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(iii)

ค�ำน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 217
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีพนั ธกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน
กระบวนการพิจารณาคดี การศึกษาวิเคราะห์ด้านคดีและกฎหมาย และ              
การศึ ก ษาวิ จั ย ทางวิ ช าการ โดยในด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย นั้ น ส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้ร่วมมือกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
และข้าราชการภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผลิตผลงานทางวิชาการ              
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เสนอให้ ค ณะตุ ล าการ                  
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาใช้ ป ระโยชน์ แ ละจั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่ แ ล้ ว เป็ น                  
จ�ำนวนมาก
รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “สถานะและบทบาทของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยภายใต้ ก รอบทิ ศ ทางการแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550” โดย ศาสตราจารย์
ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ เป็นผู้ศึกษาวิจัย ได้ท�ำการศึกษาความเป็นมา
วิวัฒนาการ และแนวความคิดในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงสถานะ
ทางกฎหมาย บทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ โดยมุง่ วิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับต่างประเทศ อาทิ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ศาลรัฐธรรมนูญของ

(iv)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐออสเตรีย และ
ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิสลามแห่งตุรกี
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาวิจัย
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้ และการอ้างอิง
ในทางวิชาการ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่ายวิทยบริการ                
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการกระจายฐานความรู้สู่สาธารณะออกไป
ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังเจตนารมณ์ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญบนพื้นฐานของ
การ “ยึ ด หลั ก นิ ติ ธ รรม ค�้ ำ จุ น ประชาธิ ป ไตย ห่ ว งใยสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชน” เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งระบบนิติรัฐของประเทศ ภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป

(นายเชาวนะ ไตรมาศ)
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ   

(v)

บทคัดย่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดตั้งให้มีลักษณะเป็นศาลพิเศษมีอ�ำนาจ
หน้าทีเ่ ฉพาะในการวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นศาลทีม่ เี ขต
อ�ำนาจเฉพาะเจาะจง การที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทางตุลาการซึ่งเป็น
หนึ่งในผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐจึงต้องเคารพต่อหลักการแบ่งแยกการใช้
อ�ำนาจ ทั้งจะต้องใช้อ�ำนาจของตนให้สอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก�ำหนดรวมถึงหลักนิติธรรม
1. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญ            
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 291 ก�ำหนดผู้มีสิทธิที่จะเสนอญัตติขอแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ข้อห้ามในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ รูปแบบของการ
เสนอญัตติ กระบวนการพิจารณา ตลอดจนการน�ำร่างรัฐธรรมนูญที่ได้ผ่าน
การพิจารณาโดยรัฐสภาแล้วขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นเป็น
อ�ำนาจหน้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตคิ อื รัฐสภา ไม่ปรากฏอ�ำนาจ
หน้าที่หรือขั้นตอนที่ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบการแก้ไข            
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันก็ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายใดก�ำหนดให้
อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมีผู้อาศัยช่องทางตามมาตรา 68 ของ
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วย “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” น�ำมาซึ่ง
กระแสวิพากษ์วจิ ารณ์และข้อถกเถียงทางวิชาการเกีย่ วกับบทบาทและอ�ำนาจ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง

(vi)
2. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
จากการศึ ก ษาอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รที่ มี อ� ำ นาจวิ นิ จ ฉั ย คดี
รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ คือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศ
ฝรัง่ เศส  ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน  ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
ออสเตรีย  และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี ในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพบว่ามีความแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ คือ
กรณีของประเทศฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติให้อ�ำนาจ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเขตอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ได้ยืนยันเขตอ�ำนาจอันจ�ำกัดเฉพาะตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อ�ำนาจ
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เนือ่ งจากถือว่ากฎหมายทีผ่ า่ นการพิจารณาแล้ว
นั้นเป็นเจตจ�ำนงร่วมกันของประชาชน
ส่วนประเทศเยอรมนี และประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นประเทศที่             
จัดตั้งองค์กรที่ท�ำหน้าที่วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในรูปแบบศาลรัฐธรรมนูญ           
เช่นเดียวกับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญก็ไม่มีบทบัญญัติชัดเจนให้อ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญได้  แต่ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้อาศัยอ�ำนาจการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายธรรมดาตีความเพือ่ ใช้
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับประเทศตุรกีนั้น รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติก�ำหนดไว้โดย
ชัดเจนให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กรณีของประเทศตุรกีนั้น

(vii)
การบั ญ ญั ติ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามชั ด เจนตั้ ง แต่ ต ้ น
โดยรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกีได้บญ
ั ญัตอิ ำ� นาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ สามารถตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ ของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญได้
3. ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยกั บ การตรวจสอบการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุมความ           
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญ                  
แห่งราชอาณาจักรไทยมิได้บัญญัติไว้แต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
บทบัญญัติเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแล้ว
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัตปิ ระเภทของกฎหมาย
และช่องทางเฉพาะในการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้ คือ การตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย และการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรทางตุลาการที่มีอ�ำนาจพิจารณา
วินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญหรือตีความบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ โดยต้องด�ำเนิน
การให้ เ ป็ น ไปโดยยุ ติ ธ รรม ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกฎหมาย และใน                         
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์   ดังนั้น สถานะและบทบาทของการเป็น
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นย่อมจ�ำเป็นอยู่เองที่
การแสดงบทบาทหรือการใช้อำ� นาจของศาลรัฐธรรมนูญจ�ำต้องอยูภ่ ายใต้หลัก
ความชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยใช้อ�ำนาจตราบเท่าที่ได้รับการ
ก�ำหนดให้สามารถกระท�ำได้อย่างจ�ำกัด และด�ำรงสถานะองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจ

(viii)
ตุลาการทีต่ อ้ งอยูบ่ นพืน้ ฐานแห่งหลักการแบ่งแยกการใช้อำ� นาจ ทัง้ นี้ เพือ่ คง
สถานะความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำวินิจฉัย อันเป็นการด�ำรงไว้ซึ่งบทบาทและ
สถานะของการเป็นองค์กรทางตุลาการที่มีหน้าที่พิทักษ์ความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ และเป็นที่พึ่งสุดท้ายในการแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ
ให้ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
ในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สามารถน�ำข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม ผู้วิจัยจึงขอแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย มาตรา 68 อันเนื่องมาจากการตีความการใช้สิทธิพิทักษ์
รัฐธรรมนูญตามมาตราดังกล่าวทีไ่ ม่สอดคล้องกับบทบัญญัตแิ ละเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญดังที่ได้ศึกษาวิเคราะห์มา ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการแก้ไข              
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 68 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น                   
โดยการบัญญัติถ้อยค�ำให้ชัดเจนว่า การยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง
กระท�ำผ่านอัยการสูงสุด เพื่อให้อัยการสูงสุดท�ำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณายื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
การก�ำหนดให้อยั การสูงสุดท�ำหน้าทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนัน้
ก็เพือ่ ให้อยั การสูงสุดท�ำหน้าทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงให้มคี วามชัดเจนมากขึน้
และเป็นการกลัน่ กรองเรือ่ งร้องเรียนทีจ่ ะเข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
และนอกจากนี้ เนื่องจากผลของมาตรา 68 ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจสั่ง
ยุบพรรคการเมืองได้นั้น เมื่อเทียบเคียงจากการกระท�ำอันเป็นเหตุแห่งการ
ยุ บ พรรคการเมื อ งตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นมาตรา 94 (1) และขั้ น ตอนการ                      
ยุบพรรคการเมืองได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที่ก�ำหนดให้มีกระบวนการ

(ix)
ตรวจสอบก่อนเสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยต้องผ่านการตรวจสอบจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง จากนั้นนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วจึงแจ้งต่ออัยการสูงสุดเพื่อยื่น
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาการขอให้ยุบพรรคการเมือง                
ก็ ด� ำ เนิ น การโดยผ่ า นอั ย การสู ง สุ ด ทุ ก ครั้ ง ดั ง นั้ น การแก้ ไขบทบั ญ ญั ติ              
มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญซึง่ ก�ำหนดการกระท�ำอันเป็นเหตุให้ยบุ พรรคการเมือง
ทั้ง 2 กรณีเหมือนกัน ที่จะต้องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงสอดคล้องกับกรณีการยุบพรรคการเมือง
ตามกฎหมายพรรคการเมืองและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบท�ำให้เกิด            
ความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในระบบกฎหมาย
อย่ า งไรก็ ดี ข้ อ เสนอแนะที่ ก� ำ หนดให้ ก ารยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 จะต้องกระท�ำผ่านอัยการสูงสุดเพียงช่องทางเดียว
นั้น อาจเกิดปัญหาได้ว่า หากบุคคลผู้ทราบการกระท�ำความผิดตามมาตรา
68 ได้ยื่นเรื่องให้อัยการสูงสุดแล้ว แต่อัยการสูงสุดมิได้พิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาอันสมควรอันจะเป็นการท�ำให้การใช้สทิ ธิพทิ กั ษ์
รัฐธรรมนูญไม่บรรลุผล หรือไม่ทนั ต่อการละเมิดต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
อันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 68
โดยวิธีการก�ำหนดช่วงเวลาบังคับในการด� ำเนินการของอัยการสูงสุดว่า               
หากล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว อัยการสูงสุดมิได้พจิ ารณาค�ำร้อง ผูท้ ราบ
การกระท�ำสามารถยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
ส่ ว นที่ ส อง ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 291 จากการศึกษาวิเคราะห์
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง พบว่ า ตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 291 ของ

(x)
รัฐธรรมนูญซึ่งก�ำหนดวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มิได้ก�ำหนดให้                
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นกระบวนการดั ง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ดี                      
ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ตคี วามขยายอ�ำนาจเพือ่ เข้าควบคุมตรวจสอบการด�ำเนิน
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อันเป็นการไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ
กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ซึ่งเป็นเรื่องของ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงอาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน 2 แนวทางคือ
แนวทางแรก หากเป็นทีเ่ ข้าใจตรงกันว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มอี ำ� นาจ
ในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแล้ว ในอนาคตเมือ่ เกิดกรณีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญขึน้ อีก
ศาลรัฐธรรมนูญควรต้องจ�ำกัดอ�ำนาจหน้าที่ของตนภายใต้อ�ำนาจหน้าที่                    
ทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้ โดยไม่แสดงบทบาทในการเข้าควบคุมตรวจสอบการ
ด�ำเนินการเพือ่ ควบคุมการดังกล่าว หรือเปลีย่ นแปลงแนวค�ำวินจิ ฉัยเพือ่ สร้าง
บรรทัดฐานใหม่วา่ ศาลรัฐธรรมนูญไม่มอี ำ� นาจหน้าทีด่ งั กล่าว หรืออาจมีการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญให้ชดั เจนขึน้ โดยบัญญัตกิ ารแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
เป็นอ�ำนาจโดยสมบูรณ์ของรัฐสภา
แนวทางทีส่ อง หากการด�ำเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญซึง่ เป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศสมควรได้รับการควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยองค์กรอื่น
นอกเหนือจากการด�ำเนินการโดยฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ก็อาจก�ำหนดให้การ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญต้องได้รบั การควบคุมตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 291 เพื่อเพิ่มเติมขั้นตอน กระบวนการ และ
ช่วงเวลาในการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเข้ามาควบคุมตรวจสอบการแก้ไข               
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญให้ชดั เจน ประกอบกับจะต้องแก้ไขเพิม่ เติมอ�ำนาจหน้าที่

