วารสารศาลรัฐธรรมนูญ

Constitutional Court Journal

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Office of The Constitutional Court

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
Constitutional Court Journal
ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน 2557
ISSN 1513 - 1246
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Office of the Constitutional Court
พิมพ์ครั้งที่ 1
จ�ำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม
เมษายน 2557
ราคา 120 บาท
พิมพ์ที่ : บริษัท พี. เพรส จ�ำกัด
129 ซอยแยกซอยศิริพจน์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2742-4754-5

บทบรรณาธิการ
ก้าวสู่ปีที่ 16 ของวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะเป็นสื่อทางวิชาการส�ำหรับเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชนและกฎหมายอื่น ๆ รวมถึง
เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
และภารกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามปณิธานที่มุ่งมั่นภายใต้ค�ำขวัญที่ว่า “ยึดหลักนิติธรรม
ค�้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” ตลอดมา
เนื้อหาสาระของวารสารศาลรัฐธรรมนูญปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม – เมษายน 2557
ได้คัดสรรบทความทางวิชาการที่มีคุณค่าด้านกฎหมาย โดยเฉพาะบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย บทความเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพ
ของพลเมืองอเมริกันภายใต้หลักประชาธิปไตย” โดย นายปัญญา อุดชาชน ที่ปรึกษาส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ บทความเรื่อง “Same Sex Marriage and Legal Equality in The World”
โดย นายนันทพล ไข่มุกด์ เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุพจน์ ไข่มุกด์) บทความเรื่อง
“สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)” โดย นายภาสพงษ์ เรณุมาศ
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานคดี 5 ส�ำนักคดี 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บทความเรือ่ ง “การปฏิวตั ิ รัฐประหาร
กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร และรูปแบบ
และกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย” โดย นายอดิเทพ
อุยยะพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานงานคดี 1 ส�ำนักคดี 5 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
บทความเรื่อง “สื่อ – ศาล – การเมือง” ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน” โดย นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 5 กลุ่มงาน
วิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากบทความวิ ช าการที่ ไ ด้ น� ำ เสนอดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว กองบรรณาธิ ก ารยั ง ได้ น� ำ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับความสนใจจากแวดวงวิชาการและประชาชนทั่วไป มาน�ำเสนอไว้ใน
วารสารศาลรัฐธรรมนูญปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม – เมษายน 2557 ด้วย คือ ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2557 เรื่อง ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 เพือ่ ให้ผสู้ นใจได้ศกึ ษาค้นคว้าหรือใช้ประโยชน์ในการเพิม่ พูนความรูแ้ ละอ้างอิงในทางวิชาการ
ได้สะดวกยิ่งขึ้น
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ท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้กรุณาติดตามมาโดยตลอดและให้ความ
อุปการคุณวารสารศาลรัฐธรรมนูญด้วยดีเสมอมา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านในการศึกษาค้นคว้าและต่อยอดความรู้ในทางวิชาการเพิ่มเติมบ้างไม่มาก
ก็ น ้ อ ย ทั้ ง นี้ หากมี ข ้ อ เสนอแนะประการใดอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การจั ด ท� ำ วารสารฯ แล้ ว
กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง
บรรณาธิการ
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สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกันภายใต้หลักประชาธิปไตย

สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
ดร.ปัญญา อุดชาชน*
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึง่ ทีค่ วรศึกษาเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพ ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
มีรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่าเป็นเอกสารส�ำคัญด้านกฎหมายมหาชน แล้วยังเป็นประเทศอภิมหาอ�ำนาจที่มี
ประชากรอาศัยอยูร่ ว่ มกันได้อย่างหลากหลายทัง้ ในด้านเชือ้ ชาติ ได้แก่ ชาวอเมริกนั และผูอ้ พยพต่างชาติ
เช่น เม็กซิกัน จีน สหภาพโซเวียต ฟิลิปปินส์ อัฟริกัน และอินเดีย เป็นต้น รวมทั้งสิ้นประมาณ
280 ล้านคน และในด้านสีผิว เช่น ผิวขาว ผิวด�ำ และอื่น ๆ เป็นต้น แต่ความเป็นพหุสังคมดังกล่าว
หาได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การเคารพกฎหมาย การมีวินัยในธรรมเนียมปฏิบัติ วิถีชีวิต
ตลอดจนการพัฒนาการเมือง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นมูลเหตุที่ผู้เขียนน�ำมาศึกษา

1. รากฐานแนวความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
หากพิจารณาทีม่ าของแนวความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพจะมีทมี่ า 3 ทาง คือ มาจากนักปรัชญา
การเมือง มาจากการปฏิวัติทางการเมืองการปกครอง และมาจากรัฐธรรมนูญนิยม
1.1 แนวความคิดมาจากนักปรัชญาการเมือง
ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) หมายถึง ความพยามที่จะทดแทนความเห็นใน
เรือ่ งธรรมชาติของสิง่ ทีเ่ ป็นการเมืองทีย่ งั เป็นความพยายามทีจ่ ะรูท้ งั้ ธรรมชาติของสิง่ ทีเ่ ป็นการเมือง และ
ระเบียบทางการเมืองที่ถูกที่ดีด้วยพร้อม ๆ กัน1 นักปรัชญาการเมืองที่มีอิทธิพลกับแนวความคิดในสิทธิ
และเสรีภาพ เช่น ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ทฤษฎีเสรีนิยมประชาธิปไตย และทฤษฎีอนุรักษ์นิยม
เป็นต้น
1) ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ เช่น เซนต์ ออกัสตีน (Saint Augustin) ได้แบ่งสังคมมนุษย์
ออกเป็น 2 ประเภท คือ นครของพระเจ้า (The city of god) โดยคนดีจะอาศัยอยู่ในนครนี้ และ
นครของโลกนี้ (The city of thin world) โดยเป็นนครของคนเลว แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับนครของ
โลกนี้ อ�ำนาจทุกอย่างจะมาจากพระเจ้าทั้งหมด ผู้ปกครองมีหน้าที่ปกครองโดยการออกค�ำสั่งปกครอง
* ที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 11 ชช.
1
Aristotle. Politics. Benjamin Sowett Translated (New York : Random Howa), 1943, Book 1, ch.2. p.55.
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ด้วยความดีและความยุติธรรมและอ�ำนาจต้องได้รับการยอมรับจากคนในสังคม2 จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่า
ผู้ปกครองจะปกครองในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าก็ตามแต่ประชาชนยังมีสิทธิเสรีภาพในการ
ปกครองโดยการใช้อ�ำนาจของผู้ปกครองจะต้องเกิดจากการยอมรับของประชาชนด้วย แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางด้านการเมือง นักทฤษฎีการเมืองที่ส� ำคัญอีกท่านหนึ่งคือ เซนต์ โทมัส
อไควนัส (Saint Thomas A’ Aquinus) ซึ่งมีแนวความคิดได้รับอิทธิพลจากอริสโตเติล ที่กล่าวว่ามนุษย์
เป็นสัตว์สังคมมีความจ�ำเป็นที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย
ธรรมชาติ รัฐจะออกกฎหมายที่ขัดแย้งกับกฎหมายธรรมชาติไม่ได้ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะขัดขืน
และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หากกฎหมายที่ออกมาขัดต่อกฎหมายธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่า ประชาชน
มีสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติที่พระเจ้าให้มาอยู่แล้ว การที่รัฐจะออกกฎหมายเพื่อจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลตามธรรมชาติ ถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรม ดังนั้น จึงถือได้
ว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติมาแล้วตั้งแต่ก�ำเนิด ได้รับการคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพตาม
ธรรมชาติโดยเป็นรากฐานของการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐไม่ให้รัฐออกกฎหมายตามอ�ำเภอใจของตนเองได้
2) ทฤษฎีเสรีนิยมประชาธิปไตย เช่น จอห์น ล็อค (John Locke) ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean
Jacques Rousseau) และมองเตสกิเออ (Montesquieu) เป็นต้น จอห์น ล็อค ได้ปฏิเสธลัทธิเทวสิทธิ์
และเชื่อว่าโดยธรรมชาติมนุษย์จะมีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ทุกคนมีเสรีภาพจะกระท�ำอะไรก็ได้
ภายในขอบเขตของกฎหมายธรรมชาติ เช่น สิทธิในทรัพย์สินและมีความเสมอภาคกัน จากสิทธิและ
เสรีภาพที่แต่ละคนมีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ละคนจะสละสิทธิและเสรีภาพของตนเองเพื่ออยู่ภายใต้
อ�ำนาจรัฐโดยลักษณะสัญญาประชาคม (Social Contract) และขณะเดียวกันรัฐจะต้องปกครองด้วย
ความชอบธรรมเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามธรรมชาติ ดังนัน้ หากรัฐใช้อ�ำนาจเกินขอบเขต
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ ประชาชนก็มีสิทธิที่จะขัดขืนการใช้อ�ำนาจรัฐ ได้จากอิทธิพลตามแนวความคิดของ
ล็อคดังกล่าวได้มอี ทิ ธิพลต่อการปฏิวตั ใิ นอเมริกาและฝรัง่ เศสต่อมา และเป็นการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย ฌอง ฌาค รุสโซ มองว่าประชาชนทุกคนได้มอบสิทธิและเสรีภาพของ
ตนให้อยู่ภายใต้เจตจ�ำนงทั่วไป (General Will) กล่าวคือ อยู่ภายใต้ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม
และแต่ละคนจะมีภาระผูกพันกันทั้งหมดในประชาคมความเสมอภาคกัน ดังนั้น ฌอง ฌาค รุสโซ
จะให้ความส�ำคัญกับเจตจ�ำนงร่วมกันของประชาชน จึงส่งผลให้ประชาชนใช้สิทธิและเสรีภาพโดยตรง
ในรูปลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงส่วนมองเตสกิเออเชื่อว่าเสรีภาพในการกระท�ำ
สิ่งใดที่ปราศจากความรับผิดชอบมิใช่เสรีภาพที่แท้จริง เสรีภาพในความหมายที่แท้จริงคือเสรีภาพ
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ภายใต้กฎหมายที่อนุญาตให้กระท�ำในสิ่งที่ควรกระท�ำและห้ามกระท�ำในสิ่งที่ไม่ควรกระท�ำ 3 ดังนั้น
รัฐจึงสามารถออกกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ แต่การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพต้อง
เป็นกรณีจ�ำเป็นและเหมาะสมเท่านั้น เขาจึงเชื่อมั่นในทฤษฎีการแบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตย
3) ทฤษฎีอนุรักษ์นิยม เช่น เอ็ดมัน เบอร์ก (Edmund Burke) ได้ให้ทรรศนะว่า หาก
สิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติไม่อยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์หรือระเบียบของสังคมโดยสามารถกระท�ำอะไรก็ได้
ตามอ�ำเภอใจจะเป็นสิ่งที่อันตรายและไร้ค่า สิทธิและเสรีภาพที่มีคุณค่าและสมควรรักษาเอาไว้จะต้อง
เป็นสิทธิและเสรีภาพที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบของสังคม โดยสิทธิและเสรีภาพประเภทนี้เป็น
สิ่งที่จะน�ำมาสู่ประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ เอ็ดมัน เบอร์ก
มองว่าสิทธิและเสรีภาพที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่ในกรอบของสังคมการเมืองเท่านั้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเขา
ได้ปฏิเสธสิทธินอกสังคมการเมือง ได้แก่ สิทธิตามธรรมชาตินั่นเอง ถือได้ว่าเป็นการท้าทายทฤษฎี
ธรรมชาตินิยมที่ได้ยึดถือกันมาเป็นเวลานาน
1.2 แนวความคิดมาจากการปฏิวัติการเมืองการปกครอง
การปฏิวัติการเมืองการปกครองที่ส�ำคัญที่ถือได้ว่าเป็นรากฐานแนวความคิดว่าด้วยสิทธิ
และเสรีภาพ ได้แก่ การประกาศเอกราชและร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 เหตุการณ์ที่
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ดั ง กล่ า วได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวความคิ ด ของจอห์ น ล็ อ ค เกี่ ย วกั บ
แนวความคิ ด เสรี นิ ย มประชาธิ ป ไตยอี ก ทางหนึ่ ง การประกาศเอกราชและร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
สหรั ฐ อเมริ ก า ค.ศ. 1787 มี ค� ำ ประกาศอิ ส รภาพของสหรั ฐ อเมริ ก า (The Declaration of
Independence) เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีความส�ำคัญมากทางด้านกฎหมายมหาชน ทั้งนี้
เนื่องจากได้พูดถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สาเหตุของการประกาศอิสรภาพ
ของสหรัฐอเมริกามาจาก 13 มลรัฐ อาณานิคมไม่ยอมขึ้นกับอังกฤษซึ่งเป็นเมืองแม่ จึงเกิดสงครามขึ้น
ระหว่างทหารของอังกฤษกับทหารของมลรัฐอาณานิคม สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองตาม
ค�ำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ดังตัวอย่างดังนี้ เมือ่ ปรากฏว่ามีความจ�ำเป็นทีป่ ระชาชนชาติหนึง่
จ�ำต้องเลิกล้มความสัมพันธ์ทางการเมืองที่เคยมีกับประชาชนอีกชาติหนึ่ง เพื่อที่จะแยกทางเดินและ
เป็นอิสระเท่าเทียมกับชาติทั้งหลายในโลก ตามสิทธิในกฎหมายธรรมชาติและกฎของพระผู้เป็นเจ้า
ดังนั้น จึงจ�ำต้องประกาศสาเหตุซึ่งท�ำให้ตัดสินใจประกาศเอกราช เพื่อให้มนุษยชาติทั้งหลายได้รับรู้
เราทั้งหลายเชื่อมั่นโดยปราศจากข้อสงสัยในความจริงที่ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยเท่าเทียมกันและ
พระผู้สร้างได้ให้สิทธิบางประการที่ไม่อาจล้มล้างได้กับมนุษย์เหล่านี้ ซึ่งในบรรดาสิทธิเหล่านี้มีสิทธิ
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ในชีวิต เสรีภาพและสิทธิในการแสวงหาความผาสุก รัฐบาลทั้งหลายตั้งขึ้นก็เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิ
เหล่านีแ้ ละอ�ำนาจอันเป็นธรรมของรัฐบาลทัง้ หลายนัน้ ก็มาจากความยินยอมของผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองทุกครัง้
ที่รูปแบบการปกครองใดก็ตามกลับท�ำลายจุดมุ่งหมายดังกล่าวแล้วนี้ ประชาชนมีสิทธิที่จะเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองนั้นหรือท�ำลายเสีย แล้วสถาปนารูปแบบการปกครองใหม่ขึ้นตามหลักการและ
รูปแบบที่ประชาชนเห็นว่า เหมาะสมที่สุดที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงและผาสุกได้...4 จะเห็นได้ว่า
จากตัวอย่างข้อความของค�ำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาได้พดู ถึงสิทธิตามธรรมชาติ ความเท่าเทียมกัน
ความยินยอม ที่จะอยู่ภายใต้ปกครองและสิทธิที่จะล้มล้างรัฐบาลหากรัฐบาลไม่มีความชอบธรรม
แล้วสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมา หลักการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการมีสิทธิและเสรีภาพ
ของปัจเจกชนตามธรรมชาติอย่างแท้จริง
ร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 เป็นเอกสารทางกฎหมายทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
ภายหลังจากมีค�ำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา เมื่อสงครามระหว่างอังกฤษและมลรัฐอาณานิคม
ของสหรัฐอเมริกาได้สิ้นสุดลง ได้มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาโดยได้ท�ำการร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นในปี ค.ศ. 1787 และได้มีการประกาศใช้ในเวลาต่อมา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับรองสิทธิต่าง ๆ
หลายประการ ดังจะเห็นได้วา่ เหตุผลของการร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวว่า เราประชาชนแห่งสหรัฐเพือ่ ทีจ่ ะ
จัดตั้งสหภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพี่อที่จะสถาปนาความยุติธรรม เพื่อที่จะประกันความสงบภายใน
เพื่อที่จะท�ำให้มั่นคงซึ่งเสรีภาพที่ได้รับมาแต่ตัวของตนเองและชนชั้นหลัง จึงได้บัญญัติและสถาปนา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ส�ำหรับสหรัฐอเมริกา...5 รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้บัญญัติให้มีการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนพลเมืองอเมริกันหลายประการ เช่น การออกกฎหมายลงโทษผู้กระท�ำความผิด
โดยมิได้มีการพิจารณาคดีในศาล (Bill of Attainder) หรือออกกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง (Expost
Facto Law) ไม่ได้ ต่อมาสหรัฐอเมริกาได้ท�ำการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิให้มีทาสหรือการรับใช้โดย
ไม่สมัครใจในสหรัฐฯและในปี ค.ศ. 1868 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ทาสมีฐานะเป็นพลเมืองของ
สหรัฐอเมริกา ท�ำให้ทาสได้มีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งในฐานะเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาได้
นอกจากนั้นเพื่อไม่ให้รัฐบาลรวมอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ รัฐธรรมนูญยังได้แบ่งแยกอ�ำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยได้รบั อิทธิพลจากแนวความคิดของมองเตสกิเออ โดย
มี 3 องค์กร เป็นผู้ใช้อ�ำนาจได้แก่ รัฐสภา รัฐบาล และศาล ตามล�ำดับ
จากค�ำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787
ดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลังจากความยินยอมของประชาชน
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หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตยและการถ่วงดุลอ�ำนาจ ตลอดจนการให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1.3 แนวความคิดมาจากรัฐธรรมนูญนิยม
รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) เป็นลัทธิทเี่ กิดขึน้ โดยได้รบั อิทธิพลจากรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 และรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ค.ศ. 1791 โดยได้มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพือ่ ให้มฐี านะเป็นกฎหมายสูงสุด การยอมรับการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและการถ่วงดุลและคานอ�ำนาจขององค์กรที่ใช้อ�ำนาจซึ่งกันและกัน
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรของแต่ละประเทศจะแสดงถึงหลักสัญญาประชาคมที่ประชาชนยินยอม
สละอ�ำนาจของแต่ละคนทีม่ อี ยูต่ ามกฎหมายธรรมชาติ หลักการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และหลักสิทธิมนุษยชน ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ที่ได้ยึดหลักการ
ปกครองโดยความยินยอมของประชาชน โดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน เช่น รัฐสภา ประธานาธิบดี เป็นต้น หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
หลักสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา การแสดงความคิดเห็น สิทธิที่จะได้รับ
การคุ้มครองจากรัฐในกระบวนการยุติธรรมเมื่อถูกกล่าวหาและสิทธิของประชาชนในการถอดถอน
ประธานาธิบดี (Impeachment) โดยผ่านองค์กรทางวุฒิสภา เป็นต้น

2. หลักประชาธิปไตย
ประกอบด้วย แนวความคิดประชาธิปไตย ทฤษฎีวา่ ด้วยอ�ำนาจอธิปไตย ความหมายและรูปแบบ
ของประชาธิปไตย และลักษณะของประชาธิปไตย
2.1 แนวคิดประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย (Democracy) ค�ำว่า ประชาธิปไตย มีความหมายกว้างที่สุดซึ่งก่อให้เกิด
การถกเถียงและความสับสนอยู่เสมอ การให้ค�ำอธิบายง่ายๆ เช่น วาทะของประธานาธิบดีอับราฮัม
ลินคอล์น ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ว่า ประชาธิปไตยเป็น “การปกครองของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน”6
แนวความคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17 เมื่อพ้นสมัยกลาง (Middle
Ages) และเข้าสู่สมัยเรอเนซอง (Renaissance) และยุคฟื้นฟูปฏิรูป (Reformation) โดยพื้นฐานส�ำคัญ
ของแนวความคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่มีลักษณะดังนี้
6

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2519). ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย. หน้า 1–14.
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1) การมีศรัทธาในความสามารถของมนุษย์ในสติปัญญา การรู้จักใช้หลักเหตุผล การยึด
หลักเหตุผลด้วยวิธีการทดสอบค้นหาตามแบบวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการมองมนุษย์ในแง่ดีว่าสามารถ
ร่วมมือกันท�ำงานเพื่อความสุขส่วนรวมได้ ความคิดในเรื่องเหตุผลนี้มาจากข้อคิดเห็นของ จอห์น ล็อค
(John Locke) ทีเ่ รียกว่า ความรูท้ งั้ หลายทัง้ ปวงของคนเราได้มาจากประสบการณ์ในโลกนี้ ไม่มคี วามจริง
อันเดียวที่เป็นสัจธรรมสมบูรณ์แบบ (Absolute Truth) แต่สิ่งที่เราเรียกว่า “ความจริง” นั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ มีลักษณะชั่วคราว และขึ้นอยู่กับการตรวจสอบดูว่าเป็นจริงหรือไม่ มิใช่ยึดมั่นอยู่ว่า
เป็นความจริงตลอดกาลโดยไม่ตั้งข้อสงสัย
2) ความเชือ่ ในความเป็นอิสระและเสรีภาพของมนุษย์ ความคิดทีส่ นับสนุนเสรีภาพทางด้าน
ต่างๆ เช่น เสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิต เสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นทางการพูดการพิมพ์โฆษณา
เผยแพร่ การประชุม การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสมาคม ฯลฯ ดังที่ ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean Jaques
Rousseau) เขียนไว้ในหนังสือ The Social Contract ว่า “การสละละทิ้งเสรีภาพเท่ากับเป็นการสละ
ละทิ้งความเป็นคน เท่ากับการยอมเสียสิทธิของมนุษยชน และแม้แต่หน้าที่ของเรา การสละละทิ้งเช่นนี้
เป็นการขัดต่อธรรมชาติของมนุษย์ การที่น�ำเอาเสรีภาพทั้งหลายออกไปจากเจตจ�ำนงของคนก็เท่ากับ
การน�ำเอาศีลธรรมออกไปจากการกระท�ำของคนนั่นเอง7
3) การยอมรับให้ความเท่าเทียมกันของคน หมายถึงความเสมอภาคตามกฎหมายและ
ทางการเมือง คนทุกคนควรได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายโดย
เท่าเทียมกัน และมีสทิ ธิเสรีภาพทางการเมืองและโอกาสต่างๆ ทีจ่ ะใช้ชวี ติ ในสังคมอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่แบ่งแยกเชือ้ ชาติ ก�ำเนิด เพศ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ความเสมอภาคนีห้ มายถึงการได้รบั โอกาส
ในการแสวงหาการศึกษา การท�ำงานที่เท่าเทียมกันด้วย
4) อ�ำนาจสูงสุดในการปกครอง ในการตัดสินปัญหาส�ำคัญของสังคมอยู่ที่อ�ำนาจสูงสุดมา
จากปวงชน (Popular Sovereignty) เมื่อมีการเสนอความคิดที่ว่าอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนย่อม
จะมีความหมายว่าประชาชนก็คือรัฐ โดยมีการมอบอ�ำนาจให้กับตัวแทน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือองค์การ
เช่น รัฐสภา เป็นต้น
5) อ�ำนาจอันชอบธรรมในการปกครองของรัฐบาลเกิดจากความยินยอม (Consent) ของ
ประชาชน แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ การปกป้องสิทธิเสรีภาพของมนุษย์โดย
รัฐบาลที่มาจากความยินยอมของคนในสังคม เพื่อด�ำเนินการปกครองตามจุดมุ่งหมายอย่างเดียว คือ
การคุม้ ครองสิทธิดา้ นต่างๆ ทีค่ นมีมาแต่เดิมก่อนทีจ่ ะเข้ามายอมอยูใ่ ต้อำ� นาจการปกครองโดยมีทมี่ าจาก
ทฤษฎีว่าด้วยกฎธรรมชาติ (Natural Law)
7

Jean Jacques Rousseau. The Social Contract, translated and Introduced by Maurice Cranston (London:
Penguin Books, 1968). p. 52 อ้างถึงใน ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ประชาธิปไตย สังคมนิยมคอมมิวนิสต์. หน้า 7.
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6) สิทธิในการคัดค้านและล้มล้างรัฐบาล (The right to dissent the right to revolt)
เนือ่ งจากรัฐเป็นเพียงอุปกรณ์ทชี่ ว่ ยให้คนในสังคมบรรลุถงึ ความสุขสมบูรณ์และรัฐอยูไ่ ด้โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและช่วยให้คนสามารถแสวงหาความสุขได้ ดังนั้น ประชาชนจึงมีสิทธิเต็มที่
ในการต่อต้านรัฐบาลที่ไม่ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว เมื่อใดที่ผู้ปกครองละเลยหรือไม่สามารถที่จะ
ช่วยรักษาหรือส่งเสริมสิทธิต่างๆ ของคนในสังคมก็เท่ากับว่ารัฐบาลหรือผู้ปกครองนั้นไม่ได้ท�ำหน้าที่อัน
ควร ประชาชนย่อมมีสิทธิหรือเป็นหน้าที่ที่จะล้มล้างเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองเสียใหม่ ดังที่ จอห์น ล็อค
(John Locke) เขียนไว้ว่า
		 “เมื่อใดที่ผู้ออกกฎหมายพยายามที่จะแย่งและท�ำลายสิทธิของประชาชนเท่ากับว่า
ผู้ออกกฎหมายนั้นน�ำตัวเข้าไปสู่สภาพสงครามกับประชาชน ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนก็จะไม่ให้
ความเชื่อฟังอีกต่อไป และมีสิทธิที่จะน�ำเอาเสรีภาพดั้งเดิมของเขากลับคืนมาใหม่ และโดยการจัดตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรใหม่ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ความมั่นคงและปลอดภัยซึ่งเป็นจุดหมายในการเข้ามา
อยู่ร่วมกันในสังคม” 8
2.2 ทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตย
1) ทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐ  เช่น
		(1) ฌอง โบแดง (Jean Bodin) นักนิติปรัชญาชาวฝรั่งเศส เป็นผู้คิดทฤษฎี
ว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตย (Theory of Sovereignty) โดยได้อธิบายไว้ในหนังสือสาธารณรัฐใน 6 บรรพ
(Six livres de la République) โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี9้
(1.1) อ�ำนาจอธิปไตยคืออ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ตามความหมายนี้
แสดงว่า โบแดงต้องการจะลบล้างแนวความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วยความมีอ�ำนาจสูงสุดของ
พระผู้เป็นเจ้า (The Supremacy) เพราะตามทฤษฎีนี้ ผู้ใช้อ�ำนาจสูงสุดมีอ�ำนาจล้นพ้นเกินไปจนไม่มี
ขอบเขตจ�ำกัด เช่น พระผู้เป็นเจ้าย่อมมีอ�ำนาจทั่วสากลโลก พระสันตะปาปาย่อมมีอำ� นาจทัว่ อาณาจักร
ทัง้ ปวง แต่โบแดงต้องการจะจ�ำกัดอ�ำนาจสูงสุดเพียงแค่การปกครองในประเทศนัน้ ๆ เท่านัน้ ทีโ่ บแดงอธิบาย
เช่นนี้ เพราะโบแดงต้องการเข้าใจความหมายของค�ำว่า “รัฐ” เป็นอย่างดีและต้องการจะสร้างความสัมพันธ์
ระหว่าง “รัฐ” กับ “รัฏฐาธิปตั ย์” ของรัฐนัน้ เท่านัน้ โดยไม่เกีย่ วกับรัฐอืน่
			 (1.2) อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐ (Sovereignty belongs to the State)
โบแดงได้ค�ำอธิบายองค์ประกอบข้อหนึ่งของรัฐที่ว่า รัฐต้องมีอ�ำนาจอธิปไตย ฉะนั้น โบแดงจึงสรุปว่า
8
9

John Locke, Second Treatise of Civil Government, edited by J.W. Gough (London: Basil Blackwell 1960)
อ้างใน ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ประชาธิปไตย สังคมนิยมคอมมิวนิสต์. หน้า 10.
วิษณุ เครืองาม. (2530). ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา. หน้า 221-222.
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อ�ำนาจอธิปไตยย่อมเป็นของรัฐมิใช่ของราษฎร
			 (1.3) ผู ้ ใช้ อ� ำ นาจอธิ ป ไตยควรเป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ ซึ่ ง ทรงเป็ น รั ฏ ฐาธิ ป ั ต ย์
(Sovereign) เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐและผู้น�ำราษฎรทั้งหลาย
			 (1.4) รัฏฐาธิปัตย์ คือ ผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในแผ่นดิน สามารถออกค�ำสั่งให้ราษฎร
ปฏิบัติตามได้ แต่ตนไม่อยู่ใต้ค�ำสั่งของผู้ใด (majestas est summa in civis ac subditog legibusque
solute potestas) นอกจากนัน้ โบแดงยังได้อธิบายอีกด้วยว่า “ย่อมเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั แล้วว่า สาระส�ำคัญ
ของความเป็นรัฏฐาธิปัตย์ของกษัตริย์… คือการมีอ�ำนาจตรากฎหมายบังคับใช้แก่พสกนิกรทั้งหลายโดย
ไม่ค�ำนึงว่า พสกนิกรเหล่านั้นยินยอมหรือหาไม่... ถ้าจะให้รัฏฐาธิปัตย์ปกครองรัฐได้อย่างถูกต้องดีงาม
แล้ว จ�ำต้องให้รัฏฐาธิปัตย์อยู่เหนือกฎหมาย”
			 ความเห็ น นี้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งมากในทางกฎหมายระหว่ า งประเทศซึ่ ง
ถือว่าความเป็นอิสระเป็นหัวใจส�ำคัญของต้นก�ำเนิดแห่งรัฐและน�ำมาซึ่งหลักว่าด้วยการไม่แทรกแซงกัน
และรัฐจะยอมตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจอื่นได้ก็เพราะความสมัครใจของรัฐนั่นเอง เช่น การยอมรับในอ�ำนาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลโลกในปัญหาระหว่างประเทศ แนวความคิดนี้มีที่มาจากการพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสที่เน้นถึงความมีอ�ำนาจเหนือของกษัตริย์ต่อเจ้าศักดินาและ
ความเป็นอิสระของราชบัลลังก์จากอ�ำนาจทางศาสนา10
(2) ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean Jaques Rousseau) นักนิตปิ รัชญาชาวสวิสเซอร์แลนด์
และต่อมาย้ายมาพ�ำนักในฝรั่งเศส ได้เขียนหนังสือเรื่อง สัญญาประชาคม (Social Contract) โดยถือว่า
รัฐเกิดจากคนหลายคนมาอยู่รวมกัน โดยแต่ละคนสละสิทธิและเสรีภาพของตนเองเพื่อประโยชน์
ส่วนใหญ่ และรัฐจะเป็นผู้ก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งเรียกว่า ทฤษฎี
อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ ส�ำหรับกฎหมายนั้นต้องมาจากเจตจ�ำนงร่วมของประชาชนและมีผลบังคับ
ใช้กับคนทั่วไป นอกจากนั้น กฎหมายเท่านั้นที่จะจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ ทฤษฎีอ�ำนาจ
อธิ ป ไตยเป็ น ของชาติ ถื อ ว่ า อ� ำ นาจอธิ ป ไตยเป็ น ของปวงชนที่ ไ ม่ อ าจโอนให้ กั บ ผู ้ แ ทนได้ ดั ง นั้ น
แนวความคิดของรุสโซจึงเป็นหลักของประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy)11 ส�ำหรับในด้าน
กฎหมาย รุสโซ มีความคิดว่า กฎหมายคือ เจตจ�ำนงของประชาชนในชาติซึ่งแสดงออกร่วมกัน เนื่องจาก
เมื่อปวงชนจะออกกฎหมายในเรื่องใด ราษฎรย่อมแสดงเจตจ�ำนงออกมาว่าจะออกกฎหมายในเรื่องนั้น
เพื่อประโยชน์สาธารณะและมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ใช่บังคับเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
10
11

โภคิน พลกุล และ ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2549). หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น. หน้า 51.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2538). กฎหมายมหาชน เล่ม 1: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ.
หน้า 57.
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คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รุสโซให้ความส�ำคัญการออกกฎหมายโดยเจตนารมณ์ร่วมกันมี 2 วิธีคือ วิธีแรก
ประชาชนออกเอง หรือวิธีที่สอง มีผู้เสนอแล้วให้ประชาชนออกเสียงเป็นประชามติ
		ทฤษฎีอำ� นาจอธิปไตยดังกล่าว ส่งผลให้เกิดระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ขึน้   และถือได้วา่ กลายเป็นหลักกฎหมายมหาชนทัง้ ภายในและระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญหลักการหนึง่
ในระยะต่อมา
2) ทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ  เช่น
		(1) จอห์น  ล็อค  (John Locke) นักนิติปรัชญาชาวอังกฤษ ได้เขียนหนังสือเรื่อง
หนังสือสองเล่มว่าด้วยการปกครอง (Two Treatises of Government) โดยเห็นว่า กฎหมายเป็น
เครื่องมือคุ้มครองสิทธิตามธรรมชาติ กฎหมายเกิดจากเหตุผล กฎหมายที่ขัดแย้งกับกฎหมายธรรมชาติ
กฎหมายนัน้ จะถูกยกเลิกโดยรัฐบาล ส่วนการปกครองนัน้ เห็นว่า เสรีภาพเป็นกฎเกณฑ์พนื้ ฐานของระบอบ
การปกครองและสถาบันทางการเมือง ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองเสรีภาพ ดังนั้น แนวความคิดของล็อค
จึงถือว่าเป็นผู้ให้ก�ำเนิดลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตย (Democratic Liberalism) นอกจากนั้น จอห์น ล็อค
ยืนยันว่าเสรีภาพเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของระบอบการปกครองและสร้างสถาบันทางการเมืองขึ้นมา
คุ้มครองเสรีภาพ ประกอบด้วย ดังนี้
			 1. ต้องใช้หลักเสียงส่วนใหญ่
			 2. ต้องมีการแยกหน้าที่ขององค์กร โดยแยกเป็นการออกกฎหมายโดยฝ่าย
นิติบัญญัติ การปฏิบัติตามกฎหมายโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ และการท�ำความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศโดยฝ่ายบริหาร ทัง้ นี้ อ�ำนาจออกกฎหมายกับอ�ำนาจปฏิบตั ติ ามกฎหมายต้องแยกองค์กรใช้อำ� นาจ
ออกจากกันโดยเด็ดขาด ส่วนอ�ำนาจปฏิบัติตามกฎหมายและการท�ำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เกี่ยวข้องกันได้ จอห์น ล็อค สรุปว่าอ�ำนาจทุกชนิดในสังคมมีข้อจ�ำกัด ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญของอ�ำนาจ คือ
การคุ้มครองเสรีภาพและกรรมสิทธิ์ ดังนั้น ถือได้ว่า จอห์น ล็อค เป็นผู้ให้ก�ำเนิดลัทธิปัจเจกชนนิยมและ
เสรีนิยม12
(2) ซีเอเยส์   (Siéyès) นักนิติปรัชญาชาวฝรั่งเศสได้เขียนหนังสือเรื่องความเรียง
เกีย่ วกับอภิสทิ ธิ์ (Essai sur les privileges) และอะไรคือสามัญชน (Qu’est – ce que le Tiers Etat ?)
เป็นผู้คิดทฤษฎีอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ โดยถือว่าชาติ (Nation) เกิดขึ้นจากการรวมกันของ
คนทุกคน เจตนารมณ์ของชาติจึงเป็นเจตนารมณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเจตนารมณ์ของชาติอาจ
มอบให้ผู้แทนไปสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อก่อตั้งองค์กรทางการเมืองในการปกครองประเทศ ดังนั้นแนว
12
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ปัญญา อุดชาชน

ความคิดของซีเอเยส์จงึ เป็นหลักของประชาธิปไตยโดยอ้อม (Indirect  Democracy) ซีเอเยส์ ถือว่า
ชาติมอี ยูก่ อ่ นสิง่ อืน่ ใดและเป็นทีม่ าของทุกสิง่ เจตนารมณ์ของชาติจงึ เป็นเจตนารมณ์ทชี่ อบด้วยกฎหมาย
และชาติเกิดขึ้นจากการรวมกันของพลเมืองทุกคน สามัญชนคือคนทุกคนซึ่งรวมเป็นชาติเท่านั้นที่ออก
กฎหมายได้โดยผ่านสภาที่ผู้แทนสามัญมีจ�ำนวนเป็นสัดส่วนกับจ�ำนวนที่แท้จริงของสามัญชนในชาติ
ดังนั้น เจตนารมณ์ของชาติจะแสดงออกได้ก็แต่โดยชาติโดยผ่านผู้แทนของชาติที่ได้รับเลือกจาก
ประชาชน และเมือ่ ผูแ้ ทนของชาติได้รบั เลือกแล้ว จะไม่ใช่ผแู้ ทนของราษฎรทีเ่ ลือกแต่เป็นผูแ้ ทนของชาติ
จึงมีความเป็นอิสระไม่ถูกผูกมัดโดยสัญญาใดๆ กับประชาชนผู้เลือกแต่มีอิสระที่จะท�ำแทนชาติได้เต็มที่
ทฤษฎีวา่ ด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติดงั กล่าว  ได้สง่ ผลให้เป็นทีย่ อมรับในหลายๆ
ประเทศ   ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 และรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1949 เช่น รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 มาตรา 3 วรรคแรก
บัญญัตวิ า่ หลักของอ�ำนาจอธิปไตย คือ อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติเป็นของประชาชนซึง่ ใช้โดยผ่าน
ทางผู้แทนหรือโดยการออกเสียงประชามติ  (Referendum)13  เป็นต้น
3) ทฤษฎีอำ� นาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  ด้วยอิทธิพลของการปฏิวตั ใิ หญ่ในฝรัง่ เศส
ค.ศ. 1789 แนวความคิดที่ว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนได้แพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆ
โดยยอมรับว่าอ�ำนาจอธิปไตยหรืออ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนมิใช่อยู่กับ
คนใดคนหนึง่ แต่เพียงผูเ้ ดียว แต่ดว้ ยจากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ประชาชนทุกคนย่อมไม่สามารถ
เข้าร่วมกันใช้อำ� นาจอธิปไตยทุกคนได้ จึงมีการเลือกผูแ้ ทนของตนเองโดยมอบอ�ำนาจและความไว้วางใจ
ให้กับผู้แทน ดังนั้นการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรจึงเป็นหลักการส�ำคัญของทฤษฎีอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของ
สหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของค�ำว่าประชาธิปไตยว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน ในพิธียกย่องวีรชนในสงครามกลางเมือง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863
ณ สุสานแห่งชาติเกตติสเบอร์ก (The Gettyburg National Cemetery)
          ทฤษฎีวา่ ด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนดังกล่าวมีปรากฏอยูใ่ นรัฐธรรมนูญ
หลายประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอิตาลี ค.ศ. 1948 บัญญัติว่า อิตาลีเป็นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยและอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 3 บัญญัตวิ า่ อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประมุข
ทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
13
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. แหล่งเดิม. หน้า 62.
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกันภายใต้หลักประชาธิปไตย

2.3 ความหมายและรูปแบบของประชาธิปไตย14
1) ค�ำว่าประชาธิปไตยแปลมาจากภาษาอังกฤษค�ำว่า Democracy ค�ำว่า Democracy
มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 ค�ำรวมกัน คือ Demo แปลว่า ประชาชน และ Kratein แปลว่ า
การปกครอง เมื่อรวมกันแล้ว Demokratein คือ การปกครองโดยประชาชน ดังนั้น ประชาธิปไตยจึงมา
จากค�ำว่า ประชา แปลว่า ประชาชน และอธิปไตย แปลว่า อ�ำนาจสูงสุด
2) โจเซฟ ชุมปิเตอร์   (Joseph Schumpeter) ชาวออสเตรีย ได้ให้ความหมายของ
ประชาธิปไตยในหนังสือ Capitalism Socialism and Democracy ว่า วิธีจัดระบบที่มีลักษณะเป็น
สถาบัน เพื่อให้ได้มาซึ่งการตัดสินใจทางการเมืองที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจทางการเมืองนั้นได้อ�ำนาจมาโดย
วิธีการต่อสู้แข่งขันเพื่อให้ได้คะแนนเสียงของประชาชน
3) โรเบิร์ต ดาห์ล (Robert Dahl) ชาวอเมริกัน ได้ระบุถึงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในหนังสือ Polyarchy : Participation and Opposition ว่าต้องมีลักษณะ ดังนี้
		 (1) ประชาชนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
		 (2) ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้ง
		 (3) ผู้น�ำทางการเมืองมีสิทธิที่จะลงแข่งขันในการเลือกตั้งเพื่อให้ได้การสนับสนุนและ
คะแนนเสียงจากประชาชน
		 (4) มีการเลือกตั้งที่เสรีและมีความยุติธรรม
		 (5) ประชาชนมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งเป็นสมาคม
		 (6) ประชาชนมีเสรีภาพที่จะแสดงออกได้แก่ พูด อ่าน เขียน และเผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมูล
		 (7) ประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล แหล่งอื่นนอกจากข่าวสารของราชการ
		 (8) สถาบันที่มีอ�ำนาจอันชอบธรรมในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะต้องมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนหรือการออกเสียงประชามติ15
ดังนัน้ ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองทีป่ ระชาชนมีอำ� นาจสูงสุด ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การปกครองโดยผ่านตัวแทนด้วยวิธีการเลือกตั้ง ทั้งในการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
4) รูปแบบของประชาธิปไตย รูปแบบของประชาธิปไตยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ16
(1) ประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy)   (2) ประชาธิปไตยโดยการเลือกตัง้ ตัวแทน
14
15
16

Chinyang Li. (1999). The Tao Encounters the West. p. 165.
Arend Lijphart. (1999). Patterns of Democracy. p. 48 – 49.
ลิขิต ธีรเวคิน. (2547). ลัทธิเสรีนิยมกับระบอบประชาธิปไตยตัวแทน. หน้า 3 – 4.
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(Representative democracy)
		 (1) ประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) ประชาธิปไตยโดยตรงเกิดขึ้นได้
ในชุมชนเล็กๆ ในสมัยกรีกโบราณ ซึ่งสามารถจะเรียกประชุมประชาชนทุกคนได้และลงมติโดยการชูมือ
หรือโดยวิธีอื่น เช่น การน�ำก้อนหินไปใส่ในภาชนะบรรจุซ้ายหรือขวา หรือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จ�ำนวน
ก้อนหินคือคะแนนเสียงซึง่ ถือว่าเป็นประชาธิปไตยโดยตรง กระบวนการประชาธิปไตยโดยตรงมีกรณีทมี่ ี
การเรียกประชุมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ จี ำ� นวนไม่มาก เช่น ประมาณ 100– 200 คน มีการอภิปรายถกเถียง
จากนั้นก็ลงคะแนนเสียงเพื่อหาข้อยุติ จึงถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยโดยตรง แต่ถ้าชุมชนขนาดใหญ่ เช่น
จังหวัด หรือประเทศชาติ การใช้ระบบประชาธิปไตยโดยตรงจะกระท�ำไม่ได้ ต้องใช้ลกั ษณะประชาธิปไตย
โดยการเลือกตั้งตัวแทน
		 (2) ประชาธิ ป ไตยโดยการเลื อ กตั้ ง ตั ว แทน (Representative democracy)
ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งตัวแทน เกิดจากข้อเท็จจริงว่าจะให้คนเป็นจ�ำนวนมากมาประชุมกัน
เพือ่ ตัดสินนโยบายไม่สามารถกระท�ำได้ ดังนัน้ จึงต้องใช้วธิ เี ลือกตัง้ ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของตนเข้าท�ำหน้าที่
แทนตนในรัฐสภา เมื่อผู้แทนของตนท�ำหน้าที่ในการออกกฎหมายจะเท่ากับว่าตนท�ำหน้าที่ด้วยโดย
ผ่านตัวแทนที่ตนได้มอบหมายให้ความไว้วางใจ ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งตัวแทนมี 3 ระบบ คือ
ระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี และระบบรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ระบบรัฐสภามีอังกฤษเป็น
แม่แบบ ส่วนระบบประธานาธิบดีมีสหรัฐอเมริกาเป็นแม่แบบ และระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
มีฝรั่งเศสเป็นแม่แบบ โดยแต่ละระบบจะมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน แต่ที่ส�ำคัญทั้ง 3 ระบบจะ
มีพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน
2.4 ลักษณะของประชาธิปไตย
1) แนวความคิดและหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยมีหลักการอยู่ 2 ประการคือ
หลักการทีว่ า่ การตัดสินใจของหมูค่ ณะภายใต้การควบคุมของปวงประชา และหลักการของสิทธิเสมอภาค
ในการด�ำเนินการควบคุม17 การที่จะจัดว่าอะไรเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับหลักการทั้งสอง
ประการดังกล่าวว่าจะได้รับการเคารพยึดถือเพียงใด แต่หากมองในแง่ของอุดมการณ์และหลักการแล้ว
ลักษณะส�ำคัญของประชาธิปไตย มีดังนี18้
		 (1) ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย เป็นผู้ทรงอ�ำนาจสูงสุด
		 (2) รัฐบาลได้อ�ำนาจมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน
17
18
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ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล. (2541). ไขข้อสงสัยประชาธิปไตย. หน้า 1 – 2.
อมร รักษาสัตย์ และคณะ. (2543). อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลายประเทศ. หน้า 32–33.
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		 (3) ในประเทศขนาดใหญ่ในสมัยใหม่ที่ต้องใช้ประชาธิปไตยทางอ้อมนั้นจะต้องมีการ
เลือกตั้งผู้แทนและพนักงานของรัฐอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่าง
อิสระ
		 (4) สถาบันทางการเมืองที่ท�ำหน้าที่ตัดสินใจทางการเมืองหรือวางนโยบายสาธารณะ
ต้องตั้งขึ้นด้วยวิถีทางแห่งการแข่งขันเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประชาชน
		 (5) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตลอดเวลาผ่านกลไกต่างๆ หรือ
ใช้สิทธิที่จะแสดงบทบาทต่างๆ ได้โดยตรง
		 (6) รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ประชาชนมีสิทธิติชมควบคุมการท�ำงานของ
รัฐบาลตลอดเวลา และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้
		 (7) อ�ำนาจในการปกครองประเทศต้องไม่อยู่ในก�ำมือของคนคนเดียวหรือกลุ่มเดียว
ต้องมีการแบ่งอ�ำนาจปกครองประเทศอย่างน้อยในระดับหนึ่ง
		 (8) รัฐบาลต้องมีอ�ำนาจจ�ำกัด มีการแบ่งและกระจายอ�ำนาจ มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลหรือคานอ�ำนาจซึ่งกันและกัน
		 (9) หน้าที่หลักของรัฐบาลคือ การส่งเสริมปัจเจกชน เสรีภาพ ความเสมอภาค
ภราดรภาพของพลเมือง
		 (10) การตัดสินใจส�ำคัญต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก โดยค�ำนึงถึงสิทธิของฝ่ายข้างน้อย
		 (11) ประชาชนมีความเสมอภาคกันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความเสมอภาคในสายตา
ของกฎหมาย และความมีโอกาสเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ทุกคนมีศักดิ์ศรีและไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือ
ผู้อื่น
		 (12) ประชาชนมีสิท ธิเ สรีภาพต่ า งๆ อย่ า งกว้ า งขวางโดยรั ฐ บาลให้ ห ลั ก ประกั น
และคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพเหล่านั้นอย่างน้อยในสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่ส�ำคัญ
		 (13) ประชาชนต้องมีอสิ ระในการพูด การพิมพ์ การแสดงความคิดเห็น การร่วมชุมนุม
การตั้งพรรคการเมืองเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้จริงและอย่างมีข้อมูลข่าวสาร
		 (14) รัฐบาลต้องใช้หลักการปกครองโดยกฎหมาย หรือหลักนิติธรรมไม่ใช้อ�ำนาจตาม
อ�ำเภอใจ เช่น บุคคลจะถูกจับกุมคุมขังหรือถูกลงโทษได้ก็เฉพาะเมื่อมีกฎหมายก�ำหนดว่ามีความผิด
และจะต้องได้รับการพิจารณาโดยรวดเร็วเปิดเผยโดยคณะตุลาการที่ไม่ล�ำเอียง ฯลฯ
2) หลักการของประชาธิปไตย หากมองในแง่ของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแล้ว
อาจสรุปได้ว่ามีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี19้
19
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(1)
(2)
(3)
(4)

หลักอ�ำนาจอธิปไตย เป็นของมวลชนหรือมาจากประชาชน
หลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน
หลักการปกครองของกฎหมาย (The Rule of Law)
หลักการแยกอ�ำนาจและการคานอ�ำนาจ

3. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา  
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่บัญญัติรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรและรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกายังเป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ให้กบั หลายประเทศในการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิ
และเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกที่ได้น�ำความคิด ทฤษฎีการเมือง
ต่าง ๆ มาสังเคราะห์และออกแบบโครงสร้างการเมืองการปกครองให้เหมาะสมกับประเทศ20 ผู้เขียนได้
แบ่งการน�ำเสนอเป็นเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ (Constitution Context) เดิม และการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ (Constitution Amendment)
3.1 เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ได้ประกาศใช้ใน
ปี ค.ศ. 1789 จนถึงปัจจุบัน ค.ศ. 2014 มีอายุนานถึง 227 ปี แรกเริ่มดั้งเดิมมีเนื้อหาเพียง 7 มาตรา
เท่านั้น ประกอบด้วย
มาตรา 1 ข้อที่ 1 ก�ำหนดเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของสภาคองเกรสโดยให้ท�ำหน้าที่
ทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ ประกอบไปด้วยสภาสูง (Senate) และสภาผูแ้ ทนราษฎร (House of Representatives)
มาตรา 1 ข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 7 เป็นการก�ำหนดจ�ำนวนผู้แทนในแต่ละสภา คุณสมบัติ
ของผู้ที่จะเป็นผู้แทน การเลือกสมาชิกสภาคองเกรส กระบวนการที่ใช้ในการตรารัฐบัญญัติ วิธีการ
พิจารณาถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้พ้นจากต�ำแหน่ง (Impeachment)
มาตรา 1 ข้อที่ 9 และข้อที่ 10 เป็นบทจ�ำกัดอ�ำนาจบางอย่างของสภาคองเกรสและ
มลรัฐต่าง ๆ
มาตรา 2 ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 เป็นการจัดตั้งองค์กรฝ่ายบริหาร ก�ำหนดอ�ำนาจฝ่าย
บริหารโดยให้เป็นอ�ำนาจของประธานาธิบดี รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดี และรอง
ประธานาธิบดี วิธกี ารเลือกตัง้ การสาบานตนเข้ารับต�ำแหน่ง วิธกี ารและข้อหาอันเป็นมูลฐานทีจ่ ะท�ำให้
ประธานาธิบดีพ้นจากต�ำแหน่ง
20
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มาตรา 3 ข้อที่ 1 เป็นการก�ำหนดอ�ำนาจตุลาการให้อยู่กับศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกา
และศาลชั้นรองอื่น ๆ ตามที่สภาคองเกรสเห็นสมควรจัดตั้งขึ้น
มาตรา 3 ข้อที่ 2 การก�ำหนดอ�ำนาจของฝ่ายตุลาการและชอบเขตอ�ำนาจของศาลชั้นต้น
และขอบเขตอ�ำนาจของศาลอุทธรณ์และการฎีกาของศาลสูง
มาตรา 4 ก�ำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมลรัฐต่าง ๆ ที่พึงมีต่อกันและความ
สัมพันธ์ระหว่างมลรัฐทั้งหลายกับรัฐบาลกลาง
มาตรา 4 ข้อที่ 1 การยอมรับและศรัทธาต่อสิทธิที่บุคคลได้มาโดยกฎหมายระหว่างมลรัฐ
(Full Faith and Credit)
มาตรา 4 ข้อที่ 2 การให้เอกสิทธิ (Privileges) และความคุ้มครองพลเมืองของมลรัฐอื่น ๆ
และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างมลรัฐต่าง ๆ
มาตรา 4 ข้อที่ 3 บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการรับมลรัฐใหม่เข้ามารวมอยูใ่ นสหพันธรัฐด้วยอ�ำนาจ
การตัดสินใจของสภาคองเกรสในการจัดการเกี่ยวกับดินแดนและทรัพย์สินอื่น ๆ
มาตรา 4 ข้อที่ 4 การทีร่ ฐั บาลกลางจะต้องเป็นผูด้ แู ลว่าทุกมลรัฐต้องมีการปกครองแบบ
สาธารณรัฐ การคุ้มครองมลรัฐต่าง ๆ ให้ปลอดภัยจากการรุกรานภายนอก และการที่รัฐบาลกลางจะ
ช่วยเหลือมลรัฐต่าง ๆ ในการระงับความไม่สงบเรียบร้อยภายในแต่ละมลรัฐ
มาตรา 5 ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งวิธีการด�ำเนินการในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ
มาตรา 6 เป็นผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเช่นเรื่องหนี้สิน สัญญา และอื่น ๆ
ศักดิส์ งู สุดของกฎหมายซึง่ ก�ำหนดให้รฐั ธรรมนูญ กฎหมายและสนธิสญ
ั ญาของสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมาย
สูงสุดในแผ่นดิน และผู้พิพากษาทั้งหลายในมลรัฐต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามโดยไม่ต้องค�ำนึงว่ากฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นภายในแต่ละมลรัฐจะก�ำหนดไว้ในทางตรงกันข้ามหรือไม่ก็ตาม ในมาตรา 6
นี้ก�ำหนดต่อไปว่าฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการของสหรัฐอเมริกาหรือของ
มลรัฐต่าง ๆ ต้องสาบานตน (Oath) ในการเข้ารับต�ำแหน่งและจะต้องสนับสนุนรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 7 มาตราสุดท้าย เกี่ยวกับการให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญ
3.2 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาถูกบัญญัติไว้ในหมวด 5 ของ
รัฐธรรมนูญ (Article v Amendment of Constitution) โดยการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ด�ำเนินได้ 2 กรณี คือ กรณีแรกโดยรัฐสภา (The Congress) ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ
ทั้งสองสภาเสนอ และกรณีที่สองโดยรัฐสภาของมลรัฐ จ�ำนวน 2 ใน 3 ขึ้นไปของหลาย ๆ มลรัฐ
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ประชุมเพื่อเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะสมบูรณ์ได้
ก็ต่อเมื่อได้รับการให้สัตยาบันจากสภาของมลรัฐตั้งแต่ 3 ใน 4 ของมลรัฐทั้งหมดได้ให้สัตยาบัน
ด้วยเหตุนี้ การให้สัตยาบันของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของแต่ละครั้งจึงใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน
3.2.1 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที  ่ 1 เกีย่ วกับเสรีภาพทางศาสนาและการเมือง
(Religions and political freedom) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1791 กล่าวคือ รัฐสภาจะตรา
กฎหมายสถาปนาศาสนาไม่ได้ หรือจะตรากฎหมายห้ามการปฏิบตั ศิ าสนกิจไม่ได้ หรือจะตัดทอนเสรีภาพ
ในการพูด การตีพมิ พ์ หรือการทีป่ ระชาชนจะชุมนุมโดยสงบ และการร้องทุกข์ตอ่ รัฐบาลเพือ่ ขจัดความ
ทุกข์ร้อนของประชาชนไม่ได้
3.2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับสิทธิในการถืออาวุธ (Right to
bear arm) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1791 กล่าวคือ กองก�ำลังอาสาสมัครที่มีวินัยดีเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ดังนั้น สิทธิของประชาชนที่จะมีและถืออาวุธจะต้อง
ไม่ถูกล่วงละเมิด
3.2.3 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับการไม่ให้ทหารเข้าพักในบ้าน
(Quartering soldiers) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1791 กล่าวคือ การห้ามทหารเข้ามาพักใน
บ้านในยามสงบเด็ดขาดโดยปราศจากการยินยอมของเจ้าของบ้าน แม้กระทั่งในยามสงครามก็ตาม
แต่อาจยกเว้นได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
3.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับการห้ามค้นและยึดสิ่งของโดย
ไม่มีเหตุผลเพียงพอ (Unreasonable searches and seizures) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1791
กล่าวคือ สิทธิของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยของตนเอง บ้านเรือน เอกสารและสิ่งของ
จะต้องไม่ถูกค้นหรือถูกยึดโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ รวมทั้งหมายค้น เว้นแต่มีเหตุผลเพียงพอโดยการ
สาบานหรือการยืนยันและระบุสถานที่ที่จะค้น รวมถึงระบุการจับบุคคลและยึดสิ่งของอย่างชัดเจน
3.2.5 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  ครั้งที่  5 เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หลักนิตธิ รรม และค่าชดเชยทีเ่ ป็นธรรม (Criminal actions – Provisions concerning – Due process
of law and just compensation danses) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1791 กล่าวคือ การด�ำเนิน
คดีอาญาจะกระท�ำมิได้ถ้าไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะลูกขุนใหญ่ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นใน
กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองก�ำลังอาสาสมัครในขณะสงครามหรือ ในขณะทีม่ ภี ยันตรายต่อสาธารณะ
นอกจากนั้นบุคคลจะต้องไม่ถูกพิจารณาโทษในเรื่องเดียวกัน 2 ครั้ง บุคคลจะต้องไม่เป็นพยานกล่าว
โทษตนเองในคดีอาญา บุคคลจะไม่ถูกกีดกันหรือถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยปราศจากหลักนิติธรรม
และเมื่อทรัพย์สินถูกน�ำไปใช้ประโยชน์สาธารณะแล้ว ย่อมได้รับค่าชดเชยที่เป็นธรรม
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ประเด็นที่น่าสนใจของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 5 อันเนื่องมาจาก
หลักนิติธรรมนี้เอง ได้เกิดหลัก The Miranda Warning ขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจต้องอ่านค�ำเตือนก่อน
ที่จะจับกุมผู้ต้องหาฟัง หากไม่พูดจะถือว่าการจับกุมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หลักดังกล่าวนี้ คือ
		
