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ผ่่าน Facebook live เพจ สถาบัันพร์ะปกเกล้า

สำานักนวััตกร์ร์มเพ่�อปร์ะชาธิิปไตย สถาบัันพร์ะปกเกล้า

ผ่้้ช่วัยศุาสตร์าจาร์ย์ ดร์. พร์สันต์ เล่�ยงบัุญเลิศุชัย  

นายจิร์าวุัฒิิ จิตจักร์ 

เจ้าหน้าที่่�โคร์งการ์  สำานักนวััตกร์ร์มปร์ะชาธิิปไตย 

นายร์ัชช์ดลธิ์ ร์ัตนวิัเช่ยร์

วัันเวัลา : 

สถานที่่� : 

จัดโดย : 

วัิที่ยากร์ : 

ผ่้้สร์ุป :  

ผ่้้ออกแบับั:

	 วิิทยากรได้้เริ�มต้้นโด้ยอธิิบายถึึงการปรากฏขึ้ึ�นขึ้องรัฐธิรรมนูญ

อังกฤษ	ซึึ่�งอาจจะแต้กต่้างจากรัฐธิรรมนูญขึ้องประเทศอ่�น	ๆ 	เพราะอังกฤษ

ไม่ได้้มีช่่วิง	 ‘การสถึาปนารัฐธิรรมนูญที�ชั่ด้เจน’	 รัฐธิรรมนูญอังกฤษ 

เกิด้จากการต้กผลึึกขึ้องประวัิติ้ศาสต้ร์ทางการเม่อง	 คำำาวิินิจฉััยขึ้องศาลึ	

การรับรองสิทธิิเสรีภาพให้้กับประช่าช่น	 แลึะเพ่�อคำวิามกระชั่บแลึะเข้ึ้าใจ

ง่าย	จึงได้้แบ่งการอธิิบายออกเป็น	2	ช่่วิง	ได้้แก่	ช่่วิงก่อนศต้วิรรษที�	20	

แลึะช่่วิงศต้วิรรษที�	20	จนถึึงปัจจุบัน	ดั้งนี�

สัมมนาเวัที่่สาธิาร์ณะ 

ตอนที่่� 3
รััฐธรัรัมนูญอังกฤษ

: โครังสรั้าง ที่่�มา หลัักการัสำาคัญแลัะความเป็็นพลัวัต

“รััฐธรัรัมนูญเป็รัียบเที่ย่บ”
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ความเป็็นมาของ

	 เอกสารชิ่�นสำาคัำญขึ้องรัฐธิรรมนูญอังกฤษนั�นมีช่่�อ

เรียกว่ิา	‘แมกนาคาร์์ตา’	มีจุด้เริ�มต้้นในช่่วิง	คำ.ศ.	1215	โด้ย

พระเจ้าจอห์้นกษัต้ริย์ที�ปกคำรองประเทศต้ามอำาเภอใจในห้ลึาย

เร่�อง	 เช่่น	 การเก็บภาษี	 การสั�งลึงโทษ	 การลึะเมิด้จารีต้

ประเพณีี	 จนทำาให้้เกิด้คำวิามขัึ้ด้แย้งกับขุึ้นนางแลึะศาสนจักร	

นำาไปสู่การที�พระเจ้าจอห์้นต้้องลึงนามในกฎบัต้รแมกนาคำาร์ต้า

นี�	ใจความสำำาคัญของเอกสำารช้ิ้�นดัังกล่่าว คือ เสำรชีิ้นจะถููก

จับกุมคุมขังไม่ได้ัยกเว้นโดัยการตััดัส้ำนตัามกฎหมาย 

การจัดัเก็บภาษีีของกษีัตัร้ย์ต้ัองได้ัรับความย้นยอม 

จากรัฐสำภา	จะเห็้นได้้ว่ิา	“มห้ากฎบัต้รแมกนาคำาร์ต้า”	นี�ได้้

วิางห้ลึกัการคุ้ำมคำรองสทิธิิเสรีภาพสว่ินบคุำคำลึ	โคำรงสรา้งคำวิาม

สัมพันธ์ิทางการเม่องระห้ว่ิางกษัต้ริย์แลึะสถึาบนัทางการเม่อง	

แลึะที�สำาคัำญที�สุด้	ค่ำอ	การ์วางหลัักนิติธร์ร์ม (Rule of Law)