(xi)
ของศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบการ            
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี หากด�ำเนินการตามแนวทางที่สองนี้
เห็นควรให้มีการปรับปรุงสัดส่วนองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้นด้วย เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอ�ำนาจที่ได้รับมอบมาจากอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
รัฐสภาซึง่ เป็นผูแ้ ทนของประชาชนเป็นองค์กรทีไ่ ด้รบั การก�ำหนดให้ทำ� หน้าที่
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญและมีความเชือ่ มโยงกับอ�ำนาจประชาชนท�ำให้เป็น
องค์กรที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง ดังนั้น หากก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นองค์กรที่สามารถควบคุมตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้                   
ก็ย่อมที่จะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีความเชื่อมโยงกับอ�ำนาจประชาชน                 
มากขึ้น โดยอาจปรับปรุงสัดส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มาจากการ     
สรรหาโดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือฝ่ายบริหารมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับการก�ำหนด
องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ เป็นต้น
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บทน�ำ
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่มีหลักประกัน
ความเป็ น อิ ส ระขององค์ ก รและบุ ค คล ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย มี ลั ก ษณะเป็ น ที่ สุ ด
(Res judicata) และมีกฎหมายวิธีพิจารณาความเป็นการเฉพาะอันเป็น
ลักษณะของความเป็นองค์กรตุลาการในทางเนื้อหา การก่อก�ำเนิดของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวความคิ ด ของ ฮั น ส์ เคลเซ่ น
(Hans Kelsen) ตามทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ (pure theory of law) หรือที่
เรียกกันว่า “Grundnorm” โดยแนวความคิดดังกล่าว เสนอให้จัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลพิเศษ โดยมีบทบาทและอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดาร่างกฎหมายและกฎหมายทีไ่ ม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของอ�ำนาจนิติบัญญัติและปฏิเสธการบังคับใช้กฎหมายตาม
ค�ำพิพากษาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อม
เด็ ด ขาด ผู ก พั น อ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ อ� ำ นาจบริ ห ารและอ� ำ นาจตุ ล าการ
นอกจากนี้ แนวความคิดหลักบรรทัดฐานสูงสุด (supreme norm) ของ
เคลเซ่น จะเป็นหลักพื้นฐานส�ำคัญให้เกิดการจัดให้มีองค์กรตุลาการในทาง
เนื้อหาเพื่อท�ำหน้าที่เป็นการเฉพาะแล้ว ยังก่อให้เกิดมาตรการของล�ำดับชั้น
แห่ ง บรรทั ด ฐานกฎหมายในการควบคุ ม บรรทั ด ฐานในเชิ ง นามธรรม
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(abstract norm control) การควบคุมบรรทัดฐานในเชิงรูปธรรม (concrete
norm control) และกระบวนการเยียวยาทางกฎหมาย (legal remedy)
อีกด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ ด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ความมัน่ คงแห่งหลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ทุกประการ
อ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญไทยได้รบั การบัญญัตริ บั รองไว้ตงั้ แต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ใช้
อ�ำนาจในทางตุลาการ มีเขตอ�ำนาจเฉพาะเจาะจงตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจส�ำคัญในการตรวจสอบและควบคุมการใช้อำ� นาจรัฐ
ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย อาทิ การวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้ง
เกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การวินจิ ฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของเงือ่ นไขการตราพระราชก�ำหนด การวินจิ ฉัยสมาชิกภาพหรือ
คุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง การวินจิ ฉัยว่าหนังสือสนธิสญ
ั ญา
ใดต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา และอ�ำนาจในการวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการ
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เพือ่ ให้การด�ำเนินภารกิจของรัฐเป็นไปตาม
หลักนิติรัฐและหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จากการใช้ อ� ำ นาจรั ฐ ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญและยืนยันการด�ำรงอยู่ของการสถาปนาความเป็นนิติรัฐ (Legal
state) ผ่านการท�ำหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ปั จ จุ บั น มี ก ารเรี ย กร้ อ งให้ แ ก้ ไขบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้วยเหตุผลที่ส�ำคัญสามประการ
กล่าวคือ ประการแรก รัฐธรรมนูญเป็นปัจจัยส�ำคัญในการแก้ไขและลดทอน
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ความขัดแย้งในสังคมไทย ประการที่สอง เพื่อการตรวจสอบและแก้ไข
ข้อผิดพลาดของตัวบทกฎหมายภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคม
และประการที่ ส าม ความชอบธรรมและการยอมรั บ โดยประจั ก ษ์ ข อง
รั ฐ ธรรมนู ญ ต่ อ การด� ำ รงความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ในสั ง คมไทย
(Constitutional Legitimacy) ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ทางสังคม
จะเห็นได้ว่า การแก้ไขบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว ย่อมเป็นที่
คาดการณ์ได้ว่า อาจกระทบต่อบทบัญญัติที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญทั้งใน
ส่วนโครงสร้าง องค์ประกอบ เขตอ�ำนาจ บทบาท และวิธีพิจารณาคดี
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับสถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ
ไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 จึงมี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะทางกฎหมาย บทบาท วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของศาลรัฐธรรมนูญไทย เพื่อให้การด�ำเนินภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญไทย
สอดคล้องตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยภายใต้หลักนิตริ ฐั และใช้รฐั ธรรมนูญ
เป็นเครื่องมือโดยตรงในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรการในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญไทยและศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และพุทธศักราช 2550 และศึกษาเปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศในส่วนของการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อาทิ
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ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญตุรกี
2.3 เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญไทยในเชิงโครงสร้าง
องค์ประกอบ เขตอ�ำนาจ บทบาท ลักษณะและรูปแบบในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ
2.4 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง สถานะทางกฎหมาย บทบาท วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
พันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญไทยตามพลวัตรของทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ศึ ก ษาถึ ง วิ วั ฒ นาการของแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง
ศาลรัฐธรรมนูญไทยและศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
3.2 ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเชิ ง วิ เ คราะห์ ข อบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และพุทธศักราช 2550 และศึกษาเปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศที่มีในส่วนของการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อาทิ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญ
ออสเตรีย และศาลรัฐธรรมนูญตุรกี
3.3 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญไทยในเชิงโครงสร้าง
องค์ประกอบ เขตอ�ำนาจ บทบาท ลักษณะและรูปแบบในการควบคุมความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ
3.4 ศึกษาถึงสถานะทางกฎหมาย บทบาท วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยตามพลวั ต รของทิ ศ ทางการแก้ ไขรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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4. ระเบียบวิธีการศึกษา
ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดระเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการท� ำ
การศึกษา ดังนี้
(1) วิธกี ารเก็บและรวบรวมข้อมูล (Methods of data collection)
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยค้นคว้าเก็บ
รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็นที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญของไทย
และต่างประเทศจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น
หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร กฎหมาย ตลอดจนค�ำวิเคราะห์
วิจารณ์หรือความคิดเห็นของบุคคล เช่น นักวิชาการ นักการเมือง เป็นต้น
นอกจากนี้ ข้อมูลบางส่วนค้นคว้าจากระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (internet)
โดยข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมทัง้ หมดจะมีทงั้ ข้อมูลขัน้ ปฐมภูมิ (Primary source)
และทุติยภูมิ (Secondary source) ควบคู่กันไป ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มา
มีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
(2) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Methods of data analysis) ผู้วิจัย
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ไปพร้อม ๆ กับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ จะจ�ำแนกให้เห็นความหลากหลายและความหมาย
ของปรากฏการณ์ กอปรกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง
ของปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัย “บริบท” เช่น เหตุผลเชิงประวัติศาสตร์
(historical approach) ความเป็นมา เหตุการณ์ทางการเมือง วัตถุประสงค์
ฯลฯ เพื่ออธิบาย “ผล” ของปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งให้ความ
ส�ำคัญกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (analytical and comparative study)
ควบคู่กันไปเพื่อให้สามารถหาทางเลือกหรือแนวทางที่เหมาะสมส�ำหรับ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
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สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
5.1 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถน�ำผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว
เสนอให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
5.2 หน่วยงานของรัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา สามารถน�ำ
ผลการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์หรือใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัย
ขั้นต่อไป
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บทที่ 1

