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1.  แนวคิด 

1.1 รฐัธรรมนูญเป็นองคป์ระกอบสาํคญัไม่ว่าจะเป็นการปกครองในรปูใดและจะต้องระวงั

ไมใ่หส้บัสนกบัศพัท ์“ลทัธริฐัธรรมนูญ” 

1.2 รฐัธรรมนูญแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ แลว้แต่เกณฑท์ีใ่ช ้

1.3 องคป์ระกอบของรฐัธรรมนูญม ี5 รวมทัง้กระบวนการเกีย่วกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

2.  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือ่อา่นจบบทน้ีแลว้ นกัศกึษาจะสามารถ 

2.1 บอกความสาํคญัของรฐัธรรมนูญได ้

2.2 อธบิายประเภทของรฐัธรรมนูญได ้

2.3 ระบุสาระสาํคญัและวธิกีารแกไ้ขรฐัธรรมนูญได ้

2.4 เปรยีบเทยีบสาระของศลิาจารกึยคุพอ่ขนุรามคาํแหงกบัแมกนา คารต์าขององักฤษได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําบทท่ี 5 

รฐัธรรมนูญ 
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1.  ความนํา 

ศพัท ์“รฐัธรรมนูญ” เท่าทีใ่ชใ้นภาษาไทยม ี1) ความหมายในทางดีและมกัทําให้

เกดิความรูส้กึว่าเกี่ยวขอ้งกบัการมลีกัษณะแห่งความเป็น 2) ประชาธิปไตย สาเหตุแห่งการได้

ความหมายดงักล่าวอาจเกี่ยวกบัการทีใ่นปี พ.ศ.2475 ไดม้กีารพระราชทาน “รฐัธรรมนูญ” ใน

ประเทศไทยซึง่ทาํใหม้กีารเปลีย่นสภาพจากสมบูรณาญาสิทธิราชย(์absolute monarchy) มาสู่

ระบบการปกครองทีเ่รยีกวา่ประชาธิปไตยแบบตะวนัตก 

อน่ึง  ในประเทศไทยเริม่ตัง้แต่ประมาณช่วงปี พ.ศ.2510 ยุคจอมพลถนอม กติตขิจร

เป็นนายกรฐัมนตรไีดม้ขีบวนการเรียกร้องใหป้ระกาศใชร้ฐัธรรมนูญซึ่งว่างเวน้มาเป็นเวลา

หลายปี การที่ขาด “รฐัธรรมนูญ” ในช่วงนัน้และก่อนหน้านัน้ ทําให้เกิดความรู้สึกว่าสิทธิ

เสรีภาพความยตุธิรรมไมไ่ดร้บัการคุม้ครอง  

ในความหมายสากล “รัฐธรรมนูญ” ตามศัพท์ที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ 

“constitution” มคีวามหมายกลาง ๆ ไม่จาํเป็นต้องหมายถึง สภาพท่ีเป็นประชาธิปไตย

เสมอไป ทัง้น้ีประเทศท่ีเป็นเผดจ็การกม็กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ 

2.  สามความหมาย 

“รฐัธรรมนูญ” ในภาษาองักฤษมอียา่งน้อย 3 ความหมาย  

(ดู Julius Gould and William L.Kolb(eds.), A Dictionary of the Social 

Sciences, Free Press of Glencoe, 1965,p.131.) 

2.1 ความหมายท่ีหน่ึง  : กว้างขวางท่ีสุด :  การรวมส่วนต่าง ๆ  เข้าด้วยกนัเพ่ือ 

ก่อเป็นรปู ซึง่อาจจะหมายถงึ การรวมตวัขึน้เป็น 1) องคก์ารทางสงัคม หรอื 2) การรวมตวั

ของวัตถุก็ได้ ตามความหมายน้ี การมี “โครงสร้าง” มีการจัดรูปแบบให้เป็นระบบสืบ

เน่ืองมาจากรากศพัทเ์ดมิของรฐัธรรมนูญในภาษากรีก “politeia” ซึง่หมายถงึ ทุกมิติหรือทุก

ส่วนในระบบ คอื ใชใ้นความหมายทีก่ว้างขวางท่ีสดุ 

บทท่ี 5 

รฐัธรรมนูญ 
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2.2 ความหมายท่ีสอง : ระดบัองค์การ คือ ธรรมนูญ ได้แก่ วตัถปุระสงค ์

กฎเกณฑ์ข้อบงัคบั ระเบียบปฏิบติัของ องค์การต่าง ๆ ซึ่งรวมถงึสมาคม สโมสร 

สนันิบาต ฯลฯ ในระดบัตํ่ากว่าหรอืเลก็กว่าองค์การของการเมอืงในรูปของรฐั คอืรฐั

ประชาชาต ิ 

ศัพท์ในภาษาไทยมักเรียกว่า 1) “ธรรมนูญ”  2) ข้อบงัคับ หรือ 3) กฎบตัร  

ตวัอย่าง คอื การจดัตัง้สมาคมต้องมรีะเบียบขอ้บงัคบัหรอืม ี“ธรรมนูญ” (by-laws) ซึ่งการ

จัดตัง้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมี “กฎบตัร”(Charter) เช่น กฎบัตรของมหาวิทยาลัย

แคลฟิอรเ์นีย ณ นครเบริค์ลยี ์

(Roger Scruton, A Dictionary of Political Thought, London: Pan Books, 

1983, p.92.) ในประเทศไทยใชว้ล ี“พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั” แทน 

องค์การสหประชาชาติ (UN) มี “กฎบัตร” (UN-Charter)  ซึ่งมีฐานะคล้าย

รฐัธรรมนูญดูเหมอืนว่าจะมอีํานาจมากกว่าหรอืเหนือกว่ารฐัประชาชาต ิแต่ในความเป็นจรงิไม่

เป็นเชน่นัน้ ทัง้น้ี เพราะรฐัประชาชาตต่ิาง ๆ หวงแหนอาํนาจอธปิไตยของตน 

2.3 ความหมายท่ีสาม : รัฐธรรมนูญของรฐั  (หรือรฐัประชาชาติ)  

เป็นความหมายที่แพร่หลายมากที่สุด คือ “รฐัธรรมนูญ” มักใช้สับสนกับอีกศัพท์หน่ึง คือ 

“constitutionalism”  “ลทัธิรฐัธรรมนูญ” หรอื “อุดมการณ์สนับสนุนรฐัธรรมนูญ” หรอื 

“แนวคดิแบบรฐัธรรมนูญนิยม”   

    (Gould and Kolb, op.cit.,p.132.) 

“ลทัธิรฐัธรรมนูญ” มีความหมายเฉพาะเจาะจงลงไป คอื เป็นการระบุลงไปว่ามี

ความนิยมชมชอบในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้ขอบเขตจาํกดัแห่งอํานาจ ตามที่

ไดร้บัความเหน็ชอบจากราษฎร  

(J.Roland Pennock and D.G.Smith,Political Science, New York: Macmillan, 

1964,p.241.) 

ลทัธิรฐัธรรมนูญ มี 1) ข้อสมมติฐานว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของราษฎรโดย

สว่นรวม และราษฎรเป็นผูก้าํหนดกฎเกณฑใ์นการปกครอง  

(Jack C. Plano,et al., Political Science Dictionary, Hinsdale,Ill., 1973, p.85.) 

ลทัธริฐัธรรมนูญ 2) คุ้มครองเสียงข้างน้อย กล่าวคอื ยอมใหม้กีารใชอ้ํานาจโดยไม่

จํากดั ลทัธิรฐัธรรมนูญให้ความคุ้มครอง แม้ผู้มคีวามเหน็แตกต่างออกไป คอื ผู้มีเสียงข้าง

น้อย  
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(Harbert M. Levine, Political Issues Debated, New Jersey:Englewood Cliffs, 

Prentice-Hall,1982, p.41.) 

2.4 การจํากดัอํานาจรฐับาลภายใต้ระบบรฐัธรรมนูญเท่าที่ใช้ในสหรฐัอเมริกา มี

วธิกีารต่าง ๆ คอื โดย  

ก. การตีความโดยศาลสงูสุดของสหรฐั (U.S. Supreme Court) ขอใหส้งัเกต

วา่ไมเ่รยีกวา่ศาลฎกีา และศาลอเมรกินักแ็ตกต่างจากศาลในไทย 

ข. โดยการแบ่งแยกอาํนาจออกเป็น 3 ฝ่าย คอื ฝา่ยบรหิาร ฝ่ายนิตบิญัญตัิ

และฝา่ย 

ตุลาการเป็นระบบ “ตรวจสอบและกาํหนดดลุยภาพ” (checks and balances) 

ค.  การแบง่อาํนาจออกไปตามระบบสหพนัธรฐั คอื  

1) มรีฐับาลกลางหรอืรฐับาลสหพนัธ ์(Federation) 

2) รฐับาลหน่วยต่าง ๆ คอืมลรฐั หรอืรฐั 

3) รฐับาลทอ้งถิน่ต่าง ๆ เชน่ ปกครองแบบนคร (city) และแบบแขวง  

(county) เป็นตน้  

4) การใหท้หารอยูภ่ายใตฝ้า่ยพลเรอืนโดยประธานาธบิดมีตีําแหน่งเป็นผู-้ 

บญัชาการสงูสดุ หรอืผูบ้ญัชาการระดบัประมขุ (Commader-in-Chief)  

3.  นานานิยามของรฐัธรรมนูญ 

จะยกมากล่าวเป็นตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

3.1 คาํนิยามท่ีหน่ึง : รฐัธรรมนูญ ไดแ้ก่ ปทสัถาน (norms) หรอืบรรทดัฐานซึง่

ควบคุมตวับทกฎหมายทีร่ฐัประกาศใชก้บัราษฎร  

  (G.A.Jacobsen and M.H.Lipman, Political Science, Barnes and Noble, 1969, 

p.68.)  

  ตามคํานิยามน้ีนครรฐัสมยัโบราณ 1) ทุกแห่งมี “รฐัธรรมนูญ” รฐัธรรมนูญใน

ความหมายน้ี รวมถึง 2) กฎมณเฑยีรบาลว่าด้วยการสบืสนัติวงศ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่วาง

หลกัในการใชอ้ํานาจของพระมหากษตัรยิ ์หรอืของประมุขซ่ึงเรียกช่ืออ่ืน ๆ ทุกประเทศหรอื

ทุกรฐัย่อมมีรฐัธรรมนูญ   

รฐัธรรมนูญอาจเป็นแบบ 1) เสรีประชาธิปไตย หรอืเป็นแบบ 2) เผดจ็การได ้การมี 

“รฐัธรรมนูญ” (ไม่ใช่การม ี“ลทัธริฐัธรรมนูญ”) ไม่ได้แสดงว่าเป็นประชาธิปไตยเสมอไป แม้

ประเทศเผดจ็การไมว่า่ซ้าย (คอมมิวนิสต)์ หรอืขวา (ฟาสซิสม)์ กล็้วนมรีฐัธรรมนูญทัง้สิ้น  
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ปทสัถานหรอืมาตรฐานกลางอนัเป็นสาระของรฐัธรรมนูญ หมายรวมถึงกําหนด

กฎเกณฑร์ะเบยีบวธิกีารจดัตัง้รฐับาล และมกีารระบุอาํนาจและขอบเขตแหง่การใชอ้ํานาจและ

ความ สมัพนัธก์บัปจัเจกชน (เอกชนหรอืบุคคลภายในรฐั)   หรอืกลุ่มชนและองคก์าร รวมทัง้กบั

สงัคมในระดบัมหภาค 

3.2 คํานิยามท่ีสอง:  รัฐธรรมนูญ ได้แก่ กฎเกณฑ์ข้อบังคับขัน้มูลฐาน 

ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกบักฎหมาย

หรอืไม่เกี่ยวกต็าม แต่จะต้องเป็นพื้นฐานในการดาํเนินงานของรฐับาล  

(Herman Finer, Theory and Practice of Modern Government, rev.ed.,New  

York:Holt,1949,p.177; cited in Ranney(1962 ed.), op.cit.,p.78.) 

3.3 คาํนิยามท่ีสาม: คาํนิยามจากปทานุกรมรฐัศาสตร ์ คํานิยามน้ีสรปุหน้าท่ี

หรือลกัษณะของการเป็นรฐัธรรมนูญไว้ชัดแจ้ง 3 ประการ โดยกล่าวว่า รฐัธรรมนูญเป็น

กฎหมายซึง่ 1) สถาปนาโครงสรา้งการปกครอง 2) กําหนดอาํนาจและหน้าทีข่องหน่วยงานต่าง 

ๆ ของรฐับาล  และ 3) กาํหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชนกบัรฐับาล 

3.4 พอสรุปว่ารฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายหลกั  หรอืเป็นมาตรฐานกลางในการ

วางกฎเกณฑเ์พือ่การปกครองบา้นเมอืง และการมสีมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลและหน่วยต่าง ๆ 

ภายในสงัคม โดยกาํหนดเป็นแนวกวา้ง ๆ 

3.5 ศพัทท่ี์ใช้เรียกรฐัธรรมนูญ มต่ีาง ๆ กนั เชน่  

3.5.1 ภาษาเยอรมัน เรียกว่า กฎหมายขัน้มูลฐาน คือ  กรุนด์เกสเต้ 

(Grundgeste) หรอืแวรฟั์สซุง (Verfassung) ส่วนกฎหมายธรรมดา เรยีกว่า เกเซทซ ์

(Gesetz) 

3.5.2 ภาษาฝรัง่เศส เรียกว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญ  หรือคอนสติตูซิยง 

(constitution)แต่เรยีกกฎหมายธรรมดาวา่ ลวั (loi) 

3.5.3 ภาษาอิตาเลียน เรยีกว่า เลกเก้ (legge) แต่เรยีกกฎหมายธรรมดาว่า 

สเตตโูต (statuto)   

(Plano,et al,op.cit.,p.83.) 

