


“บทความหรือข้อคดิเหน็ใด ๆ  ทีป่รากฏในจดหมายส�านกัข่าวศาลรัฐธรรมนญู 
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
และบรรณาธิการ ไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย”

บทบรรณาธิการ
 สวัสดีครับท่านสมาชิกและผู้อ่านจดหมายข่าวส�านักงาน 
ศาลรฐัธรรมนูญทกุท่าน ส�าหรบัฉบบันีเ้ป็นฉบบัพเิศษประจ�าปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งเป็นปีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบรอบ ๑๘ ปี  
ศาลรัฐธรรมนูญ นับแต่เริ่มสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันท่ี  
๑๑ เมษายน ๒๕๔๒ เป็นต้นมา
  ส�าหรับเน้ือหาของจดหมายข่าวต้ังแต่ฉบบันี ้ได้มกีารเพิม่เตมิ
คอลมัน์และเน้ือหาสาระต่าง ๆ  เพือ่ให้เกดิการต่ืนตัวตามสภาวการณ์
ปัจจุบัน และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เริ่มกันที่คอลัมน์ 
ที่นี่ศาลรัฐธรรมนูญ สารจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ และบทความ
ครบรอบ ๑๘ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ โครงการและกิจกรรม
งานปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ 
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม 
๒๕๕๙ คอลัมน์ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มพูนปัญญา “สรุปค�าวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๔/๒๕๕๙ เรือ่ง ผูต้รวจการแผ่นดินเสนอเร่ืองขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ว่า พระราช
บัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๖๑ วรรคสอง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
มาตรา ๔ หรือไม่” คอลัมน์ข้อคิด สะกิดใจ “ยกตัวเองขึ้น  
โดยไม่ลดคนอื่นลง” คอลัมน์นานาสาระ “ขายฝากเปลี่ยนชีวิต” 
คอลัมน์สรรหามาฝาก “เที่ยวแปดริ้วทั้งที ต้องไหว้พระพิฆเนศให้
ครบทัง้ ๓ ปาง” และคอลมัน์รอบรัว้ศาลรฐัธรรมนญู “ภาพกจิกรรม 
๒๕๕๙” ทั้งน้ีท ่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว  
ของศาลรั ฐธรรมนูญและส� านักงานศาลรั ฐธรรมนูญได ้ที่  
www.constitutionalcourt.or.th หรือทางเฟสบุ๊คส�านักงาน 
ศาลรฐัธรรมนญู https://www.facebook.com/constitutionalcourt.thai/ 
นอกจากนีส้ามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวในฉบบัย้อนหลงัได้ทีห้่องสมดุ 
ศาลรัฐธรรมนูญ http://library.constitutionalcourt.or.th
 ท้ายที่สุดนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจทุกท่านสมัครเป็น
สมาชิกจดหมายข่าวส�านักงานศาลรฐัธรรมนญู โดยตดิต่อรบัใบสมคัร
ได้ทีก่ลุม่งานประชาสมัพนัธ์ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เลขที่ ๑๒๐ 
หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
๑๐๒๑๐ หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๗๒๑ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๒๕ 
ในวันและเวลาราชการ

http://library.constitutionalcourt
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ที่นี่ศาลรัฐธรรมนูญ

  สารจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ และบทความครบรอบ ๑๘ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ

  โครงการและกิจกรรมปลูกป่างานเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มพูนปัญญา

 สรุปคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่อง 

 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

 ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง มีปัญหา

 เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  

 พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม่

ข้อคิด สะกิดใจ

  ยกตัวเองขึ้น โดยไม่ลดคนอื่นลง

นานาสาระ

 “ขายฝากเปลี่ยนชีวิต”

สรรหามาฝาก

  เที่ยวแปดริ้วทั้งที ต้องไหว้พระพิฆเนศให้ครบทั้ง ๓ ปาง”

รอบรั้วศาลรัฐธรรมนูญ

 “ภาพกิจกรรม ๒๕๕๙” 

สารบัญ
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สารจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ

 การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมขุของไทยนัน้ ยดึถอืหลกัการว่า รฐัธรรมนญู

เป็นกฎหมายสูงสุด กฎหมายก็ดี หรือการใช้อำานาจรัฐ

ก็ตาม จะต้องเป็นไปโดยเคารพด้วยหลักการที่บัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้การดังกล่าวนี้บรรลุผลในทาง

ความเป็นจรงิ จงึต้องมอีงค์กรผูพ้ทัิกษ์ความเป็นกฎหมาย

สูงสุดของรัฐธรรมนูญเพื่อทำาหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาด

ปัญหาทางรัฐธรรมนูญ ไม่ว ่าจะเป็นปัญหาว่าด้วย

บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอัน

กระทบกระเทอืนต่อสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน และ

หน้าทีใ่นการวนิจิฉยัเกีย่วกับความชอบด้วยการใช้อำานาจ

และการดำารงตำาแหน่งทางการเมืองต่าง ๆ เพื่อให้การ 

ดงักล่าวเป็นไปอย่างถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ทีรั่ฐธรรมนญู

ซ่ึงเป็นกรอบกติกาแห่งการใช้อำานาจรัฐและอำานาจ

ทางการเมืองทั้งปวงกำาหนดไว้

 รูปแบบการมีองค์กรทำาหน้าทีด่งักล่าวของประเทศไทย

มีพัฒนาการมาโดยลำาดับนับเนื่องกันมาจนถึงบัดนี ้

เป็นเวลา ๗๐ ปี นบัแต่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศักราช ๒๔๘๙ ได้สถาปนาคณะตุลาการรฐัธรรมนญู

ขึ้นเป็นครั้งแรกจนเปลี่ยนแปลงมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญ 

ในปัจจุบัน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่มานับตั้งแต่แรกสถาปนาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ก็เป ็นเวลา ๑๘ ปีแล ้วในปีนี้  โดยรูปแบบองค์กร 

ศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือได้แล้วว่าเป็นรูปแบบท่ีมั่นคง 

ต่อเนื่อง โดยได้รับการยอมรับในรัฐธรรมนูญของไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ และในร่างรัฐธรรมนูญที่จะเป็น

รัฐธรรมนูญไทยในอนาคต ก็ยังรองรับถึงการมีอยู่และ

อำานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไว้ 

 ในวาระท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะครบรอบ ๑๘ ปี  

ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ นับเป็นช่วงแห่งการ

เปลีย่นผ่านเพือ่การพฒันา อยูใ่นระหว่างทีป่วงชนชาวไทย

ซึง่เป็นเจ้าของอำานาจอธปิไตยกำาลงัพจิารณาร่างรฐัธรรมนญู 

ฉบบัใหม่เพือ่ตดัสนิใจให้ความเหน็ชอบผ่านการลงประชามติ 

ก่อนนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อองค์พระประมุขของชาติลง 

พระปรมาภิไธยเพ่ือบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 

ที่จะบังคับใช้สืบไป โดยการดำารงอยู่และอำานาจหน้าท่ี 

ของศาลรัฐธรรมนูญในร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ยัง

คงอยูแ่ต่มสีาระสำาคญัทีแ่ตกต่างจากเดมิบางประการ เช่น 

การแยกศาลรัฐธรรมนูญออกจากหมวดศาล คณะกรรมการ 

สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนไป รวมถึงระยะ

เวลาการดำารงตำาแหน่งจาก ๙ ปี ลดลงเหลือ ๗ ปี อย่างไร

กด็ ีศาลรฐัธรรมนญูมภีารกจิทีจ่ะปฏิบตัหิน้าทีต่ามอำานาจ

หน้าทีท่ีร่ฐัธรรมนูญบญัญติัไว้เพือ่ประโยชน์ของประชาชน

และประเทศชาติ ดังเช่นที่เคยได้ปฏิบัติมาตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมาและที่จะสืบไปในอนาคต

(นายนุรักษ์ มาประณีต)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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๑๘ ป ี 
ศาลรัฐธรรมนูญ

 องค์กรหลักในการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุขที่ยึดถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติใด
ของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้บังคับมิได้ 
รวมถึงการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐก็จะต้องเป็นไปโดยเคารพ 
ด้วยหลกัการตามรฐัธรรมนญูดังกล่าวด้วย เนือ่งจากรัฐธรรมนญูนัน้ถือเป็นบทบญัญัติ
ซึ่งเป็นหลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

ที่นี่ศาลรัฐธรรมนูญ
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 เพื่อให้หลักประกันพื้นฐานน้ันได้รับการคุ้มครอง