แนวคิดและทฤษฎี
ในส่วนที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี ผู้วิจัยขอแบ่งการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีออกเป็น 3 เรื่องหลัก คือ แนวคิดของอ�ำนาจในการจัดให้มี
รั ฐ ธรรมนู ญ และการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ แนวคิ ด ของความเป็ น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และแนวคิดของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อที่จะ
ได้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของ
แนวคิดและทฤษฎีทางวิชาการ และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎี
ต่าง ๆ อย่างมีเหตุและผล เข้าใจถึงเหตุผลและที่มาของอ�ำนาจอันเป็นสิ่งที่
ก�ำหนดบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในปัจจุบัน
อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
ในอนาคตได้

1.1 แนวคิดของอ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญและการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
การทีจ่ ะเข้าใจถึงกระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ มีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องท�ำการศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของอ�ำนาจในการ
จัดให้มีรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงรากฐานแห่งอ� ำนาจในการตรา
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รัฐธรรมนูญให้ก่อเกิดขึ้นเป็นบทบัญญัติที่มีความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ
และก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจแนวคิดของ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อันเป็นความสัมพันธ์ของอ�ำนาจทั้งสามคือ
อ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจก่อตั้งองค์กร และอ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ
1.1.1 แนวคิดของอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
ก่ อ นเกิ ด การปฏิ วั ติ ฝ รั่ ง เศสในปี ค.ศ. 1789 ซิ เ อเยส์
(Emmanuel Joseph Siéyès) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส น�ำเสนอแนวคิดที่ว่า
การมีรัฐธรรมนูญในรูปแบบลายลักษณ์อักษรเป็นสิ่งส�ำคัญในการปกครอง
และอ�ำนาจในการปกครองแท้จริงแล้วมิใช่ของใครอื่นแต่เป็นของประชาชน
ทุกคนที่รวมกันเป็นชาติ1 ประชาชนมีอ�ำนาจตัดสินใจทุกอย่างโดยอิสระ
และอยู่เหนือรูปแบบของการด�ำรงอยู่ทางการเมือง ประชาชนจึงเป็นผู้มี
อ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญหรือก่อตั้งระบอบการปกครองขึ้น ซึ่ง
ซิเอเยส์เรียกอ�ำนาจนี้ว่า “pouvoir constituant”* หรือ อ�ำนาจจัดให้มี
รัฐธรรมนูญ
เมื่ อ ผู ้ ท รงอ� ำ นาจจั ด ให้ มี รั ฐ ธรรมนู ญ ประสงค์ จั ด ให้ มี
รั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด แล้ ว บทบั ญ ญั ติ ที่ ต ราขึ้ น เป็ น
รัฐธรรมนูญก็ยอ่ มก่อตัง้ ระบบกฎหมาย ระบอบการปกครอง รวมถึงสถาปนา
อ�ำนาจ อันได้แก่ อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ
1

Emmanuel Joseph Siéyès, Qu’est-ce que le Tiers Etat? (Editions du
Boucher : Paris, 2002), p. 56.
* ค�ำว่า pouvoir constituant ในภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษว่า Constituent
Power นี้ได้มีผู้แปลแตกต่างกันออกไป เช่น อ�ำนาจตั้งแผ่นดิน อ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ อ�ำนาจ
ก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมือง อ�ำนาจบัญญัติรัฐธรรมนูญและก่อตั้งองค์กรทางการเมือง เป็นต้น
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อ�ำนาจที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดนี้จึงเป็นอ�ำนาจที่เกิดขึ้น
ภายใต้รัฐธรรมนูญและอยู่ภายใต้บังคับของรัฐธรรมนูญ หรืออาจเรียกว่า
อ�ำนาจที่ได้รับมอบมาจากรัฐธรรมนูญหรืออ�ำนาจก่อตั้งองค์กร (pouvoir
constitué) ซึ่งผลจากการที่อ�ำนาจทั้งหลายก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนั้นส่ง
ผลให้เกิดล�ำดับศักดิ์ที่รัฐธรรมนูญจะอยู่เหนือองค์กรที่ได้ตั้งขึ้นโดยปริยาย
ดังนั้น องค์กรทั้งหลาย คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองค์กรอื่น ๆ ที่
ได้รับอ�ำนาจมาจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ก่อตั้งองค์กรเหล่านี้ให้มี
อ�ำนาจหน้าทีม่ ภี ารกิจตามรัฐธรรมนูญแล้ว องค์กรเหล่านีจ้ งึ ไม่อาจใช้อำ� นาจ
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือใช้อ�ำนาจเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
ได้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นทั้งที่มาและข้อจ�ำกัดของอ�ำนาจ
นอกจากนี้ เมื่ออ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญดั้งเดิม (pouvoir
constituant originaire) ได้มอบอ�ำนาจในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญหรือ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยอาจก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจดังกล่าว
จึงถือเป็นอ�ำนาจที่ได้รับมอบมาจากอ�ำนาจดั้งเดิมโดยตรงเพื่อให้แก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรืออาจเรียกว่า “อ�ำนาจในการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่
ได้รบั มอบมาจากอ�ำนาจในการก่อตัง้ องค์กร” (pouvoir constituant dérivé)
ซึ่งก็คืออ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (pouvoir de révision) นั่นเอง
อ�ำนาจแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงไม่ใช่อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ (pouvoir
législatif) แต่อย่างใด เพราะอ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจที่
ได้รับมอบมาจากอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญดั้งเดิมโดยตรง มิใช่อ�ำนาจ
นิ ติ บั ญ ญั ติ ที่ ก ่ อ ตั้ ง ขึ้ น จากรั ฐ ธรรมนู ญ และหากอ� ำ นาจแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญคืออ�ำนาจนิติบัญญัติแล้ว รูปแบบองค์กรและกระบวนการใน
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ย่ อ มจะต้ อ งเหมื อ นกั บ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
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กฎหมายธรรมดา หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ2 ดังนั้น ด้วยล�ำดับ
แห่งอ�ำนาจดังกล่าว อ�ำนาจที่ได้รับมอบมาจึงไม่สามารถใช้เกินขอบเขต
หรือขัดแย้งต่ออ�ำนาจจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญเนือ่ งจากเป็นอ�ำนาจทีไ่ ด้รบั มอบมา
นั้นผูกพันกับอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญดั้งเดิม