4.  ลกัษณะพิเศษของรฐัธรรมนูญ 

รฐัธรรมนูญมลีกัษณะพเิศษที่แตกต่างจากกฎหมายธรรมดา 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การ

เป็นกฎหมายหลกั 2) การเปลีย่นแปลงแก้ไขกระทาํได้ยากกวา่ธรรมดา และ 3) การมผีลใช้ 
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บงัคบัแน่นอนคงทนกว่า 

4.1   ลกัษณะท่ีหน่ึง : รฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายหลกั  หรอืเป็นกฎหมายขัน้มลูฐาน

เขยีนขึน้อย่างกวา้ง ๆ และในเรื่องสาํคญั ๆ  เท่านัน้ ดงันัน้ ส่วนใหญ่รฐัธรรมนูญในโลก เ 

ช่น ของ ส.ร.อ. มีไม่ก่ีหน้ากระดาษ และระบุโครงสรา้งของรฐับาล เช่น 1) เรื่องการแบ่ง

อํานาจ  2) การดํารงตําแหน่ง 3) การสิน้สุดวาระของการดํารงตําแหน่ง 4) วธิกีารแกไ้ข

เปลีย่นแปลงรฐัธรรมนูญ    

รฐัธรรมนูญบางฉบบัมคีวามยาวมากเป็นพเิศษ เช่น ไอรแ์ลนด์ เบลเย่ียม และ

อินเดีย เพราะได้ใส่  1) หลกัการสําคญัเก่ียวกบันโยบายและการดําเนินการ เรียกว่า 

Directive Principles เขา้ไปดว้ย คือรฐัธรรมนูญมีความยาวมากย่ิงขึน้เกนิกว่า 300 หน้า 

2) มกีารบรรจุเรื่องปลีกย่อย ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงการปกครองโดยตรงนกั ตวัอยา่งมดีงัน้ี 

ก. รฐัธรรมนูญของประเทศแอฟกานิสถาน ยุคก่อนการเปลี่ยนมาเป็นระบบสงัคม

นิยมแบบมารก์ซ ์ในมาตรา 7 กําหนดไวว้่า “ในการเทศนาวนัศุกรพ์ระนามของกษตัริยจ์ะตอ้ง

ถูกกล่าวถงึดว้ย” 

ข. รฐัธรรมนูญของประเทศเปร ูในมาตรา 73 ระบุไวว้า่ “จะตอ้งมโีรงเรียนอย่างน้อย

หน่ึงโรง เมือ่มนีกัเรยีนครบ 30 คน” 

ค. รฐัธรรมนูญสมาพนัธรฐัสวิตเซอรแ์ลนด ์กําหนดรายละเอยีดปลกีย่อยไวม้ากซึ่ง

แสดงความห่วงใยของรฐับาลทีม่ต่ีอสวสัดภิาพและความผาสุกของราษฎร เช่น ในมาตราที ่23 

ได ้ระบุไว ้ว ่า “สมาพนัธรฐัจะต้องเกบ็ตุนพืชพนัธุ ์ธญัญาหารเท่าที ่จําเป็นต่อประเทศ 

สมาพนัธ์อาจจะบงัคบัใหเ้จ้าของโรงสเีก็บตุนพืชพนัธุ์ธญัญาหารเหล่านัน้ และบงัคบัใหซ้ื้อ

จากแหล่งเก็บตุนของสมาพนัธรฐัก็ได้  ทัง้น้ีเพื่อจะทําให้สะดวกต่อการที่สมาพนัธรฐัจะหา

ธญัญาหารมาเพิม่เตมิ 

ในมาตราเดียวกนัของรฐัธรรมนูญสวิตเซอร์แลนด์นัน้ ยงัระบุว่า “สมาพนัธรฐั

จะต้องส่งเสรมิใหม้กีารปลูกพชืพนัธุ์ธญัญาหารในประเทศ สนับสนุนการคดัเลอืก และไดม้า

ซึง่เมลด็พนัธุต่์าง ๆ เหล่านัน้ ทัง้น้ีโดยคาํนึงถงึบรเิวณทีเ่ป็นภเูขาเป็นกรณพีเิศษ” สมาพนัธรฐั

จะซื้อพนัธุ์ธญัญาหารทีเ่กดิขึน้ในประเทศอนัมคีณุภาพเหมาะสมสําหรบัการสใีนราคา ซึ่งทํา

ใหก้ารเพาะ ปลกูเป็นไปได ้เจา้ของโรงสจีะถูกบงัคบัใหซ้ือ้พนัธุธ์ญัญาหารเหล่าน้ีในราคาตลาด 

ในมาตรา 25 ของรฐัธรรมนูญสวิตเซอรแ์ลนดไ์ด้มกีารกําหนดไว้ว่า “เป็นของ

ต้องห้ามอย่างชดัแจ้งท่ีจะทาํให้สตัวท่ี์กาํลงัถกูฆ่าเลือดออกโดยไม่ทาํให้หมดความรู้สึก

เสียก่อน ขอ้บงัคบัน้ีใชก้บัทุกวธิกีารแหง่การฆา่และสตัวท์ุกชนิด” 



PS 103 174 

ขอ้ความในมาตรา 25 น้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความม ีEQ (Emotion Quotient คอืม ี

เอาใจเขามาใส่ใจเรา) มีความเป็นห่วงของผูร้่างรฐัธรรมนูญ สวติเซอรแ์ลนด ์แม้กระทัง่ต่อ

ความรู้สึกของสตัวอ์นับ่งถงึการมคีุณธรรมแห่ง 1) เมตตา (ปรารถนาใหเ้ป็นสุข) และกรณุา 

(มุ่งใหพ้น้ทุกข)์ ทีมุ่่งจะส่งเสรมิใหเ้กดิมขีึน้ในพลเมอืง คอื การมคีวามเมตตากรณุาต่อสรรพ

สตัวด์ว้ย 

4.2 ลกัษณะท่ีสอง :  การเปล่ียนแปลงแก้ไขรฐัธรรมนูญ กระทําโดยยาก 

กว่ากฎหมายธรรมดา และเรียกการแก้ไขเพิ่มเติมหรือบทแก้ไขว่า อเมนด์เมนท์, 

amendment อน่ึง ศพัทน้ี์หากใชใ้นการประชุมสภา หมายถงึ การแปรญตัติ  

   คณนิ บุญสวุรรณ,ศพัทร์ฐัสภา, กรงุเทพฯ: จดัพมิพเ์อง, 2520, หน้า 18.  

4.3 ลกัษณะที่สาม :  รฐัธรรมนูญมีผลใช้บงัคบั  แน่นอนคงทนกว่า 

กฎหมายอื่นรฐัธรรมนูญเป็นรากเหงา้หรอืต้นตอของกฎหมายอื่น ๆ ดงันัน้ พงึเป็นเสาหลกั

ทีแ่น่นอนและคงทน ทาํใหม้กีารกําหนดใหก้ระบวนการในการแกไ้ขรฐัธรรมนูญกระทาํไดย้าก

กวา่กฎหมายธรรมดา 

อยา่งไรกต็าม หากการแกไ้ขกระทาํไดย้ากเกนิไปกม็กัไมม่กีารแกไ้ขทลีะน้อย แต่อาจ

มกีารล้มล้างรฐัธรรมนูญหมดทัง้ฉบบั เช่น ดว้ยการก่อรฐัประหาร (coup d’état “คูเดตา” 

ในภาษาฝรัง่เศส) “คูเดตา” เป็นการเปลี่ยนรฐับาลโดยฉับพลนักะทนัหนั โดยใช้การยึด

อํานาจการเปล่ียนแปลงคณะผู้บริหารเดิม และอาจก่อให้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง

กระทบกระเทอืนทัง้ระบบ ไม่ว่าจะระบบสงัคม ศาสนา การศกึษา การวฒันธรรม การเมอืง

และการเศรษฐกจิ เรยีกว่า การปฏิวติั (revolution) คอืเป็นการพลิกผนั เปลี่ยนแปลงครัง้

ใหญ่ 

(Chalmers Johnson, Revolutionary Change: An Adaptation, Bombay: Vakils, 

Feiffer and Simons, 1966.)   

การปฏิวติัระดบัใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) การปฏิวติัอเมริกนัในปี ค.ศ.1776 2) การปฏิวติั

ใหญ่ในฝรัง่เศส ซึง่มกีารทาํลายคกุบาสติลย ์(Bastille) ในปี ค.ศ.1789 3) การปฏิวติัรสัเซีย

โดยเลนิน (Vladimir Lenin) เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสต์ในปี

ค.ศ.1917 ช่วงทีส่งครามโลกครัง้ที ่2 ยงัสูร้บกนัอยู ่และ 4) การเปล่ียนแปลงระบบการเมือง

การเศรษฐกิจและสงัคมของจีนโดยเหมาเจ๋อตุงเขา้สู่ระบบสงัคมนิยมแบบคอมมวินิสตห์รอืแบบ

มารก์ซภ์ายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2  
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5.  อายหุรอืความเก่าแก่ยืนนานของรฐัธรรมนูญ 

รฐัธรรมนูญประเภทไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรย่อมเก่าแก่กว่าประเภทท่ีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ทัง้น้ีเพราะมมีาแต่สมยัโบราณยากทีจ่ะกาํหนดไดว้า่มมีาแต่เมือ่ใด 

รฐัธรรมนูญประเภทลายลกัษณ์อกัษรท่ีถือกนัว่าเก่าแก่ท่ีสุด คอืรฐัธรรมนูญของ

สหรฐั อเมริกา ซ่ึงมีอายุ 200 ปี ในปี ค.ศ.1987 (พ.ศ.2530) และมกีารเฉลมิฉลองกนั ณ ที่

ต่าง ๆ ทัว่โลก ซึ่งผู้เขียน(จริโชค วรีะสย) ได้รบัเชญิใหไ้ปร่วมสมัมนา ณ บงักาลอรป์ระ

เทศอนิเดยี เกี ่ยวกบัวรรณกรรมอเมริกันถ ้าน ับถ ึง  ค .ศ .  2011 นับจากเริ ่มต ้นของ

รฐัธรรมนูญอเมริกนัใน ปี ค.ศ. 1787 (พ.ศ. 2330) คือเป็นเวลาประมาณ 224 ปีมาแล้ว 

สาเหตุแหง่การทีร่ฐัธรรมนูญสหรฐัอเมริกายัง่ยนืทีส่ดุในบรรดารฐัธรรมนูญประเภท

ลายลักษณ์อักษรทัง้หลายนัน้ อาจเป็นเพราะบทบัญญัติมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

พอสมควรทาํใหม้กีารแกไ้ขไดเ้พือ่สะทอ้นการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  

จวบจนปจัจุบนัรฐัธรรมนูญอเมรกินัได้ผ่านบทแก้ไขมามากกว่า 25 ครัง้แล้ว  การ

แกไ้ขในช่วงแรกเป็นการเพิม่ 10 บท เรยีกว่า “บทบญัญติัแห่งสิทธ์ิ” (Bill of Rights) ซึง่มี

ผลในวนัที ่15 ธนัวาคม ค.ศ.1791 มาตราทีแ่กไ้ขมตีวัอยา่ง  

1) การยกเลิกระบบทาส (บทแกไ้ขที ่13 ปี ค.ศ.1865)  

2) การให้สิทธิในการออกเสียงโดยไมค่าํนึงถงึสผีวิหรอืประวตัแิหง่การเป็นทาสมา

ก่อน (บทแกไ้ขที ่15 ปี ค.ศ.1870)  

3) ภาษีรายได้สามารถเรียกเกบ็ได้โดยรฐับาลกลาง (บทแกไ้ขที ่16 ปี ค.ศ.1913)  

4) ใหเ้ลือกวฒิุสมาชิกโดยคะแนนเสยีงมหาชนโดยตรง (direct popular vote ซึง่

เป็นบทแกไ้ขที ่17 ปี ค.ศ.1913)  

5) การให้สิทธิแก่สตรีในการออกเสียงเลือกตัง้เพิง่มขีึน้เมื่อปี  ค.ศ.1920  (บท

แกไ้ขรฐัธรรมนูญที ่19) คอื  2 ปีภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที ่2  

6) การห้ามการดาํรงตําแหน่งประธานาธิบดีได้มากเกินกว่า 2 สมยั (บทแก้ไข

รฐัธรรมนูญอเมรกินัที ่22 ซึง่มผีลในปี ค.ศ.1951)  

7) การลดอายุผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้มาเป็นไม่ตํ่ ากว่า 18 ปี (บทแก้ไข

รฐัธรรมนูญที ่26 ซึง่มผีลในปี ค.ศ.1971) รายละเอยีด มดีงัน้ี   

1) The right of citizens of the United States, who are eighteen years of age or 

older, to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on 

account of age. 
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2) The Congress shall have power to enforce this article by appropriate 

legislation. 

บทแกไ้ขที ่27 เป็นบทแกไ้ขล่าสดุในปี ค.ศ. 1992 ซึง่เป็นเรื่องแปลกมาก เพราะเสนอ

มาเกอืบ 200 ปีมาแลว้ เพิง่ไดร้บัการยนืยนั (ratified) รายละเอยีดมดีงัน้ี  

“No law, varying the compensation for the services of the Senators and 

Representatives, shall take effect, until an election of Representatives shall have 

intervened.” 

(The Time Almanac. 2011) 

ในระยะตน้ ๆ แหง่การสถาปนาสหรฐัอเมรกิานัน้  ความไม่ทดัเทยีมกนัระหว่างบุคคล

มมีาก เช่น สตรีเพ่ิงได้รบัสิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ท่ี 1 

(1914-1918) เพยีงไมก่ีปี่ คอื ในปี ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) ในสมยัรชักาลท่ี 6 

6.  การแบง่ประเภทของรฐัธรรมนูญ : แบบลายลกัษณ์อกัษร 

รัฐธรรมนูญแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่งแล้วแต่จะกําหนด กล่าวคือ 1) วิธีแรก 

พิจารณาตวัเอกสาร ได้แก่ รฐัธรรมนูญแบบ 1) ลายลกัษณ์อกัษรกบั 2) ไม่ใช่ลายลกัษณ์

อกัษร 2) วิธีท่ีสอง พิจารณาแหล่งท่ีมา ทัง้น้ีโดยการแบ่งประเภทออกเป็นรฐัธรรมนูญทีไ่ดร้บั

การมอบหรอืแบบที่ร่างขึน้เอง หรอืเป็นแบบววิฒันาการ ณ ที่น้ีจะกล่าวถึงแบบแรกก่อน คอื 

เกณฑล์ายลกัษณ์อกัษร 

6.1 รฐัธรรมนูญลายลักษณ์อักษรหรือลายลักษณ์ (written)  มี 4 ลักษณะ  

ไดแ้ก่  1)รฐัธรรมนูญซึ่งมกีารตัง้คณะกรรมการร่างขึน้อย่างเป็นทางการ 2) เมื่อร่างแลว้กผ็่าน

กระบวนการต่าง ๆ เช่น การขอความเหน็ชอบจากกลุ่มผู้มีอาํนาจทางการเมือง 3) มกีาร

ประกาศใช้ 4) ลกัษณะสําคญักค็อื เป็นเอกสารฉบบัเดียวกนัสาํเรจ็รปู แต่ทัง้น้ีอาจจะมบีท

แกไ้ขเพิม่เตมิกไ็ด ้

6.2 รฐัธรรมนูญแบบเป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นท่ีนิยมแพร่หลายที่สุดในบรรดา

ประเทศ 

ต่าง ๆ ทัว่โลก  ประเทศส่วนใหญ่ใช้ร ัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร อาจเป็นเพราะขาด

ประวตัศิาสตรแ์หง่การต่อสูเ้พือ่ใหม้อีาํนาจอธปิไตยของราษฎรสบืเน่ืองกนัเป็นเวลาชา้นาน และ

สะดวกต่อการใช ้

6.3 รฐัธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรฉบบัที่เก่าแก่ท่ีสุดและยงัใช้อยู่ในปจัจุบนั คอื 

 รฐัธรรมนูญของสหรฐัอเมริกา ซึง่ประกาศใชใ้นปี ค.ศ.1787 มอีายเุกอืบ 220 ปี 
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1) การร่าง (framing) รฐัธรรมนูญของสหรฐัอเมรกิาถือว่ากระทําขึน้โดยที่ผู้มี

