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   การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย                 
      โดยศาลรัฐธรรมนูญ   

                                                                 สิทธิพร  เศาภายน 

  รัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายไดใ้หก้ารยอมรับต่อหลกัความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลใน

การท่ีจะพฒันาบุคลิกภาพของตนให้เป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลแต่ละคนได้  ทั้งน้ีเป็นไปตาม

หลักการพื้นฐานอันส าคัญแห่งหลักนิติรัฐ  ท่ีรัฐจะต้องให้การรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนและสิทธิมนุษยชน  โดยการใช้รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรเป็นเคร่ืองมือบญัญติัรับรองและ

คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ และความเสมอภาค  ท่ีการบญัญติักฎหมาย

จะตอ้งเคารพต่อหลกัความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายแต่ความไม่เท่าเทียมกนัในทางปฏิบติั    จึงท าให้ตอ้ง

อาศยัหลกัการในรัฐธรรมนูญมาเป็นกฎเกณฑคุ์ม้ครองผูอ่้อนแอกวา่1  เร่ืองเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัและเป็นสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของประชาชน  ซ่ึงรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรตอ้งมีบญัญติัไว ้ เช่น  ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มีแนวความคิดมาจากรากฐานรัฐธรรมนูญนิยมประกอบด้วย     

กรอบ   3  ประการ2  ในการจดัท ารัฐธรรมนูญ  คือ  กรอบท่ีหน่ึง  การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

กรอบท่ีสอง  การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ  และกรอบท่ีสาม  ให้องคก์รทางการเมืองมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี  

พิจารณาไดจ้ากค าปรารภของรัฐธรรมนูญท่ีบญัญติั3 ว่า “ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีจดัท าใหม่น้ีมีสาระส าคญั

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนัของประชาชนชาวไทย ... การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม    

การก าหนดกลไกสถาบนัทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตาม    

วิถีการปกครองแบบรัฐสภา  รวมทั้งให้สถาบนัศาลและองคก์รอิสระอ่ืนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดโ้ดยสุจริต  

เท่ียงธรรม"   

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ          

ท าหน้าท่ีพิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  ตลอดจนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนมิให้มีการบังคับใช้กฎหมายซ่ึงขัดหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  โดยผ่านกระบวนการควบคุม

                                                           
1 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์, หลักพ้ืนฐานทางกฎหมายมหาชนว่าด้วย  รฐั  รัฐธรรมนูญ และ

กฎหมาย, พิมพ์ครั้งที ่3 (กรงุเทพ ฯ : วิญญูชน, 2550), หน้า 113. 
2 เรื่องเดียวกนั, หน้า 114 - 115. 
3 โปรดดูค าปรารภของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550. 
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ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ทั้ งกระบวนการตรวจสอบก่อนท่ีกฎหมาย                   

จะประกาศใช้บังคับ  และกระบวนการตรวจสอบหลังจากกฎหมายประกาศใช้บังคับแล้ว 4  ดังนั้ น            

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความผูกพนัต่อการรับรองและการให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ดว้ยกระบวนการการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย   อนัถือวา่เป็นภารกิจของ

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุม้ครองประชาชนมิให้ถูกกระทบกระเทือนจากการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีขดัหรือแยง้    

ต่อบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี  การปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวมาศาลรัฐธรรมนูญไดมี้ค าวินิจฉยัแสดงให้เห็นวา่  

ได้ปฏิบติัภารกิจท่ีส าคญัยิ่งในการพิทกัษ์คุม้ครองรัฐธรรมนูญและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน       

ในบทน้ีมีหวัขอ้ศึกษา  ประกอบดว้ย 

 -   ศาลรัฐธรรมนูญกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 -   หลกัเกณฑก์ารควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

 -   บทสรุป 

 

1  ศาลรัฐธรรมนูญกบัการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ ง              

ศาลรัฐธรรมนูญข้ึนเป็นคร้ังแรกเพื่อท าหน้าท่ีคุม้ครองหลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  และ     

ท าหน้าท่ีรับรองคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นจริงไดใ้นทางปฏิบติัโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  ก็ไดบ้ญัญติัต่อเน่ืองให้มี ศาลรัฐธรรมนูญอยูใ่น

หมวด  10  ศาล  ส่วนท่ี  2  ศาลรัฐธรรมนูญ  กล่าวไดว้า่  อ านาจหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540   และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  

มีความเหมือนกนัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  การท าหนา้ท่ีรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เป็นจริง

ได้ในทางปฏิบัติโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ส่วนความแตกต่างท่ีส าคัญซ่ึงรัฐธรรมนูญ               

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  ไม่มีบัญญัติไว้  แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศกัราช  2550  ไดบ้ญัญติัใหมี้ข้ึน  ไดแ้ก่  ช่องทางใหป้ระชาชนยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไดโ้ดยตรง

                                                           
4 โปรดดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  141  มาตรา  154  

มาตรา  211  มาตรา  212  มาตรา  245  และมาตรา  257. 
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ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  212  อนัมีผลท าใหป้ระชาชนสามารถใชสิ้ทธิฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญไดโ้ดยตรง

ตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไว ้  ในหัวขอ้น้ีจะกล่าวถึง  แนวคิดพื้นฐานการจดัตั้ง   

ศาลรัฐธรรมนูญ  บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 

   1.1  แนวคิดพืน้ฐานการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ5 

 

   การใช้รัฐธรรมนูญเป็นเคร่ืองมือเพื่อก าหนดรูปแบบการปกครองและสร้าง

องค์กร  ตลอดถึงกลไกต่าง  ๆ  ในระบบอนัเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการจดัการองค์กรบริหารของรัฐนั้น    

มีความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศต่างยุคสมยักนัไป  อนัเป็นไปตามแนวความคิดของรัฐธรรมนูญนิยม                 

ซ่ึงมีพื้นฐานความคิดริเร่ิมจากอริสโตเติลกล่าวถึงรัฐธรรมนูญวา่  มีลกัษณะ  3  รูปแบบของระบบ  ไดแ้ก่ 

   -   ระบบกษตัริย ์ (Monarchy) 

   -  ระบบอภิชนาธิปไตย  (Aristocracy) 

   -   ระบบสาธารณรัฐ  (Constitutional  Republic) 

การมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัของรัฐธรรมนูญนั้น  แสดงให้เห็นว่า  รัฐธรรมนูญเป็นตวัแปรส าคญัในการ

ปกครอง  ซ่ึงการปกครองท่ีดีหรือไม่ย่อมข้ึนอยู่กับรัฐธรรมนูญอันเป็นแม่บทการปกครองประเทศ  

รัฐธรรมนูญจึงตอ้งมีความมัน่คงถาวรและแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดย้าก  ดว้ยเหตุน้ี  แนวความคิดรัฐธรรมนูญ

เป็นกฎหมายสูงสุดจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นพื้นฐานส าคญั  เพื่อป้องกนัการบญัญติักฎหมายข้ึนโดยขดัหรือ

แยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  ส่งผลให้กฎหมายนั้น  ๆ  เป็นโมฆะหรือใช้บงัคบัไม่ได้6  หลกัความคิดดงักล่าวไดรั้บ

การยอมรับจากผูร่้างรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษร  เช่น  เม่ือมีการปฏิวติัประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

ท่ีแยกตวัออกจากประเทศองักฤษ  โดยสหรัฐอเมริการ่างรัฐธรรมนูญข้ึนท่ีเมือง  Philadealphia  วนัท่ี  17  

พฤศจิกายน  ค.ศ.  1787  นบัว่าเป็นรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรฉบบัแรกของโลก  และเป็นตน้แบบหรือ

แม่บทแห่งพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนิยมอนัสมบูรณ์ท่ีประเทศต่าง  ๆ  น าไปปรับใชใ้นการร่างรัฐธรรมนูญ

                                                           

 
5
 วฒิุชยั  จิตตานุ,  “บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีศาลรัฐธรรมนูญ  ตามแนวคิดรัฐธรรมนูญเป็น

กฎหมายสูงสุด”  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 4, 11  (พฤษภาคม – สิงหาคม, 2545) :,  หนา้  22 – 24.   
 