อํานาจจัดให้มรี ัฐธรรมนูญ
(pouvoir constituant)
อํานาจที่ได้รับมอบมา
ให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
(pouvoir constituant dérivé)

รัฐธรรมนูญ

นิติบัญญัติ

บริหาร

ตุลาการ

แผนภาพแสดงแนวคิดอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญและอ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แผนภาพแสดงแนวคิดอํานาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญและอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
1.1.1.1 ช่วงเวลาที่จะต้องจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
2

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ค�ำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554), หน้า 126.
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1.1.1.1 ช่วงเวลาที่จะต้องจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
		
การที่รัฐ ๆ หนึ่งจะมีการจัดให้มีรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อ
เป็นกฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศอาจท�ำได้ในช่วงเวลาใดช่วงเวลา
หนึ่ง ดังต่อไปนี3้
		
1) ช่วงเวลาขณะที่มีการเกิดขึ้นของรัฐ
			 ส�ำหรับรัฐเกิดใหม่ การมีรัฐธรรมนูญเปรียบ
เสมือนเป็นบัตรประจ�ำตัวของรัฐ การมีรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาของการเกิด
ขึ้นของรัฐมีตัวอย่างมากมาย เช่น รัฐธรรมนูญฉบับแรกของฝรั่งเศสในปี
ค.ศ. 1791 รัฐธรรมนูญของประเทศทีเ่ กิดใหม่ในแถบยุโรปตะวันออกภายหลัง
ปี ค.ศ. 1920 รัฐธรรมนูญของอดีตอาณานิคมของประเทศตะวันตกในทวีป
เอเชียซึง่ ได้รบั เอกราชตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1947 และรัฐธรรมนูญของอดีตอาณานิคม
ของประเทศตะวันตกในทวีปแอฟริกาซึ่งได้รับเอกราชในช่วงปี ค.ศ. 1960
		
2) ช่วงเวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงระบอบการเมือง
การปกครองภายในรัฐทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
			 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการ
ปกครองภายในรัฐที่มีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการใช้ความรุนแรง
การใช้กำ� ลังบังคับเพือ่ ให้มาซึง่ การเปลีย่ นแปลงระบอบการเมืองการปกครอง
ไม่วา่ จะเป็นการปฏิวตั หิ รือรัฐประหาร หรือมีภยั คุกคามสถาบันทางการเมือง
อย่างร้ายแรงจนเกิดภาวะสุญญากาศทางการเมือง เช่น ช่วงเดือนพฤษภาคม
ปี ค.ศ. 1958 ในฝรั่งเศสได้เกิดการจลาจลวุ่นวายทั่วทั้งประเทศ หรือช่วงปี
ค.ศ. 1978 – 1979 ในประเทศอิหร่านได้เกิดการล้มล้างระบอบการปกครอง
3

ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิด ประสบการณ์ของต่างประเทศ
(กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555), หน้า 69 – 70.
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ราชวงศ์ปาห์ลาวีแล้วสถาปนาสาธารณรัฐอิสลามขึน้ มาแทน จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่เดิมแล้วจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น
มาแทน ซึ่ ง ต่ า งจากการเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาลที่ เ กิ ด ได้ ต ามปกติ ภ ายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
		
3) ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนหนึ่ง
ไปสูอ่ กี ขัน้ ตอนหนึง่ ของการสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์
			 ตามแนวคิดแบบมาร์กซิสต์ การสถาปนาระบอบ
คอมมิวนิสต์จะกระท�ำเป็นขั้นตอนโดยในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาสังคม
จะต้องจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับแทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม
ซึ่งไม่สอดคล้องกับขั้นตอนของการพัฒนาสังคมอีกต่อไปแล้ว
1.1.1.2 ผู้มีอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
		
ผู้มีอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญหรือผู้มีอ�ำนาจจัดตั้ง
องค์กรสูงสุด (le sujet du pouvoir constituant) อันเป็นการแสดงออก
ซึง่ เจตนารมณ์สงู สุดทางการเมืองนัน้ ในแต่ละกรณีกจ็ ะแสดงถึงการปกครอง
ในระบอบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากเป็นยุคสมัยกลางอาจกล่าวได้ว่า
พระเจ้าเป็นผู้มีอ�ำนาจจัดตั้งองค์กรสูงสุดดังกล่าว (Dieu aune potestas
constituents) ตามหลักที่ว่า อ�ำนาจทุกอย่างเป็นของพระเจ้า (tout
pouvior vient de Dieu) อันเป็นคตินยิ มจากลัทธิเทวสิทธิ ซึง่ ก็หมายความ
ว่า อ�ำนาจในการจัดตัง้ องค์กรสูงสุดเป็นของพระเจ้าด้วยนัน่ เอง4 ต่อมาเมือ่ มี
แนวคิดต่อต้านอ�ำนาจของพระเจ้า (ต่อต้านอ�ำนาจของศาสนจักร) เกิดขึ้น
จนน�ำมาสู่การสถาปนาอ�ำนาจของกษัตริย์ที่มีอ�ำนาจสูงสุดตามการปกครอง
4

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมาย, หน้า 117.
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ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และเมื่อมีการต่อต้านอ�ำนาจกษัตริย์ก็ได้มี
แนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับผู้มีอ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ เช่น ประมุขของ
รัฐ ผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ราษฎร ประมุขของรัฐและราษฎรหรือ
คณะบุคคลมีอ�ำนาจร่วมกัน หรือผู้มีอ�ำนาจจากองค์กรภายนอก เป็นต้น
ซึ่งในเรื่องผู้มีอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญอาจแยกอรรถาธิบายออกได้ ดังนี5้
		
1) ประมุขของรัฐ ประมุขของรัฐในสมัยที่มีการ
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือกษัตริย์เป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุด
ดังนัน้ กษัตริยจ์ งึ มีอำ� นาจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญ การจะจัด
ให้มรี ฐั ธรรมนูญหรือไม่จงึ เป็นไปตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ เมือ่ กษัตริย์
ทรงเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ราษฎรควรจะมีสิทธิมีเสียงในการบริหารประเทศ
แต่กษัตริยอ์ าจสงวนอ�ำนาจบางประการไว้และอาจมีอำ� นาจบางประการเหนือ
ราษฎรอยู ่ การจัดให้มีรัฐธรรมนูญท�ำนองนี้จึง ยั ง ไม่ อ าจมี ลั ก ษณะเป็ น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ก็ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่อาจพัฒนาไป
สู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในอนาคต
			 รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นตามวิธีการนี้เกิดผลดี คือ
การที่กษัตริย์พระราชทานรัฐธรรมนูญเองเท่ากับเป็นการช่วยให้ประเทศ
รอดพ้นจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง เพราะกษัตริย์ประสงค์จัด
ให้มรี ฐั ธรรมนูญก่อนทีค่ ณะผูก้ อ่ การปฏิวตั จิ ะใช้กำ� ลังบังคับหรือประชาชนจะ
ลุกฮือเรียกร้อง นอกจากนี้ ก็จะส่งผลให้ประชาชนศรัทธาในประมุขของรัฐ
อันเป็นการเสริมสร้างพระบารมีของกษัตริยม์ ากยิง่ ขึน้ เช่นกรณีของประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นต้น
5