สติปัญญาหลกัแหลม และผูม้คีวามสามารถในการมองการณ์ไกล (far-sighted) ผูม้ี

บทบาทร่างรฐัธรรมนูญไดเ้คยมสีว่นในการกอบกูอ้สิรภาพจากองักฤษ  

2) การประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence) จากองักฤษ

กระทาํขึน้ในปี ค.ศ.1776  

3) ก่อนทีจ่ะมรีฐัธรรมนูญอเมรกินัฉบบัทีใ่ชใ้นปจัจุบนัน้ีไดม้กีารประกาศใชท้ีม่ ี

ลกัษณะเป็นรฐัธรรมนูญแบบชัว่คราวอยู่ก่อนเรยีกว่า “บทบญัญติัแห่งสมา-พนัธรฐั” 

(Articles of Confederation) ซึง่ความเป็นสมาพนัธรฐั คอื อาํนาจรฐับาลกลางมน้ีอย  

4) ผูม้บีทบาทในการรา่งรฐัธรรมนูญอเมรกินัฉบบัถาวร ไดแ้ก่ 1) เจมส ์แมดดิ

สนั (James Madison) 2) แอเลก็แซนเดอร ์แฮมิลตนั (Alexander Hamilton) รวมทัง้ 3) 

เบนจามินแฟรงคลิน (Benjamin Franklin) ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการเป็นนักเขียน 

นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัประดษิฐค์ดิคน้ดว้ย   

5) บรรดาผู้มีบทบาทในการต่อสู้เพื่อเอกราชและมีส่วนร่วมในการร่าง

รัฐธรรมนูญอเมริกันได้ร ับการขนานนามว่าเป็น “บิดาผู้สถาปนา” “ผู้ก่อตัง้” (Founding 

Fathers) ประเทศสหรฐัอเมริกา พึงสงัเกตว่าใช้ศัพท์น้ีเป็นพหูพจน์เพื่อแสดงว่าไม่มีการ 

“สร้าง” ชาติอเมรกินัเพยีงคนเดียว แต่คนหลายคนซึ่งมคีวามรกัชาติ มคีวามสามารถและ

เสยีสละรว่มกนั ประกอบวรีกรรมเดน่แหง่การก่อตัง้ประชาชาติขึน้ใหมใ่นทวปีอเมรกิาเหนือ 

6.4 ความมากน้อยของเน้ือหาสาระในรฐัธรรมนูญ   

รฐัธรรมนูญของสหรฐัอเมรกิามคีวามหนาไม่ถึง 10 หน้ากระดาษ ต้นฉบบักว่า 220  

ปีมาแลว้ มคีวามยาวเพยีง 4,440 คาํ  

(Time, July 6,1987, p.16. เป็นฉบบัพเิศษเน่ืองในโอกาสวนัชาตอิเมรกินั 4 July,1987.)  

ต่อมามข้ีอความมากกว่าเดมิเพราะเพิม่บทแกไ้ขเขา้ไปดว้ย   

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั คอื ประกาศใช้พุทธศกัราช 

2550 ม ี336 มาตรา รฐัธรรมนูญของประเทศเบลเย่ียมซึ่งเป็นประเทศเล็ก ๆ มคีวามยาว

ประมาณ 300 หน้าเศษ รัฐธรรมนูญที่อาจถือได้ว่ามีเ น้ือหาสาระมากที่สุดในโลก คือ 

รฐัธรรมนูญของสาธารณรฐัอินเดีย ซึง่หนาประมาณ 500 หน้า เดมิทเีดยีวรฐัธรรมนูญอนิเดยี

มคีวามหนาน้อยกว่า คอื ประมาณ 400 หน้า แต่เมื่อเวลาผ่านไปมบีทแก้ไขเพ่ิมเติม จงึได้

ผนวกเขา้ไปดว้ยเป็นผลใหม้คีวามหนาเพิม่ขึน้ 
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6.5 ระยะเวลาแห่งการร่างรฐัธรรมนูญ  การใชเ้วลาในการรา่งรฐัธรรมนูญแตกต่าง

กนั มาก หากถือว่า “การประกาศของคณะปฏิวติั” ของบางประเทศมสีถานภาพ

เทยีบเทา่กบัเป็นรฐัธรรมนูญกอ็าจกล่าวไดว้า่ใชเ้วลาในการรา่งเพยีงไม่ก่ีวนั แต่โดยปกตติอ้งใช้

เวลาหลายเดือนขึ้นไป เพราะการเป็นกฎหมายหลกัย่อมต้องพถิีพถินัระมดัระวงัถ้อยคําและ

ความหมายอย่างเตม็ที ่ สําหรบัการร่างรฐัธรรมนูญของอินเดียมกีารตัง้คณะกรรมการร่าง

ขึ้นมาโดยมีประธานชื่อ ดร.แอมเบด็การ์ (Ambedkar) ประธานผู้น้ีเป็นนักกฎหมายและ

ก่อนที่จะเปลี่ยนการนับถอืจากศาสนาฮนิดูมาเป็นศาสนาพทุธนัน้ถูกจดัว่าเป็นคนนอก (คอื 

ตํ่ากว่า 4 วรรณะ) วรรณะ คอื เป็น “จณัฑาล” (Untouchable) การทีค่นจณัฑาลในประเทศ

อนิเดยีไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ จดัไดว้่า เนห์ร ูซึ่งเป็นผูนํ้า

อนิเดยีช่วงไดร้บัเอกราชใหม่ ๆ ยอมรบัแนวคดิแบบประชาธปิไตย ซึ่งเน้นศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์  

อน่ึง มหาตมะ  คานธี  บัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นแทนศัพท์ “จัณฑาล” หรือ “หริชน” 

(หมายถงึผูเ้กดิจากพระนารายณ์และใชศ้พัทภ์าษาองักฤษว่า หริชาน—Harijan) ซึง่เท่ากบัเป็น

การยกสถานภาพของบุคคล สาํหรบัรฐัธรรมนูญซึง่ใชเ้วลานานมากในการรา่งนานประมาณ 10 

ปี ไดแ้ก่ ชว่งทีจ่อมพลถนอม กติตขิจร เป็นนายกรฐัมนตร ี  

7.  รฐัธรรมนูญประเภทท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ไดแ้ก่ 1) รฐัธรรมนูญขององักฤษ  2) นิวซแีลนด ์และ 3) อสิราเอล มลีกัษณะดงัน้ี 

7.1 ไม่มีการร่างขึ้นอย่างเป็นทางการ  ข้อบังคบัหรือระเบียบต่าง ๆ 1) มิได้

ปรากฏอยู่ในเอกสารเดิมฉบับใดฉบับหน่ึง 2) บันทึกไว้ ณ ท่ีต่าง ๆ กัน 3) รวมทัง้

ขนบธรรมเนียมประเพณเีทา่ทีม่กีารปฏบิตั ิ

7.2  ปฐมรฐัธรรมนูญขององักฤษ : อคัรบตัร หรือมหาเอกสาร คอื แมก็นา คาร์

ตา  (Magna Carta) เขยีนเป็นภาษาลาติน ซึง่เป็นภาษาโบราณซึง่มมีาก่อนภาษา องักฤษ

แปลตามตวัอกัษรไดว้่า 1) “มหาเอกสาร” หรอื 2) “แผ่น กระดาษใหญ่” หรอื 3) อคัรบตัร 

“Magna” แปลวา่ ใหญ่ และ “Carta” คอื แผน่หรอืบตัร (ต่อมาคอื card)   

แมก็นา  คารต์าประกาศใชใ้กลเ้คยีงกบัการจดัตัง้มหาวทิยาลยัเก่าแก่อนัดบั 2 ของ

องักฤษคอืเคมบรดิจ ์800 ปีเศษมาแลว้ ค.ศ.1215 (พ.ศ.1758) ก่อนศลิาจารกึของไทย และมี

เอกสารอื่นทีจ่ดัไดว้่าเป็นรฐัธรรมนูญขององักฤษ เช่น “บท บญัญติัแห่งสิทธิ” (Bill of rights) 
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ซึ่งประกาศใช้ในปี ค.ศ.1689 ภายหลงั “การปฏิวติัอนัรุ่งโรจน์”... “The Glorious 

Revolution” ในปี 1688-1689)  

7.3 บทบญัญติัแห่งสิทธิ  กฎหมายหรอืบทบญัญตัน้ีิเป็นการเปิดประตูแหง่ความ

เป็นประชาธิปไตยในองักฤษให้กว้างขวางยิง่ขึ้นเป็นการลดทอนอํานาจกษัตรยิ์องักฤษมาก

กวา่เดมิอกี  

บทบญัญติัแห่งสิทธิ หมายถึง พลเมืองมีสิทธิต่าง ๆ ติดกับตนเองในฐานะเป็น

ประชาชนคนธรรมดา 

7.4 “พระราชบญัญติัปฏิรปู” (Reform Act) ซึง่ประกาศใชใ้นปี ค.ศ.1832 ว่าดว้ย

การปฏริปูระบบการเป็นผูแ้ทนราษฎร และเกีย่วกบัสทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ของคนองักฤษ 

เป็นสว่นหน่ึงของรฐัธรรมนูญองักฤษ 

7.5 พระราชบญัญติัรฐัสภา (Parliament Act) ประกาศใชใ้นปี ค.ศ.1911 คอื 

ประมาณ 3 ปีก่อนมหาสงครามโลกครัง้ท่ี 1 (1914-1915) พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีเป็นเรื่องที่

กาํหนดระเบยีบกฎเกณฑใ์นการดาํเนินงานของรฐัสภาองักฤษ 

8.  การแบง่ประเภทรฐัธรรมนูญตามเกณฑแ์ห่งการได้มา 

หากพิจารณาตามเกณฑ์กําเนิดหรือการได้มาซึ่งร ัฐธรรมนูญ พอแยกได้เป็น 3 

ประเภท ไดแ้ก่ 1) การไดร้บัมอบ 2) การรา่งขึน้ และ 3) การววิฒันาการ 

8.1 รฐัธรรมนูญท่ีได้รบัพระราชทาน (royal grant) รฐัธรรมนูญเช่นน้ีโดยปกตมิิได้

เป็นการมอบอาํนาจสูงสดุให้กบัราษฎร คอื มอบใหเ้พยีงบางส่วน ขอ้ยกเวน้มบีางกรณี คอื 

เมื่อสมยัอติาลเีป็นราชอาณาจกัร (Kingdom of Italy) รฐัธรรมนูญท่ีพระราชทานให้ 

(เรยีกว่า Statuto) ถอืว่ามคีวามศกัด์ิสิทธ์ิสูงมาก จนกระทัง่ไม่มกีษตัริยอิ์ตาลีองคใ์ดกล้าท่ี

จะแก้ไขหรอืกระทาํการใด ๆโดยไมต่อ้งผา่นตวัแทนจากราษฎร 

8.2 รฐัธรรมนูญท่ีมีการร่างขึน้ ไดแ้ก่  รฐัธรรมนูญซึง่มกีารตระเตรียมจดัทําอยา่ง

เป็นทางการโดยคณะบุคคลซึ่งถอืว่าเป็นตวัแทนของรฐัและมกีารรบัรอง โดยเสยีงของราษฎร

โดยทาง ตรงหรอืโดยทางออ้ม การร่างขึน้นัน้โดยปกตเิป็นการจดัทาํโดย การตัง้สภาเพ่ือการ

ร่างโดยเฉพาะ (constitutional convention or constituent assembly) ในบางครัง้รา่งขึน้

โดยสภานิติบญัญติัทีม่ขี ึน้อยู่แล้วหรอืโดยมกีารมอบใหค้ณะกรรมาธิการร่างขึน้โดยเฉพาะ 

สําหรบัการให้สตัยาบนั (ratification) คือยืนยนัรบัรองนัน้กระทําโดย 1) องค์กรที่ร ับ

เลอืกตัง้ขึน้มา 2) หรอืโดยมกีารออกเสยีงลงประชามต ิ
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8.3 รฐัธรรมนูญโดยวิวฒันาการ  ไดแ้ก่ รฐัธรรมนูญซึง่เกดิขึน้ในชว่งเวลาอนัยาวนาน 

ดงันัน้ จงึสะสมขนบธรรมเนียมประเพณีแหง่การปฏบิตัต่ิาง ๆ และบางสว่นของขนบธรรมเนียม

ประเพณีอาจมีในตัวบทกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ตัวอย่างที่ เห็นชัดที่สุด ได้แก่ 

รฐัธรรมนูญองักฤษ วิวฒันาการจากขนบธรรมเนียมประเพณี แองโกล แซกซอน (Anglo-

Saxon) ซึ่งสืบสานช่วงระยะเวลานานกว่า 1,000 ปี  อน่ึง แนวคดิหลายประการของ

รฐัธรรมนูญองักฤษไดม้กีารนําไปปรบัปรุงและกลาย เป็นส่วนหน่ึงของรฐัธรรมนูญอเมริกนั

ในศตวรรษที ่18 (ค.ศ.1786) 

9.  ท่ีมาของรฐัธรรมนูญ : ส่ีแหล่ง  

แหล่งทีม่ามต่ีาง ๆ กนั ไดแ้ก่ 1) อดุมการณ์ 2) รฐัธรรมนูญฉบบัอ่ืน ๆ 3) ปรชัญา

การเมือง และ 4) ประวติัศาสตร ์

9.1 อดุมการณ์ การร่างรฐัธรรมนูญขึน้มาเพื่อแสดงอุดมการณ์ทางการเมอืง ไม่ว่าจะ

เป็นรฐัธรรมนูญประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม หรอืที่แสดงอุดมการณ์อาํนาจเบด็เสรจ็ อนั

ไดแ้ก่ แบบขวาจดั (คอื แบบฟาสซิสม)์ หรอื แบบซ้ายจดั (คือ คอมมิวนิสต)์ 

9.2 รฐัธรรมนูญฉบบัอ่ืน ๆ อาศยับทบญัญตัเิดมิของรฐัธรรมนูญฉบบัเก่า ในกลุ่ม

ลาตนิอเมรกิามกีารเลยีนแบบสาระสาํคญัหลายอยา่งของรฐัธรรมนูญสหรฐัอเมรกิา  

รฐัธรรมนูญหลายฉบบัยโุรปตะวนัตก อาศยัหลกัการของรฐัธรรมนูญองักฤษ เป็นตน้ 

9.3 ปรัชญาการเมือง  ความคิดทางการเมืองของปราชญ์มีอิทธิพลต่อผู้ร่าง

รฐัธรรมนูญได้แก่ อทิธพิลของจอห์น ล้อค นักปรชัญาชาวองักฤษในการร่างรฐัธรรมนูญ

แบบประชาธปิไตย และอทิธพิลของ คารล์ มารก์ซ์ นักคดิชาวเยอรมนัในการร่างรฐัธรรมนูญ

แบบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต ์

9.4 ประวติัศาสตร ์ ประสบการณ์ของคนในชาตโิดยเฉพาะอนัเป็นที่ตระหนักดโีดยผู้

รา่งรฐัธรรมนูญยอ่มมอีทิธพิลต่อเน้ือหาสาระของรฐัธรรมนูญ  

ตวัอย่าง ได้แก่ รฐัธรรมนูญอเมริกนั ซึ่งคณะผู้ร่าง (framers) พยายามให้มกีาร

ตรวจสอบและสรา้งดุลยภาพขึน้ในหน่วยต่าง ๆ ของอํานาจอธปิไตย  ทัง้น้ีเพื่อปิดกัน้โอกาส

ในการรวมอาํนาจเข้า ณ ศูนย์กลางแหล่งใดแหล่งหน่ึง ทัง้น้ี หากไม่มกีารทําให้อํานาจ

กระจาย 1) ตามระดบั (คอืดว้ยการเป็นแบบสหพนัธรฐั) และ 2) กระจายตามฝ่าย (คอืฝา่ย

บรหิาร ฝา่ยนิตบิญัญตั ิและฝา่ยตุลาการ) แลว้เกรงกนัว่าจะมผีูนํ้ารวบอาํนาจเข้าตนเองหรอื

หมู่คณะของตนเอง  อันเป็นการทําให้เกิดการเผด็จการ (dictatorship) ขึ้นได้ และ
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กลายเป็นผูนํ้าสมยัโรมนั ไดแ้ก่ “ซีซาร”์ (Caesar) คอื เหลิงด้วยอาํนาจ ซึ่งสอดคล้องกบัคํา

กล่าวในทางรฐัศาสตร์ต้นฉบับโดยลอร์ด แอ้คตัน้ ที่ว่า “อํานาจมกัเป็นมรรคาพาสู่ชัว่” 

(Power tends to corrupts; absolute power corrupts absolutely.) 