อย่างเป็นรูปธรรมและมีสภาพบังคับ จึงต้องมีองค์กร

ตุลาการที่ทำาหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ขั้นพ้ืนฐานและตรวจสอบการใช้อำานาจให้ถูกต้องตาม

ครรลองของรัฐธรรมนญู ทีอ่าจมชีือ่เรยีกและองค์ประกอบ

ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่รูปแบบอันเป็นที่

ยอมรับมากที่สุด คือองค์กรตุลาการที่มีหน้าที่เฉพาะ 

ในปัญหาทางรัฐธรรมนูญ ที่เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” 

โดยมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบว่าบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายที่ตราขึ้นตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

อันเป็นแม่บท อันเป็นที่มาของการใช้อำานาจใด ๆ ในการ

ดำาเนนิการของรฐัและเจ้าหน้าท่ีของรฐัต้องไม่ขัดหรอืแย้ง

ต่อรัฐธรรมนูญ กับหน้าที่รองคือเป็นองค์กรผู้วินิจฉัยเมื่อ

เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำานาจรัฐระดับสูงให้เป็น

ไปตามรูปแบบและวิธีการที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้

ศาลรฐัธรรมนญู
 

	 จึ งถือ เป ็นองค ์ประกอบส�าคัญในระบอบ

ประชาธปิไตยท่ีต้องมอียูค่วบคูไ่ปกบัองค์กรทางการเมอืง 

เช ่นรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือบริหารประเทศ 

ตามความต้องการของประชาชนทีส่ะท้อนผ่านกระบวนการ 

เลือกต้ัง ทีใ่นทางวชิาการยอมรบักนัว่า การคุ้มครองสทิธิ

และเสรภีาพของประชาชน โดยให้อำานาจองค์กรตลุาการ

ยกเลิกเพิกถอนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รัฐตราขึ้นแล้ว

มีลักษณะเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

เกนิกว่าหลกัการทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว้หรือไม่สอดคล้อง

กบัรฐัธรรมนญูนัน้เป็นอำานาจในรปูแบบของ “กระบวนการ 

นติบัิญญตัใินทางปฏเิสธ” โดยความเปลีย่นแปลงหลาย ๆ 

““

อย่างในสังคมท่ีถือเป็นความก้าวหน้าทางสิทธแิละเสรีภาพ 

ของประชาชนนั้นนอกจากจะเกิดจากการริเริ่มแก้ไขหรือ

ออกกฎหมายใหม่ในระบบรัฐสภาแล้ว หลายคร้ังก็เป็นผล

มาจากการวินจิฉยัว่ากฎหมายขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู

โดยองค์กรที่ทำาหน้าที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ 

เช่นกรณีการรับรองสิทธิการสมรสระหว่างเพศเดียวกัน 

ในกรณีของประเทศฝร่ังเศสอาจจะกระทำาโดยการ 

ตรากฎหมายข้ึนใหม่โดยกระบวนการรัฐสภา แต่ใน

สหรัฐอเมริกาเป็นเพราะผลของคำาพิพากษาของศาล 

สูงสุด ซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการท่ีทำาหน้าท่ีคล้ายกันกับ 

ศาลรัฐธรรมนูญของไทยนั่นเอง
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ไม่เสมอภาคกันอยู่ เช่นแต่เดิมนั้นเมื่อหญิงสมรสกับชาย 

กฎหมายจะบังคับให้หญิงนั้นต้องเปลี่ยนนามสกุลตาม 

ผู้เป็นสามโีดยอตัโนมติัและเป็นบทบงัคบัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้

หากจะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย แต่ด้วยผลของ 

ค�าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี	๒๑/๒๕๔๖ ทีช่ีว่้ากฎหมาย

ทีใ่ห้บงัคบัให้ผูห้ญงิเปลีย่นนามสกลุตามสามนีัน้ ไม่ชอบด้วย

หลักความเสมอภาคระหว่างชายและหญงิตามรฐัธรรมนญู  

นำาไปสูก่ารแก้ไขกฎหมายให้การเลอืกใช้นามสกลุเป็นไปตาม 

เจตนารมณ์ของคู่สมรสแต่ละคู่โดยอิสระเช่นในทุกวันนี้ 

หรือที่แต่เดิมนั้น สตรีที่สมรสแล้วจะถูกจำากัดโอกาส 

ในการวางแผนภาษีเงินได้ของตัวเอง เนื่องจากประมวล

รัษฎากรซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการกำาหนดการ 

จัดเก็บและคำานวณภาษีให้ถือเอาเงินได้พึงประเมิน 

บางกรณีของภรรยาเป็นเงินได้ของสามี เป็นผลให้เมื่อ

คำานวณแล้วในหลายกรณี หญิงที่มีสามีต้องเสียภาษี 

สูงกว่าหญิงโสดที่มีเงินได้ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งต่อมา 

ศาลรัฐธรรมนญูได้มคี�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที	่๑๗/๒๕๕๕ 

ว่า บทบัญญัติที่กำาหนดการคำานวณภาษีดังกล่าวนั้นขัด

หรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูเนือ่งจากขดัต่อหลกัความเสมอภาค 

ทัง้ยงัไม่เป็นการมุง่สร้างความมัน่คงของสถาบันครอบครวั

ด้วย ผลของคำาวินิจฉัยนี้ทำาให้สตรีที่สมรสแล้ว มีสิทธิ 

แยกย่ืนรายการเงินได้พึงประเมินเพื่อการคำานวณภาษี 

ของตนได้ ซึง่ทำาให้สามารถวางแผนภาษสีำาหรบัตนเองได้

อย่างเป็นอิสระและเสียภาษีน้อยลงในหลายกรณี

 ไม่เพยีงแต่เรือ่งความเท่าเทยีมกนัระหว่างชายหญิง

เท่านั้น แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังคุ้มครองความเสมอภาค

ของบุคคลผู้พิการในการเข้ารับราชการอีกด้วย โดย 

ศาลรฐัธรรมนญูได้วนิจิฉยัไว้ตามค�าวนิิจฉัยศาลรฐัธรรมนญูที่	 

๑๕/๒๕๕๕ ว่า การกำาหนดลักษณะต้องห้ามของ 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่งข้าราชการ

ตุลาการเฉพาะข้อความที่ว่า ต้องไม่เป็นผู้มี “กายหรือจิต 

ไม่เหมาะสม” นั้นเป็นถ้อยคำาที่เกินความจำาเป็น และเปิด

โอกาสให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวาง

เกินไปในการพิจารณาถึงความ “ไม่หมาะสม” จึงถือ

	 เช่นเดียวกับองค์กรที่ท�าหน้าที่นี้ทั้งหลายในโลก	

ศาลรฐัธรรมนญูของไทยนัน้ก็ได้มผีลงานในการคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน 

ผ่านการวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมายหลายเร่ือง	 และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในทางกฎหมายและสงัคมหลาย	ๆ 	อย่าง บางเรือ่งกเ็ป็น 

สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะเคยมีประสบการณ์ 

มาบ้าง	 แต่อาจจะไม่ทราบว่าเป็นผลมาจากการ 

ท�าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ	

 เช่นท่ีหลายสิบปีก่อนนี้ เคยมีบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายบางเร่ืองท่ีกำาหนดให้ชายและหญิงยังมีความ  
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เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้พิการโดยไม่เป็นธรรม  

คำาวนิิจฉยันีจ้งึมผีลเป็นการรบัรองสทิธขิองบคุคลผูพ้กิาร

แต่ไม่ถึงขนาดเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้สามารถ

ลงสอบแข่งขนัหรอืรบัการคดัเลอืกเข้ารบัราชการตลุาการ

ไดเ้ช่นเดยีวกบับคุคลทัว่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบัทัง้อนสุญัญา

ว่าด้วยสิทธิของคนพิการขององค์การสหประชาชาต ิ

และกฎหมายในสมัยใหม่เช่นพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่รับรองสิทธิ

ของบุคคลผู้พิการให้ได้ทำางานที่เหมาะสม

 และในเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพข้ันพืน้ฐานอืน่ ๆ  ของ