6
 เร่ืองเดียวกนั,  หนา้  18.   
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แห่งรัฐตน  อย่างไรก็ตาม  รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาดงักล่าวน้ีมีนกักฎหมายและนกัวิชาการบางท่าน

กล่าววา่  เป็นตน้ก าเนิดความคิดรัฐธรรมนูญนิยม 

   หลักความคิดรัฐธรรมนูญนิยมท่ีใช้รัฐธรรมนูญเป็นเคร่ืองมือเพื่อก าหนด

รูปแบบการปกครอง  ทั้ งในระบบประธานาธิบดีก็ดี  ระบบรัฐสภาก็ดี  ระบบก่ึงประธานาธิบดีหรือก่ึง

รัฐสภาก็ดี  ระบบสังคมนิยมก็ดี  รวมตลอดทั้งการใชรั้ฐธรรมนูญเป็นตวัก าหนดกลไกต่าง  ๆ  ข้ึนในระบบ

นั้น  จะสังเกตเห็นไดจ้ากระบบการถ่วงอ านาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  (Check  and  Balance)  

หลกัการแบ่งแยกอ านาจ  (The  Separation  of  Powers)  และการจดัให้มีองคก์รตามรัฐธรรมนูญข้ึนไดแ้ก่  

ศาลรัฐธรรมนูญ  ท าหนา้ท่ีคุม้ครองรัฐธรรมนูญในการใชรั้ฐธรรมนูญท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  กล่าวคือ 

   แนวคิดรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา  ค.ศ.  1787  และจากคดี  Marbury  V.  

Madison  ค.ศ.  1803  ส่งผลให้ศาลปฏิเสธการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงค าตดัสินของศาล

สูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา  จึงเป็นการถ่วงดุลอ านาจการออกกฎหมายท่ีอาศยัเสียงขา้งมากในรัฐสภาโดย        

มิชอบ  คดีดงักล่าวเป็นการวางหลกัแห่งการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  และเป็น

ความคิดของบทบาทอ านาจหนา้ท่ีศาลในการตรวจสอบกฎหมายว่าชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือไม่นบัแต่นั้น

เป็นตน้มา  จากนั้นจึงไดเ้กิดแนวความคิดจดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญข้ึนในทวปียโุรป  

   แนวคิดการจดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญในยุโรปมีข้ึนภายหลงัจากสงครามโลกคร้ัง

ท่ี  1  ตามแนวคิดของ  Hans  Kelsen  ท่ีว่าศาลรัฐธรรมนูญต่างจากศาลยุติธรรม  ทั้งน้ี  ศาลยุติธรรมเป็น

อ านาจส าคญัอ านาจหน่ึงทางอ านาจตุลาการ  การตีความว่าบทบญัญัติแห่งกฎหมายใดขดัหรือแยง้ต่อ

รัฐธรรมนูญย่อมเป็นการลบล้างต่อบทบญัญติักฎหมายของอ านาจนิติบญัญติัและอ านาจบริหารท่ีได้ตรา

กฎหมายข้ึน  ดงันั้น  เพื่อพิทกัษรั์ฐธรรมนูญตามหลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐ  สมควรท่ีจะจดัตั้งศาล

รูปแบบพิเศษท่ีมาจากการรวมศูนยอ์  านาจ  (Centralized)  โดยการเลือกหรือแต่งตั้งบุคคลให้เป็นผูต้ดัสินตาม

รัฐธรรมนูญจากอ านาจส าคญัทั้งหมด  ทั้งน้ี  เพื่อให้เกิดความไม่ล าเอียงและมีความยุติธรรมในการวินิจฉัย   

ช้ีขาด  และเพื่อความแน่นอนเป็นบรรทดัฐานเดียวกนัตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  แนวคิดของ  Hans  ก็คือ  

การตั้งองค์กรพิเศษเฉพาะข้ึน  รูปแบบศาลในระบบการรวมศูนย์อ านาจแยกต่างหากจากศาลยุติธรรม      

โดยให้จดัตั้งเป็นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการคุม้ครองรัฐธรรมนูญอนัมีท่ีมาจากความคิดแห่งหลกัความเป็น

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและหลกัการแบ่งแยกอ านาจ7  เป็นผลให้รัฐธรรมนูญออสเตรีย  ค.ศ.  1920  

                                                           

 
7
 เร่ืองเดียวกนั,  หนา้  16.   
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บญัญติัให้จดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญข้ึนเป็นคร้ังแรกและเป็นแม่แบบแห่งศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนั  และ

ต่อมาภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  นักกฎหมายของประเทศต่าง  ๆ  ในยุโรปมีความต่ืนตวัในเร่ือง

เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนและหลกันิติรัฐ  (The  Rule  of  Law)  ทั้งน้ี  เพื่อปกป้องพิทกัษสิ์ทธิและเสรีภาพ

พลเมืองดว้ยการยกร่างรัฐธรรมนูญข้ึนใหม่ตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมดว้ยการสร้างระบบองค์กร 

ศาลรัฐธรรมนูญข้ึน  มีอ านาจหน้าท่ีจ  ากัดภายใตรั้ฐธรรมนูญและเพื่อคุ้มครองรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะ    

อย่างยิ่งรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนัไดบ้ญัญติัสิทธิขั้นพื้นฐาน  โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทและ

อ านาจหนา้ท่ีในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองโดยตรงอีกดว้ย 

   ประเทศต่าง  ๆ  ในยุโรปตะวนัออกอนัไดแ้ก่ประเทศ  Albania,  Bulgaria,  

Croatia,  Latvia,  Lithuania,  Poland,  Rumania,  Russia,  Slovakia,  Slovenia,  และ  Czech  Republic  ก็ได้

จดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมข้ึนเช่นกนั  ศาลรัฐธรรมนูญท่ีจดัตั้งนั้นจะมีบทบาท

ส าคัญในการพฒันากฎหมายรัฐธรรมนูญให้มั่นคงในระบบการเมืองและคุ้มครองสิทธิต่าง  ๆ  ของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญท่ีจดัตั้งตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมเหล่าน้ี  มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะดา้นรัฐธรรมนูญและเสริมสร้างความมัน่คงแห่งรัฐธรรมนูญไดอ้ยา่งถาวร  ส าหรับประเทศ