10.  กาํเนิดของรฐัธรรมนูญ : พิจารณาเชิงประวติัศาสตร ์

รฐัธรรมนูญที่มมีาโดยพจิารณาจากความเป็นไปในประวติัศาสตรอ์ย่างน้อย 4 

แหล่ง ไดแ้ก่ 1) การเปลีย่นแปลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไปหรอืโดยววิฒันาการ 2) การปฏวิตั ิหรอื

รฐัประหาร 3) การยกร่างหรอืตราขึน้โดยคณะกรรมการหรอืคณะกรรมาธกิารหรอืโดยสภาร่าง

รฐัธรรมนูญ 4) กษตัรยิพ์ระราชทาน 

(โกวทิ  วงศส์รุวฒัน์, รฐัวิทยา, กรงุเทพฯ : พฆิเณศ, 2523, หน้า 71.) 

10.1 แหล่งท่ี 1 การวิวฒันาการ : กรณีขององักฤษ   

จุดเริม่ทีส่าํคญัคอื การมบีทบญัญตั ิแมก็นา คารต้์า (Magna Carta) หรอื “มหา

เอกสาร” ซึ่งบรรดาเจา้ขุนมูลนายขององักฤษร่วมมอืกนับงัคบัพระเจา้จอหน์ใหย้อม รบัสทิธิ

บางอยา่งของขนุนางและเอกชนใน ค.ศ.1215  

พอจะจดัแมกนา คารต์า้ ไดว้่าเป็นจุดเริม่ตน้แหง่รฐัธรรมนูญองักฤษ แมว้่าสทิธต่ิาง ๆ ที่

บญัญตัไิวใ้นแมก็นา คารต์า้นัน้ เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของเหล่าขนุนางเองแทบทัง้หมดกต็าม แต่

กย็งัมีบทบญัญติับางประการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม เพราะอา้งถงึ 1) 

สทิธทิางการเมอืงทัว่ ๆ ไป และทีส่าํคญัทีสุ่ดกค็อื 2) บทบญัญตัทิีก่ล่าวถงึสิทธิของเสรีชน ซึง่

ผูท้ี่ไม่ใช่ทาสนัน้จะถูกจบักุม จองจํารบิทรพัย์ ประหารชวีติหรอืประจานตามอาํเภอใจของ

กษตัริยไ์ม่ได้ โดยตอ้งมกีารพจิารณากนัตามกฎหมาย  

แม็กนา คาร์ต้าเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้ฝ่ายนิติบญัญติัมีส่วนสําคญัในการ

ควบคุมการคลงัของรฐั ซึ่งเป็นกุญแจสําคญัในการปกครองระบอบประชาธปิไตย การที่

อํานาจค่อย ๆ เปลี่ยนมือจากกษัตริย์มาสู่ตัวแทนของประชาชนนัน้ช่วงเวลาอนัสําคญัของ

ประวตัศิาสตรอ์งักฤษตอนหน่ึง คอื พระเจ้ายอรช์ท่ีหน่ึง (King George I, ระหว่าง 1714-1727) 

ซึง่ขึน้ครองราชยใ์นปี พ.ศ.2257 เป็นเจ้าชายเยอรมนัจากแคว้นแฮโนเวอร ์เยอรมนี พระเจา้

ยอรช์ทีห่น่ึงเป็นชาวเยอรมนัและ (เป็นเรื่องทีแ่ปลกแต่จรงิ) ไม่สามารถตรสัภาษาองักฤษได้ 

อกีทัง้ไม่สนพระทยักจิการบา้นเมอืงขององักฤษ พระองคท์รงโปรดการกลบัไปเยีย่มเยยีน

แควน้แฮนโนเวอรเ์สมอเป็นผลใหอ้ํานาจในการปกครองต่าง ๆ กเ็ร่ิมเปล่ียนมือไปสู่คณะ 

รฐัมนตรี  



PS 103 182 

พระเจ้ายอรช์ท่ีหน่ึงไม่ทรงสนพระทยัทีจ่ะใชอ้าํนาจแหง่ความเป็นกษตัรยิข์ององักฤษ 

นกัการทีท่รงปฏบิตัต่ิอเช่นน้ีสบืกนัมาเป็นเวลานานทาํให้อาํนาจทางการปกครองที่แท้จรงิตก

มาอยู่กบัผู้แทนของราษฎรในที่สุดและอํานาจน้ีไดร้บัการรบัรองว่าเป็นอาํนาจท่ีชอบด้วย

กฎหมาย ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของรฐัธรรมนูญแบบจารตีประเพณขีององักฤษ 

10.2 แหล่งท่ี 2 กาํเนิดรฐัธรรมนูญโดยการปฏิวติัหรือรฐัประหาร   

การปฏิวติั คอื การเปลีย่นแปลงอยา่งขนานใหญ่ระดบัพลกิแผ่นดนิ หรอืจากหน้ามอื

เป็นหลังมือ การปฏิวติัเป็นการล้มล้างรัฐบาลและมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆ ในทาง

เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม  

การปฏิวติัครัง้ใหญ่ของฝรัง่เศส ในปี ค.ศ.1789 (พ.ศ.2332) และในประเทศ

รสัเซีย ในปี ค.ศ.1917 (พ.ศ.2460) เป็นตวัอย่างของการปฏวิตัิที่เปลี่ยนแปลงจากระบอบ

กษตัริยไ์ปสูร่ะบอบอ่ืนในทนัททีนัใดและมกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญใหมข่ึน้มา   

รฐัประหาร คอื การยดึอํานาจของกลุ่มบุคคล เพ่งเลง็ถงึตวับุคคลมากกว่า คอื มุ่ง

เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจ  

การเปลีย่นแปลงโดยรฐัประหาร ไมจ่าํเป็นตอ้งเปลีย่นระบอบการปกครองไปเป็นอยา่ง

อื่น 

การเปลีย่นแปลงการปกครองของไทยในวนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ.2475 พอจะอนุโลม

ได้ว่าเป็น “การปฏิวติั” เพราะได้เปลี่ยนจากระบอบกษัตรยิ์สมบูรณาญาสทิธิราชย์มาเป็น

ระบอบกษัตริย์ภายใต้รฐัธรรมนูญ แต่วิธีการของการเปลี่ยนแปลงน้ีเป็นไปในแบบของ

รฐัประหารมากกวา่ กล่าวคอื บุคคลกลุ่มหน่ึงเรยีกตวัเองวา่ “คณะราษฎร”์ หรอื “คณะราษฎร” 

ได้เขา้ยดึอํานาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัรชักาลที่ 7 โดยปราศจากการนอง

เลอืดและมกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราวในวนัที ่27 มถุินายน 2475  

ต่อมามกีารเปลีย่นแปลงซึง่เป็นผลจากการรฐัประหารมตีวัอยา่ง คอื รฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัท่ี 13 ซึ่งประกาศใชเ้มื่อวนัที่ 24 มกราคม พ.ศ.2502 อนัเป็นผลมา

จากการรฐัประหาร (ซึง่คนไทยโดยทัว่ไปมกัเรยีกว่า ปฏวิตั)ิ โดยจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต ์เมื่อ

วนัที ่20 ตุลาคม พ.ศ.2501 

10.3 แหล่งท่ี 3 กําเนิดรฐัธรรมนูญโดยการยกร่างรฐัธรรมนูญทีม่กีําเนิดมาจากการ

ยกรา่งมกัมขีึน้หลงัจากการสถาปนารฐัใหม ่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิาซึง่ไดเ้ป็นประเทศเอก

ราชจากการปกครองของจกัรวรรดอิงักฤษในปี 1776 (พ.ศ.2319) ต่อมาในค.ศ.1787 ปี พ.ศ.
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2230 กไ็ดม้กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญของประเทศสหรฐัอเมรกิา สาํหรบัประเทศอนิเดยี พม่า 

มาเลเซยี และบรรดาประเทศในทวปีแอฟรกิา   

ประเทศที่เกิดขึน้ใหม่ในทวีปยุโรปภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เช่น ประเทศ

ยูโกสลาเวีย โปแลนด์ ฟินแลนด์ ร่างรฐัธรรมนูญขึ้นหลงัจากท่ีได้รบัการรบัรองว่าเป็น

ประเทศเอกราชแล้ว 

10.4 แหล่งท่ี 4 กาํเนิดรฐัธรรมนูญโดยกษตัริยพ์ระราชทาน   

ในอดตี รฐัในทวปีเอเซยีและยุโรปปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กษัตรยิ์อยู่

เหนือกฎหมาย เป็นเจา้ชวีติเป็นเจา้ของทุกสิง่ทุกอยา่งในรฐั  

ต่อมากษตัรยิเ์หน็ว่าควรกําหนดขอบเขตแหง่อาํนาจของพระองค ์และกําหนดวธิกีาร ใช้

อาํนาจใหเ้ป็นทีแ่น่นอน จงึไดพ้ระราชทานรฐัธรรมนูญให ้ตวัอย่าง คอื พระเจา้จกัรพรรดมิสัสุฮิ

โต (Matsuhito) แห่งญี่ปุ่นได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับเมจิ หรือไมจิ (Meiji 

Constitution) แก่ญีปุ่น่เมือ่ปี พ.ศ.2433 เพือ่ความเจรญิกา้วหน้าของประเทศญีปุ่น่ 

กษตัรยิบ์างพระองค์ทรงกําหนดพระราชอํานาจด้วยความไม่เต็มพระทยัหรอืเพราะ

จาํเป็นตอ้งต่อรองกบัขนุนางและราษฎร เชน่ พระเจ้าจอหน์แหง่องักฤษทีพ่ระราชทานแมก็นา  

คารต้์า เป็นตน้ 

11.  การตีความรฐัธรรมนูญ 

รฐัธรรมนูญมกัเป็นเรื่องที่มขีอ้กําหนดอย่างกว้าง ๆ แต่ในสภาพแห่งความเป็นจรงิ

ของชีวิตประจําวันต้องมีการตีความ เช่น 1) โดยการทบทวนโดยฝ่ายตุลาการหรือโดย

พพิากษาของศาล 2) โดยหน่วยงานอื่น ๆ เช่น โดย 1) รฐัสภา และ 2) ว่าโดยตุลาการ

รฐัธรรมนูญ หรอืโดยคณะ รฐัมนตร ีเป็นตน้  

(R.E.C. Jewell, British Constitution, London: Hodder and Stoughton,1978, 

p.9.) 

11.1 การตีความรฐัธรรมนูญโดยการพิพากษาของศาล (“การทบทวนโดยฝ่าย

ตุลาการ” —Judicial Review) ใหอ้าํนาจแก่ศาลสงูสดุในการพจิารณาทบทวนและพพิากษาให้

พระราชบัญญัติ หร อืคําสัง่ ของร ฐับาล เป็นโมฆะด ้วยการอ้าง เ หต ุผลว ่า  “ขดักบั

รฐัธรรมนูญ” หรอื “ละเมิดรฐัธรรมนูญ” (unconstitutional)  

11.2 ศาลสงูสดุของสหรฐั (U.S.Supreme Court) แสดงอาํนาจเป็นครัง้แรกในการ

พพิากษาใหร้ฐับญัญตัหิรอืกฎหมายของรฐับาลเป็นโมฆะเกดิขึน้ในสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ คดมีาร์

บเบอร่ี กบัแมดดิสนั (Marbury V.Madison)  
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คดีน้ีเร่ิมจากการฟ้องร้องซึง่เกดิขึน้เมือ่ประมาณ 200 ปีมาแลว้ คอื ในปี ค.ศ.1803  

โดยมารบ์เบอรีเ่ป็นผูฟ้้อง ไดแ้ก่ เจมส ์แมดดสินั หรอืมาดสินั คอื จาํเลยซึง่ในขณะนัน้เป็นผู้ทาํ

หน้าที่คล้ายปลดัสํานักประธานาธิบดี (ต่อมาตวัเเมดดิสนัเองก็ได้เป็นประธานาธิบดี

อเมริกนั) การฟ้องเกดิขึน้เพราะเเมดดสินัไม่ได้ออกหนังสอืคําสัง่ว่าจ้างมารบ์เบอร่ีให้เป็น

ข้าราชการ ซึง่รฐับาลชุดก่อนหน้านัน้ไดต้กลงใหต้ําแหน่งไวแ้ลว้   

ศาลสูงสุดแห่งสหรฐัอา้งว่าฝ่ายตุลาการมสีทิธใินการพจิารณาและพพิากษาว่าการ

กระทําใด ๆ ของรฐับาล (รวมทัง้ตวับทกฎหมายต่าง ๆ) ละเมดิรฐัธรรมนูญหรอืไม่ และหาก

ตดัสนิวา่ละเมดิหรอืขดักบัรฐัธรรมนูญแลว้การกระทาํนัน้ ๆ ย่อมไม่มีผลบงัคบัใช้  

คดีมารเ์บอร่ี กบัแมดดิสนั น้ีเป็นผลใหศ้าลสูงสุดของสหรฐัอํานาจเรยีกว่า “การ

ทบทวนโดยฝ่ายตลุาการ” ซึง่แสดงวา่อาํนาจตุลาการม ี“ดลุ” ในกรณน้ีีเหนือฝา่ยบรหิาร 

ระบบอเมรกินัม ี“การตรวจสอบและดุลยภาพ” ดงันัน้ ผูพ้พิากษาศาลสูงสุดของ

สหรฐั ซึ่งม ี9 คนและไม่มีวาระการดาํรงตําแหน่ง (คอื สามารถเป็นผู้พิพากษาได้ตลอด

ชีวิต) นัน้เขา้สูต่ําแหน่งการเป็นผูพ้พิากษาศาลสงูสุดไดโ้ดยวธิทีีช่ดัเจน คอื 1) การเสนอแต่งตัง้

