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ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย 

 

บทนํา 

 

 นับแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศจากแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  

มาเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตั้งแตป  2475  เปนตนมา  ประชาธิปไตยมี

ลักษณะลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด  ในบางชวงมีลักษณะเปนประชาธิปไตยครึ่งใบ  โดยเห็นไดจากมี

การใชบังคับรัฐธรรมนูญมากถึงจํานวน  18  ฉบับ  และมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศโดย 

การปฏิวัติ/รัฐประหาร  โดยมีการอางถึงเหตุในการยึดอํานาจ  เชน  ความลมเหลวของการเมืองและ 

การบริหารของรัฐบาล  เปนตน 

 ในป  2538  ไดมีความพยายามในการปฏิรูปการเมืองใหเปนประชาธิปไตยสมบูรณแบบ  โดยมี

ผลผลิตคือ  รัฐธรรมนูญ  ฉบับป  2540  ซ่ึงถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง  โดยจัดตั้งองคกร

ข้ึนมาเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  โดยเฉพาะอํานาจทางบริหารและนิติบัญญัติ  เพ่ือใหการปฏิรูป

การเมืองบรรลุเจตนารมณ  ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรหนึ่งท่ีจัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้  เพ่ือให

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเมือง  และเปนองคกรหนึ่งท่ีผูรางรัฐธรรมนูญไดนํามาใชประโยชน

เพ่ือการถวงดุลกับอํานาจเผด็จการโดยพรรคการเมืองฝายขางมากในรัฐสภา1  อยางไรก็ดี  ในป  2549  

ก็ได มีการยึดอํานาจการปกครองโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และไดใหรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวใชบังคับ  โดยใหมีคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญ ทําหนาท่ีแทนศาลรัฐธรรมนูญ  และตอมาป  2550  มีการประกาศรัฐธรรมนูญข้ึนใชบังคับ  

และใหมีศาลรัฐธรรมนูญจนถึงปจจุบัน  จากระยะเวลาท่ีผานมา  คํากลาวท่ีวา  “ยึดม่ันหลักนิติธรรม   

คํ้าจุนประชาธิปไตย  หวงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”  เปนหลักการสําคัญท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

ยึดถือในการปฏิบัติหนาท่ี  เห็นไดจากตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540   

ใชบังคับเปนตนมา  ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  เนื่องจาก

อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวของกับการเมืองและมีคดีเขาสูกระบวนการพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงผลของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไมวาจะเปนอยางไร  ยอมมีผลกระทบตอการเมือง

และหลักการสําคัญของประชาธิปไตย  โดยเฉพาะพรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  และหลักการเสียงขางมาก  

เปนตน  ซ่ึงมีท้ังผูท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย  และการท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทตอประชาธิปไตย  

สื่อมวลชนและนักวิชาการในชวงบังคับใชรัฐธรรมนูญ  ฉบับ  2540  ไดเรียกศาลรัฐธรรมนูญอีกชื่อหนึ่ง

วา “ศาลการเมือง”   

                                                           
1  อมร จันทรสมบูรณ , ศาลรัฐธรรมนูญ , คณะนิติศาสตร , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , (ครบรอบ 84 ป ศาสตราจารย 
จิตติ ตังศภัติย , 2537) , หนา 169  
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ผลงานชิ้นนี้จึงขอเสนอบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย  

ภายใตบริบทของรัฐธรรมนูญ   

 

ขอความคิดวาดวยความหมายของประชาธิปไตย 

 

 ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองท่ีประเทศตาง ๆ สวนใหญใชในการปกครอง  ซ่ึงเปน

ระบอบการปกครองท่ีมีการพัฒนามาอยางยาวนานตั้งแตสมัยกรีกโบราณ  ผูจัดทํารายงานขอนําเสนอ 

ขอความคิดวาดวยความหมายของคําวา  “ประชาธิปไตย”  ดังนี้ 

  (1)  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2542  ใหความหมายของคําวา  

“ประชาธิปไตย”  คือ  “ระบอบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเปนใหญ  การถือเสียงขางมากเปนใหญ” 

  (2)  ประชาธิปไตย  หมายถึง  การปกครองท่ีเปนของประชาชน  โดยประชาชน  และ 

เพ่ือประชาชน  ตลอดจนเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคนในการอยูรวมกันโดยสันติ  ภายใตความเชื่อ

ท่ีวาคนเราเกิดมาเทาเทียมกันคือ  ไดรับการคุมครองจากรัฐตามกฎหมายและโอกาสท่ีจะไดรับบริการ

ตาง ๆ  โดยเสมอหนากันมีสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิตภายใตของเขตของกฎหมาย  ซ่ึงจะกําหนดไว

แนนอนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2  

  (3)  อมร  รักษาสัตย  และคณะ 3 ใหความหมายไววา  “ประชาธิปไตย”  มาจากคําวา  

“ประชา+อธิปไตย”  มาจากคําภาษาอังกฤษวา  “Democracy”  และมาจากคํากรีก  “Demokratia”  

ซ่ึงมาจากคําวา  “Demos”  (ประชาชน)  และ  “Kratos”  (การปกครอง)  อีกตอหนึ่ง  ความหมาย

ของประชาธิปไตยตามฉบับดั้งเดิมนี้ทานอริสโตเติ้ลใหคําจํากัดความไววา  “ประชาธิปไตยคือสภาวะท่ี

คนท่ีเปนไทและคนยากจน  ซ่ึงมีจํานวนขางมากในสังคมไดรับมอบหมายใหกําอํานาจของรัฐไวในมือ  

ประชาธิปไตยท่ีบริสุทธิ์ท่ีสุดไดรับการเรียกเชนนั้นไดก็เพราะมีสภาพแหงความเสมอภาคปรากฏอยู 

ในท่ีนั้น  และกฎหมายของรัฐมุงรับรองความเสมอภาคนั้น  และเพราะวาความยากจนจะไมตองอยู

ภายใตบังคับของกฎหมายต่ําตอยกวาคนร่ํารวย  หรือวาอํานาจสูงสุดจะไมตองตกอยูในกํามือของฝายใด  

แตท้ังสองฝายจะมีสวนใชอํานาจนั้นดวยกัน  ถาตามท่ีคนสวนใหญเห็นวาเสรีภาพและความเสมอภาคจะ

มีอยูในประชาธิปไตยแลวทุกแผนการของรัฐบาลก็จะตองเปดประตูใหแกทุกคน  ดังนั้น  ท่ีใดท่ีเปน

ประชาชนเปนฝายขางมาก  และสิ่งท่ีพวกเขาลงคะแนนแลวจะเปนกฎหมาย  จึงเปนขอพิสูจนไดวาใน

สภาวะเชนนั้นก็ควรท่ีจะเรียกไดวาเปนประชาธิปไตย” 

 

 

                                                           
2 สํานักงานอัยการสูงสุด , คูมือประชาธิปไตยสําหรับประชาชน , กรุงเทพ ฯ ,พ.ศ. 2541 , หนา 33  
3 อมร รักษาสัตย และคณะ , ประชาธิปไตย อุดมการณ หลักการ และแบบอยางการปกครองหลายประเทศ , 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , กรุงเทพ ฯ ,พ.ศ. 2543 , หนา 9 - 10  
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รูปแบบของประชาธิปไตย 

 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
4  ไดกลาวถึงรูปแบบของประชาธิปไตยแบงออกไดเปน  3  รูปแบบ  ดังนี้   

1)  ประชาธิปไตยทางตรง  (Direct Democracy)  เปนระบบท่ีใหประชาชนเจาของอํานาจ

ประชาธิปไตยเปนผูใชอํานาจอธิปไตยดวยตนเอง  หรือรวมใชอํานาจอธิปไตย  โดยมีองคประกอบสําคัญ  

2  ประการ  คือ  หนึ่ง  ประชาชนเปนผูริเริ่ม  โดยการริเริ่มนั้นตองมีสภาพบังคับใหมีการเริ่มตน

กระบวนการ  และสอง  ประชาชนเปนผูตัดสินใจข้ันสุดทาย  การขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง

ยอมทําใหรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองนั้น ๆ  ไมอาจเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณได  การตัดสินใจ

ในข้ันสุดทายโดยประชาชนถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของประชาธิปไตยทางตรง  ประชาธิปไตย

โดยตรงจึงเปนรูปแบบท่ีสมบูรณท่ีสุดของการเมืองของพลเมือง  เพราะพลเมืองเปนผูมีสวนรวมโดยตรง

ในการเมืองดวยการลงมติตัดสินชะตาของตนเองดวยตนเองและเพ่ือตนเอง  ทุกเรื่อง  โดยไมตองมี

ผูแทนราษฎร  ปจจุบันมีการใชประชาธิปไตยทางตรงในเรื่องของการลงประชามติ  (referenda)   

การเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน  (initiative)  การถอดถอนผูแทนรายบุคคลหรือท้ังสภา  (recall) 

สรุปไดวา  เปนประชาธิปไตยท่ีประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยเปนผูใชอํานาจโดยตรงดวนตนเอง 

2)  ประชาธิปไตยแบบผูแทน  (Representative Democracy)  ถึงแมประชาธิปไตยทางตรง

จะมีลักษณะคอนขางสมบูรณแบบ  แตในทางปฏิบัติ  เปนเรื่องท่ีเปนไปไมไดสําหรับรัฐสมัยใหมท่ีมี 

ขนาดใหญ  มีประชากรจํานวนมาก  และมีโครงสรางสังคมท่ีสลับซับซอนท่ีจะใหประชาชนทุกคน

ปกครองประเทศดวยตนเอง  และเปนไปไมไดในความเปนจริงท่ีประชาชนทุกคนจะสามารถใชอํานาจ

อธิปไตยท้ังนิติบัญญัติ  บริหาร  และตุลาการดวยตนเองโดยตรง  ประชาธิปไตยแบบผูแทนจึงเปนระบบ

ท่ีใหประชาชนเลือกผูแทนไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนเอง  ถาเปนระบบรัฐสภา  ประชาชนจะเลือกตั้ง

เฉพาะสมาชิกรัฐสภาซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติ  และสมาชิกรัฐสภาจะไปแตงตั้งฝายบริหารเอง  ถาเปน

ระบบประธานาธิบดีประชาชนจะเลือกตั้งท้ังฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารดวยตนเอง  ประชาธิปไตย

แบบผูแทนอาจกลาวไดวาเปนประชาธิปไตยทางออม  (Indirect Democracy)  สรุปไดวา  เปน

ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนโดยมีการมอบอํานาจของประชาชนใหกับตัวแทนโดยการเลือกตั้ง 

3)  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  (Participatory Democracy)  เปนการเรียกรอง

ประชาธิปไตยแบบผูแทนท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองและในการ

ตัดสินใจตาง ๆ  มากข้ึน  มิใชวาประชาชนจะสามารถทําไดแตเพียงเลือกตั้งอยางเดียว  ยังเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ  เชน  การเปดชองทางใหประชาชนมีสวนรวม

รับรูขอมูลขาวสาร  ความเคลื่อนไหว  และความคืบหนาของการบริหารจัดการประเทศโดยผูท่ีทําหนาท่ี

แทนประชาชน หรือการเปดโอกาสใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลแกผูท่ีทําหนาท่ีแทน

ตนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  รวมท้ังการท่ีประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบ  
                                                           
4 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม , สถาบันพระปกเกลา ,กรุงเทพ ฯ , พ.ศ. 2544 , หนา 12 – 15. 
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และถอดถอนผูท่ีทําหนาท่ีแทนประชาชนซ่ึงขาดประสิทธิภาพบกพรองตอหนาท่ี  หรือไมสุจริต  แลวแต

กรณี  สรุปไดวา  เปนประชาธิปไตยท่ีผสมผสานแนวความคิดโดยเปดโอกาสใหประชาชนเลือกตัวแทน

เขามาทําหนาท่ีแทนประชาชน  และใหสิทธิแกประชาชนในการเขามามีสวนรวมทางการเมืองได  เชน  

การถอดถอน  การเสนอรางกฎหมาย  หรือการประชามติ 

 

หลักการของประชาธิปไตย 

 

 วิทยากร เชียงกูล 2 5ไดกลาวถึงหลักการของระบอบประชาธิปไตยไววา  2ประเทศใดจะเปน

ประชาธิปไตยในแงเนื้อหามากนอยแคไหน ข้ึนอยูกับความตื่นตัวและความเขมแข็งของภาคประชาชนใน

แตละประเทศในแตละชวงตอนของประวัติศาสตรเปนสําคัญ  หลักการประชาธิปไตย 2อยูบนรากฐาน

หลักการท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ  

2(1) หลักการอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน 2 ประชาชนแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของ

โดยใชอํานาจท่ีมีตามกระบวนการเลือกตั้งอยางอิสระและท่ัวถึงในการใหไดมาซ่ึงตัวผูปกครองและผูแทน

ของตน รวมท้ังประชาชนมีอํานาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองและผูแทนท่ีประชาชนเห็นวา 

มิไดบริหารประเทศในทางท่ีเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ  

2(2) หลักเสรีภาพ2 ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทําหรืองดเวนการกระทํา

อยางใดอยางหนึ่งตามท่ีบุคคลตองการ ตราบเทาท่ีการกระทําของเขานั้น ไมไปละเมิดลิดรอนสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ 

2(3) 2 2หลักความเสมอภาค 2 การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากร

และคุณคาตางๆของสังคมท่ีมีอยูจํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุแหงความแตกตาง

ทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรมความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดวยสาเหตุอ่ืน 

2(4) 2 2หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม 2 การใหความคุมครองสิทธ ิ

ข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท้ังในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดํารงชีพ ฯลฯ อยาง

เสมอหนากัน  

2(5) หลักการเสียงขางมาก (Majority rule)  ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของ 

เสียงขางนอย (Minority Rights) 2การตัดสินใจใด ๆ ท่ีสงผลกระทบตอประชาชนหมูมาก ไมวาจะเปน

การเลือกตั้งผูแทนของประชาชนเขาสูระบบการเมือง การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือ

ฝายตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียงขางมากท่ีมีตอเรื่องนั้นๆ เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก หลักการนี้

                                                           
5วิทยากร เชียงกูล ,หลักการของระบอบประชาธิปไตย , จากเว็ปไซด http://witayakornclub.wordpress.com 
/2007/06/26/democratic/  
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ตองควบคูไปกับการ 2เคารพและคุมครองสิทธิเสียงขางนอยดวย 2 ท้ังนี้  เพ่ือเปนหลักประกันวา ฝาย 

เสียงขางมากจะไมใชวิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชนความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตน

อยางสุดโตง แตตองดําเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชนท้ังหมด   

 

อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 

 

จากขอความคิดวาดวยความหมาย  รูปแบบ  และหลักการของประชาธิปไตยดังกลาวขางตน   

เห็นไดวา  ประชาธิปไตยมีหลักการท่ีสําคัญหลายประการ  เชน  พรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  และ

หลักการเสียงขางมาก  และโดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนโดยรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

การเมืองเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ จึงกลาวไดวา  ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีมี

ความสัมพันธกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตยภายใตกรอบท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด 

         ศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนองคกรใชอํานาจตุลาการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

การใชอํานาจขององคกรฝายตาง  ๆ  ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ  โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2550  และกฎหมายอ่ืน  ไดแก   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

พรรคการเมือง พ.ศ. 2550  บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ  

ดังนี้ 

               (1)  คดีเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบรรทัดฐานทางกฎหมาย   

(1.1)  คดีเ ก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมาย 

(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  141  และมาตรา  154)   

   (1.2)  คดีเ ก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีมี 

ผลใชบังคับแลว  (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  185  มาตรา  211  

มาตรา  212  มาตรา  245  (1)  และมาตรา  257  (2)) 

(2)  คดีเก่ียวกับการวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  

หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมิใชศาลตั้งแตสององคกรข้ึนไป (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2550  มาตรา  214)   

(3)  คดีเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญในการกระทําของบุคคลหรือ 

พรรคการเมือง  หรือการดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ  ของพรรคการเมือง (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2550  มาตรา  65 วรรคสาม  มาตรา  68  มาตรา  106  (7)  มาตรา  237  วรรคสอง  

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  2550)   

(4)  คดีเก่ียวกับการตรวจสอบการดําเนินงานภายในวงงานของรัฐสภา (รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  149  มาตรา  155  และมาตรา  168)   
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(5)  คดีเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการกระทําของฝายบริหารท่ี

เก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  

190  วรรคหก)   

(6)  คดีเก่ียวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความชอบดวยรัฐธรรมนูญในการดํารงตําแหนงของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  รัฐมนตรี  และกรรมการการเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  91  มาตรา  182  วรรคสาม  มาตรา  233)   

(7)  คดีเก่ียวกับการดําเนินการของพรรคการเมือง  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง    

 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย  : พรรคการเมือง   

การเลือกตั้ง  และหลักการเสียงขางมาก 

 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดแสดงถึงหลักประชาธิปไตยในสวนของพรรคการเมือง   

การเลือกตั้ง  และหลักการเสียงขางมาก  มีดังนี้ 

1. คําวินิจฉัยเก่ียวกับพรรคการเมือง  ไดแก 

 -  คําวินิจฉัยท่ี  1/2542 6 โดยวินิจฉัยวา  ประการแรก  ...  พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  

มาตรา  149  บัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูแทนปวงชนชาวไทยและตองปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความซ่ือสัตยสุจริต  เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย  ดังนั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม

รัฐธรรมนูญจึงมีสถานะเปนผูแทนปวงชนชาวไทย  มีหนาท่ีตองปฏิบัติเพ่ือสวนรวมของปวงชนชาวไทย  

...  การท่ีพรรคประชากรไทยมีมติลบชื่อผูรองออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทย  ผลท่ีเกิด

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  118  (8)  คือ  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสิ้นสุดลงนับแต

วันท่ีพรรคการเมืองมีมติ  ซ่ึงเทากับความเปนผูแทนปวงชนชาวไทยสิ้นสุดลงดวยและไมอาจปฏิบัติหนาท่ี

เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทยได  มติเชนนี้  จึงขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยชัดแจง  ประการท่ีสอง  ...  ขอเท็จจริงปรากฏวา  ...  เหตุการณได

เปลี่ยนแปลง  ...  จึงเปนผลใหขอตกลงของหกพรรคเดิมท่ีจะรวมจัดตั้งรัฐบาล  ...  ถือเปนมติท่ี 

ไมจําเปนตองปฏิบัติตามตอไป  และเม่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญของพรรคประชาชากรไทย  

จํานวน  14  คน  ...  ซ่ึงเปนผูแทนของปวงชนชาวไทยเห็นวามีความจําเปนรีบดวนตองสนับสนุนให 

นายชวน  หลักภัย  เปนนายกรัฐมนตรี  เ พ่ือแกไขวิกฤตการณของบานเมือง  จึงเปนเรื่องท่ี 

พรรคการเมืองจะพึงรับฟงตามหลักการพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย  มติท่ีใหลบชื่อผูรอง  ...   

                                                           
6 กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิบสองคนไดยื่นคํารองอุทธรณคัดคานวามติของพรรคประชากรไทยมีลักษณะตาม
มาตรา  47  วรรคสามของรัฐธรรมนูญ   
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จึงขัดหรือแยงกับหลักพ้ืนฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข   

    -  คําวินิจฉัยท่ี 85/2547 7 โดยวินิจฉัยวา  มติพรรคไทยรักไทยท่ีอนุญาตใหนําสัญลักษณและ

นโยบายพรรคไปเผยแพรรณรงค  หาเสียงเลือกตั้ง  เปนมติท่ีขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

47  วรรคสาม  หรือไม  ...  พิจารณาแลว  แมตามรัฐธรรมนูญจะมิไดมีการใหความหมายของ  คําวา  

“หลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”  ไว  

แตเม่ือพิจารณาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแลวเห็นวา  หลักการ ฯ  ดังกลาวยอมหมายถึงหลักการ 

ตาง ๆ  เปนตนวา  (1)  ประชาชนในราชอาณาจักรไทยเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  (2)  ประชาชนมี

สิทธิเลือกผูแทนของตนไปใชอํานาจในการบริหารกิจการของประเทศและทองถ่ินตาง ๆ  (3)  รัฐจะตอง

เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  และเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว  (4)  รัฐจะจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนดังกลาวไมได  เวนแตโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  และ  (5)  ประชาชนและ

เจาหนาท่ีของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย  และยอมรับหลักการปกครองโดยเสียงขางมากท่ีเคารพ 

เสียงขางนอย  . ..  กฎหมายมิไดมีการบัญญัติใหผูสมัครรับเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองสังกัด 

พรรคการเมือง  วัตถุประสงคเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูสมัครรับเลือกตั้ง  สามารถแขงขันกันได 

อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  ดังนั้น  ผูสมัครรับเลือกตั้งจะสมัครในนามสังกัดพรรคหรือไมก็ไดและการท่ี

ผูสมัครลงสมัครในนามสังกัดพรรค  และพรรคท่ีตนเปนสมาชิกอยูนั้นเขามาสนับสนุนก็ไมถือวาเปน 

การแทรกแซงการเลือกตั้ง  ไมกระทบถึงความเปนอิสระของทองถ่ิน  ...  การท่ีพรรคไทยรักไทยมีมติ  ...  

มิไดทําใหการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกครอบงําจากพรรคการเมือง  เพราะมติดังกลาว

ไมไดทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถ่ินตองเสียสิทธิและเสรีภาพในการเลือกผูแทนของตน  อันเปน

หลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

แตอยางใด 

 -  คําวินิจฉัยท่ี  3 – 5/2550  8  โดยวินิจฉัยสรุปไดวา  การเลือกตั้งเม่ือวันท่ี  2  เมษายน  

2549  ซ่ึงถูกยกเลิกไปแลวนั้น  หามีผลเปนการยกเลิกความผิดท่ีไดกระทําไปแลวไม  เพราะเปน 

คนละสวนกันเม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา  พลเอก ธรรมรักษ  อิศรางกูร ณ  อยุธยา  และนายพงษศักดิ์  

รักตพงศไพศาล ใหเงินสนับสนุนพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยสงผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี  2  เมษายน  2549  เพ่ือหลักเลี่ยงกรณีมีผูสมัครเพียง

คนเดียวและผูสมัครนั้นไดคะแนนนอยกวารอยละ  20  ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  

และพรรคไทยรักไทยรวมกับพรรคพัฒนาชาติไทยและพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยในเครื่องคอมพิวเตอรของ

                                                           
7 กรณีสมาชิกพรรคไทยรักไทยขอใหวินิจฉัยวา  มติพรรคไทยรักไทยมีลักษณะตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  47  วรรคสาม   
8  กรณีอัยการสูงสุดขอใหมคีําสั่งยบุพรรคพัฒนาชาตไิทย  พรรคแผนดินไทย  และพรรคไทยรักไทย 
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สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือใหผูสมัครพรรคพัฒนาชาติไทยท่ีขาดคุณสมบัติใหลงสมัครได  

นอกจากนี้หัวหนาพรรคพัฒนาชาติไทยยังไดออกหนังสือรับรองเปนสมาชิกพรรคเปนเท็จเพ่ือใหผูสมัคร

นําไปเปนหลักฐานในการสมัคร  และหัวหนาพรรคแผนดินไทยยังไดทํารายงานการประชุมและออก

หนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคเปนเท็จเพ่ือใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานในการสมัคร  การกระทํา

ของพรรคไทยรักไทยเปนการฝาฝนมาตรา  66  (1)  และ  (3)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  2541  การกระทําของพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยเปนการ

ฝาฝนมาตรา  66  (2)  และ  (3)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  

2541  และการกระทําของพรรคไทยรักไทยเขาหลักเกณฑท่ีถือไดวา  เปนการไดมาซ่ึงอํานาจในการ

ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  2541  มาตรา  66  (1)  เปนภัยตอความม่ันคงของรัฐ

หรือขัดตอกฎหมายหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา  

66  (3) สวนการกระทําของพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยเขาหลักเกณฑตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  2541  มาตรา  66  (2)  (3) 

 - คําวินิจฉัยท่ี  20/2551  9 โดยวินิจฉัยวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มีเจตนารมณท่ีจะใหการเลือกตั้งของประเทศเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งมี

บทบัญญัติปองกันการทุจริตการเลือกตั้งดวยการใชเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดซ้ือสิทธิซ้ือเสียงของประชาชน

เพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง อันเปนวิธีการท่ีนักการเมืองสวนหนึ่งใชกันมานานจนเปนความเคยชินแลว

กลายเปนจุดเปราะบางทางการเมืองท่ีนักการเมืองผูกระทําไมรูสํานึกวาเปนการกระทําความผิดท่ี

รายแรง ทําใหการเมืองและประชาธิปไตยของประเทศไทยไมพัฒนาไปสูประชาธิปไตยอยางแทจริง และ

กอใหเกิดความเสียหายแกประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากนักการเมืองเหลานี้ เม่ือเขาสูอํานาจแลว 

ยอมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอาย 

เพ่ือเตรียมไวสําหรับใชในการเลือกตั้งครั้งตอไปเพ่ือใหไดอํานาจสําหรับแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

ตอไป เปนวัฏจักรท่ีเลวรายอยางไมมีท่ีสิ้นสุด   

รัฐธรรมนูญ ... จึงไดกําหนดมาตรการปองกันและกําหนดวิธีการลงโทษไวอยางชัดเจนและ

เขมงวดเพ่ือปองกันนักการเมืองท่ีไมสุจริตเหลานี้ ไมใหมีโอกาสเขามากอใหเกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง 

และเพ่ือสงเสริมนักการเมืองท่ีตั้งม่ันอยูในสุจริตธรรมใหไดมีโอกาสทําภารกิจอันเปนประโยชนแก

ประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งข้ึน ... ประเด็นปญหาการกระทําความผิดของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรอง  นั้น  ... ประเด็นท่ีศาลฎีกาไดวินิจฉัยแลวนั้น  

เปนประเด็นขอเท็จจริงเดียวกันกับคดีนี้  และเปนประเด็นท่ีอยูในอํานาจการพิจารณาของศาลฎีกาจะ

เปนผูวินิจฉัย ... ศาลฎีกาไดพิจารณาและมีคําวินิจฉัยไวแลววา  มีเหตุอันควรเชื่อไดวานายยงยุทธ   

ติยะไพรัช  รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรอง  กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติ
                                                           
9 กรณีอัยการสูงสดุขอใหรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังประชาชน   
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  

2550  มาตรา  53  และการกระทําดังกลาวมีผลทําใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด

เชียงรายมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  ... จึงถือเปนท่ียุติตามคําสั่งของศาลฎีกาดังกลาวแลว ...   

ประเด็นท่ี  2  มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง  หรือไม  พิจารณาแลวเห็นวา  ตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  237  วรรคสอง  ... เปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายท่ีบัญญัติไวเด็ดขาด

แลววา หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมี

สวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นแลว มิไดยับยั้ง

หรือแกไขเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม กฎหมายใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทํา

การเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ แมขอเท็จจริง พรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคจะไมได

เปนผูกระทําก็ตาม กฎหมายยังใหถือวาเปนผูกระทํา  ... ท้ังนี้  เนื่องจากความผิดในการทุจริตซ้ือสิทธิ 

ซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง เปนความผิดท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีผูกระทําจะใชวิธีการอันแยบยลยากท่ีจะจับได 

กฎหมายจึงบัญญัติใหเปนหนาท่ีของผูบริหารพรรค จะตองคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารวมทํางานกับ 

พรรคการเมือง และคอยควบคุม ดูแล สอดสองไมใหคนของพรรคกระทําความผิด โดยมีบทบัญญัติ 

ใหพรรคการเมืองและผูบริหารพรรคจะตองรับผิดในการกระทําของกรรมการบริหารพรรคคนท่ีไป

กระทําผิดดวย  ... โดยท่ีผูถูกรองเปนพรรคการเมืองอันเปนองคกรท่ีมีความสําคัญยิ่งของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ตองเปนแบบอยางท่ีถูกตอง ชอบธรรม และสุจริต การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรของผูถูกรองควรไดมาดวยความบริสุทธิ์ ดวยความนิยมในตัวผูสมัครรับเลือกตั้งและ 

พรรคการเมืองผูถูกรองเปนหลัก มิใชไดมาเพราะผลประโยชนหรืออามิสสินจางท่ีเปนเหตุจูงใจผูมีสิทธิ

เลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งให กรรมการบริหารพรรคทุกคนก็ควรตองชวยกันทําหนาท่ีควบคุมดูแล

ผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีพรรคสง ตลอดจนกรรมการบริหารพรรคดวยกันเอง มิใหกระทําการอยางหนึ่ง 

อยางใดฝาฝนตอกฎหมาย แตนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค 

ผูถูกรองกลับใชวิธีการอันผิดกฎหมายเพ่ือใหตนเองไดรับเลือกตั้ง ทําใหผูถูกรองไดสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงตองถือวาผูถูกรองไดรับประโยชนแลว กรณีจึงเปนเรื่องรายแรง  ... ประเด็นท่ีผูถูกรอง

อางวา  พรรคการเมือง ... ไมสามารถถูกยุบไดโดยงาย นั้น เห็นวา การเปนองคกรท่ีเขมแข็ง จะตองเปน 

การเขมแข็งท่ีมีคุณภาพมาตรฐานโดยดําเนินกิจกรรมทางการเมืองดวยความสุจริตแตหากเปน 

พรรคการเมืองท่ีเขมแข็งในทางทุจริตแลว ยอมเปนการทําลายพรรคการเมืองท่ีสุจริตและทําลาย 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย แมพรรคท่ีหยอนคุณภาพมาตรฐานจะถูกยุบ แตบุคคลท่ีมีอุดมการณ

อันบริสุทธิ์ทางการเมืองตรงกันยอมมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีจะตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหมเม่ือใดก็ได การยุบ 

พรรคการเมืองท่ีกระทําผิด จึงเปนการปลูกฝงการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองใหเปนไปโดยสุจริตและ

เท่ียงธรรม อันจะเปนคุณประโยชนแกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง ... การท่ี 

นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ในฐานะรองหัวหนาพรรคซ่ึงเปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง  ... กลับเปน 
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ผูมากระทําความผิดเสียเอง อันเปนความผิดท่ีรายแรงและเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประเทศ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรท่ีจะตองยุบพรรคผูถูกรอง เพ่ือใหเปนบรรทัดฐาน

พฤติกรรมทางการเมืองท่ีดีงาม และเพ่ือใหเกิดผลในทางยับยั้งปองปรามมิใหเกิดการกระทําผิดซํ้าข้ึนอีก 

- คําวินิจฉัยท่ี  25/2554 10  โดยวินิจฉัยวา  รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณท่ีจะเสริมสราง 

พรรคการเมืองใหเปนองคกรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญท่ีมีความเขมแข็ง  เปนรากฐานท่ีม่ันคงของ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ดวยการกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมีหนาท่ีสําคัญใน

การเสนอและการพิจารณากฎหมาย  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  การพิจารณา ใหความเห็นชอบ 

พระราชกําหนดการควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยการตั้งกระทูถาม  การอภิปราย  และการ 

ลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ  การเสนอญัตติซ่ึงรวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ ตลอดจนการเขาชื่อ

เพ่ือควบคุมกฎหมายมิใหขัดตอรัฐธรรมนูญ  เปนตน  และกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปน

สมาชิกพรรคการเมือง  แตในขณะเดียวกัน  เพ่ือปองกันมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกครอบงําหรือ

ตกอยูภายใตอํานาจของพรรคการเมืองจนขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการตัดสินใจใด ๆ 

อันเปนอุปสรรคตอการทําหนาท่ีเปนผูแทนปวงชน  รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองเรื่องดังกลาวนี้ไวใน

มาตรา  122  ... และยังยืนยันหลักการนี้ในมาตรา  162  วรรคสอง  ...  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ี

กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนบทบัญญัติเริ่มตนใหประชาชนมี

สวนรวมทางการเมืองและกระทํากิจกรรมทางการเมืองในระดับของการเขาใชอํานาจรัฐโดยองคกร 

พรรคการเมืองอันเปนหลักการท่ีสําคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมิใชเปน

บทบัญญัติท่ีจํากัดสิทธิของบุคคลท่ีเขารวมกับพรรคการเมืองนั้นจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคการเมือง

ในทุกกรณี  หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  รวมท้ังกรรมการบริหารพรรค  หรือสมาชิกของพรรคการเมือง

เห็นวามติของพรรคการเมืองใดมีลักษณะตามมาตรา  65  วรรคสาม  ก็ยอมใชสิทธิใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยไดโดยท่ีบุคคลนั้นไมจําตองลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นแตอยางใด  

ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถคัดกรองบุคคลเขารวมอุดมการณทางการเมืองเดียวกันเพ่ือ

รวมกันพัฒนาใหพรรคการเมืองของตนมีความเขมแข็ง  อันนําไปสูความเปนสถาบันในทางการเมือง   

ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติใหพรรคการเมืองมีกระบวนการใหสมาชิกของพรรคพนจากการเปนสมาชิก 

หากเห็นวาสมาชิกผูนั้นมีแนวคิดหรือการปฏิบัติไมสอดคลองกับแนวนโยบายพรรคการเมืองท่ีผูนั้นสังกัด   

เม่ือพิจารณาเหตุท่ีพรรคผูถูกรองมีมติใหผูรองพนจากการเปนสมาชิกพรรค  ...  เปนเรื่อง

เก่ียวกับความประพฤติของผูรองเองท่ีแสดงตัวเสมือนเปนสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืน  แมจะยังมิไดสมัคร

เปนสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนอยางเปนทางการก็ตาม  ...  ความประพฤติของผูรองดังกลาวเปนเรื่อง

                                                           
10 กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (นายจุมพฎ  บุญใหญ)  ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  มติของพรรคเพ่ือไทย  มีลักษณะ
ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 วรรคสาม   
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สวนตัวของผูรอง  มิไดเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ...  จึงมิใชเปนเรื่องท่ี

มีลักษณะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือขัดหรือแยงกับหลักการ

พ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแตอยางใด 

 - คําวินิจฉัยท่ี  26/2554 11 โดยวินิจฉัยวา  รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณท่ีจะเสริมสราง 

พรรคการเมืองใหเปนองคกรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญท่ีมีความเขมแข็ง เปนรากฐานท่ีม่ันคงของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ดวยการกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมีหนาท่ีสําคัญใน 

การเสนอและการพิจารณากฎหมาย  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  การพิจารณาใหความเห็นชอบ 

พระราชกําหนดการควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยการตั้งกระทูถาม  การอภิปราย  และการ 

ลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ  การเสนอญัตติซ่ึงรวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ  ตลอดจนการเขาชื่อ

เพ่ือควบคุมกฎหมายมิใหขัดตอรัฐธรรมนูญ เปนตน และกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปน

สมาชิกพรรคการเมืองแตในขณะเดียวกัน  เพ่ือปองกันมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถูกครอบงําหรือตก

อยูภายใตอํานาจของพรรคการเมืองจนขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการตัดสินใจใด ๆ อัน

เปนอุปสรรคตอการทําหนาท่ีเปนผูแทนปวงชน  รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองเรื่องดังกลาวนี้ไวในมาตรา 

122  ...  และยังยืนยันหลักการนี้ในมาตรา 162 วรรคสอง  ...  จึงกลาวไดวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ท่ีกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนบทบัญญัติเริ่มตนใหประชาชนมี

สวนรวมทางการเมืองและกระทํากิจกรรมทางการเมืองในระดับของการเขาใชอํานาจรัฐโดยองคกร 

พรรคการเมืองอันเปนหลักการท่ีสําคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิใชเปน

บทบัญญัติท่ีจํากัดสิทธิของบุคคลท่ีเขารวมกับพรรคการเมืองนั้นจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคการเมือง

ในทุกกรณี หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  รวมท้ังกรรมการบริหารพรรค  หรือสมาชิกของพรรคการเมือง

เห็นวามติของพรรคการเมืองใดมีลักษณะตามมาตรา 65  วรรคสาม  ก็ยอมใชสิทธิใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยไดโดยท่ีบุคคลนั้นไมจําตองลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นแตอยางใด 

ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถคัดกรองบุคคลเขารวมอุดมการณทางการเมืองเดียวกันเพ่ือ

รวมกันพัฒนาใหพรรคการเมืองของตนมีความเขมแข็ง  อันนําไปสูความเปนสถาบันในทางการเมือง   

ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติใหพรรคการเมืองมีกระบวนการใหสมาชิกของพรรคพนจากการเปนสมาชิก  หาก

เห็นวาสมาชิกผูนั้นมีแนวคิดหรือการปฏิบัติไมสอดคลองกับแนวนโยบายพรรคการเมืองท่ีผูนั้นสังกัด 

 เม่ือพิจารณาเหตุท่ีพรรคผูถูกรองมีมติใหผูรองพนจากการเปนสมาชิกพรรค  ...  ความประพฤติ

ของผูรองดังกลาวเปนเรื่องสวนตัวของผูรองมิไดเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะสมาชิกสภาผูแทน

                                                           
11 กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (รอยตรี  ปรพล  อดิเรกสาร)  ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา  มติของพรรคเพ่ือไทย  มี
ลักษณะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  หรือขัดแยงกับหลักการ
พ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  65  
วรรคสาม   
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ราษฎร  ... จึงมิใชเปนเรื่องท่ีมีลักษณะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขแตอยางใด สําหรับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 1/2542 ท่ีผูรองอางถึงนั้น  เปนเรื่องมติของ

พรรคประชากรไทยท่ีลบชื่อสมาชิกพรรคออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทย เนื่องมาจากการ

ลงมติในสภาผูแทนราษฎร  อันเปนเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีในสภาผูแทนราษฎร  มิใชเรื่องความประพฤติ

สวนตัว  ขอเท็จจริงจึงไมตรงกับกรณีของผูรอง   

2. คําวินิจฉัยเก่ียวกับการเลือกตั้ง  ไดแก 

 - คําวินิจฉัยท่ี  20/2543 12 โดยวินิจฉัยวา  ประเด็นท่ีหนึ่ง  สมาชิกวุฒิสภาท่ีไดรับเลือกตั้งไม

ครบสองรอยคน  จะดําเนินการใหมีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได

หรือไม  รัฐธรรมนูญ  หมวด  6  สวนท่ี  3  วุฒิสภา  บัญญัติองคประกอบของวุฒิสภาไวในมาตรา  121 ... 

หมายความวา  องคประกอบซ่ึงเปนเง่ือนไขในการเปนวุฒิสภาซ่ึงเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญองคกร 

หนึ่งนั้นตองประกอบดวยสมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกตั้งสองรอยคน  จะนอยกวาหรือเกินสองรอยคนไมได  

เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาก็เปนผูแทนปวงชนชาวไทย  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  149  ดวย  เม่ือ

องคประกอบดังกลาวครบถวนแลว  วุฒิสภาจึงมีสถานะเปนองคกรท่ีปฏิบัติหนาท่ีไดตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  121  วรรคหนึ่ง  หากตอมาตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุผลใด ๆ  และยังมิไดมี

การเลือกตั้งสมาชิกข้ึนแทนตําแหนงท่ีวาง  จึงใหวุฒิสภาประกอบสมาชิกวุฒิสภาเทาท่ีมีอยูได  ตามท่ี

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  121  วรรคสอง  สวนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  155  ...  เปนบทบัญญัติท่ี

กําหนดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีจะเปนองคประชุม แตการประชุมจะมีไดตองมีองคกรท่ีปฏิบัติหนาท่ีได  

คือ  วุฒิสภาท่ีประกอบดวยสมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกตั้งจํานวนสองรอยคนกอน  จึงจะมีการประชุมซ่ึงเปน

การปฏิบัติหนาท่ีของวุฒิสภาได  ...  ดังนั้น  สมาชิกวุฒิสภาท่ีไดรับการเลือกตั้งไมครบสองรอยคน  จึงไม

ครบองคประกอบเปนวุฒิสภาไมอาจดําเนินการใหมีการประชุมเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญได  

ประเด็นท่ีสอง  ในระหวางท่ีสมาชิกวุฒิสภาไดรับการเลือกตั้งไมครบสองรอยคน  การปฏิบัติ

หนาท่ีวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเปนอํานาจหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภา  ซ่ึงสมาชิกภาพ 

สิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี  21  มีนาคม  2543  หรือไม  ... เห็นวา  บทเฉพาะกาลไมไดบัญญัติใหสมาชิก

วุฒิสภาดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีตอไปได ดังเชนท่ีบัญญัติไวในมาตรา  317  วรรคสาม  ...  สวนรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  131  ...  เปนบทบัญญัติ ท่ีใชสําหรับกรณีท่ีอายุของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้สิ้นสุดลง   

ซ่ึงหมายความวา  วุฒิสภาท่ีประกอบดวยสมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้  แตมิได

หมายความรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาท่ีบทเฉพาะกาล  มาตรา  315  วรรคสาม  บัญญัติใหคงเปนสมาชิก

วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้  สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี  21  มีนาคม  2543  จึงไม

อาจอาศัยมาตรา  131  วรรคสอง  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปได   
                                                           
12  กรณีปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภา   
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 - คําวินิจฉัยท่ี  24/2543 13  โดยวินิจฉัยวา  เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญ  มาตรา  125  ประกอบ

มาตรา  126  แลว  เห็นวา  สิทธิของบุคคลในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  125  เปนสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว  จะถูกจํากัดไดแตเฉพาะกรณีตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

126  เทานั้น 

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯ  ท่ีกําหนดวา  “ขอ  6  ทวิ  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งไมประกาศผลการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดเกินกวาหนึ่งครั้ง  คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งอาจวินิจฉัยโดยใชคะแนนเสียงเอกฉันทใหถือวา  ผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้นมิไดเปนผูสมัครรับ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งอีก”  ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

คณะกรรมกาการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2541  มาตรา  10  ...  เปนการออกหลักเกณฑท่ีมีสาระเกินมาตรา 10  

(7)  ใหอํานาจไว  แมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะอางวาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯ  เปน

การออกตามความในมาตรา  10  (7)  ตอนทาย  ...  ก็เปนขออางท่ีไมอาจรับฟงไดเพราะมาตรา  10  

(7)  บัญญัติอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวเพียงใหสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม  หรือออก

เสียงประชามติใหม  หรือสั่งใหมีการนับคะแนนใหมเทานั้น  นอกจากนี้  ระเบียบดังกลาวมีสาระเปน 

การจํากัดสิทธิของบุคคลไมใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา  ซ่ึงเปนการบัญญัติเพ่ิมลักษณะ

ตองหามของบุคคลท่ีตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาท่ีรัฐธรรมนูญ  มาตรา 126  

บัญญัติไว  จึงเปนบทบัญญัติท่ีมีลักษณะเปนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  มาตรา  126  มิอาจกระทํา

ได  ...  เม่ือสิทธิของบุคคลในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาเปนสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว

เม่ือมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา  125  การจํากัดสิทธิดังกลาวนั้นจึงกระทํามิไดตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  29  วรรคหนึ่ง  และรัฐธรรมนูญ  มาตรา  126  ซ่ึงบัญญัติลักษณะตองหามของบุคคลผูมีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไว  ก็มิไดบัญญัติใหอํานาจตรากฎหมายเพ่ิมเติมลักษณะตองหาม

ดังกลาว  อันเปนการจํากัดสิทธิบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไว   

 - คําวินิจฉัยท่ี  13/2544  14  โดยวินิจฉัยวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  133  ...  หมายความวา   

ผูดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาอาจสิ้นสุดสมาชิกภาพดวยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งตามท่ีรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  133  บัญญัติ รวม  10  กรณี ซ่ึงถือไดวาเปนการสิ้นสุดสมาชิกภาพดวยเหตุสวนตนโดยเฉพาะ  

แตมิไดหมายความวา  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดไดก็ดวยเหตุดังกลาวเทานั้น  ประเด็น

ท่ีวาจะมีเหตุอ่ืนใดท่ีทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงไดก็ดวยเหตุดังกลาวเทานั้น  ประเด็น

ท่ีวาจะมีเหตุอ่ืนใดท่ีทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงอีกดวยหรือไม  นั้น  ตองข้ึนอยูกับ

บทบัญญัติ อ่ืนท่ีเก่ียวของของรัฐธรรมนูญ .. . ซ่ึงหมายความวารัฐธรรมนูญเองรับรองวา  การท่ี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไดรับเลือกตั้งมาโดยไมชอบดวยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

                                                           
13 กรณีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2543  ขัดตอรัฐธรรมนูญ   
14 กรณีการสั่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  หรือไม    
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วาดวยการเลือกตั้ง ฯ  นั้น  ก็เปนเหตุอีกประการหนึ่งท่ีทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นสิ้นสุดลงไดเชนกัน  ถึงแมเหตุนี้จะไมไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  133  ก็ตาม  ดังนั้น  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  145  