โปรดดู กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2540) เรื่อง การจัดท�ำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2544),
หน้า 3 – 7.
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2) ผู ้ ก ่ อ การปฏิ วั ติ ห รื อ รั ฐ ประหาร เมื่ อ คณะผู ้
ก่อการปฏิวัติกระท�ำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือคณะรัฐประหาร
กระท�ำการยึดอ�ำนาจการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผลส�ำเร็จ คณะผูก้ อ่ การ
ปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารซึ่งถือว่าอยู่ในฐานะ “รัฏฐาธิปัตย์” ผู้มีอ�ำนาจ
สูงสุดในรัฐ จึงเป็นผู้มีอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดให้มี
รัฐธรรมนูญด้วยวิธกี ารดังกล่าวเป็นไปโดยพลการและใช้กำ� ลังบังคับ มิได้เป็น
ไปด้วยความร่วมมือหรือสมัครใจของผู้ทรงอ�ำนาจเดิมแต่อย่างใด
		
3) ราษฎร ราษฎรร่วมกันก่อการปฏิวตั จิ นสามารถ
เปลีย่ นแปลงการปกครองได้เป็นผลส�ำเร็จ ราษฎรจึงอยูใ่ นฐานะ “รัฏฐาธิปตั ย์”
การจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญจึงต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของราษฎรหรือตัวแทน
ของราษฎร ยกตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1789 อัน
เป็นผลมาจากการที่ราษฎรชาวอเมริกันร่วมกันท�ำสงครามปลดแอกจาก
อังกฤษจนสามารถประกาศอิสรภาพและจัดตั้งประเทศขึ้นใหม่ รัฐธรรมนูญ
ของฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 อันเป็นผลมาจากการที่ราษฎรชาวฝรั่งเศสร่วมกัน
ก่อการปฏิวัติยึดอ�ำนาจจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และรัฐธรรมนูญของรัสเซีย
ค.ศ. 1918 อันเป็นผลมาจากการทีร่ าษฎรชาวรัสเซียร่วมกันก่อการปฏิวตั ยิ ดึ
อ�ำนาจจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสลงได้ เป็นต้น
		
4) ประมุขของรัฐ และราษฎร หรือคณะบุคคล
มีอ�ำนาจร่วมกัน การจัดให้มีรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการตกลง
ยินยอมระหว่างกษัตริยก์ บั ราษฎร หรือคณะบุคคล ร่วมกันจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญ
ในนามของราษฎร อันอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
ลักษณะนีเ้ ป็นการประนีประนอมระหว่างกษัตริยก์ บั ราษฎร หรือคณะบุคคล
นัน่ เอง ตามปกติมกั เกิดจากกรณีทผี่ กู้ อ่ การปฏิวตั หิ รือรัฐประหารกระท�ำการ
ยึดอ�ำนาจจากประมุขของรัฐเป็นผลส�ำเร็จ แต่ทว่ายังเห็นถึงความส�ำคัญ
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และความจ�ำเป็นที่จะต้องมีกษัตริย์ด�ำรงสถานะประมุขแห่งรัฐสืบต่อไป
จ�ำต้องประนีประนอมกับกษัตริยโ์ ดยอาจยินยอมให้กษัตริยด์ ำ� รงสถานะและ
อ�ำนาจบางประการได้ต่อไปภายใต้เงื่อนไขบางประการ อันเป็นการจ�ำกัด
อ�ำนาจของกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเอง เช่น มหาบัตร (Magna
Carta) ค.ศ. 1830 อันเกิดจากพระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษตกลงกับขุนนางและ
ราษฎร รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ค.ศ. 1830 อันเกิดจากเจ้าชายหลุยส์ฟิลิปป์
ดยุกแห่งออร์เลอองส์ได้รับการทูลเชิญให้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แทน
ต�ำแหน่งทีว่ า่ งลง ซึง่ มีเงือ่ นไขว่าเจ้าชายหลุยส์ฟลิ ปิ ป์จะขึน้ ครองราชย์ได้กต็ อ่
เมื่อได้รับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และต่อมาก็ได้ทรงกระท�ำสัตย์ปฏิญาณต่อ
รัฐสภาและประกาศพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญของ
กรีซ ค.ศ. 1845 รัฐธรรมนูญของโรมาเนีย ค.ศ. 1864 รัฐธรรมนูญของ
บัลแกเรีย ค.ศ. 1869 เป็นต้น
		