โดยฝ่ายบริหาร และ 2) จะตอ้งได้รบัความเหน็ชอบจากฝา่ยนิตบิญัญตัดิว้ย แสดงถงึอาํนาจ

ตุลาการในการตีความ คือ เมื่อประมาณปลายเดือนมถุินายน พ.ศ.2514 ศาลสูงสุดสหรฐั 

อเมรกิาพพิากษาว่า หนังสือพิมพอ์เมริกนัมสีทิธใินการพิมพเ์อกสารลบัของประเทศเกี่ยวกบั

สงครามเวียดนามที่ร ัว่ไหลออกมาได้ทัง้ ๆ ที่ฝ ่ายบรหิารได้สัง่หา้มการเปิดเผยเอกสาร

ดงักล่าวล่วงหน้าแลว้ 

11.3 อน่ึง ศาลสูงสุดของสหรฐัมบีทบาททางการเมืองในประเทศนัน้ค่อนขา้งมาก 

เช่นกรณีเกีย่วกบัคดวีอเตอรเ์กท (Watergate) ซึง่ประธานาธบิดริีชารด์ นิกสนั ถูกสอบสวน

อย่างหนัก จนกระทัง่ต้องตัดสินใจลาออกจากตําแหน่ง นับเป็นประธานาธิบดีคนเดียวใน

ประวตัศิาสตรอ์เมรกินัทีท่าํเช่นนัน้ คดีวอเตอรเ์กท (แปลตามตวัว่า “ประตูน้ํา”) เกีย่วกบัการ

กล่าวหาว่าประธานาธิบดอีเมรกินัเป็นผูส้ ัง่หรอืยนิยอมใหม้กีารใช้เครื่องมอืแอบดกัฟังการ

ประชุมของพรรคฝา่ยตรงขา้ม (ซึง่ขณะนัน้ไดแ้ก่ พรรคเดโมแครท) 

11.4 การศึกษาวจิยัในปี ค.ศ.1956 พบว่ารฐัธรรมนูญของ 6 ประเทศ ใหอ้าํนาจ

ตีความรฐัธรรมนูญ (ตคีวามว่า กฎหมายอื่นขดักบัรฐัธรรมนูญหรอืไม่) ไวก้บัหน่วยอื่น ๆ เช่น 

อาจเป็น  

1) รฐัสภาซึง่สมาชกิมาจากการเลอืกตัง้  

2) คณะรฐัมนตร ีและ  
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3) ทัง้รฐัสภาและคณะรฐัมนตร ี 

อย่างไรก็ตาม สนันิษฐานกนัว่าการตีความจะกระทําโดยฝ่ายนิติบญัญตัิ หรอืฝ่าย

บรหิาร  

(Austin Ranney, The Government of Men, New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1958,pp.77-81.)  

12.  เน้ือหาสาระของรฐัธรรมนูญ : ปัญจสาระ 

เน้ือหาสาระมักมี 5 ประการ ดังต่อไปน้ี 1) การอ้างสาเหตุและอํานาจแห่งการ

ประกาศใช้รฐัธรรมนูญ 2) โครงสร้างของรฐับาล 3) การแบ่งอํานาจสิทธิของบุคคล 4) 

พนัธกรณีของรฐับาล และ 5) การเปล่ียนแปลงแกไ้ขรฐัธรรมนูญ ฯลฯ 

12.1 สาระของรัฐธรรมนูญเรื่องท่ี 1 : บทนําหรืออารัมภบท (Peramble) 

เกีย่วกบัสาเหตุและอาํนาจในการประกาศใช้รฐัธรรมนูญ (enacting clause) ขอ้ความน้ีมกั

อยู่ภาคต้นของรฐัธรรมนูญเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึสาเหตุแห่งเจตจํานงและท่ีมาแหง่อาํนาจในการ

ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ 

(Samuel A. Johnson, op.cit., pp.50-51.)  

สําหรบัที่มาแห่งอํานาจในการประกาศใช้มกัอ้างเจตจํานงของราษฎร ดงัตวัอย่าง

ต่อไปน้ี 

1) รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ยืนยาวมาเป็น

เวลานานทีส่ดุ ในบรรดารฐัธรรมนูญประเภทลายลกัษณ์อกัษรมคีวามในอารมัภบทว่า 

“เราประชาชนแห่งสหรฐัเพื่อได้มาซึ่งสหภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อสถาปนาความ

ยุตธิรรมเพื่อใหม้คีวามสงบภายในเพื่อป้องกนัประเทศ เพื่อส่งเสรมิสวสัดกิารโดยทัว่ไป  และ

เพือ่ไดม้าซึง่ผลอนัประเสรฐิของเสรภีาพ ทัง้น้ี เพื่อตวัพวกเราเองในขณะน้ี และเพื่อประชาชน

ผูจ้ะกาํเนิดภายหลงั (จงึ) ได้สถาปนารฐัธรรมนูญแหง่สหรฐัขึน้” 

2)    ความโดยย่อของรัฐธรรมนูญฝรัง่เศสปจัจุบัน (สาธารณรฐัท่ี 5) มีว่า   

“ประชาชนฝรัง่เศสไดป้ระกาศความยดึมัน่ต่อสิทธิต่าง ๆ ของมนุษย ์(Rights of Man) และ

ต่อหลกัการแห่งอธิปไตยของชาติ ดงัที่ได้บญัญตัิไว้ในปฏิญญาแห่งปี ค.ศ.1789” ปฏิญญา

ดงักล่าว คอืในปีแห่งการปฏวิตัใิหญ่ ซึ่งมกีารล้มเลกิระบบกษตัรยิแ์ละโบราณราชย ์(ancien 

rigime) 

(S.E. Finer (ed.) Five Constitutions, Penguin Books, 1979,p.281.) 
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รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายหลกัแห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี (Federal 

Republic of Germany) มคีาํปรารภ ดงัน้ี 

“ชนชาวเยอรมนัในมลรฐับาเดน, บาวาเรยี, เบรเมน, อมัเบริ์ก, โลเวอร์-แซกโซนี, 

นอรธ์ไรน์-เวสต์ฟาเลยี, ไรน์แลนด์-พาลาตนิาเต, ซเลสวกิ-โฮลสไตน์, วูรต์เตม-บวรก์-บาเดน 

และวรูเ์ตมบวรก์-โฮเฮนซอลเลนิ 

ดว้ยความสํานึกในความรบัผดิชอบตนต่อพระผูเ้ป็นเจา้และมนุษยชน ดว้ยความ

มุ่งมัน่ตัง้ใจที่จะพทิกัษ์เอกภาพแห่งชาตแิละเอกภาพทางการเมอืง และเพื่อส่งเสรมิสนัตภิาพ

ของโลกในฐานะเป็นสมาชิกที่มีความเสมอภาคกับรฐัอื่นในยุโรปที่ร่วมกันด้วยความมุ่งมาด

ปรารถนาทีจ่ะใหแ้นวทางใหม่แก่ชวีติการเมอืงภายในระยะเวลาชัว่คราวโดยอาศยัอํานาจของสภา

รา่งรฐัธรรมนูญ จงึไดป้ระกาศใชก้ฎหมายหลกัของสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนัฉบบัน้ี” 

3) คําปรารภของรฐัธรรมนูญอินเดียมีลักษณะคล้ายกับคําปรารภใน

รฐัธรรมนูญของสหรฐัอเมรกิามาก คาํปรารภของรฐัธรรมนูญอนิเดยี ซึง่ประกาศใชใ้นวนัที ่26 

มกราคม ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493)  

(M.V.Pylee, India’s Constitution, Bombay: Asia Publishing House, 1967, 

p.49.) มดีงัน้ี 

“พวกเราประชาชนแห่งอินเดีย ได้มปีณิธานอนัแน่วแน่ที่จะสถาปนาอนิเดยีใหเ้ป็น

สาธารณรฐัเอกราชประชาธปิไตยและเพื่อใหพ้ลเมอืงทัง้หมดทัง้สิ้นได้มาซึ่งความยุตธิรรมใน 

ทางสงัคม เศรษฐกจิ และทางการเมอืง เสรภีาพในดา้นความคดิ ดา้นการแสดงออก ดา้นความ

เชื่อ ดา้นศรทัธาและดา้นการกราบไหวบ้ชูา  ความเสมอภาค ในดา้นสถานภาพ และดา้นโอกาส 

และเพื่อส่งเสรมิในบรรดาพลเมอืงทัง้มวลให้เกดิภราดรภาพ อนัจะทําให้ปจัเจกชนมศีกัดิศ์ร ี

และทาํใหช้าตมิเีอกภาพเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั” 

4) อารมัภบทในกฎหมายมูลฐานของอดีตสหภาพโซเวียตฉบบัล่าสุด คอื ปี 

ค.ศ.1977 (พ.ศ.2520) ก่อนยบุเลกิเกดิรฐัเซยี และประเทศอสิระมาแลว้ค่อนขา้งยดืยาวเกนิกว่า 

2 หน้ากระดาษพมิพ ์มกีารกล่าวถงึการปฏวิตัสิงัคมนิยมทีย่ิง่ใหญ่ในเดอืนตุลาคม (the Great 

October Socialist Revolution) ที่กระทําโดยผูนํ้าพรรคคอมมวินิสต์ชื่อ เลนิน (Lenin) 

รว่มกบัชนชัน้กรรมาชพีและชาวไรช่าวนา (Finer, op.cit., pp.146-148.) 

“ณ สภาร่างรฐัธรรมนูญ ในวนัที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ.1949 ได้ตกลงรบั และตรา

รฐัธรรมนูญฉบบัน้ีและมอบใหแ้ก่พวกเราทัง้หลาย  
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12.2 สาระของรฐัธรรมนูญเรื่องท่ีสอง : โครงสร้างของรฐับาล  รฐัธรรมนูญลาย

ลกัษณ์อกัษรมกัระบุวา่โครงสร้างของรฐับาล (framework of government) วา่เป็นอยา่งไร 

และกลไกหลกัของรฐับาลเป็นอยา่งไร  

โครงสรา้งทีส่าํคญัทีม่กัอยูใ่นรฐัธรรมนูญ คอื 1) รปูแบบของรฐั 2) รปูแบบของรฐับาล 

3) องคก์รของรฐับาล 4) เจา้หน้าทีข่องรฐั 5) การไดม้าและพน้จากตําแหน่ง 6) ความสมัพนัธ์

ระหวา่งองคก์รจะกล่าวเป็นลาํดบัไปดงัน้ี 

1) รปูแบบของรฐั รปูแบบของรฐัประชาชาตอิาจเป็น ก. รฐัเดีย่ว ข. สหพนัธรฐั  

ค. สมาพนัธรฐั  

2) รปูแบบของรฐับาล  เรือ่งน้ีอาจไมร่ะบุตรง ๆ แต่พอทราบไดจ้ากขอ้ความใน

รฐัธรรมนูญ  

กลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตย (และประเทศทีม่แีนวโน้มไปในทางประชา- ธปิไตย) 

มกัแบ่งออกเป็น 3 รปูแบบใหญ่ ๆ คอื 

ก. รปูแบบรฐัสภา เชน่ องักฤษ เยอรมนีตะวนัตก ญีปุ่น่ ไทย มาเลเซยี 

สงิคโปร ์อนิเดยี 

ข. รปูแบบประธานาธิบดี เชน่ สหรฐัอเมรกิา อนิโดนีเซยี ปากสีถาน  

ค. รูปแบบก่ึงประธานาธิบดี-ก่ึงร ัฐสภา บางครัง้เรียกว่า “ระบบ

คณะรฐัมนตรีแบบฝรัง่เศส” (French cabinet system) ตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ ฝรัง่เศส  และศรลีงักา  

3)   องคก์ร องคก์ารหรือหน่วยงานของรฐับาล  ไดแ้ก่ การกําหนดว่าอะไร

เป็น 1) ฝ่ายบรหิาร  2) ฝ่ายนิตบิญัญตั ิ 3) ฝ่ายตุลาการ  4) องค์การที่เกี่ยวกบัการปกครอง

ระดบัชาต ิและระดบัทอ้งถิน่  

4)   เจ้าหน้าท่ีของรฐั  มกีารระบุบุคคลผูท้ีจ่ะรบัหน้าทีใ่นองคก์ารต่าง ๆ เหล่านัน้     

เช่น 1) ผูท้ีจ่ะเป็นประมุขฝ่ายบรหิาร ฝา่ยนิตบิญัญตั ิและฝ่ายตุลาการ และ 2) ผูช้่วยการ

ดาํเนินการของหวัหน้าหน่วยงานเหล่านัน้  

ประมุขฝ่ายบริหารอาจเป็น “ประธานาธิบดี” เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื 

“นายกรฐัมนตรี”  เชน่ กรณปีระเทศไทย  

5) การได้มาและพ้นจากตําแหน่ง มกีารระบุโดย การแต่งตัง้ การเลื่อนขัน้ 

และการพน้จากตําแหน่งของผูม้หีน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิารแผน่ดนิในระดบัสงู  
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6) ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ร มกีารระบุความสมัพนัธข์ององคก์รทีป่ระกอบ

เป็นโครงสรา้งของรฐับาล คอื ฝา่ยบรหิาร นิตบิญัญตั ิและตุลาการ  

12.3 สาระของรฐัธรรมนูญเรื่องท่ีสาม: การให้และการกาํหนดขอบเขตแห่ง 

อาํนาจ 

1) รฐัธรรมนูญเป็นเอกสารทางการเมือง และ “การเมอืง” ยอ่มเกีย่วกบัการใช้

อํานาจ  ดงันัน้ จงึมกีารระบุเรื่องการใหแ้ละการกําหนดขอบเขตแห่งอํานาจ (grant and 

restriction of powers)  

2) อํานาจท่ีมีระบุไว้ในรฐัธรรมนูญ ได้แก่ อํานาจในหน่วยหรือองค์กรของ

รฐับาล เชน่ ฝา่ยบรหิาร นิตบิญัญตั ิและอาํนาจแบ่งออกเป็นระดบั เชน่ ระดบัรฐั, และทอ้งถิน่ 

12.4 สาระของรฐัธรรมนูญเรื่องท่ีส่ี : สิทธิของบคุคลและพนัธกรณีของรฐั   

1) รฐัธรรมนูญมกักําหนด 1) ขอบเขตแห่งอํานาจของรฐับาล และ 2) พนัธกรณี

ของรฐับาล  

2) โดยปกติ อํานาจขององค์การเมืองในระดบัรฐั (รฐั-ประชาชาติ) มกั

ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ดงันัน้ รฐัธรรมนูญประชาธปิไตยจงึกาํหนดวงกรอบ