1. คุณมีสิทธิที่จะพูดหรือไม่พูดก็ได้
		
2. ค�ำพูดของคุณจะผูกมัดในชั้นศาล
		
3. คุณมีสิทธิที่จะมีทนายระหว่างถูกสอบสวน
		
4. หากไม่มีทนาย เราจะจัดหาให้
		
The Miranda Warning นี้ ได้ชอื่ มาจากคดีทนี่ ายเออเนสโต มิแรนดา ชาวอริโซนา
อายุ 23 ปี ถูกจับที่บ้านตนเองในข้อหาลักพาและข่มขืนสตรี ครั้งแรกมิแรนดาปฏิเสธ แต่หลังจากถูก
สอบสวน 2 ชัว่ โมง เขาก็สารภาพและลงนามในหนังสือสารภาพว่าได้กระท�ำผิดจริง เขาถูกตัดสินลงโทษ
จ�ำคุกคดีนี้ไปถึงศาลฎีกาสหรัฐใน ค.ศ. 1966 ศาลฎีกาสหรัฐพิพากษาว่าต�ำรวจท�ำผิดละเมิดสิทธิในบท
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ 5 โดยไม่ได้แจ้งให้มิแรนดาทราบถึงสิทธิที่จะไม่พูดและสิทธิที่จะมีทนายใน
ระหว่างการให้การสอบสวน ศาลฎีกาสหรัฐพิพากษาให้ปล่อยตัวนายมิแรนดา ตั้งแต่นั้นมาต�ำรวจใน
สหรัฐก็จะมีใบค�ำเตือนมิแรนดาติดตัวเอาไว้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังทุกครั้งที่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหา
The Miranda Warning
Police Department
STANDARD POLICE INTERROGATION CARD
WARNING TO BE GIVEN ACCUSED
We are questioning you concerning the crime of (state specific crime).
We have a duty to explain to you and to warn you that you have the following
legal rights :
A. You have a right to termain silent and do not have to say anything at all.
B. Anything you say can and will be used against you in court.
C. You have a right to talk to a lawyer of your own choice before we ask you any
questions, and also to have a lawyer here with you while we ask questions.
D. If you cannot afford to hire a lawyer, and you want one, we will see that you
have one provided to you free of charge before we ask you any questions.
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E. If you are willing to give us a statement. You have a right to stop any time
you wish.
3.2.6 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ  ครัง้ ที  ่ 6 เกีย่ วกับสิทธิของผูท้ ถี่ กู กล่าวหา (Rights
of the accused) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1791 กล่าวคือ กระบวนการฟ้องร้องทางอาญา
ทุกคดี ผู้ถูกกล่าวหาก็จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีในศาลโดยเปิดเผยและรวดเร็ว โดยมีคณะลูกขุนที่
เป็นกลางในเขตหรือมลรัฐทีเ่ กิดคดีอาญา ผูถ้ กู กล่าวหาต้องได้รบั การแจ้งข้อกล่าวหาโดยละเอียด มีสทิ ธิ
เจอพยานที่กล่าวหาตน มีสิทธิเรียกพยานฝ่ายตนมาให้การและมีสิทธิที่จะมีทนายว่าความให้
3.2.7 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  ครั้งที่ 7 เกี่ยวกับสิทธิการมีคณะลูกขุนในคดีแพ่ง
(Trial by Jury in Civil Cases) โดยได้รบั การให้สตั ยาบัน ค.ศ. 1791 กล่าวคือ ตามกฎหมาย Common
Law ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินราคาเกิน 20 เหรียญสหรัฐ คู่กรณีมีสิทธิที่จะมีคณะลูกขุนด�ำเนินคดี เมื่อ
คณะลูกขุนได้พิจารณาคดีไปแล้ว ห้ามมิให้ศาลสหรัฐอื่นใดไปพิจารณาอีก
3.2.8 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 8 เกี่ยวกับการประกันตัวและการลงโทษ
(Bail – Punishment) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1791 กล่าวคือ ห้ามตั้งราคาประกันไว้สูงเกินเหตุ
การปรับก็ห้ามปรับจนเกินเหตุ และห้ามลงโทษด้วยวิธีการที่ทารุณโหดร้ายและผิดปกติ
3.2.9 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 9 เกี่ยวกับสิทธิที่ควรมีอยู่ของพลเมือง
(Rights retained by people) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1791 กล่าวคือ สิทธิที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ให้กับพลเมืองแล้วนั้น ห้ามน�ำมาตีความที่จะยกเลิกหรือลดลงโดยเด็ดขาด
3.2.10 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 10 เกี่ยวกับอ�ำนาจที่สงวนไว้ให้มลรัฐ
และประชาชน (Powers reserved to states or people) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1791
กล่าวคือ อ�ำนาจใดทีม่ ไิ ด้มอบให้รฐั บาลสหรัฐ และมิได้หา้ มให้บรรดามลรัฐทีม่ อี ยู่ อ�ำนาจทัง้ หลายเหล่านี้
ย่อมต้องเป็นของมลรัฐและประชาชน
3.2.11 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 11 เกีย่ วกับการจ�ำกัดอ�ำนาจตุลาการศาลสหรัฐ
(Suits against states-Restriction of Judicial Power) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1798
กล่าวคือ อ�ำนาจของฝ่ายตุลาการสหรัฐจะไม่ครอบคลุมไปถึงคดีความที่พลเมืองสหรัฐหรือพลเมืองของ
มลรัฐ รวมทั้งพลเมืองของต่างประเทศมาฟ้องร้องต่อมลรัฐได้
3.2.12 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 12 เกีย่ วกับการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีและ
รองประธานาธิบดี (Election of the President and Vice-President) โดยได้รับการให้สัตยาบัน
ค.ศ. 1804 กล่าวคือ คณะผู้เลือกตั้งจะประชุมพร้อมกันในมลรัฐของตนเองและลงคะแนนเสียงเลือก
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ประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดี ซึ่งคนหนึ่งในสองต�ำแหน่งนี้จะต้องไม่อาศัยอยู่ในมลรัฐเดียวกัน
การลงคะแนนเสียงต้องก�ำหนดไว้ในบัตรลงคะแนนแต่ละใบว่าเลือกประธานาธิบดีใบหนึ่ง และเลือก
รองประธานาธิบดีอีกใบหนึ่ง เมื่อได้ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วก็ให้คณะผู้เลือกตั้งลงนามรับรองและ
ส่งมอบโดยผนึกซองส่งต่อรัฐบาลสหรัฐโดยส่งถึงประธานวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาจัดเรียกประชุมทั้ง
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเปิดและนับคะแนนทั้งหมด ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดส�ำหรับต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีจะได้เป็นประธานาธิบดี แต่ต้องเป็นคะแนนเสียงข้างมาก หากไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียง
ข้างมากก็ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นผูเ้ ลือกประธานาธิบดีจากรายชือ่ ของผูท้ ไี่ ด้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 3 คน
โดยให้ทกุ มลรัฐมีคะแนนเสียงเพียงคะแนนเดียวเท่านัน้ การลงคะแนนเสียงนัน้ จะท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ มีจำ� นวน
มลรัฐที่เข้าร่วมประชุมตั้งแต่สองในสามขึ้นไป และใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่
สามารถเลือกประธานาธิบดีได้จนกระทั้งวันที่ 4 ของเดือนมีนาคม ก็ให้รองประธานาธิบดีปฏิบัติหน้าที่
เป็นประธานาธิบดีเช่นในกรณีที่ประธานาธิบดีตายหรือปราศจากความสามารถตามรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับ
ผู้ ที่ไ ด้ รับ คะแนนเสียงมากที่สุดในต� ำแหน่งรองประธานาธิ บดี และโดยคะแนนเสีย งข้า งมากก็ เป็ น
รองประธานาธิบดี หากไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากก็ให้วุฒิสภาเลือกรองประธานาธิบดีจาก
รายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คน องค์ประชุมในการเลือกตั้งนี้ต้องมีจ�ำนวนตั้งแต่สองในสามของ
จ�ำนวนวุฒสิ ภาทัง้ หมดและเลือกรองประธานาธิบดีโดยคะแนนเสียงข้างมาก อนึง่ บุคคลทีไ่ ม่มคี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนในการเป็นประธานาธิบดีก็ย่อมไม่มีสิทธิที่จะได้เป็นรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐด้วย
3.2.13 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 13 เกี่ยวกับการเลือกทาส (Slavery
prohibited) และอ�ำนาจในการรักษากฎหมายของบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (Power to enforce
amendment) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1865 กล่าวคือ ห้ามการมีทาสและการเกณฑ์แรงงาน
ภายในเขตอ�ำนาจของสหรัฐ เว้นแต่เป็นการลงโทษอาชญากรตามกฎหมายเท่านัน้ รวมถึง รัฐสภามีอำ� นาจ
ที่จะบังคับใช้มาตรานี้ โดยการตราเป็นกฎหมายตามความเหมาะสม
3.2.14 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 14 เกีย่ วกับสิทธิพลเมืองสหรัฐ (Citizens of the
United States) การแบ่งสัดส่วนและลดจ�ำนวนผู้แทนราษฎร (Representatives-Power to reduce
apportionment) การขาดคุณสมบัตดิ ำ� รงต�ำแหน่ง (Disqualification to hold office) หนีส้ าธารณะ
หนีแ้ ละค่าเสียหายจากการจราจล (Public debt not to be questioned-Debts of the Confederacy
and claims not to be paid) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1868 บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ 14 นี้ ต้องเป็นบทที่ส�ำคัญที่สุดในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเพราะรองรับสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาค (The Equality) และหลักวิถีทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Due Process of Law)
ซึ่งหมายถึง กระบวนการและวิถีทางตามกฎหมายที่การปฏิบัติใด ๆ จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการที่
ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ปี ค.ศ. 1954 ระหว่าง Linda Brown และ Board of Education เนื่องจาก
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Linda Brown เด็กหญิงผิวด�ำถูกปฏิเสธมิให้เข้าเรียนเกรด 5 ในโรงเรียนเมือง Topeka มลรัฐ Kansas
ศาลสูงสุดสหรัฐตัดสินว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากขัดกับหลักความเสมอภาค
3.2.15 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที่ 15 เกีย่ วกับสิทธิเลือกตัง้ ของพลเมืองจาก
เชื้อชาติและสีผิว (Right of Citizens to vote-Race or color not to disqualify) โดยได้รับการให้
สัตยาบัน ค.ศ. 1870 กล่าวคือ สหรัฐหรือมลรัฐใดจะปฏิเสธหรือตัดสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งของ
พลเมืองสหรัฐเนื่องจากเชื่อชาติ สีผิว หรือเงื่อนไขเคยเป็นข้ารับใช้มาก่อนไม่ได้
3.2.16 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 16 เกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยได้รับการให้
สัตยาบัน ค.ศ. 1913 กล่าวคือ รัฐสภา (The Congress) มีอ�ำนาจก�ำหนดและเก็บภาษีเงินได้ไม่ว่า
จะมีแหล่งที่มาอย่างใด โดยไม่ต้องแบ่งส่วนระหว่างมลรัฐต่าง ๆ และไม่ต้องค�ำนึงถึงส�ำมะโนประชากร
หรือการนับจ�ำนวนพลเมืองอย่างใด
3.2.17 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 17 เกี่ยวกับที่มาจ�ำนวนคะแนนเสียงและ
คุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภา โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1913 กล่าวคือ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก
จากแต่ละมลรัฐ ๆ ละ 2 คน ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 6 ปี โดยแต่ละคนมีคะแนนเสียงได้ 1 เสียง
ส�ำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเหมือนกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
นิติบัญญัติของมลรัฐ
3.2.18 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที  ่ 18 เกีย่ วกับการห้ามของมึนเมา (National
prohibition-Intoxicating liquors) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1919 กล่าวคือ ภายหลัง 1 ปี
หลังจากการให้สัตยาบันแล้ว ให้ถือว่าการผลิต การขาย การขนส่งภายใน การน�ำเข้าหรือส่งออกซึ่ง
เครื่องดื่มของมึนเมาภายในสหรัฐหรือดินแดนในอ�ำนาจของสหรัฐเพื่อการบริโภคถือเป็นการกระท�ำที่
ต้องห้าม
3.2.19 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 19 เกี่ยวกับสิทธิสตรีออกเสียงเลือกตั้ง
(Women Suffrage) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1920 กล่าวคือ สหรัฐหรือมลรัฐใดจะปฏิเสธ
หรือตัดสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของพลเมืองสหรัฐอันเนื่องมาจากเพศไม่ได้
3.2.20 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่   20 เกี่ยวกับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ (Executive and Legislative departments-terms of elective
officers) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1933 กล่าวคือ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของประธานาธิบดี
และรองประธานาธิบดีสนิ้ สุดลงเวลาเทีย่ งของวันที่ 20 มกราคม และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของสมาชิก
วุฒสิ ภาและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดเวลาเทีย่ งของวันที่ 3 มกราคมแห่งปีทวี่ าระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เหล่านี้ควรจะสิ้นสุดลงแม้ว่ามาตรานี้จะไม่ได้รับการให้สัตยาบัน และให้วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
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ผู้สืบทอดเริ่มต้นต่อไป
3.2.21 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 21 เกี่ยวกับการยกเลิกบทแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 18 (Repeal of Eighteenth Amendment) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1933
กล่าวคือ ให้ยกเลิกบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 18
3.2.22 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 22 เกี่ยวกับสมัยด�ำรงต�ำแหน่งของ
ประธานาธิบดี (Terms of Office of the President) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1951 กล่าวคือ
บุคคลใดจะได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีเกินกว่าสองครั้งไม่ได้ และบุคคลใดเมือ่ ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานาธิบดีหรือรักษาการในต�ำแหน่งประธานาธิบดีเกินกว่าสองปีในวาระด�ำรงต�ำแหน่งของผู้อื่นที่
ได้รบั เลือกตัง้ เป็นประธานาธิบดีแล้ว จะได้รบั เลือกตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีเกินกว่าอีกหนึง่ ครัง้
ไม่ได้ มาตรานีไ้ ม่มผี ลบังคับใช้แก่บคุ คลทีไ่ ด้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีอยูแ่ ล้วในขณะทีร่ ฐั สภาได้เสนอ
มาตรานี้อยู่และจะบังคับใช้มาตรานี้ป้องกันบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีหรือรักษาการในต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีอยูแ่ ล้ว ไม่ให้ดำ� รงต�ำแหน่งหรือรักษาการในต�ำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปจนครบวาระที่เหลืออยู่
ไม่ได้
3.2.23 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ครัง้ ที  ่ 23 เกีย่ วกับผูอ้ อกเสียงเลือกตัง้ เขต District
(Representation in the electoral college to the District of Columbia) โดยได้รบั การให้สตั ยาบัน
ค.ศ. 1961 กล่าวคือ ให้เขต District อันเป็นทีต่ งั้ รัฐบาลแห่งสหรัฐ มีอำ� นาจวิธกี ารตามทีร่ ฐั สภาก�ำหนด
ผู้มีหน้าที่เลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีให้มีจ�ำนวนเท่ากับจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมกันตามที่เขต District จะพึงมีในรัฐสภาเสมือนเป็นมลรัฐหนึ่ง แต่จะต้องมี
ไม่เกินจ�ำนวนผูม้ หี น้าทีเ่ ลือกตัง้ ของมลรัฐทีม่ พี ลเมืองน้อยทีส่ ดุ ผูม้ หี น้ามีหน้าทีเ่ ลือกตัง้ ของเขต District นี้
เป็นจ�ำนวนเพิ่มเติมผู้มีหน้าที่เลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งจาก มลรัฐต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่เลือกตั้งของเขต District นี้ ได้รับแต่งตั้งจาก
มลรัฐให้มาร่วมประชุมในเขต District และกระท�ำหน้าที่ดังที่บัญญัติไว้ในบทแก้ไขเพิ่มเติมบทที่ 12
3.2.24 การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ครั้ ง ที่ 24 เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ผู ้ เ ลื อ กตั้ ง
(Qualification of electors) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1964 กล่าวคือ สหรัฐและมลรัฐใดจะ
ปฏิเสธหรือรอนสิทธิประชาชนแห่งสหรัฐในอันทีจ่ ะออกเสียงเลือกตัง้ ชัน้ ต้น หรือการเลือกตัง้ อืน่ เพือ่ เลือก
ประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดี หรือเพื่อเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
รัฐสภา ด้วยเหตุที่เป็นผู้ขาดช�ำระภาษีเลือกตั้งหรือภาษีอื่นมิได้
3.2.25 การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ครั้ ง ที่ 25 เกี่ ย วกั บ การสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง
ประธานาธิบดี (Succession to Office of President) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1967 กล่าวคือ
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กรณีประธานาธิบดีถกู ถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง ตาย หรือลาออก ให้รองประธานาธิบดีดำ� รงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดี
3.2.26 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 26 เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของผู้มีอายุ 18 ปี
(Eighteen year old voting rights) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1971 กล่าวคือ สหรัฐและมลรัฐ
จะปฏิเสธหรือรอนสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมิได้
3.2.27 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่   27 เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับอัตรา
เงินเดือน (The Compensation) โดยได้รับการให้สัตยาบัน ค.ศ. 1992 กล่าวคือ กฎหมายใด ๆ
อันเกี่ยวข้องกับอัตราเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจะมีผลบังคับใช้ไม่ได้ จนกว่า
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยต่อไป

4. ขอบเขตสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
4.1 ค�ำปรารภ (Preamble)  ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787
ค�ำประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกนั (The Declaration of Independence) ค.ศ. 1776
ได้มอี ทิ ธิพลต่อค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 โดยมีประโยคทีแ่ สดงความรูส้ กึ ของ
คนอเมริกันว่าตนเองเป็นพวกเดียวกันถึงแม้จะอยู่ต่างมลรัฐ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
สีผิว ภาษาและวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากค�ำปรารภ ดังนี้
“เราประชาชนแห่งสหรัฐ เพื่อจะก่อตั้งสหภาพให้สมบูรณ์มากขึ้น สถาปนาความยุติธรรม
รักษาความสงบภายใน จัดหาการป้องกันประเทศ ส่งเสริมสวัสดิการโดยทั่วไป และสร้างความมั่นคง
ในเสรีภาพอันศักดิส์ ทิ ธิแก่พวกเราและอนุชนรุน่ หลังต่อไป จึงบัญญัตแิ ละสถาปนารัฐธรรมนูญนีข้ นึ้ ส�ำหรับ
สหรัฐอเมริกา”
ด้วยความส�ำคัญของค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาดังกล่าว ค�ำพิพากษาของ
ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1819 คดี Mc Culloch Maryland โดยนาย John Marshall ประธาน
ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้อา้ งค�ำปรารภในค�ำพิพากษาด้วยว่า การกระท�ำของรัฐบาลกลาง (Federal
Government) สามารถลบล้างการกระท�ำของรัฐบาลมลรัฐ (State Government) ได้ จึงถือได้ว่า
เป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนอเมริกัน
4.2 บิ ล อ๊ อ ฟ ไรท์ : บทแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ 10 บทแรก (Bill of Rights:
Amendments 1-10)
บิล อ๊อฟ ไรท์ เป็นสิทธิของพลเมืองอเมริกันที่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดแจ้งโดยเป็นบทของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 10 บทแรก และได้รับการให้สัตยาบันพร้อมกันในปี
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ค.ศ. 1791 นอกจากบิล อ๊อฟ ไรท์ ทั้ง 10 มาตรานี้แล้ว ยังมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อ ๆ มา จึงถือ
ได้ว่าทั้งบิล อ๊อฟ ไรท์ และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อมาเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคน
อเมริกันเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปขอบเขตสิทธิและเสรีภาพได้ดังนี้
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

มาตรา

ประเด็น

ครั้งที่ 1
ปี ค.ศ. 1787-1791

1

- เสรีภาพในการนับถือศาสนา
- เสรีภาพในการพูด
- เสรีภาพในการร่วมชุมนุมกันโดยสงบ
- เสรีภาพในการยื่นร้องทุกข์ต่อรัฐบาล

ครั้งที่ 2
ปี ค.ศ. 1787-1791

2

- สิทธิและเสรีภาพในการถือศาสตราวุธ

ครั้งที่ 3
ปี ค.ศ. 1787-1791

3

- สิทธิและเสรีภาพในเคหสถาน

ครั้งที่ 4
ปี ค.ศ. 1787-1791

4

- สิทธิและเสรีภาพในความปลอดภัยทางร่างกาย
- สิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สิน

ครั้งที่ 5
ปี ค.ศ. 1787-1791

5

- สิทธิที่จะถูกพิจารณาคดีด้วยคณะลูกขุน
- สิทธิและเสรีภาพในการได้รับความคุ้มครองการลงโทษ
ซ�้ำในความผิดเดียวกันจากรัฐไม่ได้
- สิทธิและเสรีภาพในการไม่ถูกบังคับให้กลับคำ�ให้การ
ตนเองในคดีอาญา

ครั้งที่ 6
ปี ค.ศ. 1787-1791

6

- สิทธิและเสรีภาพในการได้รับการพิจารณาคดีอย่าง
รวดเร็วและเปิดเผย

ครั้งที่ 7
ปี ค.ศ. 1787-1791

7

- สิทธิและเสรีภาพในการได้รับการพิจารณาคดีจากลูกขุน
แล้วจะมีการพิจารณาใหม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้

ครั้งที่ 8
ปี ค.ศ. 1787-1791

8

- สิทธิที่จะไม่ได้รับการลงโทษอย่างโหดร้ายและทารุณ
หรือผิดปกติวิสัย
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การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

มาตรา

ครั้งที่ 9
ปี ค.ศ. 1787-1791

9

- สิทธิในการตีความรัฐธรรมนูญจะตีความไปในการ
ลิดรอนสิทธิของผู้อื่นไม่ได้

ครั้งที่ 10
ปี ค.ศ. 1787-1791

10

- สิทธิที่รัฐธรรมนูญมิได้มอบหมายไว้ให้เป็นของสหรัฐ
แต่ให้เป็นของมลรัฐและประชาชน

ครั้งที่ 13
ปี ค.ศ. 1865

13

- สิทธิและเสรีภาพในหลักประกันความไม่เป็นทาสโดย
ไม่สมัครใจ

ครั้งที่ 14
ปี ค.ศ. 1865

14

- สิทธิในการได้รับความคุ้มครองว่ามลรัฐจะออกกฎหมาย
ใด ๆ ที่เป็นการตัดทอนเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง
ของสหรัฐไม่ได้

ครั้งที่ 15
ปี ค.ศ. 1870

15

- สิทธิในหลักประกันเรื่องเชื้อชาติและสีผิว

ครั้งที่ 19
ปี ค.ศ. 1920

19

- สิทธิและเสรีภาพในการออกเสียงเลือกตั้งโดยไม่มีการ
กีดกันทางเพศ

ครั้งที่ 20
ปี ค.ศ. 1933

1

- วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของประธานาธิบดีและ
รองประธานาธิบดี

ครั้งที่ 21
ปี ค.ศ. 1933

2

- การห้ามการขนส่งหรือนำ�เข้าเครื่องดื่มของมึนเมา

ครั้งที่ 22
ปี ค.ศ. 1951

1

- การดำ�รงตำ�แหน่งของประธานาธิบดีเกินกว่า 2 ครั้งไม่ได้

ครั้งที่ 23
ปี ค.ศ. 1961

1

- ผู้มีหน้าที่เลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
ในเขต District

ครั้งที่ 24
ปี ค.ศ. 1964

1

- การรอนสิทธิประชาชนแห่งสหรัฐในการออกเสียงมิได้

ครั้งที่ 25
ปี ค.ศ. 1967
24

ประเด็น

1 และ - การสืบทอดตำ�แหน่งประธานาธิบดี และ
2
รองประธานาธิบดี
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การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

มาตรา

ประเด็น

ครั้งที่ 26
ปี ค.ศ. 1971

1

- สิทธิผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่มีอายุ 18 ปี

ครั้งที่ 27
ปี ค.ศ. 1992

1

- อัตราเงินเดือนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา

5. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาที่มีอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญไทย
5.1 หลักนิติธรรม  (The Rule of Law)
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 และครั้งที่ 14 ได้วางหลักส�ำคัญที่เรียกว่า
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หรือศุภนิติกระบวน (Due Process of Law) เช่น สิทธิใน
กระบวนการยุตธิ รรม เป็นต้น กล่าวคือบุคคลมีสทิ ธิเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว
และทั่วถึง มีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ผู้เสียหาย
ผู้ต้องหา จ�ำเลย และพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นและ
เหมาะสมจากรัฐ ได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นด้วยความเป็นธรรม
นอกจากนัน้ ในคดีอาญามีสทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความทีเ่ รียกว่า Miranda Warning
โดยเนื้ อ หาของรั ฐ ธรรมนู ญ สหรั ฐ อเมริ ก าดั ง กล่ า วมี ป รากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 30 ถึงมาตรา 40
กรณีดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 4/2556 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556 เรื่อง
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38
มาตรา 39 และมาตรา 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41
ซึง่ บัญญัตใิ ห้บรรดาพยานหลักฐานและเอกสารทีไ่ ด้มาตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ถอื ว่าเป็นพยานหลักฐาน
และเอกสารที่รับฟังได้ตามกฎหมาย นั้น เป็นบทบัญญัติที่มิได้ก�ำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และ
กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน แต่เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้จ�ำเลยต้องถูกผูกมัดตามพยาน
หลักฐานและเอกสารที่ได้มาจากการสืบพยานของโจทก์ในศาลต่างประเทศที่จ�ำเลยไม่มีโอกาสตรวจ
หรือรับทราบพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ แม้ว่าการรับฟังพยานหลักฐานของศาลต้องเป็น
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และมาตรา 227/1 ที่บัญญัติให้ศาล
ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานที่จ�ำเลยไม่มีโอกาสถามค้าน ด้วยความระมัดระวังและ
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ไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานดังกล่าวโดยล�ำพังเพื่อลงโทษจ�ำเลยก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็มิได้เป็น
ข้อห้ามเด็ดขาดโดยยังเปิดโอกาสให้ศาลน�ำพยาน หลักฐานเช่นนี้ไปใช้ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นได้
จึงไม่เป็นธรรมแก่จ�ำเลย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (2) (3) (4) (7) ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมไว้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริง
และตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การมีสิทธิ
ที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม การได้รับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในการด�ำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม การมีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ และ
การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights –
ICCPR) ข้อ 14.3 อันเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้า สิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเองหรือ
โดยผ่านผู้ช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไขเดียวกับพยาน ซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน พระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรือ่ งทางอาญา  พ.ศ. 2535  มาตรา 41 จึงเป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีจ่ ำ� กัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล และกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 29   และมาตรา 40 (2) (3) (4) (7)   ทั้งไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ  มาตรา  3 วรรคสอง
5.2 หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยศาล  (Judge Made Law)
ด้วยเหตุจากที่รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้
อย่างสั้น ๆ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Supreme Court) จึงมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งใน
การตีความรัฐธรรมนูญ รวมถึงการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งเป็นผลมาจาก
คดีประวัติศาสตร์ในปี ค.ศ. 1803 คือคดี Marbury V. Madison ที่ศาลได้วางหลักว่า ศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกามีอำ� นาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (The Judicial Review)
ทั้ง ๆ ที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง จึงเป็นการวางบรรทัดฐานว่าศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกามีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ และนับจากนั้นมา
ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ตีความในความหมายของรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นใหม่จากค� ำพิพากษาของ
ศาล เช่น
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ระบบศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา

ระบบศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา

Supreme Court of the United States
(1 Court with 9 justices)
Appellate jurisdiction Cases begin in
another, lower court.

State Supreme Courts
Appeal from state
courts in 50 states,
from the Supreme
Court of Puerto Rico
and DC. Court of
Appeals.

State Intermediate
Appellate Court.

United State Courts of
Appeals
(1 in each of 11 circuits
or regions plus 1 in the
DC.) General Appellate
Jurisdiction Hear
appeals only from:

Original Jurisdiction
Cases begin in Supreme Court over
controversies involvoing :
1. Two or more states
2. The United States and a state
3. Foreign ambassadors and other
diplomats

U.S. Court of Appeal
for
Federal Circuit.
Specialized Appellate
Jurisdiction

U.S. Court of Military
Appeals
(Army, Navy, Marine
Crops, Air Force and
Coast Guard Courts.)

U.S. Claims Court
U.S. Court of International Trade

State Trial Courts.

ค�ำว่า Freedom of Speech ในรัฐธรรมนูญ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาแทนที่จะตีความ

คําว่า Freedom of Speech ในรัฐธรรมนูญ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาแทนที่จะตีความคําว่า
ค�ำว่า Speech แปลว่าค�ำพูดเท่านั้น กลับตีความให้หมายความรวมถึงการเขียน (Writing) การ
Speech แปลว่าคําพูดเท่านั้น กลับตีความให้หมายความรวมถึงการเขียน (Writing) การกระจาย
กระจายเสียง (Broadcasting) การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ (Televising) วีดีโอ อินเตอร์เน็ตและ
เสียง (Broadcasting) การแพร่ภ21าพทางโทรทัศน์ (Televising) วีดีโอ อินเตอร์เน็ตและอื่น ๆ อีก

อืน่ ๆ อีกทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ด้วยเหตุนรี้ ฐั ธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาจึงมีความยืนยาวด้วยหลักอันเกิด
21

วิษณุ เครืองาม (2549), วิเคราะห์ผลกระทบตามแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ, ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ,
หน้า 32-33.
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ปัญญา อุดชาชน

จากค�ำพิพากษาของศาลเสมือนหนึ่งว่าศาลเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย (Judge Made Law) เพื่อคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยหลักดังกล่าวนี้ มีปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 27 ที่บัญญัติว่า “สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือ
โดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ศาล
รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงั คับกฎหมายและ
การตีความกฎหมายทั้งปวง”
กรณีดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 18-22/2555 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
เรื่อง ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา 68 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่
ผู้ทราบการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง ที่จะใช้สิทธิให้มีการตรวจสอบ
การกระท�ำดังกล่าวได้ โดยให้มีสิทธิสองประการ คือ 1) ประการที่หนึ่ง เสนอเรื่องให้อยั การสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และ 2) ประการทีส่ อง สามารถยืน่ ค�ำร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้ เพราะอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ                
และวินจิ ฉัยสัง่ การในกรณีทผี่ รู้ อ้ งใช้สทิ ธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญตามมาตรา  68 วรรคสองนี   
้ เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญ  อัยการสูงสุดเพียงแต่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  และยืน่ ค�ำร้องขอ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เท่านั้น หาได้ตัดสิทธิของผู้ร้องที่จะยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่
แม้ผู้ร้องได้เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบแล้ว ก็ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องที่จะใช้สิทธิในประการทีส่ อง
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เห็นว่าการแปลความดังกล่าวนีจ้ ะสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ในมาตรา 68 ซึง่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและเป็นไปเพื่อการรับรองสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในมาตรา 69 ที่ว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี”้ เนือ่ งจากการทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
จะมีค�ำสั่งให้เลิกการกระท�ำที่อาจเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญได้นั้น การกระท�ำ
ดังกล่าวจะต้องก�ำลังด�ำเนินอยู่และยังไม่บังเกิดผล ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะมีค�ำวินิจฉัยสั่งให้เลิกการ
กระท�ำนั้นได้ หาไม่แล้วค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 วรรคสองนี้ ก็จะพ้นวิสยั ไม่สามารถ
ใช้บงั คับได้ ทัง้ สิทธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญตามมาตรา 68 นี้ มีหลักการส�ำคัญมุ่งหมายให้ชนชาวไทยทุกคน
มีสว่ นร่วมในการปกป้องพิทกั ษ์รกั ษาการปกครองประเทศให้เป็นไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
มิให้ถูกล้มล้างโดยสภาพจึงเป็นมาตรการในการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้มีโอกาสตรวจสอบและ
วินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระท�ำทีจ่ ะเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองและการล้มล้างรัฐธรรมนูญมิให้
28
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เกิดขึ้นได้ เพราะหากปล่อยให้เกิดการกระท�ำที่เป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครอง
ตามรัฐธรรมนูญขึ้นแล้ว ย่อมสุดวิสัยที่จะแก้ไขให้กลับคืนดีได้ เช่นนี้แล้ว ประชาชนผู้ทราบเหตุตาม
มาตรา 68 วรรคสอง ย่อมสามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนใช้
สิทธิของตนต่อต้านการกระท�ำนั้นได้โดยสันติวิธี
5.3 หลักการถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง (Impeachment)
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามาตรา 2 วรรคห้า และมาตรา 3 วรรคหก ได้บัญญัติเกีย่ วกับ
การให้สภาผูแ้ ทนราษฎรมีอำ� นาจถอดถอนเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ (Other Officers) ไว้ กล่าวคือ สภาผูแ้ ทนราษฎร
มีอำ� นาจฟ้องร้องเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของสหรัฐ แต่อำ� นาจในการถอดถอน (Impeachment) เป็นอ�ำนาจของ
วุฒิสภาโดยใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าประชุม (two-thirds of the
members present) ส�ำหรับประธานในการพิจารณาถอดถอนออกจากต�ำแหน่งนั้น ถ้าเป็นหัวหน้าที่
ระดับสูงอื่น ๆ ประธานวุฒิสภาจะเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าเป็นประธานาธิบดี ประธานศาลสูงสุด
ของสหรัฐอเมริกาจะเป็นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าเป็นประธานาธิบดีทเี่ คยถูกถอดถอนมี 2 คนคือ ปี ค.ศ.
1868 ประธานาธิบดีแอนดรู จอห์นสัน และปี ค.ศ. 1999 ประธานาธิบดีบิล คลินตัน ทั้งสองกรณี
คะแนนวุฒิสภาไม่ถึง 2 ใน 3 จึงไม่สามารถปลดประธานาธิบดีได้ โดยเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกาดังกล่าวมีอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญไทย เพื่อให้มีการถอดถอนออกจากต�ำแหน่งตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 270 ถึงมาตรา 274
5.4 หลักความเสมอภาคและหลักการห้ามเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม (The Equality and
The Prohibition of Unjust Discrimination)
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 14 ได้วางหลักความเสมอภาคและหลักการ
ห้ามเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมโดยพลเมืองชาวอเมริกนั ทุกคนจะได้รบั ความคุม้ ครองโดยกฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน (Equal protection of the laws) นอกจากนั้น ยังมีรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพิ่ม
เติมครัง้ ที่ 26 ได้บญ
ั ญัตสิ ทิ ธิผอู้ อกเสียงเลือกตัง้ ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไป โดยหลักการของรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกาดังกล่าวมีปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30
กรณีดงั กล่าวศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยที่ 15/2555 ลงวันที่ 13 มิถนุ ายน 2555 เรื่อง
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1)
ว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10)
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ได้บญ
ั ญัตเิ ป็นหลักการว่าบุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
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ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งความพิการมิได้ และรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 ได้บัญญัติเป็น
หลักการว่าการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ ำ� หนดไว้และเท่าทีจ่ ำ� เป็น ทัง้ จะกระทบ
กระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองคนพิการเพื่อ มิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทัง้ ให้คนพิการมีสทิ ธิได้รบั สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออืน่ จากรัฐ ตลอดจนให้รฐั ต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพึ่งตนเองได้ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก�ำหนดความหมายของคนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมี
ข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนือ่ งจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยนิ การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร จิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความ
บกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ�ำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือด้านหนึง่ ด้านใด เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม
ได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก�ำหนด ซึ่งความหมายของคนพิการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการ                     
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) เฉพาะในส่วนที่บัญญัติว่า
“...มี ก ายหรื อ จิ ต ใจไม่ เ หมาะสมที่ จ ะเป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการ...” ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 30 วรรคสาม

6. บทสรุป
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ส�ำคัญอย่างยิ่งทางด้าน
กฎหมายมหาชน โดยสร้างความสมดุลระหว่างอ�ำนาจของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐในการคุม้ ครอง
ประโยชน์สาธารณะและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีจดุ เด่นทีม่ ลี กั ษณะส�ำคัญ คือ
1. หลักความเสมอภาคภายใต้กฎหมายและหลักนิติธรรม
2. หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตยอย่างเด็ดขาดระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายตุลาการ
3. หลักประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย
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กฎหมาย

4. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

5. ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีบทบาทส�ำคัญในการตีความรัฐธรรมนูญอย่างกว้าง ๆ ทีถ่ อื ว่า
เป็นความก้าวหน้าของรัฐธรรมนูญ
6. หลักการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยต้องได้รับการให้สัตยาบันโดยรัฐสภามลรัฐ
7. หลักการแบ่งสรรอ�ำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ
8. หลักเสรีนิยมแบบประชาธิปไตย
9. หลักการอยู่ร่วมกันของพหุบุคคลที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติและธรรมเนียมปฏิบัติ
10. หลักความเป็นเอกภาพของคนอเมริกันภายใต้ค�ำที่ว่า “เราคือประชาชนแห่งสหรัฐอเมริกา
(we are the people of the United State of America)”
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ถือได้วา่ เป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรฉบับแรกและ
เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในโลก   ประกอบด้ ว ยค� ำ ปรารภและเนื้ อ หาว่ า ด้ ว ยฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ    ฝ่ า ยบริ ห าร                 
ฝ่ายตุลาการ  การปกครองรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  การใช้หนี้
ของรัฐบาล และการให้สตั ยาบันรัฐธรรมนูญ และถือได้วา่ มีความทันสมัยและก้าวหน้าอันเนือ่ งมาจาก
บทบาทของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในการตีความรัฐธรรมนูญ   ด้วยเหตุนี้   รัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787  จึงเป็นแม่แบบของรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
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Same Sex Marriage and Legal Equality in The World
Nantapol Khaimuk*
The topic of same sex marriage has frequently been on world headlines with
new developments that have shifted historical traditions. The ongoing debate to whether
or not enact same-sex marriage laws often evolved around arguments that relate to
political, social, human, civil rights, and religious issues. As many countries have
considered its importance as constitutional guarantees of equality (or a by direct
popular vote through a referendum), we shall take a closer look at the developments,
arguments that support / oppose, and related laws that have been applied from various
countries. The topics and ideas in this discussion may be used as relevant case studies
in the consideration of enacting same-sex marriage in Thailand’s constitutional rights.

Definition and related terms
Before we explore the topics associated with same-sex marriage, let us discuss
its definition and other terms that are related to this matter. Same-sex marriage is a
marriage between two persons of the same biological sex and/or gender identity1.
In dictionaries, the term “marriage” is defined as (noun):
- the relationship that exists between a husband and a wife2
- a legally accepted relationship between two people in which they live together,
or the official ceremony that results in this3
- the formal union of a man and a woman, typically as recognized by law, by
which they become husband and wife4
* Secretary of Justice of The Coustitutional Court.
1
http://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage
2
http://www.merriam-webster.com/dictionary/marriage
3
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/marriage_1?q=marriage
4
http://oxforddictionaries.com/definition/english/marriage?q=marriage
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Other terms include Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer/Questioning (LGBTQ)
marriages.
In Thailand, the legal conditions of marriage are chartered in Chapter 2 of the
Thailand Civil and Commercial Code. Section 1448 specifically quotes that:
“A marriage can take place only when the man and woman have
completed their seventeenth year of age. But the court may, in case
of having appropriate reason, allow them to marry before attaining
such age.”
In many nations around the world, “marriage” is argued to be reserved for
male-female couples and a different status such as “civil unions”, “registered partnerships”, and “domestic partnerships” are more suitable for same sex couples.

Background
Historically speaking, same sex couples have been recorded throughout history
such as in the Zhou Dynasty of China, the Roman Empire, and the medieval period in
Europe though almost all of these unions have not been legally binding.
Before the formation of the United Kingdom in1707, English law identified acts of
sodomy that were punishable by hanging. As time passed, the death penalty would be
removed but male homosexual acts remained illegal and punishable by imprisonment.
It was not until 1954 that a special initiative called the Wolfenden Committee
was set up to consider UK laws relating to homosexual offences. Laws that limited the
decriminalization of homosexual acts did not materialize until The Sexual Offenses Act
of 1967 was passed. Homosexual acts would not be illegal if 3 conditions were met:
1) the act had to be consensual, 2) the act had to take place in private, and 3) the act
could involve only people that had attained the age of 21. The Sexual Offences Act of
2003 would replace older sexual offences laws with more specific and explicit wording.
It also created several new offences such as non-consensual voyeurism, assault by penetration, causing a child to watch a sexual act, and penetration of any part of a corpse.5
The earliest official recognition of a legal same-sex relationship in modern history
took place in 1989 in Denmark by allowing same-sex couples to engage in “registered
5

[http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents]
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partnerships” which represented virtually the same conditions as a marriage.
The first same-sex marriage, however, took place in the Netherlands in which four
same-sex couples were officially married and registered by the Mayor of Amsterdam.
This marks the success of gay rights activists that began their movements in the 1980s
asking the government to permit same-sex marriages. The Dutch Parliament created a
special commission to study the possibilities of enacting the law. In 2000, the House of
Representatives passed the marriage bill by a majority vote. “The main article in the Act
changed article 1:30 in the marriage law to read as follows: A marriage can be contracted
by two people of different or the same sex” 6.

Arguments that Support / Oppose
Just over a decade since the first legal same-sex marriages, nearly 20 countries
have passed laws to allow same-sex marriages. Despite the recent shifts in official
endorsements, it remains that the developments in these countries reflect just a
fraction of marriage traditions and laws around world. The following are topics that
have at the same time pushed legal same-sex registrations and challenged the
movements.
It may be logical to begin the discussion by studying and comparing the legal
rights found in traditional opposite-sex marriages. The benefits, rights, and privileges
that same-sex couples demand is usually the same as those granted in existing
marriage laws.
In the United States, the enactment of the 1996 Defense of Marriage Act (DOMA),
explicitly defined marriage for the purposes of federal law as between a man and a
woman and allowed states to ignore same-sex marriages from other states. There
were 1,049 statutory provisions in a marital status that determine benefits, rights, and
privileges. As of 2003, the number of statutory provisions for a legal marriage were
repealed or amended to 1,138 by the General Accounting Office and are grouped
into 13 categories: 7

6
7
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CATEGORY 12—SOCIAL SECURITY AND RELATED PROGRAMS, HOUSING,
AND FOOD STAMPS:
- Federal health and welfare programs such as social security retirement and
disability benefits.
CATEGORY 2—VETERANS’ BENEFITS:
- Providing pensions, compensation for service-connected deaths, and educational
assistance.
CATEGORY 3—TAXATION
- Giving married taxpayers the option to file joint or separate income tax returns.
CATEGORY 4—FEDERAL CIVILIAN AND MILITARY SERVICE BENEFITS
- Providing health, leave, retirement, survivor, and insurance benefits provided
by the United States to those in federal service and their families.
CATEGORY 5—EMPLOYMENT BENEFITS AND RELATED PROVISIONS
- Laws that address the rights of employees under employer-sponsored
employee benefit plans that provide for continuation of employer-sponsored
health benefits after events like the death or divorce of the employee
and that give employees the right to unpaid leave in order to care for a
seriously ill spouse.
CATEGORY 6—IMMIGRATION, NATURALIZATION, AND ALIENS
- Special consideration to spouses of immigrant and nonimmigrant aliens in
a wide variety of circumstances. Under immigration law, aliens may receive
special status by virtue of their employment, and that treatment may extend
to their spouses.
CATEGORY 7—INDIANS
- Providing the outlines for the descent and distribution rights for Indians’
property.
CATEGORY 8—TRADE, COMMERCE, AND INTELLECTUAL PROPERTY
- National Housing Act (rights of mortgage borrowers); the Consumer Credit
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Protection Act (governs wage garnishment); and the Copyright Act (spousal
copyright renewal and termination rights).
CATEGORY 9—FINANCIAL DISCLOSURE AND CONFLICT OF INTEREST
- Federal law imposes obligations on members of Congress, employees or officers
of the federal government, and members of the boards of directors of some
government-related or government chartered entities, to prevent actual or
apparent conflicts of interest. These individuals are required to disclose
publicly certain gifts, interests, and transactions. Many of Page 18 GAO-04-353R
Defense of Marriage Act these requirements, which are found in 16 different
titles of the United States Code, apply also to the individual’s spouse.
CATEGORY 10—CRIMES AND FAMILY VIOLENCE
- Laws that implicate marriage in connection with criminal justice or family
violence: spouses as victims of crimes; others with spouses as perpetrators.
CATEGORY 11—LOANS, GUARANTEES, AND PAYMENTS IN AGRICULTURE
- Spouse’s income, business interests, or assets are taken into account for
purposes of determining a person’s eligibility to participate in the program.
CATEGORY 12—FEDERAL NATURAL RESOURCES AND RELATED PROVISIONS
- Special rights to spouses in connection with a variety of transactions involving
federal lands and other federal property.
CATEGORY 13—MISCELLANEOUS PROVISIONS
- Federal provisions that prohibit discrimination on the basis of marital status are
included in this category.
As summarized above, the categories of rights and benefits are available for
couples in the United States and are the same rights that same-sex couples push for
marriage equality.
Basically, arguments that support the introduction of same-sex marriage laws is
driven based on constitutional guarantees of equality. The passage of DOMA in 1996
explicitly defined marriage in federal law as a union of one man and one woman.
DOMA has since then been challenged in several federal court cases based on its
38

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

Same Sex Marriage and Legal Equality in The World

unconstitutionality under the Tenth Amendment and Section 3 under the Fifth Amendment of the United States Constitution (further discussed in the next section).
In the United Kingdom’s recent history, LGBT rights have sought support based
on the respect for human rights and equality. Several LGBT aspects of equality were
pushed including legal allowance of same-sex activity, gender identity/expression, military
service, discrimination protection, and recognition of relationships8.
LGBT rights supporters such as Amnesty International believe that all people,
regardless of their sexual orientation or gender identity should be able to enjoy their
human rights. Although the Universal Declaration of Human Rights does not explicitly
mention sexual orientation or gender identity, a broad interpretation should include the
protection of rights of the global LGBT community. Excerpts drawn as a basis include9:
Article 5- No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment.
Article 9- No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.
Article 20- (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and
association. (2) No one may be compelled to belong to an association10.
Examples of the denial of these rights include:
- Execution by the state
- Denial of employment, housing or health services
- Loss of custody of children
- Denial of asylum
- Rape and otherwise torture in detention
- Threats for campaigning for LGBT human rights
- Regular subjection to verbal abuse

8
9
10

[http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_the_United_Kingdom]
[http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/lgbt-rights/about-lgbt-human-rights]
[http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a5]
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On the other hand, there remains a strong opposition to same-sex marriages
as they are viewed as harmful. The reasons and standpoint drawn from governments,
institutions, religion, and the society most often include the following:
- Infringement of human dignity: Those born with their given sex are failing to
treat themselves with proper respect. It is a fact that their given biological
sex determine their true identity and should be proud to live life accordingly.
There is a biological, physiological, and psychological difference between men
and women in a marriage. The natural inclination for procreation and raising of
children depend on this difference.
- It offends God and is a Violation of Natural Law: “From the beginning of the
creation, God made them male and female. For this cause a man shall leave
his father and mother; and shall cleave to his wife.” (Holy Bible, Mark 10:6-7).
Marriage is not just any relationship between human beings. Its is a relationship
rooted in human nature and thus governed by natural law. Being rooted in human nature, natural law is universal and immutable. It applies to the human
race , equally. Saint Paul taught in the Epistle to the Romans that the natural
law is inscribed on the heart of every man. (Holy Bible Romans 2:14-15).
- It always denies a child either a father or a mother: It is in the best interest
that the child be raised under influence of his natural father and mother. This
rule is confirmed by the evident difficulties faced by orphans, single parents,
or caretakers. In the State’s point of view, one of the main reasons there are
numerous benefits on marriage is the upbringing of children. The population
drives the economy.

Laws and Judicial Interpretation
We now take a closer look at laws that have been the basis for judicial rulings
and their significance.
Mentioned earlier, the passage of DOMA followed by its unconstitutionality marked
a significant change in the marriage laws in the United States. Significant federal court
cases involved the interpretation of the Tenth Amendment and the Fifth Amendment
of the United States Constitution.
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The Tenth Amendment states:
“The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor
prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the
people.”
In the 2010 case Gill et al. v. Office of Personnel Management, Judge Tauro of
the District Court of Massachusetts ruled that the federal Defense of Marriage Act, which
defined marriage as a union exclusively between a man and a woman, was unconstitutional because it violated the Tenth Amendment and the right of married same-sex
couples to equal protection under the law and was contrary to the federal government’s
long history of allowing states to set their own marriage laws.

The Fifth Amendment states:
“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime,
unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising
in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of
War or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to
be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal
case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property,
without due process of law; nor shall private property be taken for public use,
without just compensation.”
In a 2013 landmark case Windsor vs. United States, the United States Supreme
Court held that restricting U.S. federal interpretation of “marriage” and “spouse” to
apply only to heterosexual unions, by Section 3 of the Defense of Marriage Act (DOMA),
is unconstitutional under the Due Process Clause of the Fifth Amendment.
However, it must be noted that as of August 2013, only 13 states, 5 counties in
New Mexico, and 5 native American tribes have legalized same-sex marriages. Moreover, 6
states prohibit same-sex civil marriage by stature and 29 prohibit it in their constitutions.
For instance, Oklahoma Governor Mary Fallin in 2013 ordered the National Guard to stop
processing requests for military benefits for same-sex couples as a result of Oklahoma
voters that approved a constitutional amendment in 2004 prohibiting giving benefits of
marriage to gay couples.
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With respect to the United Kingdom, the first judicial rulings related to same-sex
marriages occurred in 2006 when the High Court refused to legally accept a married
lesbian couple’s marriage registration from Canada. In Wilkinson vs. Kitzinger & Ors,
the pair wanted their union to be recognized as a marriage and not a civil partnership.
Civil partnerships had just been promulgated under the passage of the Civil Partnership
Act in November 2004. It gives most (but not all) the rights and responsibilities of a civil
marriage.

Countries with legal recognition of same-sex relationships
Country

Year of
Legislature

Initial Judicial rulings

Argentina

2010

2009 Court in Buenos Aires. Articles 172 and 188
of the Civil Code were unconstitutional

Belgium

2003

-

Brazil

2013

2011 Supreme Court. Same-sex couples are
legally entitled to legal recognition of cohabitation (known as união estável,

Canada

2005

1999 Supreme Court. Same-sex couples in
Canada were entitled to receive many of the
financial and legal benefits commonly associated with marriage

Denmark

2012

-

France

2013

2004 Bordeaux court of general jurisdiction
declared the marriage null and void. The civil
code speaks several times of a husband and
a wife, which implies different genders
2011 Constitutional Council. The Council decided that the illegality of same-sex marriages was
not contrary to the Constitution, stating that
this was a question for Parliament to decide

Iceland

2010

-
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Country

Year of
Legislature

Initial Judicial rulings

Mexico

2009

2010 Supreme Court. While not every state must
grant same-sex marriages, they must all recognize
those performed where they are legal.

Netherlands

2001

-

New Zealand

2013

1996 High Court. The High Court sided with the
government and common law and reiterated
that marriage is between one man and one
woman. Section 5 (Justified limitations) of the
Bill of Right Act, which allowed rights and freedoms in the Bill of Rights to “be subject only to
such reasonable limits prescribed by law as can
be demonstrably justified in a free and democratic society”.

Norway

2009

-

Portugal

2010

2007 Constitutional Court. The constitution
does not demand the recognition of same-sex
marriage, but also does not oppose it, and that
the decision must be made by the Assembly of
the Republic.

South Africa

2006

2002 Pretoria High Court. The common-law
definition of marriage was invalid because it
unconstitutionally discriminated on the basis
of sexual orientation, and that it should be
extended to read “Marriage is the union of
two persons to the exclusion of all others for
life. The order of invalidity should be
suspended for two years to allow Parliament
to adopt its own remedy for the situation.
2005 Constitutional Court. The common-law
definition of marriage and the marriage formula
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Country

Year of
Legislature

Initial Judicial rulings
in the Marriage Act, to the extent that they
excluded same-sex partners from marriage,
were unfairly discriminatory, unjustifiable, and
therefore unconstitutional and invalid.

Spain

2005

-

Sweden

2009

2008 Supreme Administrative Court. The Swedish Tax Authority did not break any rules as
the definition of marriage under Swedish law
was at the time the union of one man and one
woman, and that same-sex relationships were
to be recognised as a registered partnership.

United Kingdom

2013

2006 High Court. British university professors, legally married in British Columbia,Canada. However, on their return their marriage was not
recognised under British law. Their union would
not be granted marriage status and would continue to be recognised in England and Wales as
a civil partnership.
2013 European Court of Human Rights. Eight
couples from the United Kingdom have filed a
challenge against the UK’s bans on gay marriage
and straight civil partnerships.

United States

2013

2010 United States Court of Appeals for the First
Circuit. Office of Personnel Management vs. Gill
2013 Supreme Court. United States vs Windsor.
Section 3 of DOMA is unconstitutional.

Uruguay

2013

2012 Judicial court Recognized a foreign samesex marriage.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage#Same_sex_marriage_around_the_world

44

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

Same Sex Marriage and Legal Equality in The World

Movements in Thailand
Despite global developments and Thailand being viewed as a tolerant country
with respect to homosexuality, Thai law currently recognizes neither same-sex marriages
nor other forms of civil unions. In the past, there have been movements toward the
equality of LGBT rights.
Consensual and non-commercial sodomy was decriminalized in Thailand in 1956.
In 2002, the Thai Ministry of Health publicly declared that homosexuality was no longer
to be regarded as a mental illness or order. The Thai armed forces also lifted restrictions
on LGBT to be enrolled in the military.
The most recent development for the same-sex marriages can be reflected in the
government’s move to forward the same-sex civil-union bill to the Parliament. According to a September 2013 announcement by Naras Savestanan, the Director General of
Rights and Liberties Protection Department, it is a joint effort with the house Committee
on Justice and Human Rights. He expressed hope that same-sex partners would be able
to enjoy the same rights as heterosexual couples.
In particular, it is an effort to meet the provisions aimed to protect the rights
granted by the Constitution of the Kingdom of Thailand (2007). Although it does not
specifically encompass same-sex marriages, the Constitution protects rights and liberties
of the Thai people under several sections.
Section 4:
“The human dignity, rights and liberties and equality of the people shall be
protected.”
Section 5:
“The Thai people, irrespective of their origins, sexes or religions, shall enjoy equal
protection under this Constitution.”
Section 26:
“In exercising powers of all State authorities, regard shall be had to human
dignity, rights and liberties in accordance with the provisions of this Constitution.”

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

45

Nantapol khaimuk

Section 30:
“All persons are equal before the law and shall enjoy equal protection under
the law. Men and women shall enjoy equal rights. Unjust discrimination against
a person on the grounds of the difference in origin, race, language, sex, age,
disability, physical or health condition, personal status, economic or social
standing, religious belief, education or constitutionally political view, shall not
be permitted. Measures determined by the State in order to eliminate obstacles
to or to promote persons’ ability to exercise their rights and liberties in the same
manner as other persons shall not be deemed as unjust discrimination under
paragraph three.”
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)
ภาสพงษ์ เรณุมาศ*

1. บทน�ำ
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที่ได้บัญญัติเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และมุ่งรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมี
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ดังปรากฏตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 216 วรรคห้า ว่า “ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล และองค์กรอืน่ ของรัฐ” อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีป่ ฏิเสธไม่ได้ในการได้มาซึง่ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว นั่นคือ ความสมบูรณ์ของค�ำร้องที่เสนอเข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า
ค�ำร้องหลายค�ำร้องทีเ่ ข้ามาสูส่ ารบบคดียงั ปรากฏความไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการยืน่ ค�ำร้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2550 ในหลาย ๆ ประการ อาทิเช่น การโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง การมิได้
อธิบายเหตุผลและข้อสนับสนุนที่ชัดแจ้ง การโต้แย้งมูลกรณีที่ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว เป็นต้น อันเป็นผล
ท�ำให้ศาลปฏิเสธไม่รับค�ำร้อง หรือจ�ำหน่ายค�ำร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212
ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ จากสภาพปัญหา
ดังกล่าว ผู้เขียนจึงน�ำค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2556 มารวบรวม เรียบเรียง
และจัดแบ่งหมวดหมู่เสียใหม่ให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน
สามารถน�ำไปศึกษา และเป็นแนวทางในการยืน่ ค�ำร้องทีถ่ กู ต้องในแต่ละประเภทคดีตอ่ ไป โดยได้จดั แบ่ง
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้
1. ค�ำสั่งเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนที่จะประกาศใช้บังคับ
มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 154)
* ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี 5 ส�ำนักคดี 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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2. ค�ำสัง่ เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีป่ ระกาศใช้บงั คับแล้วมิให้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 211 มาตรา 212 มาตรา 245 (1) และมาตรา 257 วรรคหนึง่ (2))
3. ค�ำสั่งเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 214)
4. ค�ำสั่งเกี่ยวกับกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองโดยมิชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ (มาตรา 68 และมาตรา 237)
5. ค�ำสั่งเกี่ยวกับสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการ
การเลือกตั้ง
5.1 ค�ำสัง่ เกีย่ วกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา (มาตรา 91)
5.2 ค�ำสั่งเกี่ยวกับสมาชิกภาพของรัฐมนตรี (มาตรา 182)
6. ค� ำ สั่ ง เกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ สนธิ สั ญ ญาใดต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ สภาก่ อ นหรื อ ไม่
(มาตรา 190)
7. ค�ำสั่งเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550
7.1 ค�ำสั่งกรณีการชี้ขาดค�ำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไม่รับจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมือง (มาตรา 13 หรือมาตรา 14)
7.2 ค�ำสัง่ กรณีการชีข้ าดค�ำสัง่ ของนายทะเบียนพรรคการเมืองทีไ่ ม่รบั จดแจ้งการเปลีย่ นแปลง
(มาตรา 41)
7.3 ค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง (มาตรา 93 หรือมาตรา 94)
ทั้งนี้ ในหัวข้อสุดท้าย ผู้เขียนจะวิเคราะห์และสรุปค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญในมิติต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้สนใจในการศึกษา รวมถึงการอ้างอิงต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการต่อยอดทาง
วิชาการต่อไป

48

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

1. ค�ำสั่งเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนที่จะประกาศใช้
บังคับมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 154)
ลำ�ดับ

คำ�สั่งที่

ร่างพระราชบัญญัติ

ผลคำ�สั่ง

1

33/2552

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553

ไม่รับคำ�ร้อง

2

4/2554

กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ไม่รับคำ�ร้อง

3

34-35/
2554

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่..) พุทธศักราช ....

ไม่รับคำ�ร้อง

2. ค�ำสัง่ เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีป่ ระกาศใช้บงั คับแล้ว
มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 211 มาตรา 212 มาตรา 245 (1) และมาตรา 257
วรรคหนึง่ (2))
2.1 การยื่นค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211
ลำ�ดับ

1

กฎหมาย

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
เหตุผล
(มาตรา)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ 84
ประกอบ
รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต
พ.ศ. 2542
89/1
วรรคหนึ่ง

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

2, 26-29

(1) มิได้ระบุรายละเอียด ไม่รับ
ของการโต้แย้งและเหตุผล คำ�ร้อง
สนับสนุนโดยชัดแจ้ง
(2) มิใช่บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับ
แก่คดี

26/2553

6, 40 (7)

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับ
คำ�ร้อง

6/2556

26, 27, 30,
39, 40, 138,
141, 169

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

24/2555

92, 93, 94 29, 250
ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
วรรคหนึ่ง (3) การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

45/2555

98/1

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

55/2555

90-99

39 วรรคสอง

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย
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ลำ�ดับ

กฎหมาย

1

พระราชบัญญัติ
การปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2521

2

พระราชบัญญัติ 20 (6)
การประกอบธุรกิจ
เงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
พ.ศ. 2522

3

พระราชบัญญัติ
การประปา
ส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2522

30

4

พระราชบัญญัติ
การพิมพ์
พุทธศักราช
2484

9

50

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)
พระราชบัญญัติ

29, 30, 31 4

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

39/2552

29, 30, 43,
84, 198

กฎหมายที่โต้แย้งได้ถูก
ยกเลิกไปแล้ว และไม่มี
การคงหลักการเดิม

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

9/2553

6, 41

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับ
คำ�ร้อง

73/2555

กฎหมายที่โต้แย้งได้ถูก
ยกเลิกไปแล้ว และไม่มี
การคงหลักการเดิม

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

31/2551

กฎหมายที่โต้แย้งได้ถูก
ยกเลิกไปแล้ว และไม่มี
การคงหลักการเดิม

ไม่รับ
คำ�ร้อง

32/2551

-

9

4, 29, 45

5

พระราชบัญญัติ
การรื้อฟื้น
คดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่
พ.ศ. 2526

10, 18

6, 28, 39, 40 มิใช่บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ไม่รับ
ที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี คำ�ร้อง

4/2550

6

พระราชบัญญัติ
การรักษาความ
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
พ.ศ. 2551

23

223

30-31/2554

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

ลำ�ดับ

กฎหมาย

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

7

พระราชบัญญัติ 7 วรรคหนึ่ง 39 วรรคสาม
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
พ.ศ. 2545

8

พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
พ.ศ. 2540

18

29 วรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
และวรรคสอง, การวินิจฉัย
56

ไม่รับ
คำ�ร้อง

11/2554

9

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

8, 9, 10

28

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

20/2552

10

พระราชบัญญัติ 3, 43
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
32
พ.ศ. 2551

6, 39

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับ
คำ�ร้อง

15/2555

29, 43

ศาลรัฐธรรมนูญเคย
มีคำ�วินิจฉัยที่ 2-4/2555
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว

ไม่รับ
คำ�ร้อง

15/2555

32

30

มิได้ระบุรายละเอียดของ
การโต้แย้งและเหตุผล
สนับสนุนโดยชัดแจ้ง

ไม่รับ
คำ�ร้อง

31/2555
32/2555

32

32, 39, 45

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับ
คำ�ร้อง

31/2555
32/2555

32, 43

6, 29, 43

ศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
คำ�วินิจฉัยที่ 2-4/2555
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว

ไม่รับ
คำ�ร้อง

31/2555
32/2555

ศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
คำ�วินิจฉัยในประเด็น
ดังกล่าวแล้ว

ไม่รับ
คำ�ร้อง

46/2552

11

พระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551

21 (2), 24, 6
73 และ
มาตราอื่น

ผู้ฟ้องคดีขอถอนคำ�โต้แย้ง จำ�หน่าย
คำ�ร้อง
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ลำ�ดับ

กฎหมาย

12

พระราชบั ญ ญั ติ
จัดตัง้ ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
พ.ศ. 2542

52

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

9 วรรคสอง 3, 4, 6, 223
(1)

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

27/2556

9 วรรคสอง 6, 40, 81,
(2)
223

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับ
คำ�ร้อง

33/2556

42 วรรคหนึง่ 6, 60, 71

ศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
ไม่รับ
คำ�วินิจฉัยที่ 35– 41/2554 คำ�ร้อง
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว

7/2555

42 วรรคหนึง่ 28, 30, 40
60, 62

ศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
จำ�หน่าย
คำ�วินิจฉัยที่ 35– 41/2554 คำ�ร้อง
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว

49/2555

42 วรรคหนึง่ 71

ไม่มีกรณีที่กฎหมายจะขัด จำ�หน่าย
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คำ�ร้อง
มาตรานี้ได้

49/2555

42 วรรคสอง 6, 60, 71

(1) มิได้ระบุรายละเอียด ไม่รับ
ของการโต้แย้งและเหตุผล คำ�ร้อง
สนับสนุนโดยชัดแจ้ง
(2) ไม่เป็นสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัย

7/2555

42 วรรคสอง 28, 30, 40,
60, 62

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับ
คำ�ร้อง

11/2554

42 วรรคสอง 3-5, 26-30,
41, 60, 74,
81

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

25/2554

45 วรรคสี่ 39 วรรคหนึ่ง,
72 วรรคหก 40 (1), 60

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

28/2554

51

4, 6, 26, 29,
30

มิใช่เป็นการโต้แย้ง
ไม่รับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คำ�ร้อง
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

30/2553

51

40 (3)

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

26/2554

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

ลำ�ดับ

กฎหมาย

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

เหตุผล

13

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณา
ความอาญาใน
ศาลแขวง
พ.ศ. 2499

22

14

พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.
2496

4 วรรคหนึ่ง, 26-31
12 วรรคสอง

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

3 วรรคสอง, ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
4, 40 (1) (3), การวินิจฉัย
81 (1) (2),
197 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง,
219

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

33-35/
2554

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

12/2555

48 ปัญจทศ 39 วรรคสาม
วรรคหนึ่ง
(5)

ผู้ฟ้องคดีขอถอนคำ�โต้แย้ง จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

32/2554

16/2551

15

พระราชบัญญัติ
ทนายความ
พ.ศ. 2528

35 (4)

26, 27, 28,
29, 43

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำ�ร้องขอ
ถอนอุทธรณ์

16

พระราชบัญญัติ
น�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2521

25 ตรี
วรรคสาม
และวรรคสี่

39 วรรคสอง

มิใช่บทบัญญัติแห่ง
ไม่รับ
กฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับ คำ�ร้อง
แก่คดี

4/2556

17

พระราชบัญญัติ 102, 115
บริษทั มหาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535
102, 115

29 วรรคสอง

เป็นการโต้แย้งกระบวนการ จำ�หน่าย
ตรากฎหมาย
คำ�ร้อง

49/2555

28, 29
วรรคหนึ่ง,
40, 61, 62

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

49/2555

102, 115

71

ไม่มีกรณีที่กฎหมายจะขัด จำ�หน่าย
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คำ�ร้อง
มาตรานี้ได้

49/2555

15, 14 (3)

6

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

19/2552

18

พระราชบัญญัติ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด
พ.ศ. 2519
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จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง
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ลำ�ดับ

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

19

พระราชบัญญัติ 47, 49
ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม
พ.ศ. 2545

221, 230

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

18/2552

20

พระราชบัญญัติ 16
มาตรการใน
วรรคหนึ่ง
การปราบปราม (3)
ผู้กระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. 2534

197

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับ
คำ�ร้อง

72/2555

21

พระราชบัญญัติ 5
ระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553

26, 30
วรรคหนึ่ง

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

25/2555

22

พระราชบัญญัติ 132
ระเบียบข้าราชการ วรรคหนึ่ง
พลเรือน
พ.ศ. 2551

3 วรรคสอง

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

3/2555

23

พระราชบัญญัติ 12 (11)
ลักษณะปกครอง
ท้องที่
พระพุทธศักราช 12 (11)
2457

4, 29, 30

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

11/2555

6, 29, 30

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับ
คำ�ร้อง

41/2555

40 (3)

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับ
คำ�ร้อง

46/2555

24
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พระราชบั ญ ญั ติ 14 (2)
ว่าด้วยการกระทำ�
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

ลำ�ดับ
25

26

กฎหมาย
พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค
พ.ศ. 2551

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

กระบวน
การตรา

-

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

เป็นการโต้แย้งกระบวนการ ไม่รับ
ตรากฎหมาย
คำ�ร้อง

27/2553

17

30

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

8/2555

27
วรรคหนึ่ง

3 วรรคสอง,
4, 5, 40 (1)
(3), 81 (1)
(2) (3) (4)

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

9/2555

30

มิได้ระบุบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่ามาตราใด
ที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ

ไม่รับ
คำ�ร้อง

30/2552

พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติด
พ.ศ. 2550

-

13, 18, 19 30

มิใช่บทบัญญัติแห่ง
จำ�หน่าย
กฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับ คำ�ร้อง
แก่คดี

13/2554

27

พระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498

4, 6, 23

47

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

1/2555

28

พระราชบัญญัติ
สำ�นักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. 2517

39

4-6, 28, 29,
43

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

10/2555

29

พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และ
กำ�กับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์
และกิจการ
โทรคมนาคม
พ.ศ. 2543

8, 11

47, 305 (1)

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

50/2555

10, 12, 48, 47, 305 (1)
49, 50, 75

กฎหมายที่โต้แย้งได้ถูก
ยกเลิกไปแล้ว และ
ไม่มีการคงหลักการเดิม

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

50/2555

46, 51, 63 47 วรรคสอง,
305 (1)

กฎหมายที่โต้แย้งได้ถูก
ยกเลิกไปแล้ว และไม่มี
การคงหลักการเดิม

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

26/2555
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ลำ�ดับ

1

กฎหมาย

มาตรา

ประมวลกฎหมาย 193/27
แพ่งและพาณิชย์
1307

2

56

ประมวลกฎหมาย 144
วิธีพิจารณา
ความแพ่ง

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)
ประมวล

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

1, 2, 4, 5, 8

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

30, 43, 60

(1) ผูร้ อ้ งกับจำ�เลยได้ตกลง จำ�หน่าย
ทำ�สัญญาประนีประนอม คำ�ร้อง
ยอมความกัน
(2) ผู้ร้องไม่ติดใจตาม
คำ�ร้องที่ส่งไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

คำ�สั่งที่

40/2552
5/2550

2, 3 วรรคสอง, ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
4, 40 (1) (3), การวินิจฉัย
81 (1) (2) (3),
197 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

48/2555

156
วรรคห้า

40 (1) (8)

กฎหมายที่โต้แย้งได้ถูก
ยกเลิกไปแล้ว และไม่มี
การคงหลักการเดิม

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

29/2554

189-195

30, 40

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

27/2554

225
วรรคหนึ่ง

30, 40, 219
วรรคสอง

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับคำ�ร้อง 47/2552

229

3 วรรคสอง, ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
40 (1) (3),
การวินิจฉัย
81 (1) (2) (3),
197 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง

ไม่รับคำ�ร้อง 5/2553

248, 249

30

ไม่รับคำ�ร้อง 14/2554

มิได้ระบุรายละเอียดของ
การโต้แย้งและเหตุผล
สนับสนุนโดยชัดแจ้ง
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

ลำ�ดับ

กฎหมาย

มาตรา
293
วรรคสาม
296
วรรคห้า
309 ทวิ
วรรคหนึ่ง
และวรรคสี่

3
4

ประมวลกฎหมาย 116, 215
อาญา
ประมวลกฎหมาย 2 (4)
วิธีพิจารณา
ความอาญา

15
16

121, 143
121, 143
158 (5),
161, 220,
221

รัฐธรรมนูญ
เหตุผล
(มาตรา)
2, 3 วรรคสอง, ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
4, 219
การวินิจฉัย
40 (1)
ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย
3, 40, 81 (1) ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
(2) (3), 197 การวินิจฉัย
วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง
6, 45, 63, 84 จำ�เลยทั้งสามถอนคำ�ร้อง
แล้ว
3 วรรคสอง, มิใช่เป็นการโต้แย้ง
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
4, 60, 71,
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
40 (1) (3),
81 (1) (2),
197 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง
40 (3)
ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย
6, 26, 27, (1) มิได้ระบุรายละเอียด
28, 29
ของการโต้แย้งและเหตุผล
สนับสนุนโดยชัดแจ้ง
(2) มิใช่บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับ
แก่คดี
3, 4
ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย
3 วรรคสอง, 4, มิใช่บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
40 (1) (3), 81 ที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี
(1) (2) (3) (4)
6, 26, 27, 28, (1) มิได้ระบุรายละเอียด
29, 30, 40 (1) ของการโต้แย้งและเหตุผล
(2)
สนับสนุนโดยชัดแจ้ง
(2) ไม่เป็นสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัย
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ผลคำ�สั่ง
ไม่รับ
คำ�ร้อง
จำ�หน่าย
คำ�ร้อง
จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