ไทยไดน้ าหลกัความคิดตามรัฐธรรมนูญนิยม  (Constitutionalism)  มาปรับใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เพื่อจดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญข้ึน 

   

    1.2  บทบาทศาลรัฐธรรมนูญต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน 

 

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  ไดบ้ญัญติัให้ศาล

รัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  โดยเฉพาะหน้าท่ีหลักซ่ึงรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  6  บญัญติัว่า  “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญัญติัใดของกฎหมาย  กฎ  หรือ

ขอ้บงัคบัขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญน้ี  บทบญัญติันั้นเป็นอนัใชบ้งัคบัมิได”้  มาตรา  27  บญัญติัวา่  “สิทธิ

และเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้  โดยปริยายหรือโดยค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ  ยอ่ม

ไดรั้บความคุม้ครองและผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ  และหน่วยงาน

ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย  การใช้บงัคบักฎหมาย  และการตีความกฎหมายทั้งปวง”  และมาตรา  

216 วรรคห้า  บญัญติัวา่  “ค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด  มีผลผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  
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ศาล  และองค์กรอ่ืนของรัฐ”  แสดงให้เห็นว่า  รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญท า

หน้าท่ีคุม้ครองรัฐธรรมนูญในสถานะท่ีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดดว้ยการตรวจสอบความชอบดว้ย

รัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ในขณะเดียวกนัรัฐธรรมนูญไดใ้ห้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อ านาจหน้าท่ีนั้นคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยอาศยัค าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญอีกดว้ย   

    รัฐธรรมนูญ  มาตรา  29  บญัญติัว่า  “การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้ จะกระท ามิได ้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  เฉพาะ

เพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็น  และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและ

เสรีภาพนั้นมิได ้ วรรคสอง  กฎหมายตามวรรคหน่ึงตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้

บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง  ทั้ งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย  วรรคสาม  บทบญัญติัในวรรคหน่ึงและ วรรคสอง      

ให้น ามาใช้บังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม”  การท่ี

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  29  บญัญติัเช่นน้ี  ช้ีให้เห็นถึงรากฐานความคิดของหลักนิติรัฐและเป็น  “มาตร”          

ท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะตอ้งน ามาใชใ้นการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายหรือ

กฎหมายด้วย8  ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีรัฐธรรมนูญตอ้งการจ ากดัการใช้อ านาจขององค์กรนิติบญัญติัในการตรา

กฎหมายอนัมีผลล่วงล ้าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไดโ้ดยอ าเภอใจ  รัฐธรรมนูญตอ้งการ

คุม้ครองปัจเจกชนใหพ้น้จากการใชอ้  านาจรัฐท่ีอยูน่อกกรอบของบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 

   การท่ีองคก์รนิติบญัญติัสามารถตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้

ตามท่ีรัฐธรรมนูญใหอ้ านาจไว ้ ตอ้งด าเนินการตรากฎหมายสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขตามมาตรา 29 9 ดงัน้ี 

   (1)  หลกัความพอสมควรแก่เหตุ 

       ในการตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยองคก์รนิติบญัญติั รัฐธรรมนูญให้

กระท าไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นอนัเป็นหลกัการย่อยของหลกันิติรัฐซ่ึงอยู่ในรัฐธรรมนูญ  แมโ้ดยสภาพแลว้องค์กร   

นิติบญัญติัไม่ใช่องคก์รท่ีใชอ้  านาจปกครองล่วงล ้าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง  แต่อาจใชอ้  านาจ

                                                           
8 วรเจตน์  ภาคีรัตน์, เงื่อนไขการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : “มาตร”  ใน

การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2, 
(มิถุนายน) 2543 : 184 - 194. 

9 เรื่องเดียวกนั. 
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รัฐตรากฎหมายซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้  ดังนั้น เม่ือองค์กรนิติบญัญติัจะตรา

กฎหมายจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัความสมควรแก่เหตุ ประกอบดว้ย 

       (1.1)  หลักความเหมาะสม  มาตรการท่ีองค์กรนิติบญัญติัใช้ในการตรากฎหมายต้อง

ค านึงถึงการท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีรัฐไดก้ าหนดไว ้ มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุต่อวตัถุประสงค์นั้น  

อยา่งนอ้ยการมีความเหมาะสมเพียงบางส่วนก็เป็นการเพียงพอไม่จ  าเป็นตอ้งมีความเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ 

       (1.2)  หลกัความจ าเป็น หมายถึง เฉพาะมาตรการหรือวิธีการท่ีเหมาะสมโดยก่อให้เกิด

ผลกระทบน้อยท่ีสุดมาบญัญติัเป็นกฎหมาย  หากองค์กรนิติบญัญติัเลือกมาตรการท่ีกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพอย่างรุนแรงมาบญัญติัเป็นกฎหมาย  ทั้งท่ีอาจเลือกมาตรการท่ีรุนแรงน้อยกว่าไดแ้ล้ว  ย่อมถือว่า

กฎหมายฉบบันั้นขดัต่อหลกัความจ าเป็นและขดัต่อรัฐธรรมนูญดว้ย   

       (1.3)  หลกัความพอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบ  เป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์

ระหว่างวตัถุประสงค์และวิธีการ  โดยมีหลกัการว่า  มาตรการใดมาตรการหน่ึงจะต้องไม่อยู่นอกเหนือ

ขอบเขตของความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีการตามมาตรการกบัวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวห้รืออาจกล่าวไดว้่า  

มาตรการใดมาตรการหน่ึงจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมระหว่างวิธีการกับ

วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นการวินิจฉัยว่า  กฎหมายนั้นขดัต่อหลกัความพอสมควรแก่เหตุในความหมาย

อย่างแคบหรือไม่  ให้เร่ิมพิจารณาส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์จะคุม้ครองปัจเจกชนก่อน  หลงัจากนั้นจึง

พิจารณาระดบัความเขม้ขน้รุ่นแรงของมาตรการตามกฎหมายท่ีล่วงละเมิดส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญประสงค์จะ

คุม้ครองนั้น 

   (2)  หลกัการคุม้ครองสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพ 

       เป็นบทบัญญัติ ท่ี เรียกร้องให้องค์กรนิติบัญญัติต้องปฏิบัติและมีค่าบังคับในทาง

รัฐธรรมนูญ  กฎหมายใดตราข้ึนกระทบกระเทือนต่อสาระส าคญัแห่งสิทธิเสรีภาพย่อมขดัต่อรัฐธรรมนูญ 

ใช้บงัคบัมิได้  การท่ีจะพิจารณาว่ากฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองค์กรนิติบญัญติัมีผลท าให้สารัตถะของสิทธิ

เสรีภาพไดรั้บความกระทบกระเทือนหรือไม่  ตอ้งดูขอ้เท็จจริงเป็นเร่ือง ๆ ไป   เม่ือไดช้ัง่น ้ าหนกัประโยชน์

สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนแลว้  จึงจะตอบไดว้่ากฎหมายนั้นกระทบกระเทือนสารัตถะแห่งสิทธิ

และเสรีภาพหรือไม่  การตรากฎหมายในลกัษณะใดจะถึงขนาดเรียกไดว้่า  กระทบกระเทือนสาระส าคญั