อาํนาจของรฐั  

3) ในรฐัธรรมนูญของสหรฐัอเมรกิาประกาศวา่ รฐับาลไม่มีอาํนาจจาํกดัเสรีภาพ 

ของบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นด้วยวาจา ในการพมิพ์

โฆษณา หรอืในการนบัถอืศาสนา 

4) รัฐธรรมนูญบางฉบับกําหนดพันธกรณี (obligations) ของรัฐบาล คือ 

หน้าท่ีซ่ึงรฐับาลรบัผิดชอบต่อราษฎร  

พนัธกรณีกําหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญมกัเกีย่วกบัการทีร่ฐัจะต้องพยายามใหพ้ลเมอืง 1) 

มงีานทํา 2) ให้ได้รบัการศึกษา 3) ให้ได้รบัสวสัดิการเมื่อเจ็บป่วย หรอืชรา และรวมถึง 4) 

ความผาสกุในชวีติครอบครวั  

5) รฐัธรรมนูญของไอร์แลนด์ ปี ค.ศ.1937 (พ.ศ.2480) ตราไว้ในเรื่อง

พนัธกรณีของรฐับาลวา่“รฐัจะต้องพยายามไม่ให้แม่บา้นต้องไปทาํงาน นอกบา้นจนทาํให้

ไม่ได้ดแูลบา้นช่อง”  

ข้อกําหนดน้ีแสดงถึงความเป็นห่วงใยต่อชีวิตภายในครอบครวัของคนไอริชแห่ง

ไอรแ์ลนดด์ว้ย  
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6) รัฐธรรมนูญของอิตาลี ปี ค .ศ.1948 ระบุว่า “สาธารณรัฐอิตาลีจะ

พยายามส่งเสริมให้ครอบครวัคงอยู่ ได้ด้วยมาตรฐานทางเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ” 

13.  สาระของรฐัธรรมนูญเรือ่งท่ี 5 : การแก้ไขเปล่ียนแปลงรฐัธรรมนูญ 

โดยปกติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรฐัธรรมนูญมกัทําได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดา 

(ยกเวน้ในบางประเทศ เชน่ นิวซีแลนด ์และองักฤษ ซึง่การแกไ้ขรฐัธรรมนูญกระทาํไดไ้มย่าก

นกั เพราะไมม่รีฐัธรรมนูญประเภทลายลกัษณ์อกัษร)  

กระบวนการหรอืขัน้ตอนแห่งการแกไ้ขเปลีย่นแปลงมหีลายวธิ ีเช่น โดย1) รฐัสภา 

2) ประชามต ิ3) โดยสภาร่างรฐัธรรมนูญ 4) การปฏวิตัหิรอืรฐัประหาร และ 5) วธิกีารอย่างไม่

เป็นทางการ 

13.1 วิธีการท่ีหน่ึง : การแก้ไขเปล่ียนแปลงรฐัธรรมนูญโดยรฐัสภา     

1) ประเทศองักฤษ เป็นตวัอย่างของการเปลี่ยนแปลงรฐัธรรมนูญได้โดย

กระบวนการที่ไม่แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายธรรมดา วิธีการนัน้ คือ แก้ไข

เปลี่ยนแปลงโดยรฐัสภา การที่เป็นเช่นน้ีเป็นเพราะองักฤษไม่มรีฐัธรรมนูญเป็นลายลกัษณ์

อกัษร มกีารยดึถอืกฎหมายทีอ่อกมาแลว้หรอืคําพพิากษาเดมิถอืเป็นแนวปฏบิตั ิแต่แมก้ระนัน้

รฐัสภาก็ยงัสามารถออกกฎหมาย หรือวางแนวปฏิบติัใหม่ เมื่อเห็นว่าสมควรจะกระทํา

เชน่นัน้  

(R.E.C.Jewell, British Constitution, London: Cox and Wyman, 1975, p.9.) 

2)  ประเทศฝรัง่เศส รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัท่ี 5—Fifth Republic 

(ประกาศในปี ค.ศ.1958 คอื พ.ศ.2501) มอบอาํนาจการแกไ้ขเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนูญไวใ้หก้บั 

3 หน่วยงาน คอื 1) รฐัสภา (ทัง้สองสภา) 2) ประธานาธบิดแีละนายกรฐัมนตร ีและ 3) โดยลง

ประชามติด้วยก็ได้ รฐัธรรมนูญฉบบัที่ใช้ในปจัจุบนั คอื ที่ได้รบัการบญัชใีหร้่างขึ้นโดยอดีต

ประธานาธิบดีเดอโกลย ์(De Gaulle)  สาระเกีย่วกบัการแกไ้ขมอียูใ่นมาตราที ่89 

3) สหรฐัอเมรกิา มกีระบวนการดงัน้ี คอื  

ก. เสนอบทแกไ้ขโดยสมาชกิสภาสงูและสมาชกิสภาล่าง   

ข. โดยเสยีงสนบัสนุนอยา่งน้อยสองในสาม  

ค. ขอ้เสนอแกไ้ขดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการสนบัสนุน โดยสมาชกิของมลรฐั 

(State Assembly) ต่าง ๆ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าธรรมดา คอื 

ไมน้่อยกวา่สามในสี ่ 
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   ดงันัน้ การแกไ้ขรฐัธรรมนูญสหรฐัอเมรกิาจงึทาํไดค้อ่นขา้งยาก 

13.2 วิธีท่ีสอง : โดยประชามติ (referendum, plebiscite)  

เป็นการลงคะแนน (ballot)  ในเรือ่งหรอืประเดน็ต่าง ๆ (issues) ซึง่บางครัง้เกีย่วกบั 

รฐัธรรมนูญ  

1) ในสวิตเซอรแ์ลนด ์การรเิริม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรฐัธรรมนูญทําได้โดย

การเสนอของสภาทัง้สอง หรือโดยมีคําร้อง (petition) จากประชาชนจํานวนไม่น้อยกว่า 

50,000 คน  

หลงัจากมกีารแก้ไขวธิกีารประชาชนออกเสยีงว่าจะ “รบั” หรือ “ไม่รบั” (Yes or 

No)  ทัง้น้ีวธิกีารในขัน้ตอนดงักล่าว จะมผีลก็ต่อเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากประชาชน

ทัว่ ไปโดยวธิกีาร “ประชามติ” และ “มหาชนมติ”  

2) รฐัธรรมนูญของญ่ีปุ่ น ระบุการแกไ้ขจะทาํไดก้โ็ดย 

ก. ข้อเสนอของอย่างน้อยสองในสามของสมาชิกทัง้สองสภา และ 

ข. จะต้องไดร้บัการเหน็ชอบจากประชาชนทัว่ไปโดยวธิกีารออกเสยีงลง

ประชามต ิ

13.3 วิธีท่ีสาม : การแก้ไขโดยสภาร่างรฐัธรรมนูญ  คอื การแก้ไขโดยสภาร่าง 

รฐัธรรมนูญหรอืการประชมุท่ีจดัขึน้โดยเฉพาะเพื่อพจิารณา ตวัอยา่ง คอื ในมลรฐัทัง้ 50 มล

รฐัในสหรฐั อเมรกิามรีฐัธรรมนูญประจาํมลรฐัหรอืรฐัธรรมนูญแห่งมลรฐั (State Constitution) 

ของตนเอง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลาง (คือ รัฐธรรมนูญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

U.S.constituion) อาจกระทําได้อีกวิธีหน่ึง คือ โดยมีการประชุมที่จดัขึ้นเฉพาะเรื่องการ

พจิารณารฐัธรรมนูญ หรอื ต่อเมือ่    

มกีารประชมุสภาร่างรฐัธรรมนูญ(constituent conventions or constituent assemblies) 

13.4 วิธีท่ีส่ี : การ แก้ไขรฐัธรรมนูญแบบไม่เป็นทางการหรือแบบอรูปนัย : 

การพิจารณา โดยดลุยพินิจเชิงตลุาการ   

1) การเปลี่ยนแปลงโดยการตีความของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ย่อม

แตกต่างไปตามสภาพของสิง่แวดลอ้มและเหตุการณ์ ทัง้ ๆ ทีเ่น้ือหาสาระของรฐัธรรมนูญยงัคง

อยู่เสมอืนเดมิ  การตคีวามในรฐัธรรมนูญเป็นการแกไ้ขรฐัธรรมนูญอย่างทีเ่รยีกกนัแบบ 1) ไม่

เป็นทางการ หรอื 2) แบบอรปูนัย 

อรปูนัย (informal) หรอืตามอธัยาศยั คอื ไม่มกีําหนดกฎเกณฑแ์น่นอน ตวัอย่าง

การแกไ้ขรฐัธรรมนูญแบบไม่เป็นทางการได้แก่ การตีความของรฐัธรรมนูญอเมริกนัใน
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รฐัธรรมนูญอเมริกันแต่เดิมนัน้ถือว่าผู้มีสิทธิเลือกตัง้จะต้องเป็นผู้รู้หนังสือ (literate) ซึ่ง

หมายถงึ การรูอ้ยา่งลกึซึง้  

2) แต่ปัจจบุนัมกีารตคีวามหมายว่า “การรู้หนังสือ” คอื การเขา้ใจหรอือ่าน

ออกเขียนได้อย่างง่าย ๆ ก็เพียงพอสําหรับการมีและใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ การ

ตคีวามหมายเชน่นัน้มกัขึน้อยูก่บัยคุสมยั   

ความกา้วหน้าทางรฐัศาสตรใ์นเชงิเป็นพฤตกิรรมทาํใหม้กีารศกึษากระบวนการเกีย่วกบั 

พฤตกิรรมในการใชอ้าํนาจตุลาการ (judicial process) มากยิง่ขึน้  ซึง่พบว่า ผูพ้พิากษาแม้

ผา่นการฝึกฝนเพยีงใด ยงัเป็นปุถุชน จงึยอ่มมกีารตดัสินพิพากษาหรอืใชดุ้ลยพนิิจในลกัษณะ

ทีผ่ดิแผกแตกต่างกนั  

แนวคดิหรอืแนวพพิากษาที่แตกต่างกนัน้ีขึ้นอยู่กบัปจัจยัต่าง ๆ เช่น 1) พื้นเพของ

ครอบครวั 2) ภมูหิลงัทางการศกึษา 3) ประสบการณ์สว่นตวัหรอื 4) ประสบการณ์ในศาล  

(Eloise Snyder, “The Supreme Court as a small Group”, Social Forces,vol.36 

(March,1958), pp.232-238. ; S.Sidney Ulmer, “The Analysis of Behavior Patterns in the 

U.S.Supreme Court”, Journal of Politics,vol.11 (November,1960),p.629-653.)   

การแกไ้ขรฐัธรรมนูญแบบไม่เป็นทางการ คอื โดยคาํพิพากษาของศาล ทําใหบ้าง

ท่านกล่าวว่ารฐัธรรมนูญสหรฐัอเมริกามีลกัษณะเป็นรฐัธรรมนูญแบบ “ไม่เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร” อยูด่ว้ย  

ทัง้น้ีเพราะบทบญัญติัต่าง ๆ ของรฐัธรรมนูญอเมรกินัมกีารตคีวามหมายผิดแผกไป

ตามกาลสมยัอยา่งมาก  

(Arthur N. Holcombe. The Constituional System. Scott and Foremen,1964.)  

การตคีวามดงักล่าวขึน้อยูก่บัขนบธรรมเนียมหรอื “วฒันธรรมทางการเมือง” 

13.5 วิธีท่ีห้า : การแก้ไขรฐัธรรมนูญโดยการรัฐประหารหรือโดยการปฏิวัติ  

การแก้ไขวธิน้ีี ไดแ้ก่ การที่ผูม้อีํานาจ คอื ผูเ้ผดจ็การหรอืคณะปฏวิตัปิระกาศยกเลิกหรอื

เปล่ียนแปลงบทบญัญติัของรฐัธรรมนูญ  

(Jacobsen and Lipman, op.cit.,pp.75-77.) 

14.  ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรฐัธรรมนูญ 

14.1 รฐัธรรมนูญแห่งอดีตสหภาพโซเวียต   (USSR—Union of Soviet 

Socialist  Republics) ใชช้ื่อว่า กฎหมายขัน้มูลฐาน (Fundamental Law) มขีอ้ความยาว

กวา่รฐัธรรมนูญอเมรกินัมาก คอื ม ี9 หมวดรวมทัง้สิน้ 173 มาตรา  
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รฐัธรรมนูญน้ีประกาศใช้เมื่อ 7 ตุลาคม ค.ศ.1977 (พ.ศ.2520) ประมาณ 50 หน้า

(Finer, op.cit.,pp.146-193.) 

14.2 รฐัธรรมนูญแหง่สหพนัธร์สัเซยี (Russian Federation) เพิม่ภายหลงั 

14.3 รฐัธรรมนูญของฝรัง่เศส เรยีกวา่ รฐัธรรมนูญแหง่   “สาธารณรฐัฝรัง่เศสที ่5” 

ประกาศใช้เมื่อ 4 ตุลาคม ค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) ม ี15 หมวด ซึ่งมมีาตราทัง้สิน้ 92 มาตรา

ดว้ยกนั 

 (Loc.cit.,pp.279-305.) 

14.4 รฐัธรรมนูญมาเลเซีย ประกาศใชใ้นปี ค.ศ.1957 (พ.ศ.2500) ผูม้บีทบาทใน

การวางรากฐานรฐัธรรมนูญของมาเลเซยี ไดแ้ก่ ตนุก ูอบัดลุ ราหม์าน  

(Tun Mohamed Suffian, et al.,The Constitution of Malaysia, Kuala Lumpur: 

Oxford University Press,pp.1 and 3.)  