และมาตรา  147  สั่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหมเม่ือใด  แทนบุคคลใด  บุคคลผูดํารงตําแหนง

อยูยอมตองสิ้นสุดสมาชิกภาพไปโดยปริยายเหตุเพราะท่ีกําลังจะมีการเลือกตั้งใหม  มิเชนนั้น  ก็จะเปน

การจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเกินจํานวนท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา  121   

- คําวินิจฉัยท่ี 9/2549 15  โดยวินิจฉัยวา  พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ. 2549  

ประกอบดวยบทบัญญัติ ท่ี เปนสาระสํ าคัญสองสวน คือ . . .  บทบัญญัติ ในสวนท่ีหนึ่ ง ท่ี ใหยุบ 

สภาผูแทนราษฎร  นั้น  การยุบสภาเปนการกระทําของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนหัวหนาของฝาย

บริหารเปนผูถวายคําแนะนําพระมหากษัตริยเพ่ือทรงยุบสภาผูแทนราษฎร  เปนการใชอํานาจของฝาย

บริหารโดยแทท่ีกําหนดไวในระบบรัฐสภา  เพ่ือใหฝายบริหารถวงดุลหรือคานอํานาจกับฝายนิติบัญญัติ  

เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางรัฐสภาซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติกับรัฐบาลซ่ึงเปนฝายบริหาร  จึงเปน

ดุลพินิจของฝายบริหารอยางแทจริง  ไมอยูภายใตการตรวจสอบการใชอํานาจโดยศาลซ่ึงเปนองคกร 

ฝายตุลาการ  สวนบทบัญญัติในสวนท่ีสอง  ซ่ึงเปนเรื่องของการกําหนดวันเลือกตั้งนั้น แมเปนการ

กําหนดโดยรัฐบาลเนื่องจากเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  แตการ

กําหนดวันเลือกตั้งมีความสัมพันธกับการจัดการการเลือกตั้งซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งตามท่ีรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจไว  และมีกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งตอง

ดําเนินการในกระบวนการจัดการการเลือกตั้งหลายประการ  การท่ีรัฐบาลจะตองกําหนดวันเลือกตั้งใน

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  จึงจําเปนตองประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน  

ท้ังนี้  เม่ือกําหนดวันเลือกตั้งแลว  การดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการ

เลือกตั้ง  ก็จะเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว  หากมีปญหา

เกิดข้ึนจากการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผูใชอํานาจควบคุม

และดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งยอมมีอํานาจพิจารณาดําเนินการสั่งการปญหาดังกลาว  และ

บางกรณีรัฐธรรมนูญใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงและวินิจฉัย

ชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายบางฉบับใหเปนท่ียุติไดดวย  ดังปรากฏตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา 145  วรรคหนึ่ง  (3)  แตเนื่องจากการจัดการการเลือกตั้งเปนการใชอํานาจรัฐเพ่ือจัดใหมี 

การเลือกตั้งผูแทนของปวงชนเขาไปปกครองประเทศตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบ

รัฐสภาตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น  หากมีปญหาเกิดข้ึนจากการใชอํานาจในการดําเนินการ

เก่ียวกับการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ก็ยอมอยูภายใตการตรวจสอบขององคกรฝาย 

ตุลาการ  รวมท้ังกรณีท่ีมีการกลาวอางวาการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                                                           
15 กรณีการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีเก่ียวกับการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป  
ตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน  2549  จนถึงปจจุบัน  มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ   
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เปนท่ียุติ  ซ่ึงมีความหมายเพียงเปนการยุติโดยองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของตองปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งวินิจฉัยเทานั้น  ไมไดหมายความวาเปนท่ียุติโดยไมตองถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ  

ท้ังนี้  เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งไมไดเปนองคกรท่ีรัฐธรรมนูญมอบหมายใหใชอํานาจตุลาการ

ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว ...  หลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เปนการปกครองของ

ประชาชน  โดยประชาชน  และเพ่ือประชาชน  การปกครองของประเทศไทยเปนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาประชาชนใชอํานาจในการปกครองประเทศผานทางผูแทนปวงชน  คือ  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ซ่ึงรัฐธรรมนูญบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง

สังกัดพรรคการเมือง  อีกท้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 

หมวด 1 วาดวยการจัดตั้งพรรคการเมือง  มาตรา 8 บัญญัติถึงวัตถุประสงคในการท่ีบุคคลรวมตัวกัน

จัดต้ังพรรคการเมืองเพ่ือสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือดําเนินกิจการทาง

การเมืองให เปนไปตามเจตนารมณนั้น  ตามวิ ถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ดังนั้น  โดยปกติแลวพรรคการเมืองทุกพรรคยอมมีเปาหมายในการสง

สมาชิกเขารับสมัครเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกต้ังท่ี

เปนการเลือกตั้งท่ัวไป  เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสอยางเต็มท่ีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เขาไปเปนตัวแทนของตนในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทย  …  ดังนั้น  แมพระราชกฤษฎีกายุบ 

สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2549 จะตราข้ึนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึง

เปนองคกรท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการการเลือกตั้งจะไดดําเนินการเลือกตั้ง

เปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของแตขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในการเลือกตั้งตามพระราช

กฤษฎีกาดังกลาว  ก็ทําใหเกิดผลของการเลือกตั้งท่ีไมเท่ียงธรรม  ไมไดผูแทนปวงชนอยางแทจริงตาม

ระบอบประชาธิปไตย  อันนําไปสูการเลือกตั้งท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  

มาตรา 2  มาตรา 3  และมาตรา 144  วรรคหนึ่ง  …  การจัดคูหารูปแบบใหมนี้จึงมีผลทําใหการ

ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาว  ไมเปนการลงคะแนนโดยลับ  ตามท่ีรัฐธรรมนูญ  

มาตรา 104  วรรคสาม  บัญญัติไว 

 -  คําวินิจฉัยท่ี  12/2556 16  โดยวินิจฉัยวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  103  มีเจตนารมณเพ่ือ

ปองกันการสมยอมกันทางการเมือง และเปนการกําหนดหามพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้งของ

พรรคการเมืองถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งไว ก็เพ่ือแกไขปญหากรณีท่ี

ในระหวางการเลือกตั้ง หากพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งถอนการสมัคร หรือเปลี่ยนแปลง

ผูสมัครรับเลือกตั้งซ่ึงจะทําใหไมอาจจัดการเลือกตั้งได อันเปนการชวยเหลือพรรคการเมือง หรือผูสมัคร

                                                           
16 กรณีนายสฤษดิ์ ประดับศรี กับสมาชิกพรรคเพ่ือไทย รวม 108 คน ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวา มติของพรรคเพ่ือไทย  
ท่ีอนุญาตใหนายสถิรพร  นาคสุข ลาออก จากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ จะ
ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 วรรคสาม   
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รับเลือกตั้งอ่ืนใหไดรับประโยชน แสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา 103 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 

กําหนดหลักเกณฑไวสําหรับกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  มิได

มีความมุงหมายใหใชบังคับแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดวย        

แตอยางใด  ท้ังรัฐธรรมนูญ มาตรา 103 วรรคสาม จะมีผลบังคับในระหวางท่ียังมิไดมีการประกาศผล

การเลือกตั้งเทานั้น การถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้งภายหลังจากการเลือกตั้งไดเสร็จสิ้นไปแลว  

ยอมทําไดโดยชอบ   

 -  คําวินิจฉัยท่ี  2/2557 17 โดยวินิจฉัยวา  ประเด็นท่ี  1  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

เปนการท่ัวไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรจะกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปข้ึน

ใหมไดหรือไม  อยางไร  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  108  ... ไดบัญญัติใหการยุบสภาผูแทนราษฎรเปน 

พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยการนําความกราบบังคมทูล ฯ  ของนายกรัฐมนตรี  และการยุบ

สภาผูแทนราษฎรตองตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  108  วรรคสอง  พระราช

กฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรจึงมีความแตกตางจากพระราชกฤษฎีกาท่ัวไปท่ีตราโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด  ท้ังพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรจะตองกําหนด 

วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไปไวดวย  โดยวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรตองอยูภายในระยะเวลาไมนอยกวาสี่สิบหาวันแตไมเกินหกสิบวันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร  

เพ่ือใหผู เก่ียวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีระยะเวลาพอสมควรในการเตรียม 

ความพรอมสําหรับการเลือกตั้งและใหเกิดความเปนธรรมแกพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคน 

 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  2556  มีบทบัญญัติท่ีเปนสาระสําคัญสองสวน ... 

บทบัญญัติในสวนท่ีหนึ่งท่ีใหยุบสภาผูแทนราษฎรนั้น  เม่ือพระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจยุบ 

สภาผูแทนราษฎรตามท่ีนายกรัฐมนตรีนําความกราบทูล ฯ  แลว  ในกรณีนี้นายกรัฐมนตรีไมสามารถนํา

ความกราบบังคมทูล ฯ  พระมหากษัตริยเพ่ือใหมีการยุบสภาผูแทนราษฎรซํ้าไดอีก  เพราะการยุบ 

สภาผูแทนราษฎรกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกันตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  108  วรรคสาม 

 สวนบทบัญญัติในสวนท่ีสองซ่ึงเปนการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นเปน 

การบัญญัติในสวนท่ีสองซ่ึงเปนการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นเปนการบัญญัติใหมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไปในวันอาทิตยท่ี  2  กุมภาพันธ  2557  ซ่ึง

การกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปนี้แมเปนการกําหนดโดยนายกรัฐมนตรี  แตการกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปมี

ความสัมพันธกับการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งตามท่ีรัฐธรรมนูญ  มาตรา  235  ไดใหอํานาจไว  ...  การท่ีนายกรัฐมนตรี

จะตองกําหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  จึงจําเปนตองประสานงานกับ

                                                           
17 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  
214  กรณีความขัดแยงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีในการกําหนดวัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งท่ัวไป   
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คณะกรรมการการเลือกตั้งกอน  ...  แสดงใหเห็นวาโดยหลักท่ัวไปเม่ือมีการตราพระราชกฤษฎีกา 

ยุบสภาผูแทนราษฎรจะตองมีการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไปไวใน

พระราชกฤษฎีกานั้นดวย  การท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไปกําหนดวันเลือกตั้ง

ท่ัวไปข้ึนใหมใหผิดไปจากท่ีไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวโดยพลการจึงมิอาจกระทําได 

 แตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  108  วรรคสอง  ท่ีบัญญัติใหตองกําหนดวันเลือกตั้ง

ท่ัวไปไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรนั้น  ก็เพ่ือเรงรัดใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และ

รัฐบาลใหมมาทําหนาท่ีโดยเร็ว  เพ่ือจะไดดําเนินการบริหารประเทศตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญตอไปเทานั้น  หาใชบทบังคับเด็ดขาดไม  เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเปน 

อยางอ่ืนมาขัดขวางทําใหการจัดการเลือกตั้งท่ัวไปตามกําหนดเดิมไมอาจดําเนินการใหบรรลุตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดหรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ  ความม่ังคงแหงรัฐ  

หรือภัยพิบัติสาธารณะอันสําคัญก็สามารถกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปข้ึนใหมตางจากท่ีกําหนดไวในพระราช

กฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรไดตามสภาพการณแหงความจําเปน ...  แตจะตองกระทําโดยการตราเปน

พระราชกฤษฎีกาแกไขเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปท่ีกําหนดไวเดิม  จะกระทําโดยมติของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเหมือนดังกรณีการกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหมเฉพาะในบางหนวย

เลือกตั้ งหรือบางเขตเลือกตั้ งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว าดวยการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  2550  มาตรา  78  หรือมาตรา  108  

หาไดไม  … 

ประเด็นท่ี 2 การกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปข้ึนใหมเปนอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรใด  พิจารณาแลวเห็นวา  ...  การกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปข้ึนใหม

ยอมสามารถกระทําไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีท่ีตอง

เปนผูนําความกราบบังคมทูล ฯ ตอพระมหากษัตริย แตนายกรัฐมนตรีจะตองปรึกษาหารือกับ

คณะกรรมการการเลือกตั้งกอน เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา  235  ...  ท้ังพระราชกฤษฎีกายุบสภา

ผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 มาตรา 5  ก็บัญญัติใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการตาม 

พระราชกฤษฎีกาดังกลาวรวมกับนายกรัฐมนตรีดวย ซ่ึงในกรณีท่ีกฎหมายใดบัญญัติใหมีผูรักษาการตาม

กฎหมายหลายคน ยอมเปนอํานาจหนาท่ีของผูรักษาการตามกฎหมายท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ีและ

รับผิดชอบในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของตน รวมท้ังประสานการปฏิบัติในระหวางผูรักษาการ  ตาม

กฎหมายคนอ่ืนและหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย เพ่ือใหการดําเนินการปฏิบัติเปนไปตามวัตถุประสงคของ

กฎหมาย  ...  ดังนั้น จึงเห็นไดวา หากมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปข้ึนใหมจาก 

วันเลือกตั้งท่ัวไปเดิมท่ีกําหนดไวใน พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร ยอมเปนอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบรวมกันของนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเปนผูรักษาการตาม

กฎหมายจะตองรวมกันดําเนินการเพ่ือปองกันภัยพิบัติสาธารณะ และความเสียหายรายแรง  มิใหเกิดแก
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ประเทศชาติหรือประชาชนดวยความสุจริต และถือประโยชนของประเทศชาติและสันติสุขของ

ประชาชนเปนสําคัญ 

 -  คําวินิจฉัยท่ี  5/2557  
18 โดยวินิจฉัยวา  การท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง ใหกําหนด 

วันเลือกตั้งเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร นั้น มีเจตนารมณเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปตามหลักพ้ืนฐาน

ของการเลือกตั้งท่ีสําคัญ ไดแก หลักการเลือกตั้งโดยเสรี  หลักการเลือกตั้งโดยเสรีนี้จึงครอบคลุมถึง 

การตระเตรียมการเลือกตั้งและโดยเฉพาะอยางยิ่งครอบคลุมถึงการสมัครรับเลือกตั้งและการหาเสียง

เลือกตั้งดวย จึงเห็นไดวาการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไปมากกวา

หนึ่งวันจะทําใหการสมัครรับเลือกตั้ง พฤติกรรมการหาเสียง พฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ

บรรดาเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในวันเลือกตั้งท่ีกําหนดข้ึนในวันหนึ่งมีอิทธิพลตอการเลือกตั้งท่ีกําหนด

ข้ึนในอีกวันหนึ่งได ... รัฐธรรมนูญ  มาตรา  93  วรรคหนึ่ง ...  และมาตรา  93  วรรคหก  มีเจตนารมณ

ท่ีจะใหสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบตามจํานวนหารอยคน โดยตองมาจาก 

การเลือกตั้งเปนการท่ัวไปในวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสองดวย 

ดังนั้น การจัดการเลือกตั้งเพ่ือใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน  28 เขตเลือกตั้งท่ีเปนปญหาจึงตองจัด