แห่งสิทธิและเสรีภาพตอ้งพิจารณาเป็นรายสิทธิและเสรีภาพ  ไม่อาจก าหนดเป็นนิยามเพื่อใชท้ัว่ไปกบัสิทธิ

และเสรีภาพทุกประเภทได้  ทั้ งน้ีต้องพิจารณาระดบัความรุนแรงของกฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิเสรีภาพกับ

ลกัษณะของสิทธิเสรีภาพนั้นประกอบกนั   
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   (3)  หลกักฎหมายตอ้งมีผลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบั

เฉพาะกรณีหรือเฉพาะบุคคล 

       การใหอ้งคก์รนิติบญัญติัตรากฎหมายจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคล  โดยตอ้งตรากฎหมาย

ให้มีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป  และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง

เป็นการเฉพาะเจาะจงนั้น  อยา่งนอ้ยมีเหตุผล  2  ประการ 

         ประการท่ีหน่ึง  เหตุผลเร่ืองการแบ่งแยกอ านาจ 

                     ประการท่ีสอง  เหตุผลในการป้องกันมิให้เกิดเอกสิทธ์ิและการเลือก

ปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพ 

  การท่ีก าหนดให้กฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญไม่

ตอ้งการให้องคก์รนิติบญัญติัออกค าสั่งทางปกครองในรูปของกฎหมาย  เพราะการออกค าสั่งทางปกครอง

กบักฎหมายมีจุดเหมือนกนั  คือ  เป็นการกระท าของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐ  

แต่กฎหมายกบัค าสั่งทางปกครองแตกต่างกนัในสาระส าคญัโดยกฎหมายเป็นเร่ืองท่ีใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป  

มีลกัษณะเป็นนามธรรม  ในขณะท่ีค าสั่งทางปกครองเป็นเร่ืองท่ีใชบ้งัคบัเฉพาะรายมีลกัษณะเป็นรูปธรรม  

หลกัการตรากฎหมายให้มีผลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปยงัช่วยคุม้ครอง    ปัจเจกชนมิให้รัฐเลือกปฏิบติั  โดย

การตรากฎหมายเฉพาะกรณีข้ึนใช้บงัคบัด้วย  กฎหมายท่ีมีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไปนั้นสามารถใช้เป็น

หลกัประกนัความเสมอภาค  และความเท่าเทียมกนัในผล ทางกฎหมายส าหรับขอ้เท็จจริงหรือสถานการณ์ท่ี

เหมือนกนั  การปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความยุติธรรม  ดงันั้น  หลกัการของ

กฎหมายตอ้งมีผลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัเฉพาะกรณีหรือเฉพาะบุคคลตาม

มาตรา  29 วรรคสอง  มีผลเป็นการตอกย  ้ าหลักความเสมอภาค  และท าให้หลักความเสมอภาคตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  30  ปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมไดท้างหน่ึง 

       กฎหมายท่ีองคก์รนิติบญัญติัตราข้ึนอนัเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยไม่ให้มีผล

ใช้บังคับเป็นการทั่วไป  มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการ

เฉพาะเจาะจง  ยอ่มถือวา่ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  ใชบ้งัคบัมิได ้
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   (4)  หลกัการระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากดั

สิทธิและเสรีภาพ 

       หลกัการน้ีตอ้งการให้องค์กรนิติบญัญติัค านึงว่าก าลงัท าหน้าท่ีตรากฎหมายอนัเป็นการ

ล่วงล ้าแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนอยู ่ ดงันั้น  องคก์รนิติบญัญติัจึงสมควรกระท าไดเ้ฉพาะท่ี

ตอ้งการแกปั้ญหาของประชาชนส่วนรวมจริง ๆ  เท่านั้น  และยงัเป็นเคร่ืองช่วยให้องค์กรนิติบญัญติัในการ

ใช้และการตีความกฎหมายดว้ย  อย่างไรก็ดีหลกัการระบุบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ   ท่ีให้อ านาจในการตรา

กฎหมายจ ากดัสิทธิเสรีภาพน้ี  ไม่ใชบ้งัคบักบักฎหมายซ่ึงไดต้ราข้ึนก่อนท่ีรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีจะใช้บงัคบั  

ส่วนการระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีใหอ้ านาจในการตรากฎหมายจ ากดัสิทธิเสรีภาพองคก์รนิติบญัญติั

จะต้องระบุเฉพาะบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข้องและท่ีให้อ านาจจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไวใ้น

กฎหมายนั้น  องคก์รนิติบญัญติัตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพโดยระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้

อ านาจทุกมาตราไวใ้นกฎหมาย  ซ่ึงมีมูลเหตุจูงใจท่ีจะป้องกนัมิให้กฎหมายนั้นขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ

หาได้ไม่  การฝ่าฝืนไม่ระบุบทบญัญติัรัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจองค์กรนิติบญัญติัตรากฎหมายจ ากดัสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลยอ่มส่งผลใหก้ฎหมายทั้งฉบบันั้นใชบ้งัคบัมิได ้  

       การท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัให้องค์กรนิติบญัญติัสามารถตรากฎหมายข้ึนเพื่อจ ากัดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนได้ภายใต้ขอบเขตและข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  29 ในขณะเดียวกัน

รัฐธรรมนูญไดม้อบหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญท าหนา้ท่ีคุม้ครองรัฐธรรมนูญในสถานะท่ีเป็นกฎหมายสูงสุด  

การตรากฎหมายขององค์กรนิติบญัญติัหากมิไดเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญ

จะตอ้งใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญมอบหมายให้ท าการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมาย  ใหก้ฎหมายท่ีองคก์รนิติบญัญติัตราข้ึนโดยไม่ชอบดว้ยบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญไม่สามารถ

มีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป 

 

2.  หลกัเกณฑก์ารควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  ไดบ้ญัญติัให้มีการรับรองสิทธิและ

เสรีภาพ  หลักการประกันและข้อจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ไวใ้นรัฐธรรมนูญเป็นจ านวนมาก      

โดยรัฐธรรมนูญบญัญติัให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองคก์รตามรัฐธรรมนูญท าหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบให้สิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญไดรั้บรองและคุม้ครองไวน้ั้น  สามารถน ามาใชป้ฏิบติัไดอ้ยา่ง



10 
 

เป็นรูปธรรม  หนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญ  

ซ่ึงรัฐธรรมนูญมอบหมายใหเ้พื่อใชใ้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  มีอยูด่ว้ยกนั  2  ลกัษณะ  

คือ 

      (1)  การควบคุมตรวจสอบร่างกฎหมายก่อนประกาศใชบ้งัคบั 

      การควบคุมตรวจสอบร่างกฎหมายนั้ น  หมายถึง  การตรวจสอบร่างกฎหมายท่ีอยู่ใน

กระบวนการตรากฎหมาย  โดยมีวตัถุประสงค์หลกั  คือ  การป้องกนัมิให้ร่างกฎหมายนั้นขดัหรือแยง้ต่อ

รัฐธรรมนูญ  กระบวนการในการตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจควบคุมไดท้ั้งเน้ือหาของกฎหมาย  และ