ประเทศอังกฤษมีคำวิามเคำล่ึ�อนไห้วิห้ลึายคำรั�งจนทำาให้้รัฐธิรรมนูญมีคำวิามชั่ด้เจนขึึ้�น	เช่่น

ช่่วงก่อนศตวรัรัษที่่� 20

ศตวรัรัษที่่� 20 จนถึึงป็ัจจุบัน

	 จนกระทั�งช่่วิงศต้วิรรษที�	 17	 คำวิามขัึ้ด้แย้งดั้งกลึ่าวิ 

นำาไปสู่สงคำรามกลึางเม่อง	 ซึึ่�งเรียกวิ่า	 “การ์ปฏิิวัติอััน

ร่์�งโร์จน์”	จบลึงด้้วิยคำวิามพ่ายแพ้ขึ้องฝ่่ายกษัต้ริย์	แลึะนำาไป

สู่กฎห้มายว่ิาด้้วิยสิทธิิขัึ้�นพ่�นฐานขึ้องพลึเม่อง	(Bill	of	Rights)	

คำ.ศ.	 1689	 แลึะคำำาประกาศสิทธิิขัึ้�นพ่�นฐานขึ้องรัฐสภา 

ซึึ่�งเอกสารทั�งสองนั�นก็ได้้อาศัยห้ลัึกการเดี้ยวิกับมห้ากฎบัต้ร

แมกนาคำาร์ต้านั�นเอง	ภายห้ลัึงอังกฤษได้้มีการสถึาปนาห้ลัึก

การสำาคัำญเพ่�อวิางโคำรงสร้างคำวิามสัมพันธ์ิระห้ว่ิางสถึาบัน

ทางการเม่อง	 โด้ยเฉัพาะอย่างยิ�งการคำงไว้ิซึึ่�งสถึาบันกษัต้ริย์	

เช่่น	ห้ลัึกการอำานาจสูงสุด้ขึ้องรัฐสภา	ห้้ามกษัต้ริย์แทรกแซึ่ง

ภารกิจขึ้องสมาชิ่กรัฐสภา	 สมาชิ่กรัฐสภาต้้องมาจากการ 

เล่ึอกตั้�ง	 ห้้ามมิให้้จัด้เก็บภาษีโด้ยปราศจากคำวิามยินยอม	

คำวิามเป็นอิสระขึ้องศาลึ	การส่บราช่สันต้ติ้วิงศ์	เป็นต้้น

ค.ศ. 1918

ค.ศ. 1973

ค.ศ. 2005 ค.ศ. 2010

การกำาห้นด้ให้้พลึเม่องอังกฤษทุกคำน

มีสิทธิิเล่ึอกตั้�ง	จากเดิ้มที�รับรองสิทธิิ

การเล่ึอกตั้�งสำาห้รับผู้ช่ายเท่านั�น

เม่�ออังกฤษได้้เข้ึ้าเป็นสมาชิ่กสห้ภาพ

ยุโรป	 ได้้มีการต้รากฎห้มายว่ิาด้้วิย

สิทธิิมนุษยช่นขึ้ึ�น	 ทำาให้้ศาลึมีคำวิาม

เป็นอิสระแลึะมีอำานาจห้น้าที�ในการ

คุ้ำมคำรองสิทธิิขึ้องประช่าช่นมากขึึ้�น

รัฐสภาได้้ออกกฎห้มายปฏิรูป

รัฐธิรรมนญู	อันส่งผลึให้้สถึานะขึ้อง

ห้ลัึกนิติ้ธิรรมเป็นห้ลัึกรัฐธิรรมนูญ	

มีผลึผูกพันให้้รัฐต้้องปฏิบัติ้ต้าม	

นอกจากนี�กฎห้มายฉับับ	 ดั้งกล่ึาวิ

ยังนำาไป สู่การ จัด้ตั้� งกฎห้มาย

ศาลึสูง สุด้แห่้งราช่อาณีาจักร 

อันทำาให้้ห้ลัึกการแบ่งแยกอำานาจ

ขึ้องอังกฤษมีคำวิามชั่ด้เจนมากยิ�งขึึ้�น