บุคคล ก็มีคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องปรากฏ 

ในหลายคำาวนิจิฉยั โดยศาลรฐัธรรมนญูมคีำาวนิจิฉยักลุม่หนึง่ 

เช่น ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๒/๒๕๕๕	และอีก

หลายค�าวนิจิฉยั นำาหลกักฎหมายทัว่ไปในทางอาญาทีว่่า 

“ในคดอีาญา ต้องสนันษิฐานไว้ก่อนว่าผูต้้องหาหรอืจำาเลย

ไม่มีความผิด” มาใช้ในการวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่ง

กฎหมายที่เป็นการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู ้เป็น

กรรมการ ผู ้จัดการ หรือผู ้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ 

ดำาเนินงานของนติบิคุคลถอืว่ามคีวามผดิและต้องรบัโทษ

ร่วมกับนิติบุคคลด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได ้

มส่ีวนในการกระทำาความผดินัน้ใช้บังคบัไม่ได้ ด้วยถอืเป็น

ข้อสนันิษฐานตามกฎหมายทีล่ะเมดิสทิธขิองบุคคลให้ต้อง

ถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการดำาเนินคดีอาญาเป็นผู้ต้องหา

หรือจำาเลยโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ความผิด ขัดหรือ 

แย้งต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลที่จะต้องไม่ถูก

ด�าเนินคดีอาญาและยังขัดต ่อหลักนิติธรรมด้วย  

รวมถึงยังรับรองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลในการ 

ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจะใช้อำานาจเข้าไปใช้

ที่ดินของเอกชนเพื่อดำาเนินการจัดทำาบริการสาธารณะ

เช่นการวางท่อประปาว่า ในกรณีเช่นนี้แม้จะไม่ใช่การ

เวนคืนที่ดินทั้งผืน แต่หน่วยงานของรัฐก็จะต้องจ่าย 

ค่าทดแทนการใช้ทีด่นินัน้ตามสมควรด้วย ตามค�าวนิจิฉยั

ศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๓/๒๕๕๖
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 ด้วยความทีก่ารมอียูซ่ึ่งศาลรัฐธรรมนญู

นั้นสอดคล้องกับหลักการในการปกครองของ

ระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับการยอมรับใน 

ทางวิชาการ และเป็นรูปแบบที่ใช้กันอยู่ในหลาย

ประเทศทั่วโลกเป็นการสากลเช่นนี้เอง ท�าให ้

การร่างรัฐธรรมนูญข้ึนเพื่อการปฏิรูปประเทศ  

จึงยังยอมรับหลักการให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

ยังคงด�ารงอยู ่ต ่อไปในระบบการเมืองและ

กระบวนการยตุธิรรมของประเทศไทย ทัง้ยงัมภีาระ 

หน้าที่ในด้านการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม 

เข ้ามา และประกอบกับอ�านาจหน้าที่ ในการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผ่าน

กระบวนการตรวจสอบความชอบด ้วย

รัฐธรรมนญูของกฎหมายก็ยงัคงมอียู ่พร้อม

เสริมด้วยช่องทางให้ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพตามรัฐธรรมนญูให้มสีทิธยิืน่ค�าร้อง

ต่อศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ให้ตรวจสอบการกระท�า 

ทีขั่ดหรือแย้งต่อรฐัธรรมนญูซ่ึงถือเป็นหลกัการ 

ใหม่ที่เพิ่งปรากฏขึ้นด้วย

 ทัง้นี ้ไม่ว่าในอนาคตต่อไป ศาลรฐัธรรมนญูไทย 

จะถูกก�าหนดให้มีหน้าที่ใดตามแต่ที่จะบัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ที่สุดแล้วหน้าที่หลัก

อันส�าคัญที่สุดในการวินิจฉัยปัญหาความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนญูของกฎหมายก็จะยงัต้องมอียู่ 

อันเป็นบทบาทส�าคัญทีศ่าลรฐัธรรมนญูไทยนัน้

ได้มผีลงานอย่างโดดเด่นเห็นได้ชัดสัมผัสได้จริง

มาตลอดนั่นเอง
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 เ น่ืองด ้วยศาลรัฐธรรมนูญและสำานักงาน 
ศาลรฐัธรรมนญู ซึง่ประกอบด้วยคณะตลุาการศาลรฐัธรรมนญู  
คณะผู ้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ 
ศาลรฐัธรรมนูญ ตลอดจนข้าราชการและลกูจ้างสำานกังาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำาเนินกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า 
รวมทั้งให ้ตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ  ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนช่วยกันดูแล
รักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน ดังที่
พระองค์ทรงพระราชทานแนวทางในการเสริมสร้าง
จิตสำานึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ศาลรัฐธรรมนูญและ
สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่า  
ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำาริ อำาเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวยังช้ีให้เห็นถึงความตระหนักขององค์กรในการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR)

  โครงการชั่งหัวมัน เป็นแหล่งนำ้าเสริมสำาหรับ
ราษฎรในพื้นที่บ้านหนองคอไก่ ตำาบลเขากระปุก อำาเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณใกล้เคียง เพ่ือได้ม ี
นำ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ลดความแห้งแล้งของ
ธรรมชาติในฤดูแล้ง ทำาให้ป่าเกิดความชุ่มชื้น สามารถ 
เป็นแหล่งนำ้า แหล่งอาหารและถิ่นที่อยู ่ให้กับสัตว์ป่า 
สามารถกักเก็บตะกอนและวัสดุต ่างๆ ที่ไหลลงมา 
ในอ่างเก็บนำ้าบ้านหนองเสือ (บริเวณด้านหน้าโครงการ 
ชั่งหัวมัน ตามพระราชดำาริ) เป็นการรักษาระดับความลึก
ของอ่างเก็บนำ้าบ้านหนองเสือ เพื่อป้องกันและลดความ
รุนแรงของการเกิดไฟป่า ฟื้นฟูและพัฒนาสภาพป่าไม้
บริเวณโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำาริ โดยเฉพาะ
บริเวณรอบพลับพลาที่ประทับ ให้มีความชุ่มชื้นและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ๑

 สำาหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เราจึงขอนำาเสนอภาพกิจกรรมและเก็บตก
บรรยากาศในการร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี ในการไปทำา
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙
ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�าริ อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการและกิจกรรมปลูกป่างาน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จดหมายข่าว สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับพิเศษประจำาปี ๒๕๕๙8



ภาพ : นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียติฯ
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ภาพ : คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของคณะตลุาการศาลรัฐธรรมนญูตลอดจนข้าราชการและลกูจ้างส�านกังาน
ศาลรฐัธรรมนญู ร่วมปลกูป่าและถ่ายภาพร่วมกัน ณ โครงการชัง่หวัมนั 
ตามพระราชด�าริ อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

จดหมายข่าว ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับพิเศษประจ�าปี ๒๕๕๙10



สรุปค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่ ๔/๒๕๕๙*

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

ออกเสยีงประชามตร่ิางรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง 

มีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มพูนปัญญา

จดหมายข่าว สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับพิเศษประจำาปี ๒๕๕๙ 11



 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ร้อง ได้

รับหนังสือร้องเรียนจากนายจอน  

อ๊ึงภากรณ์ และคณะ ว่า พระราช

บญัญตัว่ิาด้วยการออกเสยีงประชามติ 

ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 

๖๑ วรรคสอง บัญญัติการกระทำา 

อันเป็นความผดิโดยใช้ถ้อยคำาท่ีกว้าง

และคลุมเครือ เช่น คำาว่า “รุนแรง” 

“ก้าวร้าว” “ปลุกระดม” เป็นต้น  

ซึง่ขดัต่อหลกัการของกฎหมายอาญา

และเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนเกินขอบเขตโดยไม่มี

เหตุอันสมควร ทั้งบทกำาหนดโทษ

ตามมาตรา ๖๑ วรรคสามและวรรคสี่ 

รุนแรงเกินไป ไม่ได้สัดส่วนกับการ 

กระทำาท่ีเป็นเพยีงการแสดงความคดิเหน็ 

โดยสงบและปราศจากความรุนแรง 

ทัง้ยงัขดัต่อหลกัการเรือ่งการออกเสยีง 

ประชามติตามรัฐธรรมนูญแห ่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ และกระทบ

กระเทือนสาระสำาคัญแห่งสิทธิและ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ 

  ผูร้้องเหน็ว่า สทิธแิละเสรภีาพ

ในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิ

และเสรีภาพบรรดาที่ชนชาวไทย 

เคยได้รับการรับรองและคุ ้มครอง

ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

มาตรา ๔ แม้พระราชบญัญติัดังกล่าว

จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การออก

เสียงประชามติเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และมีการรับรองเสรีภาพ