วธีิการในการตรากฎหมาย  ทั้งน้ี  รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัใหศ้าลรัฐธรรมนูญควบคุมตรวจสอบร่างกฎหมายมิ

ให้ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญอนัเป็นวิธีการหน่ึงท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัให้ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจเพื่อ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในลักษณะป้องกัน  โดยร่างกฎหมาย10  ท่ีอยู่ในอ านาจของศาล

รัฐธรรมนูญ  ประกอบดว้ย 

      ก.  การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  141 

      ข.  การควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบญัญติั  ตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  154 

      ค.  การควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของเง่ือนไขการตราพระราชก าหนดของ

ฝ่ายบริหาร  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  184  และมาตรา  185 

      ง.  การพิจารณาวินิจฉยัร่างพระราชบญัญติัว่ามีหลกัการอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยกนักบัหลกัการ

ของร่างพระราชบญัญติัท่ีตอ้งยบัย ั้งไว ้ หรือไม่   

      (.2)  การตรวจสอบกฎหมายหลงัประกาศใชบ้งัคบั 

      ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  บญัญติัให้ศาล

รัฐธรรมนูญมีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลงัประกาศใช้

บังคับ  โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเพิ่มช่องทางให้บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ี

                                                           
10

 นันทวัฒน์  บรมานันท์, การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญกรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ, (รายงานการวิจัยเสนอต่อส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ), 2546, หน้า 160. 
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รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวมี้สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่าบทบญัญติัแห่งกฎหมายขดั

หรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญได ้ โดยการใชสิ้ทธิตอ้งเป็นกรณีท่ีไม่อาจใชสิ้ทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแ้ลว้  ทั้งน้ี  ตามท่ี

บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  212  การควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลงัประกาศใช้

บงัคบัโดยศาลรัฐธรรมนูญ  สามารถสรุปช่องทางท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับ ค าร้องไวพ้ิจารณาวินิจฉัยว่า

บทบญัญติัแห่งกฎหมายใดมีเน้ือหาขดัหรือแยง้ต่อบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ และกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนตอ้งดว้ยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  6   ประกอบดว้ย 

      ก.   การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหลังกฎหมายประกาศใช้บังคับโดยผ่าน

กระบวนการศาล (ศาลยติุธรรม  ศาลปกครอง  ศาลทหาร)  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  211 

      ข.   การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหลังกฎหมายประกาศใช้บังคับโดยผ่าน

กระบวนการผูต้รวจการแผน่ดิน  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  245 (1) 

      ค.   การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหลังกฎหมายประกาศใช้บังคับโดยผ่าน

กระบวนการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  257 วรรคหน่ึง (2) 

      ง.  การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหลังกฎหมายประกาศใช้บงัคบัโดยบุคคลยื่น        

ค  าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  212 

      การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายภายหลังประกาศใช้บังคับนั้ น              

ศาลรัฐธรรมนูญไดมี้ค าวินิจฉยัท่ี  4/2542  ว่า  บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉยัขดัหรือ

แยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่  จะตอ้งเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองค์กรใช้อ านาจนิติบญัญติั

เท่านั้น  และค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี  26-34/2545  ว่า  การท่ีผูร้้องโตแ้ยง้เก่ียวกบักระบวนการตรา

กฎหมายไม่ถูกตอ้งตามรัฐธรรมนูญ  โดยไม่ไดโ้ตแ้ยง้วา่บทบญัญติัแห่งกฎหมายขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  

ดงันั้น  ในประเด็นน้ีผูร้้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  กรณีไม่เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  มาตรา  264  กล่าวคือ  การตรวจสอบวา่บทบญัญติั

แห่งกฎหมายท่ีถูกโตแ้ยง้ข้ึนมานั้นตอ้งดว้ยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  6  คือ  ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่  

ค  าว่าขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญมีความหมายถึงเฉพาะ  “เน้ือหา”  ได้แก่  เน้ือความของบทบญัญติัแห่ง

กฎหมายมีข้อความท่ีไม่ต้องตามหรือขดัแยง้ต่อหลักการท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไวห้รือไม่  แต่ไม่รวมถึง

กระบวนการในการตรากฎหมายซ่ึงอยูใ่นชั้นร่างกฎหมาย 
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      รายละเอียดเร่ืองการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลงัประกาศใช้บงัคบั

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มีทั้ งการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่าน

องคก์รตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  211  มาตรา  245  มาตรา  257  และบุคคลยื่นค าร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  212     

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา  27  บญัญติัวา่  “สิทธิและ

เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้  โดยปริยายหรือโดยค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ยอ่มไดรั้บ

ความคุม้ครองและผกูพนัรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ  และหน่วยงานของรัฐ

โดยตรงในการตรากฎหมาย  การใช้บงัคบักฎหมาย  และการตีความกฎหมายทั้งปวง”  การท่ีรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  27  บญัญติัถึงบทบาทศาลรัฐธรรมนูญโดย ค าวินิจฉัยมีผลเป็นการรับรองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน  ทั้งท่ีสิทธิเสรีภาพนั้นจะเป็นสิทธิเสรีภาพนอกเหนือจากท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองไวโ้ดยชดั

แจง้ก็ตาม  ท าให้เห็นถึงบทบาทส าคญัของศาลรัฐธรรมนูญในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญดว้ยการมีค าวินิจฉัย  ซ่ึงค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  27  เป็นการ

บัญญัติเพื่อในอนาคตอาจเกิดมีและพบสิทธิเสรีภาพของประชาชนเร่ืองใหม่  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  ไม่ไดบ้ญัญติัรับรองและคุม้ครองไวใ้ห้แก่ปัจเจกชน  ดงันั้น  การท่ี

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  27  บญัญติัไวเ้ช่นน้ี  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอ านาจในการใช้ค  าวินิจฉัยรับรองสิทธิและ

เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบ้ญัญติัให้การรับรองและคุม้ครองไวโ้ดยชดัแจง้ได ้ แสดงถึงบทบาทของศาล

รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในเร่ืองของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น  ศาลรัฐธรรมนูญใช ้          

ค  าวินิจฉัยเพื่อปกป้องประชาชนมิให้ถูกคุกคามจากบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  ซ่ึงเกิดจากการใชอ้  านาจโดย

องค์กรนิติบญัญติัอนัเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  และ

สิทธิเสรีภาพซ่ึงอาจเกิดข้ึนใหม่ในอนาคตได ้ แมว้า่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550 

จะยงัมิไดบ้ญัญติัใหก้ารคุม้ครองไวก้็ตาม 

   หลกัเกณฑก์ารควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ซ่ึงมีทั้ง

การควบคุมตรวจสอบร่างกฎหมายก่อนประกาศใชบ้งัคบัเป็นกฎหมาย และการควบคุมตรวจสอบกฎหมาย

หลังประกาศใช้บงัคบัแล้ว  บทความน้ีจะศึกษาเฉพาะหลักเกณฑ์การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของกฎหมายหลงัประกาศใชบ้งัคบั  ทั้งน้ี  เพื่อช้ีให้เห็นถึงช่องทางท่ีประชาชนสามารถใชสิ้ทธิ