ราหม์านเคยเรยีนทีโ่รงเรยีนเทพศิรินทร ์กรงุเทพมหานคร 

15.  รฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์

รฐัธรรมนูญของสาธารณรฐัฟิลปิปินส์มกีารร่างขึน้และเสนอโดยคณะกรรมาธกิาร

รฐัธรรมนูญ (Constitutional Commission) มทีัง้หมด 48 คน ในวนัที ่15 ตุลาคม 2529 ต่อมา

ไดม้กีารออกเสยีงลงประชามติรบัรองในตน้ปี พ.ศ.2530 

รฐัธรรมนูญฟิลปิปินสม์คีวามยาว  ประมาณ 60  หน้า  (ตามเอกสารซึง่มกีารรวบรวม

โดย Jose N.Nolledo และจดัพมิพโ์ดย National Book Store,Inc.,1986) และประกอบดว้ย

อารมัภบท (Preamble) กบั 18 มาตรา ดงัน้ี 

มาตรา 1 ดนิแดน (National Territory) มาตรา 2 หลกัการและนโยบายแห่งรฐั 

มาตรา 3 บทบญัญตัแิห่งสทิธ ิมาตรา 4 ความเป็นพลเมอืง มาตรา 5 สทิธใินการออกเสยีง

เลอืกตัง้ (suffrage) มาตรา 6 ฝา่ยนิตบิญัญตั ิ(Legislative Department) มาตรา 7 ฝา่ยบรหิาร 

มาตรา 8 ฝ่ายตุลาการ มาตรา 9 คณะกรรมาธิการรฐัธรรมนูญ มาตรา 10 รฐับาลท้องถิ่น 

มาตรา 11 ความรบัผดิชอบตอบสนองของขา้ราชการ (Accountability of Public Offecers) 

มาตรา 12 เศรษฐกิจของชาติและทรพัย์มรดก (Patrimony)มาตรา 13 ความยุติธรรมทาง

สงัคมและสทิธมินุษยชน มาตรา 14 การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศลิปวฒันธรรมและ

การศกึษามาตรา 15 ครอบครวัมาตรา 16 บททัว่ไป (General Provisions) มาตรา 17 บท

แกไ้ขหรอืการเปลีย่นแปลงปรบัปรุง (Amendments or Revisions) มาตรา 18 บทเฉพาะกาล 

(Transitory Provisions) 
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รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีลักษณะที่น่าสังเกตหลายประการหาก

เปรยีบเทยีบของประเทศไทยและประเทศอื่น 

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญัแก่ครอบครวัในมาตรา 15 ซึง่มขีอ้บญัญตัต่ิาง ๆ  

รวมทัง้กาํหนดวา่ครอบครวัมหีน้าทีเ่ลีย้งดสูมาชกิครอบครวัในวยัชรา 

บททัว่ไปในมาตรา 16 วา่ดว้ยลกัษณะธงชาติของฟิลิปปินส ์ชื่อประเทศ องคป์ระกอบ

ของกองทพั และการใหท้หารปฏญิาณตนเพือ่พทิกัษ์รฐัธรรมนูญ 

16.  รฐัธรรมนูญแห่งญ่ีปุ่ น (พ.ศ. ๒๔๘๙) 

อารมัภบท 

บรรดาเราชาวญี่ปุ่นโดยผูแ้ทนราษฎรทีเ่ราไดเ้ลอืกใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นสภานิตบิญัญตัิ

แห่งชาติ ได้กําหนดลงเป็นมัน่เหมาะว่าเราจะสร้างความมัน่คงให้แก่เราเอง กบัทัง้แก่ความ

สมบรูณ์พนูสขุของเราอนัเป็นผลติผลของความประสานสอดคลอ้งกนัในทางสนัตริะหวา่งชาตต่ิอ

ชาติ และโชคชยัแห่งเสรภีาพอนัมอียู่ทัว่ไปในดนิแดนแห่งเรา เราเหน็ชอบพรอ้มกนัว่าจะไม่

นําพาความโหดร้ายแห่งสงครามไปยงัที่ใดโดยผ่านการกระทําของรฐับาล เราประกาศว่า

อธิปไตยเป็นของปวงชน และสถาปนารฐัธรรมนูญน้ีขึ้นไว้โดยมัน่คง รฐับาลนัน้เป็นความ

ไวว้างใจอย่างแทจ้รงิของประชาชน หน้าที่ของรฐับาลจงึมาจากการมอบหมายของประชาชน 

อาํนาจของรฐับาลนัน้เล่ากต็อ้งกระทาํเสมอเป็นผูแ้ทนปวงชน และทีสุ่ดประโยชน์ทัง้ปวงกจ็ะตก

อยู่แก่ประชนชน น้ีเป็นหลกัการสากลของมนุษยชาติอนัก่อให้เกิดเป็นรฐัธรรมนูญน้ี เราขอ

ปฏิเสธและยกเลิกบรรดาธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบงัคบั ตลอดจนพระราชโองการทัง้ปวงที่

ขดัแยง้กบับทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญน้ี 

บรรดาเราชาวญี่ปุ่นกระหายในสนัตภิาพทุกเมื่อเชื่อวนั และตระหนักอย่างแทจ้รงิใน

อุดมคตสิงูสง่อนัควบคุมความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยชาต ิและเราไดก้ําหนดแน่วแนวทีจ่ะพทิกัษ์

รกัษาความมัน่คงและความอยูร่อดของเรา เราเชื่อมัน่ในความยุตธิรรมและศรทัธาแหง่สนัตภิาพ 

เรารกัผูค้นทัง้โลก เราประสงคจ์ะยนือยู่บนพืน้ทีอ่นัทรงเกยีรตภิูมทิ่ามกลางประชาคมโลกทีพ่า

กนัไขว่ควา้โดยไม่ลดละเพื่อหาทางสงวนและรกัษาสนัตภิาพ และกระทําบพัพาชนียกรรมแก่

ระบบทรราชย์ การเอาคนลงเป็นทาส การกดขี่ข่มเหง และการไม่ยอมรบัความคิดเห็นที่

แตกต่าง เราตระหนักว่าผูค้นทัง้โลกลว้นมสีทิธทิีจ่ะดํารงอยู่ท่ามกลางสนัตภิาพ เป็นอสิระจาก

ภยาคตแิละตณัหา 

เราเชื่อว่าหามชีาตใิดจะธํารงอยูไ่ดโ้ดยลําพงัไม ่แต่กฎแห่งจรยิธรรมทางการเมอืงนัน้

เป็นสากล และชนชาตทิีป่ระสงคจ์ะคํ้าจุนอธปิไตยของตนและประสานสมัพนัธภาพทางอธปิไตย 
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กบัชาตอิื่นควรเคารพเชื่อฟงักฎเหล่านัน้ 

บรรดาเราชาวญีปุ่น่ใชเ้กยีรตศิกัดิแ์หง่ชาตเิราเป็นประกนัมัน่เหมาะในอนัทีจ่ะทาํให ้

อุดมคตสิงูสง่และวตัถุประสงคด์งักล่าวไดร้บัการบรรลุเพือ่ความบรบิรูณ์แหง่ชาวเราทุกประการ 

หมวด ๑ : พระจกัรพรรดิ 

มาตรา ๑ 

พระจกัรพรรดทิรงเป็นสญัลกัษณ์แห่งรฐัและความสามคัคขีองชนในรฐั สถานะพระ

จกัรพรรดนิัน้ทรงไดร้บัจากประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจอธปิไตย 

มาตรา ๒ 

การสบืราชบลัลงัก์นัน้ใหเ้ป็นไปตามลําดบัราชวงศ์และตามกฎมนเทยีรบาลที่ได้รบั

ความเหน็ชอบจากสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

มาตรา ๓ 

พระราชกิจทัง้ปวง พระจักรพรรดิทรงปฏิบัติตามคํานําแนะและยินยอมของ

คณะรฐัมนตรซีึง่ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในพระราชกจิเหล่าน้ี 

มาตรา ๔ 

๑. พระราชกิจดงักล่าว พระจกัรพรรดิจะทรงปฏิบตัิได้ก็แต่ที่เกี่ยวเน่ืองกบัรฐัและ

ตามทีร่ฐัธรรมนูญน้ีกาํหนดไวเ้ทา่นัน้ จะทรงมพีระราชอาํนาจในทางบรหิารมไิด ้

๒. พระราชกจิดงักล่าวอนัเกี่ยวเน่ืองกบัรฐั พระจกัรพรรดจิะทรงมอบหมายใหผู้แ้ทน

พระองคป์ฏบิตัแิทนกไ็ดต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

มาตรา ๕ 

ในกรณีที่มกีารแต่งตัง้ผูส้ําเรจ็ราชการแทนพระองค์ตามกฎมนเทยีรบาล ใหผู้ส้ําเรจ็

ราชการแทนพระองค์มีหน้าที่ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับรฐัในพระนามาภิไธยพระ

จกัรพรรด ิในกรณน้ีีใหนํ้าวรรคหน่ึงแหง่มาตราก่อนหน้ามาใชบ้งัคบั 

มาตรา ๖ 

๑. พระจกัรพรรดทิรงแต่งตัง้นายกรฐัมนตรตีามทีส่ภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตเิลอืก 

๒. พระจกัรพรรดทิรงแต่งตัง้ประธานศาลสงูสดุตามทีค่ณะรฐัมนตรเีลอืก 

มาตรา ๗ 

กิจการอันเกี่ยวเน่ืองกับรฐัดงัต่อไปน้ี พระจกัรพรรดิจะได้ทรงปฏิบัติในนามของ

ประชาชน โดยคาํแนะนําและยนิยอมของคณะรฐัมนตร ี
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๑ .  การประกาศใช้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมาย คําสัง่

คณะรฐัมนตร ีและสนธสิญัญา 

๒. การเรยีกประชุมสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

๓. การยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 

๔. การประกาศใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตเิป็นการทัว่ไป 

๕. การรบัรองการแต่งตัง้และการถอดถอนรฐัมนตรแีละเจา้หน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมาย

บญัญตั ิกบัทัง้หนงัสอืมอบอาํนาจและพระราชสาสน์ตราตัง้เอกอคัรราชทตูและรฐัมนตร ี

๖. การรบัรองการอภยัโทษในกรณีทัว่ไปและกรณีพเิศษ การเปลีย่นโทษหนกัเป็นเบา 

การชะลอการลงโทษ และการคนืสทิธ ิ

๗. การประสาทรางวลั 

๘. การรบัรองตราสารใหส้ตัยาบนัและเอกสารอื่นทางการทตูตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

๙. การรบัรองเอกอคัรราชทตูและรฐัมนตรต่ีางดา้ว 

๑๐. การปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางพธิ ี

มาตรา ๘ 

พระราชวงศจ์ะรบัหรอืใหท้รพัยส์นิใด ๆ มไิด ้และผูใ้ดจะใหท้รพัยส์นิใด ๆ แก่พระ 

ราชวงศก์ม็ไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

หมวด ๒ : การสละสงคราม 

มาตรา ๙ 

๑. โดยทีม่คีวามมุ่งประสงคอ์ย่างแทจ้รงิในสนัตภิาพระหว่างชาตโิดยมคีวามยุตธิรรม

และความสงบเรยีบรอ้ยเป็นพืน้ฐาน ชนชาวญีปุ่น่ยอมสละจากสงครามไปตลอดกาลนานโดยให้

ถือเป็นสิทธิสูงสุดแห่งชาติ กบัทัง้สละจากการคุกคามหรือการใช้กําลงัเพื่อแก้ไขข้อพิพาท

ระหวา่งชาตดิว้ย 

๒. เพื่อบรรลุความมุ่งประสงค์ในวรรคก่อน จะไม่มีการธํารงไว้ซึ่งกองทัพบก 

กองทพัเรอื และกองทพัอากาศ กบัทัง้ศกัยภาพอื่น ๆ ในทางสงคราม ไม่มกีารรบัรองสทิธใิน

การเป็นพนัธมติรในสงคราม 

หมวด ๓ : สิทธิและหน้าท่ีของประชาชน 

มาตรา ๑๐ 

เงือ่นไขอนัจาํเป็นแก่การเป็นชาวญีปุ่น่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
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มาตรา ๑๑ 

การจาํกดัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานของประชาชนจะกระทาํมไิด ้สทิธมินุษยชนขัน้ 

พืน้ฐานทีร่ฐัธรรมนูญน้ีรบัรองไวต้อ้งตกแก่ประชาชนทัง้ในรุ่นน้ีและรุ่นหน้าชัว่ลูกชัว่หลาน โดย

ผูใ้ดจะละเมดิมไิด ้

มาตรา ๑๒ 

เสรภีาพและสทิธทิีร่ฐัธรรมนูญน้ีรบัรองไวใ้หแ้ก่ประชาชนต้องธํารงคงอยู่ผ่านความวิ

รยิอุตสาหะของประชาชนที่มมีาอย่างต่อเน่ือง การละเมดิเสรภีาพและสทิธิของประชาชนจะ

กระทํามไิด ้และประชาชนตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการบรหิารเสรภีาพและสทิธเิพื่อสวสัดภิาพ

ประชาชน 

มาตรา ๑๓ 

ความเป็นมนุษยข์องประชาชนทัง้ปวงยอ่มไดร้บัการเคารพ ในการนิตบิญัญตัแิละการ

บรหิารกจิการอื่น ๆ ของรฐั ใหค้ํานึงถงึสทิธทิี่จะดํารงอยู่ เสรภีาพ และการเขา้ถงึความผาสุก

ของประชาชนเป็นทีต่ ัง้ ตราบเทา่ทีส่ ิง่เหล่าน้ีไมก่ระทบกระเทอืนสวสัดภิาพประชาชน 

มาตรา ๑๔ 

๑. บุคคลทุกคนมคีวามเสมอภาคกนัตามกฎหมาย การเลือกปฏิบตัิทางการเมือง 

เศรษฐกจิ หรอืสงัคมเพราะเหตุทางเชือ้ชาต ิลทัธคิวามเชื่อ เพศ สถานภาพทางสงัคม หรอืเหล่า

กาํเนิด จะกระทาํมไิด ้

๒. ไมม่ชีนชัน้ขนุนางและฐานนัดรศกัดิ ์

๓. การได้รบัรางวลัเกยีรติยศ ราชอสิรยิาภรณ์ หรอืยศถาบรรดาศกัดิใ์ด ๆ ย่อมไม่

สง่ผลใหบุ้คคลมเีอกสทิธิ ์กบัทัง้ใหส้ิน้สุดลงเมื่อผูค้รอบครองสิง่ดงักล่าวอยู่ในวนัทีร่ฐัธรรมนูญน้ี

มผีลใชบ้งัคบัหรอืผูท้ีจ่ะไดร้บัในภายภาคหน้าถงึแก่ความตายแลว้ 

มาตรา ๑๕ 

๑. สทิธใินการเลอืกตัง้และถอดถอนเจา้หน้าทีข่องรฐัเป็นสทิธขิองประชาชนอนัไมอ่าจ

ถ่ายโอนใหแ้ก่กนัได ้

๒. เจา้หน้าทีข่องรฐัทัง้ปวงมหีน้าทีร่บัใชส้งัคมทุกภาคสว่น หาใชส่ว่นใดสว่นหน่ึงไม ่

๓. สิทธิเลือกตัง้ของผู้บรรลุนิติภาวะปวงย่อมได้รบัการรบัรอง โดยเฉพาะในการ

เลอืกตัง้เจา้หน้าทีข่องรฐั 

๔. ในบรรดาการเลอืกตัง้ทุกประเภท การลงคะแนนเลอืกตัง้ลบัย่อมไม่ถูกละเมดิ กบั

ทัง้ หา้มมใิหผู้อ้อกเสยีงเลอืกตัง้ตอบคําถามทัง้ในทางสาธารณะหรอืส่วนตนเกีย่วกบัการออก

เสยีงของตน 



PS 103 197 

มาตรา ๑๖ 

บุคคลทุกคนย่อมมสีทิธทิีจ่ะเขา้ชื่อกนัโดยอาการสงบเพื่อเรยีกรอ้งค่าชดเชยสําหรบั

ความเสยีหายก็ด ีใหถ้อดถอนเจา้หน้าที่ของรฐักด็ ีเสนอ ยกเลกิ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบกด็ ีหรอืเพื่อการอื่นกด็ ีการขดัขวางไม่ว่าโดยประการใดเพื่อมใิหม้กีาร