รัฐสภาอังกฤษได้้ผ่านกฎห้มายว่ิาด้้วิยการกำาห้นด้วิาระขึ้อง

รัฐสภา	 โด้ยกำาห้นด้ให้้การเล่ึอกตั้�งก่อนคำรบวิาระทำาได้้ 

2	 กรณีี	 ค่ำอ	 การที�สภาผู้แทนราษฎรลึงมติ้ไม่ไว้ิวิางใจ 

คำณีะรัฐมนต้รีห้ร่อการที�ได้้รับคำวิามเห้็นช่อบจากสมาช่ิก

สภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย	2	ใน	3	กล่ึาวิได้้ว่ิากฎห้มาย

ฉับับนี�ได้้ทำาให้้อำานาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรเปลีึ�ยน

จากอำานาจขึ้องกษัต้ริย์ต้ามคำำาแนะนำาขึ้องนายกรัฐมนต้รี	

มาเป็นอำานาจขึ้องฝ่่านนิติ้บัญญัติ้	จะเห็้นได้้ว่ิารัฐธิรรมนูญ

อังกฤษมีการพัฒนาแลึะเปลีึ�ยนแปลึงแบบค่ำอยเป็นค่ำอยไป

ต้ลึอด้ระยะเวิลึา	 800	 ปีที�ผ่านมา	 ไม่ว่ิาจะเป็นการขึ้ยาย

สิทธิิการเล่ึอกตั้�ง	(จากผู้ช่ายที�เสียภาษเีป็นผู้ช่ายทกุคำนแลึะ

ในที�สุด้เป็นพลึเม่องทุกคำน)	การลึด้ทอนอำานาจขึ้องกษัต้ริย์	

(จากห้้ามเพียงแค่ำการเก็บภาษี	 จนนำาไปสู่ห้้ามแทรกแซึ่ง

ทางการเม่อง)	แลึะการคุ้ำมคำรองสิทธิิเสรีภาพขึ้องประช่าช่น	
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คำากล่ัาวท่ี่�ว่าป็รัะเที่ศอังกฤษไม่ม่รััฐธรัรัมนูญที่่�เป็็นลัายลัักษณ์์อักษรันั�นเป็็นคำากล่ัาวที่่�ไม่ถูึกต้องนัก จากคำวิาม 

เป็นมาขึ้องรัฐธิรรมนูญอังกฤษทำาให้้เราได้้ทราบวิ่า	 ประเทศอังกฤษมีกฎเกณีฑ์์	 เน่�อห้าว่ิาด้้วิยการ 

ก่อตั้�งสถึาบันทางการเม่อง	การกำาห้นด้คำวิามสัมพันธ์ิระห้ว่ิางสถึาบันทางการเม่อง	ห้ร่อกฎห้มายที�ว่ิา

ด้้วิยสิทธิิพ่�นฐานขึ้องพลึเม่อง	คำ.ศ.	1689	เพียงแค่ำว่ิากฎเกณีฑ์์ลึายลัึกษณ์ีอักษรเห้ล่ึานี�ไม่ได้้ถูึกรวิม

ไว้ิในกฎห้มายฉับับเดี้ยวิกัน	ธิรรมช่าติ้ขึ้องรัฐธิรรมนูญอังกฤษนั�นเกิด้ขึึ้�นมาจากกฎเกณีฑ์์ลึายลัึกษณ์ี

อักษรที�กระจัด้กระจายขึ้องกฎห้มายฉับับต่้าง	ๆ	รวิมไปถึึงคำำาตั้ด้สินขึ้องศาลึซึึ่�งมีผลึผูกพันกับสถึาบัน

ทางการเม่องแลึะสิทธิิเสรีภาพขึ้องประช่าช่น	 ซึึ่�งเรียกว่ิาว่ิา	 “คำอมมอนลึอร์	 (Common	 Law)” 