ยืน่ค  าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได ้ หากเห็นวา่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใดขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญเกิดข้ึน

อน่ึง  รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญข้ึนเพื่อให้ท าหน้าท่ีในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรศาล  ผูต้รวจการแผ่นดิน  หรือคณะกรรมการสิทธิ



13 
 

มนุษยชนแห่งชาติ  แต่กระนั้นก็ตามในเร่ืองของการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนรัฐธรรมนูญให้

ความส าคญัดงัปรากฏ   ตามค าปรารภ  จึงให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น ๆ เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นว่ามี

บทบญัญติัของกฎหมายใดขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญซ่ึงไม่เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้ศาล

รัฐธรรมนูญควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ทั้งน้ีเพื่อให้ความคุม้ครองสิทธิ

เสรีภาพแก่ประชาชนอีกทางหน่ึง 

         ก.  ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  211   

      รัฐธรรมนูญบัญญัติช่องทางตามมาตรา  211  ในการส่งความเห็นเป็นค าร้องเพื่อให้ศาล

รัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  สรุปไดว้่า  ในการท่ีศาลซ่ึงหมายถึง  ศาล

ทัว่ไปจะใชบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายบงัคบัแก่คดีใด  ถา้ศาลนั้นเห็นเองหรือคู่ความโตแ้ยง้พร้อมดว้ยเหตุผลวา่  

บทบญัญติัแห่งกฎหมายนั้นตอ้งด้วยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  6  และยงัไม่มีค  าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ      

ในส่วนท่ีเก่ียวกับบทบญัญติันั้น  ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้

พิจารณาวินิจฉัย  ในระหว่างการส่งค าร้องเช่นว่านั้นมาให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  ให้ศาลนั้น

ด าเนินการพิจารณาคดีหลกัต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไวช้ั่วคราว  จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญ   

      ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค าโต้แยง้ของคู่ความท่ีศาลนั้นได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ  

พิจารณาวนิิจฉยั  ไม่เป็นสาระอนัควรไดรั้บการวนิิจฉยั  ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเร่ืองท่ีส่งมาโดยศาลนั้นไว้

พิจารณาก็ได ้

      ค  าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญท่ีไดว้นิิจฉยัไปตามค าร้องตามมาตรา  211  ให้ใชไ้ดใ้นคดีทั้งปวง  

แต่ค าวนิิจฉยันั้นจะไม่กระทบกระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอนัถึงท่ีสุดแลว้ 

      การเสนอความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลเป็นค าร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  211  คือ  ศาลและหมายถึงศาลทัว่ไป  ไดแ้ก่  ศาลยติุธรรม  ศาลปกครอง      ศาลทหาร  โดยตอ้งเป็น

การใชก้ฎหมายซ่ึงตราข้ึนโดยองค์กรนิติบญัญติันั้นบงัคบัแก่คดีใดคดีหน่ึงในศาล  และมีผูริ้เร่ิมหรือคู่ความ

โต้แยง้ต่อศาลท่ีได้พิจารณาคดีหลัก  เพื่อเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วนิิจฉยั  การเสนอความเห็นตามมาตรา  211  มีสองวธีิ  คือ   
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      วธีิท่ีหน่ึง  การท่ีศาลเห็นเองซ่ึงศาลนั้นตอ้งพิจารณาแลว้และเห็นวา่  บทบญัญติัของกฎหมายนั้น

อาจจะมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ  โดยศาลนั้นจะตอ้งท าความเห็นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ด้วยว่า  กฎหมายนั้ นมาตราใดมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่างใด  และอาจขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญมาตราใด   

      วิธีท่ีสอง  คู่ความในคดีซ่ึงได้พิพาทกนัอยู่ในศาลนั้นโตแ้ยง้ว่า  กฎหมายท่ีจะใช้บงัคบัแก่คดี       

มีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  โดยคู่ความท่ีโตแ้ยง้ตอ้งเสนอเหตุผลวา่  บทบญัญติัแห่งกฎหมายนั้น

ตอ้งดว้ยบทบญัญติัมาตรา  6  ประการใด   

      นอกจากนั้ นศาลรัฐธรรมนูญจะต้องไม่เคยมีค าวินิจฉัยในส่วนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัตินั้ น             

มาก่อนดว้ย  หากเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในวิธีการหน่ึงวิธีการใดแลว้  ศาลนั้นก็จะส่งความเห็นเช่นวา่นั้นต่อ

ส านกังานศาลนั้น ๆ  เพื่อส่งมาใหศ้าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉยัต่อไป 

         ข,  การตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  245 (1) 

      รัฐธรรมนูญบญัญติัช่องทางตามมาตรา  245 (1)  ในการเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นเป็นค าร้องต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  สรุปไดว้า่  ผูต้รวจการแผน่ดินอาจเสนอ

เร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได ้ เม่ือเห็นวา่บทบญัญติักฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ย

รัฐธรรมนูญ  และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งน้ี  ตามพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

      การเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นเป็นค าร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบญัญติักฎหมาย  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  245 (1)  คือ  ผูต้รวจการ

แผ่นดินเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นว่า  มีบทบัญญัติของกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ  ในการน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  บทเฉพาะกาล มาตรา 300 

วรรคห้า ได้บญัญติัสรุปว่า  ในระหว่างท่ียงัไม่มีการตราพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิธีพิจารณาและการท า    

ค  าวนิิจฉยัได ้ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญไดอ้อกขอ้ก าหนดศาลรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉยั  

พ.ศ.  2550  ใช้บงัคับ  การรับค าร้องของผูต้รวจการแผ่นดินท่ีเสนอความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลกรณี            

จึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด ฯ  ขอ้  17  ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัคดี  (18)  คดีท่ีขอให้พิจารณา

วนิิจฉยัวา่ บทบญัญติัแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญตามค าร้องของผูต้รวจการ
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แผ่นดิน  ตามมาตรา  245 (1)  ของรัฐธรรมนูญ  เช่นน้ี  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  245  (1)  จึงเป็นช่องทางท่ี

ผูต้รวจการแผ่นดินใช้ในการเสนอบทบญัญติักฎหมายใดกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉยัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญได ้

         ค.  การตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  257 วรรคหน่ึง (2)  

      รัฐธรรมนูญบญัญติัช่องทางตามมาตรา  257 วรรคหน่ึง  (2)  ในการเสนอเร่ืองพร้อมความเห็น

เป็นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  สรุปไดว้า่  คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยช์นแห่งชาติมีอ านาจหนา้ท่ีเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ    กรณีท่ีเห็นชอบตามท่ี

มีผูร้้องเรียนว่า  บทบญัญติัแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี  ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   

      การเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นเป็นค าร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบญัญติักฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหา

เก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  257 วรรคหน่ึง (2)  คือ  คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจหน้าท่ีเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูร้้องเรียนว่า  

บทบญัญติัแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญต่อศาล

รัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี  ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ     

ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์การยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามช่องทางขอ้ก าหนดศาลรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณา

และการท าค าวินิจฉัย  พ.ศ. 2550  (อาศยับทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  

2550  มาตรา  300 วรรคหา้)  ขอ้ 17  ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัคดี  (19)  คดีท่ีขอให้พิจารณา

วินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญตามค าร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา  257 วรรคหน่ึง (2)              

ของรัฐธรรมนูญ  เช่นน้ี  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  257 วรรคหน่ึง (2)  จึงเป็นช่องทางท่ีคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  ใช้ในการเสนอค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูร้้องเรียนว่า 

บทบญัญติัแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญให้ศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉยัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญได ้

      บทบาทขององคก์รตามรัฐธรรมนูญในการให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในกรณี

ทัว่ไปจึงไดแ้ก่  องค์กรศาลตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  211  และองค์กรท่ีมิใช่ศาลตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

245 (1)  มาตรา  257 วรรคหน่ึง (2)  องคก์รดงักล่าวจ าเป็นตอ้งขอความร่วมมือจากองค์กรศาลรัฐธรรมนูญ
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ให้ใช้อ  านาจหน้าท่ีตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าบทบญัญติัแห่งกฎหมายใดไดล้ะเมิดต่อสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญน้ีไดรั้บรองและคุม้ครองไว ้ ซ่ึงจะส่งผลให้บทบญัญติัแห่งกฎหมายนั้น

เป็นอนัใช้บงัคบัต่อไปมิไดโ้ดยอาศยัค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ส าหรับการท าหน้าท่ีขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1)  และมาตรา  257 วรรคหน่ึง (2)  ไดแ้ก่  ผูต้รวจการแผน่ดิน  และ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น  ในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนจากบุคคลเบ้ืองตน้ว่า  บทบญัญติั

แห่งกฎหมายใดไดต้ราข้ึนโดยมิชอบดว้ยบทบญัญติัรัฐธรรมนูญและไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล

ตามท่ีรัฐธรรมนูญน้ีไดรั้บรองไว ้ หรือไม่  โดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

39  เป็นตน้  หากผูต้รวจการแผน่ดิน  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เห็นชอบดว้ยตามท่ีบุคคล

นั้นได้ร้องเรียนไว ้ จะต้องเสนอเร่ืองเป็นค าร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า บทบญัญติัแห่ง

กฎหมายนั้นตอ้งดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 เป็นอนัใชบ้งัคบัมิได ้

         ง.  การใช้สิทธิยื่นค าร้องของบุคคลต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 212  

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา  212  บญัญติัว่า  “บุคคลซ่ึงถูก

ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวมี้สิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมีค าวินิจฉัยว่า

บทบญัญติัแห่งกฎหมายขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญได ้ และวรรคสอง  การใชสิ้ทธิตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็น

กรณีท่ีไม่อาจใชสิ้ทธิโดยวธีิการอ่ืนไดแ้ลว้  ทั้งน้ี  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่

ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”  การท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไวเ้ช่นน้ีเพื่อให้บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือ

เสรีภาพมีสิทธิยืน่ค  าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไดโ้ดยตรง  แต่รัฐธรรมนูญไดว้างขอ้จ ากดัไวใ้น  วรรคสอง  วา่  

การใช้สิทธิของบุคคลนั้นตอ้งเป็นกรณีท่ีไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว  ทั้งน้ี  ตามท่ีบญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   

      หลงัจากท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  ไดป้ระกาศใชแ้ลว้  เน่ืองจาก

บทบญัญติัมาตรา  212  เป็นเร่ืองใหม่  ศาลรัฐธรรมนูญจึงไดมี้ค าสั่งท่ี  43/2551   เป็นบรรทดัฐานก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าร้องของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  212  กล่าวคือ  มีหลัก  3  

ประการ  ไดแ้ก่ 

      หน่ึง   เป็นบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว ้ อนัสืบเน่ืองมาจาก

บทบญัญติัของกฎหมาย  
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  บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยตรงและมีผลกระทบเกิดข้ึนแลว้

มิใช่เป็นความรู้สึกหรือการมีความเห็นว่าบทกฎหมายนั้นกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน  ส่วนสิทธิ

หรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว ้ ไดแ้ก่   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามหมวด  3  ตั้งแต่ส่วนท่ี  

1  ถึงส่วนท่ี  13  และบุคคลเม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญ  มาตรา  27  ประกอบแลว้เห็นวา่  หมวด  3  เป็นสิทธิ

และเสรีภาพของชนชาวไทยโดยสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้หรือโดยปริยายหรือ

โดยค าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง  ดงันั้น  บุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยเท่านั้นจึง

จะเป็นบุคคลท่ีมีสถานะเป็นชนชาวไทย  สอดคลอ้งกบัแนวทางในการใชสิ้ทธิของบุคคลยื่นค าร้องโดยตรง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีดงัไดศึ้กษามา 

      สอง  ตอ้งยืน่ค  าร้องเพื่อมีค าวนิิจฉยัวา่ บทบญัญติัแห่งกฎหมายนั้นขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ 

      ตอ้งกล่าวอา้งวา่  บทบญัญติัแห่งกฎหมายนั้นขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด  และตอ้งระบุ

เร่ืองอนัเป็นเหตุให้ใช้สิทธิพร้อมทั้งขอ้เท็จจริงหรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยระบุให้ชัดเจนว่าบทบญัญติั

แห่งกฎหมายนั้นละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตนอย่างไร  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

       สาม  ไม่อาจใชสิ้ทธิโดยวธีิการอ่ืนไดแ้ลว้  

      นอกจากค าร้องตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทั้ง  2  ประการแลว้  ค  าร้องตอ้งเป็นกรณีท่ีบุคคลนั้น

ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืนได้แล้ว  ทั้งน้ี  ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา    

ของศาลรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงมีหลักเกณฑ์การยื่นค า ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามช่องทางข้อก าหนด                 

ศาลรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย  พ.ศ. 2550  (อาศยับทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา 300 วรรคห้า) ขอ้ 18  ขอ้ 21  ขอ้  22  กล่าวคือ  ค าร้องตอ้งท า

เป็นหนงัสือใช้ถอ้ยค าสุภาพ  และมีรายการต่าง ๆ  ตามท่ีระบุไว ้ กรณีบุคคลไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอ่ืน   

ไดแ้ลว้  หมายถึง  บุคคลนั้นไดใ้ช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลทัว่ไปศาลใดศาลหน่ึงมาก่อนแลว้  (ศาลยุติธรรม  

หรือศาลปกครอง หรือศาลทหาร)  และขอใหศ้าลส่งความเห็นวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีจะใชบ้งัคบัแก่คดี

นั้น  ละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพและขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

แต่ศาลนั้ น  ไม่ส่งความเห็นเช่นว่านั้ น  หลังจากคดีถึงท่ีสุดแล้วบุคคลนั้ นต้องใช้สิทธิโดยร้องเรียน             

ต่อผูต้รวจการแผ่นดินให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า  บทบญัญติัแห่งกฎหมายนั้น        

มีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ  และบุคคลนั้นยงัตอ้งใช้สิทธิโดยร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติใหเ้สนอเร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวา่  บทบญัญติัแห่งกฎหมายนั้น
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กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ  ดงันั้น   เม่ือบุคคลไดด้ าเนินการ

ใช้สิทธิยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลและยื่นค าร้องขอต่อศาลแลว้ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  211  และใช้สิทธิยื่น