คำ�สั่งที่
43/2554
24/2554
22-23/
2554

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง
ไม่รับ
คำ�ร้อง

15/2553
16/2553
21/2554

ไม่รับ
คำ�ร้อง
ไม่รับ
คำ�ร้อง

53/2556

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง
ไม่รับ
คำ�ร้อง
ไม่รับ
คำ�ร้อง

26/2553

6/2555
5/2554
42/2556
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ลำ�ดับ
5

กฎหมาย

มาตรา

ประมวลกฎหมาย 69 ทวิ
ที่ดิน
9, 108 ทวิ
วรรคหนึ่ง

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)
30, 41

เหตุผล
ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ผลคำ�สั่ง
จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

6, 26, 28, 29, (1) มิได้ระบุรายละเอียด ไม่รับ
34, 43, 73,
ของการโต้แย้งและเหตุผล คำ�ร้อง
85 (2)
สนับสนุนโดยชัดแจ้ง
(2) ไม่เป็นสาระอันควรได้
รับการวินิจฉัย
(3) มิ ใช่ เ ป็ น การโต้ แ ย้ ง
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

คำ�สั่งที่
13/2555
40/2556

พระราชกำ�หนด
1

พระราชกำ�หนด 16
การบริหารราชการ
ในสถานการณ์
16
ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548

6

เหตุที่ขอให้วินิจฉัย
หมดไปแล้ว

ไม่รับ
คำ�ร้อง

32/2552

6, 223

เหตุที่ขอให้วินิจฉัย
หมดไปแล้ว

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

13-14/
2552
15/2552

223

ศาลรัฐธรรมนูญเคย
จำ�หน่าย
มีคำ�วินิจฉัยที่ 9/2553 ใน คำ�ร้อง
ประเด็นดังกล่าวแล้ว

30-31/
2554

-

27, 29, 36,
45, 87 (3),
184

มิได้ระบุบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่า
มาตราใดที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ

ไม่รับ
คำ�ร้อง

3/2554

3, 7, 8

75, 77, 78,
83, 84

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับ
คำ�ร้อง

15/2554

7, 9

29, 30
วรรคแรก

ศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
คำ�วินิจฉัยที่ 57/2545
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว

ไม่รับ
คำ�ร้อง

45/2552

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

ไม่รับ
คำ�ร้อง

22/2555

16

2

พระราชกำ�หนด
บริษัทบริหาร
สินทรัพย์
พ.ศ. 2541

12 วรรคหนึง่ 26, 30
(1)
วรรคหนึ่ง
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ลำ�ดับ
3

กฎหมาย
พระราชกำ�หนด
บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย
พ.ศ. 2544

มาตรา
11

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)
223

เหตุผล
ศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
คำ�วินิจฉัยที่ 33/2544
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว

ผลคำ�สั่ง
ไม่รับ
คำ�ร้อง

คำ�สั่งที่
1/2553

11, 30, 39, 6, 28, 29,
40, 74, 76 41, 42, 60,
84 (1) (5)

มิใช่บทบัญญัติแห่ง
จำ�หน่าย
กฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับ คำ�ร้อง
แก่คดี

6/2554

30

2, 3, 4, 26,
27, 28, 40,
81, 197
วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง

มิใช่บทบัญญัติแห่ง
จำ�หน่าย
กฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับ คำ�ร้อง
แก่คดี

8-9/2554

30

4, 6, 26, 27, ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
28, 30, 40,
การวินิจฉัย
41, 81,
197 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง

ไม่รับ
คำ�ร้อง

61/2555

74, 76

6, 27, 28, 29, ทนายโจทก์ยื่นคำ�ร้องขอ
30, 41
ถอนฟ้อง

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

2/2554

82

29, 41

ศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
คำ�วินิจฉัยที่ 4-21/2554
ในประเด็นดังกล่าวแล้ว

ไม่รับ
คำ�ร้อง

12/2554

ประกาศ
1

ประกาศ
คณะปฏิรูป
การปกครองฯ

2

ประกาศของ
คณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58

-

26, 27, 30,
39, 40, 138,
141, 169

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

24/2555

ข้อ 5,
ข้อ 7,
ข้อ 8,
ข้อ 14,
ข้อ 24

2, 3, 26-30,
39, 43, 75,
84, 90

ไม่เป็นสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

76/2555
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2.2 การยื่นค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 กรณีโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ลำ�ดับ

กฎหมาย

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
1

พระราชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วย
พรรคการเมือง
พ.ศ. 2550

-

29, 65

26, 91, 135 4, 64, 65

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิผ่าน
คณะกรรมการสิทธิฯ

ไม่รับ
คำ�ร้อง

39/2551

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิผ่าน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ไม่รับ
คำ�ร้อง

30/2556

มิได้ระบุบทบัญญัติแห่ง ไม่รับ
กฎหมายว่ามาตราใดที่ขัด คำ�ร้อง
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

65/2555

ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลซึ่งถูก ไม่รับ
ละเมิดสิทธิ
คำ�ร้อง

46/2556

ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ

ไม่รับ
คำ�ร้อง

35/2552

พระราชบัญญัติ
1

60

พระราชบัญญัติ
การทะเบียน
ราษฎร
พ.ศ. 2534

-

28, 31, 35

2

พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
พ.ศ. 2511

12

3

พระราชบัญญัติ
การรักษาความ
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
พ.ศ. 2551

15, 18, 23 28, 29, 63

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธี ไม่รับ
การอื่นให้ครบถ้วน
คำ�ร้อง

41/2552

4

พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2545

44 (1)

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธี ไม่รับ
การอื่นให้ครบถ้วน
คำ�ร้อง

17/2552

4, 60, 223
วรรคหนึ่ง

30
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

ลำ�ดับ

กฎหมาย

5

พระราชบัญญัติ
กองทุนบำ�เหน็จ
บำ�นาญ
ข้าราชการ
พ.ศ. 2539

6

7

มาตรา
44

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

6, 28, 29

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นให้ครบถ้วน

ไม่รับ
คำ�ร้อง

58/2555

พระราชบัญญัติ 5 (1),
กองทุนเพื่อผู้เคย 6 (1), (2)
เป็นสมาชิกรัฐสภา
พ.ศ. 2556

3 วรรคสอง

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นให้ครบถ้วน

ไม่รับ
คำ�ร้อง

55/2556

พระราชบัญญัติ 56, 75
จัดตัง้ ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณา
73
คดีปกครอง
วรรคสาม
พ.ศ. 2542

40, 279

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิผ่าน
ศาลปกครอง

ไม่รับ
คำ�ร้อง

3/2556

75

8

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

พระราชบัญญัติ 15
จัดตั้งศาล
วรรคสาม
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2539

40 (3),
ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลซึ่งถูก ไม่รับ
197 วรรคหนึ่ง ละเมิดสิทธิ
คำ�ร้อง
และวรรคสอง

43/2551

3 วรรคสอง,
4, 26, 27,
40 (2) (3),
197

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิผ่าน
คณะกรรมการสิทธิฯ

39/2554

201

(1) มาตรา 201 มิได้ จำ�หน่าย
เป็นบทบัญญัติในเรื่องสิทธิ คำ�ร้อง
หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
นี้รับรองไว้
(2) ผู้ร้องได้พ้นจากการ
เป็นผู้พิพากษาสมทบใน
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่าง
ประเทศแล้ว
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ไม่รับ
คำ�ร้อง

47/2555

61

ภาสพงษ์ เรณุมาศ

ลำ�ดับ
9

กฎหมาย
พระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

ทั้งฉบับ

ทั้งฉบับ

มิได้ระบุมาตราของกฎหมาย ไม่รับ
และรายละเอี ย ดของการ คำ�ร้อง
โต้แย้ง

44/2552

ทั้งฉบับ

80 (3)

(1) มิได้ระบุรายละเอียด ไม่รับ
ของการโต้แย้งและเหตุผล คำ�ร้อง
สนับสนุนโดยชัดแจ้ง
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นให้ครบถ้วน

45/25556

5, 12, 13, 4, 30, 31, 43, (1) ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคล ไม่รับ
14, 17, 74, 49, 78 (1) (2), ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
คำ�ร้อง
77, 78, 85, 142-151, 187 (2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิ
86
โดยวิธีการอื่นให้ครบถ้วน
10

11

62

พระราชบัญญัติ
จดทะเบียน
ครอบครัว
พุทธศักราช
2478
พระราชบัญญัติ
ตำ�รวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2547

คำ�สั่งที่

-

63 (2) (ข)

28, 31, 35

28, 31, 35

44/2552

มิได้ระบุมาตราของกฎหมาย ไม่รับ
และรายละเอียดของ
คำ�ร้อง
การโต้แย้ง

65/2555

ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลซึ่งถูก ไม่รับ
ละเมิดสิทธิ
คำ�ร้อง

46/2556

มิได้ระบุรายละเอียดของ
การโต้แย้งและเหตุผล
สนับสนุนโดยชัดแจ้ง

ไม่รับ
คำ�ร้อง

65/2555

ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลซึ่งถูก ไม่รับ
ละเมิดสิทธิ
คำ�ร้อง

46/2556

12

พระราชบัญญัติ
เทศบาล
พ.ศ. 2496

48 ปัญจทศ 6, 39 วรรคสาม ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
(5)
วิธกี ารอื่นให้ครบถ้วน

ไม่รับ
คำ�ร้อง

18/2553

13

พระราชบัญญัติ
ทนายความ
พ.ศ. 2528

33, 82

ไม่รับ
คำ�ร้อง

11/2556

4, 5, 43,
84 (5)

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นให้ครบถ้วน
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

ลำ�ดับ
14

กฎหมาย
พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญ
ศาลทหาร
พ.ศ. 2498

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

16

3 วรรคสอง, ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
6, 26-31, 60 วิธกี ารอื่นให้ครบถ้วน

ไม่รับ
คำ�ร้อง

20/2554

49
วรรคหนึ่ง

3 วรรคสอง
6, 26-31,
40 (1)

ไม่รับ
คำ�ร้อง

20/2554

-

(1) ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลซึ่ง ไม่รับ
ถูกละเมิดสิทธิ
คำ�ร้อง
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นให้ครบถ้วน

38/2556

-

(1) ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคล ไม่รับ
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
คำ�ร้อง
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิ
โดยวิธีการอื่นให้ครบถ้วน

8/2552

4/2552

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นให้ครบถ้วน

15

พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514

16

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย
นครพนม
พ.ศ. 2548

4, 58, 60,
61

17

พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
ข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2543

26 (10)

30
วรรคสาม

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นให้ครบถ้วน

18

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534

11 (8)

28, 31, 35

ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลซึ่งถูก ไม่รับ
ละเมิดสิทธิ
คำ�ร้อง

46/2556

19

พระราชบัญญัติ 12 (3)
ระเบียบ
บริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528

30

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิผ่าน
(1) คณะกรรมการสิทธิฯ
(2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน

51/2555
65/2555

-
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ไม่รับ
คำ�ร้อง

ไม่รับ
คำ�ร้อง

63

ภาสพงษ์ เรณุมาศ

ลำ�ดับ

กฎหมาย

มาตรา

20

พระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497

-

21

พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550

22

23

24

25

64

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

30
วรรคสาม

(1) ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
(2) มิได้ระบุมาตราของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุในคำ�ร้อง

ไม่รับ
คำ�ร้อง

17/2553

6, 33, 34,
45, 159

3 วรรคสอง,
29,
30 วรรคหนึ่ง,
41, 43,
49 วรรคสาม,
80 (3) (4)

ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ

ไม่รับ
คำ�ร้อง

37/2551

พระราชบัญญัติ
โรงรับจำ�นำ�
พ.ศ. 2505

17

84

(1) ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลซึ่ง ไม่รับ
ถูกละเมิดสิทธิ
คำ�ร้อง
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิ
ผ่านคณะกรรมการสิทธิฯ

36/2556

พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย
พ.ศ. 2483

61

30

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิผ่าน
(1) คณะกรรมการสิทธิฯ
(2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ไม่รับ
คำ�ร้อง

2/2556

ผู้ร้องยังสามารถใช้สิทธิ
ทางศาลได้อยู่

ไม่รับ
คำ�ร้อง

47/2556

10

6, 29,
ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
198 วรรคสาม, วิธกี ารอื่นให้ครบถ้วน
199

ไม่รับ
คำ�ร้อง

12/2551

120, 121

6, 29, 40 (7)

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการ
วินิจฉัยชี้ขาด
อำ�นาจหน้าที่
ระหว่างศาล
พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชน
และครอบครัว
และวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและ
ครอบครัว
พ.ศ. 2553

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธี ไม่รับ
การอื่นให้ครบถ้วน
คำ�ร้อง

9/2556
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

ลำ�ดับ

กฎหมาย

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

26

พระราชบัญญัติ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540

39/1
วรรคสอง

27

พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่
และกำ�กับการ
ประกอบ
กิจการวิทยุ
กระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์
และกิจการ
โทรคมนาคม
พ.ศ. 2553

7 ก. (1) (2), 30, 43
7 ข. (1) (2)
(10) (12),
8

239
วรรคท้าย

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลซึ่งถูก ไม่รับ
ละเมิดสิทธิ
คำ�ร้อง

36/2552

(1) ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิ
ผ่านศาล และ
คณะกรรมการสิทธิฯ

ไม่รับ
คำ�ร้อง

36/2554

พระราชกำ�หนด
1

2

พระราชกำ�หนด 11 (6)
การบริหารราชการ
ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
16

28, 29,
41 วรรคหนึ่ง

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิผ่าน ไม่รับ
(1) คณะกรรมการสิทธิฯ คำ�ร้อง
(2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน

24/2553

6, 223

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นให้ครบถ้วน

ไม่รับ
คำ�ร้อง

13/2553

ทั้งฉบับ

2, 3, 6 และ
มาตราอื่น

มิได้ระบุมาตราของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุในคำ�ร้อง

ไม่รับ
คำ�ร้อง

25/2553

30

2, 3 วรรคสอง, ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิผ่าน ไม่รับ
26, 30, 40,
(1) คณะกรรมการสิทธิฯ คำ�ร้อง
81, 197
(2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง

พระราชกำ�หนด
บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย
พ.ศ. 2544

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

3/2552

65
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ลำ�ดับ

1

2

66

กฎหมาย

มาตรา

ประมวลกฎหมาย 3 (1)
อาญา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)
ประมวล

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

27

มาตรา 27 มิได้มี
ไม่รับ
ข้อความใดที่รับรองสิทธิ คำ�ร้อง
และเสรีภาพในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ
จึงไม่อาจอ้างหรือโต้แย้ง
ว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญได้

5/2555

29

6, 39, 197

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นให้ครบถ้วน

ไม่รับ
คำ�ร้อง

30/2551

112

3 วรรคสอง,
29

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิผ่าน
(1) คณะกรรมการสิทธิฯ
(2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ไม่รับ
คำ�ร้อง

21/2555

40 (3), 41,
(1) ผู้ร้องมิใช่บุคคลซึ่งถูก ไม่รับ
197 วรรคหนึ่ง ละเมิดสิทธิ
คำ�ร้อง
และวรรคสอง (2) ผู้รอ้ งยังมิได้ใช้สิทธิ
ผ่านคณะกรรมการสิทธิฯ
และผู้ตรวจการแผ่นดิน

14/2555

107, 108
108/1

40 (7), 4 -6, ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิ
ไม่รับ
26-30, 32, 39 โดยวิธีการอื่นให้ครบถ้วน คำ�ร้อง

62/2555

119
วรรคหนึ่ง

40 (2) (3)

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิผ่าน
(1) คณะกรรมการสิทธิฯ
(2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ไม่รับ
คำ�ร้อง

54/2555

177

29 ,40 (2)

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิ
ไม่รับ
โดยวิธีการอื่นให้ครบถ้วน คำ�ร้อง

38/2552

188

188

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิ
ไม่รับ
โดยวิธีการอื่นให้ครบถ้วน คำ�ร้อง

30/2551

ประมวลกฎหมาย 46
วิธีพิจารณา
ความอาญา
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ลำ�ดับ

กฎหมาย

มาตรา
190

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)
27

เหตุผล

มาตรา 27 มิได้มี
ไม่รับ
ข้อความใดที่รับรองสิทธิ คำ�ร้อง
และเสรีภาพในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
จึงไม่อาจอ้างหรือโต้แย้ง
ว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญได้

3

ประมวลกฎหมาย 145
วิธีพิจารณา
วรรคหนึ่ง
ความแพ่ง

40 (3), 41,
(1) ผู้ร้องมิใช่บุคคล
197 วรรคหนึ่ง ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
และวรรคสอง (2) ผูร้ ้องยังมิได้ใช้สิทธิ
ผ่านคณะกรรมการสิทธิฯ
และผู้ตรวจการแผ่นดิน

4

ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

4, 6,
81 วรรคสอง

-

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่
5/2555

ไม่รับ
คำ�ร้อง

14/2555

มิได้ระบุบทบัญญัติ
ไม่รับ
แห่งกฎหมายว่ามาตราใด คำ�ร้อง
ทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

11/2552

2.3 การยื่นค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 กรณีโต้แย้งเรื่องอื่น ๆ
ลำ�ดับ

1

1

กฎหมาย/เหตุแห่ง
ผู้ร้อง ผลคำ�สั่ง
เหตุผล
คำ�สั่ง
การยื่นคำ�ร้อง
(1) การโต้แย้งเกี่ยวกับหนังสือสัญญา หรือการทำ�ความตกลง
หนังสือสัญญาที่
คณะ
ไม่รับ
มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
9/2551
ประเทศไทยทำ�กับ บุคคล
คำ�ร้อง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
34/2551
ต่างประเทศ
(2) การโต้แย้งเกี่ยวกับคำ�สั่ง คำ�พิพากษา กระบวนพิจารณา หรือการใช้ดุลพินิจของศาล
คำ�สัง่ หรือคำ�พิพากษา องค์การ
ของศาล

ไม่รับ
คำ�ร้อง

(1) ผู้ร้องมิใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
(2) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

17/2551

บุคคล
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

10/2553,
17/2554,
14/2555
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ลำ�ดับ
2

กฎหมาย/เหตุแห่ง
การยื่นคำ�ร้อง
กระบวนพิจารณา
หรือการใช้ดุลพินิจ
ของศาล

ผู้ร้อง
บุคคล
ธรรมดา

ผลคำ�สั่ง
ไม่รับ
คำ�ร้อง

เหตุผล

คำ�สั่ง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

16/2552,
22/2552,
2/2553,
2/2555,
5/2555,
74/2555

ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิผ่าน
(1) คณะกรรมการสิทธิฯ
(2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน

38/2551,
5/2552

(1) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 43/2552,
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
31/2552
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นให้
ครบถ้วน
นิติบุคคล ไม่รับ
คำ�ร้อง

(1) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นให้
ครบถ้วน

7/2553

(3) การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งต่าง ๆ หรือโต้แย้งคำ�สั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
1

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ บุคคล
มีคำ�สั่งต่างๆ
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

21/2553,
25/2553,
29/2553,
31/2553,
19/2554,
20/2554,
30/2555,
58/2555

(1) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 52/2555
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นให้
ครบถ้วน
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ลำ�ดับ

กฎหมาย/เหตุแห่ง
การยื่นคำ�ร้อง

ผู้ร้อง

ผลคำ�สั่ง

เหตุผล

คำ�สั่ง

(1) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 65/2555
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(2) ผูร้ อ้ งยังมิได้ใช้สทิ ธิผา่ นคณะกรรมการสิทธิฯ
และผู้ตรวจการแผ่นดิน
(1) ผู้ร้องมิใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
56/2555
(2) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด
2

โต้แย้งคำ�สั่งของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

บุคคล
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

เป็นประเด็นที่ศาลเคยวินิจฉัยแล้ว

10/2552

(4) การโต้แย้งเกี่ยวกับการกระทำ�ของหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลทั่วไป
1

การกระทำ�ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
นายกรัฐมนตรี

บุคคล
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

2/2552,
9/2552,
13/2553,
1/2554,
53/2556

(1) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นให้
ครบถ้วน
(2) มิได้ระบุมาตราที่โต้แย้งที่ชัดแจ้ง

11/2552

(1) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่น
ให้ครบถ้วน

11/2553,
12/2553,
22/2553,
37/2554,
38/2554

(1) ผู้ร้องมิใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่น
ให้ครบถ้วน

19/2553,
25/2556,
39/2556
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ลำ�ดับ
2

กฎหมาย/เหตุแห่ง
การยื่นคำ�ร้อง

ผู้ร้อง

การกระทำ�ของ
หน่วยงานรัฐ หรือ
คณะกรรมการ

บุคคล
ธรรมดา

ผลคำ�สั่ง
ไม่รับ
คำ�ร้อง

เหตุผล
มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

คำ�สั่ง
7/2551,
10/2551,
29/2551,
17/2552,
42/2555,
1/2556

(1) ผู้ร้องมิใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
11/2551
(2) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตราใด

คณะ
บุคคล
3

การกระทำ�ของบุคคล บุคคล
หรือนิติบุคคล
ธรรมดา

จำ�หน่าย มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คำ�ร้อง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

28/2553

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

19/2551

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

8/2551,
28/2551,
47/2551,
18/2554,
20/2555

(5) การโต้แย้งเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ คำ�สั่ง หรือประกาศ
1

มติคณะรัฐมนตรี

บุคคล
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

34/2552,
7/2554

2

ระเบียบ

บุคคล
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

35/2552,
39/2554

(1) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่น
ให้ครบถ้วน

75/2555

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

42/2552,
24/2553

3
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บุคคล
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง
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ลำ�ดับ
4

กฎหมาย/เหตุแห่ง
การยื่นคำ�ร้อง
ประกาศ

ผู้ร้อง
บุคคล
ธรรมดา

ผลคำ�สั่ง
ไม่รับ
คำ�ร้อง

เหตุผล

คำ�สั่ง

(1) ผู้ร้องมิใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
6/2553
(2) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

24/2553

ผู้ร้องมิใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ

18/2555

(6) การโต้แย้งเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมาย
1

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ

บุคคล
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

(1) ผู้ร้องมิใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
(2) มิได้ระบุมาตราที่โต้แย้งที่ชัดแจ้ง

6/2551

2

พระราชบัญญัติ

บุคคล
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

22/2551,
26/2551,
41/2552,
44/2552

คณะ
บุคคล

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

25/2551

บุคคล
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

13/2553

3

พระราชกำ�หนด

(7) การโต้แย้งเกี่ยวกับกฎหมายขัดกับกฎหมายในระดับเดียวกัน
1

2

พระราชบัญญัตขิ ดั กับ บุคคล
พระราชบัญญัติ
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

บุคคล
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

(1) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 1/2554
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(2) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่น
ให้ครบถ้วน

บุคคล
ธรรมดา

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญขัดกับ
รัฐธรรมนูญ
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13/2551

32/2553,
48/2556
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2.4 การยื่นค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) กรณีเสนอโดยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลำ�ดับ

ประเด็น

มาตรา

รัฐธรรมนูญ
(มาตรา)

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

1

พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550

13
วรรคหนึ่ง
(5)

207 วรรคหนึง่ (2), มิใช่เป็นอำ�นาจของ
256 วรรคห้า
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

53/2555

2

พระราชบัญญัติ
14
องค์กรจัดสรรคลื่น วรรคหนึง่
ความถี่และกำ�กับ (1)
การประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553

207 วรรคหนึง่ (2) , มิใช่เป็นอำ�นาจของ
256 วรรคห้า
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน

ไม่รับ
คำ�ร้อง

4/2555

3. ค�ำสั่งเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 214)
ลำ�ดับ

72

คำ�สั่งที่

ผู้ร้อง

ผู้ถูกร้อง

ผลคำ�สั่ง

1

14/2551
15/2551

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ศาลปกครอง

จำ�หน่ายคำ�ร้อง

2

40/2551

รัฐสภา

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ไม่รับคำ�ร้อง

3

41/2551

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

รัฐสภา

ไม่รับคำ�ร้อง

4

23/2553

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

วุฒิสภา

ไม่รับคำ�ร้อง

5

57/2555

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ไม่รับคำ�ร้อง

6

60/2555

นายวุฒพิ งษ์ ศิรสิ ถิตย์

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไม่รับคำ�ร้อง
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

4. ค� ำ สั่ ง เกี่ ย วกั บ กรณี บุ ค คลหรื อ พรรคการเมื อ งใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในทางการเมื อ ง
โดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (มาตรา 681 และมาตรา 237)

1

ลำ�ดับ

ผู้ถูกร้อง

1

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน

มูลเหตุแห่งการยื่นคำ�ร้อง

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

กรณีมีค�ำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไม่รับ
แจ้งประธานรัฐสภาให้รอการด�ำเนินการ คำ�ร้อง
เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ก่อน

27-28/
2555

กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้รับ ไม่รับ
ค�ำร้องเรื่องพิจารณาที่ 18-22/2555 และมี คำ�ร้อง
ค�ำสั่งให้รัฐสภารอการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ก่อน

37/2555

2

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 7 คน

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนการลงมติ
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งเจ็ดคน
ที่ลงมติให้รับค�ำร้องเรื่องพิจารณา
ที่ 18 – 22/2555 ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ไม่รับ
ค�ำร้อง

36/2555

3

(1)
(2)
(3)
(4)

การกระท�ำของผู้ถูกร้องที่ร่วมกับ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์คณะ
พิจารณาคดี

ไม่รบั
ค�ำร้อง

40/2555

4

(1) นายจรัญ ภักดีธนากุล
(2) นายจรูญ อินทจาร
(3) นายสุพจน์ ไข่มุกด์

กรณีผู้ถูกร้องทั้งสามมีมติให้รับค�ำร้องตาม ไม่รับ
เรื่องพิจารณาที่ 9/2556 ไว้พิจารณา
ค�ำร้อง
วินิจฉัย

13/2556

5

(1) การกระท�ำของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์
(2) นายชัช ชลวร
(3) นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระท�ำการ ไม่รับ
ขัดขวางการท�ำหน้าที่ของประธานสภา
ค�ำร้อง
ผู้แทนราษฎร รวมทั้งการกระท�ำที่เกี่ยวกับ
การด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

33/2555

6

(1) นายพิทูร พุ่มหิรัญ
เลขาธิการรัฐสภา
(2) นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา

กรณีที่ไม่ได้น�ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่
ประชาชนได้เข้าชื่อกันเป็นผู้เสนอ
มาพิจารณาร่วมกับร่างแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

29/2555

นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
นายจรัญ ภักดีธนากุล
นายนุรักษ์ มาประณีต
นายสุพจน์ ไข่มุกด์

ไม่รับ
ค�ำร้อง

โปรดดูคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องกรณีอนื่ ๆ ได้แก่ ค�ำสัง่ ที่ 37/2556, 41/2556, 43/2556, 44/2556, 49/2556, 50/2556, 54/2556,
56/2556, 57/2556, 58/2556, 59/2556, 60/2556, 61/255, 62/2556 และค�ำสั่งที่ 63/2556
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ลำ�ดับ

ผู้ถูกร้อง

มูลเหตุแห่งการยื่นคำ�ร้อง

ผลคำ�สั่ง

7

(1) กรรมาธิการ
(2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(3) สมาชิกวุฒิสภา
(4) พรรคการเมืองที่ร่วม
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม รวม 319 คน

(ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้ร้องขอถอน จ�ำหน่าย
ค�ำร้อง)
ค�ำร้อง

34/2555

8

(1) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(3) พรรคเพื่อไทย
(4) พรรคประชาธิปัตย์
(5) พรรคภูมิใจไทย
(6) พรรคชาติไทยพัฒนา
(7) พรรคชาติพัฒนา
(8) พรรคพลังชล
(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
305 คน
(2) สมาชิกวุฒิสภา 76 คน
(3) คณะรัฐมนตรี 35 คน

(เป็นประเด็นเดียวกับค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555)

35/2555

การกระท�ำของผู้ถูกร้องในการให้
จ�ำหน่าย
ความเห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ
ค�ำร้อง
แห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... รวม 3 ฉบับ

38/2555

10

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์

ขอให้ศาลมีค�ำสั่งยกเลิกการบริหาร
จำ�หน่าย
ประเทศของรัฐบาลขณะที่ผู้ถูกร้อง
คำ�ร้อง
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี และมีค�ำสั่ง
ยุบพรรคประชาธิปัตย์

39/2555

11

(1) คณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา
(2) สมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การสรรหา จ�ำนวน 31 คน

กระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ไม่รับ
ค�ำร้อง

43/2555

12

(1) นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
(2) พรรคประชาธิปัตย์

กรณีผู้ถูกร้องด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 ท�ำให้รัฐสภาต้องยุติการท�ำ
หน้าที่

ไม่รบั
คำ�ร้อง

44/2555

9

ไม่รับ
ค�ำร้อง

กรณีผู้ถูกร้องเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการใน ไม่รับ
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ค�ำร้อง
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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คำ�สั่งที่

5/2556
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

ลำ�ดับ

ผู้ถูกร้อง

มูลเหตุแห่งการยื่นคำ�ร้อง
กรณีผู้ถูกร้องด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

ไม่รับ
ค�ำร้อง

31/2556

13

คณะกรรมการสรรหากรรมการ (ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้ร้องยื่น
ป้องกันและปราบปรามการ
หนังสือขอถอนค�ำร้อง)
ทุจริตแห่งชาติ

จ�ำหน่าย
ค�ำร้อง

59/2555

14

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กรณีผู้ถูกร้องใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ

ไม่รับ
ค�ำร้อง

60/2555

15

(1) พลเอก บุญเลิศ
แก้วประสิทธิ์
(2) นาวาอากาศตรี ประสงค์
สุ่นศิริ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ

การชุมนุม

ไม่รบั
ค�ำร้อง

67-69/
2555

กรณีสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่น�ำความคิดเห็น ไม่รับ
ของประชาชนมาพิจารณา
ค�ำร้อง

70/2555

17

(1) พรรคประชาธิปตั ย์
(2) กรรมการบริหารพรรค
ประชาธิปตั ย์
(3) นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ

ผู้ถูกร้องกระท�ำการโดยไม่ชอบในการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

ไม่รับ
ค�ำร้อง

71/2555

18

ประธานรัฐสภา ที่ 1 กับ คณะ

กรณีผู้ถูกร้องได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
ไม่รับ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ค�ำร้อง
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

10/2556

ผู้ถูกร้องได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่าง
ไม่รับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ค�ำร้อง
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

29/2556

กรณีพันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ไม่รบั
อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการ ค�ำร้อง
บริหารประเทศทั้งหมด

12/2555

การติดต่อสื่อสารด้วยการสไกป์หรือ
ไม่รับ
วีดีโอลิงค์ของผู้ถูกร้องที่ 1 ไปยังผู้ถูกร้อง ค�ำร้อง
ที่ 2

14/2556

16

19

(1)
(2)
(3)
(4)

นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
สมาชิกรัฐสภา

20

(1) พันต�ำรวจโท ทักษิณ
ชินวัตร
(2) พรรคเพื่อไทย กับคณะ
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ลำ�ดับ

76

ผู้ถูกร้อง

21

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

นายดิเรก ถึงฝัง่
พันเอก อภิวนั ท์ วิรยิ ะชัย
นายวิสทิ ธิ์ พิทยาภรณ์
นายภราดร ปริศนานันทกุล
นายประสาท ตันประเสริฐ
นายรณเทพ อนุวฒ
ั น์
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
นายชวน หลีกภัย

22

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา

มูลเหตุแห่งการยื่นคำ�ร้อง

ผลคำ�สั่ง

คำ�สั่งที่

กรณีผู้ถูกร้องได้กระทำ�การเข้าร่วมเป็น
ไม่รับ
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการพิจารณา คำ�ร้อง
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 68 และมาตรา 237)

15/2556

การกระทำ�ของผู้ถูกร้องที่ยื่นหนังสือแสดง ไม่รับ
การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช
คำ�ร้อง
อาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช ....

16/2556

23

(1) นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ การด�ำเนินการประชุมเพื่อพิจารณา
ไม่รับ
(2) นายนิคม ไวยรัชพาณิช
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คำ�ร้อง
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

32/2556

24

นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

กรณีผู้ถูกร้องกระท�ำการใช้สิทธิและ
เสรีภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน
มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ

ไม่รับ
ค�ำร้อง

18/2556

25

ผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง

กรณีผู้ถูกร้องใช้ดุลพินิจไม่ชอบ

ไม่รับ
คำ�ร้อง

19/2556

26

(1) พลเรือเอก ชัย สุวรรณภาพ การชุมนุมปิดล้อมรัฐสภา และท�ำเนียบ
(2) นายไทกร พลสุวรรณ
รัฐบาล

ไม่รับ
ค�ำร้อง

21/2556

27

คณะรัฐมนตรี

ไม่รับ
ค�ำร้อง

22/2556

28

(1) พลเรือเอก ชัย สุวรรณภาพ การชุมนุม
(2) นายไทกร พลสุวรรณ
(3) พลเรือเอก บรรณวิทย์
เก่งเรียน

ไม่รับ
ค�ำร้อง

23/2556

การใช้อำ�นาจของผู้ถูกร้อง

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

ลำ�ดับ
29

ผู้ถูกร้อง
นายธาริต เพ็งดิษฐ์

มูลเหตุแห่งการยื่นคำ�ร้อง

ผลคำ�สั่ง

กรณีผู้ถูกร้องรับคดีตัดต่อภาพนางสาว
ไม่รับ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถ่ายคู่ ค�ำร้อง
กับป้ายอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นคดี
พิเศษ

คำ�สั่งที่
28/2556

5. ค�ำสั่งเกี่ยวกับสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการ
การเลือกตั้ง
5.1 ค� ำ สั่ ง เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
(มาตรา 91)
ลำ�ดับ

คำ�สั่งที่

ผู้ถูกร้อง

ผลคำ�สั่ง

1

16/2554

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

จ�ำหน่ายค�ำร้อง

2

16/2555

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายวรงค์ เดชกิจวิกรม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จ�ำหน่ายค�ำร้อง

3

17/2555

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

จ�ำหน่ายค�ำร้อง

4

63/2555

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

ไม่รับค�ำร้อง

5

51/2556

นายไชยวัฒน์ ไกรฤกษ์ และนายโปรดปราน โต๊ะราหนี สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร

จ�ำหน่ายค�ำร้อง

พลต�ำรวจเอก ประชา พรหมนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายการุณ โหสกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายสุรชาติ เทียนทอง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายวรชัย เหมะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายวิชาญ มีนชัยนันท์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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5.2 ค�ำสั่งเกี่ยวกับสมาชิกภาพของรัฐมนตรี (มาตรา 182)
ล�ำดับ

78

ค�ำสั่งที่

ผู้ถูกร้อง

ผลค�ำสั่ง

นายไชยา สะสมทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง
คณะรัฐมนตรี

จ�ำหน่าย
ค�ำร้อง

เหตุผล

1

18/2551

จ�ำหน่าย
ค�ำร้อง

ค�ำร้องดังกล่าวเป็นประเด็นเดียวกันกับ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2551
กรณีจึงไม่เป็นประโยชน์แก่คดี
ขณะที่ค�ำร้องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ผู้ถูกร้องได้พ้นจากต�ำแหน่ง

2

23/2551

3

35/2551

จ�ำหน่าย
ค�ำร้อง

ขณะที่ค�ำร้องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ผู้ถูกร้องได้พ้นจากต�ำแหน่ง

4

44/2551

ไม่รับ
ค�ำร้อง
จ�ำหน่าย
ค�ำร้อง

ค�ำร้องมีลักษณะเป็นการหารือหรือขอความเห็น

5

46/2551

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี

6

4/2553

ไม่รับ
ค�ำร้อง

7

8/2553

นายมานิต นพอมรบดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

ไม่รับ
ค�ำร้อง

มีการขอถอนรายชื่อออกจากค�ำร้องนี้ ท�ำให้
จ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าชื่อไม่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ

8

14/2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ไม่รับ
ค�ำร้อง

ค�ำร้องของผู้ร้องมิได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่ามีการ
กระท�ำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอย่างไร

9

20/2553

นายพฤฒิชัย ด�ำรงรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง

จ�ำหน่าย
ค�ำร้อง

ขณะที่ค�ำร้องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ผู้ถูกร้องได้พ้นจากต�ำแหน่ง

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 20/2551
ให้ยุบพรรค และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค
พลังประชาชน อันเป็นผลท�ำให้นายสมชาย
วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคและ
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผลให้ความเป็นรัฐมนตรี
ของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี
สิ้นสุดลง กรณีจึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะวินิจฉัย
ขณะยื่นค�ำร้องนี้ความเป็นรัฐมนตรีของ
นายมานิต นพอมรบดี ได้สิ้นสุดลงแล้ว
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

ล�ำดับ
10

ค�ำสั่งที่
33/2553

ผู้ถูกร้อง

ผลค�ำสั่ง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ไม่รับ
ค�ำร้อง

เหตุผล
(1) ค�ำร้องมิได้มขี อ้ เท็จจริงหรือพฤติการณ์ทชี่ ดั แจ้ง
(2) ค�ำร้องเป็นเพียงการตัง้ ข้อสงสัยและข้อหารือ
(3) ค�ำร้องมิได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่ามีการกระท�ำ
ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอย่างไร

6. ค�ำสั่งเกี่ยวกับหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
(มาตรา 190)
ลำ�ดับ

คำ�สั่งที่

ชื่อเรื่องพิจารณา

ผลคำ�สั่ง

1

1/2552

การทำ�ความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย

ไม่รับคำ�ร้อง

2

10/2554

บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา

จำ�หน่ายคำ�ร้อง

3

19/2555

กรอบการเจรจาอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ไม่รับคำ�ร้อง

4

64/2555

สัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ

ไม่รับคำ�ร้อง

7. ค�ำสัง่ เกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550
7.1 ค�ำสั่งกรณีการชี้ขาดค�ำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไม่รับจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมือง (มาตรา 13 หรือมาตรา 14)
ลำ�ดับ

คำ�สั่งที่

ผู้ร้อง

เหตุผล

ผลคำ�สั่ง

1

45/2551

พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล

ผู้ร้องมีหนังสือขอถอนคำ�ร้อง

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

2

21/2552

นายญาณเดช จารุสุนทรกุญ

คำ�ร้องไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด
ศาลรัฐธรรมนูญฯ

ไม่รับคำ�ร้อง

3

25/2556

นายนราวิชญ์ ชะยะ

ผู้ร้องได้รับการจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองแล้ว

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง
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7.2 ค� ำ สั่ ง กรณี ก ารชี้ ข าดค� ำ สั่ ง ของนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ รั บ จดแจ้ ง การ
เปลี่ยนแปลง (มาตรา 41)
ลำ�ดับ

คำ�สั่งที่

ผู้ร้อง

ผลคำ�สั่ง

เหตุผล

1

37/2552

พลตำ�รวจเอก ประชา พรหมนอก ไม่รับ
(ผู้ร้องที่ 1) กับพวก
คำ�ร้อง

(1) มิใช่ผู้มีสิทธิยื่นคำ�ร้องคัดค้าน
คำ�สั่ง
(2) มิได้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

2

40/2554

นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย์

ไม่รับ
คำ�ร้อง

มิได้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

3

23/2555

พรรคพลังคนกีฬา

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

เหตุแห่งการยื่นคำ�ร้องได้สิ้นสุดลง

7.3 ค�ำสั่งเกี่ยวกับยุบพรรคการเมือง (มาตรา 93 หรือมาตรา 94)
ลำ�ดับ

80

คำ�สั่งที่

ผู้ร้อง

ผู้ถูกร้อง

ผลคำ�สั่ง

เหตุผล

1

3/2550

นายทะเบียน พรรคแผ่นดินไทย
พรรคการเมือง

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

ได้มีคำ�วินิจฉัยที่ 3-5/2550
ยุบพรรคนี้ไปก่อนแล้ว

2

12/2552

นายทะเบียน พรรคไทยช่วยไทย
พรรคการเมือง

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

ได้มีคำ�วินิจฉัยที่ 23/2550
ยุบพรรคนี้ไปก่อนแล้ว

3

23-29/2552 นายทะเบียน (1) พรรคไทยร�่ำรวย
พรรคการเมือง (2) พรรคสตรีเพื่อชาติ
(3) พรรคเอกราช
(4) พรรคสู้เพื่อไทย
(5) พรรคไทยภูพาน
(6) พรรคอยู่ดีมีสุข
(7) พรรคสังคมไท

จำ�หน่าย
คำ�ร้อง

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้
ประกาศให้ทง้ั 7 พรรค
สิน้ สภาพความเป็น
พรรคการเมือง กรณีจงึ ไม่เป็น
ประโยชน์แก่คดีทจ่ี ะวินจิ ฉัยให้
ยุบพรรคการเมือง
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พรรคไทยภูพาน (6)
พรรคอยู่ดีมสี ุข
(7) พรรคสังคมไท

วินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง
สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

8. บทวิเคราะห์ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

8. บทวิเคราะห์คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

8.1 ภาพรวมของค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
8.1 		
ภาพรวมของคํ
าสั่งกศาลรั
ฐธรรมนู
จากการศึ
ษาพบว่
า ตั้งญแต่พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2556 ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งออกมา
้งแต่พ2550
.ศ. 2550
ถึงพ.ศ.
ธรรมนูจ�ญำมีนวน
คําสั่งออกมา
ทั้งสิ้นรวม จากการศึ
280 ค�ำสัก่งษาพบว่
ได้แาก่ ตัพ.ศ.
จ�ำนวน
5 ค�ำ2556
สั่ง, ศาลรั
พ.ศ. ฐ2551
47 ค�ำสั่ง,
ทั้งสิ้นพ.ศ.
รวม 2552
280 จ�คํำานวน
สั่ง ได้
2550
นวน 4347ค�ำคํสัา่งสั,่งพ.ศ.
,พ.ศ.2555
47แก่ค�ำสัพ.ศ.
่ง, พ.ศ.
2553จําจ�นวน
ำนวน5 33คําค�สัำ่งสั่ง,พ.ศ.
, พ.ศ. 2551
2554 จ�จํำานวน
2552จ�ำจํนวน
านวน7647ค�ำคํสัา่งสั่งและพ.ศ.
,พ.ศ. 2553
2554 จํานวน ม43
คําสั่งดัง,พ.ศ.
2556 จํจ�าำนวน
นวน 33
63 ค�คํำาสัสั่ง่ง ,พ.ศ.
ดังปรากฏตามแผนภู
ิวงกลม
นี้ 2555
จํานวน 76 คําสั่ง และพ.ศ. 2556 จํานวน 63 คําสั่ง ดังปรากฏตามแผนภูมิวงกลม ดังนี้

ทิศวทางของการออกคํ
าสั่งศาลรัฐำธรรมนู
ญไม่ฐวธรรมนู
่าจะมีคญําสัไม่
่งไม่วร่ าับจะมี
คําร้คอ� ำงหรื
		เห็นได้เห็ว่านได้
่า ทิศทางของการออกค�
สั่ ง ศาลรั
สั่ งอไม่จํารหน่
ั บค�าำยร้ อ ง
คําร้อหรื
งมีอจจ�ํานวนเพิ
2555างยิ
ศาลรั
ญได้ปศาลรั
ฏิเสธไม่
รับคําร้ญอได้
งหรืปฏิอเสธ
ำหน่ายค�่มสูำงร้ขึอ้นงมีจโดยเฉพาะอย่
�ำนวนเพิ่มสูงาขึงยิ
้น ่งในพ.ศ.
โดยเฉพาะอย่
่งในฐธรรมนู
พ.ศ. 2555
ฐธรรมนู
จําหน่ไม่ายคํ
ง 76
าสัา่งยค�ซึำ่งร้สะท้
าณคดี
ที่สูงเมากขึ
ว่ า้นในปีและอาจ
นั้ น
รับาค�ร้ำอร้งถึ
องหรื
อจ�ำคํหน่
องถึองนให้
76เห็ค�นำถึสัง่งปริซึ่มงสะท้
อนให้
ห็นถึง้นปริและอาจกล่
มาณคดีที่สาูงวได้
มากขึ
ศาลรักล่
ฐธรรมนู
ผลินตั้นคําสัศาลรั
่งศาลรั
ฐธรรมนูญญได้เป็ผลินตจําค�นวน
เฉลี่ยฐธรรมนู
6.3 คํญาเป็
สั่งนต่อจ�เดื
อน หรื
่ย อน
าวได้วญ่าได้ในปี
ฐธรรมนู
ำสั่งศาลรั
ำนวน
เฉลีอหากกล่
่ย 6.3 าค�วโดยเฉลี
ำสั่งต่อเดื
หรือหากกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบเจ็ดปี ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการออกค�ำสั่งเฉลี่ย 3.7 ค�ำสั่งต่อเดือน หรือ
เฉลี่ยการใช้ระยะเวลาในการวินิจฉัยอยู่ที่ 9 วันต่อหนึ่งค�ำร้อง (เฉพาะกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง
หรือจ�ำหน่ายค�ำร้อง)

8.2 อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่มิได้ปรากฏค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
		 หากพิจารณาอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 พบว่ามีอยู่ 8 อ� ำนาจหน้าที่
ที่มิได้ปรากฏค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเลย ได้แก่
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		 (1) ค�ำสัง่ เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ก่อนที่จะประกาศใช้บังคับมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 141)
		 (2) ค�ำสั่งเกี่ยวกับร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 155) และร่างพระราชบัญญัตวิ า่ มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ (มาตรา 149)
		 (3) ค�ำสัง่ เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงือ่ นไขการตราพระราชก�ำหนดมิให้ขดั
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 184)
		 (4) ค�ำสั่งว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใด
เพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการงบประมาณรายจ่ายหรือไม่ (มาตรา 168)
		 (5) ค�ำสั่งเกี่ยวกับมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองว่าขัดต่อสถานะและการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือขัดหรือแย้งต่อหลักการพืน้ ฐานแห่งการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ (มาตรา 65)
		 (6) ค�ำสั่งเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา
233)
		 (7) ค�ำสั่งกรณีให้หัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระท�ำใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย
พรรคการเมืองหรือข้อบังคับพรรคการเมือง หรือให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากต� ำแหน่ง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง ฯ มาตรา 31)
		 (8) ค�ำสั่งเกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง (พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ฯ มาตรา 91)
		 อย่างไรก็ตาม การมิได้ปรากฏว่ามีค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญก็มิใช่จะตีความว่าไม่มีค�ำร้อง
เหล่านี้เข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ส่วนใหญ่ศาลจะออกในรูปค�ำวินิจฉัยซึ่งมีไม่น้อยกว่า 27 ค�ำวินิจฉัย2
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ามีอยู่ 3 กรณีเท่านั้น ที่ไม่เคยปรากฏว่ามีค�ำร้องประเภทนี้เข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ
เลย นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้แก่ กรณีตาม
(2) และ (8)

2
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อาทิเช่น ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 37/2542, 54-55/2543, 56/2543, 2/2551, 1/2554, 1/2541, 11/2552,
32/2546, 14/2552 เป็นต้น
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

8.3 ผลของค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
		 หากพิ จ ารณารู ป แบบของผลของค� ำ สั่ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น
2 ประเภท คือ (1) ค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง และ (2) ค�ำสั่งจ�ำหน่ายค�ำร้อง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง จ�ำนวน 196 ค�ำสั่ง และค�ำสั่งจ�ำหน่ายค�ำร้อง จ�ำนวน 84 ค�ำสั่ง
โดยสามารถแบ่งรายละเอียดเป็นรายปี พ.ศ. ได้ ดังนี้
		 8.3.1 ตารางผลรวมของค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
ลำ�ดับ

ปี พ.ศ.

1
2
3
4
5
6
7

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
รวม

แต่ละปี

คำ�สั่งไม่รับคำ�ร้อง
(จำ�นวนคำ�สั่ง)
1
38
31
28
22
49
60
229

คำ�สั่งจำ�หน่ายคำ�ร้อง
(จำ�นวนคำ�สั่ง)
4
9
16
5
21
27
3
85

รวม
5
47
47
33
43
76
63
314

๓๕
		 8.3.2 แผนภูมิแท่งแสดงผลของการมีค� ำสั่งไม่รับค�ำร้องหรือจ�ำหน่ายค�ำร้องใน
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8.4 คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญแบ่งตามอํานาจหน้าที่
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8.4 ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญแบ่งตามอ�ำนาจหน้าที่
		 หากพิจารณาค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญโดยแบ่งการพิจารณาตามอ�ำนาจหน้าที่พบว่า
ประเด็นที่มีการโต้แย้งหรือยื่นค�ำร้องเข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวนมากที่สุด คือ การโต้แย้งตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 212 อันเกีย่ วกับการให้สทิ ธิประชาชนสามารถยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับประเด็นที่รองลงมา คือ การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 โดยผ่านองค์กรศาลต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรม ดังปรากฏรายละเอียดดังนี้
		
ลำ�ดับ
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8.4.1 ตารางค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญแบ่งตามอ�ำนาจหน้าที่
อำ�นาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

จำ�นวนคำ�สั่ง

1

ค�ำสั่งเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนที่จะประกาศใช้
บังคับมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 154)

4

2

ค�ำสั่งเกี่ยวกับสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และ
กรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 91 และมาตรา 182)

15

3

ค�ำสั่งเกี่ยวกับหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
(มาตรา 190)

4

4

ค�ำสั่งเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับ
แล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211

88

5

ค�ำสั่งเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับ
แล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212

127

6

ค�ำสั่งปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 214)

6

7

ค�ำสั่งเกี่ยวกับกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง
โดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (มาตรา 68 และมาตรา 237)

51

8

ค�ำสั่งเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับ
แล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2))

2

9

ค�ำสั่งเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550

17

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

8 คําสั่งเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว
2
มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2))
สถิติคญ
�ำสัว่่งศาลรั
ธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ.
9 คําสั่งเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู
าด้วฐยพรรคการเมื
อง 2550 ถึง17พ.ศ. 2556)
พ.ศ. 2550

		 8.4.2 แผนภูมิแท่งแบ่งตามค�ำสั่งที่มีการโต้แย้งเข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ
8.4.2 แผนภูมิแท่งแบ่งตามคําสั่งที่มีการโต้แย้งเข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ

8.5 การให้เหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีมีคําสั่งไม่รับคําร้อง หรือจําหน่ายคําร้อง
8.5
การให้
เหตุผลของศาลรั
ฐธรรมนูฐญธรรมนู
กรณีญมในกรณี
ีค�ำสั่งไม่มีครับําสัค�่งำไม่ร้อรงับคํหรื
หน่อาจํยค�
ำร้าอยง
หากพิ
จารณาการให้
เหตุผลของศาลรั
าร้อองจ�ำหรื
าหน่
		 ปหากพิ
จารณาการให้
ผลของศาลรัตามรั
ฐธรรมนู
ญในกรณี
มคี ำ� สัง่ ไม่
รบั ค�และมาตรา
ำร้อง หรือจ�ำ212
หน่าย
คําร้อง สามารถสรุ
ผลของการให้
เหตุผเหตุ
ลเฉพาะกรณี
ฐธรรมนู
ญ มาตรา
211
ได้ดค�ังำนีร้้ อง สามารถสรุปผลของการให้เหตุผลเฉพาะกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 และมาตรา 212
ได้ดังนี้
8.5.1 การยื่นคําร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 แบ่งการให้เหตุผลได้ 11 กรณี
ดังนี้ (1) มิ		
ได้ระบุร8.5.1
ายละเอีการยื
ยดของการโต้
แย้งและเหตุ
ลสนัมาตรา
บสนุนโดยชั
(2) มิเหตุ
ใช่บผทบั
ห่ง
่นค�ำร้องตามรั
ฐธรรมนูผญ
211ดแจ้
แบ่งงการให้
ลได้ญญั11ติแกรณี
กฎหมายที
บแก่คดียดของการโต้
(3) ไม่เป็นแสาระอั
นควรได้
รับการวิ
ิจฉัย ด(4)
ต้แย้ญงญัได้ตถิแูกห่ง
ดังนี้ (1)่ศาลจะใช้
มิได้ระบุบังรคัายละเอี
ย้งและเหตุ
ผลสนั
บสนุนนโดยชั
แจ้ง กฎหมายที
(2) มิใช่บ่โทบั
ยกเลิ
กไปแล้ว ่ศาลจะใช้
และไม่มบีกังารคงหลั
ผู้ฟ้ องคดี
ของถอนคํ
าร้นองิจฉัขอถอนอุ
ทธรณ์ ขอถอนฟ้
กฎหมายที
คับแก่คดีกการเดิ
(3) ไม่ม เป็(5)
นสาระอั
นควรได้
รับการวิ
ย (4) กฎหมายที
่โต้แย้งได้องถูก
หรือยกเลิ
ไม่ติดกใจตามคํ
ร้อง (6)มีกศาลรั
ฐธรรมนู
ญเคยมี
คําวิผูน้ฟิจ้อฉังคดี
ยในประเด็
นดังกล่
ว (7) ไม่ทมธรณ์
ีกรณีทขอถอนฟ้
ี่กฎหมายอง
ไปแล้ว าและไม่
ารคงหลั
กการเดิ
ม (5)
ของถอนค�
ำร้าอวแล้
ง ขอถอนอุ

หรือไม่ติดใจตามค�ำร้อง (6) ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค�ำวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวแล้ว (7) ไม่มีกรณีที่
กฎหมายจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรานี้ได้ (8) มิใช่เป็นการโต้แย้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (9) เป็นการโต้แย้งกระบวนการตรากฎหมาย (10) มิได้ระบุบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่ามาตราใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ (11) เหตุที่ขอให้วินิจฉัยหมดไปแล้ว

		 อย่างไรก็ตาม หากน�ำมาพิจารณาในแง่ของการใช้เหตุผลในการประกอบการออกค�ำสั่ง
ไม่รับค�ำร้อง หรือจ�ำหน่ายค�ำร้องสามารถแบ่งเหตุผลที่ใช้มากที่สุด ดังนี้
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หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ (11) เหตุที่ขอให้วินิจฉัยหมดไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม หากนํามาพิจารณาในแง่ของการใช้เหตุผลในการประกอบการออกคําสั่งไม่รับ
ภาสพงษ์
คําร้องเรณุหรืมาศ
อจําหน่ายคําร้องสามารถแบ่งเหตุผลที่ใช้มากที่สุด ดังนี้

8.5.2 การยื่นคําร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 แบ่งการพิจารณาออกได้เป็น 2
ประเภท
คือ 1)8.5.2
การโต้
แย้ง่นบทบั
ติแห่งฐกฎหมาย
2) การโต้
ย้งงในเรื
่องอืจารณาออกได้
่น ๆ โดยแต่ลเป็ะประเภท
		
การยื
ค�ำร้ญอญังตามรั
ธรรมนูญและ
มาตรา
212 แแบ่
การพิ
น2
สามารถแบ่
เหตุผลได้
ดังนี้ ญญัติแห่งกฎหมาย และ 2) การโต้แย้งในเรื่องอื่น ๆ โดยแต่ละ
ประเภท
คืองการให้
1) การโต้
แย้งบทบั
ประเภทสามารถแบ่งการให้1)เหตุกรณี
ผลได้โต้แดัย้งบทบั
นี้ ญญัติแห่งกฎหมาย สามารถแบ่งการให้เหตุผลได้เป็น 5 กรณี
ได้แก่ 			
(1) ผู้ร้องยังมิได้1)ใช้สกรณี
ิทธิโโดยวิ
ารอื่นญให้ญัคตรบถ้
น (2) มิสามารถแบ่
ได้ระบุบทบังญการให้
ญัติแห่เหตุ
งกฎหมายว่
ต้แย้ธงีกบทบั
แิ ห่งวกฎหมาย
ผลได้เป็นามาตราใดที
5 กรณี ่
ธรรมนู
้ร้องมิธีกได้ารอื
เป็น่นบุให้คคลซึ
่งถูวกนละเมิ(2)ดสิทมิธิได้(4)
ระบุ
ได้ขัแดก่หรือ(1)แย้งต่ผูอ้รรั้อฐงยั
งมิได้ญใช้ส(3)ิทธิโผูดยวิ
ครบถ้
ระบุมิบได้ทบั
ญมญัาตราของกฎหมายและ
ติแห่งกฎหมายว่า
รายละเอีย่ขดของการโต้
และ (5)
ได้รผูะบุ้ร้อรายละเอี
ย้งและเหตุ
แจ้ง
มาตราใดที
ัดหรือแย้งต่แอย้รังฐธรรมนู
ญ มิ(3)
งมิได้เป็ยนดของการโต้
บุคคลซึ่งถูกและเมิ
ดสิทธิผลสนั
(4)บมิสนุได้นรโดยชั
ะบุมดาตรา
กรณีโต้แย้แงเรื
่น ๆ (5)สามารถแบ่
ผลได้เป็น 5แย้กรณี
ได้แผก่ล (1)
ของกฎหมายและรายละเอีย2)ดของการโต้
ย้ง่องอืและ
มิได้ระบุรงการให้
ายละเอีเหตุ
ยดของการโต้
งและเหตุ
เป็นนโดยชั
การโต้ดแแจ้ย้งงบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (2) ผู้ร้องมิใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
สนัมิบใช่สนุ
๔
(4) เป็นประเด็
นที่ศเหตุ
าลเคยวิ
และ ได้
(5)แก่มิได้
(3) ผู้ร			
้องยังมิได้ใช้สิทธิ2)โดยวิ
ธีกโารอื
กรณี
ต้แย้่นงให้เรืค่อรบถ้
งอื่นวๆน สามารถแบ่
งการให้
ผลได้นเป็ิจนฉัยแล้
5 ว กรณี
แจ้ง ญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (2) ผู้ร้องมิใช่บุคคลซึ่งถูก
่โต้แย้แงชัย้ดงบทบั
(1)ระบุ
มิใมช่าตราที
เป็นการโต้

ละเมิดสิทธิ (3) ผู้ร้องยังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นให้ครบถ้วน3 (4) เป็นประเด็นที่ศาลเคยวินิจฉัยแล้ว
และ (5) มิ๔ได้ระบุมาตราที่โต้แย้งชัดแจ้ง
3

หมายเหตุ กรณียังมิได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ นั้น พบว่า แม้ผู้ร้องยัง
มิได้ใช้สิทธิเหลือเพียงองค์กรเดียว ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วางหลักเกณฑ์ว่าต้องผ่านองค์กรนั้น ๆ ด้วย ดังปรากฏตามคําสั่ง
หมายเหตุ
ได้ใช้สิทธิโดยวิ
ธีการอื
ให้ครบถ้
วนตามรั
ญ มาตรา
212
า แม้ผู้ร้องยังมิไทด้ธิใช้มสนุิทษธิยชน
ศาลรั
ฐธรรมนูกรณี
ญทีย่ ังมิ๓๙/๒๕๕๑
และคํ
าสั่น่งศาลรั
ฐธรรมนู
ญทีฐ่ ธรรมนู
๓๙/๒๕๕๔
(กรณี
ยังไม่นัไ้นด้ผพบว่
่านคณะกรรมการสิ
เหลือเพียงองค์กรเดียว ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วางหลักเกณฑ์วา่ ต้องผ่านองค์กรนัน้ ๆ ด้วย ดังปรากฏตามค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 39/2551 และค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 39/2554 (กรณียังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพียงองค์กร
เดียว) และค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2556 (กรณีคดียงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเพียงองค์กรเดียว)
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า กรณีค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 39/2551 แม้ผู้ร้องจะยังมิได้ใช้สิทธิผ่านองค์กรศาลก็ตาม แต่ในคดีนี้ศาล
รัฐธรรมนูญกลับมิได้แนะน�ำให้ผ่านองค์กรศาลแต่ประการใด
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ.๓๘
2556)

		 อย่าอย่งไรก็
างไรก็
หากน�
ำมาพิ
จารณาในแง่
ของการใช้
หตุผลในการประกอบการออกค�
ตามตาม
หากนํ
ามาพิ
จารณาในแง่
ของการใช้
เหตุผเลในการประกอบการออกคํ
าสั่งไม่รำับสั่ง
ค�ำอร้จํอางหน่หรื
ายค�ำร้องสามารถแบ่
เหตุ่สผุดลทีดั่ใงช้นีม้ ากที่สุด ดังนี้
คําร้ไม่องรับหรื
ายคํอาจ�ร้ำอหน่
งสามารถแบ่
งเหตุผลที่ใช้มงากที

บทสรุ
9. 9.บทสรุ
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แม้โดยสภาพบั
งคับของค�
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ิแห่ง
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ำ
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คําร้องหรือจําหน่ายคําร้องได้ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการในการนําไปสู่การจัดทําคําวินิจฉัยว่า ำ
ไปสูก่ ารจั
ำค�ำาวิร้นองถื
จิ ฉัอยเป็ว่านความสมบู
องค�ำร้อนงถื
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รากฐานสํารคัณ์ญขในการวิ
ิจฉัอยเป็
คํานร้รากฐานส�
องต่าง ๆ ำซึคั่งญหลัในการวิ
กเกณฑ์นเจิ ช่ฉันยว่ค�านีำร้้กอ็มงต่
ิได้มางีความ
หลัากงไปจากการรั
เกณฑ์เช่นว่าบนีคํ้กา็มฟ้ิไอด้งในศาลยุ
มีความแตกต่
งในศาลยุ
ติธรรมดแจ้โดยในคดี
แพ่งงค�ข้อำฟ้หาอง
แตกต่
ติธรรมางไปจากการรั
โดยในคดีแพ่บงค�คํำาฟ้ฟ้อองต้
องแสดงโดยชั
งซึ่งสภาพแห่
ต้องแสดงโดยชั
ดแจ้งงคัซึบง่ สภาพแห่
งงที
ข้อ่อหาของโจทก์
แกละค�
ำขอบั
งคันบว่าทันัง้ ้นข้๕ออ้หรื
างทีออ่ในคดี
าศัยเป็
นหลักาแห่
งงต้ข้ออหา
ของโจทก์
และคํ
า
ขอบั
ทั
้
ง
ข้
อ
อ้
า
าศั
ย
เป็
น
หลั
แห่
ง
ข้
อ
หาเช่
อ
าญาคํ
ฟ้
อ
ง
เช่นว่านั้น4 หรือในคดีอาญาค�ำฟ้องต้องบรรยายถึงการกระท�ำทั้งหลายที่อ้างว่าจ�ำเลยได้กระท�ำผิด

แห่ง4ชาติเพียงองค์กรเดียว) และคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๖ (กรณีคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง
สูงสุดเพียงองค์กรเดียว) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า กรณีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๙/๒๕๕๑ แม้ผู้ร้องจะยังมิได้ใช้สิทธิผ่านองค์กร
ศาลก็ตาม แต่ในคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญกลับมิได้แนะนําให้ผ่านองค์กรศาลแต่ประการใด
วารสารศาลรั
ฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557
๕
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ภาสพงษ์ เรณุมาศ

ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระท�ำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของ
ที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จ�ำเลยเข้าใจข้อหาได้ด5ี หรือในศาลปกครองค�ำฟ้องต้องระบุค�ำขอ
ที่ชัดเจน และต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ ส�ำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่
กฎหมายก�ำหนดเสียก่อนฟ้องคดี ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงยังยึดถือหลักเกณฑ์การตรวจค�ำร้องใน
เบื้องต้นอย่างเคร่งครัดว่า หากผู้ร้องไม่ด�ำเนินการแก้ไขให้ชัดแจ้งศาลย่อมปฏิเสธไม่รับค�ำร้อง ดังเช่น
ค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 21/2552 ทีอ่ ธิบายว่า “ค�ำร้องนีเ้ ป็นค�ำร้องทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 18 วรรคหนึ่ง (3) และ (4)
และตุลาการประจ�ำคดีได้มีค�ำสั่งให้ผู้ร้องปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ตุลาการประจ�ำคดีก�ำหนดแล้ว
แต่ผู้ร้องมิได้แก้ไขเพิ่มเติมค�ำร้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดดังกล่าว ดังนั้น ค�ำร้องของผู้ร้อง
จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำ
ค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 18 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย”
ด้วยเหตุนี้ การด�ำเนินการของผู้ร้องในการยื่นค�ำร้องหรือค�ำโต้แย้งเข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ นอกจาก
ผูร้ อ้ งจะต้องพิจารณาเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 แล้ว สิ่งที่ต้องตระหนักไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
คือ การบรรยายค�ำร้องหรือค�ำโต้แย้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปรากฏตามข้อก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญฯ และแนวค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ อันพอจะสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะการใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 211 และมาตรา 212 ดังนี้
1. กรณีการยื่นค�ำโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 ควรมีลักษณะ ดังนี้
(1) เป็นการโต้แย้งว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มิใช่เป็นการโต้แย้ง
กระบวนการตรากฎหมาย หรือการโต้แย้งกฎหมายที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และไม่มีการคงหลักการเดิม
(2) ค�ำร้องต้องระบุรายละเอียดของการโต้แย้งและเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง ทั้งในส่วน
ของมาตราของกฎหมายและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
(3) เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี
(4) ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เคยมีค�ำวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว
2. กรณีการยื่นค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ควรมีลักษณะดังนี้
(1) ผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
(2) ค� ำ ร้ อ งต้ อ งระบุ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายว่ า มาตราใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
5
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สถิติค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556)