ต้ลึอด้จนธิรรมเนียมปฏิบัติ้ที�ส่บทอด้กันมาอย่างยาวินาน	 รวิมไปถึึงข้ึ้อเขีึ้ยนทางวิิช่าการซึ่ึ�งได้้รับ 

การยอมรบัอยา่งกวิา้งขึ้วิาง	สิ�งเห้ลึา่นี�อาจจะเรยีกได้้ว่ิาเปน็รฐัธิรรมนญูเช่งิเน่�อห้าก็ว่ิาได้้	โด้ยสามารถึ

แบ่งลัึกษณีะต่้าง	ๆ	ขึ้องรัฐธิรรมนูญอังกฤษได้้ดั้งนี�

ความน่าสนใจของรััฐธรัรัมนูญป็รัะเที่ศอังกฤษ

กฎเกณ์ฑ์์ท่ี่�เป็็นลัายลัักษณ์์อักษรั	 เป็นกฎเกณีฑ์์ที�มาจากการใช้่อำานาจขึ้องฝ่่ายนิติ้บัญญัติ้แลึะ 

ฝ่่ายบริห้าร	 มีวัิต้ถุึประสงค์ำในการกำากับระบบการเม่องการปกคำรอง	 ถ่ึอได้้ว่ิากฎเกณีฑ์์ห้ร่อ

กฎห้มายเห้ล่ึานี�เป็นรัฐธิรรมนูญ	เช่่น	กฎห้มายว่ิาด้้วิยสิทธิิมนุษยช่น	กฎห้มายว่ิาด้้วิยการกักขัึ้ง

จำาคุำกโด้ยศาลึ	กฎห้มายว่ิาด้้วิยการเล่ึอกตั้�ง	เป็นต้้น	นอกจากนี�ยังรวิมไปถึึงกฎห้มายลึำาดั้บรอง

ซึึ่�งออกโด้ยฝ่่ายบริห้ารเพ่�อให้้การปฏิบัติ้งานทำาได้้อย่างเป็นรูปธิรรม	

คอมมอนลัอว์ (Common Law)	 เป็นกฎเกณีฑ์์ลึายลัึกษณ์ีอักษรที�ถูึกสร้างขึึ้�นโด้ยองค์ำกรตุ้ลึาการ

ผ่านคำำาวิินิจฉััยต่้าง	 ๆ	 อันเป็นคำดี้ที�ศาลึได้้เข้ึ้าไปตั้ด้สินข้ึ้อพิพาทที�เกี�ยวิข้ึ้องกับอำานาจห้น้าที�ขึ้อง

สถึาบันทางการเม่อง	ห้ร่ออำานาจขึ้องรัฐแลึะประช่าช่น	

ธรัรัมเน่ยมป็ฏิบิตั ิ(Conventions) เป็นชุ่ด้ปฏิบัติ้ที�ส่บทอด้กันมาโด้ยมีวัิต้ถุึประสงค์ำเพ่�อคำวิบคุำมกำากับ
พฤติ้กรรมการใช้่อำานาจห้น้าที�ขึ้องสถึาบันทางการเม่องต่้าง	 ๆ	 อย่างไรก็ต้ามธิรรมเนียมปฏิบัติ้ 

เห้ลึ่านี�ไม่มีสภาพบังคำับทางกฎห้มาย	 ด้ังนั�นจึงไม่สามารถึฟ้้องร้องคำด้ีต่้อศาลึได้้	 แต่้จะมีสภาพ

บังคัำบทางการเม่อง	ทำาให้้ธิรรมเนียมปฏิบัติ้เห้ล่ึานี�กลึายเป็นส่วินห้นึ�งขึ้องรัฐธิรรมนูญอังกฤษ	

งานเขียนของผูู้้เช่่�ยวช่าญ	 ห้มายถึึงห้ลึักการ	 คำำาสอน	 คำำาอธิิบายวิ่าด้้วิยรัฐธิรรมนูญ	 ซึึ่�งมีอิทธิิพลึต่้อ 