ในการแสดงความคิด เ ห็นของ

ประชาชนไว้ในมาตรา ๗ ก็ตาม แต่

ก็ ไ ด ้ บัญญั ติ ก า รกระทำ า ท่ี เ ป ็ น 

ความผิดและมีโทษทางอาญา และ

ถ้อยคำาของบทบัญญัติดังกล่าวก็มี

ลั กษณะเป ็นนามธรรม ทำ า ให ้

ประชาชนไม่กล้าที่จะแสดงความคิด

จดหมายข่าว สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับพิเศษประจำาปี ๒๕๕๙12



เห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งยัง 

ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายโดย

เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงอาจเป็นการ

จำากดัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 

เกินสมควร ผู้ร้องจึงเห็นว่า พระราช

บญัญตัว่ิาด้วยการออกเสยีงประชามต ิ

ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 

๖๑ วรรคสอง มปัีญหาเกีย่วกบัความชอบ 

ด้วยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

มาตรา ๔ ส่วนบทบัญญัติมาตรา ๖๑ 

วรรคสามและวรรคสี่ ผู้ร้องเห็นว่า 

มิ ได ้มีป ัญหาเกี่ยวกับความชอบ 

ด้วยรัฐธรรมนญูแต่อย่างใด 

 ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาแล้ว

เหน็ว่า ผูร้้องเสนอเรือ่งพร้อมความเหน็ 

ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการออก

เสียงประชามติร ่ างรั ฐธรรมนูญ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง  

มีป ัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

มาตรา ๔ หรือไม่ โดยมาตรา ๖๑ 

วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่กำาหนด 

การกระทำาที่ เป ็นช่องทางในการ

แสดงความคิดเหน็ทีม่ต่ีอร่างรัฐธรรมนญู 

อนัเป็นเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็

ของประชาชน ซ่ึงเป็นเสรีภาพที ่

ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมา 

จึงถือเป ็นประเพณีการปกครอง

ประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

และเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 

ที่สำา คัญในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยซ่ึงได้รับการยอมรับ

จากนานาอารยประเทศ อันได้แก ่

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยมีอยูแ่ล้ว เสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นจึงเป็นเสรีภาพ

ตามทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

มาตรา ๔ ได้บัญญัติคุ ้มครองไว้  

กรณจึีงต้องด้วยรัฐธรรมนญูแห่งราช

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ 

ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว ่าด ้วยผู ้ตรวจการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๔ (๑) 

และข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่า

ด ้วยวิ ธีพิจารณาและการทำาคำา

วินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๘) 

ศาลรฐัธรรมนญูจงึมอีำานาจรับคำาร้อง

นี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย 

 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ

ต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า พระราช

บญัญติัว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ 

ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 
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๖๑ วรรคสอง ขดัหรือแย้งต่อรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชัว่คราว)  

พทุธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรอืไม่

 ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแล้ว

เหน็ว่า เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 

เป็นเสรภีาพทีไ่ด้รบัการคุม้ครองตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

มาตรา ๔ อย่างไรก็ดี อาจถูกจำากดั 

ได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความ

มั่นคงของรัฐ เพื่อคุ ้มครองสิทธิ 

เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธ ิ

ในครอบครัว หรือความเป็นอยู  ่

ส่วนตวัของบคุคลอืน่ เพือ่รกัษาความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรอืเพือ่ป้องกันหรอืระงบั

ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ

สุขภาพของประชาชน เป็นต้น และ

การจำากัดเสรีภาพเช่นว่าน้ันต้อง

กระทำาเท ่าที่จำาเป ็น จะกระทบ

กระเทือนสาระสำาคัญแห่งสิทธิและ

เสรภีาพน้ันมิได้ ทัง้ต้องมผีลใช้บังคบั

เป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้

บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 

ซึง่เป็นเงือ่นไขของการจำากดัเสรภีาพ

ในการแสดงความคิดเห็นตามที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ที่ผ่านมาบัญญัติไว้

 การออกเสียงประชามติ เป็น 

กระบวนการมีส ่วนร่วมตัดสินใจ

ทางการเมืองโดยตรงของประชาชน

ด้วยการลงคะแนนออกเสียงแสดง

ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อ 

ข้อเสนอในเร่ืองเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ

หรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำาคัญและ 

มีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของ

ประเทศชาติ หรือกระทบต่อสิทธิ

และเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน 

โดยทั่วไปต ้องมีการเป ิดให ้ฝ ่าย

สนบัสนนุและฝ่ายคัดค้านในประเด็น

ท่ีจะขอประชามติได้มีโอกาสรณรงค์

แข่งขันโน้มน้าวสาธารณชนได้อย่าง

เท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ทุก

ฝ่ายแสดงความคดิเหน็ได้อย่างกว้างขวาง 

และต้องเป็นการตัดสินใจโดยอิสระ

และโดยลบั แต่ปรากฏจากการปฏบิตัิ 

ของนานาประเทศในเรือ่งการจดัการ

ออกเสยีงประชามตเิกีย่วกับรฐัธรรมนญู 

ในปัจจบัุนม ี๒ ลกัษณะ ลกัษณะหนึง่

คอื การออกเสยีงประชามตเิพือ่แก้ไข

เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

(constitution – changing) ซ่ึง

เป็นการจัดการออกเสียงประชามติท่ี

อยู ่ภายใต้เง่ือนไขและหลักเกณฑ ์

ที่กำ าหนดไว ้ ในกฎหมายภายใต ้

รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

โดยถอืเป็นขัน้ตอนหนึง่ของกระบวนการ 

แก้ไขเพิ่มเติรัฐธรรมนูญภายใต้กลไก

ในระบบรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นการ

แก้ไขเพ่ิมเติมเพียงบางส่วนหรือ 

ทั้งฉบับ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การเมืองแบบตัวแทน การรณรงค์

ทางการเมืองในช่วงก่อนการออก

เสยีงประชามติถือเป็นข้ันตอนสำาคญั

ประการหนึ่ง โดยองค์กรของรัฐ 

ทำาหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการ
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ออกเสียงประชามติโดยการจัด

กิจกรรมให้การแข่งขันระดมเสียง

สนบัสนนุของทกุฝ่ายดำาเนนิไปอย่าง

เท่าเทียมกัน ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างมี

บทบาทสำาคัญในการนำาเสนอข้อมูล 

ความคิดเห็น และเหตุผล ข้อโต้แย้ง 

ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง เพื่อ

ให้ประชาชนซึง่เป็นผู้มสีทิธอิอกเสยีง

ตดัสนิใจสนบัสนนุทางเลอืกของฝ่ายตน  

ซึ่ งการออกเสียงประชามติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ 

เทียบเคียงได้กับลักษณะนี้ และอีก

ลักษณะหนึ่ งคือ การออกเสียง

ประชามติเพื่อวางกรอบรัฐธรรมนูญ

ขึ้นใหม่ (constitution – framing) 

ซึ่งเป็นกลไกการออกเสียงประชามติ

ที่ปรากฏในกระบวนการสถาปนา

รัฐธรรมนูญใหม ่  ภายหลังจาก

รัฐธรรมนูญเดิมที่บังคับใช้มาส้ินสุด

ลง โดยจะปรากฏในกรณีที่ประเทศ

นั้นประสบวิกฤตการณ์ทางการเมือง

ภายในประเทศ และอยู่ภายใต้การ

ควบคุมอำานาจการปกครองอย่าง 

เป็นทางการโดยรัฐบาลเฉพาะกาล 

การออกเสียงประชามติดังกล่าว 

จงึเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการให้ม ี

รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่แทนรฐัธรรมนูญ 

ฉบบัเดมิทีส้ิ่นสภาพบงัคบัไป องค์กร

ของรฐัมบีทบาทในการกำากบัควบคมุ

การจัดการออกเสียงประชามติ ซึ่ง

การออกเสียงประชามติภายใต ้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่๒) พทุธศักราช 

๒๕๕๙ เทียบเคียงได้กับลักษณะนี้

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ เป ็นกฎหมายที่มี

เจตนารมณ์ให้คณะกรรมการการ

เลือกต้ังดำาเนินการจัดให้มีการออก

เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญตาม

มาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็น

กฎหมายทีใ่ช้บังคบัเฉพาะเพือ่ดำาเนนิ

การจัดให้มีการออกเสียงประชามติ

ร ่างรัฐธรรมนูญโดยมีบทบัญญัติ

มาตรา ๗ รับรองให้บุคคลมีเสรีภาพ

ในการแสดงความคิด เห็นและ 

เผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ออกเสียงได้โดยสุจริตและไม่ขัด 