มาตราใด และระบุรายละเอียดของการโต้แย้งและเหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
(3) เป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เคยวินิจฉัย
(4) ผู้ร้องได้ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นครบถ้วนแล้ว ได้แก่ ศาล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพือ่ ให้การวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และตรงตามความมุง่ หมาย
ของผู้ร้อง อันจะเป็นการสะท้อนไปสู่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง
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อดิเทพ อุยยะพัฒน์

การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ
และออกกฎหมาย ของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร และรูปแบบ
และกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

อดิเทพ อุยยะพัฒน์ *

การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นรัฐบาลหรือคณะผูป้ กครองหรือการเปลีย่ น
กติกาการปกครองหรือรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ในทุกประเทศเป็นปกติ โดยในรัฐธรรมนูญของ
แต่ละประเทศย่อมจะก�ำหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ นั่นก็คือ การก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป
ซึ่งมีก�ำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น ทุก 4 ปี หรือทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสประชาชนได้ตัดสินใจว่า
จะให้บุคคลใดหรือกลุ่มพรรคการเมืองใด ได้เป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยแทนตนเพื่อปกครองประเทศ หรือ
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงตามกระบวนการดังกล่าว
ข้างต้น ย่อมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีและเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม มีการเปลีย่ นแปลงอีกวิธหี นึง่ ทีถ่ อื ว่าเป็นวิธกี ารรุนแรงและไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย
นัน่ ก็คอื การใช้กำ� ลังเข้าข่มขูห่ รือใช้กองก�ำลังติดอาวุธเข้ายึดอ�ำนาจจากรัฐบาลเดิม แล้วขับไล่คณะรัฐมนตรี
ชุดเดิมออกไป และด�ำเนินการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งมีที่มาจากกลุ่มของคนที่ยึดอ�ำนาจเข้ามา
แทนที่ หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม แล้วท�ำการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตลอดจนท�ำการวางกฎ
และกติกาตามที่กลุ่มผู้มีอ�ำนาจในขณะนั้นพึงปรารถนา ซึ่งโดยปกติคณะหรือกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามา
เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีนี้ จะต้องมีกองก�ำลังติดอาวุธเข้าปฏิบัติการ มิฉะนั้นแล้วก็ยากที่จะส�ำเร็จ และถึงมี
ก�ำลังก็ไม่อาจไม่ส�ำเร็จเสมอไป เพราะมีองค์ประกอบการสนับสนุนหรือการต่อต้านจากประชาชนเข้ามา
เป็นปัจจัยประกอบด้วย
ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือ
ผู้ปกครองประเทศมักไม่เป็นไปตามกติกาหรือระเบียบแบบแผน โดยสันติวิธี ตรงกันข้ามมักเกิดการ
* ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานงานคดี 1 (เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว), นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขามหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิต ส�ำนักฝึกอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

แย่งชิงอ�ำนาจด้วยการใช้ก�ำลังอยู่เนือง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปของการจลาจล กบฏ ปฏิวัติ หรือ
รัฐประหาร ทั้งนี้ ความหมายของค�ำเหล่านี้เหมือนกันในแง่ที่ว่าเป็นการใช้ก�ำลังอาวุธยึดอ�ำนาจทาง
การเมืองแต่มีความหมายต่างกันในด้านผลของการใช้ก�ำลังความรุนแรง กล่าวคือ หากท�ำการไม่ส�ำเร็จ
ก็ถูกเรียกว่า “กบฏ” หรือ “จลาจล” แต่ถ้าหากท�ำการยึดอ�ำนาจนั้นสัมฤทธิ์ผลและเป็นเพียงเปลี่ยน
รัฐบาลเรียกว่า “รัฐประหาร” และถ้ารัฐบาลใหม่ได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงมูลฐานระบอบการปกครองนับ
ว่าเป็น “การปฏิวัติ” ทั้งนี้ การปฏิวัติครั้งส�ำคัญๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ได้แก่ การปฏิวัติของ
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1776 การปฏิวตั ขิ องสาธารณรัฐฝรัง่ เศสในปี ค.ศ. 1789 การปฏิวตั ขิ องสหพันธรัฐ
รัสเซียในปี ค.ศ. 1917 การปฏิวัติของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปี ค.ศ. 1918 และการปฏิวัติของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1949 เป็นต้น
ส�ำหรับในการเมืองไทย ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2553) รวม 78 ปี มีการปฏิวัติ 1 ครั้ง คือ การปฏิวัติ
24 มิถุนายน 2475 และรัฐประหารหลายครั้ง เช่น รัฐประหาร 1 เมษายน พ.ศ. 2476 รัฐประหาร
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 รัฐประหาร 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 รัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 และรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นต้น
ด้วยในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยพบว่ามีการใช้ค� ำว่า “ปฏิวัติ” กับ
“รัฐประหาร” ปะปนกัน แล้วแต่ผู้ยึดอ�ำนาจได้นั้นจะเรียกตัวเองว่าอะไร เท่าที่ผ่านมามักนิยมใช้ค�ำว่า
“ปฏิวัติ” เพราะเป็นค�ำที่ดูขึงขังน่าเกรงขามเพื่อความสะดวกในการธ�ำรงไว้ซึ่งอ�ำนาจที่ได้มานั้น ทั้งที่
โดยเนือ้ แท้แล้วนับแต่มกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครอง 24 มิถนุ ายน 2475 ย่อมอาจถือได้วา่ เป็นการปฏิวตั ิ
ที่แท้จริงเพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การยึดอ�ำนาจโดยวิธีการใช้ก�ำลังครั้งต่อ ๆ มา ในทาง
รัฐศาสตร์ถือว่าเป็นเพียงการรัฐประหารเท่านั้น เพราะผู้ยึดอ�ำนาจได้นั้นไม่ได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงหลัก
การมูลฐานของระบอบการปกครองเลย
อนึ่ง ในบทความนี้ผู้เขียนได้จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1. การปฏิวัติ รัฐประหาร
ในประเทศไทย 2.อ�ำนาจของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ในการสถาปนารัฐธรรมนูญ 3. อ�ำนาจของ
คณะปฏิวัติ รัฐประหาร ในการออกกฎหมาย กฎ ค�ำสั่งทางปกครอง รวมทั้งไม่มีค่าบังคับทางกฎหมาย
โดยสภาพ 4. รูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
และ 5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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1. การปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการปฏิวัติ 1 ครั้ง และรัฐประหาร 12 ครั้ง ดังนั้น เนื้อหาในส่วนนี้ ผู้เขียนจึงได้จัด
แบ่งรูปแบบการปกครองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งได้ส่งผล
ให้ประเทศไทยมีรปู แบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และ
เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในทางการเมือง ซึ่งพอจะสามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุค ดังนี้ 1
1) ยุคที่หนึ่ง ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2490)
เป็ น ยุ ค ของความขั ด แย้ ง ระหว่ า งคณะราษฎรกั บ กลุ ่ ม ผู ้ ป กครองเดิ ม ประกอบไปด้ ว ย
กลุ่มเจ้าและพวกขุนนาง และความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในคณะราษฎรด้วยกันเอง รวมทั้งสถานการณ์
ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในระยะห้าปีแรกของการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่ามีเหตุการณ์
เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ อันมีผลน�ำไปสู่ความคลอนแคลนของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น กรณีการน�ำเสนอ
เค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ การเกิดการกบฏของกลุ่มนายทหารและข้าราชการใน
ต่างจังหวัดภายใต้การน�ำของพระองค์เจ้า บวรเดช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในปี
พ.ศ. 2476 การกบฏครั้งนี้ก็ถูกปราบปรามลง เจ้านายหลายพระองค์ต้องเสด็จนิราศไปประทับ
ยังต่างประเทศ มีหลายคนในคณะกบฏต้องรับโทษจ�ำคุก หลังจากนั้นไม่ถึงสองปี พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับอยู่ในประเทศอังกฤษ และทรงสละราชสมบัติ คณะราษฎร
จึงได้ถวายราชบัลลังก์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในเวลาต่อมา
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2481 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
หลังจากนั้นทหารเริ่มมีอ�ำนาจมากขึ้นเรื่อย ๆ จอมพล ป. มีบทบาทอย่างมากในการสร้างประวัติศาสตร์
ของเมืองไทย นโยบายที่ส�ำคัญที่สุดคือ รัฐนิยม ซึ่งเป็นนโยบายรักชาติ แสดงออกโดยการรณรงค์ต่อต้าน
คนจีน และนโยบายสงครามที่เป็นมิตรกับญี่ปุ่นพร้อมกับประกาศสงครามกับประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา นโยบาย ดังกล่าวมีตั้งแต่โครงการรวมชาติ การสร้างเอกลักษณ์ของชาติ การสร้างความ
เป็นชาตินิยมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และความสนใจต่อผลประโยชน์ของสาธารณะ
2) ยุคที่สอง ยุคเผด็จการอ�ำนาจนิยม (พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2516)
เป็นยุคทีค่ ณะทหารและกองทัพได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองการปกครองประเทศ โดยการ
ยึดอ�ำนาจท�ำรัฐประหาร และถือว่าเป็นการด�ำเนินการปกครองของข้าราชการ โดยข้าราชการและเพื่อ
ข้าราชการ จนกระทั่งมีการให้สมญาการปกครองในยุคนี้ว่าเป็น “ยุคอ�ำมาตยาธิปไตย” โดยมีการ
รัฐประหารเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน
1
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

3) ยุคที่สาม ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน (พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2519)
ในยุคนี้มีเหตุการส�ำคัญทางการเมือง 2 ครั้ง ได้แก่
3.1) เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
		 เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองยุคใหม่ของไทยที่มีนัยส� ำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็น
การลุกฮือของประชาชนเป็นจ�ำนวนแสน ๆ คน เพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร ถือได้ว่าการลุกฮือ
ดังกล่าวเป็นการเปิดประวัติศาสตร์บทใหม่ทางการเมืองไทยในยุคหลังการเปลี่ยนแปลง 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2475 โดยมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น วันมหาวิปโยค วันมหาปิติ การปฏิวัติ 14 ตุลาคม การปฏิวัติ
ของนักศึกษา โดยมีสาเหตุส�ำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องของนักศึกษาและประชาชน
ในประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญ ปัญหาทางเศรษฐกิจรวมทั้งปัญหาการลุแก่อ�ำนาจของกลุ่มบุคคลผู้มีอ�ำนาจ
น�ำมาซึ่งการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาและประชาชนที่ไม่พอใจ จนผลสุดท้ายกลายเป็นการประท้วงที่
ประกอบด้วยคนจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าห้าแสนคน เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516
และสิ้นสุดลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 แต่เหตุการณ์ที่เกิดนองเลือดคือ วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 จึงได้ขนานนามเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งนั้นว่าเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 โดยมี
ผู้เสียชีวิตประมาณ 80 คน และทรัพย์สิน มีการเผาอาคารราชการ การท�ำลายสัญลักษณ์จราจร ฯลฯ
ผลสุดท้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกโทรทัศน์รับสั่งว่า “วันนี้เป็นวันมหาวิปโยค” และ
ได้รับสั่งให้ทุกฝ่ายกลับไปสู่ความสงบ หยุดยั้งการรบราฆ่าฟันกันเอง
3.2) เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
		 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากกรณี 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารจัดท�ำรัฐธรรมนูญตามความต้องการของประชาชน ได้เกิดอิสระและเสรีภาพ
ทั้งทางด้านความคิดและในทางการเมืองและการปกครองอย่างสูง น�ำมาสู่การเรียกร้องและการชุมนุม
ประท้วงอย่างต่อเนื่องจนเกินขอบเขต ในขณะเดียวกันกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทอย่างมากใน
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ก็มีอิสระเสรีภาพอย่างมากจนเกินขอบเขตเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็นความ
สนใจในงานวรรณกรรมของพวกหัวก้าวหน้าและพวกซ้ายจัดเช่นงานของเหมาเจ๋อตุง หรือแนวคิดทาง
ด้านสังคมนิยม
		 ประเด็นดังกล่าวได้สร้างโอกาสให้แก่กลุ่มที่เสียผลประโยชน์ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง โดยการกล่าวหาว่ากลุ่มนักศึกษาที่สนใจแนวคิดด้านสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์
และต้องการที่จะล้มล้างระบบประชาธิปไตยและราชวงศ์ น�ำมาซึ่งการล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี
การใช้ก�ำลังอาวุธ จนเสียชีวิตไปไม่น้อย แต่ที่น่าตระหนกและสังเวชใจคือ วิธีการอันทารุณที่กระท�ำ
ต่อนิสิตนักศึกษา การแขวนคอ การเผาโดยใช้ยางรถยนต์เป็นเชื้อ การรุมฆ่า ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็น
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จุดด่างด�ำในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจนถึงปัจจุบัน
4) ยุคที่สี่ ยุคกึ่งประชาธิปไตยหรือยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ (พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2535)
ประชาธิปไตยครึง่ ใบ คือ การประนีประนอมระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตย สืบเนือ่ งจาก
ยุคสมัยการเบ่งบานของประชาธิปไตยเป็นต้นมาทําให้ประชาธิปไตยอย่างสุดกู่ไม่เป็นที่ยอมรับของ
สังคมในขณะเดียวกันสังคมก็ไม่สามารถยอมรับการปกครองในระบอบเผด็จการได้อกี ระบอบการปกครอง
จึงมีทั้งกลุ่มอํานาจเผด็จการและกลุ่มประชาธิปไตยอยู่ด้วยกัน ซึ่งมีเหตุผล 2 ประการ ได้แก่
4.1) เป็ น อุ บ ายของรั ฐ บาลที่ ป ระสงค์ จ ะครองอ� ำ นาจให้ ย าวนานที่ สุ ด โดยก� ำ หนดใน
รัฐธรรมนูญในประเด็นส�ำคัญที่สุด 2 ประเด็น คือ
		 4.1.1) นายกรัฐมนตรีไม่ต้องผ่านการรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
		 4.1.2) ข้าราชการประจ�ำและทหารจะด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการประจ�ำ และด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมืองไปพร้อม ๆ กันได้ในชั่วขณะหนึ่งภายใต้บทเฉพาะกาล หลังจากนั้นจะต้องเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งการลดอ�ำนาจของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งลงไป
4.2) กลุม่ ผูน้ ำ� เหล่านีจ้ ะยังคงมีบทบาทส�ำคัญต่อไปในทางการเมืองไทยในยุคประชาธิปไตย
ครึ่งใบเป็นความพยายามในการแบ่งสรรอ�ำนาจและการใช้อ�ำนาจร่วมกันระหว่างฝ่ายข้าราชการประจ�ำ
กับฝ่ายนักการเมือง การผสมผสานในการใช้อำ� นาจทางการเมืองดังกล่าวยังคงด�ำรงความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มขั้วอ�ำนาจ โดยเฉพาะในฝ่ายข้าราชการประจ�ำ
		 ความขัดแย้งดังกล่าวได้ประทุให้เห็นจากความพยายามในการท�ำรัฐประหารหลายครัง้
แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จจนกระทั่งความความขัดแย้งได้ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส�ำคัญ
ตามมา คือ รัฐประหาร กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 (พฤษภาทมิฬ) อนึ่ง ในเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึง่ มีหลักในการบริหารบ้านเมืองในลักษณะทีเ่ รียกว่า “ธุรกิจการเมือง”
หรือ รูปแบบธนาธิปไตย มีการทุจริตคอรัปชั่นอย่างสูง จนท�ำให้เกิดความหวั่นวิตกกันทั่วไปว่า จะน�ำ
ประเทศไปสู่ความหายนะ เพราะพันธะผูกพันที่ท�ำกับบรรษัทต่างชาติในโครงการใหญ่ๆ รวมทั้งความ
ขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับกองทัพก่อให้เกิดความตึงเครียดทางการเมืองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
การปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งในกองทัพบก ซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลให้ทหารเข้ามาท�ำการ
แทรกแซง โดยท�ำการรัฐประหารของคณะทีเ่ รียกตนเองว่า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)
ซึ่งมีเหตุผลในการรัฐประหาร 5 ประการ ดังนี้
		 1. มีการทุจริตคอรัปชั่นในบรรดารัฐมนตรีร่วมรัฐบาลอย่างกว้างขวาง
		 2. ข้าราชการการเมืองรังแกข้าราชการประจ�ำ
		 3. รัฐบาลเป็นเผด็จการทางรัฐสภา
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

		 4. มีการพยายามท�ำลายสถาบันทหาร
		 5. บิดเบือนคดีวันลอบสังหารซึ่งมีจุดมุ่งหมายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์
		 อย่างไรก็ตาม ผลจากการที่ประชาชนได้เคยสัมผัสกับเหตุการณ์นองเลือดมาแล้ว
2 ครั้งในปี พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2519 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวไทยไม่ต้องการรัฐบาลที่
ได้อ�ำนาจโดยไม่ชอบธรรมและเป็นเผด็จการทหาร ส่งผลให้เกิดการชุมนุมประท้วงอีกครั้งหนึ่งซึ่ง
ประกอบไปด้วยหลายชนชัน้ โดยมีขอ้ สังเกตคือ มีกลุม่ คนจ�ำนวนหนึง่ เป็นชนชัน้ กลาง ท�ำงานภาคเอกชน
มีโทรศัพท์มือถือ ขับรถเก๋งส่วนตัว ซึ่งเรียกกลุ่มคนเหล่านั้นว่า “ม็อบมือถือ” ผลที่สุด การประท้วง
เรียกร้องของประชาชนก็น�ำไปสู่การปะทะกับก�ำลังของเจ้าหน้าที่ ท�ำให้เกิดการใช้ก�ำลังเข้าปราบปราม
ประชาชน จนมีการเสียชีวิตตามตัวเลขของทางราชการกว่า 40 คน แต่ที่หายสาบสูญมีจ�ำนวนมาก
เหตุการณ์สงบลงโดยพระบารมีปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคืนวันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2535
5) ยุคที่ห้า ยุคประชาธิปไตยเต็มใบ (พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน)
ผลที่ตามมาภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ คือ การปฏิรูปการเมืองและการปกครอง
รวมทั้งการจัดท�ำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับที่ 16 อันถือว่าเป็น
รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญ
แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นรัฐประหาร
ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย เกิดขึ้นในคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดย คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งมี พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
เป็นหัวหน้าคณะ โดยได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการ
นายกรัฐมนตรี แล้วประกาศกฎอัยการศึกทัว่ ราชอาณาจักรรัฐประหารครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ก่อนการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
ซึ่งมีก�ำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม และนับเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญในวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ด�ำเนินมา
ยาวนานนับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2548
รัฐประหารดังกล่าวไม่มีการเสียเลือดเนื้อ และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ปฏิกิริยาจาก
นานาชาตินนั้ มีตงั้ แต่การวิพากษ์วจิ ารณ์โดยประเทศเช่นออสเตรเลีย การแสดงออกถึงความเป็นกลางโดย
ประเทศเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปจนถึงการแสดงความผิดหวังอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่า
ประเทศไทยเป็นพันธมิตรนอกนาโต และกล่าวว่าการก่อรัฐประหารนั้น “ไม่มีเหตุผลที่ยอมรับได้”
ภายหลังรัฐประหาร คปค. ได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี
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เหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากความขัดแย้งทางด้านความคิดของประชาชนชาวไทย
แบ่งออกเป็น 2 ขั้วอย่างชัดเจน กล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลนายกทักษิณ
ชินวัตร ในประเด็นต่าง ๆ ส่งผลให้มีการชุมนุมประท้วง ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนการท�ำงานของ
รัฐบาล ดังนั้นจึงเกิดการประทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนและคัดค้าน และมีแนวโน้มที่จะ
เกิดความรุนแรงของเหตุการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุดังกล่าวกลุ่มทหารโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) จึงเข้ามายุติความ
ขัดแย้ง โดยอ้างเหตุผลในการรัฐประหาร 3 ประการ ดังนี้
1. การบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
แบ่งฝ่าย สลายความรู้รักสามัคคีของชนในชาติ
2. การบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง
หน่วยงาน องค์กรอิสระ ถูกครอบง�ำทางการเมือง
3. การหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่
เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยบ่อยครั้ง
การรัฐประหารดังกล่าว น�ำมาซึ่งการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และได้บัญญัติใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 ซึ่งถือว่าเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 17 ขณะเดียวกันก็ได้ท�ำการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 18
ซึ่งมีแนวคิดจะให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและสนองความต้องการของประชาชน
มากที่สุด จนกลายเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

2. อ�ำนาจของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ในการสถาปนารัฐธรรมนูญ2
รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายที่เป็นหลักที่ใช้ในการปกครอง
ประเทศ ทัง้ นีก้ ล่าวได้วา่ ในการปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ จัดเป็นองค์ประกอบหนึง่ ของการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย อันเป็นการปกครองที่มุ่งในจุดหมายการปกครองเพื่อประชาชน โดยอ�ำนาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชนส่วนใหญ่ รัฐธรรมนูญยังอาจกล่าวได้วา่ เป็นหลักเกณฑ์ในการปกครองประเทศ
ของทุกภาคส่วนในทางการเมืองหรือกล่าวโดยสรุปว่า “รัฐธรรมนูญ คือ กติกาหลักในการเมือง”
ด้วยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทั้งนี้ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
สืบเนือ่ งมาจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายทีต่ งั้ อ�ำนาจต่าง ๆ ของรัฐ โดยเป็นผูส้ ร้างอ�ำนาจต่าง ๆ รัฐธรรมนูญ
2
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

จึงเป็นกฎหมายหลักหรือกฎหมายมูลฐานทีเ่ ป็นต้นก�ำเนิดของกิจกรรมทัง้ ปวง และอยูเ่ หนืออ�ำนาจต่างๆ
ของกฎหมายอื่น ๆ ของรัฐทั้งหมด ซึ่งมีต้นตอหรือรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ กฎหมายต่าง ๆ
บัญญัติขึ้นโดยรัฐสภา และโดยที่รัฐสภาถูกสร้างหรือก�ำเนิดขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนี้
กฎหมายใดทีร่ ฐั สภาบัญญัตขิ นึ้ ขัดกับรัฐธรรมนูญ ซึง่ เป็นกฎหมายแม่บท จึงถือว่ากฎหมายนัน้ ไม่มคี ณ
ุ ค่า
ทางกฎหมาย คือ เป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครอง กล่าวคือ
รัฐธรรมนูญจะวางรูปแบบและโครงสร้างของรัฐบาลว่าอย่างไร โดยระบุองค์กรหรือหน่วยงานที่จะใช้
อ�ำนาจปกครอง ซึ่งโดยมากนิยมแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น องค์ประมุข รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจต่าง ๆ วิธีการด�ำเนินการใช้อ�ำนาจ
การเข้าสู่ต�ำแหน่ง รวมทั้งการสิ้นสุดจากต�ำแหน่ง เป็นต้น
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายทีป่ ระกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นอกจากรัฐธรรมนูญจะก�ำหนด
เนือ้ หาเกีย่ วกับการจัดระเบียบการปกครองโดยตรงแล้ว รัฐธรรมนูญส่วนมากยังมีบทบัญญัตคิ มุ้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพขัน้ มูลฐานของบุคคลหรือเอกชนและก�ำหนดขอบเขตแห่งอ�ำนาจของรัฐเพือ่ ป้องกันการละเมิด
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือเอกชนไว้ เช่น รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติว่า รัฐบาล
ไม่มีอ�ำนาจที่จะจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นด้วยวาจา
การพิมพ์โฆษณา หรือการนับถือศาสนาเป็นต้น
ส�ำหรับประเทศไทยในอดีตมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยที่กษัตริย์ทรงไว้
ซึ่งพระราชอ�ำนาจสูงสุดอย่างเด็ดขาดแต่ผู้เดียว จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 จึงได้มีคณะบุคคล ซึ่งเรียกตัวเอง
ว่า “คณะราษฎร” ได้เข้ายึดอ�ำนาจการปกครอง และสถาปนาระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475
หลังจากนั้นรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาและ
สภาพการณ์ทางการเมือง กล่าวคือ ในบางฉบับรัฐธรรมนูญก็มกี ารพัฒนาและมีความเป็นประชาธิปไตยสูง
ซึ่งสอดคล้องกับเสถียรภาพทางการเมืองในขณะนั้น เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 10
พุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 16 พุทธศักราช 2540 ในขณะเดียวกัน
บางฉบับก็ถอยหลังหรือย�่ำอยู่กับที่ เช่น รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2502 เป็นต้น
ดังนั้นจนถึงในปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ ซึ่งมีระยะเวลาและ
หลักการส�ำคัญ สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับที่

รายชื่อรัฐธรรมนูญ

1

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยาม ชั่วคราว พุทธศักราช 2475

27 มิ.ย. 2475 – รัฐธรรมนูญชั่วคราว
9 ธ.ค. 2475

2

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ไทย)
พุทธศักราช 2475

10 ธ.ค. 2475 – ถูกยกเลิก
9 พ.ค. 2489
เพราะล้าสมัย

3

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2489

10 พ.ค. 2489 – ถูกยกเลิกโดย
8 พ.ย. 2490
คณะรัฐประหาร

4

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490

9 พ.ย. 2490 –
22 มี.ค. 2492

5

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2492

23 มี.ค. 2492 – ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร
29 พ.ย.2494
(รัฐประหารเงียบ)

6

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2475
แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495

8 มี.ค. 2495 –
20 ต.ค. 2501

7

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2502

28 ม.ค. 2502 – รัฐธรรมนูญชั่วคราว
19 มิ.ย. 2511

8

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2511

20 มิ.ย. 251117 พ.ย. 2515

9

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2515

15 ธ.ค. 2515 – รัฐธรรมนูญชั่วคราว
6 ต.ค. 2517

10

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2517

7 ต.ค. 2517 –
6 ต.ค. 2519

11

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2519

22 ต.ค. 2519 – ถูกยกเลิกโดย
20 ต.ค. 2520 คณะปฏิวัติ

12

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2520

9 พ.ย. 2520 –
21 ธ.ค. 2521
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ระยะเวลาที่ใช้

หมายเหตุ

รัฐธรรมนูญชั่วคราว
(รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม)

ถูกยกเลิกโดย
คณะปฏิวัติ

ถูกยกเลิกโดย
คณะปฏิวัติ

ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน

รัฐธรรมนูญชั่วคราว
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

ฉบับที่

รายชื่อรัฐธรรมนูญ

ระยะเวลาที่ใช้

หมายเหตุ

13

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2521

22 ธ.ค. 2521 – ถูกยกเลิกโดย
23 ก.พ. 2534 คณะ รสช.

14

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534

1 มี.ค. 2534 –
8 ธ.ค. 2534

รัฐธรรมนูญชั่วคราว

15

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534

9 ธ.ค. 2534 –
10 ต.ค. 2540

ถูกยกเลิกโดย
รัฐธรรมนูญ 2540

16

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

11 ต.ค. 2540 – ถูกยกเลิกโดยคณะ คปค.
19 ก.ย. 2549

17

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2549 (รัฐธรรมนูญชั่วคราว)

1 ต.ค. 2549 – ถูกยกเลิกโดย
23 ส.ค. 2550 รัฐธรรมนูญ 2550

18

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

24 ส.ค. 2550 –
ปัจจุบัน

–

อนึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ให้ความเห็นทางวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับอ�ำนาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญในช่วงที่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองไว้น่าสนใจ3 ดังนี้
หากพิจารณาความต่อเนื่องทางกฎหมายระหว่างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับระบอบ
รัฐธรรมนูญ พบว่า ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 24 มิถุนายน 2575 “อ�ำนาจอธิปไตย”
ของรัฐไทยกับองค์พระมหากษัตริยป์ นกันอยูอ่ ย่างแยกไม่ออก (ในท�ำนองเดียวกับทีพ่ ระเจ้าหลุยส์ 14 เคย
รับสั่งว่า “รัฐคือตัวข้า” ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีการเปลี่ยนตัวผู้ใช้อ�ำนาจสูงสุดด้วย
กล่าวคือ พระมหากษัตริย์ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงยอมสละความเป็นผู้ทรงอ�ำนาจ
สูงสุดให้ราษฎรทั้งหลาย ดังที่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช
2475 มาตรา 1 บัญญัติว่า
“มาตรา 1 อ�ำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย”
ทั้งนี้ โดยราษฎรมอบให้พระมหากษัตริย์ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการราษฎร และศาลเป็น
ผู้ใช้อ�ำนาจสูงสุดแทน (มาตรา 2 ของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช 2475) โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คณะราษฎรไม่ได้อ้างว่าตนเป็นรัฏฐาธิปัตย์ เพราะถ้า
3

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2537) กฎหมายมหาชน เล่ม 2, หน้า 242-250.
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อ้างเช่นนั้น คณะราษฎรต้องสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญได้เองโดยไม่ต้องขอพระราชทานจาก
พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ทฤษฎีที่ว่ารัฏฐาธิปัตย์จะออกกฎหมายหรือไม่ออกฎหมายใดก็ได้ และไม่มีอ�ำนาจ
ใดอยู ่ เ หนื อ อ� ำ นาจรั ฏ ฐาธิ ป ั ต ย์ แต่ ต รงกั น ข้ า มคณะราษฎรกลั บ ขอพระราชทานรั ฐ ธรรมนู ญ จาก
พระมหากษัตริย์ ดังที่ค�ำปรารภของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช 2475 มีความว่า
“...โดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม เพื่อบ้านเมืองจะ
ได้เจริญขึ้น และโดยที่ทรงยอมรับตามค�ำขอร้องของคณะราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้”
ยิ่งกว่านั้น คณะราษฎรยังได้ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้ตนเอง ทั้ง ๆ ที่ตามทฤษฎี
รัฏฐาธิปัตย์ไม่มีทางท�ำผิดกฎหมายได้ ดังนั้น ผลส�ำคัญในทางกฎหมาย ก็คือ อ�ำนาจสูงสุดในการก่อตั้ง
องค์กร หรืออ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ ก็คือ พระมหากษัตริย์ผู้ลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญนี้เอง4
พึงสังเกตต่อไปด้วยว่า ในพระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว พุทธศักราช 2475
ไม่มีใครลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ผลจึงมีว่า พระมหากษัตริย์ในฐานะองค์อธิปัตย์แต่เดิม
ทรงจ�ำกัดพระราชอ�ำนาจของพระองค์เอง และอ�ำนาจสูงสุดนั้นได้พระราชทานให้ตกอยู่กับราษฎร และ
องค์กรอื่น อันได้แก่ พระมหากษัตริย์หลังลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแล้ว สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการราษฎร และศาล องค์เหล่านี้เป็นเพียงผู้ใช้อ�ำนาจแทนราษฎรในฐานะองค์กรที่ได้รับ
อ�ำนาจมาจากการก่อตั้งของรัฐธรรมนูญที่เกิดจากพระราชอ�ำนาจพระมหากษัตริย์ผู้พระราชทาน
รัฐธรรมนูญดังกล่าวอีกต่อหนึ่งเท่านั้น
ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ5 ได้วิเคราะห์เชิงนิติศาสตร์ไว้อย่างคมคายน่าฟังว่า
“มีข้อน่าสังเกตโดยเฉพาะ คือ ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราวที่เป็นพระบรมราชโองการ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 นั้น ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติ และทรงลงพระบรมนามาภิไธย
ด้วยพระองค์เอง มิใช่มีหัวหน้า หรือกรรมการคณะราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ข้อนี้มีความหมายส�ำคัญในแง่นิติศาสตร์ เมื่อค�ำนึงว่า
(1) บรรดาพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ได้ตราขึ้นก่อนหน้านั้น ล้วนแต่เป็นพระบรมราชโองการ
ที่ประกาศใช้บังคับโดยพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระบรมนามาภิไธย และไม่มีผู้ลงนามรับสนอง
4

5

มีความเห็นทีแ่ ตกต่าง ซึง่ เห็นว่าพระมหากษัตริยก์ บั คณะรัฐประหารเป็นผูม้ อี ำ� นาจจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญไทยมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2475
ใน วิษณุ เครืองาม. (2531) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ” ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน.
หน้า 119. ทั้งนี้ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไม่เห็นพ้องด้วย เพราะในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช 2475 ไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และค�ำปรารภก็พูดถึงการที่คณะราษฎร “ขอร้อง”
อดุล วิเชียรเจริญ. (2534, มิถุนายน) “รอยด่างในทฤษฎีรัฏฐาธิปไตยของไทย.” รัฐสภาสาร, 39, 6 หน้า 1-71.
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

พระบรมราชโองการเพราะการตรากฎหมายเป็นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
(2) การที่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวมิได้มีคณะราษฎรเป็น
ผู้สนองพระบรมราชโองการนั้น เป็นนิติการณ์ที่บ่งชี้ว่า ในขณะนั้นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอธิปัตย์ และ
ทรงใช้พระราชอ�ำนาจของพระองค์โดยทรงตราเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ และการที่ทรงลงพระบรม
นามาภิไธยก็ย่อมบ่งชี้ความส�ำคัญของกฎหมายนี้ซึ่งต่างไปจากพระราชบัญญัติอื่น
(3) ความทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นในข้อ (2) ว่า พระบรมราชโองการตรารัฐธรรมนูญนัน้ คณะราษฎร
มิได้เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเพราะยังทรงเป็นองค์อธิปัตย์ของแผ่นดินอยู่ รัฐธรรมนูญจึงออก
มาโดยพระราชอ�ำนาจของพระองค์เอง ครั้นเมื่อรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับแล้ว พระบรมราชโองการ
ของพระมหากษัตริย์จึงต้องมีผู้มีอ�ำนาจหน้าที่เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งมีบัญญัติไว้
ในมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นเองว่าให้ “กรรมการราษฎรผู้หนึ่งผู้ใด” (รัฐมนตรี) ลงนาม
จากนัน้ มาบรรดาพระราชบัญญัตแิ ละพระบรมราชโองการต่าง ๆ ตลอดจนรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475
จึงมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ในแง่ นิ ติ ศ าสตร์ จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า การเปลี่ ย นแปลงการปกครองของไทยจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการโอนอ�ำนาจรัฏฐาธิปไตยจากพระมหากษัตริย์ให้แก่ราษฎรโดยผล
แห่งรัฐธรรมนูญซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงตราขึ้นโดยพระราชอ�ำนาจของพระองค์เอง คณะราษฎร
มิได้ใช้อ�ำนาจรัฐประหารตรารัฐธรรมนูญออกใช้เอง จึงเป็นกรณีที่แตกต่างไปจากนัยน์ตามทฤษฎีของ
Kelsen นอกจากนั้น ตามทฤษฎีการปฏิวัติรัฐประหาร (ของ Kelsen) บรรดาบทกฎหมายในระบอบเดิม
เป็นอันหมดสภาพบังคับ โดยผลการปฏิวตั ริ ฐั ประหารในเมือ่ กฎหมายสิน้ สภาพบังคับ การกระท�ำอันเป็น
ความผิดตามกฎหมายขณะเมื่อคณะปฏิวัติรัฐประหารลงมือกระท�ำการจึงไม่มีความผิด เมื่อการปฏิวัติ
รัฐประหารบรรลุผล แต่ในกรณีรฐั ประหารโดยคณะราษฎรก็มไิ ด้ถอื กันเช่นนัน้ ในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2475
สองวันหลังจากที่ได้ลงมือกระท�ำการ คณะราษฎรขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ที่วังสุโขทัย
กราบบังคมทูลพระกรุณาและก็ได้รับพระราชทานนิรโทษกรรมเนื่องจากได้ก่อการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง โดยตราเป็นกฎหมายใช้ชื่อเป็นพระราชก�ำหนดและทรงลงพระบรมนามาภิไธยเช่นกัน เพราะ
เป็นเวลาหนึง่ วันก่อนวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ บุคคลใดในคณะราษฎรจึงไม่มอี ำ� นาจฐานะทีจ่ ะรับสนอง
พระบรมราชโองการได้”
จากที่กล่าวนี้สรุปได้ว่า โดยนิตินัยแล้ว องค์อธิปัตย์ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ทรงมอบอ�ำนาจสูงสุดให้ราษฎรโดยทรงจ�ำกัดอ�ำนาจของพระองค์เองลงเป็นเพียงองค์กรหนึง่ ในสีอ่ งค์กร
ที่ใช้อ�ำนาจสูงสุดแทนราษฎรทั้งหลายเท่านั้น วิเคราะห์ในแง่นี้ อ�ำนาจสูงสุดที่ได้รับการยอมรับทาง
กฎหมาย โอนจากองค์ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ที่ เ ป็ น องค์ อ ธิ ป ั ต ย์ แ ต่ เ ดิ ม ไปสู ่ ร าษฎรโดยรั ฐ ธรรมนู ญ ที่
พระมหากษัตริย์ในฐานะองค์อธิปัตย์ทรงตราขึ้นเอง
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แต่นี้ต่อไปองค์กรทั้งหลายภายหลังวันใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราว พุทธศักราช 2475 เป็นองค์กรที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ รับมอบอ�ำนาจมาจากรัฐธรรมนูญ
ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 นั้นเอง สภาผู้แทนราษฎรก็ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นแล้วน�ำ
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมีพระยามโนปกรณ์เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ ตามความในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช 2475 นั่นเอง
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี 2475 จึงมีการ “ปฏิวัติ” ทางรัฐศาสตร์ แต่ใน
ทางนิติศาสตร์ต้องถือว่าเป็นความต่อเนื่องของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และระบอบรัฐธรรมนูญ
โดยพระมหากษัตริย์เองทรงสร้างความต่อเนื่องนี้ อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองถูกโอนจากองค์อธิปัตย์
ไปสู่ราษฎรโดยกฎหมายที่องค์อธิปัตย์แต่เดิมทรงตราขึ้นโดยพระราชอ�ำนาจเดิมโดยแท้ แม้การตรา
รัฐธรรมนูญ 2475 เมื่อ 10 ธันวาคม 2475 ก็เป็นความต่อเนื่องของการใช้อ�ำนาจสูงสุดโดยผ่านองค์กร
ทั้งสี่ที่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ก�ำหนดไว้ แม้การ
ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ก็เป็นความต่อเนื่องของอ�ำนาจสูงสุดตาม
กฎหมายเช่นกัน
ทั้งนี้ ความต่อเนื่องทางกฎหมายที่ว่านี้สะดุดโดยการรัฐประหารปี 2490 กล่าวคือ ในวันที่ 8
พฤศจิกายน 2490 คณะทหารน�ำโดยจอมพลผิน ชุณหวัณ ได้ยึดอ�ำนาจการปกครองกราบบังคมทูลให้
พระมหากษัตริย์ทรงยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 อันท�ำให้ระบอบ
รัฐธรรมนูญเดิมสิ้นสุดลง และขอพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ลงวันที่
9 พฤศจิกายน 2490 โดยผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ลงพระปรมาภิไธยแทนองค์พระมหากษัตริย์
และจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้บังชาการทหารแห่งประเทศไทย ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ดังนั้น ในทางกฎหมาย ต้องถือว่าอ�ำนาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการเมือง อยู่ที่ประมุขของรัฐ
และคณะรัฐประหาร อันแตกต่างจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม
คณะรัฐประหารก็ใช้อ�ำนาจอยู่ไม่ถึง 1 วัน ทั้งไม่มีการออกประกาศหรือค�ำสั่งที่มีผลเป็นกฎหมาย
แต่อย่างใด ในวันรุ่งขึ้นก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและคณะทหารก็คืนอ�ำนาจการปกครองให้รัฐบาล
พลเรือน
ภายหลังจากการรัฐประการครัง้ นัน้ ก็เกิดการรัฐประหารอีกหลายครัง้ ทีเ่ ป็นผลให้ยกเลิกระบอบ
รัฐธรรมนูญเดิม ที่ส�ำคัญคือ ช่วงเวลา “ว่างรัฐธรรมนูญ” และใช้อ�ำนาจรัฐประหารปกครองประเทศก็
ขยายออกไปเรื่อย ๆ ดังนี้
102

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557
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1) ช่วงรัฐประหารระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 ถึง 6 ธันวาคม 2494 ไม่มกี ารออกประกาศ
หรือค�ำสั่งที่มีผลเป็นกฎหมายแต่อย่างใด
2) ช่วงรัฐประหารระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2501 ถึง 28 มกราคม 2502 มีการออกประกาศ
คณะปฏิวัติ 57 ฉบับ
3) ช่วงรัฐประหารระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 ถึง 15 ธันวาคม 2515 มีการออกประกาศ
คณะปฏิวัติ 364 ฉบับ
4) ช่วงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ถึง 22 ตุลาคม 2519 มีการ
ออกค�ำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ 43 ฉบับ
5) ช่ ว งรั ฐ ประหารวั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2520 ถึ ง 9 พฤศจิ ก ายน 2520 มี ก ารออกค� ำ สั่ ง
หัวหน้าคณะปฏิรูปฯ 38 ฉบับ
6) ช่วงรัฐประหารระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง 1 มีนาคม 2534 มีการออกประกาศ
ประกาศ รสช. 56 ฉบับ
7) ช่วงรัฐประหารระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2549 ถึง 30 กันยายน 2549 มีการออกประกาศ
ประกาศ คปค. 36 ฉบับ และค�ำสั่ง 28 ฉบับ
การใช้อำ� นาจรัฐประหารทีไ่ ด้เคยมีมาในช่วงเวลาทีเ่ มืองไทยว่างรัฐธรรมนูญนัน้ มีทงั้ ในด้านบริหาร
ตุลาการ และนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยเฉพาะในช่วงรัฐประหารระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 ถึง 15 ธันวาคม
2515 มีการออกประกาศคณะปฏิวัติ 364 ฉบับ

3. อ�ำนาจของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ในการออกกฎหมาย กฎ ค�ำสั่งทางปกครอง
รวมทั้งไม่มีค่าบังคับทางกฎหมายโดยสภาพ
ในการปฏิวัติและรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จะมีคณะบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจ
รัฏฐาธิปตั ย์ โดยมีอำ� นาจในการออกกฎหมาย บริหาร และตุลาการ อนึง่ อ�ำนาจในการออกกฎหมายมีชอื่
เรียกที่หลากหลาย แต่ที่รู้จักกันทั่วไปมักจะใช้ค�ำว่า “ประกาศของคณะปฏิวัติ” ทั้งนี้ จะเป็นกฎหมายที่
ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ซึ่งแต่ละฉบับมีต่างก็มีชื่อเรียกคล้าย ๆ กัน จึงไม่อาจน�ำเกณฑ์พิจารณา
ในทางรูปแบบของชื่อเรียกน�ำมาพิจารณาแยกแยะได้ ดังนัน้ ผู้เขียนจึงได้อาศัยเกณฑ์ทางด้านเนือ้ หาโดย
พิจารณาจากรายละเอียดที่ปรากฏในเนื้อความของประกาศของคณะปฏิวัติแต่ละฉบับ เพื่อน� ำมาศึกษา
ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท6 ได้แก่ 3.1 ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหารมีล�ำดับศักดิ์ในระดับ
6

วิโรจน์ ธิตา. (2552) “การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและค�ำสั่งคณะรัฐประหารโดยศาลปกครอง”
วิทยานิพนธ์สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 52-58.
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รัฐธรรมนูญ 3.2 ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร มีล�ำดับศักดิ์ในระดับพระราชบัญญัติ 3.3 ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่มีล�ำดับศักดิ์ในระดับกฎหมายล�ำดับรอง 3.4 ประกาศของคณะปฏิวัติ
รัฐประหาร ที่มีผลบังคับเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีหรือเฉพาะราย และ 3.5 ประกาศของคณะปฏิวัติ
รัฐประหาร ที่ไม่มีค่าบังคับทางกฎหมายโดยสภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่มีล�ำดับศักดิ์ในระดับรัฐธรรมนูญ
ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ฉบับใด ที่มีเนื้อหาเป็นการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ หรือมีลักษณะเป็นการก่อตั้งหรือยกเลิกสถาบันทางการเมืองซึ่งโดยปกติ จะต้องได้รับการ
ก่อตัง้ หรือยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญ ย่อมถือได้วา่ ประกาศของคณะปฏิวตั ิ รัฐประหาร ฉบับนัน้ มีสถานะ
หรือล�ำดับศักดิ์ในระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยกตัวอย่างเช่น
(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2501
โดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ข้อ 1 ยกเลิกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
		 ข้อ 2 สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกภาพแห่งสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี เป็นอัน
สิ้นสุดลง
		 ข้อ 3 ศาลทัง้ หลายคงมีอำ� นาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติเช่นเดิมทุกประการ
		 ข้อ 4 คณะปฏิวตั จิ ะได้รบั ภาระบริหารประเทศโดยมีกองบัญชาการปฏิวตั ซิ งึ่ มี จอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติในนามของปวงชนชาวไทยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรักษา
สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2520
โดยพลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ข้อ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 สิ้นสุดลง
		 ข้อ 2 สภาปฏิรปู การปกครองแผ่นดิน และคณะรัฐมนตรี สิน้ สุดลง พร้อมกับรัฐธรรมนูญ
		 ข้อ 3 องคมนตรี คงด�ำรงต�ำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป
		 ข้อ 4 ศาลทั้งหลายคงมีอ�ำนาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบท
กฎหมาย และประกาศของคณะปฏิวัติ
		 ข้อ 6 มีกองบัญชาการคณะปฏิวัติ โดย พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ หัวหน้าคณะ
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

ปฏิวตั ิ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด ของข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือน และเป็นผูร้ กั ษาสถานการณ์
ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท�ำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่อไป
(3) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เรื่อง การสิ้นสุดของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติงานตาม
ปกติขององคมนตรี และศาลทั่วประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยพลเอก สุนทร
คงสมพงษ์ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ข้อ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สิ้นสุดลง
		 ข้อ 2 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรี สิ้นสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้
		 ข้อ 3 องคมนตรี คงด�ำรงต�ำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป
		 ข้อ 4 ศาลทั้งหลาย คงมีอ�ำนาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบท
กฎหมาย และประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
(4) ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
เป็นหัวหน้าคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีสาระ
ส�ำคัญ ดังนี้
		 ข้อ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สิ้นสุดลง
		 ข้อ 2 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลงพร้อม
กับรัฐธรรมนูญ
		 ข้อ 3 องคมนตรี คงด�ำรงต�ำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
		 ข้อ 4 ศาลทั้งหลาย นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ คงมีอ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีตามบทกฎหมายตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3.2 ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร มีล�ำดับศักดิ์ในระดับพระราชบัญญัติ
ประกาศของคณะปฏิ วั ติ รั ฐ ประหาร ฉบั บ ใด ที่ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งใกล้ เ คี ย งกั บ
พระราชบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชก�ำหนด หรือมีลักษณะเป็นการ
ยกเลิกแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ หรือพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชก�ำหนด หรือ
ระบุว่าการยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมประกาศและค�ำสั่งของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ฉบับนั้น ๆ จะต้องท�ำโดย
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พระราชบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชก�ำหนด หรือมีความเกี่ยวพันกับ
กฎหมายอืน่ ในลักษณะทีไ่ ม่ใช่กฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่มเี นือ้ หาเหมือนกับกฎหมายทีอ่ อกตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือมีเนื้อหาขยายความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันอาจมีเนื้อหาที่ให้
อ�ำนาจแก่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายปกครอง ให้ไปออกกฎหมายล�ำดับรองหรือนิติกรรมทางปกครองอีก
ชั้นหนึ่ง หรือมีบทก�ำหนดโทษ หรือมีเนื้อหา ซึ่งโดยปกติจะต้องเป็นกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาเท่านั้น จึงจะ
มีบทบัญญัติในลักษณะเช่นว่านั้นได้ หรือบางฉบับอาจระบุอย่างชัดเจนว่า ให้มีผลบังคับใช้ เช่นเดียวกับ
พระราชบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
ที่มีลักษณะเช่นว่านี้ ย่อมถือได้ว่า เป็นกฎหมายในล�ำดับพระราชบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือพระราชก�ำหนด แล้วแต่กรณี ซึ่งถือเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีล�ำดับศักดิ์ในระดับ
กฎหมายที่ออกหรือเห็นชอบโดยรัฐสภา ดังนั้น กฎหมายประเภทนี้จึงอาจขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญได้ 7 โดยเป็นไปตามหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น
(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 353 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช
2515 โดยจอมพล ถ. กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ข้อ 1 ให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพือ่ สร้างทางหลวงแผ่นดิน สายบางแพ-ด�ำเนินสะดวกสมุทรสงคราม ตอนแก้แนวใหม่ระหว่าง กม. ที่ 33x425.568-33x833.151 ในท้องที่อ�ำเภออัมพวา
และอ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่ กรมทางหลวง โดยมีแนวทางส่วนกว้าง
สี่สิบเมตร ตามแผนผังที่ดินซึ่งจะได้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอ�ำเภอและต�ำบลที่อสังหาริมทรัพย์นั้น
ตั้งอยู่
		 ข้อ 3 ให้ถอื ว่าประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนีม้ ผี ลใช้บงั คับเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งออกตามความในข้อ 63 และข้อ 70 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 321 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช
2520 โดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิวัติ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 4 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2519 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
7

มีตัวอย่างในกรณีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552 ซึ่งจะวิเคราะห์ในรายละเอียดในบทที่ 4 ในหัวข้อที่ 4.2.3 ต่อไป
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

		 “(5) ส�ำนักงานสภานโยบายแห่งชาติ”
		 ข้อ 2 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส�ำนักงานสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส�ำนักงานสภานโยบาย
แห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(3) ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข ฉบับที่ 7 เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549
โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 “ตามทีค่ ณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขได้ประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 เวลา
21.05 น. เป็นต้นไปแล้วนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินในระหว่าง
ประกาศกฎอัยการศึก จึงห้ามมิให้มั่วสุม ประชุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจ�ำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
(4) ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข ฉบับที่ 12 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป ประกาศ
ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ข้อ 1 ให้พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มีผลใช้บังคับต่อไป โดยให้งดการบังคับใช้บทบัญญัติในส่วนที่ 1 หมวด 1 จนกว่าจะมีประกาศเป็น
อย่างอื่น และให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549
พ้นจากต�ำแหน่ง
		 ข้อ 2 ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549
คงอยู่ในต�ำแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
		 ข้อ 3 การใดทีก่ ำ� หนดให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
(5) ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข ฉบับที่ 36 เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกาศ
ณ วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2549 โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครอง
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ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้
		 “เพือ่ ให้การรักษาความปลอดภัยส�ำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ เป็นไปโดย
รัดกุมและเรียบร้อยยิง่ ขึน้ จึงให้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยส�ำหรับองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทน
พระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. 2546 เป็นพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยส�ำหรับ
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทน
พระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
		 ในกรณีนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีอ�ำนาจรัฏฐาธิปัตย์อย่างแท้จริง อันได้แก่ อ�ำนาจนิติบัญญัติ ที่สามารถ
ก�ำหนดให้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นการยกฐานะ
ล�ำดับศักดิ์กฎหมายให้สูงขึ้น
		 นอกจากนั้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างในกรณีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อให้เห็นแนวการวินิจฉัย ดังเช่น เรื่องเสร็จที่ 11/2508 ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ
ร่างกฎหมาย กองที่ 5) ได้มีบันทึก เรื่อง การตีความประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 สรุปได้ว่า
		 ตามที่ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี มี ห นั ง สื อ ที่ สร.0503/16229 ลงวั น ที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นเรื่อง การตีความประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 ความว่า กระทรวงการคลังได้หารือว่า โบราณวัตถุซึ่งมีอายุเกินหนึ่งร้อยปีขึ้น
ไป ที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในผืนแผ่นดินใหญ่ของประเทศจีนนั้น จะถือได้หรือไม่ว่ามิใช่เป็นสินค้าหรือของที่
ผลิตหรือมีก�ำเนิดในประเทศจีนคอมมิวนิสต์ตามนัยแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 ซึ่งปัญหานี้
กรมศุลกากรเห็นว่า โบราณวัตถุที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปีขึ้นไป เช่น เครื่องลายครามของจีนบางชนิดเป็น
ของทีผ่ ลิตหรือมีกำ� เนิดในประเทศจีนก่อนทีผ่ นื แผ่นดินใหญ่ของประเทศนัน้ จะถูกปกครองโดยรัฐบาลจีน
คอมมิวนิสต์ น่าจะไม่อยู่ในข่ายเป็นสินค้าที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในประเทศจีนคอมมิวนิสต์ กระทรวงการ
คลังเห็นเป็นปัญหา จึงได้หารือมา และถ้าหากถือตามความเห็นของกรมศุลกากรไม่ได้จะมีวิธีการใดบ้าง
ที่พอจะให้โบราณวัตถุเหล่านี้ได้พ้นจากการเป็นของต้องห้ามน�ำเข้า นั้น
		 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 5) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การตีความตามข้อหารือนี้มีปัญหาอยู่ที่ว่า ค�ำว่า ประเทศจีนคอมมิวนิสต์ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 53 นัน้ มีความหมายอย่างไร จะหมายเฉพาะประเทศจีนนับแต่วนั ทีจ่ นี คอมมิวนิสต์เข้าครอบครอง
เป็นต้นมาเท่านัน้ หรือจะหมายความถึงเป็นประเทศจีนนับตัง้ แต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบนั บรรดาทีอ่ ยู่
ในการครอบครองของจีนคอมมิวนิสต์อยูใ่ นขณะนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าต้องถือเอาดินแดนหรือ
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

อาณาเขตของประเทศเป็นหลักในการพิจารณา ไม่ควรถือเอาลัทธิหรือระบบการปกครองมาเป็นหลักใน
การพิจารณา จึงเห็นว่าประเทศจีนคอมมิวนิสต์ตามประกาศของคณะปฏิวตั นิ นั้ หมายถึงประเทศจีนตัง้ แต่
โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้บรรดาที่อยู่ในความครอบครองของจีนคอมมิวนิสต์อยู่ในขณะนี้ (ดินแดน
ของประเทศจีนถ้าไม่อยู่ในความครอบครองของจีนคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่ประเทศจีนคอมมิวนิสต์ เช่น
เกาะไต้หวัน) ฉะนั้น สินค้าที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในอาณาเขตของประเทศจีนที่จีนคอมมิวนิสต์ครอบครอง
อยู(่ ผืนแผ่นดินใหญ่) แม้จะก่อนทีจ่ นี คอมมิวนิสต์เข้าครอบครองก็ตอ้ งถือว่าเป็นสินค้าทีผ่ ลิตหรือมีกำ� เนิด
ในประเทศจีนคอมมิวนิสต์ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 53 ต้องห้ามมิให้นำ� เข้ามาในราชอาณาจักร
ถ้าทางราชการประสงค์จะให้โบราณวัตถุดังกล่าวพ้นจากการเป็นของต้องห้ามน�ำเข้าตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 ก็ต้องออกพระราชบัญญัติแก้ไขประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวเสีย
		 ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 จึงมีสถานะเทียบได้กับ
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 5) ให้
ความเห็นว่าต้องออกพระราชบัญญัติแก้ไขประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวเสีย จึงจะไม่ต้องอยู่ในบังคับ
ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 อีกต่อไป
3.3 ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่มีล�ำดับศักดิ์ในระดับกฎหมายล�ำดับรอง
ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ฉบับใด ที่มีเนื้อหาสอดคล้องใกล้เคียงกับกฎหมาย
ล�ำดับรองหรือกฎ ทีโ่ ดยปกติจะออกโดยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองหรือมีลกั ษณะเป็นการยกเลิกแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายล�ำดับรองหรือกฎ หรือมีความเกี่ยวกันกับกฎหมายอื่น ในลักษณะที่เป็นกฎเกณฑ์ที่
ออกตามบทบัญญัติของกฎหมายแม่บทหรือออกได้โดยมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจ หรือมีเนื้อหาในลักษณะที่เป็นการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ขนั้ ตอนหรือวิธกี ารใช้อำ� นาจของฝ่ายปกครองทีม่ กี ฎหมายแม่บทให้อำ� นาจอยูแ่ ล้ว โดยเนือ้ หา
ของหลักเกณฑ์เช่นว่านั้น จะต้องมิใช่เป็นการบัญญัติให้อ�ำนาจ หรือก่อตั้งอ�ำนาจให้ฝ่ายปกครองไปมี
อ�ำนาจเรื่องใด ๆ หรือบางฉบับอาจระบุอย่างชัดเจนว่า ให้มีผลบังคับใช้มีสถานะเช่นเดียวกับกฎหมาย
ล�ำดับรองหรือกฎ หรือระบุให้การยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมประกาศและค�ำสั่งคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ฉบับ
นั้น ๆ ต้องท�ำโดยกฎหมายล�ำดับรองหรือกฎ หรือมีเนื้อหาซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องออกเป็นกฎหมาย
ล�ำดับรองหรือกฎ ประกาศและค�ำสั่งคณะปฎิวัติ รัฐประหาร ที่มีลักษณะเช่นว่านี้ ย่อมถือได้ว่าเป็น
กฎหมายล�ำดับรองหรือกฎ ซึ่งโดยปกติจะออกโดยฝ่ายปกครองเท่านั้น
อนึ่ง ประกาศและค�ำสั่งคณะปฎิวัติ รัฐประหาร ประเภทนี้ จึงจะต้องชอบด้วยกฎเกณฑ์
ทางกฎหมายทีส่ งู กว่า หรือไม่อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายในล�ำดับพระราชบัญญัตหิ รือเทียบเท่าขึน้ ไปได้
ทั้งนี้ ตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง ยกตัวอย่างเช่น
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(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2502 โดย
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ข้อ 1 ห้ามมิให้น�ำสินค้าที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในประเทศจีนคอมมิวนิสต์ หรือซึ่งมาจาก
ประเทศจีนคอมมิวนิสต์เข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ใดน�ำสินค้าดังกล่าวนี้เข้ามาในราชอาณาจักรมีความ
ผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรฐานน�ำของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
		 ข้อ 2 ให้ผู้ท�ำการจ�ำหน่ายสินค้าที่ผลิตหรือมีก�ำเนิดในประเทศจีนคอมมิวนิสต์ หรือ
ทีม่ าจากประเทศจีนคอมมิวนิสต์ ซึง่ มีสนิ ค้าดังกล่าวนีอ้ ยูใ่ นความครองครองก่อนวันประกาศนีแ้ จ้งปริมาณ
และสถานที่เก็บต่อนายอ�ำเภอท้องที่ซึ่งผู้ท�ำการจ�ำหน่ายมีภูมิล�ำเนาหรือสถานที่ท�ำการค้าอยู่ ภายใน
ก�ำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันประกาศนี้
		 ข้อ 3 เมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันประกาศนี้ห้ามมิให้ผู้ใดจ�ำหน่ายสินค้าที่ผลิต
หรือมีก�ำเนิดในประเทศจีนคอมมิวนิสต์ หรือที่มาจากประเทศจีนคอมมิวนิสต์
		 ข้อ 4 ให้ถือว่าข้อความตามข้อ 2 ข้อ 3 แห่งประกาศนี้ มีผลใช้บังคับเช่นเดียว
กับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามที่กฎหมายนั้นได้บัญญัติไว้
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 164 ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช
2515 โดยจอมพล ถ. กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ข้อ 1 ให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์เพิ่มขึ้นในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
		 ข้อ 5 ให้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในมาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2486
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2497
(3) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 313 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช
2515 โดยจอมพล ถ. กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ข้อ 1 แนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายบ้านเพชร-บ�ำเหน็จณรงค์
อยู่ในท้องที่อ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีส่วนกว้างของแนวทางหลวงหนึ่งร้อยเมตร
		 ข้อ 5 ให้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่
ออกตามความในข้อ 78 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
(4) ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข ฉบับที่ 33 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. 2536 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2549 โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้า
คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข โดยมีเนือ้ หาสาระ
ดังนี้
		 ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
		 “ข้อ 4 ในระเบียบนี้
		 “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้าง
เผือกตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทยตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย แล้วแต่กรณี
		 “ข้าราชการการเมือง” หมายความถึง บุคคลซึง่ เป็นหรือถือว่าเป็นข้าราชการการเมือง
ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น
		 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ ยกเว้น
ข้าราชการการเมือง และให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น”
3.4 ประกาศของคณะปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีม่ ผี ลบังคับเฉพาะเรือ่ งเฉพาะกรณีหรือเฉพาะราย
ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่แม้จะมีผลบังคับออกสู่ภายนอก หรือมีค่าบังคับ
ทางกฎหมาย และมีผลกระทบกระเทือนต่อสถานภาพแห่งสิทธิเสรีภาพของบุคคลก็ตาม แต่ก็มิได้มี
ลักษณะเป็นการวางกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป หากแต่ประกาศและค�ำสั่งของ
คณะปฏิวัติ รัฐประหาร ประเภทนี้ จะมีลักษณะเป็นรูปธรรมและมีผลบังคับเพียงเฉพาะเรื่องเฉพาะ
กรณีหรือเฉพาะรายเท่านั้น ประกาศและค�ำสั่งของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ประเภทนี้ โดยสภาพแล้ว
จึงเป็นเพียงนิตกิ รรมทางปกครองประเภทค�ำสัง่ ทางปกครอง8 ซึง่ โดยปกติจะออกโดยฝ่ายปกครองเท่านัน้
8