สนบัสนุนการเขา้ชื่อเชน่วา่จะกระทาํมไิด ้

มาตรา ๑๗ 

บุคคลทุกคนย่อมเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากรฐัหรอืองค์กรของรฐัไดใ้นกรณีที่ตนไดร้บั

ความเสยีหายอนัเป็นผลมาจากการกระทําละเมดิกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรฐัผูใ้ดก็ด ีทัง้น้ี 

ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

มาตรา ๑๘ 

การให้มทีาสจะกระทํามไิด้ไม่ว่าโดยประการใด และการให้จํายอมรบัภาระเป็นสิง่

ตอ้งหา้มเวน้แต่ในการลงโทษทางอาญา 

มาตรา ๑๙ 

การละเมดิสทิธทิางความคดิและมโนธรรมจะกระทาํมไิด ้

มาตรา ๒๐ 

๑. บุคคลทุกคนยอ่มมสีทิธใินทางศาสนา แต่รฐัจะจดัใหอ้งคก์ารทางศาสนามเีอกสทิธิ ์  

ใด ๆ หรอืมอีาํนาจหน้าทีท่างการเมอืงมไิด ้

๒. การบงัคบัใหบุ้คคลเขา้รว่มการกระทาํ การสมโภช พธิกีาร หรอืพธิกีรรมใด ๆ ทาง

ศาสนา จะกระทาํมไิด ้

๓. รฐัและองคก์รของรฐัจะจดัการศกึษาทางศาสนาและจะประกอบพธิกีรรมอื่นใดทาง

ศาสนามไิด ้

มาตรา ๒๑ 

๑. เสรภีาพในการชุมนุม เสรภีาพในการรวมตวักนัเป็นสมาคม ตลอดจนเสรภีาพใน

การพดู การพมิพ ์และการแสดงออกอยา่งอื่น ลว้นไดร้บัการรบัรอง 

๒. การตรวจพจิารณาข่าวสารก่อนเผยแพร่ หรอืการล่วงละเมดิความลบัแห่งวธิกีาร 

ใด ๆ ในการตดิต่อสือ่สาร จะกระทาํมไิด ้

มาตรา ๒๒ 

๑. บุคคลทุกคนย่อมมเีสรภีาพที่จะเลอืกและเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ตลอดจนเลอืกจะ

ประกอบอาชพีของตน ตราบเทา่ทีก่ารนัน้ไมก่ระทบกระเทอืนสวสัดภิาพประชาชน 
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๒ . เสรีภาพของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ไปยังต่างด้าวและในการ

เปลีย่นแปลงสญัชาตยิอ่มไมถู่กละเมดิ 

มาตรา ๒๓ 

เสรภีาพในทางวชิาการยอ่มไดร้บัการรบัรอง 

มาตรา ๒๔ 

๑. โดยพืน้ฐานแลว้ การสมรสต้องกระทําโดยความยนิยอมร่วมกนัของทัง้สองเพศที่

รว่มมอืกนัตามสทิธอินัเทา่เทยีมแหง่สามแีละภรรยา 

๒. การนิตบิญัญตัเิกีย่วกบัการเลอืกคู่ครอง สทิธใินทรพัยส์นิ การรบัมรดก การเลอืก

ภูมลิําเนา การหย่ารา้ง และการอื่น ๆ เกี่ยวกบัการสมรสและครอบครวั ต้องกระทําโดยคํานึง

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาคกนัระหวา่งเพศต่าง ๆ เป็นสาํคญั 

มาตรา ๒๕ 

๑. บุคคลทุกคนยอ่มมสีทิธทิีจ่ะใชช้วีติอนัดงีามและพฒันาแลว้ตามมาตรฐานขัน้ตํ่า 

๒. รฐัมหีน้าทีใ่ชค้วามวริยิอุตสาหะในการสรา้งเสรมิและสง่เสรมิสวสัดกิารสงัคม ความ 

มัน่คงของสงัคม และการสาธารณสขุสาํหรบับุคคลในทุกชว่งอายุ 

มาตรา ๒๖ 

๑. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้ร ับการศึกษาโดยเท่าเทียมกันและสอดคล้องกับ

ความสามารถสว่นตน ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

๒. ให้บุคคลทุกคนที่มเียาวชนทัง้ชายและหญิงในความดูแลมหีน้าที่จดัให้เยาวชน

เหล่านัน้ไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิอนัการศกึษาภาคบงัคบัเชน่วา่น้ียอ่ม

ปลอดคา่ใชจ้า่ย 

มาตรา ๒๗ 

๑. บุคคลทุกคนมสีทิธแิละหน้าทีป่ระกอบการงาน 

๒. มาตรฐานของค่าจ้าง ชัว่โมงทํางาน เวลาพกัผ่อน และเงื่อนไขอื่น ๆ สําหรบั

แรงงานใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

๓. การแสวงหาประโยชน์จากเดก็จะกระทาํมไิด ้

มาตรา ๒๘ 

คนงานยอ่มมสีทิธทิีจ่ะรวมตวักนัเป็นองคก์ร ทีจ่ะต่อรอง และทีจ่ะกระทาํการรว่มกนั 

มาตรา ๒๙ 

๑. สทิธขิองบุคคลในการเป็นเจา้ของหรอืครอบครองทรพัยส์นิย่อมไม่ถูกละเมดิ ส่วน

สทิธขิองบุคคลในทรพัยส์นินัน้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตัโิดยสอดคลอ้งกบัสวสัดภิาพ 



PS 103 199 

ประชาชน 

๒. ทรพัยส์นิสว่นตวัของบุคคลอาจถูกนําอออกใหส้าธารณชนใชร้ว่มกนัไดโ้ดยเป็นค่า

สนิไหมทดแทนสาํหรบัสาธารณชนดงักล่าว 

มาตรา ๓๐ 

ประชาชนยอ่มมหีน้าทีช่าํระภาษตีามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

มาตรา ๓๑ 

การพรากชวีติหรอืเสรภีาพไปจากบุคคลจะกระทํามไิด ้และบุคคลไม่ตอ้งรบัโทษทาง

อาญาเวน้แต่ในกรณทีีม่กีฎหมายบญัญตัไิว ้

มาตรา ๓๒ 

สทิธขิองบุคคลทีจ่ะเขา้ถงึกระบวนยตุธิรรมยอ่มไมถู่กปฏเิสธ 

มาตรา ๓๓ 

การจบักุมตวับุคคลจะกระทํามไิด ้เวน้แต่ไดก้ระทําตามหมายศาลที่ไดร้ะบุความผดิ

ของบุคคลนัน้ หรอืเป็นการจบักุมชนิดคาหนงัคาเขา 

มาตรา ๓๔ 

การจบักุมหรอืกกัขงับุคคลจะกระทาํมไิด ้เวน้แต่ไดร้บัแจง้การขอ้หาของบุคคลนัน้โดย

ฉบัพลนักด็ ีเป็นการใชเ้อกสทิธิข์องทนายความอยา่งฉบัพลนักด็ ีหรอืไดม้เีหตุผลเพยีงพอแลว้ก็

ดี และในการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยซึ่งมีการเบิกตัวบุคคลผู้ถูกจับกุมหรือกักขังและ

ทนายความของบุคคลนัน้ บุคคลผู้นัน้ย่อมมสีทิธิร้องขอให้มกีารชี้แจงแสดงเหตุผลที่ตนถูก

กระทาํเชน่นัน้ได ้

มาตรา ๓๕ 

๑. บุคคลย่อมมสีทิธทิีจ่ะบรโิภคอย่างเป็นสุขซึง่ทีอ่ยู่อาศยัและกระดาษของตนโดยไม่

ถูกผูใ้ดบุกรกุกา้วก่าย ทัง้น้ี ไมก่ระทบกระเทอืนถงึการคน้และการยดึทีไ่ดก้ระทาํตามหมายศาล

อนัออกโดยมเีหตุผลเพยีงพอและไดร้ะบุอยา่งละเอยีดลออซึง่สถานทีท่ีจ่ะคน้และสิง่ทีจ่ะยดึ หรอื

ภายใน ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา ๓๓ 

๒. การคน้หรอืการยดึในแต่ละครัง้ตอ้งกระทาํตามหมายศาลทีอ่อกใหเ้ป็นครัง้ ๆ 

มาตรา ๓๖ 

เจา้หน้าทีข่องรฐัจะดาํเนินการลงโทษโดยวธิทีรมานและทารณุโหดรา้ยมไิด ้

มาตรา ๓๗ 

๑. ผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาย่อมมีสิทธิที่จะได้รบัการพิจารณาโดยไม่ชักช้าและ

เปิดเผยจากคณะตุลาการทีเ่ทีย่งธรรม 
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๒. บุคคลดงักล่าวย่อมไดร้บัโอกาสอย่างเต็มที่ในอนัที่จะขอตรวจสอบพยานทัง้ปวง 

และย่อมมสีทิธขิอใหศ้าลออกหมายเรยีกบุคคลใดมาเป็นพยานฝ่ายตนโดยใหถ้อืเป็นค่าใชจ้่าย

สาธารณะ 

๓. ผู้ถูกกล่าวหาย่อมมีสิทธิทุกเมื่อที่จะได้รบัความช่วยเหลือจากทนายความที่มี

ประสทิธภิาพ และหากบุคคลดงักล่าวไม่อาจรอ้งขอความช่วยเหลอืดงักล่าวได ้ใหร้ฐัมหีน้าที่

จดัหาทนายความเชน่วา่ให ้

มาตรา ๓๘ 

๑. การบงัคบัใหบุ้คคลเป็นพยานยนืยนัความผดิของตนเองจะกระทาํมไิด ้

๒. การรบัเอาคําสารภาพที่ได้จากการบงัคบั การทรมาน การขู่เขญ็ หรอืการจบักุม

หรอืกกัขงัทีม่กีารขยายระยะเวลา เขา้เป็นหลกัฐาน จะกระทาํมไิด ้

๓. การประกาศความผดิหรอืลงโทษบุคคลใดโดยใชค้ําสารภาพของบุคคลนัน้เป็นขอ้

พสิจูน์จะกระทาํมไิด ้

มาตรา ๓๙ 

การพพิากษาใหบุ้คคลใดตอ้งรบัโทษทางอาญาสาํหรบัการกระทาํทีช่อบดว้ยกฎหมาย

ในขณะทีก่ารนัน้ไดก้ระทาํลง หรอืการฟ้องคดอีาญาซํ้าในความผดิเดยีวกนั จะกระทาํมไิด ้

มาตรา ๔๐ 

ผูใ้ดไดร้บัการล้างมลทนิภายหลงัถูกจบักุมหรอืกกัขงั ย่อมเรยีกรอ้งค่าชดเชยจากรฐั

ไดต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

17.  ตวัอย่างคาํถาม 

1) จงระบุ 3 ความหมายของรฐัธรรมนูญและชื่อเรยีกรฐัธรรมนูญของสหพนัธรฐั

เยอรมนี 

2) รฐัธรรมนูญทีร่ะบุเกีย่วกบัการเกบ็ตุนพชืพนัธุธ์ญัญาหารเป็นของประเทศอะไร 

3) จงอธบิายขอ้แตกต่างระหว่าง coup d’ état กบั revolution ในปี 1789 และในปี 

1989 มคีวามสาํคญัอยา่งไรเกีย่วกบัการปฏวิตัใิหญ่ในฝรัง่เศส 

4) จงยกตวัอยา่งบทแกไ้ขรฐัธรรมนูญอเมรกินัมา 1 บท 

5) ประธานคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญอนิเดยีเดมิมฐีานะทางสงัคมอยา่งไร  

6) Founding Fathers หมายถงึอะไร ยกตวัอยา่งมา 1 รายการ 

7) นอกจากประเทศองักฤษแลว้มปีระเทศอะไรทีร่ฐัธรรมนูญประเภท “ไมใ่ชล่ายลกัษณ์

อกัษร” 
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8) Marbury V. Madison  สําคญัอย่างไร เกีย่วกบัการเน้นอํานาจ ส่วนใด 

9) รฐัธรรมนูญฝรัง่เศสประกาศใชม้าประมาณกีปี่แลว้  และเรยีกชื่อวา่อะไร 

10) การแกไ้ขรฐัธรรมนูญอยา่งไมเ่ป็นทางการหมายถงึอะไร 

11) checks and balances หมายถงึอะไร 

12) รฐัธรรมนูญมาเลเซยีประกาศใชก่้อนหรอืหลงัรฐัธรรมนูญของไทยฉบบัปจัจุบนั 

13) ผูม้บีทบาทสาํคญัในการวางรากฐานรฐัธรรมนูญของประเทศเพื่อนบา้นของไทย 

ประเทศหน่ึงซึง่เคยอยูโ่รงเรยีนในประเทศไทย ไดแ้ก่ใคร 

14) ปญัจสาระของรฐัธรรมนูญมอีะไรบา้ง 

15) อารมัภบทในรฐัธรรมนูญฝรัง่เศสอา้งองิถงึและโบราณราชยห์มายถงึอะไร 

16) ระบุองคป์ระกอบของโครงสรา้งรฐับาลมาสกั 2 องคป์ระกอบ 

17) อาํนาจสว่นกลางมเีตม็ทีใ่นรปูแบบเอกรฐั สหพนัธรฐั หรอืสมาพนัธรฐั 

18) พนัธกรณขีองรฐับาลเกีย่วเน่ืองกบัเรือ่งอะไรบา้ง 

19) ประชามตหิรอืมหาชนมมีตแิตกต่างกบัการเลอืกตัง้อยา่งไร 

20) รฐัธรรมนูญฉบบัใดทีม่เีน้ือหาสาระมากทีส่ดุ สาเหตุเป็นเพราะอะไร 

21) “บทบญัญตัแิหง่สทิธ”ิ หมายถงึอะไร 

22) พระเจ้าแผ่นดินองักฤษองค์ใดที่ไม่สามารถตรสัภาษาองักฤษได้ทําไมจึงเป็น

เชน่นัน้ 

23) จงระบุตวัอยา่งรฐัธรรมนูญทีไ่ดม้าดว้ยการปฏวิตั ิ

24) รฐัธรรมนูญฉบบัเมจ ิคอือะไร  ใชใ้นยคุใด 

25) จงระบุสาเหตุทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงอธบิายศลิาจารกึเป็น

ภาษาองักฤษ 

26) จงเปรยีบเทยีบอายขุอง แมกนา คารต์า กบัศลิาจารกึ 

27) ระบุขอ้น่าสงัเกตเกีย่วกบัรฐัธรรมนูญฟิลปิปินส ์

28) นอกจากองักฤษแลว้ ประเทศอะไรทีม่รีฐัธรรมนูญแบบไมเ่ป็นลายลกัษณ์ 

29) รฐัธรรมนูญประเทศอะไรทีย่าวไมถ่งึ 10 หน้ากระดาษ 

30) พระเจา้ยอรจ์ที ่1 ขององักฤษมเีชือ้สายอะไร 
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