ต่อกฎหมาย และเพื่อให้การจัดทำา

ประชามติเป ็นไปโดยสุจริตและ 

เที่ยงธรรม เกิดจากการลงมติตาม

เจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน 

โดยปราศจากการบิดเบือน บังคับ 

ข่มขู่ หรือจูงใจจากฝ่ายต่าง ๆ จึงได้

มีบทกำาหนดความผิดและโทษทาง

อาญาสำาหรบัผูท้ีก่่อความวุน่วายเพือ่

ให้การออกเสียงประชามติไม่เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยหรือดำาเนินการ

ต่าง ๆ ที่จะทำาให้การออกเสียง

ประชามติไม่เป็นไปโดยความสุจริต

และเที่ยงธรรมไว ้ในมาตรา ๖๑  

วรรคหนึง่ (๑) โดยมเีนือ้หาในการกำาหนด 

ความผดิทางอาญาสำาหรบัผูก่้อความ
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วุน่วายเพือ่ให้การออกเสยีงประชามติ 

ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วน

วรรคสอง มีลักษณะเป็นการอธิบาย

ความหมายของการก่อความวุ่นวาย

เพื่อให ้การออกเสียงประชามติ 

ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอัน 

จะเป็นความผิดตามมาตรา ๖๑  

วรรคหน่ึง (๑) ให ้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีผลเป็นการกำาหนด

กรอบการใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่

ของรฐั กล่าวคอื การกระทำาความผดิ

ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง (๑) 

ประกอบวรรคสอง จะต้องมีองค์

ประกอบความผิดดังนี้ (๑) ต้องมี

การกระทำา คอื การเผยแพร่ข้อความ 

ภาพ เสยีง ในสือ่หนงัสอืพมิพ์ วิทยุ 

โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ 

ช่องทางอื่นใด (๒) การเผยแพร่

ข้อความ ภาพ หรอืเสยีงดงักล่าว ต้อง

เข้าลักษณะท่ีผิดไปจากข้อเท็จจริง 

หรอืมลีกัษณะรนุแรง ก้าวร้าว หยาบคาย  

ปลุกระดม หรือข่มขู่ (๓) ผู้กระทำา

ต้องมีเจตนาธรรมดาในการกระทำา

ตามองค์ประกอบในข้อ (๑) และ 

ข้อ (๒) ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๙ และ (๔) ผู้กระทำาต้องมี

เจตนาพิเศษ โดยมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิ

ออกเสียงไม่ไปใช้สทิธอิอกเสยีง หรือ

ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่

ออกเสียง ด้วย ดังนั้น การพิจารณา

ว่าการกระทำาใดจะเป็นความผดิและ

ต้องรบัโทษตามวรรคสามหรอืวรรคสี่

หรือไม่ จะต้องนำาพฤติการณ์แห่ง

การกระทำาของบคุคลนัน้ มพจิารณา

ประกอบเจตนาธรรมดาและเจตนา

พิเศษด้วย 

 ตามหลักทั่วไป การกระทำาที่

จะเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา

นั้น กฎหมายจะใช้ถ้อยคำาที่ชัดเจน

แน่นอนเพือ่ให้ประชาชนเข้าใจความหมาย 

ของการกระทำาที่ต้องห้ามได้ แต่ใน

บางกรณีกฎหมายอาญาอาจจะใช้

ถ ้อยคำาท่ีชัดเจนแต่มีความหมาย 

ไม่เฉพาะเจาะจงเพือ่ให้ผูใ้ช้กฎหมาย

สามารถพิจารณาพฤติการณ์ของ

การกระทำาประกอบกับถ้อยคำาตาม

องค์ประกอบความผิดเพ่ือให้ได้ความ

หมายที่ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์

อันเป็นการอำานวยความยุติธรรม 

ในเร่ืองนั้น ๆ ได้ สำาหรับถ้อยคำา 

ที่ชัดเจนแต่อาจมีความหมายไม่

เฉพาะเจาะจงนี ้เป็นกรณทีีก่ฎหมาย

ไม่สามารถกำาหนดเหตุการณ์ที่จะ 

เกิดขึ้นในอนาคตได้ จึงต้องกำาหนด

ถ้อยคำาที่ มีความหมายไม่เฉพาะ

เจาะจงไว้ ต่อเมือ่เหตกุารณ์นัน้เกดิขึน้ 

จึงจะสามารถรู ้และเข ้าใจได ้ว ่า 
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*ย่อโดย นายภัทรพงษ์พันธ์ ศรีสะอาด 

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ กลุ่มงานคดี ๑ สำานักคดี ๑ 

เป ็น เหตุการณ ์ตาม ท่ีกฎหมาย

กำาหนดไว้หรือไม่ การกำาหนดถ้อยคำา

ในลักษณะดังกล่าวจึงมีความจำาเป็น

สำาหรับการอำานวยความยุติธรรม

และไม่ขัดกับหลัก “ไม่มีความผิด 

ไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมาย” และ

กฎหมายมักกำาหนดแต่โทษข้ันสูงไว้

โดยไม่มีอัตราโทษขั้นตำ่า เพื่อให้ศาล

จะได้ใช้ดลุพนิจิกำาหนดโทษให้เหมาะสม 

ตามสภาพจิตใจ และการกระทำา 

ประกอบกับสภาพแวดล้อมในขณะ

กระทำา ตลอดจนผลกระทบทีเ่กดิขึน้

จากการกระทำานัน้ ๆ  ได้ ซึง่ถ้อยคำาใน

บทบัญญัติดังกล่าว ที่ว่า “รุนแรง” 

“ก้าวร้าว” “หยาบคาย” “ปลกุระดม”  

หรอื “ข่มขู”่ เป็นถ้อยคำาทีช่ดัเจนแต่

มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจง ซึ่ง

ตราข้ึนเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ 

หรอืความเป็นอยูส่่วนตัวของบคุคลอืน่ 

เพื่ อรั กษาความสงบเรี ยบร ้อย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความ

เสื่อมทรามทางจิตใจ จึงไม่ใช่กรณีที่

กฎหมายบัญญัติความผิดและโทษ

ทางอาญาโดยใช้ถ้อยคำาทีเ่คลอืบคลมุ

หรือไม่ชัดเจน ในส่วนของโทษตาม

มาตรา ๖๑ วรรคสาม แม้มอัีตราโทษ

ข้ันสูงไม่เกินสิบปี แต่ก็ไม่ได้กำาหนด

อัตราโทษขั้นตำ่าไว้ เพ่ือให้ศาลจะได้

ใช้ดุลพินิจกำาหนดโทษให้เหมาะสม 

ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ต่อสื่อสาธารณะต่าง ๆ มีผลกระทบ 

ในวงกว้าง การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

การใช้ถ้อยคำาที่สุภาพ ไม่รุนแรง  

ไม่ก้าวร้าว ไม่หยาบคาย ย่อมจะ 

ส่งผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง ตรงตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายฉบับน้ีท่ีรับรองให้บุคคล 

มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

และเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัด 

ต่อกฎหมาย และพระราชบัญญัต ิ

ดังกล่าวก็ไม่ได้ห้ามการแสดงความ

คิดเห็นหรือเผยแพร่ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ 

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดง

ความคดิเหน็เกีย่วกบัร่างรฐัธรรมนญู

ได้ โดยการใช้เสรีภาพในการแสดง

ความคดิเหน็เกีย่วกบัร่างรฐัธรรมนญู

จะต้องเป็นไปโดยสจุรติ ภายใต้กรอบ

ของกฎหมาย และการแสดงความคดิ

เหน็ดงักล่าวจะต้องไม่มเีจตนามุง่หวงั

เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ

ออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง ทั้งจะ

ต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการก่อความ

วุ่นวาย หรือกระทบต่อความสงบสุข

และความปลอดภยัของสังคมโดยรวม 

เพ่ือให ้การดำาเนินการออกเสียง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อ

คุ ้มครองเสรีภาพของประชาชน 

ผู ้มี สิทธิออกเสียงประชามติ ให ้

สามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้โดยอิสระ

บทบัญญัติมาตรา ๖๑ วรรคสอง  

จึงเป็นบทบัญญัติที่จำากัดเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นเพียงเท่าที่

จำาเป็น เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ 

ความสงบเรียบร้อยหรอืศลีธรรมอันดี

ของประชาชน คุ ้มครองสิทธิและ

เส รีภาพของผู ้มี สิทธิออกเสียง

ประชามติ ไม่กระทบกระเทอืนสาระ

สำาคญัแห่งเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นของบุคคล และเป็นกฎหมาย