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ได้ให้บทนิยาม ค�ำว่า “ค�ำสั่งทางปกครอง” หมายความ
ว่า
1) การใช้อ�ำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง
โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึง
การออกกฎ
2) การอื่นที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
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ยกตัวอย่างเช่น
(1) ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข ที่ 11/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี สั่ง ณ วันที่ 21
กันยายน พุทธศักราช 2549 โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเนื้อหาสาระ ดังนี้
		 เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 11 (4)
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 หัวหน้าคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในฐานะเป็นผู้ใช้อ�ำนาจนายกรัฐมนตรีตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 4 เรื่อง
อ�ำนาจบริหารราชการแผ่นดิน จึงมีค�ำสั่งให้
		 1. พลต�ำรวจเอก จุมพล มัน่ หมาย ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหาร 11)
		 2. พลต�ำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร 11)
		 3. พลต�ำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
		 4. พลต�ำรวจโท ชลอ ชูวงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
		 มาปฏิบัติราชการที่ส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลาง
ก่อน
		 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(2) ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข ที่ 9/2549 เรื่อง ให้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช และ นายเนวิน ชิดชอบ ไปรายงานตัว สั่ง ณ
วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเนื้อหาสาระ ดังนี้
		 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขได้ยดึ อ�ำนาจการปกครองไว้เรียบร้อยแล้ว เพือ่ มิให้เกิดปัญหา และอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข จึงให้
นายยงยุทธ ติยะไพรัช และนายเนวิน ชิดชอบ ไปรายงานตัวต่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด�ำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2549 เวลา 12.00 น.
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(3) ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข ที่ 20/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช
2549 โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเนื้อหาสาระ ดังนี้
		 ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นักบริหาร 10) ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ้นจากต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป
		 เพื่อให้การปฏิบัติราชการในส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นไปด้วยความต่อ
เนื่องเมื่อต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นักบริหาร 10) ว่างลงในเวลาข้างต้น
จึงแต่งตั้งให้ นางจุฬารัตน์ บุณยากร รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นักบริหาร 9)
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นักบริหาร 10)
		 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีค�ำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น
(4) ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข ฉบับที่ 34 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการอัยการลาออกจากราชการ ประกาศ ณ วันที่ 30
กันยายน พุทธศักราช 2549 โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเนื้อหาสาระดังนี้
		 ตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ที่ 27/2549 ได้อนุญาตให้ นายใจเด็ด พรไชยา อัยการอาวุโสส�ำนักงานคดีอาญา
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ลาออกจากราชการ เพื่อไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป
		 ประกาศและค�ำสั่ง ของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร เหล่านี้ โดยเนื้อหาแล้วเป็นเพียงค�ำสั่ง
ทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครอง จึงจะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำ
ทางปกครอง เช่นเดียวกับค�ำสั่งทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครองที่ออกโดยฝ่ายปกครองโดยทั่วไป
ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อพิจารณาค�ำสั่งทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครองดังกล่าวแล้ว ย่อมแสดงให้เห็น
ว่า อ�ำนาจที่ใช้เป็นเพียงอ�ำนาจทางปกครอง มิใช่อ�ำนาจนิติบัญญัติ หรืออ�ำนาจตุลาการ และย่อมต้องถือ
ได้วา่ ในการใช้อำ� นาจออกประกาศหรือค�ำสัง่ ดังกล่าว คณะปฏิวตั ิ รัฐประหาร จะอยูใ่ นฐานะฝ่ายปกครอง
เท่านั้น มิใช่ในฐานะรัฏฐาธิปัตย์ ที่ใช้อ�ำนาจยกเลิกหรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และมิใช่ในฐานะฝ่าย
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นิติบัญญัติที่ใช้อ�ำนาจออกกฎหมาย ทั้งนี้ โดยมิพักต้องพิจารณาถึงกรณีของประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 4 เรื่อง อ�ำนาจบริหาร
ราชการแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 โดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหน้าคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ซึง่ มีเนือ้ หา
สาระก�ำหนดให้
		 โดยทีไ่ ด้มกี ฎหมายบางฉบับ ได้บญ
ั ญัตถิ งึ อ�ำนาจหน้าทีข่ องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้ และเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว หัวหน้าคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีค�ำสั่ง ดังต่อไปนี้
		 ข้อ 1 ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ให้บรรดาอ�ำนาจหน้าที่
ที่กฎหมายได้บัญญัติว่า เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือผู้ซึ่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มอบหมาย
		 ข้อ 2 ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง รัฐมนตรี ให้บรรดาอ�ำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย
บัญญัตวิ า่ เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องรัฐมนตรีกระทรวงใด ให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องปลัดกระทรวงนัน้ เว้นแต่
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะมีค�ำสั่ง
เป็นอย่างอื่น
		 อนึ่ง ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับก่อนหน้าที่จะมีการออกประกาศหรือค�ำสั่งที่มี
สถานะเป็นเพียงค�ำสัง่ ทางปกครองหรือนิตกิ รรมทางปกครองเหล่านัน้ แต่อย่างใดไม่ และถ้าหากประกาศ
และค�ำสั่ง ของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่มีสถานะหรือค่าบังคับทางกฎหมาย เป็นเพียงค�ำสั่งทาง
ปกครอง เช่นว่านี้ ไม่อยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง ย่อมจะท�ำให้
ค�ำสั่งทางปกครอง หรือนิติกรรมทางปกครอง ที่มีสถานะหรือมีค่าบังคับทางกฎหมาย เหมือนกันใน
ระบบกฎหมายเดียวกัน ถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน โดยปราศจากเหตุผลและไม่สามารถอธิบายได้ในทาง
นิติศาสตร์
3.5 ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่ไม่มีค่าบังคับทางกฎหมายโดยสภาพ
ประกาศและค�ำสัง่ ของคณะปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีไ่ ม่มคี า่ บังคับทางกฎหมายโดยสภาพหรือ
ไม่มีสภาพบังคับออกสู่ภายนอกไปกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ประกาศและ
ค�ำสั่งของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ประเภทนี้ มักจะเป็นแถลงการณ์ของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร หรือ
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เป็นประกาศและค�ำสั่งของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่มีเนื้อหาเป็นเพียงประชาสัมพันธ์ การขอความ
ร่วมมือ หรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ หรือเป็นค�ำสัง่ ภายในหรือเป็นแนวทางการปฏิบตั ิ
หน้าที่ภายในหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น
(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 7 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช
2514 โดยจอมพล ถ. กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 ตามที่คณะปฏิวัติได้ท�ำการยึดอ�ำนาจปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน
2514 และได้ด�ำเนินการบริหารประเทศเป็นล�ำดับมานั้น คณะปฏิวัติขอประกาศให้ทราบว่า ในด้าน
การต่างประเทศ คณะปฏิวัติจะยึดมั่นในหลักแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ จะร่วมมือกับองค์การ
สหประชาชาติ จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิและปฏิบัติตามพันธกรณีอันมีตามสนธิสัญญา หรือความตกลงที่ได้ท�ำ
ไว้กับประเทศทั้งหลาย ตามหลักแห่งความเสมอภาค และจะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศ
ที่ไม่แสดงความมุ่งร้ายต่อประเทศไทย
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 186 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช
2515 โดยจอมพล ถ. กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 เนื่องด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณณสิริ)
วัดพระเชตุพนมวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งสมเด็จสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2515
		 จึงขออัญเชิญพระบรมราชโองการมาให้ทราบทั่วกัน
(3) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 34 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้ง
หลักฐานเบาะแสความร�่ำรวยผิดปกติของนักการเมืองเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2534 โดยพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มีสาระส�ำคัญ
ดังนี้
		 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่รักชาติ
บ้านเมืองทุกท่าน โปรดให้ความร่วมมือแจ้งหลักฐาน ชีเ้ บาะแสทีน่ กั การเมืองผูใ้ ดมีพฤติการณ์อนั ส่อแสดง
ให้เห็นว่ามีทรัพย์สินร�่ำรวยผิดปกติ โดยแจ้งหรือชี้น�ำ หรือส่งหลักฐานใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินไปยังส�ำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ สวนรื่นฤดี ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
		 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
(4) ประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์
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ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 9 เรื่อง นโยบายต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549
โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเนื้อหาสาระ ดังนี้
		 ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขได้ยึดและควบคุมอ�ำนาจการปกครองประเทศไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549
นั้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกันว่า คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข จะยึดมั่นในหลักกฎบัตรสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ เพื่อผลประโยชน์ของ
ชาติ จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิ และจะปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาหรือข้อตกลงที่ท�ำไว้กับนานาประเทศ
ภายใต้หลักเกณฑ์แห่งความเสมอภาคโดยเคร่งครัด จะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่
ส�ำหรับชาวต่างประเทศ คณะทูตานุทูต กงสุล สถานเอกอัครราชทูต และองค์การระหว่างประเทศ
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จะได้รับการคุ้มครองจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. รูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีห่ ลักใน
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน รวมเป็น 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภา
ซึ่งมีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้
1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกวาผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จ�ำนวน 3 คน
2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึง่ ได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
โดยวิธีลงคะแนนลับ จ�ำนวน 2 คน
3) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ อย่างแท้จริง
โดยได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ หรือ
วุฒสิ ภาไม่เห็นชอบแต่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบหรือมีมติยนื ยันด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ�ำนวน
2 คน
4) ผู ้  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าขารั ฐ ศาสตร รั ฐ ประศาสนศาสตร์  หรื อ สั ง คมศาสตร์ อื่ น ซึ่ ง มี ค วามรู ้
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

ความเชีย่ วชาญทางดา นการบริหารราชการแผน ดินอยา งแท้จ ริงโดยได้รบั เลือกจากคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และวุฒสิ ภาให้ความเห็นชอบ หรือวุฒสิ ภาไม่เห็นชอบแต่คณะกรรมการ ฯ ให้
ความเห็นชอบหรือมีมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน 2 คน
ในหัวข้อนี้หากพิจารณาการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 4.1 การควบคุมกฎหมายที่ออกโดยกระบวนการนิติบัญญัติ
มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 4.2 การควบคุมกฎหมายล�ำดับรองที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจกฎหมายที่
ออกโดยกระบวนการนิติบัญญัติมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ 4.3 การควบคุมกฎหมายที่ออก
โดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 การควบคุมกฎหมายทีอ่ อกโดยกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตมิ ใิ ห้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ9
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำ� หนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจ
หน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมกฎหมายที่ออกโดยกระบวนการ
นิติบัญญัติมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็น 2 ประการ คือ
(1) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายก่อนที่จะประกาศใช้บังคับ
มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ สามารถแบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่
		(1.1) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 141)
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้แตกต่างจากการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติทั่วไป คือ ก่อนที่จะนําร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ทู ล เกล้  า ทู ล กระหม  อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธย
รัฐธรรมนูญก�ำหนดเป็นบทบังคับว่าต้องส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อน
			 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มี 9 ฉบับคือ
			 1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
			 2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
9

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2552). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. หน้า 4-13.
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			 3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
			 4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
			 5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี ิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
			 6) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี อ าญาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
			 7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
			 8) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
			 9) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
		(1.2) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 154)
			 ร่างพระราชบัญญัตใิ ดทีร่ ฐั สภาใหความเห็นชอบแล้ว ก่อ นทีน่ ายกรัฐมนตรีจะนํา
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่
รัฐสภาลงมติยืนยันและกอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหมอม
ถวายอีกครั้งหนึ่งนั้น ถ้า
			 1) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน
มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูของทั้งสองสภาเห็นว่าร่างพระราช
บัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย่งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวสงความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
			 2) นายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งความเห็น
เช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ทราบโดยไม่ชักช้า
			 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกลาวเปน
สาระสําคัญใหรางพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปทั้งฉบับ
			 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้แต่ไม่เป็นสาระสําคัญ ให้เฉพาะข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป ร่างพระราชบัญญัติ
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

ฉบับนั้นยังสามารถประกาศใช้บังคับได้
		(1.3) การพิจารณาวินจิ ฉัยร่างพระราชบัญญัตวิ า่ มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้าย
กันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 149)
			 รัฐธรรมนูญได้กำ� หนดกระบวนการตราพระราชบัญญัตวิ า่ ต้องเริม่ ต้นเสนอให้สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วจึงเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไปยัง
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนนี้หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภา
ผูแ้ ทนราษฎรถือว่าวุฒสิ ภาได้ยบั ยัง้ ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ไว้กอ่ นและต้องส่งกลับคืนให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือหากวุฒสิ ภาแก้ไขเพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ แต่สภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข และ
ต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาแล้ว แต่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับ
ร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน ในกรณีเช่นนีถ้ อื ว่ามีการยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ไว้กอ่ น และระหว่าง
ทีม่ กี ารยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวนี้ สภาผูแ้ ทนราษฎรจะยกขึน้ พิจารณาใหม่ได้ตอ่ เมือ่ ระยะเวลา
180 วันได้ล่วงพ้นไปแล้ว (เว้นแต่จะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร
อาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที) ดังนั้น ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติไว้นี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 149 ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภา
ผู ้ แ ทนราษฎรเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี ห ลั ก การอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยกั น กั บ หลั ก การของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตามที่บัญญัติไว้
			 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือ
ส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้ ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาส่ง ร่า งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
อยางเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป
			 อนึ่ง การห้ามมิให้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือ
คล้ า ยกั น กั บ หลั ก การของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ต ้ อ งยั บ ยั้ ง ไว้ ให้ น� ำ มาบั ง คั บ ใช้ กั บ การเสนอร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
(2) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้

บังคับแล้ว
		 กรณีที่พระราชบัญญัติได้ประกาศใช้บังคับแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าบทบัญญัติของ
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กฎหมายนัน้ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญได้กำ� หนดให้มกี ารควบคุมกฎหมายทีร่ ฐั สภา
ให้ความเห็นชอบแล้วมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยก�ำหนดให้มชี อ่ งทางการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยได้ 4 กรณี คือ
		(2.1) การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211)
			 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะ
ใช้บังคับแก่คดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 ต้องเป็นกรณี
ที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรือศาลอื่น
และไม่ว่าคดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคู่ความ(โจทก์-จ�ำเลย
หรือผู้ฟ้อง-ผู้ถูกฟ้อง)ในคดีนั้นโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็น
ดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(ในกรณีนี้ศาลสามารถพิจารณาต่อไปได้แต่ต้องรอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมี
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ)
			 บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยนี้ หมาย
ถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัตซิ งึ่ ตราขึน้ โดยองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภา หรือกฎหมาย
ทีใ่ ช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดทีไ่ ด้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
		(2.2) การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ตามที่ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ เ สนอ (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550
มาตรา 245)
			 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น
ผู้เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 245 ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเป็ น คดี ใ นศาลก่ อ นเหมื อ นกั บ กรณี ต าม (2.1) การเสนอเรื่ อ งเพื่ อ ให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยหลักการแล้วเป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียน
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีผล
กระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่ว นรวม หรือเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ ผูต้ รวจการแผ่นดิน
อาจพิจารณาและเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการร้องเรียน
			 ส�ำหรับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีผ่ ตู้ รวจการแผ่น ดินจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณานั้น มีความหมายเดียวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายตาม (2.1) ซึ่งหมายถึง กฎหมายในระดับ
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

พระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
		(2.3) การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ตามทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผูเ้ สนอ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 257)
			 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่เสนอเรื่องพรอมดวย
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใด
กระทบต อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและมี ป  ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด  ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ โดยรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่บัญญัติให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น มีความหมาย
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วตาม (2.1) และ (2.2) กล่าวคือเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
ซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
เช่น พระราชก�ำหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
		(2.4) การพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพื่อมี
ค�ำวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212)
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้บคุ คลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไวม สี ทิ ธิยนื่ คาํ ร้อ งต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่ง กฎหมายขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญหรือไม่
แต่ต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ยื่นค�ำร้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
			 อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาใช้บงั คับ รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดบทเฉพาะกาลให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ออกเป็นข้อก�ำหนดเกีย่ วกับวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัยได้ แต่ทงั้ นีต้ อ้ งตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ 24 สิงหาคม
2550 ซึ่งเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
			 ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญได้ออก “ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
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และการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. 2550” มาใช้บงั คับแล้ว ซึง่ ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 21 และข้อ 22 บัญญัติว่า
			 “ข้อ 21 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่น
ค�ำร้องต่อศาลเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
			 การใช้สทิ ธิตามวรรคหนึง่ ต้องเป็นกรณีทไี่ ม่อาจใช้สทิ ธิโดยวิธกี ารอืน่ ได้แล้ว ทัง้ นี้
ตามมาตรา 211 มาตรา 245 (1) และมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญ”
			 “ข้อ 22 การยืน่ ค�ำร้องของบุคคลตามข้อ 21 นอกจากต้องด�ำเนินการตามข้อ 18
แล้ว ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้วด้วย”
			 ผู้ที่จะใช้สิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ดังนี้
			 (1) ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้อัน
สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
			 (2) บุคคลนั้นต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่า บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และ
			 (3) ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว
			 การใช้สทิ ธิของบุคคลในการยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ต้องเป็นกรณีทไี่ ม่อาจ
ใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว หมายความว่า หากบุคคลใดสามารถใช้สิทธิทางศาลตาม 1) หรือสามารถใช้
สิทธิโดยการร้องเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดินตาม 2) หรือสามารถใช้สทิ ธิโดยการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติตาม 3) ได้ บุคคลนั้นจะต้องใช้สิทธิตามช่องทางนั้นก่อน นอกจากว่าไม่สามารถใช้
สิทธิตามช่องทางนั้นได้แล้ว จึงจะมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
4.2 การควบคุมกฎหมายล�ำดับรองที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจกฎหมายที่ออกโดยกระบวนการ
นิติบัญญัติมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ด้วยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 218 บัญญัติว่า
“ศาลยุตธิ รรมมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีทงั้ ปวง เว้นแต่คดีทรี่ ฐั ธรรมนูญนีห้ รือกฎหมายบัญญัตใิ ห้อยู่
อ�ำนาจของศาลอื่น” ส่วนมาตรา 223 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “มาตรา 223 ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

ด้วยกัน อันเนื่องมาจากการใช้อ�ำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการด�ำเนินกิจการ
ทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษา
เรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลปกครอง”
ทั้งสองมาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่ก�ำหนดอ�ำนาจของศาลยุติธรรมและศาลปกครองที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�ำหนดให้ศาลยุติธรรม
เป็นศาลทีม่ อี ำ� นาจทัว่ ไปในการพิจารณาพิพากษาคดีทงั้ ปวง เว้นแต่คดีทรี่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายก�ำหนด
ไม่ให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลยุติธรรม ส่วนศาลปกครองเป็นศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะ
ประเภทตามทีร่ ฐั ธรรมนูญและกฎหมายก�ำหนดเท่านัน้ ศาลยุตธิ รรมทีม่ อี ำ� นาจทัว่ ไปจึงมีอำ� นาจพิจารณา
และพิพากษาคดีที่ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลหนึ่งศาลใดโดยเฉพาะ
ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 9 ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการ
ออกกฎ ค�ำสั่งหรือการกระท�ำอื่นใดเนื่องจากกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่หรือไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้
ส�ำหรับการกระท�ำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะ
เป็นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จำ� เป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดลุ พินจิ
โดยมิชอบ…เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอ�ำนาจศาลปกครอง (1) การด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร (2) การ
ด�ำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ (3) คดีที่อยู่
ในอ�ำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลช�ำนัญพิเศษอื่น
นอกจากนั้น มาตรา 10 ศาลปกครองชั้นต้นมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอ�ำนาจ
ศาลปกครอง เว้นแต่คดีที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และมาตรา 11
ศาลปกครองสูงสุดมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้...(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรี…
ดังนัน้ โดยหลักแล้ว การควบคุมกฎหมายล�ำดับรองทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจกฎหมายทีอ่ อก
โดยกระบวนการนิติบัญญัติมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของศาล
ปกครอง แต่กฎหมายล�ำดับรองบางประการ เช่น กฎหมายล�ำดับรองที่ออกโดยคณะกรรมการตุลาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง
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แต่อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 218 ในฐานะที่เป็นศาลที่มีอ�ำนาจเป็นการทั่วไป
4.3 การควบคุมกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ตามที่ผู้เขียนได้อธิบายมาในหัวข้อที่ 3. อ�ำนาจของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ในการออก
กฎหมาย กฎ ค�ำสั่งทางปกครอง หรือไม่มีค่าบังคับทางกฎหมายโดยสภาพ โดยแจกแจงให้เห็นว่าใน
การปฏิวัติและรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จะมีคณะบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจรัฏฐาธิปัตย์ โดย
มีอ�ำนาจในการออกกฎหมาย บริหาร และตุลาการ อนึ่ง อ�ำนาจในการออกกฎหมายมีชื่อเรียกที่รู้จักกัน
ทั่วไปว่า “ประกาศของคณะปฏิวัติ” ทั้งนี้ จะเป็นกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประการ ซึ่งแต่ละ
ฉบับมีข้อบังคับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระ โดยอาจแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ (1) ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ รัฐประหารมีล�ำดับศักดิ์ในระดับรัฐธรรมนูญ (2) ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
มีล�ำดับศักดิ์ในระดับพระราชบัญญัติ (3) ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่มีล�ำดับศักดิ์ในระดับ
กฎหมายล�ำดับรอง (4) ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่มีผลบังคับเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีหรือ
เฉพาะราย และ (5) ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่ไม่มีค่าบังคับทางกฎหมายโดยสภาพ ดังนั้น
จึงต้องจ�ำแนกการควบคุมกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เป็น 5 กรณี ดังนี้
(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหารมีล�ำดับศักดิ์ในระดับรัฐธรรมนูญ
		 จากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3. อ�ำนาจของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ในการ
ออกกฎหมาย กฎ ค�ำสั่งทางปกครอง หรือไม่มีค่าบังคับทางกฎหมายโดยสภาพ ในหัวข้อย่อยที่ 3.1
ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหารมีล�ำดับศักดิ์ในระดับรัฐธรรมนูญ ได้ยกตัวอย่างไว้หลายกรณี ซึ่ง
เมื่อพิจารณาแล้ว ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหารมีล�ำดับศักดิ์ในระดับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงไม่
อาจมีองค์กรใดเข้ามาตรวจสอบได้ เพราะหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้น ย่อมแสดง
ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายที่มีล�ำดับศักดิ์เท่ากัน
ย่อมจะเป็นกรณีที่กฎหมายเก่าถูกยกเลิกโดยกฎหมายใหม่ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายระดับรัฐธรรมนูญที่เกิด
ขึ้นใหม่ย่อมจะยกเลิกกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญเก่านั้นเอง จึงไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่
จะไปตรวจสอบอีกต่อไป
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร มีล�ำดับศักดิ์ในระดับพระราชบัญญัติ
		 โดยหลั ก ก็ ต ้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ โดย
ศาลรัฐธรรมนูญ อันเป็นไปตามหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากกรณีดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นคดีรัฐธรรมนูญ อีกทั้งผู้เขียนก็ได้อธิบายไว้ใน หัวข้อ 4. รูปแบบและกระบวนการควบคุม
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

กฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ในหัวข้อย่อย (2) การวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีป่ ระกาศใช้บงั คับแล้ว ซึง่ รัฐธรรมนูญได้กำ� หนดให้มกี ารควบคุม
กฎหมายทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบแล้วมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยก�ำหนดให้มชี อ่ งทางการเสนอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ 4 กรณี คือ กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 มาตรา 212 มาตรา 245 (1) และมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2)
(3) ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่มีล�ำดับศักดิ์ในระดับกฎหมายล�ำดับรอง
		 โดยหลักก็ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง เนือ่ งจากกรณีดงั กล่าว
มีลักษณะเป็นคดีปกครอง ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 910 ก็ได้ก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจศาลปกครอง
		 แต่หากศาลปกครองไม่อาจเข้าไปด�ำเนินการตรวจสอบได้ เนือ่ งด้วยกฎหมายยกเว้นไว้11
ก็ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลยุติธรรม เนื่องจากศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีเขตอ�ำนาจเป็นการ
ทั่วไป ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 218 ที่บัญญัติให้
“ศาลยุตธิ รรมมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีทงั้ ปวง เว้นแต่คดีทรี่ ฐั ธรรมนูญนีห้ รือกฎหมายบัญญัตใิ ห้อยู่
ในอ�ำนาจของศาลอื่น” ซึ่งย่อมสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ ที่ต้องมีการตรวจ
สอบซึ่งกันและกันได้เสมอ โดยเฉพาะจากองค์กรตุลาการ และเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
(4) ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่มีผลบังคับเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีหรือ

เฉพาะราย
		 ในเบื้องต้นประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่มีผลบังคับเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี
หรือเฉพาะราย ย่อมมีสถานะที่เรียกว่า “ค�ำสั่งทางปกครอง” ดังนั้น หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
10

11

มาตรา 9 ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการ
ออกกฎ ค�ำสั่งหรือการกระท�ำอื่นใดเนื่องจากกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือโดยไม่ถกู ต้องตามรูปแบบขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็นสาระส�ำคัญทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการกระท�ำนัน้ หรือโดยไม่สจุ ริต หรือ
มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ� ำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับ
ประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ…
มาตรา 9 ศาลปกครองมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้…		
เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอ�ำนาจศาลปกครอง
(1) การด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(2) การด�ำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
(3) คดีทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลช�ำนัญพิเศษอื่น
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ส่วนที่ 6 การเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครอง มาตรา 49
ก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีห่ รือผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าหน้าทีอ่ าจเพิกถอนค�ำสัง่ ทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ใน
มาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการก�ำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตาม
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่ ดังนั้น การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค�ำสั่งทาง
ปกครองย่อมจะอาจเกิดขึ้นจากการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองก่อนก็เป็นได้ อนึ่ง ในทาง
ปฏิบตั ิประกาศของคณะปฏิวตั ิ รัฐประหาร ในฐานะทีเ่ ป็นฝ่ายปกครอง มักจะเห็นว่าค�ำสัง่ ทางปกครอง
ที่ตนออกไปนั้นชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ค่อยได้เข้ามาใช้กระบวนการดังกล่าวมาทบทวนค�ำสั่งที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีองค์กรตุลาการเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
อันเป็นไปตามหลักนิติรัฐและหลักแบ่งแยกอ�ำนาจ
		 โดยหลักค�ำสั่งทางปกครองก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง
เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีลักษณะเป็นคดีปกครอง ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 912 ก็ได้ก�ำหนดให้อยู่ในเขตอ�ำนาจศาลปกครอง
		 แต่หากศาลปกครองไม่อาจเข้าไปด�ำเนินการตรวจสอบได้ เนือ่ งด้วยกฎหมายยกเว้นไว้13
ก็ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลยุติธรรม เนื่องจากศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีเขตอ�ำนาจเป็นการ
ทั่วไป ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 218 ที่บัญญัติให้
“ศาลยุตธิ รรมมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีทงั้ ปวง เว้นแต่คดีทรี่ ฐั ธรรมนูญนีห้ รือกฎหมายบัญญัตใิ ห้อยู่
ในอ�ำนาจของศาลอื่น” ซึ่งย่อมสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ ที่ต้องมีการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกันได้เสมอ โดยเฉพาะจากองค์กรตุลาการ และเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
(5) ประกาศของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่ไม่มีค่าบังคับทางกฎหมายโดยสภาพ
		 ในกรณีนี้มีลักษณะเป็นเพียงประกาศทั่วไป ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายที่ต้องไป
ตรวจสอบ ดังนั้น ก็ไม่จ�ำต้องไปควบคุม

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง โดยการก�ำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปซึง่ มีกำ� หนดระยะเวลา
ที่แน่นอน เช่น ทุก 4 ปี หรือทุก 5 ปี ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกประเทศเป็นปกติ อันเป็นการคืนอ�ำนาจ
แก่ประชาชนได้ตัดสินใจว่าจะให้บุคคลใดหรือกลุ่มพรรคการเมืองใด ได้เป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยแทนตน
12
13

อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 11
อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 12

126

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

เพื่อปกครองประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกล่าว ย่อมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธี
และเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงอีกวิธีหนึ่งที่ถือว่าเป็นวิธีการรุนแรงและไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย นั่นก็คือ การใช้ก�ำลังเข้าข่มขู่หรือใช้กองก�ำลังติดอาวุธเข้ายึดอ�ำนาจจากรัฐบาลเดิม แล้วขับไล่
คณะรัฐมนตรีชุดเดิมออกไป และด�ำเนินการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งมีที่มาจากกลุ่มของคนที่ยึด
อ�ำนาจเข้ามาแทนที่ หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม แล้วท�ำการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตลอดจน
ท�ำการวางกฎและกติกาตามที่กลุ่มผู้มีอ�ำนาจในขณะนั้นพึงปรารถนา ซึ่งโดยปกติคณะหรือกลุ่มบุคคลที่
จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีนี้ จะต้องมีกองก�ำลังติดอาวุธเข้าปฏิบัติการ มิฉะนั้นแล้วก็ยากที่จะส�ำเร็จ
และถึงมีกำ� ลังก็ไม่อาจไม่สำ� เร็จเสมอไป เพราะมีองค์ประกอบการสนับสนุนหรือการต่อต้านจากประชาชน
เข้ามาเป็นปัจจัยประกอบด้วย
ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล
หรือผู้ปกครองประเทศมักไม่เป็นไปตามกติกาหรือระเบียบแบบแผน โดยสันติวิธี ตรงกันข้ามมักเกิดการ
แย่งชิงอ�ำนาจด้วยการใช้กำ� ลังอยูเ่ นือง ๆ ไม่วา่ จะเป็นไปในรูปของการจลาจล กบฏ ปฏิวตั ิ หรือรัฐประหาร
ทัง้ นี้ ความหมายของค�ำเหล่านีเ้ หมือนกันในแง่ทวี่ า่ เป็นการใช้กำ� ลังอาวุธยึดอ�ำนาจทางการเมืองแต่มคี วาม
หมายต่างกันในด้านผลของการใช้ก�ำลังความรุนแรง กล่าวคือ หากท�ำการไม่ส�ำเร็จก็ถูกเรียกว่า “กบฏ”
หรื อ “จลาจล” แต่ ถ ้ า หากท� ำ การยึ ด อ� ำ นาจนั้ น สั ม ฤทธิ์ ผ ลและเป็ น เพี ย งเปลี่ ย นรั ฐ บาลเรี ย กว่ า
“รัฐประหาร” และถ้ารัฐบาลใหม่ได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงมูลฐานระบอบการปกครองนับว่าเป็น “การ
ปฏิวัติ”
การปฏิวัติครั้งส�ำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ได้แก่ การปฏิวัติของ
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1776 การปฏิวัติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 และการปฏิวัติของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปี ค.ศ. 1918 เป็นต้น ส�ำหรับในการเมืองไทย ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2553)
รวม 78 ปี มีการปฏิวัติ 1 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2475 และรัฐประหาร 12 ครั้ง รวม 13 ครั้ง
อนึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิวตั ิ รัฐประหาร มีปญ
ั หาทีถ่ กเถียงในทางวิชาการหลายประการ
ได้แก่
1) สถานะทางกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ว่าเป็นผู้มีอ�ำนาจอธิปไตยในระดับใด
ซึ่งผู้เขียน พบว่า คณะปฏิวัติ รัฐประหาร ในฐานะที่เป็นรัฏฐาธิปัตย์ย่อมมีอ�ำนาจอธิปไตยครบทั้ง 3 ด้าน
คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ กล่าวคือ
		 1.1) คณะปฏิวัติ รัฐประหาร ย่อมมีอ�ำนาจนิติบัญญัติปรากฏจากการตรากฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งปรากฏในรูปแบบของประกาศของคณะปฏิวัติ
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		 1.2) คณะปฏิวัติ รัฐประหาร ย่อมมีอ�ำนาจบริหารปรากฏจากการตรากฎหมายที่มี
ล�ำดับศักดิ์เป็นกฎหมายล�ำดับรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นต้น ซึ่งปรากฏในรูปแบบของ
ประกาศของคณะปฏิวัติเช่นเดียวกับกรณี 1.1)
		 1.3) คณะปฏิวัติ รัฐประหาร ย่อมมีอ�ำนาจตุลาการ ทั้งนี้ ปรากฏจากทุกครั้งที่มีการ
ปฏิวัติ รัฐประหาร จะมีการออกกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ศาลทั้งหลายคงมีอ�ำนาจด�ำเนิน
การพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามบทบัญญัตเิ ช่นเดิมทุกประการ ดังนัน้ ย่อมแสดงให้เห็น
ว่าคณะปฏิวตั ิ รัฐประหาร ย่อมมีอำ� นาจตุลาการ แต่ได้มอบอ�ำนาจให้องค์กรตุลาการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูเ่ ช่น
เดิม เช่น
		 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2501 ข้อ 3 บัญญัติ
ว่า “ศาลทัง้ หลายคงมีอำ� นาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามบทบัญญัตเิ ช่นเดิม
ทุกประการ”
		 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2520 ข้อ 4 บัญญัติ
ว่า “ศาลทั้งหลายคงมีอ�ำนาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศ
ของคณะปฏิวัติ”
		 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เรื่อง การสิ้นสุดของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติงานตาม
ปกติขององคมนตรี และศาลทั่วประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ข้อ 4 บัญญัติว่า “ศาล
ทัง้ หลาย คงมีอำ� นาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย และประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ”
2) คณะปฏิวัติ รัฐประหาร ย่อมมีอ�ำนาจในการออกกฎหมายได้ในทุกระดับ เนื่องด้วยมี
อ�ำนาจนิติบัญญัติ และอ�ำนาจบริหาร ดังนั้น สถานะของกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร จึงมี
ล�ำดับศักดิ์ เทียบเท่ารัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ในกรณีที่อาศัยอ�ำนาจนิติบัญญัติ และกฎหมายล�ำดับ
รอง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นต้น หรือจะมีสถานะเป็นเพียงแค่ค�ำสั่งทางปกครอง หรือ
เป็นเพียงประกาศทั่วไปให้ประชาชนทราบทั่วกันซึ่งไม่มีผลเป็นกฎหมาย ในกรณีที่อาศัยอ�ำนาจบริหาร
ซึ่งจากศึกษาในทางข้อเท็จจริง พบว่า เมื่อมีการปฏิวัติ รัฐประหาร ย่อมจะมีการออกกฎหมาย ค�ำสั่งทาง
ปกครอง หรือประกาศทั่วไป มาใช้บังคับมากมาย
อนึ่ง ในกรณีของบรรดากฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะที่มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ
นั้น ได้มีการออกโดยมิได้ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งมีตัวแทนจากประชาชน อันเป็นการเสี่ยงต่อการ
กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนกฎหมายล�ำดับรอง ก็มิได้ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

กฎหมายระดับพระราชบัญญัตทิ ผี่ า่ นกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ มีตวั แทนจากประชาชนเช่นกัน ดังนัน้ จึง
มีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญส�ำหรับกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐธรรมนูญ และหลักนิติรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเข้า
มาคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทัง้ นี้ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือความชอบ
ด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คงสามารถท�ำได้เฉพาะกรณีการ
ตรวจสอบภายหลังเมื่อเป็นกฎหมายแล้ว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 211 มาตรา 212 มาตรา 245 และมาตรา 257 วรรคหนึ่ง 2) และ (3)
ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ข้อสรุปว่า องค์กรตุลาการของไทยโดยภาพรวมแล้วยอมรับความเป็น
รัฏฐาธิปัตย์ของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนก็คือ ค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ�ำนาจหน้าที่
ระหว่างศาล นอกจากนั้น ยังได้ยอมรับความเป็นกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร แต่อย่างไร
ก็ตาม ไม่สามารถพิจารณาล�ำดับศักดิ์ของกฎหมายจากชื่อเรียกของกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ
รัฐประหาร เนื่องจากล้วนแต่มีชื่อเรียกที่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงไม่อาจน�ำหลักเกณฑ์ในทางรูปแบบ
จากชือ่ เรียกของกฎหมายมาใช้แยกแยะได้ แต่ผเู้ ขียนเห็นว่า จะต้องน�ำเอาหลักเกณฑ์ในทางเนือ้ หา กล่าว
คือ ต้องพิจารณาเข้าไปในเนื้อหาสาระของกฎหมายแต่ละฉบับ ว่าจะมีสถานะในล�ำดับศักดิ์ใด เช่น
กฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ใดที่ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ย่อมจะมีสถานะที่ต้องเทียบเท่า
รัฐธรรมนูญ แต่ถา้ หากมีเนือ้ สาระเข้าไปจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือจัดตัง้ องค์กรทีใ่ ช้อ�ำนาจรัฐ
ย่อมจะมีสถานะที่ต้องเทียบเท่าพระราชบัญญัติ และถ้าออกมาโดยก�ำหนดให้กฎหมายที่ออกโดยคณะ
ปฏิวัติ รัฐประหาร มีสถานะในล�ำดับของกฎหมายล�ำดับรอง ก็ย่อมมีสถานะที่เทียบเท่ากฎหมายล�ำดับ
รองที่ก�ำหนดไว้ หรือบางครั้งกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร มีสถานะเป็นเพียงค�ำสั่งทาง
ปกครอง หรืออาจเป็นเพียงประกาศทั่วไปที่ไม่มีผลทางกฎหมายก็มี
5.2 ข้อเสนอแนะ
ด้วยการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในปัจจุบนั ของกฎหมายทีอ่ อกโดยคณะปฏิวตั ิ
รัฐประหาร ย่อมกระท�ำได้แต่โดยศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองแล้วแต่กรณี กล่าวคือ หากเป็นกรณี
กฎหมายระดับพระราชบัญญัตจิ ะถูกตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ แต่หากเป็นกรณีของกฎหมายล� ำดับ
รอง หรือค�ำสั่งทางปกครอง ก็จะถูกตรวจสอบโดยศาลปกครอง แต่การรอให้เกิดข้อพิพาทจนมีลักษณะ
ที่เป็นคดีขึ้นสู่ศาลนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นในเชิงรุก โดยควรใช้เครื่อง
มือที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อด�ำเนินการเข้ามาตรวจสอบกฎหมายที่ออกโดย
คณะปฏิวัติ รัฐประหาร อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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5.2.1 การเสนอให้ทบทวนกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร โดยฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติ
		
ด้วยกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร ที่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายอยู่ใน
ปัจจุบนั มีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ มีสภาพทีอ่ าจจะไม่เหมาะสมกับกาลเวลา ล้าสมัย ตลอดจนเป็นกฎหมาย
ทีก่ ระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงมีขอเสนอให้ทางองค์กรฝ่ายบริหารหรือฝ่าย
นิติบัญญัติได้ท�ำการรวบรวมกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร แล้วด�ำเนินการแยกแยะตาม
ล�ำดับศักดิ์กฎหมาย เพื่อด�ำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม แต่ละลักษณะของเนื้อหาสาระ ดังนี้
		
1) ในกรณีที่เป็นกฎหมายล�ำดับศักดิ์เทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้เสนอร่าง
กฎหมายด�ำเนินกระบวนการทางรัฐสภา เพื่อให้ทางผู้แทนปวงชนชาวไทยได้เข้ามาทบทวนกฎหมายดัง
กล่าว แล้วให้ตราเป็นกฎหมายที่ออกโดยองค์กรนิติบัญญัติในปัจจุบัน
		
2) ในกรณีที่เป็นกฎหมายล�ำดับรอง ให้ทางฝ่ายบริหารทบทวนเพื่อด�ำเนินการ
ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมในรูปแบบของกฎหมายในปัจจุบัน
		
3) ในกรณีที่มีสถานะเป็นค�ำสั่งทางปกครอง หากยังมีผลใช้บังคับอยู่ ก็คงให้
ฝ่ายปกครองผู้มีอ�ำนาจทบทวนค�ำสั่งทางปกครองดังกล่าวพิจารณาเป็นกรณี ๆ ว่าควรยกเลิกหรือเพิก
ถอนค�ำสั่งทางปกครองหรือไม่
		
4) ในกรณีของประกาศทั่วไป ก็คงไม่ต้องด�ำเนินการใด ๆ เนื่องจากไม่มีผลทาง
กฎหมายแต่อย่างใด
		
อนึ่ง จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดกรอบเวลาในการทบทวนส�ำหรับกรณีดังกล่าวให้
ชัดเจนโดยมีลักษณะเป็นระยะเวลาเร่งรัด
5.2.2 การเสนอให้ทบทวนกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร โดยองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ
		
ควรให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีศักยภาพ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรอัยการ ด�ำเนินการเข้ามาช่วยในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ และความชอบด้วยกฎหมาย โดยท�ำงานในเชิงรุก กล่าวคือ ต้องให้องค์กรดังกล่าวเข้ามาช่วย
ตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือความชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ หากมีก็ให้ด�ำเนินการด�ำเนินการตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดแนวทางไว้ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินก็น�ำเรื่องเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 245 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ก็น�ำเรื่องเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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การปฏิวัติ รัฐประหาร กับอ�ำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายของคณะปฏิวัติ รัฐประหาร
และรูปแบบและกระบวนการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึง่ (2) และ (3) หรือองค์กรอัยการ ก็น�ำเรือ่ งเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 ในฐานะที่อัยการเป็นคู่ความ
ในศาล
5.2.3 การเสนอให้ทบทวนกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ รัฐประหาร โดยประชาชน
		
ประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายย่อมจะเป็นผู้ที่มีเข้าใจสภาพของ
กฎหมายที่ตนถูกบังคับใช้ว่าเป็นกรณีที่น่าจะมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือไม่
หากพบว่ากฎหมายดังกล่าวมีปัญหาความด้วยรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย ย่อมจะเข้ามามีส่วนร่วมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 ในฐานะที่เป็นคู่ความในศาล หรือ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 แล้วแต่กรณี
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“สื่อ – ศาล – การเมือง”:
ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน*
นิติกร จิรฐิติกาลกิจ**
บทความเรื่อง “สื่อ – ศาล – การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน ฉบับนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากวิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าต้องการศึกษาการน�ำเสนอข่าว
เกีย่ วกับค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน รวมถึงวิเคราะห์วา่ การน�ำเสนอข่าว
ดังกล่าวมีเนื้อหาสอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกระบวนการเผยแพร่ไปยังสาธารณะหรือไม่ ทั้งนี้
เพื่อน�ำผลการวิเคราะห์ไปก�ำหนดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ส�ำหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) ซึ่งได้ก�ำหนดขอบเขตการศึกษาว่าเป็นการศึกษาการน�ำ
เสนอข่าวเกีย่ วกับค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันขนาดใหญ่ (Full size) หรือ
ขนาด Broad sheets1 ที่วางจ�ำหน่ายทั่วประเทศเป็นประจ�ำติดต่อกันทุกวันในระยะเวลามากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป โดยใช้วิธีการเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จ�ำนวน 6 ชื่อ
ฉบับ ได้แก่ สยามรัฐ ไทยรัฐ บ้านเมือง มติชน เดลินิวส์ และแนวหน้า และเลือกศึกษาเฉพาะข่าว
เกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านกระบวนการเผยแพร่ของศาลรัฐธรรมนูญในช่วงระหว่าง
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการสื่อสารในระบบการเมืองไทย: ศึกษากรณี
การน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2551
ถึงเดือนตุลาคม 2554” หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
** รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับสอง) มหาวิทยาลัยนเรศวร, นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เจ้าหน้าที่
ศาลรัฐธรรมนูญ 5 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
หนังสือพิมพ์ขนาด Broad Sheets หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่มีขนาดหน้าเต็มตามมาตรฐานของแผ่นใหญ่ (full-size) มีขนาด
กว้างประมาณ 14 – 17 นิ้ว ยาวประมาณ 21 – 23 นิ้ว เป็นขนาดของหนังสือพิมพ์รายวันส่วนใหญ่ที่จัดจ�ำหน่ายอยู่ใน
ท้องตลาดปัจจุบัน แต่อาจมีความแตกต่างไปบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการตัดกระดาษของแต่ละส�ำนักพิมพ์
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการท�ำความเข้าใจในเบื้องต้น
ก่อนที่จะไปสู่การวิเคราะห์ว่าการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวันสอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีกระบวนการเผยแพร่หรือไม่อย่างไรนั้น ผู้เขียน
ขอน�ำเสนอเนื้อหาตามล�ำดับต่อไปนี้

บทน�ำ: ว่าด้วยความส�ำคัญของการสื่อสารกับระบบการเมือง
ในปัจจุบันนี้คงเป็นการยากที่จะปฏิเสธว่า “การสื่อสาร” เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
นั่นเป็นเพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่อยู่ในสังคม
ดังเช่นที่ Lucian Pye เห็นว่าการสื่อสารเป็นเส้นใยที่ผูกพันมนุษย์เข้าด้วยกันเป็นสังคม เพราะมนุษย์
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ได้ ผ ่ า นการสื่ อ สารทั้ ง ในระดั บ ปั จ เจกบุ ค คลด้ ว ยกั น เองไปจนถึ ง ระดั บ องค์ ก ร 2
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในกระบวนการทางการเมืองภายใต้เป้าหมาย
ของการธ�ำรงไว้ซึ่งความอยู่รอดของระบบการเมือง นอกจากนี้ นักคิดบางท่านยังได้นิยามการสื่อสารว่า
เปรียบเสมือนเส้นประสาท (Nerves) ของระบบการเมืองที่มีเครือข่ายครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกส่วน
ของระบบการเมืองเข้าด้วยกัน3 ในขณะที่บางท่านเห็นว่า การสื่อสารเปรียบเสมือนเลือดเนื้อและชีวิต
ของระบบการเมือง หากปราศจากการสื่อสารแล้ว ระบบการเมืองก็ไม่สามารถสร้างขึ้นหรือด�ำรง
ความเป็นเอกภาพได้4
ส�ำหรับกระบวนการสื่อสารในปัจจุบันนั้น สื่อมวลชน (Mass media) จะท�ำหน้าที่เป็นช่องทาง
(Channel) ในการถ่ายทอดข่าวสาร (Message) จากผู้ส่งสาร (Sender) ไปยังผู้รับสาร (Receiver)
รวมถึงถ่ายทอดปฏิกริ ยิ าตอบสนอง (Feedback) กลับจากผูร้ บั สารไปยังผูส้ ง่ สารอีกด้วย ซึง่ กระบวนการ
ดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็น “การสื่อสารมวลชน” (Mass Communication) ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ของสังคมที่มีผลต่อการธ�ำรงรักษาและขับเคลื่อนสังคมให้ไปสู่การพัฒนาได้ในอนาคต อย่างไรก็ดี
หากพิจารณา “การสือ่ สาร” ตามแนวคิดทางรัฐศาสตร์กจ็ ะเห็นว่า การสือ่ สารเป็นหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญประการ
หนึ่งของระบบการเมือง (Political system) ซึ่งสอดแทรกอยู่ในทุกกระบวนการของระบบ ตั้งแต่ปัจจัย
น�ำเข้า (Inputs) ปัจจัยส่งออก (Outputs) รวมถึงสภาพแวดล้อม (Environment) รายรอบระบบการเมือง
จึงท�ำให้การสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างมากต่อความอยู่รอดของระบบ โดยเฉพาะการท�ำหน้าที่
2
3
4

Lucian Pye, Communication and Political Development, (Princeton: Princeton University Press, 1953),
p. 4-29.
โปรดดูแนวคิดของ Karl Deutsch ใน Karl Deutsch, The Nerve of Government, (New York: The Free Press of
Glencoe), p.46.
ประทุม ฤกษ์กลาง, การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง, (ปทุมธานี: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2555), น. 41.
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ในการกล่อมเกลาทางการเมือง (Political socialization) เนื่องจากการสื่อสารเป็นวิธีการที่จะช่วยให้
โครงสร้างต่างๆ ในระบบการเมืองท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ เช่น การเรียกร้องผลประโยชน์
การรวบรวมผลประโยชน์ การก�ำหนดนโยบายและการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น5
เมื่ อ สื่ อ มวลชนมี ค วามส� ำ คั ญ ในฐานะที่ เ ป็ น ตั ว กลางที่ ท� ำ หน้ า ที่ สื่ อ สารสิ่ ง ต่ า งๆ ในระบบ
การเมือง การที่สื่อมวลชนจะท�ำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ก็ควรที่จะต้องมีหลักการส�ำคัญ คือ
สื่อมวลชนจะต้องมีเสรีภาพในการรายงานข่าวสารต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะรายงานข่าวทางการเมือง
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการก�ำหนดระเบียบวาระสาธารณะ (Public agendas)
ในเรื่องที่มีความส�ำคัญต่อสังคมด้วย6 ซึ่งการก�ำหนดระเบียบวาระสาธารณะดังกล่าวจะน�ำไปสู่การ
ตัดสินใจ รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในสังคมเกี่ยวกับประเด็นที่สื่อมวลชนก�ำหนดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประเด็นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับรัฐ ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวของ
สื่อมวลชนจนก่อให้เกิดความสนใจของสาธารณะจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการที่สื่อมวลชนท�ำหน้าที่
ในการควบคุมตัวแสดงต่างๆ ที่อยู่ในระบบการเมือง เพราะสื่อมวลชนไม่ได้ท�ำหน้าที่เพียงแต่เฉพาะ
การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวให้ประชาชนได้รับทราบเท่านั้น แต่ยังท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำหนด
หัวข้อหรือประเด็นที่ส�ำคัญทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจจนน�ำไปสู่การแลกเปลี่ยน
พูดคุย วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการเมืองได้ในหลายทิศทาง
ในระบบการเมืองที่อ�ำนาจทางการเมืองถูกกระจายอยู่บนพื้นฐานของการตัดสินใจเชิงนโยบาย
เพื่อประชาชน ส่งผลให้ความสามารถในการแสดงออกและเหตุผลของประชาชนกลายเป็นสิ่งที่มีความ
ส�ำคัญ แต่กระนั้นกลับไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนื่องจากประชาชนไม่สามารถที่จะแสดงออกได้ซึ่ง
ความต้องการของตนเองต่อผู้อ�ำนาจตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างแท้จริง นั่นจึงท�ำให้ประสิทธิภาพของ
การตัดสินใจเชิงนโยบายขึ้นอยู่กับคุณภาพของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน จึงไม่ใช่เรื่อง
แปลกที่สื่อมวลชนจะกลายเป็นพื้นที่ที่ส�ำคัญส�ำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเมืองอันเป็น
พื้นฐานส�ำคัญที่น�ำไปสู่การพัฒนาทางการเมือง (Political development) ให้เป็นประชาธิปไตย
อย่างสมบูรณ์7
5
6
7
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

นอกจากสื่อมวลชนจะท�ำหน้าที่ในการรายงานข่าวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมแล้ว ยังท�ำ
หน้าทีใ่ นการจัดล�ำดับความส�ำคัญและก�ำหนด “ความเป็นจริงทางการเมือง” โดยชีใ้ ห้เห็นว่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นนั้น มีความส�ำคัญมากน้อยเพียงใดจากการที่ปรากฏเป็นข่าวและความถี่ในการปรากฏเป็นข่าว
ของเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งการเลือกให้ความส�ำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการรายงานข่าวนั้น แนวคิดใน
ทางการสื่อสารมวลชนเรียกว่า “การก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสาร” (Agenda – setting) ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนในฐานะผู้ควบคุมการน�ำเสนอข่าวต่างๆ ไปยังประชาชน โดยอาศัย
วิธีการคัดเลือก ตกแต่ง เรียบเรียง ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ รวมไปถึงก�ำหนดเวลาในการน�ำเสนอข่าว
ดังกล่าวด้วยว่าควรน�ำเสนอมากน้อยเพียงใด และในช่วงเวลาใด ดังนั้น การก�ำหนดระเบียบวาระ
ข่าวสารของสื่อมวลชนจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังอ�ำนาจของสื่อมวลชนที่แม้ว่าจะไม่เพียงพอที่จะ
ท�ำให้ประชาชนคิดตามที่สื่อมวลชนต้องการได้ (How to think) แต่ก็เพียงพอที่จะท�ำให้ประชาชน
หันมาสนใจและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องนั้นได้ (What to think about)8
อย่างไรก็ดี ก่อนทีจ่ ะมีการน�ำเสนอข่าวสารของสือ่ มวลชนได้นนั้ จะต้องผ่านกระบวนการก�ำหนด
ระเบียบวาระข่าวสาร ซึ่งในแง่หนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังอ�ำนาจของสื่อมวลชนในการเลือกสรร
และปรุงแต่งข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ก่อนรายงานเป็นข่าวสาร แต่ในทัศนะของ Daniel Boorstin กลับเห็นว่า
ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่สื่อมวลชนได้รายงานข่าวออกไปนั้นเป็นเพียง “เหตุการณ์เทียม” (Pseudoevent)9 เท่านั้น ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มีการวางแผนให้เกิดขึ้น เพราะสื่อมวลชน
ต้องการที่จะน�ำไปรายงานเป็นข่าวในทันที หรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่มาจากการจัดแจงเพื่อความสะดวก
ในการรายงานของสื่อมวลชน โดยเหตุการณ์เทียมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและพบมากที่สุด คือ การ
สัมภาษณ์นักการเมือง ข่าวแจก การประชุมข่าว (Press conference) และการรั่วข่าว10 นอกจากนี้
เหตุการณ์เทียมยังมักเกิดขึ้นจากกรณีที่สื่อมวลชนอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติการด้านการเมืองจัดการแถลงข่าว
(News conference) ซึ่งในการจัดแถลงข่าวนั้น ในอีกแง่หนึ่งคือการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติการด้าน
การเมืองสามารถ “ก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสาร” ของสิง่ ทีต่ นเองต้องการทีจ่ ะน�ำเสนอไปสูส่ าธารณะได้
และยังแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติการทางการเมืองสามารถมีอิทธิพลต่อการอภิปรายหรือถกเถียงกันใน
ประเด็นนั้นได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีก็มิได้มีหลักประกันว่าสื่อมวลชนจะน�ำเอาสิ่งที่ได้จากการแถลงข่าวนั้น
ไปรายงานเป็นข่าวสารตามที่ผู้ปฏิบัติการทางการเมืองได้แถลงข่าวตามที่ต้องการได้ ดังนั้น หาก
ต้องการให้การแถลงข่าวนั้นบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ผู้ปฏิบัติการทางการเมืองก็อาจใช้วิธีการจัดท�ำ
เอกสารข่าวแจก (Press release) เพื่อไขข้อข้องใจ ขจัดความขัดแย้งและความคลุมเครือในบางประเด็น
8
9
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กาญจนา แก้วเทพ, การวิเคราะห์สื่อ แนวคิดและเทคนิค, (กรุงเทพฯ: หจก. ภาพพิมพ์, 2552), น. 191 – 192.
Daniel Boorstin, The Image, (1962), อ้างใน, เพิ่งอ้าง, น. 50.
เพิ่งอ้าง, น. 72.
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ที่เกิดขึ้นด้วย11
เมื่อสื่อมวลชนต้องการเหตุการณ์เพื่อน�ำมาเป็นวัตถุดิบในการเสนอข่าว และผู้ปฏิบัติการ
ทางการเมืองก็ต้องการที่จะถูกรายงานเป็นข่าวเพื่อให้อยู่ในความสนใจของประชาชน จึงท�ำให้ต่างฝ่าย
ต่างก็มีอ�ำนาจในการก�ำหนดระเบียบวาระของสิ่งที่ตนต้องการน�ำเสนอสู่สาธารณะ ดังนั้น ผู้เขียน
จึงเห็นว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็น “Double process of Agenda – setting”
กล่าวคือ แม้สื่อมวลชนจะมีพลังอ�ำนาจในการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารก่อนที่จะน�ำเสนอไปสู่
สาธารณะก็ตาม ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติการทางการเมืองก็มีพลังอ�ำนาจในการก�ำหนดระเบียบวาระ
ของสิ่งที่ต้องการน�ำเสนอไปสู่สาธารณะเช่นเดียวกันโดยอาศัยการแถลงข่าวและแจกเอกสารข่าวแก่
สื่อมวลชน
อย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่ออิทธิพลของการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารของทั้ง
สื่อมวลชนและผู้ปฏิบัติการทางการเมืองได้คือ กระบวนการเลือกสรรในการรับสาร (Selective
processes) ซึ่งโดยปกตินั้นกระบวนการเลือกสรร (Selective processes) จะเป็นกระบวนการที่เกิด
ขึ้นกับผู้รับสาร ซึ่งแม้ว่าข่าวสารต่างๆ จะได้รับการเลือกสรร กลั่นกรอง และตระเตรียมมาอย่างพิถีพิถัน
จากสื่อมวลชนหรือผู้ปฏิบัติการทางการเมืองแล้วก็ตาม แต่นั่นก็มิได้เป็นหลักประกันความส�ำเร็จของ
การสื่อสารตามที่สื่อมวลชนหรือผู้ปฏิบัติการทางการเมืองต้องการได้ทั้งหมด เนื่องจากบุคคลจะรับสาร
จากสื่อมวลชนและจะท�ำการเลือกสรรและตีความสารนั้นภายใต้บริบทและเงื่อนไขทางสังคมในชีวิตจริง
อีกทัง้ ผูร้ บั สารก็มไิ ด้รบั รูส้ ารนัน้ โดยตัดขาดจากบุคคลอืน่ ต�ำแหน่งแห่งทีท่ างสังคมของผูร้ บั สารจึงเป็นสิง่
ที่มีความส�ำคัญเพราะนอกจากจะเป็นตัวก�ำหนดว่าผู้นั้นติดตามข่าวสารอะไรบ้างแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อ
การตีความและปฏิกิริยาของบุคคลนั้นด้วย
ในที่นี้ กระบวนการเลือกสรร (Selective processes) จึงเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (filters)
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ชั้น คือ การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (selective exposure/ selective
attention) การเลือกรับรู้หรือเลือกตีความ (selective perception/ selective interpretation)
และ การเลือกจดจ�ำ (selective retention) โดยกระบวนการเลือกสรรจะเริม่ ตัง้ แต่การเลือกเปิดรับหรือ
เลือกสนใจ ซึ่งบุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติหรือความเชื่อเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยง
ข่าวสารทีข่ ดั แย้งกับความรูส้ กึ นึกคิดเดิมของตนเอง ทัง้ นี้ การได้รบั ข่าวสารใหม่ทไี่ ม่ลงรอยหรือสอดคล้อง
กับความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเดิม จะน�ำไปสู่สภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรือความไม่สบายใจ
(Cognitive dissonance) และเมื่อเลือกเปิดรับแล้ว ข่าวสารนั้นก็จะถูกผู้รับสารเลือกรับรู้ตามทัศนคติ
ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ ของตนเอง และน�ำไปสู่การเลือกจดจ�ำข่าวสารเฉพาะที่ตนสนใจ
11

เพิ่งอ้าง, น. 154.
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เท่านัน้ และก็จะลืมในส่วนทีต่ นเองไม่สนใจหรือไม่เห็นด้วยไปโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้ แม้วา่ สือ่ มวลชนหรือ
ผู้ปฏิบัติการทางการเมืองจะส่งสารที่ถูกต้องทุกประการตามที่ต้องการไปยังผู้รับสารก็ตาม แต่ผู้รับสารก็
อาจจะไม่สนใจที่จะจดจ�ำในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการก็เป็นได้12 ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตในงานวิจัยของ
Richard Ericson ว่า ผลของเนื้อหาของข่าวที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคข่าวนั้นว่าเกี่ยวข้องโดยตรง
กับเหตุการณ์นั้นหรือไม่ หรือเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อความ
สนใจในข่าวสารของผู้บริโภคที่แตกต่างกันเช่นกัน รวมไปถึงการจดจ�ำข่าวสารนั้นที่แตกต่างกันด้วย13
ดังนัน้ ในทัศนะของผูเ้ ขียนจึงเห็นว่า หากผูป้ ฏิบตั กิ ารทางการเมืองต้องการทีจ่ ะน�ำเสนอข่าวสาร
ไปยังสาธารณะโดยอาศัยสื่อมวลชนเป็นช่องทางในกระบวนการสื่อสาร ก็ควรที่ตระหนักถึงการก�ำหนด
ระเบียบวาระของสิ่งที่ตนต้องการที่จะสื่อสารให้ชัดเจน เพราะเมื่อส่งผ่านเข้าสู่กระบวนการก�ำหนด
ระเบียบวาระของสื่อมวลชนแล้ว สิ่งที่ต้องการสื่อสารออกไปนั้นก็จะถูกเลือกสรรและปรุงแต่งโดย
สื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อสื่อมวลชนได้น�ำเสนอเป็นข่าวดังกล่าวออกไปยังสาธารณะ
ผูร้ บั สารก็ยงั มีกระบวนการเลือกสรรของตนอีกชัน้ หนึง่ ด้วย ดังนัน้ จึงอาจเป็นไปได้วา่ ข่าวสารในความรับ
รูข้ องประชาชนอาจไม่สอดคล้องหรือตรงกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หรือสิง่ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั กิ ารทางการเมืองต้องการสือ่ สาร
ก็ได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้สรุปเป็นแบบจ�ำลองของกระบวนการ “Double process of Agenda –
setting” ในชั้นของผู้ปฏิบัติการทางการเมืองกับสื่อมวลชน ร่วมกับกระบวนการ Selective process
ในชั้นของผู้รับสาร โดยผู้เขียนได้ปรับปรุงจากแบบจ�ำลองผู้รักษาประตูข่าวสารตามแนวคิดของ David
White14 ดังนี้
แบบจ�ำลองแสดงกระบวนการสื่อสารจากผู้ปฏิบัติการทางการเมืองไปยังผู้รับสาร
องทางสื
่อมวลชน
โดยผ่โดยผ่
านช่าอนช่
งทางสื
่อมวลชน
N1, N2, N3, …, NX

N31

๖

เลือกเปิดรับ
เลือกรับรู้
เลือกจดจํา

ผู้ปฏิบัติการทางการเมือง
(ผู้ส่งสาร)
สื่อมวลชน
(ช่องทาง)

ประชาชน
(ผู้รับสาร)

12

พีระ จิรโสภณ, พฤติกรรมการสื่อสารมวลชน, อ้างใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร (นนทบุรี:
นะของผู
ขียนข้
างต้น สามารถอธิบายได้ว่า N1 – N10 คือ
โรงพิมพ์มหาวิจากแบบจํ
ทยาลัยสุโขทัายลองตามทั
ธรรมาธิราช,ศ2533),
น. ้เ252
– 253.
ข้อเท็จ13จริBrian
งของเหตุ
การณ์
ี่เกิดขึ้นซึ่งมีจtoํานวนมากมาย
โดยผู้ปฏิบัติการทางการเมื
องในฐานะที
่เป็นผู้ส่ง1999),
สารก็จp.ะ 52.
McNair,
AnทIntroduction
Political Communication,
2nd edition, (New
York: Rutledge,
14
David White,
“The
A เcase
selection
of news,
อ้างใน พีระ จิระโสภณ,
ก่อนที
่จะสื่อสารไปยั
งสื่อ(1950),
มวลชนโดยกระบวนการ
มีกระบวนการเลื
อกสรรข้
อเท็Gatekeeper”:
จจริงดังกล่าวได้
ป็น Nstudy
1 – Nin4 the
งแล้ว, น. 228.
เผยแพร่ขอ้าองตนเองที
่กําหนดไว้ ซึ่งการเลือกสรรข้อเท็จจริงของผู้ปฏิบัติการทางการเมืองนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็น

“การกําหนดระเบียบวาระข่าวสารชั้นแรก” จากนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติการทางการเมืองสื่อสารไปยังสื่อมวลชนแล้ว
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557
สื่ อ มวลชนซึ
่ ง เป็ น ช่ อ งทาง (Channel) ในกระบวนการสื่ อ สาร ก็ จ ะทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาประตู ข่ า วสาร137
(Gatekeeper) ที่คัดสรรและเลือกเอาเฉพาะข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมาผ่านกระบวนการดัดแปลงตามบทบาทใน