5) ผู ้ มี อ� ำ นาจจากองค์ ก รภายนอก เมื่ อ รั ฐ
เจ้าอาณานิคมจะให้เอกราชคืนแก่รัฐใต้อาณานิคม รัฐเจ้าอาณานิคมมักจะ
ตกลงเป็นเงื่อนไขก่อนเสมอว่า รัฐเมืองขึ้นจะต้องจัดท�ำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่
ซึ่งผ่านการรับรองจากประเทศแม่แล้ว เช่น การที่อังกฤษให้คืนเอกราชแก่
มาเลเซียในปี ค.ศ. 1975 และสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 1963
			 กรณี ผู ้ มี อ� ำ นาจจากองค์ ก รภายนอกจั ด ให้ มี
รัฐธรรมนูญนี้ที่เด่นชัดเห็นจะได้แก่ กรณีรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นฉบับปัจจุบัน
(ค.ศ. 1947) เมือ่ กองทัพทหารฝ่ายสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาเข้ายึดครอง
ญี่ปุ่น นายพลดักกลาส แมคอาเธอร์ (General Douglas MacArthur) ซึ่ง
เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการทหารในขณะนัน้ เสนอว่า ญีป่ นุ่ จะปลอดการยึดครองและได้
เอกราชโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญซึ่งก�ำหนดกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ในการปกครองประเทศ กระทัง่ เป็นทีพ่ อใจแก่รฐั บาลของสหรัฐอเมริกา
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แล้ว6 กรณีนี้ถือได้ว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยู่ในฐานะผู้มีอ�ำนาจจัดให้มี
รัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญบางฉบับอาจเป็นสิ่งที่รัฐเจ้า
อาณานิคมได้จัดให้มีแก่รัฐอาณานิคมของตนตั้งแต่ก่อนจะมีเอกราชสมบูรณ์
หลายปี เช่น รัฐธรรมนูญอินเดีย ค.ศ. 1943 ซึ่งต่อมาอินเดียได้รับเอกราช
จากอังกฤษ ค.ศ. 1947 รัฐธรรมนูญฟิลปิ ปินส์ ค.ศ. 1935 ซึง่ ต่อมาฟิลปิ ปินส์
ได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1946 เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศ
อาณานิคมที่ได้รับเอกราชแล้วก็มักหาทางเปลี่ยนรัฐธรรมนูญหรือแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เนื่องจากต้องการแสดงให้เห็นว่า ต้องการยุติและ
หลุดพ้นจากการปกครอง หรือถูกครอบง�ำอย่างเด็ดขาดจากรัฐเจ้าอาณานิคม
หรือไม่เช่นนั้น ประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นอาจอาศัยการปรับปรุงรัฐธรรมนูญได้
ภายหน้า เช่น กรณีของประเทศฟิลปิ ปินส์ทจี่ ดั ท�ำรัฐธรรมนูญอีกฉบับขึน้ ใหม่
ตั้งแต่เมื่อคราวต่อรองขอเอกราชจากสหรัฐอเมริกา7
			 อย่างไรก็ดี ผูม้ อี ำ� นาจจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญทัง้ หมด
ดังกล่าวข้างต้น อาจก�ำหนดตัวบุคคลหรือองค์กรให้มีอ�ำนาจในการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญขึ้นก็ได้ เช่น คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภา
นิติบัญญัติ หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น หรือในบางกรณีผู้มีอ�ำนาจใน
การจัดท�ำรัฐธรรมนูญอาจเป็นบุคคลคนเดียวกับผูม้ อี ำ� นาจจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญ
ก็ได้

6

Robert E. Ward, Japan’s Political System (New Jersey : Prentic-Hall, Inc.,
1978), p. 22 อ้างถึงใน วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ์,
2530) หน้า 82.
7
ณัฐกร วิทิตานนท์, หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 99.
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1.1.1.3 ผู้มีอ�ำนาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
		
เมือ่ มีการใช้อำ� นาจในการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญเกิดขึน้
ก็จ�ำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นตามมาโดยปริยาย
เพราะหากผู้มีอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญด�ำริจัดให้มีรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มี
ผูจ้ ดั ท�ำรัฐธรรมนูญให้เกิดขึน้ เป็นบทบัญญัตทิ มี่ มี าตราเป็นรูปร่าง รัฐธรรมนูญ
ก็ไม่สามารถถูกร่างขึน้ และมีผลใช้บงั คับได้ ซึง่ โดยหลักทัว่ ไปแล้วผูท้ มี่ อี ำ� นาจ
จัดท�ำรัฐธรรมนูญจะเกิดขึน้ ในรูปแบบใดนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั ผูม้ อี ำ� นาจจัดให้มี
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า จะก� ำ หนดให้ มี ขึ้ น อย่ า งไร บางกรณี ผู ้ มี อ� ำ นาจจั ด ให้ มี
รัฐธรรมนูญเป็นผู้มีอ�ำนาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญเสียเอง บางกรณีผู้มีอ�ำนาจจัด
ให้มีรัฐธรรมนูญได้มอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญให้กับ
บุคคลหรือองค์กรอื่นก็ได้ ซึ่งสามารถแบ่งแยกผู้มีอ�ำนาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
ในรูปแบบต่าง ๆ ออกได้ ดังต่อไปนี8้
		
1) การจัดท�ำรัฐธรรมนูญโดยบุคคลคนเดียว ใน
กรณีบุคคลคนเดียวจัดท�ำรัฐธรรมนูญ มักเกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติหรือ
รัฐประหารส�ำเร็จ โดยผู้ที่กระท�ำการเองได้ร่างรัฐธรรมนูญเตรียมไว้ก่อน
ล่วงหน้าแล้ว หรืออาจมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาร่างให้ในภายหลังก็ได้
ร่างรัฐธรรมนูญประเภทนีม้ กั มีขอ้ ความสัน้ ๆ โดยมีความมุง่ หมายจะให้ใช้เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเท่านั้น
		
2) การจัดท�ำรัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคล กรณีที่
คณะบุคคลจัดท�ำรัฐธรรมนูญ ได้แก่ กรณีที่มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น
ยกร่าง และพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการอาจมีจ�ำนวนไม่มาก
โดยคัดเลือกจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ อนึ่ง ประเทศที่เพิ่ง
8

โปรดดู กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(พ.ศ. 2540) เรื่อง การจัดท�ำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ, หน้า 8 – 9.

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง หรือได้รับเอกราชมาใหม่ นิยมจัดท� ำ
รัฐธรรมนูญด้วยรูปแบบนี้ เช่น การจัดท�ำรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย ค.ศ. 1944
การจัดท�ำรัฐธรรมนูญมาเลเซีย ค.ศ. 1957 เป็นต้น
		
3) การจั ด ท� ำ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
สภานิติบัญญัติเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการแบ่งแยกการใช้อ� ำนาจ
เมื่อเป็นองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญจึงถือว่าเป็นองค์กรที่
ได้รับมอบอ�ำนาจมาจากรัฐธรรมนูญ (pouvoir constitué) การที่สภา
นิตบิ ญ
ั ญัตเิ ป็นผูม้ อี ำ� นาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญนัน้ ถือเป็นกรณีทมี่ รี ฐั ธรรมนูญอยู่
ก่อนหน้าแล้วเพียงแต่ประสงค์จะปรับปรุงใหม่ เมื่อจัดท�ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศใช้แทนฉบับเดิม โดยการให้สภานิติบัญญัติซึ่งถือว่าเป็นสภาที่ใช้
อ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายอยู่แล้วนั้น เป็นผู้จัดท�ำรัฐธรรมนูญเสีย
เองย่อมเป็นการประหยัด ทว่าอาจล่าช้าบ้าง เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่ทาง
นิติบัญญัติอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน
		