ทีม่ผีลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป รวมทัง้

มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด

กรณหีนึง่หรอืแก่บคุคลใดบุคคลหนึง่

เป็นการเจาะจง 

 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า 

พระราชบญัญติัว่าด้วยการออกเสยีง

ประชามติร ่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

๒๕๕๙ มาตรา ๖๑ วรรคสอง ไม่ขัด

หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ จงึไม่มี

ป ัญหาเกี่ ยวกับความชอบด ้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
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 อาจารย์กล่าวว่า เธอสามารถทำาให้เส้น ๓ ฟุต  

ยาวกว่าเส้น ๕ ฟุต ให้หรือเปล่า ไหนลองทำาให้ดูหน่อยสิ 

ลกูศษิย์หยดุคิดครูห่นึง่ แล้วกล็บรอยเส้นทีย่าว ๕ ฟตุ นัน้ 

ให้สั้นลงเหลือเพียง ๑ ฟุต ทำาให้เส้น ๓ ฟุตโดดเด่นขึ้นมา

แล้วศิษย์ก็ถามอาจารย์ และขอความเห็นว่า แบบนี ้

ถูกหรือเปล่าครับ เหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่สูงขึ้น

 อาจารย์เขกกบาลลูกศิษย์เบา ๆ  แล้วบอกว่า คนที่

จะยกตนเองให้สูงขึ้น โดยการทำาร้ายคู่แข่งนั้น ไม่ใช่วิธ ี

ที่ถูกต้อง

ข้อคิด สะกิดใจ

ยกตัวเองขึ้น
โดยไม่ลดคนอื่นลง*

อาจารย์คนหนึ่งชวน 
ลกูศษิย์เดินเล่นทีช่ายหาด 
อาจารย์ได้เร่ิมสอนลกูศษิย์ 
ด้วยการใช้ไม้เท้าขีดเส้น
สองเส้นลงไปบนผนืทราย 
เป็นเส้นคูข่นาน ยาว ๕ ฟุต  
และ ๓ ฟุต ตามล�าดับ

ถ้าเลือกใช้วิธีนี้ ชีวิต
เธอก็มีแต่จะล้มเหลว 
ไม่พัฒนา ทางที่ดีควร
เลือกวิธีที่จะยกตัวเอง
ข้ึน โดยไม่ไปลดคนอืน่ลง
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*ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.kwamru.com/242

 “คนทีพ่ยายามจะเล่ือนตัวเองขึน้ไป โดยการฆ่าน้อง 

ฟ้องนาย และขายเพือ่น ถงึแม้จะทำาให้สำาเร็จ แต่นัน่กเ็ป็น

ความสำาเรจ็ทีป่ราศจากเกยีรตคิณุ ไม่อาจเอ่ยอ้างได้อย่าง

เต็มภาคภูมิ การเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยวิธีที่ไม่ชอบธรรม 

กับการเลื่อนตัวเองข้ึนไปโดยปล่อยให้คนอื่นได้ก้าวไป 

ตามวิถีทางของเขา อย่างเสรีนั้นย่อมมีผลลัพธ์ที่ต่างกัน”

 “หากไร้คู ่แข่งแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมี

ศักยภาพในการทำางานขนาดไหน ไม่มีอัปลักษณ์ก็ไม่รู้จัก

สวยงาม”

 “นักสู้ที่ดีมักชื่นชมคู่ต่อสู้ที่เข้มแข้ง เพราะคู่ต่อสู ้

ที่อ่อนแอ จะทำาให้ชัยชนะของเขาไม่ยั่งยืนยง ดังนั้นเมื่อ

ได้พบกบัคูแ่ข่งทีแ่กร่ง และฉลาดลำา้ กย็ิง่ทำาให้เรารู้จกัขยบั

ตัวเองขึ้นไปให้สูงส่งยิ่งขึ้น”

การเลื่อนตัวเองข้ึนพร้อมกับ
ลดคนอื่นลง เธออาจจะชนะ  
แต่ก็มีศัตรูตามมาด้วย แต่การ
เลื่อนตัวเองข้ึนโดยไม่ไปลดคน
อื่นลง เธออาจเป ็นผู ้ ชน ะ  
พร้อมกับยังมีเพื่อนแท้เพิ่มข้ึน 
และหนึ่งในนั้นอาจเป ็นคู ่แข ่ง 
ของเธอเองด้วย”

“

“

จงอย่าคิดว่าคู่แข่งของ
เธอคอืศตัรู แต่ให้คดิว่า
เป็นครูของเธอ ที่เธอ 
จะต้องพัฒนาตนเองให้
เทยีบเท่าหรือดีกว่า ทีจ่ะ
ท�าให้เธอได้ก้าวไปข้าง
หน้าอย่างสง่างาม

 แล้วอาจารย์ก็ขีดเส ้น  

๒ เส้น ให้เท่าเดิม คือ ๓ ฟุต 

และ ๕ ฟุต จากนั้น อาจารย์

ก็สาธิตให้ดูด้วยการขีดเส้น  

๓ ฟุตให้ยาวขึ้นเป็น ๑๐ ฟุต 

แล้วพูดว่า 
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ขายฝาก
เปลี่ยนชีวิต*

 ปัจจบัุนรปูแบบของธรุกจิการให้กูย้มืเงนิ

มีหลากหลายรูปแบบซึ่งมักพบเห็นทั่วไปตาม

เสาไฟฟ้าหรือตาม ตู ้โทรศัพท์สาธารณะ  

ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินด่วน จำานอง หรือ

ขายฝาก แต่หากผู้ใช้บริการขาดความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกับการรบับรกิารดงักล่าวอาจทำาให้

ตกเป็นเหยื่อนายทุนหรือผู้ประกอบธุรกิจให้

บริการเหล่านี้เอารัดเอาเปรียบได้ 

 หลายคนอาจคุ ้นเคยกับข้อความว่า  

“ที่นี่รับขายฝากที่ดินอย่างเดียว” และลูกหนี้

บางรายแม้จะไม่รูม้าก่อน ว่าการขายฝากเป็น

อย่างไรแต่กย็อมทำาทกุวถิทีางเพือ่ขอให้ได้เงินมา

โดยไม่ได้นึกถึงเวลาไถ่ถอนว่าจะสามารถ

ไถ่ถอนทรพัย์สนินัน้คืนมาได้หรือไม่ พอมารูต้วั

อกีทกีอ็าจสายไปเสียแล้ว ...คราวนีจ้งึขอหยบิ

ประเด็นเรื่องการขายฝากมาเป็นเกร็ดความรู้

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนจะทำา

สัญญาขายฝากกัน

นานาสาระ

การขายฝาก 
คือ การซ้ือขายอย่างหนึ่ง
ซ่ึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
ตกเป็นของผู้ซ้ือฝากทันที 
แต่มีข้อตกลงว่าผู้ขายฝาก
สามารถไถ่ถอนทรัพย์คืนได้
ภายในเวลาที่ก�าหนด โดย 
ข้อตกลงให้ไถ่ถอนทรัพย์
คืนนั้ นจ ะต ้องตกลงกัน 
ในขณะท�าสัญญาขายฝาก
เท่านั้น
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หากผู้ซื้อฝากอ้างว่าจะขยายเวลาไถ่ถอนให้ อย่าเพิ่งหลง

เชือ่จนกว่าจะได้มกีารจดทะเบยีนขยายระยะเวลาไถ่ถอน 

นอกจากนี ้หากผู้ซ้ือฝากบิดพร้ิวไม่ยอมรับสินไถ่ ผู้ขายฝาก

ต้องนำาเงินที่ต้องชำาระไปติดต่อขอวางทรัพย์ ที่สำานักงาน

วางทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในกรมบังคับคดี สำานักงานบังคับคดี

จังหวัด หรือศาลจังหวัดกรณีไม่มีสำานักงานวางทรัพย์ 

เพียงเท่านี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีขายฝากก็จะกลับมา

เป็นของผู ้ขายฝากตามเดิม ต้ังแต่เวลาท่ีผู ้ขายฝาก 

ได้ชำาระเงินค่าสินไถ่หรือวางทรัพย์ทันที

 จากทีก่ล่าวมาแล้วน้ันจะเห็นได้ว่าปัญหาการขายฝาก

ที่เกิดขึ้นน้ันส่วนมากเกิดขึ้นจากความไม่รู ้และความ 

ไม่ระมดัระวงัของผูข้ายฝาก ดงันัน้หากจะทำาสญัญาขายฝาก

จึงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา

และเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนด้วย

*ขอขอบคุณข้อมูลจาก
นางสาวศรัณย์ภัทร เตจ๊ะ  สำานักกฎหมาย สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=9553