ร้องเรียนต่อผูต้รวจการแผ่นดินแล้วไม่ไดรั้บการสนองตอบในเวลาอนัสมควร  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา   

245  (1)  และใช้สิทธิยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วไม่ได้รับการสนองตอบ      

ในเวลาอนัควรตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  257 วรรคหน่ึง (2)  จึงถือวา่ไม่อาจใชสิ้ทธิโดยวธีิการอ่ืนไดแ้ลว้   

      เม่ืออยูใ่นเกณฑ์ทั้ง  3  ประการแลว้  บุคคลจึงใชช่้องทางตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 212    ในการ

ใชสิ้ทธิเสนอค าร้องวา่  บทบญัญติัแห่งกฎหมายนั้นไดล้ะเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวใ้ห้

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญได ้   

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มีบทบญัญติัท่ีให้สิทธิและเสรีภาพ

แก่ประชาชนเป็นจ านวนมากแต่ในทางปฏิบติัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวอ้าจ

ถูกกระทบได้จากการด าเนินงานขององค์กรของรัฐโดยเฉพาะการตรากฎหมายข้ึนใช้บงัคบัขององค์กร       

นิติบญัญติัซ่ึงอาจไม่เป็นไปตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ  ดว้ยเหตุน้ีรัฐธรรมนูญจึงสร้างกลไกในการคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนข้ึนโดยการคุ้มครองผ่านกระบวนการทางศาลได้แก่  ศาลรัฐธรรมนูญ        

ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยการควบคุม

ตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ซ่ึงบทบญัญติัของกฎหมายจะขดัหรือแยง้ต่อบทบญัญติั

แห่งรัฐธรรมนูญมิได ้ และค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  

ศาลและองค์กรอ่ืนของรัฐ  อีกทั้งสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้  โดยปริยาย  หรือ

โดยค าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ  ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและผกูพนัรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้ง

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย  การใช้บงัคบักฎหมาย  และ   

การตีความกฎหมายทั้งปวง 

  การควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลงัจากกฎหมายประกาศใช้

บงัคบัแลว้  ทั้งน้ีเพื่อการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  มีตวัอย่างค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี  

12/2552  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่ ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ีลงวนัท่ี  17  มกราคม  2515  ขอ้  3      

ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี  252  ลงวนัท่ี  16  พฤศจิกายน  2515  ขอ้  1  ไม่ชอบ

ดว้ยรัฐธรรมนูญ เพราะขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2550  มาตรา   29  

วรรคหน่ึง และมาตรา  53  เป็นอนัใชบ้งัคบัมิไดต้ามรัฐธรรมนูญ มาตรา  6   
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 กรณีการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายก่อนประกาศใชใ้น

ลกัษณะบงัคบั  มีตวัอยา่งค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี  1/2554   ร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่

ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  (ฉบบัท่ี ..)  พ.ศ.  ....  มีข้อความ  (เน้ือหา)  ขดัหรือแยง้ต่อ

รัฐธรรมนูญ  หรือไม่  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อความในร่างทั้ ง  74  ร่างมาตรา  รวมทั้ งในส่วน              

ค  าปรารภแลว้  มีมติเอกฉนัท ์ เห็นวา่  ค  าปรารภและร่างมาตรารวม  73  ร่างมาตรา  ไม่มีขอ้ความขดัหรือแยง้

ต่อรัฐธรรมนูญ  เวน้แต่ร่างมาตรา  64  โดยศาลรัฐธรรมนูญเสียงขา้งขา้งมาก  (มติ  5 : 4)  เห็นวา่  ร่างมาตรา  

64  ท่ีให้ยกเลิกความในมาตรา  111  และให้ใช้ความแทนดงักล่าวขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  มาตรา  30  

วรรคหน่ึง  และวรรคสาม  แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วา่ร่างมาตรา  64  ท่ีมีขอ้ความขดัหรือแยง้

ต่อรัฐธรรมนูญนั้นไม่เป็นสาระส าคญั  จึงให้ร่างมาตรา  64  เป็นอนัตกไป  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  141  

วรรคสอง  และให้ส่งร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

(ฉบบัท่ี ..)   พ.ศ.  ....กลบัคืนสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามล าดบั  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  

141      วรรคสาม 
 

3. บทสรุป 

  หลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญท่ีบทบญัญติัใดของกฎหมายซ่ึงตราข้ึนโดย
องค์กรนิติบัญญัติจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้  หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน          
หลกัทั้งหลายเหล่าน้ีลว้นเป็นหลกัการส าคญัของการปกครองในระบบนิติธรรมและระบบนิติรัฐ  ท่ีรัฐเสรี
ประชาธิปไตยใชเ้ป็นพื้นฐานประการหน่ึงในการจดัองคก์รแห่งรัฐ  โดยมีรัฐธรรมนูญถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การบญัญติัหลกัการส าคญั  ๆ  เช่นน้ีไวเ้ป็นรูปแบบแห่งการปกครอง  ทั้งน้ีเป็นไปตามแนวความคิด
รัฐธรรมนูญนิยม 

  อ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในประเทศ
ไทย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช  2550  ไดเ้ห็นถึงสภาพแห่งปัญหาของการให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญท าหน้าท่ีหลกัในการ
ควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  จึงไดบ้ญัญติัให้จดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญข้ึนเป็น
คร้ังแรกในลกัษณะองค์กรรูปแบบศาลในระบบรวมศูนยอ์  านาจท่ีแยกออกจากศาลยุติธรรมอย่างเด็ดขาด      
มีบทบาทส าคัญต่อการท าหน้าท่ีหลักเพื่อประกันสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อ านาจหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  
เพื่อมิให้ร่างกฎหายหรือกฎหมายมีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกตอ้งตาม
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บทบญัญติัรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัไวต้ามมาตรา  141  มาตรา  154  มาตรา  211  มาตรา  212  
มาตรา  245  (1)  มาตรา  257  วรรคหน่ึง  (2) 

  การใช้อ านาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในสถานะองค์กรตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของกฎหมาย  ได้สร้างผลิตผลเกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม  เม่ือมีการเสนอความเห็นตาม

ช่องทางการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายใหศ้าลรัฐธรรมนูญควบคุมตรวจสอบ

อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนช่องทางหน่ึง  ศาลรัฐธรรมนูญจะด าเนินการพิจารณา

ตามขั้นตอนและกระบวนการในลกัษณะของการใช้อ านาจตุลาการโดยศาล  ทั้งตามท่ีรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้อ านาจไว้  จากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีค าวินิจฉัยใช้เป็นเคร่ืองมือคุ้มครอง

รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด  และให้การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน      

เพื่อมิใหก้ระบวนการตรากฎหมายและบทบญัญติัของกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองคก์รนิติบญัญติัอนัมิชอบดว้ย

บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญนั้น  สามารถผ่านกระบวนการตรวจสอบจากศาลรัฐธรรมนูญและใช้เป็น

กฎหมายต่อไปได้  เพราะการเช่นน้ีย่อมส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระจากกฎหมายท่ีมิชอบด้วย

บทบญัญติัรัฐธรรมนูญมีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป 

 

 