นิติกร จิรฐิติกาลกิจ

จากแบบจ�ำลองตามทัศนะของผู้เขียนข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า N1 – N10 คือข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีจ�ำนวนมากมาย โดยผู้ปฏิบัติการทางการเมืองในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารก็จะมี
กระบวนการเลือกสรรข้อเท็จจริงดังกล่าวได้เป็น N1 – N4 ก่อนทีจ่ ะสือ่ สารไปยังสือ่ มวลชนโดยกระบวนการ
เผยแพร่ของตนเองที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งการเลือกสรรข้อเท็จจริงของผู้ปฏิบัติการทางการเมืองนี้ ผู้เขียนเห็นว่า
เป็น “การก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารชั้นแรก” จากนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติการทางการเมืองสื่อสารไปยัง
สื่อมวลชนแล้ว สื่อมวลชนซึ่งเป็นช่องทาง (Channel) ในกระบวนการสื่อสาร ก็จะท�ำหน้าที่เป็นผู้รักษา
ประตูข่าวสาร (Gatekeeper) ที่คัดสรรและเลือกเอาเฉพาะข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมาผ่านกระบวนการ
ดัดแปลงตามบทบาทในการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารของสือ่ มวลชน ซึง่ ผูเ้ ขียนเห็นว่าเป็น“การก�ำหนด
ระเบียบวาระข่าวสารชั้นที่สอง” จนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น N21 และ N31 ซึ่งก็คือข่าวสารที่ผ่านการปรุง
แต่งดัดแปลงและจะน�ำไปรายงานให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับสารได้รับทราบ
เมือ่ ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ได้ผา่ นกระบวนการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารทัง้ สองชัน้ หรือทีผ่ เู้ ขียน
เรียกว่าเป็น “Double process of Agenda – setting” จนกลายเป็นข่าวสารที่พร้อมจะรายงานไปยัง
ประชาชน ซึง่ เมือ่ ข่าวสารถูกน�ำเสนอไปยังประชาชนทีเ่ ป็นผูร้ บั สาร ในชัน้ ของผูร้ บั สารเองก็มกี ระบวนการ
เลือกสรร (Selective process) โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ เลือกที่จะ “เปิดรับ” ข่าวสารตามความเชื่อ
หรือทัศนคติเดิมของตนเอง เมื่อเปิดรับแล้วก็จะเลือกที่จะ “รับรู้” ข่าวสารนั้นตามความเชื่อ ทัศนคติ
ประสบการณ์ และภูมหิ ลังชีวติ ของตนเอง และเมือ่ รับรูข้ า่ วสารนัน้ แล้วก็จะเลือก “จดจ�ำ” เฉพาะข่าวสาร
ที่ตนสนใจ ซึ่งในแบบจ�ำลองคือ N31 นั่นเอง โดยหากพิจารณาจากแบบจ�ำลองดังกล่าว ผู้เขียนเกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสาร กล่าวคือ แม้ผู้ปฏิบัติการทางการเมืองจะสามารถ
ก�ำหนดระเบียบวาระของสิ่งที่ตนเองต้องการจะสื่อสารไปยังประชาชนได้ก็ตาม แต่เมื่อจ�ำต้องอาศัย
สื่อมวลชนเป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาชนแล้ว สื่อมวลชนก็มีกระบวนการในการคัดสรรและ
ก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารที่ได้รับจากผู้ปฏิบัติการทางการเมืองเช่นกัน รวมถึงประชาชนเองก็มี
กระบวนการในการเปิดรับ รับรู้ และจดจ�ำข่าวสารอีกด้วย ดังนัน้ แม้วา่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารทางการเมืองต้องการ
ทีจ่ ะน�ำเสนอข้อเท็จจริงบางอย่างให้ประชาชนได้รบั ทราบ แต่ประชาชนอาจรับรูข้ อ้ เท็จจริงนัน้ จากข่าวสาร
ที่สื่อมวลชนรายงานเพียงส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ในท�ำนองที่ว่า “แม้ผู้ปฏิบัติการทางการเมือง
จะเผยแพร่ขอ้ มูลออกไปเป็นน�ำ้ แต่ประชาชนอาจรับรูจ้ ากข่าวสารทีส่ อื่ มวลชนน�ำเสนอข่าวว่าเป็นกาแฟ
ก็ได้”
ด้วยเหตุนี้ บทบาทในการเลือกสรรและก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารของสื่อมวลชนจึงมักท�ำให้
สื่อมวลชนถูกวิจารณ์จากสังคมว่า สะท้อนความจริงในสังคมอย่างบิดเบือน เบี่ยงเบน และคลาดเคลื่อน
ไปจากความเป็นจริง มากบ้าง น้อยบ้าง ซึ่ง Denis McQuail ได้สรุปลักษณะการเบี่ยงเบนจากความเป็น
จริงของสิง่ ทีส่ อื่ มวลชนรายงานเป็นข่าวว่ามักจะเป็นการให้นำ�้ หนักในการเลือกคนระดับสูงเป็นแหล่งข่าว
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เรื่องที่รายงานเป็นข่าวมักเกี่ยวข้องกับผู้น�ำทางการเมืองหรือชนชั้นน�ำในสังคม รวมถึงล�ำเอียงในการให้
คุณค่าทางสังคมกับผู้ที่มีความโดดเด่นและมีอ�ำนาจเหนือกว่า นอกจากนี้ยังมักน�ำเสนอเนื้อหาที่เป็นลบ
หรือเรื่องร้ายแรงเสียหายมากกว่าเรื่องดีๆ เสมอ ดังค�ำพูดที่ว่า “Bad news is the best news”15
ดังนั้น เมื่อสื่อมวลชนมิได้ท�ำหน้าที่รายงานข่าวในลักษณะที่เป็นกลางและไม่ล�ำเอียง การรายงานข่าว
ของสื่อมวลชนจึงถูกมองว่าเต็มไปด้วยความรู้สึก มีลักษณะเป็นนามธรรม และมีอคติล�ำเอียง ซึ่ง
Lynda Kaid และคณะเห็นว่า “ความเป็นจริงทางการเมือง” (Political Reality) ทีร่ ายงานโดยสือ่ มวลชน
นั้นเป็นความเป็นจริงทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการปั้นแต่ง (Shaping) หรือถูกสร้างขึ้น (Constructed
reality) นั่นเอง16
ดังนั้น การที่จะกล่าวว่าสื่อมวลชนเป็นกระจกสะท้อนสังคมจึงดูไม่ค่อยจะสอดคล้องกับความ
สัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่สื่อมวลชนน�ำเสนอเป็นข่าวกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเท่าใดนัก ดังเช่นที่ Gaye
Tuchman เห็นว่า การรายงานข่าวของสือ่ มวลชนเป็นการประกอบสร้างความจริงโดยตัวมันเองมากกว่า
จะเป็นภาพของความจริงที่แท้จริง เนื่องจากขึ้นอยู่กับหน้าต่างของสื่อมวลชนที่ท�ำให้เราเห็นความเป็น
จริงนัน้ ว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็ก ขุน่ มัวหรือสดใส รวมไปถึงเมือ่ มองออกไปนอกหน้าต่างนัน้ สือ่ มวลชนท�ำให้
เรามองเห็นหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านด้วย17 ดังนั้น การรายงานข่าวของสื่อมวลชนจึงเป็นเพียงการสร้าง
ความเป็นจริงของสังคมผ่านกระบวนการคัดเลือก ปรุงแต่งตามหลักเกณฑ์วชิ าชีพและปัจจัยเงือ่ นไขต่างๆ
มากกว่าที่จะเป็นการรายงานความเป็นจริงของสังคมที่เกิดขึ้น
อาจกล่าวได้ว่า ในทัศนะของผู้เขียนนั้น การก�ำหนดวาระข่าวสาร (Agenda – setting) ของ
สื่อมวลชนถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีความส�ำคัญ เนื่องจากเป็นการก�ำหนด “ความเป็นจริงทางการ
เมือง” ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะรายงานเป็นข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ แต่กระนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักเป็น
อย่างยิ่ง คือ ความเป็นจริงทางการเมืองที่สื่อมวลชนรายงานเป็นข่าวนั้นอาจเป็นความเป็นจริงทางการ
เมืองเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้น เนื่องจากก่อนที่สื่อมวลชนจะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวสารให้
15
16

17

Denis McQuail, Mass Communication Theory: An Introduction, (1987), อ้างใน พีระ จิรโสภณ, อ้างแล้ว, น. 231.
“ความเป็นจริงทางการเมือง” (Political Reality) ในทัศนะของ Lynda Kaid และคณะ เห็นว่า สามารถพิจารณาความเป็น
จริงทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนได้ 3 ลักษณะ คือ ประการแรก ความเป็นจริงทางการเมืองใน
เชิงวัตถุวสิ ยั (Objective reality) ซึง่ เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ จริงๆ ประการทีส่ อง คือ ความเป็นจริงทางการเมือง
ในเชิงนามธรรมหรืออัตวิสัย (Subjective reality) ซึ่งเป็นการรับรู้จากผู้ปฏิบัติการทางการเมืองและประชาชน และ
ประการสุดท้าย คือ ความเป็นจริงทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการปั้นแต่ง (Shaping) หรือถูกสร้างขึ้น (Constructed
reality) อันหมายถึงเหตุการณ์ที่รายงานโดยสื่อมวลชนนั่นเอง, โปรดดู Lynda Kaid, et.al., Mediated Politics in Two
Culture: Presidential Campaigning in the United States and France, อ้างใน เสถียร เชยประทับ, การสื่อสาร
การเมือง และประชาธิปไตยในสังคมที่พัฒนาแล้ว, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), น. 32 – 33.
Gaye Tuchman, Making News: A Study of the Construction of Reality, (New York: Free Press, 1980).
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ประชาชนได้รบั รู้ ได้มกี ารน�ำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาผ่านกระบวนการเลือกสรรและปรุงแต่งโดยสือ่ มวลชน
มาก่อนแล้ว ดังนัน้ ในกระบวนการเลือกสรรและก�ำหนดความเป็นจริงของสือ่ มวลชน จึงเป็นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อระบบการเมือง และอาจท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า สาระส�ำคัญที่ผู้เขียนต้องการน�ำเสนอให้เห็นในส่วนแรกของบทความ นั่นคือ
ความส�ำคัญของ “การสื่อสาร” ที่เกิดขึ้นใน “ระบบการเมือง” ซึ่งมี “สื่อมวลชน” เป็นตัวกลางส�ำคัญที่
ท�ำหน้าที่เป็น “ช่องทาง” ในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารซึ่งเป็น “ผู้ปฏิบัติการทางการเมือง”
ไปยังผู้รับสารซึ่งเป็น “ประชาชน” แต่กระนั้นกระบวนการในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการทางการ
เมืองกับประชาชนทีอ่ าศัยสือ่ มวลชนเป็นช่องทางกลับไม่ได้มลี กั ษณะตรงไปตรงมา แต่กลับมีกระบวนการ
ขึ้นมากระบวนการหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนได้นิยามว่าเป็น “กระบวนการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารแบบสอง
ขั้นตอน” หรือ “Double Process of Agenda – Setting” ที่แสดงให้เห็นว่าทั้งผู้ปฏิบัติการทางการ
เมืองและสื่อมวลชนต่างก็มีอ�ำนาจในการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารหรือเนื้อหาของสิ่งที่ตนต้องการที่
จะสื่อสารไปยังผู้รับสาร ดังนั้น แม้ว่าข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะถูกเผยแพร่โดยผู้ปฏิบัติการ
ทางการเมืองอย่างไรก็ตาม แต่ในขัน้ ตอนของการน�ำเสนอข่าวของสือ่ มวลชนนัน้ ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
ดังกล่าวอาจถูกดัดแปลง ปรุงแต่ง ให้เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงภายหลังจากที่
สื่อมวลชนได้น�ำเสนอข่าวแล้ว ผู้รับสารหรือประชาชนก็จะมีกระบวนการเลือกสรร (Selective
process) ในการเปิดรับ รับรู้ และจดจ�ำ ข่าวสารนั้นด้วย ดังนั้น จึงไม่มีหลักประกันว่าสิ่งที่ผู้ปฏิบัติการ
ทางการเมืองเผยแพร่ออกไปนัน้ ในชัน้ ของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนจะมีความถูกต้องครบ
ถ้วนทั้งหมด อย่างไรก็ดีจากแนวคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจะได้น�ำไปใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
และอรรถาธิบายการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันเกีย่ วกับค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีกระบวนการเผยแพร่ไปหรือไม่ ซึ่งจะน�ำเสนอตาม
ล�ำดับต่อไป

การปฏิบัติหน้าที่และการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะของศาลรัฐธรรมนูญ
หลังจากที่ได้อธิบายถึงการสื่อสาร ระบบการเมือง และสื่อมวลชนไปแล้วในส่วนของบทน�ำ
ผู้เขียนตระหนักว่าในการอธิบายกระบวนการสื่อสารที่มีการกล่าวถึง “ผู้ปฏิบัติการทางการเมือง” ว่าอยู่
ในฐานะผูส้ ง่ สารนัน้ มีความหมายครอบคลุมถึงแต่เฉพาะบุคคลหรือองค์กรทางการเมืองใดบ้าง และจ�ำกัด
อยู่แต่เฉพาะฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแต่เพียงเท่านั้นหรือไม่?
ในทางทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่ (Structural- functional Theory) ของ Almond and
Powell เห็นว่า องค์กรศาลเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ในระบบการเมือง ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ท�ำหน้าที่ในการ
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

ตีความและตัดสินกรณีต่างๆ (Policy/Rule-adjudication) ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ทางการปกครอง
(Governmental function) จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องอาศัยการสื่อสารในฐานะที่เป็นปัจจัยส่งออก
(Outputs) ของระบบการเมือง18 ดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรศาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยให้
ประชาชนรูส้ กึ ว่าเทีย่ งธรรมและรวดเร็วพอสมควร เพือ่ ไม่ให้เกิดการตัง้ ข้อสงสัยว่า กฎหมายทีอ่ อกมานัน้
มีความเหมาะสมหรือไม่หรืออีกนัยหนึ่งคือ ระบบการเมืองมีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ให้
ประชาชนรู้สึกว่า การฝ่าฝืนกฎหมายนั้นเป็นปัญหาความขัดแย้งเฉพาะกรณี ไม่ใช่เป็นเพราะกฎหมายไม่
ดีไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตึงเครียดของระบบการเมือง ดังนั้น การที่ระบบการเมือง
มีกลไกหรือโครงสร้างทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการตัดสินและตีความกฎหมายทีเ่ ป็นกลางจึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ
มากในระบบสังคมที่พัฒนาแล้ว หากประชาชนเชื่อมั่นว่าองค์กรตุลาการมีความเป็นกลางมากเท่าใด
ก็จะไม่กระท�ำการทีเ่ ป็นการต่อต้านระบบ อย่างไรก็ดี การมีโครงสร้างทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการตัดสินความทีเ่ ป็น
อิสระและเป็นกลาง นับเป็นวิธีการควบคุมการท�ำหน้าที่ของโครงสร้างอื่นๆ ที่น�ำกฎนั้นไปปฏิบัติด้วย19
ด้วยเหตุนี้ องค์กรศาลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่ของระบบการเมืองจึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องอาศัยการ
สื่อสารในการชี้แจงท�ำความเข้าใจในข้อกฎหมายและผลการตัดสินคดีให้แก่ประชาชน เพื่อน�ำไปสู่ความ
เชื่อมั่นและเชื่อถือของประชาชนอันเป็นการป้องกันการตั้งข้อสงสัยอันจะน�ำไปสู่การต่อต้านระบบ
การเมืองในอนาคต20
“ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ” ในฐานะที่ เ ป็ น องค์ ก รศาลตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ก็ถือได้ว่าเป็นองค์กรศาลในระบบการเมืองที่มีหน้าที่ในการตัดสินความ (Policy
adjudication) โดยเฉพาะคดีทเี่ กีย่ วกับการวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือทีเ่ รียกว่า
“คดีรัฐธรรมนูญ” ซึ่งถือว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารท�ำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน โดยในช่วงระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่
24 ตุลาคม 2554 ถือว่าเป็นช่วงของศาลรัฐธรรมนูญชุดแรกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งมีนายชัช ชลวร ด� ำรงต�ำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการวินจิ ฉัยตัดสินคดีเป็นค�ำวินจิ ฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 91 ค�ำวินจิ ฉัย
ส�ำหรับการเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 216 วรรคสาม ก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการ
วิ นิ จ ฉั ย ของตุ ลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เ ป็นองค์ ค ณะทุ ก คน ต้ อ งลงประกาศในราชกิ จจานุ เ บกษา
18
19
20

พฤทธิสาณ ชุมพล, อ้างแล้ว, น. 204 – 205.
เพิ่งอ้าง, น. 229 – 231.
เพิ่งอ้าง, น. 204 – 205.
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ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) 21 และ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ต้องการให้
การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญสามารถถูกตรวจสอบได้จากสาธารณะ ดังนั้น ภายหลังจากที่ได้
มีค�ำวินิจฉัยในคดีต่างๆ แล้ว ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นหน่วยธุรการที่สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องด�ำเนินการส่งค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นส่วนตนของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้น�ำค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อย่างไรก็ดี แม้ว่ารัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 จะก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องท�ำการเผยแพร่
“ค�ำวินิจฉัยกลาง” และ “ค�ำวินิจฉัยส่วนตน” ในราชกิจจานุเบกษาก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้น
เมื่อมีการวินิจฉัยคดีใดก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีกระบวนการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีภายหลังจาก
ทีไ่ ด้อา่ นค�ำวินจิ ฉัยแล้ว โดยกระบวนการดังกล่าวไม่ได้มกี ฎระเบียบหรือข้อบังคับของศาลรัฐธรรมนูญใดๆ
ทีก่ ำ� หนดขัน้ ตอนและวิธกี ารให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยนอกเหนือไปจากทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ก� ำ หนดไว้ และแม้ ว ่ า จะไม่ มี ก ฎระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ก� ำ หนดไว้ เ ป็ น การเฉพาะเกี่ ย วกั บ
การเผยแพร่ ผ ลการวิ นิ จ ฉั ย คดี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ในช่ ว งที่ มี น ายชั ช ชลวร
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามเอกสารข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 14/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ซึง่ ได้แจ้งให้สอื่ มวลชนได้ทราบว่า “คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ได้มีมติมอบหมายให้เลขาธิการส�ำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญเป็นผู้แถลงข่าวให้สื่อมวลชนและสาธารณชนได้รับทราบ ในกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการตัดสิน
หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ เป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนที่เสนอข่าวเท่านั้น และข่าวสารนอกเหนือ
จากทีม่ กี ารแถลง รวมทัง้ ความคิดเห็นส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึง่ ตามทีป่ รากฏเป็น
ข่าวนั้น เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด” ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มี
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 9/2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 และค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 20/2554
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 แต่งตั้งคณะโฆษกประจ�ำศาลรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่ในการ
แถลงข่าวและการให้สมั ภาษณ์แก่สอื่ มวลชนในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยปัจจุบนั การเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ มิได้มกี ารก�ำหนดไว้เป็นกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่าจะต้องด�ำเนินการอย่างไร แต่ได้ก�ำหนดให้มีแนวทางการด�ำเนินการอยู่ 2 รูปแบบ คือ การ
แถลงข่าวและการแจกเอกสารข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press release) หรืออาจกระท�ำทั้งสอง
อย่างแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ความส�ำคัญของคดีทมี่ กี ารวินจิ ฉัยและนโยบายของศาลรัฐธรรมนูญเป็น
21

โปรดดู คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, ข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรปู การเมืองไทย โดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: สกว., 2538), น. 41 – 43.
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ครั้งคราวไป
อนึ่ง ผู้เขียนได้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ต่อสื่อมวลชนระหว่างเดือนพฤษภาคม 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2554 พบว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการ
เผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีที่เป็นค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญต่อสื่อมวลชน ในรูปแบบของการแถลงข่าว
และการแจกเอกสารข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปรากฏข้อมูลตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1: แสดงสถิติการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีที่เป็นค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2551 ถึงเดือนตุลาคม 255422
รูปแบบการเผยแพร่ผลการ
วินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ.

22

จ�ำนวนค�ำวินิจฉัย
ค�ำวินิจฉัยที่ได้รับการเผยแพร่
ทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่

การแถลงข่าว

การแจก
เอกสารข่าว

2551

2 ครั้ง

4 ฉบับ

7 ค�ำวินิจฉัย

5/2551, 6-7/2551, 8/2551,
14/2551, 16/2551, 17/2551

2552

3 ครั้ง

4 ฉบับ

4 ค�ำวินิจฉัย

11/2551, 14/2552,
17/2552, 19/2552

2553

ไม่มีการแถลง
ข่าว

5 ฉบับ

5 ค�ำวินิจฉัย

1/2553, 8/2553, 9/2553,
15/2553, 16/2553

2554

ไม่มีการแถลง
ข่าว

2 ฉบับ

5 ค�ำวินิจฉัย

25/2554, 26/2554
27 – 29/2554

รวม

5 ครั้ง

15 ฉบับ

21 ค�ำวินิจฉัย

ข้อมูลตามตารางดังกล่าว ผู้เขียนเลือกข้อมูลที่เป็นการเผยแพร่เฉพาะ “ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เพราะในทางปฏิบัตินั้น ศาลอาจมีการแถลงข่าวหรือการแจกเอกสารข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในกรณีอื่นนอกเหนือจาก
การเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งท�ำให้ข้อมูลที่น�ำเสนออาจไม่ตรงกับข้อมูลเชิงสถิติที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ปี พ.ศ. 2551 (นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2551) มีการแถลงข่าว จ�ำนวน 12 ครั้ง และแจกเอกสารข่าวฯ
จ�ำนวน 18 ฉบับ ปี พ.ศ. 2552 มีการแถลงข่าว จ�ำนวน 11 ครั้ง และแจกเอกสารข่าวฯ จ�ำนวน 28 ฉบับ ปี พ.ศ. 2553
มีการแถลงข่าว จ�ำนวน 9 ครั้ง และแจกเอกสารข่าวฯ จ�ำนวน 25 ฉบับ และปี พ.ศ. 2554 (นับถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2554)
ไม่มีการแถลงข่าว และแจกเอกสารข่าว จ�ำนวน 10 ฉบับ
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จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีโดยการแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชน จ�ำนวน 5 ครั้ง และมีการแจกเอกสารข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press release)
จ�ำนวน 15 ฉบับ ซึ่งในการแถลงข่าวและการแจกเอกสารข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว
เป็นการเผยแพร่ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เป็นจ�ำนวน 21 ค�ำวินิจฉัย โดยหากพิจารณาสัดส่วนจ�ำนวน
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตลอดระยะเวลาดังกล่าวซึ่งมีจ�ำนวน 91 ค�ำวินิจฉัย กับจ�ำนวนค�ำวินิจฉัย
ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกระบวนการเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนดังกล่าว จะพบว่าคิดเป็นสัดส่วนได้เพียง
ร้อยละ 23.07 เท่านั้น อย่างไรก็ดี ส�ำหรับการก�ำหนดรูปแบบในการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละครั้ง ไม่ได้มีการก�ำหนดไว้เป็นกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ตายตัวอีกเช่นกันว่า
ภายหลังจากที่ศาลได้อ่านค�ำวินิจฉัยแล้วจะต้องด�ำเนินการเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนโดยใช้รูปแบบใด
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�ำเนินการอย่างไร
ภายหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว
ผู ้ เขี ย นจึ ง ได้ ท� ำ การส� ำ รวจข้ อ มู ล การน� ำ เสนอข่ า วเกี่ ย วกั บ ผลการวิ นิ จ ฉั ย คดี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
จากหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 6 ชื่อฉบับ อันได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์
แนวหน้า เพื่อท�ำการส�ำรวจว่าหนังสือพิมพ์ดังกล่าว มีการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับผลการวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไร ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ซึ่งจาก
การส�ำรวจข้อมูลดังกล่าวพบว่า จ�ำนวนค�ำวินิจฉัยที่ผ่านกระบวนการเผยแพร่โดยศาลรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบกับจ�ำนวนค�ำวินิจฉัยที่ได้รับการน�ำเสนอเป็นข่าวโดยหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันกลุ่ม
ตัวอย่างไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันกลุ่มตัวอย่างได้มีการน�ำเสนอข่าว
เกี่ยวกับผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 33 ค�ำวินิจฉัย ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญได้
เผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีไปเพียง 21 ค�ำวินิจฉัยเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าสัดส่วนจ�ำนวนค�ำวินิจฉัยที่
แตกต่างกันระหว่างทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเผยแพร่กบั ทีห่ นังสือพิมพ์นำ� เสนอเป็นข่าวอาจเป็นเพราะเนือ่ งจาก
การที่ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ก�ำหนดกระบวนการและวิธีการในการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนตายตัว เพราะในบางค�ำวินิจฉัยที่ศาลออกนั่งบัลลังก์เพื่ออ่านค�ำวินิจฉัย และ
จัดให้มถี า่ ยทอดภาพและเสียงของการอ่านค�ำวินจิ ฉัยให้สอื่ มวลชนได้รบั ทราบก็อาจจะไม่มกี ารแถลงข่าว
หรือแจกเอกสารข่าวให้แก่สอื่ มวลชนอีก โดยอาจเห็นว่าไม่มปี ระเด็นทีจ่ ำ� เป็นต้องชีแ้ จงเพือ่ ท�ำความเข้าใจ
นอกเหนือจากที่ศาลได้อ่านค�ำวินิจฉัยไปแล้ว
ดังนั้น จากการเปรียบเทียบข้อมูลที่หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันได้น�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และข้อมูลค�ำวินจิ ฉัยทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้มกี ระบวนการเผยแพร่ไปยังสือ่ มวลชน
จะพบว่า มีคำ� วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีผ่ า่ นกระบวนการเผยแพร่ของศาลรัฐธรรมนูญ “และ” ได้รบั การน�ำ
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ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

เสนอเป็นข่าวโดยหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 19 ค�ำวินจิ ฉัย โดยอาจสรุปภาพรวมได้เป็น
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2: แสดงสถิตคิ ำ� วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ ผยแพร่โดยศาลรัฐธรรมนูญและได้รบั การน�ำเสนอ
เป็นข่าวโดยหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันระหว่างเดือนพฤษภาคม 2551 ถึงเดือน
ตุลาคม 255423
จ�ำนวนค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ.

ค�ำวินิจฉัยที่ผ่าน
ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ การเผยแพร่โดย
ศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด

ค�ำวินิจฉัยที่ได้รับ
การน�ำเสนอโดย
หนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวัน

ค�ำวินิจฉัยที่ผ่านการเผยแพร่
โดยศาลรัฐธรรมนูญ และ
ได้รับการน�ำเสนอโดย
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย

2551

23 ค�ำวินิจฉัย

7 ค�ำวินิจฉัย

13 ค�ำวินิจฉัย

5/2551, 6-7/2551, 8/2551,
14/2551, 16/2551, 17/2551

2552

20 ค�ำวินิจฉัย

4 ค�ำวินิจฉัย

4 ค�ำวินิจฉัย

11/2552, 14/2552, 17/2552,
19/2552

2553

16 ค�ำวินิจฉัย

5 ค�ำวินิจฉัย

7 ค�ำวินิจฉัย

1/2553, 15/2553, 16/2553

2554

32 ค�ำวินิจฉัย

5 ค�ำวินิจฉัย

9 ค�ำวินิจฉัย

25/2554, 26/2554,
27-29/2554

รวม

91 ค�ำวินิจฉัย

21 ค�ำวินิจฉัย

33 ค�ำวินิจฉัย

19 ค�ำวินิจฉัย

อย่างไรก็ดี ผูเ้ ขียนได้ทำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลการเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำนวน 19 ค�ำวินิจฉัยดังกล่าว พบว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เนื้อหาผลการวินิจฉัยที่มีองค์ประกอบ
ของค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแตกต่างกัน เช่น ในบางค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เนื้อหาใน
ส่วนที่เป็นเหตุผลที่ศาลใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยร่วมกับผลการวินิจฉัย ในขณะที่บางค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เนื้อหาเฉพาะในส่วนที่เป็นผลการวินิจฉัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งอาจสรุป
ข้อมูลได้ดังตารางต่อไปนี้

23

นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
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ตารางที่ 3 : แสดงค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีผ่ า่ นกระบวนการเผยแพร่โดยศาลรัฐธรรมนูญระหว่าง
เดื อ นพฤษภาคม 2551 ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม 2554 จ� ำ แนกตามวิ ธี ก ารเผยแพร่ แ ละ
องค์ประกอบของค�ำวินิจฉัยที่ได้รับการเผยแพร่
ค�ำวินิจฉัยที่
ได้รับการ
เผยแพร่

วิธีการเผยแพร่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
การ
แถลง
ข่าว

องค์ประกอบของค�ำวินิจฉัยที่ได้รับการเผยแพร่
โดยกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญ

การแจก
สรุปข้อ
ความ
เอกสาร เป็นมา/ เท็จจริงจาก
ข่าว
ค�ำกล่าวหา การพิจารณา

เหตุผล
ในการ
วินิจฉัย

บทบัญญัติ ผลการ
และข้อ วินิจฉัย
กฎหมาย

5/2551

X

X

-

-

X

X

X

6-7/2551

X

X

-

-

X

-

X

8/2551

X

X

X

-

X

-

X

14/2551

-

X

X

-

X

X

X

16/2551

-

X

-

-

-

-

X

17/2551

-

X

-

-

-

-

X

11/2552

-

X

-

X

X

-

X

14/2552

X

X

-

-

X

-

X

17/2552

X

X

-

-

-

-

X

19/2552

X

X

-

-

X

-

X

1/2553

-

X

-

X

X

-

X

15/2553

-

X

-

-

X

X

X

16/2553

-

X

-

-

X

-

X

25/2554

-

X

-

-

X

-

X

26/2554

-

X

-

-

X

-

X

27-29/2554

-

X

-

-

-

-

X

รวม

7

19

2

2

13

3

19
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ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

จากข้อมูลตามตารางดังกล่าวจะเห็นว่า ส�ำหรับกระบวนการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 19 ค�ำวินิจฉัยนั้น ศาลรัฐธรรมนูญใช้วิธีการเผยแพร่ทั้ง 2 วิธี คือ การแถลงข่าว
และแจกเอกสารข่าว จ�ำนวน 7 ค�ำวินิจฉัย ในขณะที่ใช้วิธีการแจกเอกสารข่าวเพียงอย่างเดียวโดย
ไม่มีการแถลงข่าว จ�ำนวน 12 ค�ำวินิจฉัย หรืออีกนัยหนึ่งคือมีการแจกเอกสารข่าวในทุกค�ำวินิจฉัยและ
ในการเผยแพร่ดังกล่าวไม่มีการเผยแพร่ที่เป็นการแถลงข่าวเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดีในการเผยแพร่
ผลการวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีความแตกต่างกันในเรือ่ งของเนือ้ หาองค์ประกอบของค�ำวินจิ ฉัยทีเ่ ผยแพร่
ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากทีไ่ ม่มหี ลักเกณฑ์กำ� หนดไว้ตายตัวว่าในการเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีตอ่ สาธารณะนัน้
จะต้องประกอบด้วยเนื้อหาขององค์ประกอบของค�ำวินิจฉัยในส่วนใดบ้าง ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ในการ
เผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีในแต่ละค�ำวินิจฉัยจึงมีองค์ประกอบของค�ำวินิจฉัยที่ได้รับการเผยแพร่
แตกต่างกัน
ส�ำหรับมิติด้านองค์ประกอบของค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่มีการเผยแพร่โดยศาลรัฐธรรมนูญ
นั้น พบว่า ในการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญจะมีการเผยแพร่องค์ประกอบในส่วนที่
เป็น “ผลการวินิจฉัยหรือการลงมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” มากที่สุดหรืออีกนัยหนึ่งคือใน
ทุกค�ำวินิจฉัย ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่อยู่นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ แต่
กระนั้นผู้เขียนเห็นว่า แม้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะไม่ได้ระบุองค์ประกอบดังกล่าวไว้ แต่องค์
ประกอบดังกล่าวก็ถอื ว่าเป็นส่วนส�ำคัญและเป็นทีส่ นใจของสาธารณะ โดยเฉพาะในช่วงทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
มีการวินิจฉัยตัดสินคดีที่มีความส�ำคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลการวินิจฉัยเป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจ
และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ง่ายที่สุดว่า ในการวินิจฉัยในคดีนั้นๆ ศาลได้ตัดสินโดยมีผลเป็นอย่างไร
ซึ่งตัวอย่างการเผยแพร่ดังกล่าวศาลจะใช้การระบุในเอกสารข่าวว่า “ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์
จึงวินิจฉัยว่า...” หรือ “ศาลรัฐธรรมนูญโดยคะแนนเสียงข้างมากจึงวินิจฉัยว่า...” เป็นต้น
มิพักต้องกล่าวถึงองค์ประกอบที่ได้รับการเผยแพร่รองลงมาคือ “เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย” โดยศาลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยที่มีการแสดงให้เห็นถึง
เนื้อหาดังกล่าว จ�ำนวน 13 ค�ำวินิจฉัย โดยการเผยแพร่ดังกล่าวก็เพื่อเป็นการขยายความให้ทราบถึง
เหตุผลทีศ่ าลใช้ในการวินจิ ฉัย ซึง่ ในเอกสารข่าวมักใช้คำ� ว่า “...ศาลรัฐธรรมนูญได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่า...”
หรือ “ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า...” เป็นต้น เพื่อแสดงให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นส่วนที่ศาลให้เหตุผลใน
การวินิจฉัยก่อนที่จะน�ำไปสู่ส่วนที่เป็นผลการวินิจฉัยในที่สุด อย่างไรก็ดี ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า
นอกเหนือจากทีศ่ าลจะเผยแพร่องค์ประกอบในส่วนทีเ่ ป็นผลการวินจิ ฉัยคดีวา่ ศาลลงมติในเรือ่ งทีว่ นิ จิ ฉัย
อย่างไรแล้ว เหตุผลที่ศาลใช้ในการพิจารณาก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญเช่นกัน เพราะจะ
ท�ำให้ผู้อ่านทราบว่าศาลมีเหตุผลเช่นใดในการตัดสินวินิจฉัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจในผลการ
วินิจฉัยคดีนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย อย่างไรก็ดีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลการวินิจฉัยคดีของ
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ศาลรัฐธรรมนูญให้แก่ผู้อ่านเอกสารข่าว ล�ำพังแค่อาศัยเพียงการอ่านเหตุผลในการวินิจฉัยคดีเพียง
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่อาจต้องระบุให้ทราบถึงรายละเอียดขององค์ประกอบอื่นๆ ที่เหลือด้วย
อาทิ ความเป็นมาหรือค�ำกล่าว ข้อเท็จจริงจากการพิจารณา และตัวบทกฎหมาย เป็นต้น
นอกเหนือจากการเผยแพร่องค์ประกอบของค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นแล้ว ในการ
เผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญยังมีการเผยแพร่องค์ประกอบของค�ำวินจิ ฉัยอืน่ ทีเ่ หลือด้วย
ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ ความเป็นมาหรือค�ำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา
และบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และข้ อ กฎหมายที่ ย กขึ้ น อ้ า งอิ ง โดยในจ� ำ นวนดั ง กล่ า วมี เ พี ย ง
2 – 3 ค�ำวินิจฉัยเท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า แม้องค์ประกอบดังกล่าวจะถือว่าเป็น “สาระส�ำคัญ”
ของสถานะในความเป็นค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญตามทีร่ ัฐธรรมนูญบัญญัติไว้กต็ าม แต่การเผยแพร่ไปสู่
สาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในผลการวินิจฉัยคดีโดยเฉพาะเนื้อหาในเอกสารข่าวนั้น ก็มีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องให้เนื้อหามีความกระชับ รัดกุม และตรงประเด็นมากที่สุด ดังนั้นการที่จะระบุเนื้อหาให้
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของค�ำวินจิ ฉัยอาจท�ำให้เอกสารข่าวทีใ่ ช้ในการเผยแพร่ยาวจนเกินความจ�ำเป็น
และอาจสร้างความสับสนให้กับผู้อ่านรวมถึงสื่อมวลชนที่จะน�ำไปเสนอเป็นข่าวได้ อย่างไรก็ดีหากผู้ใด
สนใจทีจ่ ะศึกษาเพิม่ เติมในรายละเอียดของค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับใดก็สามารถทีจ่ ะศึกษาเพิม่ เติม
ได้จากค�ำวินิจฉัยกลางหรือค�ำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการที่วินิจฉัยคดีตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ต้อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้อยู่แล้ว ดังนั้นการเลือกเอาเฉพาะองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญในการ
สร้างเข้าใจอย่างเช่น ผลการวินจิ ฉัยหรือเหตุผลทีศ่ าลใช้ในการวินจิ ฉัยมาเผยแพร่จงึ อาจดูเหมาะสมส�ำหรับ
การสือ่ สารไปยังสาธารณะในชัน้ นีไ้ ด้ตรงประเด็นมากกว่า ด้วยเหตุนี้ จึงอาจเป็นเหตุผลทีว่ า่ เพราะเหตุใด
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นความเป็นมาหรือค�ำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา และ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและข้อกฎหมายทีย่ กขึน้ อ้างอิงจึงไม่คอ่ ยได้รบั การเผยแพร่ในกระบวนการของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากจะพิจารณาข้อมูลการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีว่าศาลรัฐธรรมนูญใช้วิธีการใดแล้ว
ข้อมูลในด้านอ�ำนาจหน้าที่ของค�ำวินิจฉัยที่ได้รับการเผยแพร่ก็ถือว่ามีความส�ำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ในทางทฤษฎีวารสารศาสตร์นนั้ การรายงานข่าวให้เห็นว่าเหตุการณ์ใดมีความส�ำคัญหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั การ
ทีเ่ หตุการณ์นนั้ ถูกปรากฏเป็นข่าวและความถีใ่ นการปรากฏด้วย ซึง่ ในฐานะทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร
ศาลที่ใช้อ�ำนาจตุลาการในการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญด้วยการป้องกันมิให้
กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ การเผยแพร่ข่าวผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่สะท้อน
ให้เห็นถึงบทบาทดังกล่าวย่อมเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องของอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน ซึ่งในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า หากสื่อมวลชนยิ่งน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับผล
การวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญใดบ่อยครั้ง ก็ยิ่งเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนว่าศาล
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

รัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวมากขึ้นเท่านั้น
ดังตัวอย่างผลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนของสวนดุสิตโพลในหัวข้อ “ศาลรัฐธรรมนูญใน
สายตาของประชาชน” ที่ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าผลงานของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเรื่อง
ใดทีท่ �ำให้ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ เพิม่ ขึน้ ซึง่ ร้อยละ 42.86 เห็นว่า คดีทจุ ริตในหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ
32.14 เห็นว่า การยื่นบัญชีตรวจสอบทรัพย์สินของข้าราชการ ร้อยละ 25 เห็นว่า การสิ้นสมาชิกภาพ
ทางการเมืองของนักการเมือง24 ซึง่ จากผลส�ำรวจดังกล่าวผูเ้ ขียนเห็นว่า ประชาชนมีความเข้าใจในอ�ำนาจ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากผลงานเกี่ยวกับคดีทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและ
การยืน่ บัญชีตรวจสอบทรัพย์สนิ ของข้าราชการนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่ง
มิใช่อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ดังนั้นจึงเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใด
ประชาชนจึงมีความเข้าใจว่าอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะการสร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนของสือ่ มวลชน
นัน่ เอง ด้วยเหตุนี้ เพือ่ เป็นการส�ำรวจว่าหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันนิยมน�ำเสนอข่าวผลการวินจิ ฉัยคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญในอ�ำนาจหน้าที่ใด และน�ำเสนออย่างไร ผู้เขียนจึงจ�ำแนกค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ทัง้ 19 ค�ำวินจิ ฉัยออกตามอ�ำนาจหน้าทีท่ บี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญและวิธกี ารเผยแพร่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งปรากฏข้อมูลตามตารางต่อไปนี้

24

การส�ำรวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพล หัวข้อ ศาลรัฐธรรมนูญในสายตาของประชาชน ดังกล่าว จัดท�ำขึ้นเนื่องในโอกาส
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและสื่อมวลชน ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2554
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ตารางที่ 4 : แสดงสถิตคิ ำ� วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีผ่ า่ นกระบวนการเผยแพร่โดยศาลรัฐธรรมนูญไป
ยังสื่อมวลชน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2554จ�ำแนกตามวิธีการ
เผยแพร่และอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ25
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและ
กระบวนการเผยแพร่ผลการวินิจฉัย

อ�ำนาจหน้าที่

หมายเหตุ

การแถลงข่าวและ
แจกเอกสารข่าว

การแจกเอกสาร
ข่าวอย่างเดียว

1. วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
และร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนที่จะ
ประกาศบังคับใช้

8/2551,
17/2552

16/2551,
17/2551,
27-29/2554

7 ค�ำวินิจฉัย

2. วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว

5/2551

-

1 ค�ำวินิจฉัย

3. วินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงือ่ นไขการตรา
พระราชก�ำหนด

-

11/2552

1 ค�ำวินิจฉัย

4. วิ นิ จ ฉั ย ว่ า สภาผู ้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา หรื อ คณะ
กรรมาธิการ มีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วย
ประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่

14/2552

14/2551

2 ค�ำวินิจฉัย

5. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�ำนาจ
หน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ
6. วิ นิ จ ฉั ย มติ ห รื อ ข้ อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ ง พิ จ ารณา
อุทธรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วินิจฉัยกรณีบุคคล
หรือพรรคการเมืองใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพในทางการเมืองโดย
มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการ
สั่งยุบพรรคการเมือง

25

ไม่มีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ในอ�ำนาจหน้าที่นี้
-

16/2553,
25/2554,
26/2554

3 ค�ำวินิจฉัย

ผู้เขียนได้จ�ำแนกอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ออกเป็น
9 ประการ โดยอ้างอิงจาก ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: พีเพรส, 2554),
น. 4.
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อ�ำนาจหน้าที่

ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและ
กระบวนการเผยแพร่ผลการวินิจฉัย

หมายเหตุ

การแถลงข่าวและ
แจกเอกสารข่าว

การแจกเอกสาร
ข่าวอย่างเดียว

7. วินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา
รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง

19/2552

1/2553

2 ค�ำวินิจฉัย

8. วินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาก่อนหรือไม่

6-7/2551

-

2 ค�ำวินิจฉัย

9. อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบว่าด้วยพรรคการเมือง

-

15/2553

1 ค�ำวินิจฉัย

7 ค�ำวินิจฉัย

12 ค�ำวินิจฉัย

19 ค�ำวินิจฉัย

รวม

ในจ�ำนวน 19 ค�ำวินิจฉัยดังกล่าว ปรากฏว่า ค�ำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกระบวนการเผยแพร่
และได้รับการน�ำเสนอเป็นข่าวโดยหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันมากที่สุดคือ ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนที่จะประกาศ
บังคับใช้ ซึ่งมีจ�ำนวน 7 ค�ำวินิจฉัย รองลงมาคือ ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับมติหรือข้อบังคับพรรคการเมือง
พิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร วินจิ ฉัยกรณีบคุ คลหรือพรรคการเมืองใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพ
ในทางการเมืองโดยมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการสั่งยุบพรรคการเมือง ซึ่งมี
จ�ำนวน 3 ค�ำวินิจฉัย รองลงมาคือ ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ
มีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่
ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง
และค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ ซึ่งได้รับ
การน�ำเสนอเป็นข่าวอย่างละ 2 ค�ำวินิจฉัย และค�ำวินิจฉัยที่ได้รับการน�ำเสนอเป็นข่าวน้อยที่สุด ได้แก่
ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว
ค�ำวินจิ ฉัยเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงือ่ นไขการตราพระราชก�ำหนด และค�ำวินจิ ฉัยเกีย่ วกับ
อ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยพรรคการเมือง โดยได้รับการน�ำเสนอ
เป็นข่าวอย่างละ 1 ค�ำวินิจฉัย
จากแนวคิดของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร ที่ได้น�ำเสนอเกี่ยวกับการจัดระเบียบวาระข่าวสาร
(Agenda – setting) ไว้ว่า ความถี่ในการน�ำเสนอข่าวย่อมเป็นการตอกย�้ำและสร้างความเข้าใจให้กับ
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ประชาชน26 ดังนั้น การน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นจึงมีนัยที่แสดงให้
เห็นว่า หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันเน้นการน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการเป็ น องค์ ก รที่ ท� ำ หน้ า ที่ วิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมาย หรือบทบาทในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน27 โดยเฉพาะการวินิจฉัย
ร่างกฎหมายก่อนที่จะประกาศบังคับใช้ ซึ่งถือว่าเป็นอ�ำนาจหน้าที่พื้นฐานของความเป็นองค์กร
ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการคุ ้ ม ครองมิ ใ ห้ ก ฎหมายใดขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉั ย คดี อื่ นๆ ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในสั ด ส่ วนจ� ำ นวนที่
ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า ในการพิเคราะห์การจัดระเบียบวาระข่าวสารของสื่อมวลชนจะ
พิจารณาแต่เฉพาะความถี่ในการรายงานข่าวเพียงอย่างเดียวมิได้ แต่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ด้วย อาทิ
พื้นที่ในการน�ำเสนอข่าว หรือระยะเวลาในการน�ำเสนอข่าวด้วย
นอกจากนี้หากพิเคราะห์การเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวกับแนวคิด
การจัดระเบียบวาระข่าวสาร (Agenda – setting) จะเห็นว่า ในการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยกระบวนการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม นัยหนึ่งนั่นคือการสร้าง
“เหตุการณ์เทียม” (Pseudo – Event) ตามแนวคิดของ Daniel Boorstin แต่กระนั้นผู้เขียนก็เห็นว่า
แม้จะเป็นการสร้างเหตุการณ์เทียมในทางทฤษฎี แต่ในความเป็นจริงแล้วการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญก็ย่อมต้องเป็นเผยแพร่ให้ยึดโยงไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าศาลได้วินิจฉัยคดี
อย่างไร มีเหตุผลในการวินิจฉัยอย่างไร และผลการตัดสินเป็นอย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นองค์กรศาลที่ใช้อ�ำนาจตุลาการซึ่งในระบบการเมืองถือว่าเป็นหน้าที่ที่มีความส�ำคัญ การเผยแพร่ผล
การวินิจฉัยคดีที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอาจน�ำไปสู่การขาดความน่าเชื่อถือขององค์กรใน
อนาคต
อย่างไรก็ดี ตามที่ผู้เขียนได้น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสาร
แบบ Double process of Agenda – setting ที่นอกเหนือจากสื่อมวลชนจะมีอ�ำนาจในการก�ำหนด
ระเบียบวาระข่าวสารแล้ว องค์กรทางการเมืองก็มีอ�ำนาจดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเผยแพร่ผลการ
วินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ก็คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสาร
26
27

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับสังคม, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), น. 146.
ผู้เขียนอ้างอิงแนวคิดของกมล โสตถิโภคา ที่จ�ำแนกบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญออกเป็น 3 บทบาท กล่าวคือ บทบาทด้าน
การก�ำกับพฤติกรรมของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองและบุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ บทบาทด้านการเสริมสร้างและ
รักษาเสถียรภาพของระบบการเมือง และบทบาทด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน, โปรดดู กมล โสตถิโภคา,
องค์กรที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, อ้างใน วารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญ, ปีที่ 12 เล่มที่ 35, (กรุงเทพฯ: พีเพรส, 2553), น. 57-58.
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

ที่ต้องการจะเผยแพร่ไปสู่สาธารณะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับผลการวินิจฉัยคดีที่เกิดขึ้น แต่กระนั้นการแถลงข่าวแต่เพียงอย่างเดียวอาจท�ำให้ยังมีข้อสงสัย
ในผลของการพิจารณาคดี ดังนัน้ เพือ่ ไขข้อข้องใจและขจัดความขัดแย้งและความคลุมเครือในบางประเด็น
ศาลรัฐธรรมนูญจึงใช้วิธีการแจกเอกสารข่าวด้วย ซึ่งนั่นท�ำให้รายละเอียดในเอกสารข่าวที่เผยแพร่ออก
ไปยังสาธารณะกลายเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อการสื่อสารของศาลรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองที่ต้อง
อาศัยสื่อมวลชนเป็นช่องทาง
กล่าวโดยสรุป ภายหลังจากที่มีการพิจารณาวินิจฉัยคดี ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีกระบวนการ
เผยแพร่ผลการพิจารณาคดีโดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือ การแถลงข่าวและการแจกเอกสารข่าว ซึ่ง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ศาลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดี
จ�ำนวนหลายค�ำวินิจฉัย โดยแต่ละค�ำวินิจฉัยเป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกัน
แต่กระนัน้ ภายหลังจากทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่แล้ว หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันได้นำ� เสนอข่าว
ผลการวินิจฉัยคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกระบวนการเผยแพร่ จ�ำนวน 19 ค�ำวินิจฉัย ซึ่งการเผยแพร่ผลการ
วินจิ ฉัยคดีดงั กล่าว มีนยั ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรหนึง่ ในระบบการเมืองมีอำ� นาจ
ในการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสาร (Agenda – setting) ก่อนที่จะเผยแพร่ไปยังสาธารณะโดยอาศัย
สื่อมวลชนเป็นช่องทางในการสื่อสาร (Chanel) แต่ในการศึกษาครั้งนี้สิ่งที่ผู้เขียนให้ความสนใจคือ
ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีออกไปแล้ว หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันได้
น�ำเอาสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ไปน�ำเสนอเป็นข่าวต่อสาธารณะอย่างไร ซึ่งการน�ำเสนอข่าวผลการ
วินจิ ฉัยคดีของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันดังกล่าวจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นนัยของอ�ำนาจในการก�ำหนด
ระเบียบวาระข่าวสารของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน ซึง่ มีผลต่อการรับรูข้ องประชาชนเกีย่ วกับบทบาท
และอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยผู้เขียนจะได้น�ำเสนอข้อมูลการน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดี
ของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันในหัวข้อต่อไป

การน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน
เมือ่ ทราบข้อมูลแล้วว่าค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีผ่ า่ นกระบวนการเผยแพร่ของศาลรัฐธรรมนูญ
และได้รับการน�ำเสนอเป็นข่าวโดยหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 19 ค�ำวินิจฉัย ผู้เขียน
จึงได้ก�ำหนดวิธีการในการเก็บข้อมูลการน�ำเสนอข่าวดังกล่าว โดยได้จัดท�ำแบบบันทึกข้อมูล (Coding
– Sheet) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของ
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 6 ชื่อฉบับ อันได้แก่ สยามรัฐ ไทยรัฐ บ้านเมือง
มติชน เดลินิวส์ และแนวหน้า ทั้งนี้เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงเนือ้ หาของการน�ำเสนอข่าวเกีย่ วกับค�ำวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยแบบบันทึกข้อมูลนีม้ ลี กั ษณะ
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เป็นตารางรหัส และท�ำการบันทึกจ�ำนวนรายละเอียดของข่าวเป็นรายเรื่อง (Item) ซึ่งข้อมูลที่จะบันทึก
นั้น จะประกอบไปด้วยสองส่วน ได้แก่
ส่วนที่หนึ่ง: เป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีการที่
ศาลรัฐธรรมนูญใช้ในการเผยแพร่ค�ำวินิจฉัย ซึ่งประกอบด้วย เลขที่ของค�ำวินิจฉัย ชื่อเรื่อง อ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญ วิธกี ารเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์ประกอบของค�ำวินจิ ฉัย
ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ โดยเน้นการเก็บข้อมูลจากเอกสารข่าว (Press release) ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้เผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนเป็นหลัก เพราะจากการค้นคว้าข้อมูลในเบื้องต้น พบว่า ค�ำวินิจฉัยที่เลือกมา
ท�ำการศึกษานั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่โดยการแจกเอกสารข่าวทุกค�ำวินิจฉัยแต่มีการแถลงข่าว
แค่บางค�ำวินิจฉัยเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาจึงยึดรายละเอียดจากเอกสารข่าวที่ศาลรัฐธรรมนูญแจกให้
สื่อมวลชนเป็นหลักในการศึกษาและเก็บข้อมูล
ส�ำหรับการเก็บข้อมูลในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงรายละเอียดว่าค� ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษานั้นสามารถแบ่งเป็นค�ำวินิจฉัยตามอ�ำนาจหน้าที่ใด เช่น
อ�ำนาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่าย
นิติบัญญัติก่อนการประกาศบังคับใช้ อ�ำนาจในการวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา
รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น รวมถึงวิธีการที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ในเผยแพร่ค�ำวินิจฉัยที่
แบ่งออกเป็นการแถลงข่าวและการแจกเอกสารข่าว (Press release) และองค์ประกอบของค�ำวินิจฉัย
ตามทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ โดยอ้างอิงจากองค์ประกอบของค�ำวินจิ ฉัยตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 4 ส่วน คือ (1) ความเป็นมาหรือค�ำกล่าวหา (2) สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มา
จากการพิจารณา (3) เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และ (4) บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและข้อกฎหมายทีย่ กขึน้ อ้างอิง28 และยังรวมถึงองค์ประกอบในส่วนทีเ่ ป็นผลการวินจิ ฉัยหรือ
ผลการลงมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์คณะที่วินิจฉัยตัดสินด้วย
ส่วนที่สอง: เป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการน�ำเสนอข่าวค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ ประกอบด้วย วันทีเ่ สนอข่าว จ�ำนวนวันทีม่ กี ารน�ำ
เสนอข่าว รูปแบบการน�ำเสนอข่าวตามองค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ และรายละเอียดองค์ประกอบของ
ค�ำวินิจฉัยที่ได้รับการน�ำเสนอข่าว
ในส่วนของรูปแบบการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน จะประกอบด้วยสองส่วน
หลักซึ่งอ้างอิงตามองค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ในทางวารสารศาสตร์ที่แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ
28

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 216 วรรคสี่ และข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 53 วรรคหนึ่ง
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

หน้าแรกและหน้าใน โดยทัง้ สองส่วนดังกล่าวใช้รายละเอียดในการเก็บข้อมูลเหมือนกัน โดยพิจารณาจาก
ข่าวที่น�ำเสนอในแต่ละส่วนว่าถูกน�ำเสนอเป็นองค์ประกอบใดของหนังสือพิมพ์ เช่น พาดหัวข่าว
(Headline) หัวข่าวรองหรือหัวต่อ (Sub headline) หรือหัวตอน (Jump head) และเนื้อข่าว (Body
matter/ Text) ซึ่งการที่เลือกเก็บข้อมูลโดยอาศัยการอ้างอิงองค์ประกอบของหนังสือพิมพ์เป็นหลักนั้น
เนือ่ งจากในทางทฤษฎีวารสารศาสตร์มแี นวคิดว่าองค์ประกอบของหนังสือพิมพ์แต่ละส่วนมีนยั ยะในการ
สื่อสารไปยังผู้อ่านที่แตกต่างกัน เช่น การพาดหัวข่าวในหน้าแรกเป็นการดึงดูดผู้อ่านและแสดงให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของข่าวที่น�ำเสนอมากกว่าการน�ำเสนอเป็นเนื้อหาข่าวหน้าใน เป็นต้น และเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเก็บข้อมูลในส่วนทีห่ นึง่ ผูเ้ ขียนยังพิจารณาว่าข่าวทีน่ ำ� เสนอในแต่ละองค์ประกอบของหนังสือพิมพ์
นั้น เป็นองค์ประกอบส่วนใดของค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญด้วย ตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ใช้การพาดหัว
ข่าวในหน้าแรกว่า “มติ 4 ต่อ 2 ปชป. รอด” ก็จะท�ำการบันทึกข้อมูลว่าเป็นการน�ำเสนอข่าวค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เป็น “ผลการวินิจฉัย” โดยหนังสือพิมพ์ใช้รูปแบบ “พาดหัวข่าวในหน้าแรก”
เป็นต้น และนอกจากข้อมูลที่เป็นเนื้อข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเห็นของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผลการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญทีห่ นังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันแต่ละ
ฉบับน�ำเสนอด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ต่อไป
ส�ำหรับการเก็บข้อมูลในส่วนทีส่ องนีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ศึกษาว่าในการน�ำเสนอข่าวผลการวินจิ ฉัย
คดีของศาลรัฐธรรมนูญนั้น หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันการน�ำเสนอข่าวดังกล่าวอย่างไรในเชิงรูปแบบ
และผลการวินิจฉัยคดีในแต่ละอ�ำนาจหน้าที่นั้นใช้รูปแบบการน�ำเสนอข่าวแตกต่างกันหรือไม่ รวมถึง
วิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง เนื้ อ หาข่ า วว่ า ที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ น� ำ เสนอข่ า วนั้ น สอดคล้ อ งกั บ ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี
กระบวนการเผยแพร่ไปหรือไม่ นอกจากนี้ยังพิจารณาในเชิงปริมาณหรือความถี่ว่าหนังสือพิมพ์มีความถี่
ของการน�ำเสนอข่าวผลการวินจิ ฉัยคดีในแต่ละอ�ำนาจหน้าทีแ่ ตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรก็ดผี เู้ ขียนเน้นให้
ความส�ำคัญกับการศึกษาเปรียบเทียบในเชิงเนือ้ หาระหว่างเนือ้ หาจากการเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนที่หนึ่ง กับเนื้อหาจากการน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีของ
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนที่สอง ว่าสอดคล้องกันในสาระส�ำคัญหรือไม่ และใน
สาระส�ำคัญของเนื้อหาดังกล่าวนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
หลังจากที่ท�ำการเก็บข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลดังกล่าวแล้ว พบว่า หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
รายวันกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 6 ชื่อฉบับ ได้น�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญใน
จ�ำนวน 19 ค�ำวินิจฉัยดังกล่าว ดังปรากฏตามข้อมูลสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 : แสดงสถิ ติ ก ารน� ำ เสนอข่ า วเกี่ ย วกั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของหนั ง สื อ พิ ม พ์
ภาษาไทยรายวันกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2554
จ�ำแนกตามอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ29
อ�ำนาจ
หน้าที่

ค�ำวินิจฉัยที่
เผยแพร่
ทั้งหมด

1

การน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันกลุ่มตัวอย่าง
สยามรัฐ

ไทยรัฐ

บ้านเมือง

มติชน

เดลินิวส์

7 ค�ำวินิจฉัย

16/2551
17/2551

8/2551
16/2551

2

1 ค�ำวินิจฉัย

-

5/2551

-

5/2551

5/2551

5/2551

3

1 ค�ำวินิจฉัย

-

11/2552

11/2552

11/2552

11/2552

11/2552

4

2 ค�ำวินิจฉัย

14/2551

14/2551
14/2552

14/2552

14/2551
14/2552

14/2551
14/2552

14/2552

16/2551
16/2551
16/2551
17/2551
17/2551
17/2551
17/2552
17/2552
17/2552
27 - 29/2554 27 - 29/2554 27 - 29/2554

แนวหน้า
16/2551
17/2551
17/2552

ไม่มีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในอ�ำนาจหน้าที่นี้

5
6

3 ค�ำวินิจฉัย

16/2553
25/2554
26/2554

16/2553

16/2553
25/2554
26/2554

16/2553
25/2554
26/2554

16/2553

16/2553
25/2554
26/2554

7

2 ค�ำวินิจฉัย

19/2552

19/2552

19/2552
1/2553

19/2552
1/2553

19/2552

-

8

2 ค�ำวินิจฉัย

6-7/2551

6-7/2551

6-7/2551

6-7/2551

6-7/2551

-

9

3 ค�ำวินิจฉัย

15/2553

15/2553

15/2553

15/2553

15/2553

15/2553

รวม

19 ค�ำวินิจฉัย 10 ค�ำวินจิ ฉัย 11 ค�ำวินจิ ฉัย 16 ค�ำวินจิ ฉัย 18 ค�ำวินจิ ฉัย 15 ค�ำวินจิ ฉัย 10 ค�ำวินิจฉัย

จากข้อมูลดังกล่าวอาจพิจารณาได้โดยจ�ำแนกออกเป็นสองประเด็น กล่าวคือ ประเด็นแรก
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันแต่ละชื่อฉบับน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญในอ�ำนาจ
หน้าที่ใดบ้าง และประเด็นที่สอง คือ ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามอ�ำนาจหน้าที่ใดที่
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันนิยมน�ำไปเสนอเป็นข่าว
29

ส�ำหรับอ�ำนาจหน้าที่ตามตารางที่ 5 นั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ�้ำซ้อนของรายละเอียดเนื้อหา ผู้เขียนจึงขอใช้ตัวเลข 1 – 9 แทน
แต่ละอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยรายละเอียดของแต่ละอ�ำนาจหน้าที่มีลักษณะเช่นเดียวกับตารางที่ 4

156

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

ส�ำหรับประเด็นแรกที่ว่า หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแต่ละชื่อฉบับ
น�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญในอ� ำนาจหน้าที่ใดบ้างนั้น พบว่า นอกเหนือจาก
อ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ล�ำดับที่ 5) ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีค�ำวินิจฉัยในอ�ำนาจหน้าที่
นี้แล้ว มีหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน จ�ำนวน 3 ชื่อฉบับ ที่น�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีครบทุกอ�ำนาจ
หน้าที่ ได้แก่ ไทยรัฐ มติชน และเดลินิวส์ รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ที่น�ำเสนอข่าวผล
การวินิจฉัยคดี จ�ำนวน 7 อ�ำนาจหน้าที่ และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ และแนวหน้าที่น�ำเสนอข่าวผล
การวินิจฉัยคดี จ�ำนวน 6 อ�ำนาจหน้าที่
ในแง่ของจ�ำนวนค�ำวินิจฉัยที่หนังสือพิมพ์ภาษาไทยแต่ละชื่อฉบับน�ำเสนอข่าวนั้น หนังสือพิมพ์
ที่ น� ำ เสนอข่ า วที่ มี จ� ำ นวนค� ำ วิ นิ จ ฉั ย มากที่ สุ ด คื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ม ติ ช น ซึ่ ง น� ำ เสนอข่ า ว จ� ำ นวน
18 ค�ำวินิจฉัย รองลงมาคือ บ้านเมือง จ�ำนวน 16 ค�ำวินิจฉัย เดลินิวส์ จ�ำนวน 15 ค�ำวินิจฉัย ไทยรัฐ
จ�ำนวน 11 ค�ำวินิจฉัย และที่น�ำเสนอข่าวค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญน้อยที่สุด คือ สยามรัฐและแนวหน้า
ซึ่งน�ำเสนอข่าว จ�ำนวน 10 ค�ำวินิจฉัย ตามล�ำดับ ซึ่งจากจ�ำนวนค�ำวินิจฉัยที่หนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับ
น�ำไปเสนอเป็นข่าวนัน้ อาจจ�ำแนกในรายละเอียดดังนี้ (เรียงตามล�ำดับหนังสือพิมพ์ทนี่ ำ� เสนอข่าวจ�ำนวน
มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด)
1) หนังสือพิมพ์มติชน นอกจากที่จะน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีในจ�ำนวนมากที่สุดแล้ว ยัง
น�ำเสนอครบถ้วนทุกอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ในอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 1 หนังสือพิมพ์มติชน
น�ำเสนอข่าวเพียงค�ำวินิจฉัย 6 ค�ำวินิจฉัยจาก 7 ค�ำวินิจฉัย โดยไม่ได้น�ำเสนอข่าวค�ำวินิจฉัยที่ 8/2551
(ซึ่งมีเพียงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพียงฉบับเดียวเท่านั้นที่น�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยนี้)
2) หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง น�ำเสนอข่าวผลการวินจิ ฉัยคดี จ�ำนวน 16 ค�ำวินจิ ฉัย ซึง่ ในเชิงจ�ำนวน
ค�ำวินิจฉัยถือว่ามากเป็นล�ำดับที่สองรองจากหนังสือพิมพ์มติชน แต่ในจ�ำนวนดังกล่าวกลับน�ำเสนอข่าว
ไม่ครบถ้วนทุกอ�ำนาจหน้าที่ โดยไม่ได้น�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีในอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 2 และไม่ได้
น�ำเสนอข่าวในอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 1 คือ ค�ำวินิจฉัยที่ 8/2551 (เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์มติชน) และ
อ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 4 น�ำเสนอ เพียง 1 ค�ำวินิจฉัยจาก 2 ค�ำวินิจฉัย
3) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้น�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดี จ�ำนวน 15 ค�ำวินิจฉัย โดยไม่ได้น�ำ
เสนอค�ำวินิจฉัยที่ 8/2551 ในอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 1 เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์มติชนและบ้านเมือง และ
น�ำเสนอข่าวอ�ำนาจหน้าทีล่ ำ� ดับที่ 6 เพียง 1 ค�ำวินจิ ฉัยจาก 3 ค�ำวินจิ ฉัย รวมถึงน�ำเสนอข่าวอ�ำนาจหน้าที่
ล�ำดับที่ 7 เพียง 1 ค�ำวินิจฉัยจาก 2 ค�ำวินิจฉัยด้วย
4) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แม้จะน�ำเสนอข่าวเกีย่ วกับผลการวินจิ ฉัยคดีเพียง 11 ค�ำวินจิ ฉัย แต่กลับ
น�ำเสนอข่าวครบทุกอ�ำนาจหน้าที่ อย่างไรก็ตามในอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐน�ำเสนอ
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ข่าวเพียง 2 ค�ำวินิจฉัยจาก 7 ค�ำวินิจฉัย และเป็นหนังสือพิมพ์ชื่อฉบับเดียวที่น�ำเสนอข่าวค�ำวินิจฉัยที่
8/2551 และน�ำเสนอข่าวอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 6 เพียง 1 ค�ำวินิจฉัย จาก 3 ค�ำวินิจฉัย รวมถึงน�ำเสนอ
ข่าวอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 7 เพียงค�ำวินิจฉัยเดียวจาก 2 ค�ำวินิจฉัย
5) หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ที่น�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีในจ�ำนวนน้อยที่สุด
คือ 10 ค�ำวินิจฉัย และไม่ได้น�ำเสนอข่าวในอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 2 และล�ำดับที่ 3 ที่มีจ�ำนวนอย่างละ
1 ค�ำวินิจฉัย และน�ำเสนอข่าวอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 1 เพียง 2 ค�ำวินิจฉัยจาก 7 ค�ำวินิจฉัย นอกจากนี้
ยังน�ำเสนอข่าวอ�ำนาจหน้าทีล่ ำ� ดับที่ 4 เพียง 1 ค�ำวินจิ ฉัยจาก 2 ค�ำวินจิ ฉัย และน�ำเสนอข่าวอ�ำนาจหน้าที่
ล�ำดับที่ 7 เพียงค�ำวินิจฉัยเดียวจาก 2 ค�ำวินิจฉัย
6) หนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นหนังสือพิมพ์ที่น�ำเสนอข่าวโดยมีจ�ำนวนค�ำวินิจฉัยน้อยที่สุดเช่น
เดียวกับสยามรัฐคือ 10 ค�ำวินิจฉัย และไม่ได้น�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยในอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 7 และ
ล�ำดับที่ 8 ที่มีจ�ำนวนอย่างละ 2 ค�ำวินิจฉัย และน�ำเสนอข่าวอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 1 เพียง 3 ค�ำวินิจฉัย
จาก 7 ค�ำวินิจฉัยรวมถึงน�ำเสนอข่าวอ�ำนาจหน้าที่ล�ำดับที่ 4 เพียง 1 ค�ำวินิจฉัยจาก 2 ค�ำวินิจฉัย
หากพิเคราะห์ข้อมูลในแง่ของจ�ำนวนผลการวินิจฉัยคดีที่ได้รับการเผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวันดังกล่าว จะเห็นว่า ในแง่ของการน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีที่ครบถ้วนทุกอ�ำนาจ
หน้าที่ก็จะเห็นว่ามีหนังสือพิมพ์ 3 ชื่อฉบับ คือ ไทยรัฐ มติชน และเดลินิวส์ ที่อยู่ในข่ายนี้ แต่หาก
พิจารณาจากแง่ของจ�ำนวนค�ำวินิจฉัยที่ได้รับการเผยแพร่จะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ที่น�ำเสนอข่าวผลการ
วินิจฉัยคดีครบทุกอ�ำนาจหน้าที่ เช่น ไทยรัฐหรือเดลินิวส์ กลับมีจ�ำนวนค�ำวินิจฉัยที่เผยแพร่น้อยกว่า
หนังสือพิมพ์บ้านเมืองที่ไม่ได้น�ำเสนอข่าวครบทุกอ�ำนาจหน้าที่ ดังนั้นในประเด็นนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่า
จ�ำนวนผลการวินิจฉัยที่หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับน�ำเสนอเป็นข่าวกับความครบถ้วนของอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับการน�ำเสนอเป็นข่าวมิได้มีความแตกต่างกันโดยนัยส�ำคัญ และมิได้สะท้อนให้
เห็นถึง “จุดยืน” ของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันแต่ละชื่อฉบับ ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นสอดคล้องกับ
ความเห็นของศิโรจน์ มิ่งขวัญ ที่กล่าวว่า “หนังสือพิมพ์ต้องพยายามสรรหาข่าวที่สร้างความฮือฮาและ
เกาะติดสถานการณ์ร้อนแรงในสังคมเพื่อเรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน” 30 ซึ่งข่าวผลการวินิจฉัยคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้น หากพิจารณาตามแนวคิดของ Bradley Greenberg จะเห็นว่า เป็นเหตุการณ์
ประเภทที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคมว่ามีความส�ำคัญ ซึ่งมักเป็นข่าวใหญ่ที่พบเห็นกันในหน้าหนังสือพิมพ์
เนื่องจากสื่อมวลชนจะให้ความส�ำคัญเพราะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสนใจ31 ประกอบกับแนวโน้มของ
30
31