  ปัญหาทีเ่กดิขึน้บ่อยและผูข้ายฝากมกัถกูเอารดัเอา

เปรียบ คือ เรื่องการกำาหนดสินไถ่ แต่เดิมผู้ขายฝาก 

และผู ้ซื้อฝากสามารถตกลงกันได้ว่าจะกำาหนดสินไถ่

จำานวนเท่าไร ซึ่งส่วนมากเป็นอัตราที่สูงกว่าการให้กู้โดย

ปกติ ที่กฎหมายได้ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการห้าม

เรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา ซึง่ต่อมากฎหมายได้มกีารแก้ไขว่า

ถ้าไม่กำาหนดสินไถ่ไว้ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝาก หรือถ้า

กำาหนดสินไถ่กันไว้จะต้องกำาหนดไม่เกินราคาขายฝาก 

รวมกับประโยชน์ตอบแทนร้อยละ ๑๕ ต่อปี เช่น ทรัพย์

ที่ขายฝากไว้ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท กำาหนดเวลาไถ่ ๑ ปี 

สินไถ่ที่จะตกลงกันต้องไม่เกิน ๑๑๕,๐๐๐ บาทต่อปี  

ถ้าตกลงกนัเกินกว่านัน้ให้ปรบัลดลงเหลอืร้อยละ ๑๕ ต่อปี

 อีกทัง้ปัญหาเรือ่งกำาหนดเวลาไถ่ถอนทรพัย์ ผูข้ายฝาก

ไม่นำาเงินมาชำาระตามกำาหนดเวลาทำาให้กรรมสิทธิ ์

ในทรพัย์สนิทีข่ายฝากนัน้จะตกเป็นของผูร้บัซือ้ฝากทนัที 

ซึ่งกฎหมายกำาหนดเวลาไถ่ถอนทรัพย์เอาไว้หากเป็น

อสังหาริมทรัพย์กำาหนดให้ไถ่ถอนภายในเวลา ๑๐ ปี  

ส่วนสังหาริมทรัพย์กำาหนดให้ไถ่ถอนภายในเวลา ๓ ปี  

แต่หากมกีารตกลงขยายกำาหนดเวลาไถ่ถอนจะต้องมหีลกัฐาน

เป็นหนังสือว่าได้มีการขยายเวลากันและต้องนำาไปจด

ทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่และต้องตกลงกันก่อนครบกำาหนด

ระยะเวลาไถ่ถอนด้วย ผูข้ายฝาก จงึต้องระวงัเป็นอย่างย่ิง

เพราะหากละเลยหรือทำาสัญญาขายฝากโดยลืมคำานึงถึง

ความสามารถในการไถ่ถอนอาจทำาให้ทรพัย์สนิทีข่ายฝาก

ไว้นั้นหลุดมือไปได้ง่าย ๆ

  ดังน้ันผู้ขายฝากจึงต้องนำาเงินพร้อมดอกเบี้ยไป

ชำาระแก่ผู้ซ้ือฝากภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญาและ 

“ก่อนคิดท�าธุรกรรม ไตร่ตรองสักนิด
 ..ขายฝาก เปลี่ยนชีวิต”
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เที่ยวแปดริ้วทั้งที  
ต้องไหวพ้ระพิฆเนศ
ให้ครบทั้ง ๓ ปาง*

แปดริ้ว ถ่ินพระพิฆเนศ 
เมืองนี้มีชื่อเสียงโดดเด่น
ในเร่ืองของพระพิฆเนศ
องค์ใหญ่ ซึ่งเรารู้จักกันดี
อยูแ่ล้ว โดยเฉพาะวดัสมาน
รัตนาราม ซ่ึงเป็นพระพฆิเนศ 
ปางนอนเสวยสขุ แต่นอกจาก 
ปางนอนแล้วยังมีปางนั่ง
และปางยืน เรียกได้ว่าครบ 
ซ่ึงแต่ละปางสร้างได้อลงัการ 
และองค์ใหญ่ยกัษ์ เหน็แล้ว
ชวน ให ้ ต ะ ลึ ง ใ นคว าม
งดงาม เมื่อมาถึงแปดร้ิว
ทั้งทีมีเวลา ๑ วัน เราก็
ต้องมาไหว้ให้ครบทัง้ ๓ ปาง 
เพ่ือความเป็นสริิมงคลกับชวีติ

แปดริ้ว

สรรหามาฝาก
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*ขอขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.paiduaykan.com/travel/เที่ยวแปดริ้ว

พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร
 เริ่มจากปางแรกเมื่อเดินทาง 
มาจากกรุงเทพจะถึงก่อน น่ันก็คือ  
พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร	ซึ่งตั้ง
อยูใ่นวดัโพรงอากาศ	อ.บางน�า้เปรีย้ว  
เมื่อเข้าสู ่ถนนสายที่มุ ่งหน้าไปยังวัด 
จะสะดุดตากับเจดีย์สีทองอร่ามและ
องค์พระพิฆเนศปางนัง่เคยีงข้างอโุบสถ 
โดดเด่นมาแต่ไกล เป็นอีกหนึ่งวัด 
ที่สวยงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
ประชาชน สิ่งโดดเด่นของวัดก็คือ พระ
อโุบสถมหาเจดย์ีขนาดใหญ่สทีองอร่าม 
เม่ือเข้ามาถึงบริเวณวัดจะสัมผัสได้ถึง
อากาศทีค่่อนข้างปลอดโปร่งเยน็สบาย
เนื่องจากมีลมพัดเย็นตลอดเวลาสมชื่อ 
วัดโพรงอากาศ ส่วนด้านในอุโบสถนั้น
มีพระประธาน เป็นหลวงพ่อพระพุทธ
โสธรประดิษฐานอยู่ให้เราได้กราบไหว้ 
และที่ขาดไม ่ได ้ เมื่อมาถึงวัดโพรง
อากาศ คือ ต้องมาไหว้พระพิฆเนศปาง
นัง่ประทานพรทรงเคร่ืองประดับงดงาม 
ซึ่ง หมายถึงความยิ่งใหญ่แห่งความ
ผาสุกและความสำาเร็จให้กับสาวกของ
พระองค์ เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
อีกด้วย

 สถานต่ีอไป วดัสมานรตันาราม 

ตั้งอยู่ในอำาเภอบางคล้า ถือว่าเป็นวัด 

ทีค่งไม่ต้องเขียนอธบิายอะไรมากเพราะ

เป ็นวัดชื่อดังและเด ่นในเรื่องของ 

องค์พระพิฆเนศในลำาดับต้น ๆ ของ

ประเทศไทย เป็นพระพฆิเนศปางนอน

เสวยสุข ลักษณะก่ึงนั่งนอนตะแคง  

โดยพระหตัถ์ซ้ายถอืงาทีห่กั พระหตัถ์ขวา

ถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 

๓๒ ปาง ให้ได้ขอพรสกัการะ ความหมาย 

 เดนิทางมาถึงอำาเภอคลองเขือ่น 
อุทยานแห่งชาติพระพิฆเนศ ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระพิฆเนศองค์ยืนเนื้อ
สำาริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 
๓๐ เมตร หากรวมแท่นประดิษฐานจะ
มีความสูงรวมกันเกือบ ๔๐ เมตร  
โดดเด่นท่ามกลาง ธรรมชาติของสวน
เกษตรของชาวบ้าน พระพฆิเนศองค์ยนื 
เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์
ของแผ่นดนิไทย เนือ่งจากประตมิากรรม 
ของพระพฆิเนศองค์นีม้สีิง่ทีโ่ดดเด่น คอื 
พระหัตถ์ท้ัง ๔ ถือ พืชพรรณและ
ธญัญาหาร ดงันี ้กล้วย ยอดอ้อย มะม่วง 
ขนุน และท่ีพระบาทมีหนูกอดลูก
มะพร้าวซึง่มคีวามหมาย คอื ความอดุม
สมูบรณ์ของแผ่นดิน ซึ่งการจัดสร้าง 
จะต้องมกีารหล่อในแต่ละส่วนขององค์
พระพิฆเนศ จำานวนท้ังสิ้น ๘๕๔ ชิ้น  
ในแต่ละคร้ังทีห่ล่อชิน้ส่วนองค์พระพฆิเนศ 
จะมพีระเกจอิาจารย์นัง่ปรกอธษิฐานจติ 
และในการหล่อ องค์พระพิฆเนศวาระ
ต่าง ๆ มีการอัญเชิญเทพอย่างถูกต้อง
ตามหลักพิธีกรรม