ใหมีข้ึนในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2557 เม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มิไดใหอํานาจคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งและศาลฎีกาในการจัดการเลือกตั้งใหมใน 28 เขตเลือกตั้งดังกลาว การท่ีจะดําเนินการ

จัดการเลือกตั้งใน 28 เขตเลือกตั้งนั้นตอไป จําเปนตองมีการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เปนการเลือกตั้งท่ัวไปข้ึนใหมอีกวันหนึ่ง ยอมเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ... ถือไดวาในวันท่ี  

2 กุมภาพันธ  2557 มิไดเปนวันท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไป 

วันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร จึงเปนการเลือกตั้งท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เปนผลใหพระราชกฤษฎีกา

ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 เฉพาะในสวนท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน

การเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2557 มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญมาตรา 108 

วรรคสอง    

 3. คําวินิจฉัยเก่ียวกับหลักการเสียงขางมาก  ไดแก 

 -  คําวินิจฉัยท่ี 18 - 22/2555 19 โดยวินิจฉัยสรุปไดวา  มาตรา  68  วรรคสอง  เปนบทบัญญัติท่ี

ใหสิทธิแกผูทราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา  68  วรรคหนึ่ง  ท่ีจะใชสิทธิใหมีการ

ตรวจสอบการกระทําดังกลาวได  โดยใหสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง  และยื่น 

คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวไดโดยตรง  การแปลความดังกลาวนี้

จะสอดคลองตอเจตนารมณในมาตรา  68  และเปนไปเพ่ือรองรับสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  มาตรา  69   

                                                           
18 กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไป เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2557 ตามพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 เปนการเลือกตั้งท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  
19 กรณีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  291 
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จึงเปนมาตรการในการปองกันไวลวงหนา  เพ่ือจะไดมีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการใหเลิก 

การกระทําท่ีจะเปนอันตรายตอระบอบการปกครองและการลมลางรัฐธรรมนูญมิใหเกิดข้ึนได  ความ 

มุงหมายของรัฐธรรมนูญในประการนี้ตางหากท่ีถือเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญท่ีจะตองยึดถือไว

เปนสําคัญยิ่งกวาเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญ  ความเห็นของผูรางรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งก็มิใช

เจตนารมณท้ังหมดของรัฐธรรมนูญ การตีความเก่ียวกับผูมีสิทธิเสนอคํารอง  จึงตองตีความไปใน

แนวทางของการยอมรับสิทธิ  มิใชจํากัดสิทธิ 

อํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เปนอํานาจของ

ประชาชนอันเปนท่ีมาโดยตรงในการใหกําเนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือวามีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญท่ีกอตั้ง

ระบบกฎหมายและองคกรท้ังหลายในการใชอํานาจทางการเมืองการปกครองเม่ือองคกรท่ีถูกจัดตั้งมี

เพียงอํานาจตามท่ีรัฐธรรมนูญใหไว และอยูภายใตรัฐธรรมนูญ จึงเปนไปไมไดท่ีจะใหองคกรนั้นใชอํานาจ

ท่ีไดรับมอบมาจากรัฐธรรมนูญนั้นเองกลับไปแกรัฐธรรมนูญนั้นเหมือนการใชอํานาจแกไขกฎหมาย

ธรรมดา สําหรับประเทศไทยเปนประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข  เปนประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมายท่ียึดหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญท่ีรัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไวเปน

พิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยท่ัวไป 

การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนกระบวนการท่ีไดผานการลง

ประชามติโดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชนจึงเปนผูสถาปนารัฐธรรมนูญ

ฉบับนี ้ดังนั้น การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  291  แมจะเปนอํานาจของรัฐสภา

ก็ตาม แตการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมท้ังฉบับยังไมสอดคลองกับเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชนก็

ควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหมหรือไม  หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปน 

ความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาท่ีจะดําเนินการดังกลาวนี้ได ซ่ึงจะเปนการสอดคลองกับ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา  291 

 - คําวินิจฉัยท่ี 15 - 18/255620  โดยวินิจฉัยสรุปไดวา การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะให

ถือเอามติฝายเสียงขางมากเปนเกณฑก็ตาม  แตหากละเลยหรือใชอํานาจอําเภอใจกดข่ีขมเหงฝายเสียง

ขางนอย จะกลายเปนระบอบเผด็จการฝายขางมาก  จําเปนตองมีมาตรการในการปองกันการใชอํานาจ

บิดเบือนหรืออํานาจอําเภอใจของบุคคลหรือกลุมบุคคลฝายใดฝายหนึ่งท่ีเขามาใชอํานาจอธิปไตยของ

ประชาชน  เพ่ือใหแตละองคกรหรือสถาบันทางการเมืองท่ีใชอํานาจดังกลาวอยูในสถานะท่ีจะตรวจสอบ

                                                           
20 กรณีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับท่ี .. )  พ.ศ. ... เก่ียวกับท่ีมาและคุณสมบัติของ
สมาชิกวุฒิสภา 
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และถวงดุล  เพ่ือทัดทานและคานอํานาจ  มิใชแบงแยกใหเปนพ้ืนท่ีอิสระของแตละฝายท่ีจะใชอํานาจ

ตามอําเภอใจอยางไรก็ได   

 รัฐธรรมนูญจึงไดนําหลักนิติธรรมมากํากับการใชอํานาจหนาท่ีของทุกฝายทุกองคกรและทุก

หนวยงานของรัฐ  ภายใตหลักการท่ีวา  นอกจากจะตองใชอํานาจหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมายท่ีมีอยูท่ัวไป

แลว  ยังจะตองใชอํานาจและปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามหลักนิติธรรมดวย   การอางหลักเสียงขางมากโดย

ท่ีไมไดคํานึงถึงเสียงขางนอย เพ่ือหยิบยกมาสนับสนุนการใชอํานาจตามอําเภอใจ  ยอมขัดตอหลัก 

นิติธรรมตามมาตรา  3  วรรคสอง  หลักนิติธรรมถือเปนแนวทางในการปกครองท่ีมาจากหลัก 

ความยุติธรรมตามธรรมชาติอันเปนความเปนธรรมท่ีบริสุทธิ์  ปราศจากอคติ  โดยไมมีผลประโยชนสวนตน

เขามาเก่ียวของและแอบแฝง  หลักนิติธรรมจึงเปนหลักการพ้ืนฐานสําคัญของกฎหมายท่ีอยูเหนือ

บทบัญญัติท่ีเปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ  และ

หนวยงานตาง ๆ  ของรัฐ  จะตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย  หมายถึง  การปกครองของประชาชน  โดยประชาชน  

และเพ่ือประชาชน  มิใชการปกครองท่ีอางอิงแตเพียงฐานอํานาจท่ีมาจากการชนะเลือกตั้งเทานั้น  

เพราะเสียงสวนใหญจากการเลือกตั้งมีความหมายเพียงสะทอนถึงความตองการของประชาชนใน 

แตละครั้ง  หาใชเปนเหตุใหตัวแทนใชอํานาจไดโดยไมตองคํานึงถึงความถูกตองและชอบธรรมตามหลัก

นิติธรรม 

 การแปรญัตติเปนสิทธิของสมาชิกรัฐสภาท่ีจะเสนอความคิดเห็นตองมีเวลาพอสมควรเพ่ือให

ทราบระยะเวลาท่ีแนนอนในการยื่นขอแปรญัตติ  อันเปนสิทธิในการทําหนาท่ีของสมาชิกรัฐสภา  การ

เริ่มนับระยะเวลายอนหลังไปจนทําใหเหลือเพียง  1  วัน  เปนการดําเนินการท่ีขัดตอขอบังคับการประชุม

และไมเปนกลาง  ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  125  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  ท้ังขัดตอหลักนิติธรรม

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  3  วรรคสอง   

 - คําวินิจฉัยท่ี  1/2557 21  โดยวินิจฉัยสรุปไดวา  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 เปน

เรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ แมรัฐธรรมนูญ

จะบัญญัติใหเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติในการพิจารณาแกไขก็ตาม หากแตกระบวนการพิจารณา

แกไขในเรื่องท่ีสําคัญดังกลาว ยอมตองกระทําดวยความระมัดระวัง ดําเนินการดวยความโปรงใส 

คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ มิใชมุงแตจะแกไขเพ่ือแกปญหาใหฝายบริหารหรือ

คณะรัฐมนตรีสามารถทําขอตกลงผูกพันกับ นานาประเทศไดสะดวกราบรื่น โดยไมคํานึงถึงการเปด

โอกาสใหสมาชิกรัฐสภารวมถึงประชาชน สามารถควบคุมตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นไดทุกแงมุม 

เพ่ือใหไดความเห็นท่ีหลากหลาย ซ่ึงคณะรัฐมนตรีตองรับฟงและนําความเห็นของบรรดาสมาชิกรัฐสภา

และประชาชนไปประมวลเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนโดยรวม ตาม

                                                           
21 กรณีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับท่ี .. )  พ.ศ. ...  (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 
190) 
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หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีเสียงขางมากจะตองรับฟงเสียงขางนอย และไมอาจละเลย

สิทธิประโยชนท่ีจะตองจัดสรรใหแกฝายขางนอย อยางเปนธรรม หากเสียงขางมากใชความไดเปรียบ

จากการถือเสียงขางมาก กระทําโดยไมรับฟงความคิดเห็น ของฝายขางนอย หรือรับฟงความเห็นเพียง

เพ่ือใหเปนแบบพิธีเทานั้น การถืออํานาจตามเสียงขางมาก โดยไมเคารพตอความเห็นของฝายเสียง 

ขางนอยดังกลาว ยอมกลายเปนเผด็จการรูปแบบหนึ่ง ท่ีเรียกวาเผด็จการโดยเสียงขางมาก  หรือ 

เผด็จการทางรัฐสภา อันเปนรูปแบบของการปกครองซ่ึงขัดตอ หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

รวมท้ังเปนการทําลายสารัตถะและความชอบธรรมของ กระบวนการทางนิติบัญญัติท่ีจะตองผานการ

พิจารณาจากตัวแทนของปวงชนชาวไทยโดยรอบคอบ และละเอียดถ่ีถวน 

 การอภิปรายแสดงความเห็นในการบัญญัติกฎหมายเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของสมาชิกรัฐสภาตามท่ี

รัฐธรรมนูญบัญญัติไว  แมการปดการอภิปรายจะเปนดุลพินิจของประธานรัฐสภาและแมเสียงขางมากมีสิทธิ

ท่ีจะลงมติใหปดการอภิปรายก็ตาม  แตการใชดุลพินิจและการใชเสียงขางมากดังกลาว จะตองไมตัดสิทธิ

การทําหนาท่ีของสมาชิกรัฐสภา  หรือละเลยไมรับฟงความเห็นชอบของฝายขางนอย  การรวบรัดปด 

การอภิปรายและปดประชุมเพ่ือใหมีการลงคะแนนเสียงจึงเปนการใชอํานาจหนาท่ีไปในทางท่ีไมชอบ  

เอ้ือประโยชนแกฝายเสียงขางมากโดยไมเปนธรรมอันเปนการขัดตอหลักนิติธรรม  สวนการกําหนด 

วันแปรญัตติ  ไดวินิจฉัยหลักการทํานองเดียวกันกับคําวินิจฉัยท่ี  15 - 18/2556  สําหรับการแกไขเพ่ิมเติม

เนื้อหาไดวินิจฉัยวา  อํานาจในการทําหนังสือสัญญาจึงเปนอํานาจสําคัญยิ่งท่ีรัฐมนตรีหรือฝายบริหาร

จําตองตระหนัก  และประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามหลักนิติธรรม  หากการทําหนังสือสัญญาท่ีมี

ความสําคัญตอประเทศและตอความเปนรัฐ  อาจมีผลกระทบตอดินแดนและอํานาจอธิปไตยอยางมี

นัยสําคัญ  จึงตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา  เนื่องจากรัฐสภาถือเปนตัวแทนของประชาชนในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อีกท้ังเพ่ือใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางอํานาจนิติบัญญัติอํานาจ

บริหารตามหลักการปกครองแบบรัฐสภา   

 

บทวิเคราะห 

 

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับพรรคการเมือง 

ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทเก่ียวกับพรรคการเมืองในหลายเรื่อง  ท้ังในเรื่องการคุมครองสมาชิก

พรรค  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยการใหสิทธิในการอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับมติหรือ

ขอบังคับพรรคการเมืองท่ีตนสังกัด  และเรื่องการคุมครองพรรคการเมืองและผูขอจัดตั้งพรรคการเมือง

อุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตอศาลรัฐธรรมนูญ  รวมท้ังการปกปองพิทักษการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยกรณีมีการกระทําท่ีมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง  

และการไมดําเนินการหรือฝาฝนตามกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง  อันเปนเหตุใหถูกยุบพรรคการเมือง  
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ซ่ึงหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  หรือเปนท่ีรูกันท่ัวไปวา  

“คดยีุบพรรคการเมือง” 

สําหรับความหมายของคําวา  “พรรคการเมือง” นั้น  มีนักวิชาการไดใหความหมายไววา   

“พรรคการเมือง” หมายความวา  คณะบุคคลซ่ึงรวมกันกอตั้งเปนพรรคข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะ

รวบรวมความคิดเห็นในทางการเมือง  กําหนดเปนนโยบายของพรรคเพ่ือประโยชนในการเลือกตั้งผูแทน

โดยวิธีทางประชาธิปไตย 22  นอกจากนี้  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  

พ.ศ.  2550  ไดนิยามความหมายของคํานี้ไวในมาตรา  4  วา  “พรรคการเมือง” หมายความวา  

คณะบุคคลท่ีรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง โดยไดรับการจดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมุงท่ีจะสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนอยางตอเนื่อง  ดังนั้น   

พรรคการเมืองจึงเปนการปกปองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทางการเมือง  ซ่ึงประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตยตองทํางานรวมกันกําหนดรัฐบาลท่ีประชาชนเลือกมา  โดยผานสถาบันท่ีเรียกวา  

“พรรคการเมือง”  กลาวไดวา  พรรคการเมืองเปนสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย

แบบผู แทน  เนื่ องจากเปนการรวมกันของกลุ มบุคคลโดยสมัครใจ เ พ่ือสร า ง เจตนารมณ 

ทางการเมืองรวมกันในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือตองการสงตัวแทนของตนเขาทําหนาท่ีเปน

ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร 

การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้น  พรรคการเมืองรับสมัครสมาชิกและรณรงคใหประชาชน

ไปเลือกผูสมัครพรรคของตนใหเปนตัวแทนของประชาชน  และรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการ

คัดเลือกผูนํารัฐบาล  ซ่ึงพรรคการเมืองเสียงขางมากมีสิทธิจัดตั้งเปนรัฐบาลและมีหนาท่ีผลักดันนโยบาย

และโครงการตางๆ ใหเปนไปตามแนวทางท่ีพรรคการเมืองของตนใชหาเสียง  สวนพรรคการเมือง 

ฝายคานก็มีหนาท่ีและสิทธิอันชอบธรรมในการตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองเสียงขางมาก

รวมถึงการใช อํานาจของพรรคการเมืองท่ีจัดตั้ ง เปนรัฐบาล  พรอมท้ังนําเสนอแนวทางของ 

พรรคการเมืองตนเอง  ดังนั้น  ดวยเหตุท่ีพรรคการเมืองเปนสถาบันหลักของระบอบประชาธิปไตย  

พรรคการเมืองจึงตองรับผิดชอบตอประชาชน  การตอสูแขงขันระหวางพรรคการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยนั้น  ไมใชการตอสูเพ่ือใหเปนรัฐบาล  แตเปนการแขงขันเพ่ือรับใชประชาชน  โดยให

ประชาชนไดรับประโยชนมากท่ีสุด   

สวนสิทธิและหนาท่ีของพรรคการเมือง เปนสิ่งสําคัญท่ีรัฐควรคํานึงถึงเพ่ือใหพรรคการเมือง

ดํารงตนเปนสถาบันท่ีประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองไดเต็มท่ี  รัฐจึงตองสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

                                                           
22  หยุด แสงอุทัย , คําอธิบายพระราชบัญญัติพรรคการเมือง , พระนคร : โอเดียนสโตร , พ.ศ. 2512,หนา 1. อางใน 
นฤมล  ธรรมครองอาตม ,  “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิรูปการเมือง”, วิทยานิพนธปริญญาโท   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รัฐศาสตร) , พ.ศ.  2544. 
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ทางการเมือง  โดยใหเ งินอุดหนุนและใหรายงานการดําเนินกิจการและการใชจายเงิน  และ 

พรรคการเมืองมีหนาท่ีตองสงเสริมประชาธิปไตยไมวาจะเปนตอประชาชน  และตอสมาชิกภายใน 

พรรคการเมืองของตน  โดยสิทธิและหนาท่ีของพรรคการเมืองตองเปนไปตามหลักการสากล 4  

ประการ  คือ  ความมีเสรีภาพ  ความเสมอภาค  ความเปนสาธารณะ  และความเปนประชาธิปไตย

ภายในพรรค 23 

ในสวนอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับพรรคการเมือง ไดแก  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  65  

มาตรา 68  มาตรา 237  และกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง  ซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีในสวนการคุมครอง

สมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และพรรคการเมืองท่ีมีการกระทําฝาฝน/ 

ไมดําเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนด  ในเรื่องการคุมครองสมาชิกพรรคการเมืองและ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  65  ปญหาท่ีเกิดข้ึนมีเหตุปจจัยมาจากการท่ี

รัฐธรรมนูญกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองตองสังกัดพรรคการเมือง  ซ่ึงการ

บังคับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองมีข้ึนเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ  ฉบับ  2517  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพใหรัฐบาล  แตการกําหนดดังกลาวกลับสงผลกระทบตอ

การเมืองในประเทศอยางเห็นไดชัด  จนเกิดรัฐบาลเสียงขางมากเพียงพรรคเดียว  แมการท่ีรัฐบาลมี

เสถียรภาพยอมเปนผลดีตอประเทศท่ีสามารถขับเคลื่อนนโยบายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  แต

เม่ือกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคการเมือง  และใหพนสมาชิกภาพเม่ือไมไดเปน

สมาชิกพรรคการเมือง  ประกอบกับการท่ีพรรคการเมืองของไทยขาดการบริหารงานอยางเปน

ประชาธิปไตย  ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขาดความเปนอิสระ  ไมสามารถตัดสินใจดวยตนเองได  

ดวยเกรงกลัววาอาจจะถูกขับออกจากพรรค  หรืออาจจะไมไดรับคัดเลือกเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการ

เลือกตั้งครั้งตอ ๆ  ไป  ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองจํายอมปฏิบัติตามมติของพรรคการเมือง   

ซ่ึงสวนมากเปนความตองการของหัวหนาพรรคหรือคนกลุมหนึ่งในพรรค  จนในท่ีสุดความเปน  “ผูแทน

ประชาชน”  ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหายไป  กลายเปน  “ผูแทนของพรรคการเมือง” 24  และ

สถานการณดังกลาวยิ่งแยลง  หากพรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกตั้งไดรับเสียงขางมากเปน 

พรรคการเมืองพรรคเดียว  โดยสามารถควบคุมไดท้ังคณะรัฐมนตรีซ่ึงใชอํานาจบริหาร  และเสียง 

ขางมากในสภาผูแทนราษฎรซ่ึงใชอํานาจนิติบัญญัติ  เม่ือเปนเชนนี้กลไกการตรวจสอบและถวงดุล

อํานาจขององคกรใชอํานาจอธิปไตยจะไมเกิดข้ึน  จนในท่ีสุดเปน  “ระบบเผด็จการรัฐสภา” 

สถานการณดังกลาวทําใหการเมืองไทยไมพัฒนาและไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  รัฐธรรมนูญ  ฉบับ  

2540  ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง  มีวัตถุประสงคสงเสริมระบบพรรคการเมืองใหเขมแข็ง

                                                           
23  สรุปจากสุนทรียา  เหมือนพะวงศ ,ทฤษฎีกฎหมายเยอรมันเก่ียวกับการยุบพรรคการเมือง,สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ 
สํานักงานศาลยุติธรรม อางในธนชาติ  แสงประดับ ธรรมโชติ “สังคมไทยในระยะเปลี่ยนผานกับบทบาทพรรค
การเมือง”, เวปไซด ประชาไท 
24  ยุทธพร อิสรชัย , 80 ปรัฐสภาไทย : รัฐธรรมนูญ  พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง , หนา 10  
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และมีประสิทธิภาพมุงเนนใหพรรคการเมืองเปนกลไกสําคัญตอการพัฒนาการเมือง  พรอมท้ังพยายาม

สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมทางการเมืองเพ่ือกระตุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และ

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดคงหลักการดังกลาวไว  โดยมีมาตรการท่ีสําคัญหลายประการ  เชน  

กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคการเมือง  กําหนดใหรัฐตองสนับสนุน

พรรคการเมืองดวยการจัดสรรเงินอุดหนุนในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองและยังสงเสริม

สนับสนุนใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธกิจการของพรรคการเมือง  กําหนดใหรัฐสนับสนุนการจัดตั้ง

และพัฒนาสาขาพรรคตามจํานวนและหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด  พรรคการเมืองตองมีการบริหาร

ภายในพรรคเปนประชาธิปไตยโดยกําหนดใหพรรคการเมืองตองมีขอบังคับและการบริหารท่ีสอดคลอง

กับประชาธิปไตย  กําหนดใหพรรคการเมืองมีอํานาจใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพนจาก 

สมาชิกภาพของพรรคโดยมติของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 นับแตป  พ.ศ.  2540  เปนตนมา  ปรากฏวามีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยายพรรคมากท่ีสุด   

ซ่ึงเปนการยายพรรคโดยการยุบรวมพรรค  การกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคการเมือง

เพ่ือปองกันสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยายพรรคการเมืองนั้นจึงไมไดผลในทางปฏิบัติ เพราะ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนเดียวยายพรรคการเมืองไมได  แตสามารถยายท้ังพรรคโดยการ 

ยุบรวมพรรคการเมือง  และแมวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  กําหนดมาตรการเพ่ือแกไขปญหา 

การยุบรวมพรรคการเมืองไวในมาตรา  104  วรรคสอง 25 แตในทางปฏิบัติก็อาจเกิดปญหาข้ึนไดหาก 

พรรคการเมืองตางไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากนายทุนกลุมเดียวกัน  มีผลใหการลงมติหรือ 

การตัดสินใจไมมีความเปนอิสระ  เทากับวามาตรการบังคับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรค  

หามยายพรรค  และหามยุบรวมพรรค  ก็ไมสามารถปองกันปญหาความเปนอิสระของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรได  และทําลายเจตนารมณผูรางรัฐธรรมนูญในการกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด

พรรคการเมืองเพ่ือใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็ง  และใหมีพัฒนาการจนในท่ีสุดประเทศไทยจะเปน

ระบบรัฐสภาท่ีมีพรรคการเมืองเพียงสองพรรค  แตในความเปนจริงพรรคการเมืองมีเพียงขนาดใหญท่ี

มิได มุ งเสริมสรางอุดมการณรวมกันของสมาชิกภายในพรรค  แตกลับเปนการขยายตัวของ 

พรรคการเมืองท่ีสมาชิกภายในพรรคขาดอุดมการณทางการเมืองรวมกัน 

การบังคับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองขัดตอหลักเสรีภาพ  ท้ังเสรีภาพของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง  และเสรีภาพของประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง  การไมตกอยูภายใตอาณัติใดของผูแทน

ปวงชนเปนไปตามหลักการพ้ืนฐานของผูแทนในระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน  

4  ประการ  ไดแก  ผูแทนตองมาจากการเลือกตั้ง  ผูแทนตองมีวาระการดํารงตําแหนง  ผูแทนตองเปน

ผูแทนของปวงชนคนท้ังประเทศ  และหลักการไมตกอยูภายใตอาณัติใด  ซ่ึงหลักการประการสุดทายนี้

เปนหลักการประการสําคัญของความเปนผูแทน  เพราะหากผูแทนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางอิสระ

                                                           
25 มาตรา  104  วรรคสอง  “ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได” 
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ก็จะไมสามารถทําหนาท่ีเปนผูแทนปวงชนคนท้ังประเทศไดอยางแทจริง  ปญหาท่ีเกิดจากการบังคับให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขาดความเปนอิสระในการ

ตัดสินใจและตกอยูภายใตอาณัติของพรรคการเมือง  ในท่ีสุดไมอาจดํารงตนเปนผูแทนของปวงชนตาม

เจตนารมณรัฐธรรมนูญ  มาตรา  122  ได  แตกลายเปนผูแทนของพรรคการเมือง  นอกจากนี้  การท่ี

พรรคการเมืองสามารถควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองของตนไดดวยมติของพรรค  

พรรคการเมืองท่ีเปนฝายรัฐบาลก็สามารถควบคุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรได  และการท่ีรัฐบาล

ซ่ึงเปนฝายบริหารสามารถควบคุมสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติไดโดยอาศัยพรรคการเมืองท่ี

ตนสังกัด  ทําใหกลไกในการตรวจสอบถวงดุลอํานาจอธิปไตยไมอาจเกิดข้ึนได  ดังนั้น  เพ่ือเปนการให

ความคุมครองสมาชิกของพรรคการเมืองใหมีความเปนอิสระจากการใชอํานาจครอบงําโดยมิชอบของ

พรรคการเมืองท่ีตนสังกัด  แตยังคงรักษาวินัยของพรรคการเมืองดวยการทําใหพรรคการเมืองมีการ

บริหารท่ีมีลักษณะประชาธิปไตย  อันเปนการเสริมความเขมแข็งใหพรรคการเมืองมีเสถียรภาพ  สงเสริม

ใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง  โดยจัดใหพรรคการเมืองมีโครงสรางการบริหารท่ีเปน

ประชาธิปไตย  ซ่ึงรวมไปถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนผูแทนปวงชนชาวไทย  สามารถปฏิบัติ

หนาท่ีตามรัฐธรรมนูญไดอยางอิสระ  ไมตกอยูภายใตบังคับของพรรคการเมือง 

หลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยในคําวินิจฉัยท่ี  1/2542  กรณีกลุมสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท้ังสิบสองคนคัดคานมติของพรรคประชากรไทย  คําวินิจฉัยดังกลาวกอใหเกิดการวิพากษวิจารณ

มีท้ังท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย  โดยฝายท่ีไมเห็นดวยเห็นวา  จะมีผลทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขาย

ตัวมากข้ึน  พรรคการเมืองไมสามารถพัฒนาไปสูความเขมแข็ง  หรือควบคุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ี

สังกัดได  คําวินิจฉัยก็มิไดใหเหตุผลเก่ียวกับลักษณะของมติหรือขอบังคับพรรคท่ีขัดตอสถานะและ 

การปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะเชนไร  สําหรับผูเห็นดวยเห็นวา  เปนการ

สะทอนถึงความเปนอิสระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน

การปฏิบัติหนาท่ี  เพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมีเอกสิทธิ์ในบางเรื่องเทานั้น  โดยเทาท่ีกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญกําหนดไวเทานั้น  หลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

มีคําวินิจฉัยแลว  พรรคการเมืองมีการปรับตัว  ใหมีความเปนประชาธิปไตยภายในพรรคมากข้ึนไมวาจะ

เปนการบริหารพรรค  มติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง  ตองคํานึงถึงความตองการและการมี 

สวนรวมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคและสมาชิกของพรรค  มิใชคํานึงแตประโยชนของ 

พรรคการเมืองหรือสวนตัวอันเปนหลักการประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง  สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรผูใดฝาฝนมติพรรคการเมือง  และหากมีการบริหารเปนประชาธิปไตยแลวผูกําหนดเสนทาง

การเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นคือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั่นเอง 

การท่ีพรรคการเมืองหันมาทบทวนขอบังคับของพรรคการเมือง  และลดความเปนเผด็จการ

เพ่ือใหมีความเปนประชาธิปไตยมากข้ึน  โดยใหพรรคการเมืองมีความเปนพรรคการเมืองของประชาชน

โดยแท  อันเปนการพัฒนาการเมืองและระบอบประชาธิปไตยดวยการสรางเสถียรภาพแก 
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พรรคการเมืองนั้น  แสดงถึงบทบาทสําคัญของศาลรัฐธรรมนูญในการพัฒนาพรรคการเมือง  ทําให 

พรรคการเมืองมีความเขมแข็งและมีระเบียบวินัยมากข้ึน  อันจะสงผลในทางท่ีดีตอการพัฒนา

ประชาธิปไตยโดยผานการสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันพรรคการเมืองซ่ึงเปนเสาหลักท่ีเปนรากฐานท่ี

สําคัญของประชาธิปไตย   

สวนในเรื่องคดียุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68 มาตรา  237 และกฎหมายวา

ดวยพรรคการเมือง เปนกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําการอันเปนผลรายตอการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยพรรคการเมืองกําหนดใหลักษณะการกระทํา

ดังกลาวมีผลใหพรรคการเมืองถูกสั่งยุบพรรคการเมืองได  และหากหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค 

รูเห็น  หรือปลอยปละละเลย หรือทราบการกระทําแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปน

เวลา 5 ป ซ่ึงเปนโทษทางการเมืองหรือโทษทางรัฐธรรมนูญท่ีถือวาหนักสําหรับนักการเมืองในการ 

ถูกเวนวรรคทางการเมือง  ท้ังนี้  ในหลายประเทศ ไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญใน

การสั่งยุบพรรคการเมืองท่ีมีการกระทําลักษณะอันเปนภัยตอระบอบประชาธิปไตยดังกลาว       

 พรรคการเมืองถือเปนเสาหลักสําคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบผูแทน  ดังปรัชญาทาง

รัฐศาสตรท่ีวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการเปดโอกาสใหบุคคลจํานวนมากท่ีสุดมีอิทธิพล

เหนือรัฐบาล  เปดโอกาสใหมีการตอสูแขงขันทางการเมืองเพ่ือเลือกกลุมหรือคณะบุคคลท่ีจะเขามาเปน

รัฐบาลโดยยึดหลักเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และพรรคการเมืองยังเปนหลักประกันเสรีภาพและ 

ความเสมอภาคของประชาชน  มิใหผูมีอํานาจทางการเมืองดําเนินการปกครองแบบเผด็จการ  รวมท้ัง

การยึดอํานาจหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอันมิใชวิถีทางแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ในสวน

ของการพัฒนาการเมืองในอนาคตอาจตองพิจารณาปญหาเก่ียวกับการบังคับใหสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรสังกัดพรรคการเมือง  เพราะสภาพปญหาพ้ืนฐานของพรรคการเมืองไทยท่ีมีการบริหารงาน

ภายในพรรคการเมืองไมเปนประชาธิปไตย การแกไขปญหาดังกลาวจําเปนตองสรางหลักประชาธิปไตย

ภายในพรรคการเมือง  เชน  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเปนไปโดยลับ  การกําหนดให

คะแนนเสียงของผูออกเสียงเลือกตั้งทุกคนมีน้ําหนักคะแนนเทากัน  การกําหนดวาระในการดํารง

ตําแหนงของคณะกรรมการบริหารพรรค  การเปดโอกาสใหสมาชิกพรรคสามารถขอถอดถอนหัวหนา

พรรคและกรรมการบริหารพรรคไดดวยจํานวนสมาชิกท่ีไมมากจนเกินไป  เปนตน  นอกจากนี้  ตองใหมี

ระบบการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองโดยสมาชิกพรรคการเมืองและ

ประชาชนได  เพ่ือใหพรรคการเมืองเปนสถาบันของประชนมิใชของบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง  

คําวินิจฉัยเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งเปนการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณของประชาชนผูเปนเจาของอธิปไตยในการมอบ

ความไววางใจใหผูแทนใชอํานาจแทนตน  โดยไดมีการรับรองไวในขอ  21  (1)  แหงปฏิญญาสากลวา

ดวยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human Rights)  ใหการเลือกตั้งเปนสิทธิข้ันมูลฐาน

ของมนุษยในสังคมประชาธิปไตย ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดวา  “เจตจํานงของประชาชนยอมเปนมูลฐาน
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แหงอํานาจของรัฐบาลผูปกครองเจตจํานงดังกลาวตองแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต  ซ่ึงจัดข้ึนเปน

ครั้งคราวตามกําหนดเวลาดวยการลงคะแนนเสียงของชายหญิง  โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเทากันและ

การกระทําเปนการลับดวยวิธีการอ่ืนใดท่ีจะรับประกันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  เปนไปโดยเสรี”  

กลาวไดวา  การเลือกตั้งเปนกระบวนการทางการเมืองท่ีเปนกิจกรรมทางการเมืองอันแสดงถึงการมีสวน

รวมทางการเมืองของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยดวยการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูแทน

ของตนเขาไปทําหนาท่ีในรัฐสภาและในรัฐบาล  เปนกลไกแสดงออกซ่ึงเจตจํานงของประชาชนท่ี

เรียกรองสนับสนุนใหมีการปฏิบัติจัดทําหรือละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งในทางการเมือง  และ

การตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอประชาชน 26  ซ่ึงเดวิท  บัทเลอร และคณะ 27  

กลาวถึง  การเลือกตั้ง  (Election)  วามีนัยความหมายจําแนกออกไดเปนสองมุม  กลาวคือ   

การเลือกตั้งในแงมุมของกฎหมายและการเลือกตั้งแงมุมปรัชญา  โดยการเลือกตั้งในแงมุมของกฎหมาย

นั้น  เปนการพิจารณาจากกฎหมายการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีอยู  3  ประการ  คือ  การเลือกตั้งท่ี

เปนสิทธิ  (right)  ในแงนี้  การเลือกตั้งถือเปนสิทธิท่ีมีความสําคัญประการหนึ่งท่ีรัฐจะตองใหความ

คุมครอง  การเลือกตั้งในฐานะท่ีเปนอภิสิทธิ์  (privilege)  เปนการท่ีผูลงคะแนนเสียงมีความเปนอิสระท่ี

จะเลือกการกระทําอยางหนึ่งอยางใดก็ได  ท่ีไดรับการยอมรับจากกฎหมาย  ปราศจากการแทรกแซง

หรือเก่ียวของกับบุคคลอ่ืน  เปนตน  และการเลือกตั้งในฐานะท่ีเปนหนาท่ี  (duty)  อันหมายถึง  การท่ี

บุคคลจําเปนตองกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีมีสภาพ

เปนหนาท่ีจึงตองเปนไปโดยท่ีกฎหมายไดระบุหรือบังคับใหผูลงคะแนนไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  

ยกตัวอยางไดแกประเทศไทยซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาท่ีของปวงชน

ชาวไทย  หากเพิกเฉยจะตองถูกลงโทษดวยการเสียสิทธิทางการเมืองบางประการ เปนตน  เม่ือพิจารณา

จากทฤษฎีการแบงอํานาจอธิปไตยออกเปน  3  สวน  คือ อํานาจนิติบัญญัติ  อํานาจบริหาร  และ

อํานาจตุลาการ  มีความเชื่อมโยงกับปรัชญาการเลือกตั้ง  คือ  การเลือกตั้งจะเปนท่ีมาของกลไกผูใช

อํานาจอธิปไตยในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ในความหมายดวยการเลือกตัวแทน

เขาไปทําหนาท่ีในทางนิติบัญญัติ  และมีความสัมพันธกับอํานาจทางฝายบริหาร  การเลือกตั้งเปน 

การเลือกรัฐบาลท่ีจะเขามาปกครองประเทศ   

 

 

                                                           
26 กระมล  ทองธรรมชาติ  และคณะ , หลักประชาธิปไตย,กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2531,
หนา 1 
27 Butler , Penniman and Renny eds. “Democracy at the Polls : A Comprehensive Study of 
Competitive National Election”  1981 , 344  อางใน  ธโสธร  ตูทองคํา , “กระบวนการเลือกตั้ง” ,เอกสารสอน
ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 , 535 – 536. 
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 สําหรับหลักเกณฑพ้ืนฐานของการเลือกตั้ง  สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ 28 

  - หลักความอิสระแหงการเลือกตั้ง  (Freedom of Election) หมายถึง  การจัดการ

ดําเนินงานเลือกตั้งนั้น  ตองใหเกิดอิสระเสรีแกผูมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งอยางเต็มท่ี  โดยอิสระ

ปราศจากการบังคับ  หรือการกระทําใด ๆ  รวมท้ังการหาทางปองกันมิใหมีการกระทําอันจะมีผลตอการ

ตัดสินใจออกเสียงเลือกตั้งและเปนเหตุใหการเลือกตั้งถูกบิดเบือนไปจากเจตจํานงท่ีแทจริงของผูออก

เสียงเลือกตั้ง  และยังรวมไปถึงความเปนอิสระการไมไปออกเสียงเลือกตั้งดวย   

  - หลักการเลือกตั้งตามกําหนดระยะเวลา  (Periodic Election)  หมายถึง  การ

เลือกตั้งจะตองกําหนดใหมีเวลาท่ีแนนอน  เพ่ือใหผูใชอํานาจทางการเมืองท่ีไดรับมอบหมายจาก

ประชาชนมีความรับผิดชอบมากข้ึน   

  - หลักการเลือกตั้งอยางแทจริงหรือการเลือกตั้งท่ียุติธรรม  (Genuine Election)  

กลาวคือ  รัฐบาลมีหนาท่ีสําคัญท่ีจะตองดําเนินการใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์ตามกฎหมายและ

เปนการสะทอนการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงท่ีแทจริงของประชาชน   

  - หลักการออกเสียงท่ัวไป  (Universal Suffrage)  เปนการเปดโอกาสใหมีการออก

เสียงเลือกตั้งอยางท่ัวถึง  โดยไมมีการกีดกันหรือจํากัดสิทธิของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนพิเศษ  นํามาเปน

เกณฑในการตัดสินบุคคลหนึ่งบุคคลใดวามีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือไม  เวนแตบุคคลท่ีมีขอจํากัดอัน

เปนท่ียอมรับท่ัวไปหรือท่ีเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดไว  เชน  เด็ก  และบุคคลท่ี

จิตบกพรอง  ผูตองขัง  เปนตน 

  - หลักการเลือกตั้งอยางเสมอภาค  (Equal Suffrage)  เปนหลักการท่ีสําคัญอยางหนึ่ง

ซ่ึงยอมรับในคุณคาความเทาเทียมกันของมนุษย  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  มีสิทธิคนละหนึ่ง

เสียงและคะแนนเสียงทุกคะแนนมีน้ําหนักเทากัน  เปนหลักการท่ีเรียกกันวา  “One Man One Vote”  

นอกจากนี้  หลักการเลือกตั้งอยางเสมอภาคยังรวมไปถึงการเลือกตั้งในทุกข้ันตอนรวมท้ังการสมัครรับ

เลือกตั้ง  การเตรียมการเลือกตั้งท้ังหมด  การหาเสียง  และการนับคะแนน  เปนตน 

 ในหลายคดีท่ีผานมา  แมศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยท่ีเปนทางออกของปญหาทางการเมืองซ่ึง

เปนทางตันหรือเกิดสุญญากาศทางการเมือง  ดังเชน กรณีองคประชุมของวุฒิสภาอันเนื่องมาจาก 

การเลือกตั้งท่ีไมสามารถไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาครบตามจํานวนท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด  หรือกรณีท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบท่ีมีสาระเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลไมใหเปนผูสมัครรับ

เลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาเกินกวาท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด  หรือกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2540  มาตรา  145   และมาตรา  147  สั่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภาใหมเม่ือใด  แทนบุคคลใด  ยอมทําใหบุคคลผูดํารงตําแหนงอยู  สิ้นสุดสมาชิกภาพโดยปริยาย  

มิฉะนั้น จะทําใหการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเกินจํานวนท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว  แตก็มีหลายคดีท่ี 

                                                           
28 บุญศรี  มีวงษอุโฆษ ,การเลือกตั้ง  และพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน , กรุงเทพ ฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 
2542 , หนา 21 – 29.   
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ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแกไขปญหาท่ีสังคมคาดหวังใหศาลรัฐธรรมนูญหาทางออก แตในทางปฏิบัติ

ไมเกิดผลเปนไปตามท่ีสังคมคาดหวัง ดังเชน คําวินิจฉัยท่ี  9/2549  และคําวินิจฉัยท่ี  5/2557 

เนื่องจากคําวินิจฉัยดังกลาวเปนกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินเปนผูเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  245  (ฉบับ 2540 เปนมาตรา 198 ) ซ่ึงเปนกรณีการตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย  แตกรณีคําวินิจฉัยท้ังสองเรื่อง  โดยเฉพาะกรณี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ  2557  นั้น  เปนการรองเรียนวา  

การดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยฝายท่ีไมเห็นดวยเห็นวา 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  245   (1)  บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองกรณีท่ีผูตรวจการแผนดิน

เสนอเรื่องมาใหพิจารณาวินิจฉัยไดเฉพาะบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวย

รัฐธรรมนูญ  แตขอเท็จจริงตามคํารองเปนกรณีปญหาเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ

เลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกตั้ งตามพระราชกฤษฎีกายุบ 

สภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  2556  วาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  ซ่ึงเปนการกระทําตามอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มิใชเปนกรณีมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยได  แมการดําเนินการจัดการการเลือกตั้ง

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  

2556 และการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการใชอํานาจของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญก็ตาม  แตพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  2556 มีเนื้อหาท่ี

เก่ียวกับการเลือกตั้งเฉพาะการกําหนดวันเลือกตั้งเทานั้น  หากการดําเนินการใด  ๆ  ในการจัดการ

เลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกต้ังซ่ึงเปนการกระทําท่ีมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

แลว  ก็ไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

245  (1) ได สวนฝายท่ีเห็นดวยเห็นวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาได   เ ม่ือการดําเนินการจัดการเลือกตั้ งของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งไมอาจดําเนินการใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมตามรัฐธรรมนูญได  

อยางไรก็ดี  เหตุผลท่ีศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยปรากฏในคําวินิจฉัยท่ี 5/2557   

สรุปไดวา  ตามคํารองขอใหพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาซ่ึงตราข้ึนโดย

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  108  วรรคสอง  ถือไดวาเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา  245  (1) ประกอบกับการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถ

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นสมบูรณในวันเดียวกันได  ทําใหเกิดปญหาตามรัฐธรรมนูญอีกหลายประการ  

ซ่ึงไมมีองคกรอ่ืนใดมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได  จึงอยู

ในอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ  จากเหตุผลในคําวินิจฉัยดังกลาวถือไดวาศาลรัฐธรรมนูญไดขยายเขตอํานาจ

ในกรณีเรื่องท่ีไมอยูในอํานาจขององคกรอ่ืนใดดวย  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองพึงระมัดระวัง  เนื่องจาก 

ศาลรัฐธรรมนูญมิใชศาลยุติธรรมท่ีรัฐธรรมนูญ  มาตรา  218  รับรองเขตอํานาจใหเปนศาลท่ีมีอํานาจ
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ท่ัวไป  โดยใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวงท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายไมไดบัญญัติใหเปนอํานาจ

ของศาลใด  และศาลรัฐธรรมนูญจัดเปนศาลท่ีมีอํานาจเฉพาะเทาท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวเทานั้น   

จึงตองแปลความอยางเครงครัดเพ่ือมิใหกระทบกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยกลไกอ่ืน 

 นอกจากเรื่องชองทางในการเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยท่ีวา  ผูรองไมอาจ

เสนอเรื่องไดแลวนั้น  ยังมีประเด็นท่ีเปนวิพากษวิจารณเก่ียวกับความรับผิดของบุคคลหรือองคกรท่ี

เก่ียวของภายหลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาการเลือกตั้งไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแลว  

โดยเฉพาะเรื่องคาใชจายในการจัดการการเลือกตั้ง  ซ่ึงในขณะนี้ ความชัดเจนในเรื่องนี้ยังไมมีขอยุติวา

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดําเนินการอยางไร  เก่ียวกับเหตุขัดของท่ีทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไมอาจดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งไดจนเปนเหตุใหคณะกรรมการการเลือกตั้งไมอาจดําเนินการเลือกตั้ง

ใหเสร็จสิ้นสมบูรณและมีผลใหการเลือกตั้งไมเปนวันเดียวกันตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  108  วรรคสอง  

ซ่ึงสังคมมีขอสงสัยเก่ียวกับความรับผิดในการเลือกตั้งดังกลาว  นอกจากนี้  ยังมีปญหาเก่ียวกับ 

สภาพบังคับใหเปนไปตามผลแหงคําวินิจฉัย  กลาวคือ  แมวาศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวาการเลือกตั้ง

ตองจัดการใหเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักรตามรัฐธรรมนูญ  แตในทางปฏิบัติ คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งจะดําเนินการจัดการเลือกตั้งใหเปนไปตามคําวินิจฉัยไดหรือไม  เพียงใด  แมจะมีขอยุติวา