ศิโรจน์ มิ่งขวัญ, การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย, วิทยานิพนธ์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
Bradley Greenberg, อ้างใน สุมน อยู่สิน, ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสื่อมวลชน, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), น. 39.
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

หนังสือพิมพ์ที่จะรายงานข่าวในเรื่องเดียวกัน เพราะหากหนังสือพิมพ์ชื่อฉบับใดเห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นควรที่จะเลือกมาน�ำเสนอเป็นข่าวแล้ว หนังสือพิมพ์ชื่อฉบับอื่นๆ ที่เหลือก็จะมีแนวโน้มที่จะรายงาน
ข่าวนั้นเช่นกัน32 ด้วยเหตุนี้ ส�ำหรับประเด็นแรกที่ว่าหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันน�ำเสนอข่าวผล
การวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญในอ�ำนาจหน้าที่ใดบ้างนั้น จะเห็นว่า หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันมี
การน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญในทุกอ�ำนาจหน้าที่ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย
ในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชื่อฉบับ และข้อมูลดังกล่าวยังมิได้มีนัยยะที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความแตกต่างทางจุดยืนของหนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับแต่อย่างใด เนื่องจากหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันมี
แนวโน้มที่จะน�ำเสนอข่าวคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ดีหากจะพิจารณาว่าหนังสือพิมพ์มีจุดยืนอย่างไรนั้น
อาจจะต้องพิจารณาจากเนื้อหาข่าวที่หนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับน�ำเสนอประกอบด้วย
ส่วนในประเด็นที่สองที่ว่าผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามอ�ำนาจหน้าที่ใดบ้างที่
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันกลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญโดยการน�ำไปเสนอเป็นข่าวนั้น จากข้อมูล
ข้างต้นจะพบว่า หากไม่นับรวมอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งเกี่ยวกับ
อ�ำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ล�ำดับที่ 5) อ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญที่หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันกลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญและน�ำไปเสนอเป็นข่าว
ทุกชื่อฉบับ ได้แก่ อ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและ
ร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ อ่ นทีจ่ ะประกาศบังคับใช้ (ล�ำดับที่ 1) อ�ำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การวินิจฉัยว่าสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ มีการเสนอ การแปรญัตติ หรือ
การกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ (ล�ำดับที่ 4) อ�ำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับการวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับพรรคการเมือง พิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิหรือเสรีภาพในทางการเมืองโดยมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการสั่งยุบพรรคการเมือง (ล�ำดับที่ 6) และอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยพรรคการเมือง (ล�ำดับที่ 9)
ส่วนอ�ำนาจหน้าที่ที่หนังสือพิมพ์กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญในการน�ำเสนอเป็นข่าวรองลงมา
ได้แก่ อ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด
(ล�ำดับที่ 3) อ�ำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการวินจิ ฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัตขิ องสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และ
กรรมการการเลือกตั้ง (ล�ำดับที่ 7) และอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ (ล�ำดับที่ 8) และอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับการน�ำเสนอเป็นข่าวโดย
32

เสถียร เชยประทับ, การสื่อสาร การเมือง และประชาธิปไตยในสังคมที่พัฒนาแล้ว, (กรุงเทพ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551), น. 100.
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หนังสือพิมพ์กลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ อ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว (ล�ำดับที่ 2)
นอกจากนี้ หากพิจารณาในเชิงความถีห่ รือจ�ำนวนวันทีห่ นังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันกลุม่ ตัวอย่าง
น�ำเสนอข่าวเกีย่ วกับค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละอ�ำนาจหน้าที่ จะพบว่า ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ได้รับการน�ำเสนอเป็นข่าวที่มีความถี่หรือจ�ำนวนวันในการน�ำเสนอข่าวจ�ำนวนหลายวัน ได้แก่
ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับพรรคการเมือง อาทิ ค�ำวินิจฉัยที่ 16/2553 เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ พบว่า หนังสือพิมพ์กลุ่มตัวอย่างมีการน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดี
ดังกล่าวหลายวัน เช่น ไทยรัฐ จ�ำนวน 7 วัน สยามรัฐ จ�ำนวน 5 วัน เป็นต้น หรือค�ำวินิจฉัยที่ 15/2553
เรื่ อ ง นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ สั่ ง ยุ บ พรรคประชาธิ ป ั ต ย์ พบว่ า
หนังสือพิมพ์กลุ่มตัวอย่างมีการน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีดังกล่าวหลายวันเช่นกัน เช่น มติชน
จ�ำนวน 4 วัน แนวหน้า จ�ำนวน 4 วัน เป็นต้น ซึ่งส�ำหรับประเด็นเรื่องความถี่หรือจ�ำนวนวันในการ
น�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อในการสร้าง
ให้เหตุการณ์การวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเหตุการณ์ที่มีความส�ำคัญและน่าสนใจมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร ที่เห็นว่า ความถี่ในการน�ำเสนอข่าวโดยการน�ำเสนอ
บ่อยครั้งและระยะเวลาในการน�ำเสนอข่าวที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ย่อมสร้างความสนใจให้แก่ผู้รับสาร
รวมถึงตอกย�้ำให้ผู้รับสารเห็นความส�ำคัญของเหตุการณ์นั้นๆ มากยิ่งขึ้น33
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับการน�ำเสนอเป็นข่าว
ทุกชือ่ ฉบับนอกจากจะเป็นอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัยร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้บงั คับแล้ว ยังมีอำ� นาจ
หน้าที่ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับพรรคการเมืองด้วย แต่กระนั้นสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกต คือ อ�ำ นาจหน้าที่ที่
หนังสือพิมพ์ให้ความส�ำคัญในการน�ำเสนอเป็นข่าวน้อยชือ่ ฉบับทีส่ ดุ กลับเป็นอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัย
ว่าบทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวผู้เขียนถือว่าเป็น
“อัตลักษณ์” ของศาลรัฐธรรมนูญ แต่กลับได้รับการน�ำเสนอเป็นข่าวโดยหนังสือพิมพ์น้อยที่สุด อย่างไร
ก็ดีการที่ผู้เขียนค่อนข้างตระหนักถึงข้อสังเกตดังกล่าวนั่นเป็นเพราะเห็นว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับบทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณะนัน้ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการน�ำ
เสนอข่าวของสื่อมวลชน กล่าวคือ ยิ่งสื่อมวลชนน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญเช่นไร ก็ย่อมสร้าง
การรั บ รู ้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนู ญ เช่ นนั้ น ดั ง ที่ ผู ้ เขี ย นได้ น�ำ เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารตามแนวคิดของ McQuail and Windahl ว่า ปัญหาหรือเหตุการณ์
ในระบบการเมือง หากเป็นสิ่งที่ได้รับการเอาใจใส่จากสื่อมวลชนมากก็จะเป็นสิ่งที่สาธารณะคุ้นเคยมาก
33

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, อ้างแล้ว, หน้าเดียวกัน.
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

ด้วย และยิ่งเมื่อน�ำเสนอผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง สิ่งนั้นก็จะยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้น34
ส�ำหรับข้อมูลเชิงสถิติที่ผู้เขียนน�ำเสนอมาทั้งหมดข้างต้นนั้น อาจกล่าวได้ว่าเพื่อต้องการสื่อ
ให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันในฐานะทีเ่ ป็นสือ่ มวลชนทีม่ อี ทิ ธิพลในการสร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับ
ศาลรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนนั้นได้น�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่
และบ่อยครั้งเพียงใด ซึ่งข้อมูลในเชิงสถิติดังกล่าวถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการแสดงให้เห็นว่าความถี่ของ
การรายงานข่าวเกี่ยวกับผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญอาจมีผลต่อการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ แต่กระนั้นแม้ว่าหนังสือพิมพ์จะรายงานข่าวการวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญสม�่ำเสมอเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่ควรพิจารณานอกเหนือจากความถี่ในการ
น�ำเสนอข่าวนั่นคือ เนื้อหาข่าวที่หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันน�ำเสนอ ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ใน
ความส�ำคัญของปัญหาว่า “ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีเปรียบเสมือนน�้ำ แต่หนังสือพิมพ์
อาจน�ำไปเสนอข่าวเป็นกาแฟ” ดังนั้นในหัวข้อต่อไปผู้เขียนจะท�ำการวิเคราะห์รายละเอียดให้เห็นว่า
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันแต่ละชื่อฉบับน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญใน
แต่ละค�ำวินิจฉัยอย่างไร และในการน�ำเสนอข่าวดังกล่าวสอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่
ออกไปหรือไม่

บทวิ เ คราะห์ ก ารน� ำ เสนอข่ า วเกี่ ย วกั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของหนั ง สื อ พิ ม พ์
ภาษาไทยรายวัน
ส�ำหรับการวิเคราะห์การน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวัน กลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้เขียนได้ก�ำหนดประเด็นในวิเคราะห์ไว้ 3 ประเด็น คือ (1) ด้านความ
ครบถ้วนขององค์ประกอบค�ำวินจิ ฉัยโดยเปรียบเทียบระหว่างเนือ้ หาทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเผยแพร่กบั เนือ้ หา
ที่หนังสือพิมพ์น�ำเสนอข่าวว่าสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร (2) ด้านรูปแบบการน�ำเสนอข่าวของ
หนังสือพิมพ์ว่าในแต่ละค�ำวินิจฉัยนั้นหนังสือพิมพ์ใช้รูปแบบการน�ำเสนออย่างไร และ (3) ด้านความ
สอดคล้องของรายละเอียดเนื้อหาโดยเปรียบเทียบระหว่างเนื้อหาที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่กับเนื้อหาที่
หนังสือพิมพ์น�ำเสนอว่าสอดคล้องกันในสาระส�ำคัญหรือไม่
นอกจากนี้ในการน�ำเสนอเนื้อหาการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นนั้น ผู้เขียนใช้การเทียบเคียง
เนื้อหาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ได้แก่ เนื้อหาที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ (โดยเฉพาะในเอกสารข่าว)
กับเนื้อหาข่าวที่หนังสือพิมพ์น�ำเสนอในแต่ละชื่อฉบับ รวมถึงค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ประกาศ
34

Denis Mcquail and Sven Windahl, Communication Models for the study of mass communication, (London:
Longman, 1981), อ้างใน ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์, บทบาทหนังสือพิมพ์ต่อการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540, วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
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ลงในราชกิจจานุเบกษาด้วย อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละ
ค�ำวินิจฉัยจ�ำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบรายละเอียดของเนื้อหาระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่กับที่
หนังสือพิมพ์น�ำเสนอข่าว จึงอาจท�ำให้มีเนื้อหาการน�ำเสนอในหัวข้อนี้ค่อนข้างมากพอสมควร ดังนั้น
ผู้เขียนจึงขอสรุปเฉพาะสาระส�ำคัญของผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี้
(1) ส�ำหรับประเด็นด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบของค�ำวินจิ ฉัยโดยเปรียบเทียบระหว่าง
เนือ้ หาทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเผยแพร่กบั เนือ้ หาทีห่ นังสือพิมพ์นำ� เสนอข่าวว่าสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไรนัน้
พบว่า ในจ�ำนวน 19 ค�ำวินิจฉัย หนังสือพิมพ์กลุ่มตัวอย่างมีการน�ำเสนอข่าวที่มีเนื้อหาขององค์ประกอบ
สอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ในสาระส�ำคัญ จ�ำนวน 12 ค�ำวินิจฉัย โดยจ�ำนวนดังกล่าวอาจ
จ�ำแนกได้ว่ามีการน�ำเสนอข่าวโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ในทุกค�ำวินิจฉัยใน
อ�ำนาจหน้าที่นั้นๆ กล่าวคือ ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา
รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตัง้ (ล�ำดับที่ 7) มีจ�ำนวน 2 ค�ำวินจิ ฉัย และหนังสือพิมพ์น�ำเสนอข่าวโดย
มีเนื้อหาครบถ้วนสอดคล้องทั้ง 2 ค�ำวินิจฉัย เป็นต้น อาทิ ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด ได้แก่ ค�ำวินิจฉัยที่ 11/2552 ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาหรือ
กรรมาธิการมีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ ได้แก่ ค�ำวินิจฉัยที่ 14/2551 และ 14/2552
ค�ำวินจิ ฉัยเกีย่ วกับสมาชิกภาพหรือคุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองและกรรมการการเลือกตัง้
ได้แก่ ค�ำวินิจฉัยที่ 19/2552 และ 1/2553 และค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ ได้แก่ ค�ำวินิจฉัยที่ 6-7/2551
นอกจากนี้ในบางอ�ำนาจหน้าที่พบว่าหนังสือพิมพ์มีการน�ำเสนอข่าวที่มีเนื้อหาขององค์ประกอบ
ครบถ้วนในบางค�ำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ อาทิ ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างกฎหมาย มีการน�ำเสนอข่าวที่ครบถ้วนสอดคล้องจ�ำนวน 4 ค�ำวินิจฉัยจาก 7 ค�ำวินิจฉัย ได้แก่
ค�ำวินจิ ฉัยที่ 17/2552 และ 27-29/2554 และค�ำวินจิ ฉัยวินจิ ฉัยเกีย่ วกับมติหรือข้อบังคับพรรคการเมือง
พิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการใช้สิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองโดยมิได้เป็น
ไปตามวิถที างในรัฐธรรมนูญ มีการน�ำเสนอข่าวทีค่ รบถ้วนสอดคล้องจ�ำนวน 1 ค�ำวินจิ ฉัยจาก 3 ค�ำวินจิ ฉัย
ได้แก่ ค�ำวินิจฉัยที่ 16/2553
นอกจากค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ น� ำ เสนอเป็ น ข่ า วจะมี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งครบถ้ ว นในเชิ ง
องค์ประกอบข้างต้นแล้ว จากการศึกษายังพบว่า หนังสือพิมพ์มกี ารน�ำเสนอข่าวทีม่ เี นือ้ หาของค�ำวินจิ ฉัย
ไม่สอดคล้องกับที่ศาลเผยแพร่ จ�ำนวน 7 ค�ำวินิจฉัย โดยในจ�ำนวนดังกล่าวมีทั้งลักษณะของเนื้อหาที่
“ไม่สอดคล้อง” กับเอกสารข่าวที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ รวมทั้งยังเป็นลักษณะเนื้อหาที่ “นอกเหนือ”
ไปจากเอกสารข่าวทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ดว้ ย อาทิ ค�ำวินจิ ฉัยเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างกฎหมาย พบว่า มีเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนสอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ จ�ำนวน 1 ค�ำวินิจฉัย
162

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

ได้แก่ ค�ำวินิจฉัยที่ 8/2551 และยังมีการน�ำเสนอข่าวบางค�ำวินิจฉัยที่มีเนื้อหานอกเหนือไปจากที่
ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ จ�ำนวน 2 ค�ำวินิจฉัย ได้แก่ ค�ำวินิจฉัยที่ 16/2551 และ 17/2551 ค�ำวินิจฉัย
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ใช้บังคับแล้ว พบว่า มีเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนสอดคล้อง
กับที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ จ�ำนวน 1 ค�ำวินิจฉัย ได้แก่ ค�ำวินิจฉัยที่ 5/2551 ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับมติ
หรือข้อบังคับพรรคการเมือง พิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และการใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
ในทางการเมื อ งโดยมิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามวิ ถี ท างในรั ฐ ธรรมนู ญ พบว่ า มี เ นื้ อ หาที่ น อกเหนื อ ไปจากที่
ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ในเอกสารข่าว จ�ำนวน 2 ค�ำวินิจฉัย ได้แก่ ค�ำวินิจฉัยที่ 25/2554 และ
26/2554 ค�ำวินิจฉัยคดีตามอ�ำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พบว่ามีเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนตามสอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ จ�ำนวน 1 ค�ำวินิจฉัย ได้แก่
ค�ำวินิจฉัยที่ 15/2553
หากวิเคราะห์จากข้อมูลดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ค�ำวินิจฉัยที่ได้รับการน�ำเสนอข่าวโดย
หนั ง สื อพิ มพ์ ภ าษาไทยรายวันที่มีเ นื้อหาไม่ครบถ้ วนสอดคล้ อ งหรื อ มี เ นื้ อ หาที่ นอกเหนื อ ไปจากที่
ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายก่อนการประกาศใช้บังคับและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับ
แล้ว และค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับพรรคการเมืองก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นค�ำวินิจฉัยที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท
ของศาลรัฐธรรมนูญทีม่ คี วามส�ำคัญต่อระบบการเมืองทัง้ สิน้ ทัง้ ค�ำวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างกฎหมายและบทบัญญัติของกฎหมายที่สะท้อนให้เห็นบทบาทในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน หรือค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทในการเสริมสร้างและ
รักษาเสถียรภาพของระบบการเมือง ดังนั้น การน�ำเสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีดังกล่าวของหนังสือพิมพ์
ที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้องหรือนอกเหนือจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ออกไป อาจส่งผลต่อการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญของผู้อ่านได้
นอกจากนี้ ยังพบว่าเนื้อหาขององค์ประกอบที่มักได้รับการน� ำเสนอเป็นข่าว “นอกเหนือ”
ไปจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่มากที่สุด คือ “เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย” ซึง่ ในการเผยแพร่บางค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ ไม่ได้มกี ารระบุเนือ้ หาของส่วนดังกล่าว
เอาไว้ในเอกสารข่าวแต่อย่างใด รวมถึงหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้มีการระบุให้ทราบว่าถึงวิธีการเผยแพร่หรือ
แหล่งที่มาของเนื้อหาที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ค�ำวินิจฉัยที่ 16/2551, 17/2551,
25/2554 และ 26/2554 โดยหนังสือพิมพ์มักน�ำเสนอเนื้อหาดังกล่าวโดยอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลว่า
มาจาก “รายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญ” บ้าง หรือมาจาก “แหล่งข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญ” บ้าง ซึ่ง
เนือ้ หาดังกล่าวผูเ้ ขียนได้ตงั้ เป็นข้อสังเกตไว้วา่ อาจน�ำไปสูค่ วามน่าเชือ่ ถือทีม่ ตี อ่ ผลการวินจิ ฉัยคดีของศาล
รัฐธรรมนูญของผู้อ่านได้
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(2) ส�ำหรับประเด็นด้านรูปแบบการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ในแต่ละค�ำวินจิ ฉัยว่าใช้รปู แบบ
ที่เป็นองค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ในการน�ำเสนอข่าวอย่างไรนั้น พบว่า หนังสือพิมพ์ใช้รูปแบบการ
น�ำเสนอข่าวโดยจัดวางพื้นที่ข่าว รวมถึงใช้รูปแบบซึ่งส่วนใหญ่เน้นให้ความส�ำคัญกับเนื้อหาของ
ค�ำวินิจฉัยในส่วนที่เป็น “ผลการวินิจฉัย” โดยใช้รูปแบบการน�ำเสนอข่าวในหน้าแรกในลักษณะทั้งที่
เป็นการพาดหัวข่าว หัวข่าวรอง หรือเนือ้ ข่าว เช่น ค�ำวินจิ ฉัยที่ 5/2551, 6-7/ 2551, 11/2552, 15/2553,
16/2553 และ 27-29/2554 เป็นต้น ซึ่งค�ำวินิจฉัยดังกล่าวหนังสือพิมพ์จะน�ำเสนอเป็นข่าวในหน้าแรก
ทุกชื่อฉบับ ทั้งนี้ ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า การใช้รูปแบบการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์โดยการเปิดพื้นที่
ให้กับเนื้อหาข่าวโดยการเน้นให้ผู้อ่านเห็นถึงผลการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์
ถือว่าเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เนื่องจากองค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ในส่วนที่เป็นการ
พาดหัวข่าวนั้น ถือว่าเป็นส่วนที่ท�ำหน้าที่ในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน และนอกจากการ
น�ำเสนอข่าวในหน้าแรกดังกล่าวแล้วหนังสือพิมพ์ยังมีการใช้รูปแบบการน�ำเสนอข่าวภายในหน้าในของ
หนังสือพิมพ์ ในลักษณะหัวตอนหน้าในและเนื้อข่าวหน้าในด้วย เพื่อระบุให้ผู้อ่านทราบว่า รายละเอียด
ของเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในส่วนใดของฉบับและมีรายละเอียดของ
เนื้อข่าวที่ต่อมาจากข่าวหน้าแรกอย่างไร
นอกจากหนังสือพิมพ์จะให้ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอเนื้อหาของ “ผลการวินิจฉัย” โดยใช้
รูปแบบการน�ำเสนอในหน้าแรกแล้วยังพบว่า หนังสือพิมพ์ยังให้ความส�ำคัญกับ “เหตุผลที่ในการวินิจฉัย
ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย” ด้วย โดยหนังสือพิมพ์มักใช้รูปแบบการน�ำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็น
เนื้อข่าวหน้าในเสียส่วนใหญ่ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนที่ขยายความและให้
รายละเอียดเกี่ยวกับผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญในคดีต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่เสริมสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผอู้ า่ นในผลการวินจิ ฉัยคดีได้มากกว่าการรับรูแ้ ต่เพียงเฉพาะเนือ้ หาในส่วนทีเ่ ป็นผลการ
วินจิ ฉัยหรือการลงมติเพียงอย่างเดียว และส�ำหรับการน�ำเสนอเนือ้ หาข่าวขององค์ประกอบอืน่ ๆ ไม่วา่ จะ
เป็นความเป็นมาหรือค�ำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา และบทบัญญัติและข้อกฎหมาย
พบว่า หนังสือพิมพ์มีการระบุเนื้อหาดังกล่าวเพียงไม่กี่ค�ำวินิจฉัยเท่านั้น และน�ำเสนอเนื้อหาดังกล่าวได้
สอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ในเอกสารข่าว รวมถึงใช้รูปแบบการน�ำเสนอเป็นเนื้อข่าวหน้าใน
เป็นส่วนใหญ่ อาทิ ค�ำวินิจฉัยที่ 14/2551 หนังสือพิมพ์ได้น�ำเสนอเนื้อหาของส่วนที่เป็นความเป็นมา
หรือค�ำกล่าวหาเป็นเนื้อข่าวหน้าใน เช่นเดียวกับค�ำวินิจฉัยที่ 16/2551 และค�ำวินิจฉัยที่ 17/2551
หรือค�ำวินิจฉัยที่ 17/2552 หนังสือพิมพ์ได้น�ำเสนอเนื้อหาของส่วนที่เป็นสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
พิจารณาเป็นเนื้อข่าวหน้าใน เป็นต้น อย่างไรก็ดี นอกจากหนังสือพิมพ์จะใช้รูปแบบการน�ำเสนอข่าว
ผลการวินิจฉัยคดีที่แตกต่างกันในแต่ละค�ำวินิจฉัยแล้ว ยังพบว่า ในบางค�ำวินิจฉัยนั้นหนังสือพิมพ์
มีการน�ำเสนอเนือ้ หาทีเ่ ป็นรายละเอียดของค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ โดยแยกเป็นส่วนเนือ้ หาเฉพาะออก
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จากเนื้อข่าวปกติโดยจัดท�ำเป็นสกู๊ปข่าวภายในหน้าในของหนังสือพิมพ์ เช่น ค�ำวินิจฉัยที่ 6-7/2551,
11/2552, 15/2553 และ 16/2553 เป็นต้น
(3) ส�ำหรับประเด็นด้านความสอดคล้องของรายละเอียดเนือ้ หาเมือ่ เปรียบเทียบระหว่างเนือ้ หา
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเผยแพร่กบั เนือ้ หาทีห่ นังสือพิมพ์นำ� เสนอข่าวว่าสอดคล้องตรงกันในสาระส�ำคัญหรือไม่
นั้น พบว่า หนังสือพิมพ์ที่น�ำเสนอเนื้อหาข่าวเฉพาะในส่วนที่เป็น “ผลการวินิจฉัยหรือการลงมติ”
เพียงอย่างเดียวจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ในเอกสารข่าวในสาระส�ำคัญ ทั้งนี้
การน�ำเสนอข่าวทีม่ เี นือ้ หาเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็นผลการวินจิ ฉัยเพียงอย่างเดียวถือว่าเป็นองค์ประกอบทีง่ า่ ย
ต่อการน�ำเสนอข่าวและท�ำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้ง่ายที่สุด
ซึง่ การน�ำเสนอข่าวในลักษณะเช่นนีพ้ บได้ในค�ำวินจิ ฉัยเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
เช่น ค�ำวินจิ ฉัยที่ 17/2552 และค�ำวินจิ ฉัยที่ 27-29/2554 และค�ำวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยมติขอ้ บังคับ
พรรคการเมือง พิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการใช้สิทธิและเสรีภาพในทาง
การเมืองโดยมิได้เป็นไปตามวิถที างในรัฐธรรมนูญ เช่น ค�ำวินจิ ฉัยที่ 25/2554 และค�ำวินจิ ฉัยที่ 26/2554
เป็นต้น
นอกจากนี้ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีที่เกิดขึ้นในวันเดียวกัน
หลายค�ำวินิจฉัย และผลการวินิจฉัยหรือการลงมติในแต่ละค�ำวินิจฉัยดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกัน
รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญใช้การเผยแพร่โดยรวมหลายค�ำวินจิ ฉัยในเอกสารข่าวฉบับเดียวกัน เช่น ค�ำวินจิ ฉัย
ที่ 16/2551 กับค�ำวินิจฉัยที่ 17/2551 ที่เผยแพร่ในเอกสารข่าวฉบับเดียวกันคือ ฉบับที่ 22/2551 หรือ
ค�ำวินจิ ฉัยที่ 25/2554 กับค�ำวินจิ ฉัยที่ 26/2554 ทีเ่ ผยแพร่ในเอกสารข่าวฉบับเดียวกัน คือ ฉบับที่ 4/2554
กรณีดงั กล่าวพบว่า หนังสือพิมพ์ใช้วธิ กี ารน�ำเสนอข่าวโดย “รวบ” เอาผลการวินจิ ฉัยคดีในหลายค�ำวินจิ ฉัย
เป็นข่าวเดียวกัน และน�ำเสนอเนื้อหาดังกล่าวโดยใช้องค์ประกอบเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ในการเผยแพร่
ผลการวินิจฉัยคดีในค�ำวินิจฉัยที่ 16/2551 และค�ำวินิจฉัยที่ 17/2551 ซึ่งเป็นค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย โดยศาลได้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างพระราชบัญญัติส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... (ค�ำวินิจฉัยที่ 16/2551) และ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. .... (ค�ำวินิจฉัยที่ 17/2551) โดยทั้งสองค�ำวินิจฉัยมีผลการวินิจฉัยเหมือนกัน คือ
ร่างกฎหมายแต่ละฉบับดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญและเป็นอันตกไปทั้งฉบับ โดยผลการวินิจฉัยดังกล่าว
ได้เผยแพร่ในเอกสารข่าวฉบับที่ 22/2551 ซึ่งในการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญใน
เอกสารข่าวดังกล่าวนั้นได้มีแยกเนื้อหาของผลการวินิจฉัยคดีในแต่ละค�ำวินิจฉัยออกจากกันเป็นหัวข้อ
อย่างชัดเจน แต่ในการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กลับน�ำเสนอข่าวโดยใช้การระบุเนื้อหาข่าวว่า
“ร่าง พ.ร.บ. ทัง้ 2 ฉบับ ตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ” แทนการระบุรายละเอียด
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ของผลการวินจิ ฉัยในแต่ละร่างกฎหมายว่าเป็นอย่างไร ยิง่ กว่านัน้ หนังสือพิมพ์บางฉบับมีการน�ำเสนอข่าว
โดยระบุเนือ้ หาเฉพาะผลการวินจิ ฉัยร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึง่ เท่านัน้ ซึง่ การน�ำเสนอเนือ้ หาในลักษณะ
เช่นนี้อาจสร้างความสับสนและเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้กับผู้อ่านได้
นอกจากการน�ำเสนอข่าวในกรณีข้างต้นแล้ว จากการศึกษาวิเคราะห์ยังพบว่า ในกรณีการน�ำ
เสนอข่าวผลการวินิจฉัยคดีในค�ำวินิจฉัยเดียวกันแต่มีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยหลายประเด็น เช่น
ค�ำวินิจฉัยที่ 6-7/2551 และค�ำวินิจฉัยที่ 11/2552 การน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์มักมีเนื้อหาข่าวที่
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน โดยหนังสือพิมพ์มีแนวโน้มที่จะน�ำเสนอเนื้อหาไม่ครบถ้วนสอดคล้องกับเนื้อหาที่
ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ในเอกสารข่าว กล่าวคือ หนังสือพิมพ์มีแนวโน้มที่จะน�ำเสนอเนื้อหาผลการ
วินจิ ฉัยของศาลเพียงประเด็นใดประเด็นหนึง่ เท่านัน้ หรือบางกรณีมกี ารระบุเนือ้ หาการลงมติของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละประเด็นคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีในการวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่มีการก�ำหนดประเด็นการพิจารณาไว้หลายประเด็น ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 50 ก�ำหนดว่า ศาลจะต้องลงมติในทุกประเด็นที่ได้
ก�ำหนดไว้ ดังนั้น กรณีที่การวินิจฉัยมีการก�ำหนดประเด็นการพิจารณาหลายประเด็น ในค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีผลการวินิจฉัยหรือผลการลงมติในทุกประเด็นด้วย ตัวอย่างเช่น ค�ำวินิจฉัย
ที่ 6-7/2551 ศาลได้ก�ำหนดประเด็นที่ต้องวินิจฉัยไว้ 2 ประเด็นว่า (1) แถลงการณ์ร่วมไทย – กัมพูชา
ฉบับวันที่ 18 มิถนุ ายน 2551 เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ และ (2) หากเป็นหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่ โดยในประเด็นว่าเป็นหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในประเด็นที่ว่าหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วมีมติ
เสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 เสียง แต่กระนั้นในการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กลุ่มตัวอย่างบางฉบับกลับมี
เนื้อหาที่ระบุการลงมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสลับประเด็นกัน กรณีนี้จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่
หนังสือพิมพ์มีการน�ำเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง
นอกจากหนังสือพิมพ์จะน�ำเสนอข่าวเกีย่ วกับค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะต่างๆ แล้ว
ยังมีการน�ำเสนอเนื้อหาข่าวที่เป็นความเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการวินิจฉัยคดีอีกด้วย ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์มีการน�ำเสนอเนื้อหาที่เป็นความเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการวินิจฉัย
คดีของศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 8 ค�ำวินิจฉัย โดยในจ�ำนวนดังกล่าวสามารถจ�ำแนกได้ว่าเป็นค�ำวินิจฉัย
เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย จ�ำนวน 2 ค�ำวินจิ ฉัย คือ ค�ำวินจิ ฉัยที่ 16/2551 และ
ค�ำวินิจฉัย 17/2551 ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด
จ�ำนวน 1 ค�ำวินิจฉัย คือ ค�ำวินิจฉัยที่ 11/2552 ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับมติข้อบังคับพรรคการเมือง พิจารณา
อุทธรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการใช้สิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองโดยมิได้เป็นไปตาม
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

วิถีทางในรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 2 ค�ำวินิจฉัย คือ ค�ำวินิจฉัยที่ 16/2553 และค�ำวินิจฉัยที่ 26/2554
และค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ จ�ำนวน
2 ค�ำวินจิ ฉัย คือ ค�ำวินจิ ฉัยที่ 6-7/2551 และค�ำวินจิ ฉัยเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมายพรรคการเมือง
จ�ำนวน 1 ค�ำวินิจฉัย คือ ค�ำวินิจฉัยที่ 15/2553
จากข้อมูลข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ผลการวินิจฉัยที่มักมีการน�ำเสนอความเห็นของผู้เกี่ยวข้องมัก
เป็นค�ำวินจิ ฉัยทีแ่ สดงให้เห็นถึงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อาทิ ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและบทบัญญัติของกฎหมาย และ
บทบาทในการเสริมสร้างและรักษาเสถียรภาพของระบบการเมือง อาทิ ค�ำวินจิ ฉัยเกีย่ วกับพรรคการเมือง
อย่างไรก็ดี ผูเ้ ขียนมีขอ้ สังเกตว่า ค�ำวินจิ ฉัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพรรคการเมือง โดยเฉพาะค�ำวินจิ ฉัยที่ 15/2553
และค�ำวินิจฉัยที่ 16/2553 หรือที่รู้จักกันว่าเป็นค�ำวินิจฉัย “คดียุบพรรคประชาธิปัตย์” ถือเป็นผลการ
วินิจฉัยคดีที่หนังสือพิมพ์น�ำเสนอความเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการวินิจฉัยคดีทั้งในลักษณะที่เป็น
ความเห็นเชิงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อผลการวินจิ ฉัยคดีมากกว่าผลการวินจิ ฉัยคดีตามอ�ำนาจหน้าทีอ่ นื่
ซึ่งความเห็นดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสนใจของสังคมที่มีต่อผลการ
วินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และยังสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาของสังคมที่มีต่อผลการวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญด้วย ซึง่ ในแง่หนึง่ ศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำเอาความคิดเห็นดังกล่าวไปเป็นข้อมูลในการ
เผยแพร่และสร้างความเข้าใจในผลการวินิจฉัยคดีเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนได้ด้วย
นอกจากหนังสือพิมพ์จะน�ำเสนอเนื้อหาความเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังพบว่า มีการน�ำเสนอเนื้อหาผลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการ
วินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ผลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการ
วินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาป้อนกลับ (Feedback) ของสังคมซึ่ง
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม (Environment) ในระบบการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาล
รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยตัดสินคดีได้เป็นอย่างดี เช่น ในค�ำวินิจฉัยที่ 16/2553 ทั้งนี้ เนื่องจากการเผยแพร่
ผลการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการกระท�ำผ่านสือ่ มวลชนในลักษณะทีเ่ ป็นการสือ่ สารทางเดียว
(One – way communication) ศาลจึงไม่สามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยาของสังคมที่มีต่อผลการวินิจฉัยดัง
กล่าวในลักษณะทีเ่ ป็นสหสัมพันธ์ได้ ดังนัน้ เนือ้ หาทีห่ นังสือพิมพ์นำ� เสนอให้เห็นถึงผลส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนทีม่ ตี อ่ ศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงถือว่าเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการปรับบทบาทและปฏิบตั ิ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า จากแนวคิดที่ผู้เขียนได้น�ำเสนอไว้เกี่ยวกับการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสาร
แบบสองชั้น หรือ “Double Process of Agenda-setting” ที่แสดงให้เห็นว่า ทั้งผู้ปฏิบัติการทางการ
เมืองและสื่อมวลชนต่างก็มีอ�ำนาจในการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารหรือ “เนื้อหาสาระ” ของสิ่งที่
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ต้องการจะน�ำเสนอได้ อย่างไรก็ดีในชั้นของการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญนั้น แม้ว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถก�ำหนดเนื้อหาสาระของผลการวินิจฉัยคดีที่จะเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนได้
แต่จากการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า ไม่มีหลักประกันว่าหนังสือพิมพ์จะน�ำเนื้อหาตาม
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ไปน�ำเสนอเป็นข่าวอย่างครบถ้วนทัง้ หมด ดังจะเห็นได้จากการทีห่ นังสือพิมพ์
ยังมีการน�ำเสนอเนื้อหาข่าวที่นอกเหนือจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่หรือมีเนื้อหาที่ผิดพลาดคลาด
เคลือ่ นจากข้อเท็จจริง เพราะในบางกรณีศาลรัฐธรรมนูญสือ่ สารออกไปเป็น “น�ำ้ ” หนังสือพิมพ์กน็ ำ� เสนอ
ข่าวดังกล่าวเป็น “น�ำ้ ” ในขณะทีบ่ างกรณีศาลรัฐธรรมนูญสือ่ สารออกไปเป็น “น�ำ้ ” แต่หนังสือพิมพ์กลับ
น�ำเสนอข่าวดังกล่าวเป็น “กาแฟหรือเหล้า” ได้เช่นกัน แล้วแต่กรณี
นอกจากนีก้ ารให้ความส�ำคัญต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ยงั มีผล
ต่อการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนต่อเหตุการณ์นั้นด้วย ดังนั้นหากผลการวินิจฉัยคดีใดถูกน�ำเสนอ
เป็นข่าวบ่อยครัง้ หรือหลายวันจนท�ำให้รสู้ กึ ว่าเป็นเหตุการณ์ทมี่ คี วามส�ำคัญ การน�ำเสนอข่าวทีส่ อดคล้อง
และถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นย่อมสร้างการเปิดรับ รับรู้ และจดจ�ำให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ใช้อ�ำนาจในการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสารในขั้นต้น
ก่อนที่จะน�ำเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชน ก็ควรมีการก�ำกับดูแลในขั้นตอนของการปฏิบัติโดยควรตรวจสอบ
เนื้อหาของสิ่งที่ต้องการจะเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบก่อน รวมถึงควรก�ำหนดขั้นตอน
และวิธกี ารติดตามแก้ไขกรณีทสี่ อื่ มวลชนน�ำเสนอข่าวทีผ่ ดิ พลาดอย่างทันท่วงที ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันการเกิด
ความเข้าใจทีผ่ ดิ พลาดในผลการวินจิ ฉัยคดีของประชาชนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการน�ำเสนอข่าวของสือ่ มวลชน
ในอนาคต ซึง่ จะมีผลต่อการรับรูข้ องประชาชนเกีย่ วกับบทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญอัน
จะน�ำไปสู่ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญในที่สุด

สรุปและข้อเสนอแนะ
ตามที่ผู้เขียนได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าต้องการศึกษาการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน รวมถึงวิเคราะห์วา่ การน�ำเสนอข่าวดังกล่าวสอดคล้อง
กับทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีกระบวนการเผยแพร่ไปยังสาธารณะหรือไม่ ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำผลการวิเคราะห์ไปก�ำหนด
เป็นข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ในอนาคตนั้ น จากการศึ ก ษาข้ า งต้ น อาจสรุ ป ได้ ว ่ า การน� ำ เสนอข่ า วเกี่ ย วกั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันกลุม่ ตัวอย่างได้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญของ
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ โดยการน�ำเสนอข่าวค�ำวินจิ ฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละอ�ำนาจหน้าทีม่ คี วามแตกต่างกันทัง้ ในเชิงจ�ำนวนค�ำวินจิ ฉัยในแต่ละอ�ำนาจหน้าที่
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

และในเชิงความถี่หรือจ�ำนวนวันในการน�ำเสนอข่าว แต่กระนั้นความแตกต่างดังกล่าว ไม่ได้สะท้อนให้
เห็นว่าหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันแต่ละชื่อฉบับมีจุดยืนในการน�ำเสนอข่าวที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ปัจจุบันหนังสือพิมพ์มีแนวโน้มที่จะน�ำเสนอข่าวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ดี การให้
ความส�ำคัญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันต่อการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมมีผลต่อการเปิดรับ รับรู้ และจดจ�ำของประชาชนผู้อ่านเกี่ยวกับบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ หากหนังสือพิมพ์น�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโดยเน้นให้
ความส�ำคัญกับค�ำวินจิ ฉัยตามอ�ำนาจหน้าทีใ่ ดหน้าทีห่ นึง่ ก็อาจส่งผลให้ประชาชนจดจ�ำว่าศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจหน้าที่เช่นนั้น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างผลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ แสดงให้เห็นว่ายังมีความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
ที่คลาดเคลื่อน และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ในอนาคต
นอกจากนี้จากการศึกษายังก่อให้เกิดความตระหนักว่า ในการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น “เอกสารข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” (Press release) กลายเป็นสิ่งที่มีความ
ส�ำคัญในกระบวนการเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากภายหลังทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
ได้เผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีแล้ว สือ่ มวลชนมักน�ำเนือ้ หาทีศ่ าลได้เผยแพร่ในเอกสารข่าวไปใช้เป็นพืน้ ฐาน
ของเนื้อหาข่าวในหนังสือพิมพ์ ดังสะท้อนให้เห็นได้จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างเนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์กับที่เนื้อหาที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ในเอกสารข่าว และถึงแม้ว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีโดยใช้วิธีการแถลงข่าวร่วมกับการแจกเอกสารข่าวใน
บางค�ำวินิจฉัยก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวที่หนังสือพิมพ์น�ำเสนอกับเนื้อหาที่ศาลเผยแพร่ใน
เอกสารข่าวแล้วพบว่ามีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันในสาระส�ำคัญ และในกรณีที่มีการน�ำเสนอข่าวของ
หนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหานอกเหนือไปจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ในเอกสารข่าวจะพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นค�ำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้การเผยแพร่โดยการแจกเอกสารข่าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้น
เนือ้ หาข่าวทีห่ นังสือพิมพ์นำ� เสนอทีม่ ลี กั ษณะนอกเหนือไปจากเนือ้ หาทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ดงั กล่าว
จึงเป็นสิ่งที่ควรตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของแหล่งข่าวรวมถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวด้วย
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ยั ง พบว่ า นอกจากจะน� ำ เสนอข่ า วเกี่ ย วกั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันกลุม่ ตัวอย่างยังน�ำเสนอเนือ้ หาข่าวทีเ่ ป็นความเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องทีม่ ตี อ่ ผล
การวินจิ ฉัยคดีอกี ด้วย ซึง่ ความเห็นดังกล่าวผูเ้ ขียนเห็นว่าเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสนใจของ
สังคมทีม่ ตี อ่ ผลการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และนับเป็นปฏิกริ ยิ าป้อนกลับ (Feedback) ของสังคม
ซึง่ ถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของสภาพแวดล้อม (Environment) ในระบบการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากทีศ่ าล
รัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยตัดสินคดีได้เป็นอย่างดี ซึง่ จากการเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่
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เป็นการกระท�ำผ่านสื่อมวลชนในลักษณะที่เป็นการสื่อสารทางเดียว (One – way communication)
ศาลจึงไม่สามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยาของสังคมที่มีต่อผลการวินิจฉัยดังกล่าวในลักษณะที่เป็นสหสัมพันธ์ได้
ดังนั้น เนื้อหาที่หนังสือพิมพ์น�ำเสนอให้เห็นถึงความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องรวมถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำเอาความคิดเห็นดังกล่าวไปเป็นข้อมูล
ในการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในผลการวินิจฉัยคดีเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนได้ด้วย
ในระบบการเมืองไทยนั้นทุกองค์กรจ�ำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารซึ่งถือว่าเป็นการปฏิสัมพันธ์ขั้น
พืน้ ฐานภายในระบบการเมือง ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรหนึง่ ในระบบการเมืองทีใ่ ช้อำ� นาจตุลาการ
และมีหน้าที่ในการตัดสินความ (Policy Adjudication) ก็มีความจ�ำเป็นที่จะต้องสื่อสารเพื่อท�ำความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมักมีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสถานะและการด�ำรงอยู่ขององค์กรและบุคลากรในระบบการเมือง เนื่องจาก
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันทุกองค์กร จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ทกี่ ารปฏิบตั หิ น้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระบบการเมือง ดังนั้นกระบวนการสื่อสารที่
ศาลรัฐธรรมนูญสร้างขึน้ เพือ่ ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับผลการวินจิ ฉัยคดีจงึ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและน�ำมา
ซึ่งความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นสิ่งที่มีผล
ต่อสถานะและการด�ำรงอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรหนึ่งในระบบการเมือง
แต่กระนั้นกระบวนการสื่อสารของศาลรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองกลับจ�ำเป็นต้องอาศัย
สื่อมวลชนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีไปยังสาธารณะ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงความส�ำคัญของสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่น�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีม่ เี นือ้ หาในลักษณะแตกต่างกันในแต่ละอ�ำนาจหน้าที่ ซึง่ แม้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีกระบวนการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีก็ตาม แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าในการน�ำเสนอข่าวของ
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันนั้น หนังสือพิมพ์จะน�ำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้
เผยแพร่ไปน�ำเสนอเป็นเนื้อหาข่าวที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด เมื่อเป็นเช่นนี้การ
น�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการเปิดรับ รับรู้ และจดจ�ำของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อันจะน�ำไปสู่
ความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต ดังนั้น
ในการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ จึงควรมีการตรวจสอบเนื้อหาของสิ่งที่จะเผยแพร่
ให้ชัดเจนถูกต้องและครอบคลุมกับข้อเท็จจริงให้มากที่สุดก่อนที่จะผ่านกระบวนการเผยแพร่ไปยัง
สื่อมวลชน
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์สำ� คัญของการศึกษาในครัง้ นี้ นอกจากจะเป็นการศึกษาการน�ำเสนอข่าว
เกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันแล้ว ผู้เขียนยังต้องการที่จะเสนอ
แนะแนวทางในการยกระดับการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ ในอนาคต ซึง่ จากข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการศึกษาดังกล่าว จะเห็นว่า ในการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวันเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญยังมีเนื้อหาข่าวที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจาก
ข้อเท็จจริงอยูบ่ า้ ง แต่กระนัน้ ผูเ้ ขียนได้ตระหนักถึงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะทีเ่ ป็นผูท้ มี่ อี ำ� นาจ
ในการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสาร (Agenda – Setting) ชั้นต้น ที่สามารถก�ำหนดเนื้อหาสาระของ
สิ่ ง ที่ ต ้ อ งการเผยแพร่ ไ ปยั ง สื่ อ มวลชน แม้ ว ่ า จะไม่ มี ห ลั ก ประกั น ว่ า สื่ อ มวลชนจะน� ำ เนื้ อ หาตามที่
ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ไปน�ำเสนอเป็นข่าวได้อย่างสอดคล้องก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ศึกษาเห็นว่าควร
ตระหนักถึงนั่นคือ ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะก�ำหนดเนื้อหาของ “สาร” ที่ต้องการเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ
ควรมีกระบวนการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญเสียก่อน เพื่อให้สื่อมวลชนมีพื้นฐานที่จะสามารถใช้ในการน� ำเสนอข่าวเกี่ยวกับผลการ
วินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยมิตอ้ งยึดโยงเฉพาะเนือ้ หาทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ในเอกสารข่าว
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ดังนั้น จากผลการศึกษาดังกล่าวผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญที่จะน�ำไปใช้ใน
การปรับปรุงและยกระดับกระบวนการเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต โดยอาจ
แบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรการทางการบริหารและมาตรการทางกฎหมาย ดังนี้
ข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรการทางการบริหาร: ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 217 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมี “ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ท�ำหน้าที่เป็น
หน่วยธุรการในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีเลขาธิการส�ำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
กระบวนการสื่อสารระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับสื่อมวลชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอ
แนะซึ่งเป็นมาตรการทางการบริหารเพื่อเสนอให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาน�ำไปปฏิบัติดังนี้
1) ควรเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของศาลรัฐธรรมนูญ โดยควร
เน้นให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีและ
กิจการอื่นของศาลรัฐธรรมนูญ การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารที่สื่อมวลชนน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ศาลรัฐธรรมนูญ และการท�ำความเข้าใจกับสาธารณะกรณีที่สื่อมวลชนมีการน�ำเสนอข่าวที่ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยมาตรการทางการบริหารดังกล่าวอาจก�ำหนดให้เป็นภารกิจ
เพิม่ เติมของหน่วยงานภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับงานด้านการประชาสัมพันธ์
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นอกจากนี้ ส�ำหรับการเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีและกิจการอืน่ ของศาลรัฐธรรมนูญ ควรก�ำหนด
ให้มีรูปแบบหรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน โดยเฉพาะผลการวินิจฉัยคดีที่เป็นที่สนใจของสังคม
ดังตัวอย่างที่พบจากการศึกษาวิเคราะห์ เช่น ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่นอกจากหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวันจะให้ความส�ำคัญในการน�ำเสนอข่าวทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหาแล้ว ยังให้ความสนใจ
ในการน�ำเสนอข่าวจ�ำนวนหลายวันด้วย ดังนั้น การเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับคดีในลักษณะดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญอาจต้องก�ำหนดรูปแบบการเผยแพร่ให้ชัดเจนมากกว่าที่
จะเผยแพร่แต่เฉพาะผลการวินิจฉัยหรือผลการลงมติแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ เป็นการแสดงให้
เห็นถึงนัยทางอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดระเบียบวาระข่าวสาร (Agenda – setting)
ในชั้นต้น ก่อนที่จะท�ำการเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชน
2) ควรจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจขั้น
พืน้ ฐานเกีย่ วกับบทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญให้แก่สอื่ มวลชนทีร่ ายงานข่าวประจ�ำอยูท่ ี่
ศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญถือว่า
เป็นข้อมูลที่จ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้และทักษะเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเพื่อท�ำความเข้าใจ
พอสมควร ซึ่งหากสื่อมวลชนผู้ท�ำหน้าที่รายงานข่าวมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและ
อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในระดับหนึ่ง ก็จะสามารถท�ำความเข้ าใจในเนื้อหาสาระที่ศาล
รัฐธรรมนูญเผยแพร่ก่อนที่จะน�ำไปรายงานข่าวเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ควรสนับสนุนให้มกี ารสร้างความร่วมมือระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับสถาบันการศึกษาทีม่ กี าร
เรียนการสอนวิชานิตศิ าสตร์และรัฐศาสตร์ทวั่ ประเทศ โดยอาจท�ำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เพือ่ จัดตัง้ เป็นศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศและเครือข่ายของศาลรัฐธรรมนูญ โดยผูศ้ กึ ษามีขอ้ เสนอว่าอาจศึกษา
ต้นแบบการด�ำเนินการดังกล่าวจากศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Mahkamah Konstitusi) ซึง่
ได้มกี ารสร้างระบบเครือข่ายการประชุมทางไกลผ่านวิดโี อ (Video conference network) ขึน้ ในสถาบัน
การศึกษาด้านกฎหมาย จ�ำนวน 34 แห่งในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นศูนย์ในการถ่ายทอดสด
การไต่สวนและการพิจารณาคดีในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นช่องทางในการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้
โดยตรง35
อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาเห็นว่าเพื่อให้การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม การด�ำเนิน
การตามข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นมาตรการทางการบริหารควรจะต้องด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับข้อเสนอแนะทีเ่ ป็น
35

โปรดดู รายงานการศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ ประเทศอินโดนีเซียและศาลสูงสุด ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4 – 7
มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดโดย ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2556.
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มาตรการทางกฎหมายด้วย
ข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรทางกฎหมาย: นอกจากข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรการทางการบริหารที่
ผู้เขียนได้เสนอให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญน�ำไปพิจารณาเพื่อยกระดับกระบวนการเผยแพร่ผลการ
วินิจฉัยคดีและกิจการอื่นๆ ของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เพื่อให้การด�ำ เนินการตามข้อเสนอแนะที่เป็น
มาตรการทางการบริหารเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้เขียนมีความเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญควรมีการ
ก�ำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ใช้เป็นการเฉพาะส�ำหรับภารกิจดังกล่าว โดยเฉพาะ
ในกระบวนการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีและกิจการอื่นๆ ของศาลรัฐธรรมนูญต่อสื่อมวลชน ทั้งนี้ เพื่อ
ให้การด�ำเนินการดังกล่าวมีรูปแบบ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
อย่างไรก็ดแี ม้วา่ ปัจจุบนั ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการบังคับใช้ “ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2542” ก็ตาม แต่สาระส�ำคัญของระเบียบดังกล่าวก�ำหนดขึน้ เพือ่ ใช้ในการ
บริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเท่านัน้ อาทิ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กฎ ข้อบังคับต่างๆ ค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งระเบียบ
ดังกล่าวเป็นระเบียบที่ก�ำหนดขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
กับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่มิได้เป็นไปในลักษณะของการก�ำหนดหลัก
เกณฑ์และวิธีการในการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีและกิจการอื่นของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ดังนั้น
เพือ่ ให้มหี ลักเกณฑ์และวิธกี ารทีใ่ ช้สำ� หรับการเผยแพร่ผลการวินจิ ฉัยคดีและกิจการอืน่ ของศาลรัฐธรรมนูญ
จึงควรมีการก�ำหนดระเบียบหรือข้อบังคับของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นการเฉพาะส�ำหรับภารกิจดัง
กล่าว ผู้เขียนจึงได้ท�ำการยกร่าง “ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....”
ส�ำหรับร่างระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ผู้เขียนได้ท�ำการยกร่างโดยเทียบเคียงกับ
ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2542 และใช้ฐานจากข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาเป็นแนวทางในการยกร่าง โดยสาระส�ำคัญของร่างระเบียบศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวผูเ้ ขียน
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีและกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ ก�ำหนดให้มีคณะโฆษกเพื่อท�ำหน้าที่
เป็นผูแ้ ทนของศาลรัฐธรรมนูญในกระบวนการเผยแพร่ขอ้ มูลระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับสือ่ มวลชน และ
ก�ำหนดวิธีการเผยแพร่ข้อมูลที่ชัดเจน การเผยแพร่ข้อมูลผลการวินิจฉัยคดีว่าต้องมีเนื้อหาประกอบด้วย
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องค์ประกอบของค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญใดบ้าง และการเผยแพร่ขอ้ มูลผลการวินจิ ฉัยคดีในกรณีตา่ งๆ
เช่น กรณีที่ศาลวินิจฉัยคดียังไม่แล้วเสร็จและเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงกรณีที่ต้องเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดี
หลายๆ คดีในคราวเดียวกัน นอกจากนีย้ งั มีการก�ำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและติดตามการน�ำเสนอ
ข่าวผลการวินิจฉัยคดีของสื่อมวลชน รวมถึงการวิธีการด�ำเนินการแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนใน
การน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชนด้วย ทั้งนี้ ในการยกร่างระเบียบดังกล่าวผู้เขียนได้พิจารณาให้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นมาตรการทางการบริหารแล้ว เช่น การสนับสนุน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญโดย
การจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจของคณะกรรมการ
ชุ ด ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามร่ า งระเบี ย บดั ง กล่ า วว่ า จะก� ำ หนดนโยบายหรื อ การด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
อย่างไร เป็นต้น ซึ่งส�ำหรับรายละเอียดของร่างระเบียบศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวปรากฏอยู่ที่ตอนท้าย
ของบทความนี้
อย่างไรก็ดี ส�ำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรการทางการบริหารและมาตรการทางกฎหมาย
ดังกล่าว ผูเ้ ขียนมุง่ หวังเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในการ
เผยแพร่ผลการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ อันเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนในบทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการ
องค์กรหนึ่งในระบบการเมืองไทย ทัง้ นี้ เพื่อน�ำไปสูก่ ารสร้างความเชือ่ มัน่ ของประชาชนที่มตี ่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในกระบวนการยุตธิ รรมทางรัฐธรรมนูญ ให้สมกับค�ำขวัญของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ว่า “ยึดหลักนิติธรรม ค�้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”.
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-ร่างระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
____________
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน อาศัยอ�ำนาจตาม
ความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (11) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2542 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกหลักเกณฑ์และวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
		 “การเผยแพร่” หมายความว่า กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลรัฐธรรมนูญที่
กระท�ำระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับสื่อมวลชน
		 “ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
		 “การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ” หมายความว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากกระบวน
พิจารณา การพิจารณาคดี และการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
		 “กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ” หมายความว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการอื่น
ที่นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
หมวด 1
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อ 4 ให้มคี ณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละกิจการ
ของศาลรัฐธรรมนูญ หรือ “กผศ.” ประกอบด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธาน
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ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นที่ปรึกษา เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นรอง
ประธานกรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคดีและวิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้านละ 1 คน เป็นกรรมการ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทุกส�ำนัก เป็น
กรรมการ โดยให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
และผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 5 ให้ “กผศ.” มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
		 (1) เสนอนโยบายหรื อ มาตรการเกี่ ย วกั บ การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ศาลรัฐธรรมนูญ และกิจการอื่นของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 (2) ให้ค�ำแนะน�ำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และกิจการอื่นของ
ศาลรัฐธรรมนูญก่อนเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชน
		 (3) ให้คำ� แนะน�ำหรือเสนอความเห็นเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี าร ตลอดจนการปรับปรุง
กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และกิจการอื่นของศาลรัฐธรรมนูญไปยังสื่อมวลชน
		 (4) ให้ค�ำแนะน�ำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการด�ำเนิน
การตามระเบียบนี้
		 (5) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มอบหมาย
หมวด 2
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อ 6 ก�ำหนดให้มคี ณะโฆษก ซึง่ ประกอบด้วย เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหรือผูท้ ไี่ ด้รบั
มอบหมายจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหัวหน้าคณะโฆษก ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ และผู้
เชีย่ วชาญด้านการบริหาร หรือผูท้ ปี่ ระธานศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร เป็นโฆษก และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วยโฆษก ท�ำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญไปยังสื่อมวลชน
ข้อ 7 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ ให้กระท�ำ
โดยวิธีการแถลงข่าวและหรือแจกเอกสารข่าว (Press Release) หรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 การเผยแพร่ โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 7 ให้อยู่ในดุลพินิจของ
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาสั่งการ
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“สื่อ - ศาล - การเมือง” : ว่าด้วยการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน

ข้อ 9 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญตามข้อ 7
หรือข้อ 8 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องจัดให้มีขึ้น ณ ที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญ หรือสถานที่อื่นนอก
เหนือจากที่ท�ำการศาลรัฐธรรมนูญตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร 		
ข้อ 10 การเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญให้ดำ� เนินการตามวิธกี าร
ในข้อ 7 หรือข้อ 8 แล้วแต่กรณี โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่
		 (1) กรณีที่กระบวนการพิจารณาคดียังไม่แล้วเสร็จ ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญ ได้แก่ ขั้นตอนการด�ำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นแล้ว และ
ขั้นตอนการด�ำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญที่คาดว่าจะด�ำเนินการต่อไปจนกว่ากระบวนการพิจารณาคดี
จะแล้วเสร็จ
		 (2) กรณีทกี่ ระบวนการพิจารณาคดีเสร็จสิน้ แล้ว ในการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญ ได้แก่ ผลการวินจิ ฉัยหรือการลงมติ สรุปสาระส�ำคัญของเหตุผลทีศ่ าลใช้ใน
การวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และหรือส่วนอื่นๆ ของค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง ตามที่
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร
		 (3) กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตาม (1)
หรือ (2) มากกว่าหนึ่งเรื่อง ให้แยกข้อมูลของแต่ละเรื่องที่จะเผยแพร่ออกจากกันอย่างชัดเจนเป็น
กรณีๆ ไป
ข้อ 11 ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของศาลรัฐธรรมนูญให้ด�ำเนินการตามวิธีการใน
ข้อ 7 หรือข้อ 8 แล้วแต่กรณี โดยเนือ้ หาทีจ่ ะเผยแพร่ให้เป็นไปตามทีเ่ ลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นสมควร
หมวด 3
การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อ 12 ให้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วย
งานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อ 13 กรณีที่สื่อมวลชนรายงานข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
ทีค่ ลาดเคลือ่ นไปจากข้อมูลทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ตามข้อ 10 และข้อ 11 ให้กลุม่ งานประชาสัมพันธ์
รายงานเหตุดงั กล่าวให้เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทราบ และพิจารณาสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 14 กรณีเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ด�ำเนินการตามข้อ 13 ให้กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และกิจการของศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องตาม
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วิธีการที่ก�ำหนดไว้ในหมวด 2
ข้อ 15 ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ....