ไหว้พระพฆิเนศองค์ใหญ่ครบท้ัง ๓ ปาง 
ในเมืองแปดริว้แล้ว แถมยังได้เข้าวดัท�าบญุกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่าง  

มาแปดริ้วแค่วันเดียว มาครั้งนี้อิ่มบุญ อิ่มใจจริง ๆ

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข 

พระพิฆเนศองค์ยืนปางสัมฤทธิ์

ของพระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข คือ 

ความสุขสบาย ความสุขบริบูรณ์มั่งคั่ง

พร ้อมทุกด ้ าน รื่ นรมย ์  ไร ้ ทุกข ์  

ไร้ความ เศร้าหมอง อิ่มหนำาสำาราญ  

มีกิน มีโชคลาภ จะนำาความสุขสบาย 

มาสู่ผู ้บูชา นอกจากพระพิฆเนศแล้ว 

ภายในวัดสมานรตันารามยงัมจุีดทำาบุญ

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้มากมาย
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รอบรั้วศาลรัฐธรรมนูญ
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	 นายนุรักษ์	 มาประณีต	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 พร้อมด้วยคณะตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ	 และผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ 
เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม	 ถวายพระพรชัยมงคล	 แสดงถึงความจงรักภักดีและ 
สำ านึ ก ในพร ะมห าก รุณา ธิคุณ	 เนื่ องในโอก าสมห ามงคล เฉ ลิมพร ะชนมพรรษา	 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	๗	รอบ	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	สถานีวิทยุ	 
โทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	๕	ถนนพหลโยธิน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	
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	 น ายนุ รั กษ์ 	 ม าปร ะณีต	 ปร ะธ านศ าล รัฐธรรมนูญ	 พร้อม ด้วยตุล าก าร
ศาลรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งประกอบด้วยนายจรัญ	 ภักดีธนากุล	 นายปัญญา	 อุดชาชน	 
น ายนค รินท ร์	 เมฆ ไตร รัต น์	 น า ย ทวี เ กี ย ร ติ 	 มี น ะ ก นิ ษ ฐ 	 ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ 
(Mr.Glyn	 T.Davies)	 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำ านาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกา 
ประจำาประเทศไทย	 เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ใหม่	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๓	 
สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	 
๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร	
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	 นายนุรักษ์	 มาประณีต	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	
ซึง่ประกอบด้วยนายอดุมศกัด์ิ	นติมินตรี	นายทวเีกยีรต	ิมนีะกนษิฐ	นายวรวทิย์	กงัศศเิทยีม 
นายบุญส่ง	 กุลบุปผา	 นายปัญญา	 อุดชาชน	 ให้การต้อนรับ	 H.E	 Mr.Ning	 Fukui	
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทยและคณะ	 ในโอกาสที่เดินทางมาเยือน
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และสร้างความร่วมมือระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ
และสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๓	 สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร	
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	 นายนรัุกษ์	 มาประณตี	 ประธานศาลรัฐธรรมนญู	 พร้อมด้วยนายวรวทิย์	 กงัศศเิทยีม	 
นายนครินทร์	เมฆไตรรัตน์	ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู	ให้การต้อนรับ	H.E.	Mr.Noh	Kwang-il	 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำาประเทศไทย	ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ	ณ	ห้องรับรอง	
ชั้น	 ๓	 สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 
๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร	
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	 นายนรัุกษ์	มาประณตี	ประธานศาลรัฐธรรมนญู	ให้การต้อนรับ	Prof.	Dr.	Gerhart	Holzinger 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย	และคณะ	เพื่อหารือแลกเปลี่ยน	ข้อคิดเห็น
ทางวชิาการและลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ	(MOU)	ระหว่างศาลรัฐธรรมนญู 
แห ่งราชอาณาจักรไทยกับศาลรัฐธรรมนูญแห ่งสาธารณรัฐออสเตรีย	 โอกาสนี	้ 
Prof.	Dr.	Gerhart	Holzinger	ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย	ให้เกียรติ
บรรยายพิเศษ	หัวข้อ	The	role	of	the	Constitutional	Court	of	the	Republic	of	
Austria	 on	 the	Protection	of	Human	Rights	ณ	ศาลรัฐธรรมนูญ	ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระ เกียรติ	 ๘๐	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	 อาคารราชบุรี ดิ เรกฤทธ์ิ	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร	
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	 นายนรัุกษ์	 มาประณตี	 ประธานศาลรัฐธรรมนญู	 พร้อมด้วยนายทวเีกยีรต	ิ มนีะกนษิฐ	 
นายปัญญา	 อุดชาชน	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 และผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้ให้การต้อนรับ	 Dr.Janedjri	 M.Gaffar,M.Si.,	 เจ้าหน้าที่พิเศษประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย	 เพื่อหารือข้อราชการ 
ในประเด็นการจัดตั้งสำานักงานเลขาธิการถาวรของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่า
แห่งเอเชีย	ณ	ศาลรัฐธรรมนูญ	ชั้น	๙	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	
๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร
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	 นายนุรักษ์	มาประณีต	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	
และข้าราชการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 เข้าร่วมประชุมใหญ่คร้ังที่	 ๓	 ของสมาคม 
ศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย	 (AACC)	ซึ่งจัดขึ้น	ณ	 เมือง	Nusa	Due	 
จังหวัดบาหลี	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

จดหมายข่าว สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับพิเศษประจำาปี ๒๕๕๙ 31



	 นายนุรักษ์	 มาประณีต	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ให้เกียรติเป ็นประธานในพิธี 
เป ิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ	 เ ร่ือง	 “ป ัญหาสิ่งแวดล ้อมและการละ เมิดสิทธิ 
ในสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ”	 ซึ่งสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด	 
อาเดนาวร์	 ประจำาประเทศไทย	 จัดข้ึนโดยมี	 Mr.	 Michael	 Winzer	 ผู ้แทนมูลนิธิ 
คอนราด	 อาเดนาวร์	 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา	 และในงานดังกล่าวกำาหนดให้มีกิจกรรม
การอภปิรายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	โดยมวีทิยากร	ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.	บรรเจดิ	สงิคะเนต	ิ
คณบดีคณะนิติศาสตร์	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 นายไพโรจน์	 พลเพชร	 
ผู้อำานวยการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม	 นางสาววรนุช	 สวยค้าข้าว	 เลขานุการสำานัก 
สิ่งแวดล้อม	 กรุงเทพมหานคร	ณ	 ห้องแกรนด์บอลลูม	 ชั้น	 ๔	 โรงแรมพูลแมน	 แกรนด์	
สุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	
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	 นายนรัุกษ์	มาประณตี	ประธานศาลรัฐธรรมนญู	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธีิเปิดการสมัมนา
ทางวิชาการ	เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ	๑๘	ปี	เรื่อง	มุมมองร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่	 โดยมีนายมีชัย	 ฤชุพันธุ์	 ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 กล่าวปาฐกถาพิเศษ	 
และการอภิปรายในหัวข้อ	 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้อะไรกับประเทศชาติและประชาชน	 
ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชัน้	๔	โรงแรมมริาเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชัน่	หลกัสี	่กรุงเทพมหานคร
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 นายนุรักษ์	 มาประณีต	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	
ผู้บริหารและข้าราชการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ร่วมพิธีทำาบุญเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญ
ครบรอบ	๑๘	ปี	ณ	ห้องพระ	ชั้น	๙	สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต	ิ๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	ถนนแจ้งวฒันะ	กรุงเทพมหานคร
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	 นายจรัญ	 ภักดีธนากุล	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 
โครงการ	และบรรยายพิเศษในหัวข้อ	“การสร้างระบบงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	
และค่านิยมอย่างยั่งยืน”เสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 และค่านิยม	 ให้กับข้าราชการ	 
ลูกจ ้างสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 และผู ้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๙	สำานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษา	 
๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร
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	 นายพิมล	 ธรรมพิทักษ์พงษ์	 เลขาธิการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ให้การต้อนรับ	 
Mr.	 Michael	 Winzer	 ผู้แทนมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์	 ประจำาประเทศไทย	 ในโอกาสพบปะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือกรอบความร่วมมือทางวิชาการ	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 
พร้อมนี้ได้จัดให้มีพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน	 ณ	 ห้องประชุม 
ชั้น	 ๔	 สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต	ิ 
๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร	
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