ตองกําหนดใหมีวันเลือกตั้งข้ึนใหมแลวก็ตาม  เพราะยังมีขอขัดของทางกฎหมายอีกหลายประการ

นอกเหนือไปจากการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถดําเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งใน 

เขตเลือกตั้ง  28  เขต  ซ่ึงขณะนี้ การกําหนดวันเลือกตั้งข้ึนใหมก็ยังไมเกิดข้ึนแตอยางใด 

 สวนกรณีคําวินิจฉัยท่ี  2/2557  ท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหสามารถกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวไป

ข้ึนใหมตางจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรไดตามสภาพการณแหงความจําเปน  แตตอง

กระทําโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาแกไขเปลี่ยนแปลง  โดยเปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

รวมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง ก็มีปญหาในดานของการบังคับใหเปนไป

ตามคําวินิจฉัย  กลาวคือ  โดยท่ีสถานการณปญหาทางการเมืองในชวงการเลือกตั้งในป 2549 และป 

2557  มีความแตกตางกัน  เนื่องจากมีความแตกแยกความคิดเห็นทางการเมืองอยางชัดเจนและรุนแรง

ทําใหผลของคําวินิจฉัยท่ีมีเจตนารมณแกไขปญหาทางการเมืองแตกตางกันออกไป  การแกไขปญหา 

โดยศาลรัฐธรรมนูญจึงไมบรรลุผล  โดยเห็นไดจากการท่ีรัฐบาลไมกําหนดวันเลือกตั้งใหม  แตยืนยันใหมี

การเลือกตั้งในวันท่ี 2 กุมภาพันธ  2557  จนเกิดเหตุท่ีไมอาจจัดการเลือกตั้งใหเสร็จสิ้นสมบูรณได   

 กลาวไดวา  การเลือกตั้งนั้นเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  โดยประชาชนสามารถใชอํานาจนี้ในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได  ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้นในทางรัฐศาสตรเรียกวา  “สิทธิคัดคาน”  โดยหมายความวา  หากรัฐบาลท่ี

ประชาชนเห็นชอบและเลือกมาบริหารราชการแลวไมปฏิบัติตามคําม่ันสัญญาท่ีใหไวแกประชาชนใน

คราวหาเสียงเลือกตั้ง  หรือบริหารราชการโดยไมมีผลงาน  หรือไมสามารถจะแกปญหาใหแกประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประชาชนยอมมีสิทธิเรียกรองใหรัฐบาลพิจารณาตัวเอง  แตถารัฐบาลยังเปน
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รัฐบาลตอไปจนครบวาระ  เม่ือมีการเลือกตั้งใหม  ประชาชนยอมมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธในการเลือก 

พรรครัฐบาลเดิม  โดยหันไปใชสิทธิเลือกพรรคฝายคานแทน  จึงเปนการยืนยันใหเห็นอยางชัดเจนวา

การเมืองระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนยอมเปนเจาของอํานาจสูงสุด ซ่ึงในระบอบประชาธิปไตย

โดยหลักการแลวก็ตองรอเวลาจนกวารัฐบาลสิ้นสุดลง  แลวมีการเลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนจะไดใชสิทธิ

คัดเลือกผูแทนมาจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศตามเจตนารมณของตนเอง   

คําวินิจฉัยเก่ียวกับหลักการเสียงขางมาก 

ระบอบประชาธิปไตยใหความสําคัญกับหลักการเสียงขางมากในการตัดสินขอขัดแยง  โดย

หลักการเสียงขางมาก  หมายความวา  การตัดสินใจใด ๆ ของกลุมหรือคณะบุคคล  หลังจากท่ีไดมี 

การปรึกษา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพอสมควรแลว  ก็ใหตัดสินเปนขอยุติโดยถือเสียงขางมากเปนเสียง

ชี้ขาดเพ่ือใหดําเนินการเปนรูปธรรมตอไปได 29  หลักการดังกลาวตองดําเนินการควบคูไปกับการเคารพ

ในสิทธิของเสียงขางนอย  เพ่ือเปนหลักประกันวา เสียงขางมากจะไมกระทําการใด ๆ เปนประโยชนแก

พวกพอง  แตตองเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนท้ังหมด   

         คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับหลักการเสียงขางมากนี้  ท่ีผานมาแสดงใหเห็นไมชัดเจน

มากนัก  เพียงปรากฏบางสวนอยูในเนื้อหาของการวินิจฉัย  เชน  คําวินิจฉัยท่ี 1/2542 กรณีมติของ

พรรคประชากรไทยท่ีขับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวม 12 คน  ออกจากการเปนสมาชิกพรรค  เปนตน  

แตในชวงป  2555  หลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  ตาม

มาตรา  291 ของฝายนิติบัญญัติ  โดยอาศัยเหตุผลของหลักนิติธรรมท่ีตองมีการตรวจสอบอํานาจของ

ฝายนิติบัญญัติในการพิทักษรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ตามมาตรา  68  ซ่ึงเปนคําวินิจฉัยท่ีไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากโดยเฉพาะแวดวงนักกฎหมาย  มี

ท้ังฝายท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว  ซ่ึงท้ังสองฝายตางมี

เหตุผลทางกฎหมายสนับสนุน  ฝายท่ีเห็นดวยก็เห็นพองกับอํานาจของศาลตามคําวินิจฉัย  ฝายท่ีไม 

เห็นดวยจะมีท้ังในสวนไมเห็นดวยกับอํานาจศาลในการรับคํารองโดยเห็นวาศาลตองยึดหลัก 

“satredecisis”  ซ่ึงมีหลักการท่ีวา  ในคดีหลังตองผูกพันตามหลักกฎหมายท่ีในคดีกอนไดตัดสินไวแลว  

และยังไมเห็นดวยกับการนําหลักนิติธรรมเปนกรอบในการวินิจฉัยการกระทําของรัฐสภาโดยใชอํานาจ

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  68  เนื่องจากเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมิใชเปนสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล  แตเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐสภาตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา  291  ซ่ึงมิไดบัญญัติ

ใหองคกรใดเขามาตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาว  แตจะถูกตรวจสอบไดทางการเมืองโดยประชาชนอัน

เปนกลไกของระบอบประชาธิปไตย  เพราะรัฐสภาก็ตองใชอํานาจโดยยึดเจตจํานงของประชาชน 

เปนหลัก  การท่ีศาลรัฐธรรมนูญเขามาตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐสภานี้  จึงเปนการขยายอํานาจ  

แมจะมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญก็ตาม การตรวจสอบการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติในการแกไข

                                                           
29 วิสุทธ์ิ  โพธิแทน , แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย, กรุงเทพ ฯ  พ.ศ.  2550  อางใน เว็ปไซด kpi.ac.th เรื่องเสียง
ขางมาก  เสียงขางนอย 
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เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะถูกตรวจสอบทางการเมืองจากประชาชนไดซ่ึงเปนกลไกของระบอบประชาธิปไตย

โดยถือวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยท่ีรัฐสภาตองยึดถือเจตจํานงของประชาชน 

เปนหลัก  มิใชถูกตรวจสอบโดยศาลแมจะเปนองคกรหนึ่งท่ีใชอํานาจอธิปไตยก็ตาม 

 หลังจากคําวินิจฉัยขางตน  หลักการเสียงขางมากมีความชัดเจนมากข้ึนโดยเฉพาะคําวินิจฉัยท่ี 

15-18/2556  และคําวินิจฉัยท่ี  1/2557  เรื่องการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  291  

เก่ียวกับสมาชิกวุฒิสภาและเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ  มาตรา  190  ตามลําดับ  ซ่ึงการวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญไดวางหลักแนวทางหลักการเสียงขางมากตองถูกนําไปใชในการพิจารณาของรัฐสภาซ่ึง

เปนองคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติในทางปฏิบัติอยางแทจริง  มิใชเพียงหลักการท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

ของรัฐสภาเทานั้น  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดใหมีการนําหลักการดังกลาว

ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรท่ีใชอํานาจอธิปไตย  ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  126   

วรรคสอง 30  หรือมาตรา  216  วรรคหนึ่ง 31  หรือมาตรา  278  วรรคหนึ่ง 32  หรือมาตรา  291 33  

ซ่ึงคําวินิจฉัยท้ังสองนี้ไดเนนหลักการเสียงขางมากวาจะตองใหความคุมครองสิทธิในเสียงขางนอยดวย  

โดยเนนย้ําถึงขอเสียของความเปนระบอบเผด็จการรัฐสภาซ่ึงทําใหความเปนประชาธิปไตยถอยหลัง  

เนื่องจากปญหาเรื่องของสิทธิในเสียงขางนอยเปนปญหาเก่ียวกับความชอบธรรมและความยุติธรรม  

สําหรับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงเนนหลักการเสียงขางมากทําใหอาจมีการละเลยสิทธิใน 

เสียงขางนอยได  รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลท่ีมีเสียงขางมากในรัฐสภามีอํานาจในฝายบริหารและฝาย 

นิติบัญญัติ  ทําใหรัฐบาลดังกลาวอาจใชอํานาจตามอําเภอใจ  จึงตองยึดหลักการเสียงขางมากแตให

ความคุมครองสิทธิในเสียงขางนอยเพ่ือใหฝายคานสามารถดําเนินการตรวจสอบการใชอํานาจไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางเต็มท่ี  อยางไรก็ดี  หลักการเสียงขางมากในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  คงเปนเพียงหลักพ้ืนฐานอยางหนึ่ง  ไมใชการตัดสินวามีหลักการดังกลาว

แลวจะทําใหการปกครองเปนประชาธิปไตย  เพราะตองอาศัยองคประกอบอ่ืนดวย เชน  การใหประชาชน

มีสิทธิและเสรีภาพ  ความเสมอภาคทางการเมือง  เปนตน  
 

 

                                                           
30 มาตรา  126  วรรคสอง  “การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปน
อยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี” 
31 มาตรา  216  วรรคหน่ึง “... คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอ่ืนใน

รัฐธรรมนูญน้ี” 
32 มาตรา  278  วรรคหน่ึง “การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก โดยผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะทุกคนตองทํา

ความเห็นในการวินิจฉัยคดเีปนหนังสือพรอมท้ังตองแถลงดวยวาจาตอท่ีประชุมกอนการลงมติคําสั่งและคําพิพากษา

ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปดเผย  ...” 
33 มาตรา  291  “การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี … (4) การออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ีสองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ ...” 
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บทสรุป 

 

ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรหนึ่งท่ีผูรางรัฐธรรมนูญไดนํามาใชประโยชนเพ่ือการถวงดุลกับ

อํานาจเผด็จการโดยพรรคการเมืองฝายขางมากในรัฐสภา34  อันเนื่องมาจากการท่ีประชาธิปไตยแบบ

ผูแทนในระบบรัฐสภาเปนระบบท่ีพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกควบคุมเสียงขางมากในสภามีสิทธิจัดตั้งเปน

รัฐบาลในขณะเดียวกัน  จึงมีความจําเปนตองมีองคกรตรวจสอบภายใตกรอบท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด

เพ่ือใหเปนไปตามหลักคานและดุลอํานาจ  การพัฒนาหลักประชาธิปไตยโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้น ได

ดําเนินการอยางตอเนื่องโดยตลอดมาตั้งแตรัฐธรรมนูญ  ฉบับ  2540  ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ี

จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ  นอกจากความยากลําบากในการพยายามกําหนดแนวทางหลักประชาธิปไตย

ภายใตรัฐธรรมนูญแลว  ในการทําหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญเองยอมตองผูกพันกับหลักประชาธิปไตย

ดวยเชนกันดังท่ีรัฐธรรมนูญ  มาตรา  216  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเสียง

ขางมาก  ซ่ึงนัยของหลักการนี้ก็ตองเปนไปตามหลักการท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดวางไวในคําวินิจฉัยดวย  

โดยเสียงขางนอยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดแสดงออกโดยการจัดทําความเห็นสวนตนและลง

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเพ่ือเผยแพรและใหสาธารณะตรวจสอบได  แม คําวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญไดแสดงถึงความพยายามของศาลรัฐธรรมนูญในการวางกรอบแนวทางของ   

“หลักประชาธิปไตย”  ใหมีความชัดเจน  แตก็ยังมีลักษณะเปนเชิงนามธรรม  ไมมีการอธิบายในเชิง

รูปธรรม  เห็นไดจากการอรรถาธิบายหลักประชาธิปไตยท่ีเก่ียวกับการใชอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญของรัฐสภา เชน หลักไมยึดถือเสียงขางมากโดยละเลยสิทธิในเสียงขางนอยอันมีลักษณะ 

เผด็จการรัฐสภา  หลักขัดกันแหงผลประโยชน  หลักประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน  โดย

ประชาชน  และเพ่ือประชาชน  ผูแทนตองยึดเจตจํานงประชาชนอันเปนประโยชนสวนรวมยิ่งกวา

ประโยชนของตน  เปนตน  นั้น  ยังคงตองกําหนดกรอบหรือแนวทางในการขยายความตอไปในอนาคต

เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะสภาพบังคับใหมีการนําหลักการไปใชในทางปฏิบัติไดจริง  

เนื่องจากในแวดวงกฎหมายจะมุงเนนเรื่องเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญยิ่งกวาบรรทัดฐานเก่ียวกับ

สาระสําคัญของหลักการประชาธิปไตยท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดวางแนวไว  และตองตระหนักวาในการแกไข

ปญหาทางการเมืองนั้น  ศาลรัฐธรรมนูญไมใชคําตอบสุดทายเสมอ  สําหรับหลักการประชาธิปไตยของ

ไทยวาจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใดนั้น  ผูจัดทํารายงานขอเสนอคํากลาวของทานพุทธทาสท่ีวา  

“ประชาธิปไตย  คือ  ประโยชนของประชาชนเปนใหญ  ไมใชประชาชนเปนใหญ  ตองใหประชาชน

ไดรับประโยชนเต็มอยางนั้นจึงจะเปนประชาธิปไตย”  เพ่ือนํามาใชในการวินิจฉัยเพ่ือใหเกิดผลในทาง

รูปธรรมอันทําใหเกิดจิตสํานึกลงลึกถึงรากเหงาของประชาธิปไตยไดอยางแทจริง  

................................ 

                                                           
34  อมร จันทรสมบูรณ , “ศาลรัฐธรรมนูญ” , ครบรอบ 8 ป ศาสตราจารย จิตติ ตังศภัทรย , คณะนิติศาสตร , 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 , หนา 169.   
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0วิทยากร เชียงกูล0 ,หลักการของระบอบประชาธิปไตย , จาก 
http://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/  

 

เสียงขางมาก  เสียงขางนอย  จากเว็บไซดของสถาบันพระปกเกลา kpi.ac.th  
 

แนวความคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง  จากเว็บไซดhttp://www.gpf.or.th/cgi-
bin/CMS/SecretaryGeneral/secretary_f_1.pdf  

 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  1/2542 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  20/2543 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  24/2543 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  13/2544 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  85/2547 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  9/2549 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  3-5/2550 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  20/2551 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  25/2554 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  26/2554 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  18-22/2555 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  12/2556 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  15-18/2556 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  1/2557 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  2/2557 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี  5/2557 

 