(

)
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๕๕/๒๕๕๖
วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

นายวิรตั น กัลยาศิริ

ระหวาง

ประธานรัฐสภา ที่ ๑ รองประธานรัฐสภา ที่ ๒
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒสิ ภา ที่ ๓ ถึงที่ ๓๘๑

ผูรอง

ผูถกู รอง

เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
นายวิรัตน กัลยาศิริ ผูรอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วา
ประธานรั ฐ สภา ผู ถู ก ร อ งที่ ๑ รองประธานรั ฐ สภา ผู ถู ก ร อ งที่ ๒ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ผูถูกรองที่ ๓ ถึงที่ ๓๘๑ กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ ไม ข อ เท็ จ จริ ง ตามคํ า ร อ ง
และเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
ผูรองอางวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ได ร ว มกั น เข าชื่ อ เสนอญัต ติ ขอแกไ ขเพิ่ ม เติม รั ฐ ธรรมนู ญ เป น ร า งรัฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย
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เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ตอผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองทั้งหมด
ไดรวมกันพิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาวในวาระที่สามแลว
โดยกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญดังกลาวมีผลเปนการกระทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๘ โดยผู ร อ งเห็ น ว า ในการประชุ ม ร ว มกั น ของรั ฐ สภาเพื่ อ พิ จ ารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่หนึ่ง คณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล คณะกรรมการ
ประสานงานพรรครวมฝายคาน และคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา (วิปสามฝาย) ไดตกลงรวมกัน
ในการพิจารณากอนลงมติเปนระยะเวลา ๓ วัน จํานวน ๓๔ ชั่วโมง โดยสมาชิกรัฐสภาไดดําเนินการ
ประชุ ม รว มกัน อยา งตอ เนื่อ ง จนถึ ง วัน ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๓.๔๕ นาฬิ ก า
มีผูเสนอญัตติเพื่อขอปดอภิปราย ซึ่งในขณะนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตยทักทวง
และชี้แจงวายังไมสามารถปดการอภิปรายได เนื่องจากฝายคานยังมีเวลาในการอภิปรายอีกกวา ๘ ชั่วโมง
แตผูถูกรองที่ ๑ ไดสั่งใหปดการอภิปราย และดําเนินการเพื่อใหมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งในทันที
อันเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความไมเปนกลาง ขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๗ วรรคสอง
ประกอบมาตรา ๑๒๕ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๔๗ และขอ ๕๙ วรรคสอง
และภายหลัง จากที่ มีการแตง ตั้ง คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณารางรัฐ ธรรมนูญแกไ ขเพิ่ม เติม ดังกลาว
ผูถูกรองที่ ๑ ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐสภาจงใจใชอํานาจหนาที่โดยขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
กลาวคือ ในการพิจารณาเพื่อกําหนดเวลาการแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มีผูเสนอญัต ติ
เปนอยางอื่นแตกตางจากที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมของรัฐสภา ซึ่งตองใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
แตผูถูกรองที่ ๑ กลับวินิจฉัยใหถือกําหนดเวลาการแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน
ตามข อ บั ง คั บ การประชุ ม รั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข อ ๙๖ โดยไม มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ทํ า ให ต อ งมี
การกําหนดใหมีการประชุม รัฐ สภาเพื่อลงมติเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการแปรญัต ติใหมอีกครั้ ง ในวัน ที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาเสียงสวนใหญเห็นดวยกับกําหนดวันแปรญัตติ ๑๕ วัน
แตผูถูกรองที่ ๑ กลับใหนับยอนไปตั้งแตวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทําใหกําหนดเวลาในการยื่นคําแปรญัตติ
ตองกระทําภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเปนการใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา
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พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๖ ขอ ๑๗ ขอ ๕๒ และขอ ๙๖ นอกจากนี้ การพิจารณาและลงมติรางรัฐธรรมนูญ
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๓ ในวาระที่ ส อง เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ ซึ่ ง เป น การพิ จ ารณา
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ปรากฏวาประธานที่ประชุมรัฐสภาไดใหสมาชิกลงมติทีละวรรค
มิใชเปนรายมาตรา จึงเปนการขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๙๙ และขอ ๑๐๑
สําหรับการแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญดังกลาวมีความมุงหมายที่จะจํากัดอํานาจของรัฐสภา
และเพิ่มอํานาจใหฝายบริหารในการทําหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
โดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา อีกทั้งเปนการเพิ่มอํานาจใหแกฝายบริหารในการทําหนังสือสัญญา
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญกับนานาประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศได
โดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยคงไวเพียงหนังสือสัญญาที่มีบทใหเปดเสรีดานการคาหรือ
การลงทุ น เท า นั้ น ที่ ฝ า ยบริ ห ารจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ สภาเสี ย ก อ น ผู ร อ งเห็ น ว า
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ อันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
ผูรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและมีคําสั่ง ดังนี้
(๑) ขอใหสั่งคุมครองชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉิน ใหระงับการนํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
(๒) ขอให สั่ ง ให ผู ถู ก ร องทั้ ง หมดเลิ ก การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐)
(๓) ขอใหสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ทุกขั้นตอน นับตั้งแตการพิจารณาของรัฐสภา
ในวาระที่หนึ่ง เปนตนมา
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ประเด็ น ที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญ ตองพิจ ารณาเบื้องตน มีวา คํา รองของผูรอ งตองด ว ยหลั กเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลม ลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ตามรัฐธรรมนูญ นี้
หรื อ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด ตรวจสอบขอเท็จจริง
และยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือน
การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติ
ที่ใหสิทธิแกผูทราบการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
มี สิ ท ธิ ใ ห มี ก ารตรวจสอบการกระทํ า ดั ง กล า วได ส องประการคื อ หนึ่ ง เสนอเรื่ อ งให อั ย การสู ง สุ ด
ตรวจสอบขอเท็จจริง และสอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว
โดยอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๘
วรรคสองนี้ เปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดเพียงแตมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน
และยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทานั้น หาไดตัดสิทธิของผูรองที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม
จึ ง เป น สิ ท ธิ ข องผู ร อ งที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได โ ดยตรง ประกอบกั บ เห็ น ว า คํ า ร อ งมี มู ล
กรณีที่อาจเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญ ญัติ ไ วในรัฐ ธรรมนูญ นี้ ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จึ ง มีคํา สั่ง ใหรั บ คําร องนี้ไ ว
พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๒) และแจงใหผูถูกรองทั้ง ๓๘๑ คน ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับสําเนาคํารอง สวนคําขออื่นใหยก
ต อ มา ผู ร อ งยื่ น คํ า ร อ งขอแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ร อ ง ฉบั บ ลงวั น ที่ ๒๐ ธั น วาคม ๒๕๕๖
โดยเพิ่มเติมสาระของคํารองเกี่ยวกับการลงมติเพื่อรวบรัดใหปดการอภิปรายในการพิจารณาวาระที่สอง
และเหตุผลเพิ่ม เติม ที่เกี่ย วกับ ความไมชอบดว ยรัฐ ธรรมนูญของการแกไ ขเนื้อหาของรา งรัฐธรรมนู ญ
แกไขเพิ่มเติม
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารองแลว เห็น วา คํากลาวอางของผูรอง
เกี่ยวกับการลงมติเพื่อรวบรัดใหปดการอภิปรายในการพิจารณาวาระที่สอง ไมเปนสาระอันควรแกการวินิจฉัย
สวนกรณีที่ผูรองกลาวอางวา การที่ผูถูกรองไดรวมกันพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... โดยแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ เห็นวา ประเด็นดังกลาวเปนประเด็นขอกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดเอง
และการพิจารณาเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมศาลรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาวินิจฉัยได
ทั้งฉบับอยูแลว แมไมมีคํากลาวอางดังกลาวก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองขอแกไขเพิ่มเติม
คํารองดังกลาวรวมไวในสํานวน โดยไมจําตองสงสําเนาใหผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ผูถูกรองรวมจํานวน ๑๙ คน ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย
นายสมเกียรติ ศรลัมพ ผูถูกรองที่ ๒๓๗ นายสุพจน เลียดประถม ผูถูกรองที่ ๒๗๐ นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ
ผูถูกรองที่ ๓๒๖ พลตํารวจเอก จงรัก จุฑานนท ผูถูกรองที่ ๓๒๙ นายจตุรงค ธีระกนก ผูถูกรองที่ ๓๓๐
นายจิตติพจน วิริยะโรจน ผูถูกรองที่ ๓๓๓ นางจิตรธนา ยิ่งทวีลาภา ผูถูกรองที่ ๓๓๔ นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง
ผูถูกรองที่ ๓๓๙ นายบวรศักดิ์ คณาเสน ผูถูกรองที่ ๓๔๓ นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ ผูถูกรองที่ ๓๕๙
นายรั ก พงษ ณ อุ บ ล ผู ถู ก ร อ งที่ ๓๖๐ พลตํ า รวจเอก วงกต มณี ริ น ทร ผู ถู ก ร อ งที่ ๓๖๑
ผูชวยศาสตราจารยวรวิทย บารู ผูถูกรองที่ ๓๖๒ นางสาวศรีสกุล มั่นศิลป ผูถูกรองที่ ๓๖๔ นายศุภวัฒน
เทียนถาวร ผูถูกรองที่ ๓๖๕ นางสมพร จูมั่น ผูถูกรองที่ ๓๖๘ นายสุโข วุฑฒิโชติ ผูถูกรองที่ ๓๗๑
นางสุอําภา คชไกร ผูถูกรองที่ ๓๗๙ และพลตํารวจตรี องอาจ สุวรรณสิงห ผูถูกรองที่ ๓๘๑
ขอเท็จจริงตามคําชี้แจงแกขอกลาวหาและเอกสารประกอบของผูถูกรองดังกลาว สรุปไดดังนี้
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจหนาที่และเปนเอกสิทธิ์ของรัฐสภา ซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติ
เปนการใชอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ การเสนอและการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
เป น ไปโดยชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙๑ และข อ บั ง คั บ การประชุ ม รั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๓
และเปน ไปตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ อีกทั้ง ไดดําเนิน การตามหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ผู ถู ก ร อ งในฐานะสมาชิ ก รั ฐ สภามี ห น า ที่ ต อ งเข า ร ว มประชุ ม
เพื่ อ พิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หากไม เ ข า ร ว มประชุ ม เท า กั บ เป น การไม ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
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ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว และหากสมาชิกผูใดขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุม
ในสมัย ประชุ ม ที่ มีกํ า หนดเวลาไมน อ ยกว า หนึ่ ง ร อยยี่ สิ บวั น โดยไมไ ด รั บอนุ ญ าตจากประธานรัฐ สภา
ก็อาจเปนเหตุใหสมาชิกภาพสิ้น สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๗) ไดเชนกัน การพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไ ขเพิ่มเติมของผูถูกรองเปนการปฏิบัติหนาที่ดานนิติบัญญัติในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ดว ยความเปน อิสระ เปน กลาง ไมเกี่ยวของกับ พรรคการเมืองหรือบุคคลใด เปน ไปเพื่ อประโยชน
ของประเทศชาติ แ ละประชาชน โดยปราศจากการขั ด กั น แห ง ผลประโยชน ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๑๕ (๖) (๗) และ (๙) มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ บัญญัติไว และยอมไดรับเอกสิทธิ์
คุมครองที่ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกรัฐสภาไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐
สําหรับการปดอภิปรายของที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา นั้น ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๔๗ และขอ ๔๘ กําหนดใหกระทําได ๒ กรณี คือ กรณีประธานเห็นวาไดมีการอภิปรายกันมากพอแลว
ก็ข อให ที่ป ระชุ มลงความเห็ น ว าสมควรป ด อภิ ปรายหรื อไม หรื อกรณีที่ ประชุม ลงมติ ใหป ด อภิป ราย
โดยการเสนอญัต ติใ หป ด อภิป รายโดยสมาชิ กรั ฐ สภา ในการพิ จารณาร างรัฐ ธรรมนูญ แก ไ ขเพิ่ มเติ ม
ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการของที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ไดเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
เวลาประมาณ ๑๐.๓๖ นาฬิกา จนถึง เวลากอนเสนอญัตติใหปด อภิปรายเพื่อลงมติในวาระที่ห นึ่ง
ในเวลากลางคืนของวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตอเนื่องถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลา
การอภิปรายทั้งสิ้น ๓ วัน ผูเสนอญัตติปดอภิปรายและผูถูกรองเห็นวา สมาชิกรัฐสภาที่ทําหนาที่อภิปราย
ในขณะนั้นไดมีการอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ที่มีลักษณะวนเวียน ซ้ําประเด็นกับผูอภิปรายคนอื่น ๆ
หรื อ มี ป ระเด็ น การอภิ ป รายซ้ํ า ซ อ นกั น กั บ ที่ มี ก ารอภิ ป รายมาโดยตลอดเป น ระยะเวลาพอสมควร
เพียงพอที่ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาจะพิจารณาวินิจฉัยลงมติในประเด็นเรื่องนั้นไดแลว จึงมีการเสนอญัตติ
และลงมติ ใ ห ป ด อภิ ป ราย หาได เ ป น การเสนอญั ต ติ ข อให ป ด อภิ ป รายในลั ก ษณะที่ เ ป น การตั ด สิ ท ธิ
การทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาหรือเปนการละเลยไมฟงความเห็นของสมาชิกรัฐสภาฝายเสียงขางนอย
หรื อ ฝ า ยใดแต ป ระการใด นอกจากนี้ ยั ง เห็ น ว า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มี เ พี ย ง ๔ มาตรา
สมควรใชเวลาอภิปรายไมนาน การเสนอญัตติปดอภิปรายจึงเปนไปตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๙ ประกอบขอ ๓๕ และผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
มี ห น า ที่ ต อ งขอให ที่ ป ระชุ ม ลงมติ ต ามข อ ๔๗ (๒) ว า สมควรให ป ด อภิ ป รายตามญั ต ติ ห รื อ ไม
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โดยมิ อ าจวิ นิ จ ฉั ย เป น อย า งอื่ น ได และสมาชิ ก รั ฐ สภาทุ ก คนมี ห น า ที่ ต อ งลงมติ ต ามญั ต ติ ดั ง กล า ว
ดวยความเห็นโดยสุจริตและเปนอิสระ สวนการลงมติปดอภิปราย ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๕๙ วรรคหนึ่ง กําหนดให ญัตติใดไมมีผูคัดคาน ใหประธานถามที่ประชุมรัฐสภาวามีผูเห็นเปนอยางอื่น
หรือไม เมื่อไมมีผูเห็น เปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบดวยญัต ตินั้น และแมว รรคสอง
กําหนดใหความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกญัตติที่เปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือเรื่องอื่นใด
ที่รัฐธรรมนูญ หรือขอบังคับนี้กาํ หนดใหที่ประชุมรัฐสภาวินจิ ฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนน แตผูถูกรองเห็นวา
ความในวรรคสองมี ค วามหมายเฉพาะกรณี ก ารลงมติ ใ นการพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๓) (๔) และ (๖) ประกอบขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๙๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ขอ ๑๐๑ และขอ ๑๐๔ กลาวคือ ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
ตองวินิจฉัยโดยการออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว สวนการลงมติในกรณีอื่น ๆ
ที่ เ ป น รายละเอี ย ดซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ และข อ บั ง คั บ การประชุ ม ของรั ฐ สภาไม ไ ด กํ า หนดให ต อ งวิ นิ จ ฉั ย
โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาชอบที่จะดําเนินการโดยยึดหลักตามขอบังคับ
โดยการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๕๙ วรรคหนึ่ง ดังนั้น การลงมติใหปดอภิปรายดังกลาว
จึงเปน การลงมติในรายละเอียดที่ชอบดวยขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓๑ (๔)
ขอ ๓๒ (๕) ขอ ๓๕ ขอ ๔๗ (๒) และขอ ๕๙
สวนการพิจารณากําหนดเวลาแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม นั้น ขอเท็จจริงปรากฏวา
มีผูเสนอแปรญัตติ ๑๕ วัน และ ๖๐ วัน แตกอนลงมติวา จะกําหนดเวลาใด ไดเกิดปญหาองคประชุมไมครบ
จึงมิไดลงมติในเรื่องดังกลาว และผูถูกรองที่ ๑ ไดวินิจฉัยใหกําหนดเวลาแปรญัตติ ๑๕ วัน นับแต
วันถัดจากวันที่รัฐสภารับหลักการรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ประกอบกับมีผูแปรญัตติเปนจํานวนมาก
ทั้งที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมีเพียงไมกี่มาตรา ยอมแสดงใหเห็นวากําหนดเวลาแปรญัตติ ๑๕ วัน
ดังกลาวเพียงพอแลว และหากองคประชุมครบก็จะตองเปนไปตามมติเสียงขางมาก ซึ่งก็คงจะกําหนดเวลา
๑๕ วัน ตามเดิม แตภายหลังจากนั้น ผูถูกรองที่ ๑ ในฐานะประธานรัฐสภา ก็ไดมีการนัดประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
และที่ประชุมไดลงมติกําหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแตวันถัดจากวันที่รัฐสภารับหลักการ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ วรรคหนึ่ง แลว
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กรณีถือไดวาผูถูกรองทุกคนไดดําเนินการแกไขขอบกพรองเรื่ององคประชุมรวมกันของรัฐสภาในกระบวนการ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมของรัฐสภาแลว สวนการนับระยะเวลา
การแปรญั ต ติ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ๑๕ วั น นั บ แต วั น ถั ด จากวั น ที่ รั ฐ สภารั บ หลั ก การ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม อันเปนการนับเวลายอนหลังไปเริ่มตนนับแตวนั ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น
ผูถู กร องที่ ๑ ในฐานะประธานรั ฐสภาได วินิ จฉั ย ตามที่ ขอ บัง คับ การประชุ ม รั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๙๖ กําหนดไว ซึ่งไมอาจกําหนดวันเริ่มตนนับเวลาแปรญัตติเปนอยางอื่นได และภายหลังจากนั้น
ไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติภายในกําหนดเวลาการแปรญัตติดังกลาว
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๗๘ คน ซึ่งรวมถึงผูรองดวย นอกจากนี้ ยังถือไมไดวาการเริ่มนับกําหนดเวลา
แปรญัตติดังกลาวมีผลเปนการตัดสิทธิสมาชิกรัฐสภาในการเสนอคําแปรญัตติเพราะมีระยะเวลาไมเพียงพอ
แตประการใด
กรณีที่ผูรองกลาวอางวา การพิจารณาและลงมติรางรัฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่มเติม มาตรา ๓
ในวาระที่สอง ทีละวรรค มิไดลงมติเปนรายมาตรา ขัดตอขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๙๙ และขอ ๑๐๑ ผูถูกรองเห็น วา ขอบังคับ ดัง กลาวมีความหมายเพียงวา ในการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่สองนั้น ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาตองพิจารณาเรียงลําดับมาตราเทานั้น
มิไดมีลักษณะเปนขอกําหนดหามมิใหลงมติหรือออกเสียงลงคะแนนในแตละวรรคของแตละมาตราแตประการใด
การลงมติทีละวรรคในมาตราที่มีหลายวรรค โดยไมไดลงมติขามมาตรา จึงไมขัดตอขอบังคับการประชุม
ของรัฐสภาแตอยางใด ประกอบกับมีสมาชิกรัฐ สภาเสนอคําแปรญัต ติรางรัฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่ม เติ ม
รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ คน ซึ่งแตละคนตางไดแปรญัตติขอแกไขเพิ่มเติมความของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ในแตละวรรคแตกตางกันเปนจํานวนมาก การลงมติในคราวเดียวกันเปนรายมาตรา โดยสภาพยอมไมอาจ
ที่จะกระทําได เพราะไมอาจกําหนดหัวขอในการลงมติไดวาความในแตละวรรคนั้น ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
จะเห็นชอบตามการแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภาคนใด ดังนั้น การพิจารณาและลงมติในแตละวรรค
จึงเปนไปเพื่อใหการพิจารณาและลงมติรายการสงวนความเห็นของกรรมาธิการและการสงวนคําแปรญัตติ
ของสมาชิกรัฐสภาแตละคนอยางละเอียดรอบคอบ และเพื่อใหขอความทุกวรรคของมาตรานั้นไมขัดแยงกัน
สํ า หรั บ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๙๐ นั้ น ผู ถู ก ร อ งเห็ น ว า
หลั ก กฎหมายมหาชนและหลั ก กฎหมายระหว า งประเทศ การทํ า หนั ง สื อ สั ญ ญา หรื อ สนธิ สั ญ ญา
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หรือความตกลงใด ๆ ระหวางประเทศนั้น ถือเปนกิจการสําคัญในดานความสัมพันธระหวางประเทศ
และเปนนโยบายในดานการตางประเทศ อันถือเปนการกระทําทางรัฐบาลของฝายบริหาร ซึ่งเปนองคกร
ผูใชอํานาจอธิปไตยแหงรัฐดานการตางประเทศ เพื่อดําเนินสัมพันธไมตรีและเสริมสรางความรวมมือ
ในทางสังคมกับนานาประเทศตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ โดยรัฐบาลหรือฝายบริหารอาจมีความจําเปน
ตองขอความเห็น ชอบจากฝายนิติบัญ ญัติห รือรัฐสภา ทั้ง นี้ ขึ้น อยูกับรัฐธรรมนูญ ของแตละประเทศ
จะบัญญัติหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการในเรื่องดังกลาวไว ซึ่งจะมีความแตกตางกันในแตละประเทศ
จึงถือเปนอํานาจหนาที่และดุลพินิจของฝายนิติบัญญัติในการกําหนดประเภทหนังสือสัญญา หรือสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการที่ฝายบริหารตองขอความเห็นชอบ
จากฝ า ยนิ ติ บัญ ญั ติใ นการเข าทํ า หนั ง สือ สัญ ญา หรื อ สนธิ สัญ ญา หรื อความตกลงระหว า งประเทศ
ซึ่งเปนความสัมพันธในการตรวจสอบถวงดุลระหวางองคกรผูใชอํานาจอธิปไตย ผูถูกรองในฐานะสมาชิกรัฐสภา
จึงมีอํานาจหนาที่และสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปน
และความเหมาะสมกับสภาวการณของประเทศและความสัมพันธระหวางประเทศที่มีความเจริญกาวหนา
ในทุกระดับและในทุกมิติในปจจุบันไดโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการที่จะบัญญัติเนื้อหาของ
มาตรา ๑๙๐ ไวในรัฐธรรมนูญหรือไม หรือจะแกไขเพิ่มเติม ก็ไมไดทําใหเปนการกระทําเพื่อใหไดมา
ซึ่ง อํ านาจในการปกครองประเทศ โดยวิธี การซึ่ ง มิ ไ ด เป น ไปตามวิ ถีท างที่บั ญญัติ ไ ว ในรัฐ ธรรมนูญ นี้
เพราะความรับผิดชอบของรัฐบาลก็ยังตองรับผิดชอบตอประชาชนอยูดี อีกทั้งการกระทําใด ๆ ของรัฐบาล
ก็สามารถถูกตรวจสอบถวงดุลไดโดยสมาชิกรัฐสภา ฝายคาน องคกร หรือประชาชน หากมีการกระทํา
ที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็จะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายไดอยูแลว
กรณีที่แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง โดยเพิ่มคําวา “โดยชัดแจง” นั้น
ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การเพิ่มเติมขอความดังกลาว
เพื่อใหมีความหมายที่ชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นเทานั้น หาไดมีความหมายวาฝายรัฐบาลหรือฝายบริหาร
มีอํานาจในการทําหนังสือสัญญาที่มีผลในเรื่องดังกลาวโดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น
กว า หลั ก การเดิ ม ตามที่ ผู ร อ งกล า วอ า ง นอกจากนี้ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๓
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสี่ ยังบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยปญหาวา
หนังสือสัญญาใดเปนหนังสือสัญญาที่ตองผานความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม เพื่อใหองคกรฝายตุลาการ
ไดถวงดุลอํานาจฝายบริหารหรือรัฐบาลในเรื่องดังกลาว
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สวนกรณีที่แกไขเพิ่มเติมจากความเดิมซึ่งบัญญัติวา “หนังสือสัญญาใด ... มีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมี ผลผูกพัน ดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ...” เปน “หนังสือสัญญาใด
มีบทใหเปดเสรีดานการคา การลงทุน ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา...” เนื่องจากการที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง บัญญัติใหการทําหนังสือสัญญาใดที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา เปนปญหาในทางปฏิบัติของฝายบริหาร และ
เปนผลใหกระบวนการทําความตกลงระหวางประเทศลาชา และเกิดความเสียหายแกประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ
และสังคม สมควรที่จะแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาว กรณีที่ผูรองกลาวอางวา มีผลใหรัฐบาลหรือ
ฝายบริหารหลีกเลี่ยงการทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ในลักษณะที่
มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ โดยเลี่ยงไปกระทํา
ในรูปแบบอื่นที่มิใชการเปดเสรีดานการคาหรือการลงทุน (FTA) นั้น เปนเพียงการคาดการณเกี่ยวกับ
เหตุการณในอนาคตของผูรองเพียงฝายเดียว ประกอบกับรัฐบาลไทยไมมีอํานาจกําหนดประเภทหรือ
รูปแบบของหนังสือสัญญาไดแตเพียงฝายเดียว แตจะตองเปนไปตามความตกลงที่ไดกระทําดวยการแสดง
เจตนาระหว า งรั ฐ ที่ จ ะเป น คู สั ญ ญาร ว มกั น ทุ ก ฝ า ย อย า งไรก็ ต าม หากรั ฐ บาลหรื อ ฝ า ยบริ ห าร
จะดําเนินการทําหนังสือที่มีความสุมเสี่ยงในเรื่องดังกลาว ไมวาจะมีผลโดยชัดแจงหรือโดยปริยายหรือ
โดยทางออมประการใดแลว รัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติสามารถที่จะพิจารณาดําเนินการตามกลไกและ
กระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน อันเปนการตรวจสอบและถวงดุลรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรอง เอกสารหลักฐานประกอบ
ของผูรองและผูถูกรอง พยานหลักฐานและสรรพเอกสารในสํานวนคดีตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
๑๕ - ๑๘/๒๕๕๖ ที่ศาลสั่งใหนํามาประกอบการพิจารณาคดีนี้แลว เห็นวา คดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอ
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยไดโดยไมตองไตสวนตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๒ วรรคหนึ่ง จึงใหงดการไตสวนและกําหนดประเด็นวินิจฉัย รวม ๒ ประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
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ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม และมีลักษณะ
เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
กอนพิจารณาประเด็นดังกลาว มีปญหาตองพิจารณาในเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
ในการวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ กรณี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ ป น การกระทํ า เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ ไม
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญโดยคําวินิจฉัยที่ ๑๕ - ๑๘/๒๕๕๖ ไดวินิจฉัยไวแลววา ประเทศที่นําเอาระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยมาใชในการปกครองประเทศ ลว นมีวัตถุป ระสงคและมุงหมายที่จะออกแบบหรือ
สรางกลไกในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในอันที่จะทําใหประชาชนเขามามีบทบาทและ
สวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อีกทั้งสรางระบบตรวจสอบและถวงดุลระหวางองคกร
หรือสถาบัน ทางการเมือง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด ดุลยภาพในการใชอํานาจอธิป ไตยซึ่ง เปน ของประชาชน
ตามหลักการแบงแยกและดุลคานอํานาจที่แบงชองทางการใชอํานาจออกเปน ๓ ทาง คือ การใชอํานาจ
นิติบั ญ ญัติ ทางรัฐ สภา การใช อํานาจบริห ารทางคณะรัฐ มนตรี และการใชอํ านาจตุล าการทางศาล
ดังจะเห็นไดจากความตอนหนึ่งที่ปรากฏในคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่วา “รางรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทําใหมนี้
มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนชาวไทย ในการธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและ
ความมั่นคงของชาติ การทํานุบํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริย
เปนประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เปนวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาท
และมีส ว นร ว มในการปกครองและตรวจสอบการใช อํา นาจรั ฐอย างเปน รู ปธรรม การกํ า หนดกลไก
สถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครอง
แบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม”
จากหลักการดังกลาว ยอมแสดงใหเห็น อยางแจงชัดวา เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
มี ค วามมุ ง หมายที่ จ ะให อ งค ก รหรื อ สถาบั น การเมื อ งได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความถู ก ต อ งชอบธรรม
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มีความเปนอิสระและซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกัน
แหงผลประโยชน ไมประสงคที่จะใหองคกรหรือสถาบันการเมืองใดบิดเบือนการใชอํานาจโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ปราศจากความชอบธรรมทุก รูป แบบ อีกทั้ งไมป ระสงค ที่จะให องคกรหรือสถาบัน การเมืองหยิบ ยก
บทกฎหมายใดมาเปนขออางเพื่อใชเปนฐานสนับสนุน ค้ําจุน ในอันที่จะแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือ
พวกพองจากการใชอํานาจนั้น ๆ
ถึงแมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะใหถือเอามติฝายเสียงขางมากเปนเกณฑก็ตาม
แตหากละเลยหลักนิติธรรมหรือใชอํานาจตามอําเภอใจกดขี่ขมเหงฝายเสียงขางนอย โดยไมฟงเหตุผลและ
ปราศจากความชอบธรรม จะถือวาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดอยางไร หากแตจะกลับกลายเปน
ระบอบเผด็จการฝายขางมาก ขัดแยงตอระบอบการปกครองของประเทศไปอยางชัดแจง ซึ่งหลักการ
พื้นฐานสําคัญนี้ไดรับการยืนยันมาโดยตลอดวา จําเปนตองมีมาตรการในการปองกันการใชอํานาจบิดเบือน
หรืออํานาจอําเภอใจของบุคคลหรือกลุมบุคคลฝายใดฝายหนึ่งที่เขามาใชอํานาจอธิปไตยของประชาชน
โดยใหตั้งมั่นอยูบนหลักการแบงแยกและดุลคานการใชอํานาจอธิปไตยอันเปนอํานาจของปวงชนชาวไทย
เพื่อใหแตละองคกรหรือสถาบันการเมืองที่เปนชองทางแหงการใชอํานาจดังกลาวอยูในสถานะที่จะตรวจสอบ
และถวงดุลเพื่อทัดทานและคานอํานาจซึ่งกันและกันไดอยางเหมาะสม มิใชแบงแยกใหเปนพื้นที่อิสระ
ของแตละฝายที่จะใชอํานาจตามอําเภอใจอยางไรก็ไ ด เพราะหากปลอยใหฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลแลว ยอมเปนความเสี่ยงอยางยิ่งที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายและนําพาประเทศชาติใหเกิดเสื่อมโทรมลง เพราะความผิดหลงและมัวเมาในอํานาจของ
ผูถืออํานาจรัฐ
ในการนี้ อ าจกล า วได ว า องค ก รที่ ทํ า หน า ที่ แ ทนผู ใ ช อํ า นาจอธิ ป ไตย ไม ว า จะเป น รั ฐ สภา
คณะรั ฐ มนตรี หรื อ ศาล ล ว นถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น หรื อ ได รั บ มอบอํ า นาจมาจากรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ น
การใชอํานาจหนาที่ขององคกรเหลานี้จึงตองถูกจํากัดขอบเขตทั้งในดานกระบวนการและเนือ้ หา กรณีจึงมีผล
ใหการใชอํานาจหนาที่ขององคกรทั้งหลายเหลานี้ไมสามารถที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดนําหลักนิติธรรม
มากํ ากับ การใชอํ านาจหน าที่ข องทุ กฝา ย ทุกองคก ร และทุกหนว ยงานของรัฐ ภายใตห ลั กการที่ว า
นอกจากจะตองใช อํานาจหนาที่ใหถูกตองตามบทกฎหมายที่มีอยูทั่ว ไปแลว ยังจะตองใชอํานาจและ
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ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามหลักนิติธรรมดวย กรณีจึงไมอาจปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร
หรือหลักเสียงขางมากเพียงดานเดียวเทานั้น หากแตยังจะตองคํานึงถึงหลักนิติธรรมควบคูกันไปดวย
การอ างหลั กเสีย งข างมากโดยที่ไ มไ ดคํ านึ งถึ งเสีย งข างนอ ย เพื่อ หยิ บยกมาสนับ สนุ น การใช อํา นาจ
ตามอําเภอใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของผูใชอํานาจ ทามกลางความทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตนหรือกลุมบุคคลกับผลประโยชนของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนโดยรวม
ยอมจะนําไปสูความเสียหายและความเสื่อมโทรมของประเทศชาติหรือการวิวาทบาดหมางและแตกสามัคคีกัน
อยางรุนแรงระหวางประชาชน และยอมขัดตอหลักนิติธรรมตามมาตรา ๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งหมายถึง “รัฐธรรมนูญนี้” ตามนัยมาตรา ๖๘ นั่นเอง
การใชกฎหมายและการใชอํานาจทุกกรณีจึงตองเปนไปโดยสุจริต จะใชโดยทุจริตฉอฉลมีผลประโยชนทับซอน
หรือวาระซอนเรนมิได เพราะมิเชนนั้น จะทําใหบรรดาสุจริตชนคนสวนใหญของประเทศอาจสูญเสียประโยชน
อันพึงมีพึงได ใหไปตกอยูแกบุคคลหรือคณะบุคคลผูใชอํานาจโดยปราศจากความชอบธรรม
หลั ก นิ ติ ธ รรมถื อ เป น แนวทางในการปกครองที่ ม าจากหลั ก ความยุ ติ ธ รรมตามธรรมชาติ
อันเปนความเปนธรรมที่บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ โดยไมมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของและแอบแฝง
หลักนิติธรรมจึงเปนหลักการพื้น ฐานสําคัญของกฎหมายที่อยูเหนือบทบัญญัติที่เปนลายลักษณอักษร
ซึ่งรัฐสภาก็ดี คณะรัฐมนตรีก็ดี ศาลก็ดี รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานตาง ๆ ของรัฐก็ดี
จะตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
สวนหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชนโดยประชาชน
และเพื่อประชาชน มิใชการปกครองตามแนวคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมิใชการปกครองที่อางอิง
แตเพียงฐานอํานาจที่มาจากการชนะเลือกตั้งเทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ยังมีองคประกอบสําคัญอีกหลายประการ การที่องคกรหรือสถาบันการเมือง ในฐานะผูใชอํานาจรัฐ
มักจะอางอยูเสมอวา ตนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แตกลับนําแนวความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มาปฏิบัติ หาใชวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีความมุงหมายเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
โดยสวนรวมภายใตหลักนิติธรรมไม เนื่องจากประชาธิปไตยมิไดหมายถึงเพียงการไดรับเลือกตั้งหรือ
ชนะการเลือกตั้งของฝายการเมืองเทานั้น เพราะเสียงสวนใหญจากการเลือกตั้งมีความหมายเพียงสะทอนถึง
ความตองการของประชาชนผูมีสิทธิออกเสี ยงเลือกตั้ง ในแตละครั้ง เทา นั้น หาใชเป น เหตุใหตัว แทน
ใชอํานาจไดโดยไมตองคํานึงถึงความถูกตองและชอบธรรมตามหลักนิติธรรม แตอยางใด
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ในขณะเดียวกัน รัฐ ธรรมนูญฉบับ นี้ก็ไ ดกําหนดใหมีศาลรัฐ ธรรมนูญ มีอํานาจหนาที่สําคัญ
ในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจเพื่อใหเปนไปตามหลักนิติธรรม ภายใตหลักการควบคุมความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย อันเปนปรัชญาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในอันที่จะทําให
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไวไดรับการคุมครองอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับ
การธํารงและรักษาไวซึ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๖ วรรคห า ที่ ว า คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให เ ป น เด็ ด ขาด มี ผ ลผู ก พั น รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ ประกอบมาตรา ๒๗ ที่วา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครองและ
ผูก พัน รัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี ศาล รวมทั้ง องค กรตามรั ฐธรรมนู ญ และหน ว ยงานของรัฐ โดยตรง
ในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง เมื่อพิจารณาโดยตลอดแลว
เห็นวา คดีนี้ผูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ดวยการยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ โดยอางวาผูถูกรองทั้งหมดไดกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะพิจารณา
วินิจฉัยได
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
กรณีที่ผูรองกลาวอางวา การปดอภิปรายรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ
และการกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ นั้น
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการอภิปรายรางรัฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่มเติมในวาระที่ห นึ่ง ขั้ น รับหลักการ
และการกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ปรากฏตามคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา
ของผูถูกรอง พรอมเอกสารประกอบในสํานวน ดังนี้
ในการประชุ ม ร ว มกั น ของรั ฐ สภา เมื่ อ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ
ใหนํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๙๐) และรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗) ขึ้นมาพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการรวมกันไปกับ
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รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑
มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐
และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔) โดยจะใชเวลาอภิปรายทั้งหมด
๓๘ ชั่วโมง ตามที่คณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล คณะกรรมการประสานงานพรรครวมฝายคาน
และคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา (วิปสามฝาย) ไดตกลงรวมกันไว การประชุมอภิปรายดําเนินมา
จนกระทั่งเวลา ๒๓.๔๕ นาฬิกา ของวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ขณะที่เหลือเวลาอภิปรายอีกกวา ๘ ชั่วโมง
นายไพบูลย ซําศิริพงษ สมาชิกวุฒิสภา ไดเสนอญัตติเพื่อขอปดอภิปราย มีสมาชิกพรรคประชาธิปตยทักทวง
เพื่อขอทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหสมบูรณ และชี้แจงวาไมสามารถปดอภิปรายได แตผูถูกรองที่ ๑
ไดสั่งปด อภิปรายและใหสมาชิกรัฐสภาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้น รับหลักการ โดยวิธีการ
เรียกชื่อตามลําดับอักษรเพื่อใหออกเสียงลงคะแนนในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแตละฉบับ ตอมา
ในวัน ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ นาฬิกา หลังจากที่ที่ประชุมไดรับหลักการ
ในวาระที่หนึ่งและตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้ง ๓ ฉบับ ดังกลาวแลว
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง สมาชิกวุฒิสภา ไดเสนอญัตติขอใหกําหนดเวลาการแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมทั้ง ๓ ฉบับ ภายใน ๑๕ วัน ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖
แตน ายอรรถพร พลบุต ร สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไดเสนอญัต ติขอใหกําหนดเวลาการแปรญัต ติ
ภายใน ๖๐ วัน ภายหลังการอภิปรายผูถูกรองที่ ๑ ไดตรวจสอบองคประชุม ปรากฏวาองคประชุมไมครบ
ผูถูกรองที่ ๑ จึงไดวินิจฉัยใหกําหนดเวลาการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ ตอมาในการประชุมวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ผูถูกรองที่ ๑ จึงไดดําเนินการ
เพื่อขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับกําหนดเวลาการแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้ง ๓ ฉบับ ดังกลาว
โดยที่ประชุมเสียงสว นใหญมีมติเห็นดว ยกับกําหนดวัน แปรญัต ติ ๑๕ วัน นับจากวัน ที่รัฐสภามีมติ
รับหลักการรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือนับแตวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป
พิเคราะหแลวเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
เนื่องจากเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ แมรัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหเปนอํานาจของ
ฝายนิติบัญญัติในการพิจารณาแกไขก็ตาม หากแตกระบวนการพิจารณาแกไขในเรื่องที่สําคัญดังกลาว
ยอมตองกระทําดวยความระมัดระวัง ดําเนินการดวยความโปรงใส คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติ
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เปนสําคัญ มิใชมุงแตจะแกไขเพื่อแกปญหาใหฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีสามารถทําขอตกลงผูกพันกับ
นานาประเทศได ส ะดวกราบรื่ น โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง การเป ด โอกาสให ส มาชิ ก รั ฐ สภารวมถึ ง ประชาชน
สามารถควบคุ ม ตรวจสอบ และแสดงความคิ ด เห็ น ได ทุ ก แง มุ ม เพื่ อ ให ไ ด ค วามเห็ น ที่ ห ลากหลาย
ซึ่งคณะรัฐมนตรีตองรับฟงและนําความเห็นของบรรดาสมาชิกรัฐสภาและประชาชนไปประมวลเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนโดยรวม ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่เสียงขางมากจะตองรับฟงเสียงขางนอย และไมอาจละเลยสิทธิประโยชนที่จะตองจัดสรรใหแกฝายขางนอย
อยางเปนธรรม หากเสียงขางมากใชความไดเปรียบจากการถือเสียงขางมาก กระทําโดยไมรับฟงความคิดเห็น
ของฝายขางนอย หรือรับฟงความเห็นเพียงเพื่อใหเปนแบบพิธีเทานั้น การถืออํานาจตามเสียงขางมาก
โดยไม เ คารพต อ ความเห็ น ของฝ า ยเสี ย งข า งน อ ยดั ง กล า ว ย อ มกลายเป น เผด็ จ การรู ป แบบหนึ่ ง
ที่เรียกวาเผด็จการโดยเสียงขางมากหรือเผด็จการทางรัฐสภา อันเปนรูปแบบของการปกครองซึ่งขัดตอ
หลั ก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย รวมทั้ ง เป น การทํ า ลายสารั ต ถะและความชอบธรรมของ
กระบวนการทางนิ ติบัญ ญัติ ที่จะตอ งผ า นการพิ จารณาจากตัว แทนของปวงชนชาวไทยโดยรอบคอบ
และละเอียดถี่ถวน
(๑) การปดการอภิปรายรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไ ขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ในวาระที่ห นึ่งขั้น รับหลักการ ชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หรือไม
การอภิป รายแสดงความเห็ น ในการบัญ ญัติ กฎหมายเป น สิท ธิขั้ น พื้น ฐานของสมาชิ กรัฐ สภา
ตามที่รัฐ ธรรมนูญ บัญ ญัติไ ว และเพื่อเปน การนําเสนอความเห็น และใหเหตุผลเกี่ยวกับความจําเป น
ในการบั ญ ญั ติ กฎหมายหรื อ เหตุ ผลที่ อาจโต แ ยง การบั ญ ญั ติ กฎหมายนั้น ความเห็น และเหตุ ผ ลของ
สมาชิกรัฐสภาแตละคนจะมีผลตอการโนมนาวหรือการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภาคนอื่น ๆ ในการที่จะลงมติ
เกี่ยวกับบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง
ขั้น รับ หลั กการของรางรั ฐ ธรรมนูญแกไ ขเพิ่ม เติ ม เพราะจะมี ผลใหร างรัฐธรรมนูญ แกไ ขเพิ่ มเติมนั้ น
ยัง คงไดรับ การพิจารณาตอไปในวาระที่สองและวาระที่สาม หรือตองตกไปเพราะมติไ มรับหลักการ
แหงรางรัฐธรรมนูญดังกลาว ดังนั้น ความเห็นและเหตุผลของสมาชิกรัฐสภาแตละคนจึงมีความสําคัญ
ตอการพิจารณาบทบัญญัติแหงกฎหมาย และเพื่อใหการพิจารณาของรัฐสภาเปนไปดวยความรอบคอบ
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มีมุมมองที่หลากหลาย และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภาในสวนที่เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
และพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ยอมมีผลใชบังคับ
กับประชาชนทุกคนในประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบและรับฟงความเห็น
และเหตุผลของสมาชิกรัฐสภาอยางทั่วถึง แมการปดการอภิปรายจะเปนดุลพินิจของประธานรัฐสภาและ
แมเสียงขางมากมีสิทธิที่จะลงมติใหปดการอภิปรายก็ตาม แตการใชดุลพินิจและการใชเสียงขางมากดังกลาว
จะต อ งไม ตั ด สิ ท ธิ ก ารทํ า หน า ที่ ข องสมาชิ ก รั ฐ สภา หรื อ ละเลยไม รั บ ฟ ง ความเห็ น ของฝ า ยข า งน อ ย
สวนที่ผูถูกรองชี้แจงวา การอภิปรายในวาระที่หนึ่ง มีการอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ที่มีลักษณะวนเวียน
ซ้ําประเด็น และใชเวลาพอสมควรเพียงพอที่จะลงมติในประเด็นเรื่องนั้นไดแลว นั้น เห็นวา ผูถูกรองที่ ๑
ไดแ จ งตอ ที่ป ระชุมว า จะใชเวลาอภิ ปรายทั้ง หมด ๓๘ ชั่ว โมง แตในขณะที่ มีการปด อภิปรายนั้ น
การอภิปรายยังไมครบตามกําหนดเวลาที่ผูถกู รองที่ ๑ แจงตอที่ประชุม และสมาชิกรัฐสภาที่จะทําหนาที่
อภิปรายตอไป เปนสมาชิกรัฐสภาฝายขางนอย โดยความเห็นและเหตุผลอาจจะแตกตางจากความคิดเห็น
ของสมาชิกรัฐสภาฝายขางมาก ซึ่งจะเปนประโยชนตอสมาชิกรัฐสภาคนอื่น ๆ ในการตัดสินใจออกเสียง
ลงคะแนนวาจะรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นหรือไม คําชี้แจงของผูถูกรองในประเด็นนี้
จึงฟงไมขึ้น ดังนั้น การรวบรัดปด การอภิปรายและปด ประชุมเพื่อใหมีการลงคะแนนเสียง จึงเปน
การใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่ไมชอบ เอื้อประโยชนแกฝายเสียงขางมากโดยไมเปนธรรม อันเปนการขัด
ตอหลักนิติธรรม จึงเห็นวา การปดอภิปรายรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง
(๒) การกําหนดวันแปรญัตติรา งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนเรื่องสําคัญ เพราะยอมมีผลกระทบตอการเมืองการปกครองประเทศ
หรื อ อาจกระทบต อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานของประชาชน การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙๑
กําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตองกระทําโดยใหรัฐสภาประชุมรวมกันก็เพื่อใหสมาชิกรัฐสภา
ไดมีสวนรวมทั้งในเรื่องการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายใหขอมูลที่เปนประโยชน รวมทั้งการเสนอ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นจะตองเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง
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และหลักการดังกลาวรัฐสภาก็ไดตระหนักถึงความสําคัญดังที่ไดกําหนดไวในขอบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข อ ๙๖ ที่ กํ า หนดให ก ารพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ขั้ น กรรมาธิ ก าร
หากสมาชิกรัฐสภาผูใดเห็นควรแปรญัตติรา งรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมประการใด ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนา
เปนหนังสือตอประธานคณะกรรมาธิการ การกําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเสนอคําแปรญัตติเพื่อแกไขเพิ่มเติม
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม การที่สมาชิกรัฐสภาไดมีโอกาสเสนอคําแปรญัตติก็จะมีผลใหมีสิทธิเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ
เกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนที่ตองแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น หากคณะกรรมาธิการ
มีมติใด ๆ เกี่ยวกับคําแปรญัตติดังกลาว และสมาชิกรัฐสภาผูเสนอคําแปรญัตติไมเห็นดวย ก็มีสิทธิ
ที่จะสงวนคําแปรญัตติในขอนั้นไว เพื่ออภิปรายชี้แจงตอที่ประชุมรัฐสภาและขอใหรัฐสภาลงมติวินิจฉัยตอไป
ดั ง นั้ น การแปรญั ต ติ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ กระบวนพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม อย า งยิ่ ง
โดยสภาพแหงการแปรญัตติจึงจําเปนที่จะตองมีเวลาพอสมควรเพื่อใหสมาชิกผูประสงคจะขอแปรญัตติไดทราบ
ระยะเวลาที่แนนอนในการยื่นขอแปรญัตติ อันเปนเอกสิทธิ์ในการทําหนาที่นิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา
ภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ การนับระยะเวลาในการแปรญัตติยอมไมอาจนับเวลายอนหลังได
แตตองนับตั้งแตวันที่ที่ประชุมมีมติเปนตนไป การเริ่มนับระยะเวลายอนหลังไปจนทําใหเหลือระยะเวลา
ขอแปรญัตติเพียง ๑ วัน เปนการดําเนินการที่ขัดตอสภาพแหงการทําหนาที่และเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา
ทั้งยังขัดแยงตอขอบังคับการประชุมของรัฐสภาและไมเปนกลาง จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ทั้งขัด ตอหลักนิติธ รรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง จึงเห็นวา
การกําหนดเวลาแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในคดีนี้ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
และมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
(๓) การพิจารณาและลงมติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ในวาระที่สอง มาตรา ๓ เปนรายวรรค ชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การที่ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา
มีความมุงหมายเพื่อใหการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่สอง ขั้นเรียงลําดับมาตรา
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เปนไปอยางมีลําดับขัน้ ตอน มีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังเปนการปองกันมิใหมีความขัดแยงกัน
ของเนื้อหารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม โดยกําหนดใหเริ่มพิจารณาตั้งแตชื่อราง คําปรารภ และ
เรียงตามลําดับมาตรา การที่ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาพิจารณาลงมติรายวรรคในมาตราที่มีหลายวรรค
โดยไมขามมาตรา นอกจากรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุมของรัฐสภาไมไดบัญญัติและกําหนดหามไวแลว
ยังเห็นวายอมเกิดผลดีตอการพิจารณาในมาตราดังกลาวใหเปนไปดวยความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น
ทําใหเนื้อหาของรางและของมาตราดังกลาวมีความเชื่อมโยงและไมขัดแยงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
การพิจารณามาตราที่มีเนื้อหาหลายวรรค ดังเชนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ การพิจารณาลงมติ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๓ เปนรายวรรค ไมเปนการฝาฝนขอบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๙ และขอ ๑๐๑ และไมขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ และคําชี้แจงของผูถูกรอง
ในประเด็นนี้ฟงขึ้น
ปญหาที่ตองพิจารณาในประเด็นที่สองมีวา การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวย
รัฐ ธรรมนูญ หรื อ ไม และมีลั ก ษณะเปน การกระทํ า เพื่ อ ใหไ ด ม าซึ่ ง อํา นาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่ผูรองเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยนั้น มีเนื้อหาสาระสําคัญเปนการแกไขอํานาจของรัฐสภาในการตรวจสอบการทําหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศของฝายบริหาร และตัดการมีสวนรวมของประชาชนในหลายประเด็น จึงมีประเด็น
ที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยวารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาว เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ เปนบทบัญญัติ
ที่มีความสําคัญยิ่ง กลาวคือ เปนบทบัญญัติซึ่งเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในการทําหนังสือ
สัญ ญาสั น ติ ภ าพ สั ญ ญาสงบศึ ก และสั ญ ญาอื่ น กั บ นานาประเทศหรือ กั บองคก ารระหว า งประเทศ
โดยทรงใชอํานาจนั้นทางคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหาร ตามนัยแหงมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น อํานาจในการทําหนังสือสัญญาจึงเปนอํานาจอันสําคัญยิ่งที่คณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารจําตองตระหนัก
และประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามหลักนิติธรรม และโดยที่หลักการของการทําหนังสือสัญญากับตางประเทศนั้น
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ได ถู ก บั ญ ญั ติ เ ริ่ ม แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รสยาม พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๕ หลั ง จากนั้ น
ไดคงหลักการและเนื้อหาเดิมเรื่อยมา จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลายประการ กลาวคือ การเพิ่มเติมประเภทของหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ที่ตองขอความเห็น ชอบของรั ฐ สภา การกํ าหนดใหคณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัด ใหมีการรับฟ ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน และต อ งชี้ แ จงต อ รั ฐ สภาเกี่ ย วกั บ การทํ า หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี ผ ลกระทบ
ตอ ผลประโยชน ข องประเทศชาติ แ ละประชาชนอย า งสํ า คั ญ เหล า นั้ น การกํ า หนดใหค ณะรั ฐ มนตรี
ตอ งเสนอกรอบการเจรจาต อ รั ฐ สภาเพื่ อขอความเห็ น ชอบ อี ก ทั้ง เมื่ อ ลงนามในหนั ง สื อ สัญ ญาแล ว
กอนที่จะแสดงเจตนาใหสัตยาบัน หรือโดยวิธีการอื่นเพื่อใหมีผลผูกพันประเทศชาตินั้น คณะรัฐมนตรี
ตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้นดวย โดยมีเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญ
คือ กําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแบบรัฐสภา และ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑการทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศ โดยยังคงหลักการที่ใหการทําสนธิสัญญา
หรือสัญญาอื่นระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ เปนพระราชอํานาจ
ของพระมหากษัตริยในฐานะทรงเปนประมุขแหงรัฐ และกําหนดใหการทําสนธิสัญญา หรือหนังสือสัญญา
ที่มีความสําคัญจะตองดําเนินการไปตามหลักเกณฑที่รัฐธรรมนูญกําหนด คณะรัฐมนตรีจะตองเสนอ
กรอบการเจรจาเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอน และภายหลังการเจรจาหรือกอนลงนามในหนังสือสัญญา
ก็จะตองไดความเห็นชอบจากรัฐสภาอีกดวย นอกจากนี้ยังตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนกอนดําเนินการ และตองใหประชาชนเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้นกอนที่
จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันประเทศ
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศนั้น
ก็เพื่อใหเกิดความโปรงใสและความรอบคอบในการดําเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความสําคัญเกี่ยวกับ
ความอยูรอดและผลประโยชนสําคัญของประเทศ ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการศึกสงคราม อาณาเขต
หรือพื้นที่ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ
สังคม การคา การลงทุน หรืองบประมาณแผนดิน ทั้งนี้เรื่องตาง ๆ ดังกลาว เปนประเด็นที่กระทบตอ
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ประโยชนสาธารณะโดยรวมของประเทศ อันกระทบตอสิทธิและผลประโยชนของมหาชน ซึ่งหากดําเนินการ
ผิด พลาดจะมีผลผูกพัน ระยะยาวและยากที่จะแกไ ขเยียวยาได เพราะเปนกรณีที่เปนความผูกพัน กับ
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา และฟงความคิดเห็นของประชาชนใหรอบคอบกอน จึงจะดําเนินการได
การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในเรื่องสําคัญดังกลาว ก็เพื่อใหการดําเนินการเปนไปโดยความโปรงใส รอบคอบ และตรวจสอบได
ดวยการใหคณะรัฐมนตรีแถลงเหตุผลที่จะดําเนินการใหสาธารณชนรับทราบ และรับฟงความคิดเห็นจากรัฐสภา
ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มีความหลากหลายในสาขาอาชีพ ที่จะใหความคิดเห็นในหลายแงมุม เพื่อใหมี
การนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อันจะนําไปสูขอยุติที่เปนประโยชนแกประเทศชาติอยางแทจริง
และยังใหประชาชนไดมีโอกาสตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล อันเปนการใหสิทธิโดยตรงแกประชาชน
ที่ควรมีสิทธิ รับรูข อมูลข าวสารในเรื่องที่ เปน สาระสําคัญ เชน นี้ นอกจากนี้ ยั ง เปน การป องกัน ไมใ ห
คณะรั ฐ มนตรีใ ชอํา นาจไปโดยพลการ ดั งเช น ที่เ คยเกิ ด ขึ้น มาแลว ในการจั ด ทํา คําแถลงการณรว ม
ไทย - กัมพูชา หรือ Joint Communiqué ซึ่งลอแหลมและสุมเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับประโยชน
ของประเทศโดยรวมได
ความเปนรัฐประกอบดวย ดินแดน ประชากร อํานาจอธิปไตย และรัฐบาล องคประกอบของรัฐ
ทั้งสี่ประการนี้ มีความสําคัญเทาเทียมกัน ถารัฐใดขาดองคประกอบในขอใดขอหนึง่ แมเพียงองคประกอบเดียวก็ตาม
ยอมถือวาขาดคุณสมบัติของความเปนรัฐโดยสิ้นเชิง การทําหนังสือสัญญาโดยคณะรัฐมนตรีในฐานะผูแทนรัฐ
เมื่อคณะรัฐมนตรีแสดงเจตนาทําหนังสือสัญญา ยอมมีผลผูกพันรัฐไมวา จะเปนฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ
และฝ า ยตุ ล าการ หากการทํ า หนั ง สื อ สั ญ ญาที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ประเทศและต อ ความเป น รั ฐ
อาจมีผลกระทบตอดินแดนและอํานาจอธิปไตยอยางมีนัยสําคัญ จึงตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
เนื่องจากรัฐสภาประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งถือเปนตัวแทนของประชาชน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจและความชอบธรรมในเบื้องตน
ของคณะรัฐมนตรีในการลงนามในหนังสือสัญญากับนานาประเทศวาไดผานความเห็นชอบจากประชาชนแลว
อีกทั้งเพื่อใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารตามหลักการปกครอง
แบบรัฐสภา
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การที่ผูถูกรองไดรวมกันแกไขเพิ่มเติมเนื้อหารัฐธรรมนูญโดยเพิ่มคําวา “โดยชัดแจง” ตอทาย
ประเภทหนังสือสัญญาตาง ๆ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง กอใหเกิดอํานาจตีความแกคณะรัฐมนตรี
โดยอาจตีความอยางแคบหรือการตีความอยางจํากัดความ เพื่อใหหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบ
ของรั ฐ สภา และการมี ส ว นร ว มรั บ รู แ ละแสดงความคิ ด เห็ น ของประชาชนนั้ น มี จํ า นวนน อ ยที่ สุ ด
จึ ง เป น การลิ ด รอนอํ า นาจในการตรวจสอบถ ว งดุ ล ของรั ฐ สภาซึ่ ง เป น องค ก รผู ใ ช อํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ
ใหลดนอยถอยลงไป และเปนการเพิ่มอํานาจใหแกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีใหเพิ่มมากขึ้น การกระทําดังกลาว
จึงสงผลกระทบตอหลักการแบงแยกดุลคานอํานาจและการรักษาดุลยภาพระหวางรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแกคณะรัฐมนตรีในการทําหนังสือสัญญากับ
นานาประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ อีกทั้งหากจะแปลความใหหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ตองปรากฏบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรื อเขตพื้น ที่น อกอาณาเขต ซึ่ ง ประเทศไทยมี สิท ธิอ ธิป ไตยหรือ เขตอํา นาจตามหนั งสื อสั ญญาหรื อ
ตามกฎหมายระหว า งประเทศโดยชั ด แจ ง ก็ จ ะไม เ กิ ด ผลในทางป อ งกั น ให ร อบคอบรั ด กุ ม เสี ย ก อ น
ตามความมุงหมายของรัฐธรรมนูญที่มุงตรวจสอบควบคุมการทําหนังสือสัญญาที่มีความสําคัญยิ่งดังกลาวนั้น
กอนที่ฝายบริหารจะไปลงนามใหมีผลผูกพันประเทศ ซึ่งจะเกิดปญหาที่ไมอาจแกไขตามมาภายหลังได
แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ จะบัญญัติไมชัดเจน
ในเรื่ อ ง “หนั ง สื อ สั ญ ญาใด ... มี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คมของประเทศ
อยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อยางมีนัยสําคัญ”
แตก็ไดมกี ารแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใหมีกฎหมายกําหนดประเภทของหนังสือสัญญา
และกรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาดังกลาวไวแลว เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา
เรื่องความไมชัดเจนและความไมยืดหยุนในทางปฏิบัติ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
มีเจตนารมณที่สําคัญเพื่อตองการใหประชาชนมีสวนรวมรับรูในการเจรจาของคณะรัฐมนตรีดานการคา
และการลงทุน อัน มีผลกระทบโดยตรงตอขอไดเปรียบหรือเสียเปรียบ ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหหนังสือสัญญาเหลานี้ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
และฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน อันเปนไปตามหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจที่เหมาะสม
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การที่ผูถูกรองรวมกันแกไขถอยคําโดยตัดคําวา “หนังสือสัญญาใด ... มีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพัน ดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ...” ออกไป โดยมีเหตุผลวา
การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ บัญญัติใหการทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางหรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสําคัญตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนนั้น กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติของฝายบริหาร
และเปนผลใหกระบวนการในการทําความตกลงระหวางประเทศลาชาและเกิดความเสียหายแกประเทศ
ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมนั้น เห็นวา หลักการและเหตุผลตามรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของผูถูกรอง
ปราศจากน้ําหนักและไมอาจนํามาอางได เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ไดแกไขปญหาความไมชัดเจนและความไมยืดหยุนในทางปฏิบัติของ
คณะรัฐมนตรีไปแลว โดยการที่ใหมีกฎหมายกําหนดประเภท กรอบเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทํา
หนังสือสัญญาดังกลาวได แตในปจจุบันก็มิไดมีการตรากฎหมายดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ และเมื่อพิจารณาผลกระทบที่ผูถูกรองอางวาทําใหกระบวนการในการทําความตกลง
ระหวางประเทศลาชากับการที่ประชาชนอาจตองไดรับความเสียหายและประโยชนของประเทศชาติที่ตองสูญเสียไป
หากคณะรัฐมนตรีไปทําความตกลงระหวางประเทศตามอําเภอใจ หรือปราศจากการตรวจสอบและ
มีสวนรวมของรัฐสภาและประชาชน ยอมเปน ที่ประจักษชัด ไดวาผลประการหลังยอมเปน ที่เสียหาย
แกประเทศมากกวา โดยอาจนําพาประเทศไปสูการสูญเสียความมั่น คงทางเศรษฐกิจหรือสัง คมและ
มีผลกระทบตอการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อันเปนผลใหประชาชนตองแบกรับภาระดังกลาว
อยางไมมีทางจะแกไขเยียวยาในภายหลังได
ดังนั้น การที่ผูถูกรองไดรวมกันแกไขเพิ่มเติมเนื้อหารัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ จึงเปนการลดทอนอํานาจ
ของรัฐสภาซึ่งเปนองคกรของฝายนิติบัญญัติ ใหเหลือเพียงอํานาจตรวจสอบหนังสือสัญญาใดที่มีบทใหเปดเสรี
ดานการคา การลงทุน เทานั้น และเพิ่มอํานาจใหคณะรัฐมนตรีในการทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญในประการอื่นทั้งหมด
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 46 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2557

201

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

ซึ่งในปจจุบันมีแนวโนมที่จะเรียกชื่อหนังสือสัญญาเหลานี้เปนอยางอื่น เชน หนังสือสัญญาหรือความตกลง
ความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ เปนตน จึงเปนการทําลายดุลยภาพในการตรวจสอบถวงดุลตามหลักการ
แบงแยกอํานาจ การกระทําดังกลาวของผูถูกรองจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง อันเปนการกระทําเพื่อใหบุคคลที่เขามาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม กําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองชี้แ จงตอรัฐสภา
เกี่ยวกับหนังสือสัญญาดังกลาวนั้น โดยคณะรัฐมนตรีตองเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย
เปนหลักการที่สอดคลองกับหลักการแบงแยกและดุลคานอํานาจ ไมวาจะเปนการกําหนดใหคณะรัฐมนตรี
ตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญา หรือการกําหนดใหคณะรัฐมนตรีนํากรอบการเจรจาเสนอตอรัฐสภา
เพื่อขอความเห็นชอบกอน เปนการกําหนดใหรัฐสภาซึ่งเปนองคกรฝายนิติบัญญัติอันเปนตัวแทนของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยไดตรวจสอบการทําหนาที่ของฝายบริหาร เนื่องจากการจัดทําหนังสือสัญญาเหลานั้น
มีความสําคัญผูกพันประเทศ ขอมูลการทําสัญญา หรือกรอบการเจรจาจึงเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่ง
ที่ฝายบริหารตองชี้แจงและขอความเห็นชอบจากรัฐสภา เพื่อเปนการรักษาดุลยภาพระหวางฝายนิติบัญญัติ
และฝ า ยบริ ห าร การที่ ผู ถู ก ร อ งได ร ว มกั น แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยตั ด เนื้ อ หาในบทบั ญ ญั ติ ว รรคดั ง กล า ว
เปนการลดทอนอํานาจตรวจสอบถวงดุลของฝายนิติบัญญัติ การกระทําของผูถูกรองไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ จึงเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
เมื่อพิจารณาการกระทําของผูถูกรองซึ่งทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
อันเปนผูแทนปวงชนชาวไทย ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
โดยปราศจากการขั ด กั น แห ง ผลประโยชน หมายถึ ง การขั ด กั น ระหว า งผลประโยชน ส ว นตั ว กั บ
การดํารงตําแหนงสาธารณะ ดังนั้น การที่ผูถูกรองไดรวมกันกระทําการแกไขเพิ่มเติมเนื้อหารัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ โดยมีเจตนาเพื่อเพิ่มอํานาจในการทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศใหฝายบริหารซึ่งประกอบดวยบุคคลสวนใหญเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู
ให มี อํ า นาจมากขึ้ น โดยปราศจากการตรวจสอบ จึ ง ถื อ ว าไม ไ ด ป ฏิ บัติ ห น า ที่ เ พื่อ ประโยชน ส ว นรวม
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แตเปนการกระทําเพียงเพื่อความสะดวกของบุคคลเหลานั้น การกระทําของผูถูกรองจึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๒ อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
สิท ธิ เสรีภ าพ และความเสมอภาคของบุ คคล ยอ มได รั บ ความคุม ครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ
โดยเฉพาะสิทธิของประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่แทจริง ในการรับฟงขอมูล ตรวจสอบ
แสดงความคิ ด เห็ น รวมถึง สิทธิ ในการเขาถึ ง รายละเอี ยดของหนังสื อสั ญ ญาอัน มี ความสํา คัญ ก อนที่
หนั ง สื อ สั ญ ญาดั ง กล า วจะมี ผ ลผู ก พั น ตนด ว ย อี ก ทั้ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ได กํ า หนดให รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การ
ตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน โดยสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
ประกอบกับใหสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ
ในรูปแบบขององคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาวิชาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น ซึ่งจะทําใหฝายบริหาร
ไดรับทราบขอมูลจากประชาชนและภาคเอกชนเพื่อนําไปวิเคราะหและกําหนดเงื่อนไขตอรองกับประเทศคูสัญญาได
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น การที่ผูถูกรองไดรวมกัน
แกไขรัฐธรรมนูญโดยตัดเนื้อหาที่ใหสิทธิประชาชนในการรับฟงขอมูล ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น
ในการจัดทําหนังสือสัญญาของฝายบริหาร รวมทั้งตัด สิทธิของประชาชนที่จะเขาถึงรายละเอียดของ
หนังสือสัญญากอนที่คณะรัฐมนตรีจะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันประเทศ เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญและทําลายความเสมอภาคในการไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดว ยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๗ อันเปนการกระทําเพื่อใหไ ดม า
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยโดยเสียงขางมากวา การพิจารณาและลงมติแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนู ญของผูถู กรองทั้ง หมดในคดีนี้ เป น การกระทําที่ ไ มช อบดว ยกระบวนการตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และการที่ผูถูกรองรวมกันแกไขเพิ่มเติม
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ เปนการกระทําที่
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๑๒๒ อันเปน
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การกระทําการเพื่อใหบุคคลหรือคณะบุคคลไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไ ด
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฝาฝนรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
นายจรูญ อินทจาร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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รูปแบบการน�ำเสนอบทความเพื่อจัดพิมพ์ลงในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
1. เป็นบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการทัว่ ไป หรือเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ หรือสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์อื่น
3. แบบตัวอักษร แบบตัวอักษรในบทความ ใช้แบบอักษร Angsana New หรือ TH SarabunPSK
4. ขนาดตัวอักษร
4.1 ขนาดตัวอักษรของชื่อเรื่องบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 20 พอยน์
4.2 ขนาดตัวอักษรในบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยน์
5. ระยะห่างของกระดาษ
5.1 หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
5.2 กั้นหน้าและกั้นหลัง ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
6. ผู้เขียนบทความ ชื่อและนามสกุลท้ายชื่อบทความโดยมีสัญลักษณ์ดอกจันบนนามสกุล และ
ในเชิงอรรถหน้าเดียวกันให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับต�ำแหน่ง วุฒิการศึกษา (โดยย่อ)
7. การแยกหัวข้อย่อย การแยกหัวข้อย่อย ควรขึ้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าขึ้นตัวเลข พร้อมชื่อ
หัวข้อย่อยด้วยตัวหนา บรรทัดต่อไปจึงเป็นข้อความรายละเอียดของหัวข้อย่อยที่มีระยะในการย่อหน้า
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