่าหากประชาชนโดยเสียงข้างมากไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะ
ด าเนินการร่างรัฐธรรมนูญต่อไปหรือไม่อย่างไร หรือจะน ารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาแก้ไขแล้ว
ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไป ซึ่งแท้จริงแล้วการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจ าเป็นต้องให้
ประชาชนเห็นทางเลือกชัดเจนว่า หากรับรา่งรัฐธรรมนูญจะไดรัฐธรรมนูญแบบใดใช้บังคับ และหากไม่
รับร่างรัฐธรรมนูญจะไดรัฐธรรมนูญแบบใดใช้บังคับ การลงประชามติที่ผู้มีอ านาจบอกว่าให้เลือก
เฉพาะสิ่งทีเ่ห็นอยู่ตรงหนาดีกว่าเลือกในสิ่งที่มองไมเห็น จึงหาใช่การออกเสียงประชามติโดยแท้จริงไม 
 เมื่อวิเคราะห์ถึงการตัดสินใจออกเสียงประชามติ รัฐจ าเป็นต้องให้ประชาชนมีทางเลือกที่
ชัดเจนเพ่ือที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจจะได้แสดงเจตจ านงของตนได้อย่างถูกต้อง แต่การออก
เสียงประชามติในครั้งนี้มีปัญหาเรื่องความครบถ้วนของข้อมูลในการตัดสินใจตั้งแต่ต้น ส าหรับ
ประชาชนผู้ออกเสียงเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ย่อมชัดเจนว่าประชาชนเหล่านั้นทราบว่าตน
ตัดสินใจยอมรับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีผลเป็นรัฐธรรมนูญใช้บังคับต่อไป แต่ส าหรับ
ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น
ด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ย่อมไม่อาจทราบได้ว่าหากร่างรั ฐธรรมนูญไม่ผ่านการออกเสียง
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ประชามติ จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป กฎเกณฑ์ในลักษณะเช่นนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่มีปัญหาในแง่ของความ
ยุติธรรมต่อผู้ออกเสียงประชามติ และอาจส่งผลต่อการยอมรับผลของประชามติในครั้งนี้อีกเช่นกันใน
อนาคต ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อไม่มีความชัดเจนว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านการออกเสียง
ประชามติ จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ประชาชนจ านวนหนึ่งย่อมเห็นว่าการออกเสียงประชามติในลักษณะ
ดังกล่าวนี้หาได้เป็นการออกเสียงประชามติโดยแท้จริงอันจะผูกพันตนไม่ 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศก าลัง
พัฒนา สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิดในเรื่องความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า ประเทศก าลังพัฒนาได้ใช้รัฐธรรมนูญเป็น
เครื่องมือในการสร้างชาติ (Constitution for nation Building) อีกท้ังยังใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาประเทศอีกด้วย กลุ่มประเทศในทวีปตะวันอออกได้จัดท ารัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ภายใต้
เงื่อนไขการประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในรัฐ ในขณะที่รัฐธรรมนูญบาง
ประเทศถือก าเนิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง จากระบอบเผด็จ
การทหารมาเป็นระบอบประชาธิปไตยดังเช่นประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นรัฐธรรมนูญอีกหลายๆประเทศ
มีผลสืบเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในประเทศ 
 การจัดท ารัฐธรรมนูญ หรือ Constitution Making มิได้หมายความถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงกระบวนการสร้างรัฐธรรมนูญโดยองค์รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลักการ
วางรากฐานทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศนั้นๆ การออกแบบ
กระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
 สถานการณ์ในประเทศขณะจัดท ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ผู้จัดท ารัฐธรรมนูญควรจะค านึงถึงเป็น
ประการแรก เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญจะ
เดินไปในทิศทางไหน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือ 
Political Crisis กระแสเรียกร้องจากประชาชนให้มีการปฏิรูปการเมืองและการจัดท ารัฐธรรมนูญขึ้น
เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยผู้เขียนมองว่า กระบวนการจัดท า
รัฐธรรมนูญในช่วงที่เกิดวิกฤติเช่นนี้มีความซับซ้อน ยุ่งยากและยากกว่ากระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญ
ในประเทศท่ีเกิดใหม่เสียอีก เนื่องจากผู้จัดท ารัฐธรรมนูญต้องเผชิญความท้าทายในการสร้างกลไกการ
แก้ปัญหาพร้อมไปกับจัดท ารัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอยู่ในสังคม 
 จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ส่งผลให้รัฐธรรมนูญขาดไป
ซึ่งมาตรฐานทางด้านความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือการสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของ
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รัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้จากกระบวนการร่างและตราขึ้นตามระบอบประชาธิปไตย โดยจะต้องได้รับ
การสนับสนุนและยอมรับจากสาธารณชน อีกทั้งการที่ประชาชนมองว่ารัฐธรรมนูญเป็นเอกสารทาง
การเมืองหรือกฎหมายฉบับหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของการประพฤติปฏิบัติทางสังคม หากปราศจากการ
สนับสนุนและการยอมรับตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ก็คงจะกล่าวมิได้ว่ามีกฎเกณฑ์ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญ
เกิดขึ้นในสังคม ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้กระบวนการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเกิดขึ้นใน
ระบอบการปกครองใดจะต้องมีมาตรฐานทางรูปแบบและกระบวนการจัดท า ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ร่างรัฐธรรมนูญควรประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีที่มาจาก 2 ส่วน คือ บุคคลซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยแต่งตั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์
หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
 (2) ในฐานะที่รัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคม จึงควรเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และยกร่างภายใต้กรอบความคิดเห็นของประชาชน ส่วนบทบัญญัติมาตรา 35 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดกรอบการร่างรัฐธรรมนูญไว้โดยยังมิได้มีการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน จึงเห็นควรยกเลิกมาตราดังกล่าวและให้มีการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวรภายใต้แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม 
 (3) ในกระบวนการออกเสียงประชามติ รัฐธรรมนูญควรบัญญัติให้ชัดเจนถึงสิทธิของ
ประชาชนว่าหากไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว จะมีกระบวนการต่อไปอย่างไร 
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