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 เ จ ต น า ร มณ ข อ ง บ ท ค ว า ม นี้ 
ตองการจะนําเสนอขอมูลทางประวัติศาสตร
ในการยกรางรัฐธรรมนูญของทั้งสองประเทศ 
(สหรัฐอเมริกากับประเทศไทย) ดวยเหตุผล
ที่วารัฐธรรมนูญสหรัฐน้ัน  มีอายุยืนนาน 
ถึง ๒๒๐ ป สวนของประเทศไทยนั้น  
มีรัฐธรรมนูญมาแลว ๑๖ ฉบับ และฉบับ
สุดทาย ซ่ึงไดรับการยอมรับจากสวนใหญวา
เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณที่สุด ก็มีอายุ
เพียง ๙ ปเทานั้น* 
  ทําไมรัฐธรรมนูญของสหรัฐจึงมี
อายุยืนนานโดยมีการแกไขทางรัฐสภามา 
๒๗ ครั้ง แตไดรับการแกไขโดยอาศัยการ
ตีความจากศาลสูงสุด (Supreme Court) ของ
สหรัฐมาประมาณ ๑๕ ครั้ง ซ่ึงนักกฎหมาย
ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ถือวา
เปนการแกไขรัฐธรรมนูญอีกวิธีหน่ึงซ่ึงไมผาน
กระบวนการทางรัฐสภา 

                                                 
  *นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร  
กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 

  นอกจากนั้น บทความนี้ยังมี
ความมุงหมายที่จะนําเสนอใหเกิดความ
คิดเห็นในหมูประชาชน ผูใหความสนใจ
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งกําลังรางอยูในปจจุบัน
วา ทําอยางไรรัฐธรรมนูญของเราจึงจะมี
อายุยืนยาวนานเหมือนของประเทศอื่น
เขาบาง 
  ตนเหตุของการนํามาสูการยกราง
รัฐธรรมนูญของสหรัฐน้ัน นักศึกษาทาง
ประวัติศาสตรของสหรัฐคงจําไดวาหลัง
สงครามปฏิวัติ (Revolutionary war) ของ
สหรัฐ ใน ค.ศ. ๑๗๗๖ แลว รัฐทั้ง ๑๓ รัฐ 
ซ่ึงไดมีสภาพเปนรัฐอิสระ แตผูกพันกันไว
ดวย กฎบัตรแหงการเปนสหพันธ (Aritcle of 
Confederation) และกอใหเกิดปญหาตางๆ 
ของการรวมกันอยูแบบสหพันธ ดังน้ี 
 หน้ีสินที่กองทัพปฏิวัติของอเมริกา
ไดกูยืมมาจากหลายประเทศในยุโรปน้ัน ยัง
ไมมีผูรับผิดชอบในการใชคืน แตละรัฐก็ยัง
สงวนทาทีอยูวาใครจะตองรับผิดชอบและ 
แตละรัฐจะตองรวมใชหน้ีน้ีเทาไหร 
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  รัฐอิสระทั้ง ๑๓ รัฐ ไมมีรัฐบาล
กลางที่จะประสานหรือสั่งการใหแตละรัฐ
รวมมือกันในการปองกันและตอสูกับศัตรูที่มา
จูโจม 
  แตละรัฐก็มีอิสระในระบบการเงิน
ของตัวเองโดยการเก็บภาษีเต็มพิกัด ที่ตัวเอง
ตั้งจากสินคาที่มาจากรัฐอ่ืน หรือแมจะผานไป
ก็ตาม 
  ปญหาเรื่องพรมแดนของแตละรัฐ 
ก็ยังไมเดนชัด ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญ 
อีกอันหน่ึงถึงการมารวมประชุมกันเ พ่ือ
แกปญหาตางๆ ที่ระบุไวขางตน รวมทั้ง
ปญหาพรมแดนดวย กลาวคือพรมแดนของ 
รัฐเวอรจิเนีย และเมืองบัลติมอรของรัฐ
แมริแลนด น้ันระบุไวบนระดับแนวแมนํ้า
สู งสุดบนฝ งทางด านของรั ฐ เวอร จิ เ นีย
ต ล อ ด ไ ป จ น ถึ ง ป า ก อ า ว เ ช ส อ ะ พี ค 
(Chesapeake Bay) ซ่ึงก็ตองนับวาเปนการ
ปกปนเขตแดนที่พิสดาร และชาวประมง
เวอรจิเนียรับไมไดและไดตอสูมาตลอด แต
ทางฝายรัฐแมริแลนดก็ยังยืนยันในสิทธิของ
ดินแดนของตน จึงเปนสงครามดินแดน เร่ือง
หอย เร่ืองปู รวมทั้งสิทธิในการเดินเรือใน
แมนํ้าโพโตแมคนี้ 
  จากปญหาตางๆ  ที่ไดกลาวมานี้ทําให
สมาชิกสภาคองเกรสของทวีปอเมริกา (Continental 