การกำาห้นด้บทบาทอำานาจห้น้าที�ขึ้องสถึาบันทางการเม่อง	 ในทางปฏิบัติ้ย่อมถ่ึอว่ิางานเขึ้ียนเห้ลึ่านี�

เป็นส่วินห้นึ�งขึ้องรัฐธิรรมนูญด้้วิยเช่่นกัน
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การัป็รัับตัวของ
รััฐธรัรัมนูญอังกฤษ

ต้ามห้ลัึกกฎห้มายรัฐธิรรมนูญสมัยให้ม่แล้ึวินั�น	 รัฐธิรรมนูญที�สามารถึบังคัำบใช้่ได้้

อย่างมีประสิทธิิภาพ	ต้้องประกอบไปด้้วิยลัึกษณีะอย่างน้อย	3	ประการ	ดั้งนี�

บที่สรัุป็
ปร์ะวัติศาสตร์์รั์ฐธร์ร์มนูญขอังปร์ะเทศอัังกฤษนั�น มีปร์ะสิทธิภาพตามหลััก

กฎหมายร์ัฐธร์ร์มนูญสมัยใหม� ไม�ว�าจะเป็นตัวมหากฎบััตร์แมกนาคาร์์ตา 

กฎหมายว�าด้้วยสิทธิมน่ษยชน กฎหมายว�าด้้วยสิทธิทางการ์เมือัง กฎหมาย

ที�มีสถานะเป็นรั์ฐธร์ร์มนูญเหลั�านี�ล้ัวนเป็นผลัมาจากการ์เรี์ยกร้์อังขอัง

ปร์ะชาชนแทบัทั�งสิ�น ดั้งนั�น เนื�อัหาขอังรั์ฐธร์ร์มนูญ ปร์ะชาชนจึงได้้เข้าไป 

มีบัทบัาท เป็นผลัให้เกิด้การ์ยอัมรั์บัแลัะปฏิิบััติตามเป็นเวลัาช้านาน 

รั์ฐธร์ร์มนูญปร์ะเทศอัังกฤษจึงถือัว�าเป็นสัญญาปร์ะชาคมที�มีความชอับัธร์ร์ม

อัย�างมาก นอักจากนี� ในความเป็นพลัวัตแลัะความยืด้หย่�นขอังรั์ฐธร์ร์มนูญ

อัังกฤษ จะพบัว�ารั์ฐธร์ร์มนญูมีความยืด้หย่�นสูง สามาร์ถแกไ้ขได้้ง�าย เนื�อังจาก

กฎหมายที�เกี�ยวข้อังกับัรั์ฐธร์ร์มนูญนั�น รั์ฐสภาสามาร์ถแก้ไขได้้เช�นเดี้ยวกับั

กฎหมายทั�วไป นอักจากนี�หากว�าคำาพิพากษาใด้ที�เกี�ยวข้อังกับัรั์ฐธร์ร์มนูญ 

ล้ัาสมัย ก็สามาร์ถร้์อังให้ศาลัวินิจฉััยใหม�ได้้ท่กเมื�อั

ต้้องมีเน่�อห้าที�ชั่ด้เจน	คำรอบคำลุึมใน

ด้้านโคำรงสร้างทางการเม่องที�

จำาเป็น	 รับรองสิทธิิเสรีภาพขึ้อง

ประช่าช่น	 แลึะสะท้อนคำวิาม

ต้้องการขึ้องสังคำม

รัฐธิรรมนูญต้้องได้้รับการยอมรับ

จากประช่าช่น	 ที�เรียกว่ิา	 “สัญญา

ประช่าคำม”	 ต้้องสะท้อนเจต้จำานง

ขึ้องประช่าช่น

รั ฐ ธิ ร รม นูญ นั� น ต้้ อ ง ส ามา รถึ 

ปรับเปลีึ�ยนได้้ต้ามยุคำสมัย	 ต้าม

สภาวิการณ์ี	 ดั้งนั�นรัฐธิรรมนูญ 

จะต้้องไม่แก้ไขึ้ยากจนเกินไป