Congress) ไดนัดไปประชุมกันที่เมืองแอนนา 
โปลิสในป ค.ศ. ๑๗๘๖ แตลมเหลวเพราะสมาชิกมา
ไมครบองคประชุม จึงไดนัดกันอีกครั้งใหแตละรัฐ
สงคณะผูแทนไปพบกันในวันจันทรที่สองของป 
ค.ศ. ๑๗๘๗ โดยการเสนอจากอเล็กซานเดอร  
แฮมิลตัน แหงรัฐนิวยอรกเพื่อที่จะหารือในการ
แกปญหา ซ่ึงอาจจะมีรัฐธรรมนูญของรัฐบาล
กลางที่เหมาะสมในการปกครองสหพันธ และ

ก็ใชเวลารางประมาณ ๔ เดือน จึงเสร็จ
เรียบรอยโดยผานการโตแยงและคัดคาน
อยางดุเดือด 
  แตในที่สุดก็เกิด  "การ
ป ร ะ น ีป ร ะ น อ ม ที ่ยิ ่ ง ใ หญ "   ( The 
Great Compromise) จึงทําใหมี
ร ัฐ ธ ร ร ม น ูญ ขึ ้น ม า ไ ด แ ล ะ ม ีอ า ยุ
ยาวนานถึง  ๒๒๐  ป  ในป น้ี  
  สวนของประเทศไทยนั้น สาเหตุ
ของการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี น้ัน 
ก็เปนผลจากการปฏิวัติยึดอํานาจของคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังที่ได
ทราบกันอยูแลวน้ัน 
  แ ต ป ร ะ เ ด็ น สํ า คั ญ ที่ ผู เ ขี ย น
อยากจะยกขึ้นมาใหพิจารณากันก็คือ หัวขอ
สําคัญในการยกรางว าจะเขียนออกมา
อยางไร เพราะขณะนี้ก็จะดูเหมือนวา
ความเห็นและขอขัดแยงนั้น มีมากจนคิดวา
อาจจะใชเวลานาน กวาจะตกลงกันได 
  แตผูเขียนอยากจะยกมาทีละขอ
เพ่ือใหพิจารณาถึงปญหาของรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยที่มีอายุไมยืนยาวและและมี
มาแลวถึง ๑๖ ฉบับ เพราะเหตุดังน้ี 
  ๑. เกิดเผด็จการในรัฐสภาจาก
การที่พรรครัฐบาลมี ส.ส.ถึง ๓๗๗ เสียง ซ่ึง
เปนที่มาของคําพูดวา "มี ๓๗๗ เสียงจะทํา
อะไรหรือจะเปลี่ยนอะไรก็ได" 
 ๒. เกิดการครอบงําขบวนการ
ตรวจสอบการบริหารประเทศทําใหเกิดเสียง
วิพากษวิจารณวามีการทุจริตในการบริหาร 
 ๓. เกิดการเลือกตั้งที่สังคมและ
ประชาชนคิดวาไมโปรงใส และทําใหพรรค
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ใหญที่มีเงินทุนสูงไดเปนรัฐบาลโดยมีเสียง
ขางมากในรัฐสภา 
 ๔. ประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจ
วาการมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองน้ันควร
เปนอยางไรและโดยเฉพาะเขตชนบททําให
ถูกครอบงําและชักจูงโดยการใชสินจางรางวัล
ไดงาย 
 ๕. ประชาชนไมเคารพกฎกติกา
ของสังคมและกฎหมายของบานเมือง ที่จริง
กฎหมายเรื่องทุจริตฉอราษฎรบังหลวงนั้น 
มีมานานแลว รวมทั้งกฎหมายควบคุมการ
เลือกตั้งดวย แตก็มิไดใชกฎหมายใหเปน
ประโยชนและประชาชนสวนใหญก็ยังถือวา
การกินเปอรเซ็นตในการจัดซื้อน้ันเปน "เร่ือง
ปกติ" และการรับเงินจากนักการเมืองเพ่ือ
แลกกับคะแนนเสียงนั้นก็ เปนเรื่ องปกติ
เชนกัน 
  ๖. ประชาชนยังไมเขาใจวาระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ถาเลือกคนผิดเขาไปบริหาร
ประเทศ ก็จําตองยอมรับความผิดพลาดของ
ตนเอง และตองจําทนตอไปจนครบ ๔ ป แต
นิยมที่จะใชวิธีรวบลัด แกโดยการใชวิธี 
ลมลางรัฐบาล ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง แลวมา 
ตั้งตนกันใหม และนี่ก็คือประเด็นสําคัญที่
นํามาสูการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของ
ประเทศไทย 
 จากการเปรียบเทียบ สาเหตุของ
การยกรางรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐและ
ของประเทศไทยแลว เราอาจจะเห็นไดวา
สาเหตุของสหรัฐน้ันเกิดจากปญหาเรื่องตางๆ 
ของชาติที่เกิดใหมและยังมิไดตกลงกันใหดี
กอนวาจะอยูรวมกันตอไปอยางไร 
 

  สวนของประเทศไทยนั้น ผูเขียน
ขอระบุวาเปนเพราะ "พฤติกรรมของคน" 
รวมทั้งคานิยมที่มีอยูบางเรื่องที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาประเทศ น่ันก็คือ การขาด
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการอยู
รวมกันในทุกระดับของสังคม 
 สหรัฐมี รัฐธรรมนูญที่ มีอายุยืน 
๒๒๐ ป เพราะคนของเขาเคารพกติกาและ
รัฐธรรมนูญ  กอนที่จะรับหนาที่ ใดๆ  ใน
ภาครัฐ เขาจะตองใหคําปฏิญาณขอหน่ึง วา 
"ขาพเจาจะปองกันและรักษารัฐธรรมนูญของ
สหรัฐ" 
 สวนของไทยนั้น ถาเราจะ
พยายามยกรางรัฐธรรมนูญมาเพื่อปองกัน
พฤติกรรมอันมิชอบของคนแลว เราคง
ปองกันไมไดหมด  เพราะคนนั้นเปลี่ยน
วิธีการโกงมาโดยตลอด ถึงจะรางใหสมบูรณ
อยางไร เขียนใหดีอยางไร ถาประชาชนสวน
ใหญยังไมเขาใจในหนาที่ของตนที่มีตอรัฐ
และสังคมแลว เหตุการณของการลมลาง
รัฐบาลโดยมิชอบ ก็คงยังกลับมาเกิดอีก 
จนได เพราะ "คนยอมใหเหตุการณเกิดขึ้น
ในทุกๆ เรื่อง" 
 ผูเขียนเห็นวา การสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรมในตัวประชาชนนั้น 
เปนภารกิจที่มีความสําคัญของรัฐบาลชุด
ปจจุบันนี้มาก พอ ๆ กับการรางรัฐธรรมนูญ
เพ่ือใหมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นมา 
 และการที่รัฐบาลไดตั้ง "สภา 
ธรรมาภิบาล" ขึ้น เพ่ือเสริมสรางการทํางาน 
ในภาครัฐใหโปรงใสและมีประสิทธิภาพและ 
ทําการขับเคลื่อนกระแสคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสังคมเรา ผูเขียนวาเปน
การเริ่มตนที่ดี 
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  แตสํ าหรับประชาชน  เยาวชน 
นักศึกษานั้น เราจะชวยสรางใหเขามีคุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรม ไดอยางไร 
 จะพ่ึงวัดอยางเดียวก็คงไมไหว จะ
เอาครู อาจารย พอ-แม ในปจจุบันเปนแมบท
ก็คงจะผิดหวัง เราจะหาผูนําหรือองคกรที่จะ
ชวยผลักดันกันเรื่องน้ีไดหรือไม เราสํานึก
หรือยังวาความโลภนั้นเปนบอเกิดของปญหา
จริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาลในสังคม
ของเรา ซ่ึงเราก็สามารถจะแกไดโดยการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนนโยบายของ
ครอบครัว ขององคกร และของประเทศ เรา
จึงจะหลุดพนจากวงจรอุบาทวน้ี 
 ความเห็นสุดทายของผูเขียนก็คือ  
ก็ประชาชนทุกทานนั่นแหละ ถาเขาใจหนาที่
และความรับผิดชอบของประชาชนตอการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแลว ความ
โปรงใสก็จะเกิดขึ้นในระบบการเมือง และถา
ทานอยากจะเห็นบานเมืองและสังคมของเรา
คืนเขาสูความเปนปกติสุข ก็ตองรวมมือดวย 
โดยการทําตัวเปนตัวอยางที่ดี ลูกนองเขาก็คง
ไมกลา ลูกศิษยเขาก็คงเห็นตัวอยางที่ดี 
ลูกเตาก็จะฟงคําสั่งสอน เพราะ พอ-แม ที่ทํา
ตัวเปนตัวอยางที่ดี 
  ถาเปนเชนน้ีแลว บานเมืองก็คง
สงบสุข เราก็คงมีรัฐธรรมนูญฉบับที่จะ
ไดมานี้ เปนฉบับที่ยั่งยืนยาวนาน คูกับ
ประเทศของเราตลอดไป 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