4) การจัดท�ำรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Convention) สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ได้รับ
การจัดตัง้ ขึน้ เป็นพิเศษให้ทำ� หน้าทีใ่ นการร่างรัฐธรรมนูญ โดยอาจมาจากการ
แต่งตัง้ คัดเลือก หรือก�ำหนดให้มาจากการเลือกตัง้ โดยประชาชน ซึง่ โดยปกติ
เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญท�ำการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถูก
ยุบเลิกไปทันทีหรือโดยปริยายเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้ แต่อย่างไรก็ดี
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประกาศใช้อาจก�ำหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญคงอยู่
ต่อไปเพื่อท�ำหน้าที่สภานิติบัญญัติชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภานิติบัญญัติขึ้นใหม่ 9
9

ไพโรจน์ ชัยนาม, สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาค 1 ความน�ำทั่วไป
(กรุงเทพฯ : โครงการต�ำราชุดต�ำราล�ำดับที่ 5 คณะกรรมการสัมมนาและวิจัย คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), หน้า 77.
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			 รัฐธรรมนูญบางฉบับได้มกี ารร่างบทบัญญัตมิ อบ
อ�ำนาจให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญ กรณี
เช่นนี้ถือได้ว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ได้รับมอบอ�ำนาจมาจาก
รัฐธรรมนูญ (pouvoir constitué) ซึ่งในประเทศไทยเองก็เคยมีการบัญญัติ
ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ เช่น ธรรมนูญการ
ปกครองแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 มาตรา 6 หรือ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2491 มาตรา 5 หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 มาตรา 3 แต่ส�ำหรับในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้
บัญญัติมอบอ�ำนาจในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญให้กับสภาร่างรัฐธรรมนูญไว้
โดยตรงแต่เกิดจากการตกลงร่วมกันของผู้แทนปวงชน กรณีเช่นนี้สภาร่าง
รัฐธรรมนู ญ จะเป็นองค์ก รที่ได้รับมอบอ�ำนาจมาจากผู ้ มี อ� ำ นาจจั ด ให้ มี
รัฐธรรมนูญ (pouvoir constituant) โดยตรง ตัวอย่างเช่น การจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (The Constitution of the United States
of America) เมื่อปี ค.ศ. 1789 ซึ่งได้มีการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
(The Constitution Convention) ขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองฟิลาเดเฟีย หรือ
เมือ่ ครัง้ ปฏิวตั ใิ หญ่ในฝรัง่ เศสเมือ่ ปี ค.ศ. 1789 ก็ได้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (Convention) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Assemblée
constituent เป็นต้น10

10

ขจรชัย ชัยพิพฒ
ั นานันท์, การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
: ศึกษากรณีมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิ ชานิ ติศาสตร์ บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย , 2553),
หน้า 20 - 21.

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
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1.1.2 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญไม่ว่าโดยการแก้ไขถ้อยค�ำหรือข้อความเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือโดย
การเพิ่มเติมข้อความใหม่เข้าไป11 การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจหมายถึง
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงบางมาตราของรัฐธรรมนูญ การยกเลิกบางมาตราของ
รัฐธรรมนูญ หรือการเพิม่ เติมบทบัญญัตขิ นึ้ ใหม่เข้าไปในรัฐธรรมนูญ โดยการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาจมีได้ตั้งแต่การแก้ไขเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยไป
จนถึงการแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการ
ปกครองของประเทศ12
อ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (pouvoir de révision)
เป็ น อ� ำ นาจซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอ� ำ นาจจั ด ให้ มี รั ฐ ธรรมนู ญ (pouvoir
constituant) การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะกระท�ำได้งา่ ยหรือยาก หรือมี
ข้อจ�ำกัดในการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงใดย่อมเป็นไปตามความประสงค์ของผู้จัด
ให้มีรัฐธรรมนูญ13 กล่าวคือ อ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจที่ได้
รับมอบมาจากอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ (pouvoir constituant dérivé)
ซึง่ ถ้าผูม้ อี ำ� นาจจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญแต่เดิมไม่ได้กำ� หนดเรือ่ งการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญไว้ การแก้ไขเพิ่มเติมก็จะไม่สามารถกระท�ำได้14 อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงทางกฎหมายที่จะต้องมีความเป็นพลวัตร
11
12

หน้า 72.
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วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, หน้า 733.
ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ,

โภคิน พลกุล, ปัญหาและข้อคิดบางเรื่องจากรัฐธรรมนูญไทย (กรุงเทพฯ : โครงการ
ศึกษานโยบายสาธารณะ สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2529), หน้า 68.
14
วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, หน้า 733.
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สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ กอปรกับความเป็นจริงในทางการเมืองที่
รัฐธรรมนูญจะต้องด�ำรงสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
รวมถึ ง ก� ำ หนดซึ่ ง สั ม พั น ธภาพทางอ� ำ นาจต่ า ง ๆ ของรั ฐ การจะถื อ ว่ า
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ย่อมไม่
ถูกต้อง15 ความที่รัฐธรรมนูญด�ำรงสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นเองมิได้
หมายความว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญมีความสัมพันธ์
กับสภาพการณ์ทางการเมืองของรัฐอย่างใกล้ชดิ จึงต้องสามารถเปลีย่ นแปลง
แก้ไขได้ตามสมควร16 ดังนั้น แม้รัฐธรรมนูญจะมิได้บัญญัติเรื่องการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ก็ย่อมถือว่ารัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้
โดยอาจสรุปแนวคิดหลักในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ 2 แนวคิด คือ17
แนวคิดแรก เป็นแนวคิดดั้งเดิมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการ
กระท�ำทางกฎหมายใดจะถูกแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้กแ็ ต่โดยรูปแบบและวิธกี าร
เดียวกันกับที่จัดท�ำขึ้นมา เพราะฉะนั้น การจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้
นัน้ จะต้องเป็นการกระท�ำจากเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจทีจ่ ดั ท�ำรัฐธรรมนูญนัน้ ขึน้
โดยใช้รูปแบบและวิธีการเดียวกับที่จัดท�ำรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นมา แนวทาง
ดังกล่าวนี้หากน�ำมาใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็จะท�ำให้เกิดปัญหา
ส�ำคัญคือ ในแง่หนึ่งจะท�ำให้รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างง่าย
จนเกินไปหรืออาจเกิดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามอ�ำเภอใจหากผู้มี
อ�ำนาจจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญหรือจัดท�ำรัฐธรรมนูญเป็นบุคคลเพียงคนเดียวหรือ
15

ไพโรจน์ ชัยนาม, สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของต่างประเทศกับระบอบการ
ปกครองของไทย (กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515), หน้า 197.
16
สมยศ เชื้อไทย, ค�ำอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โครงการ
ต�ำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 25935), หน้า 71.
17
พูนศักดิ์ ไวส�ำรวจ, รูปแบบและวิธีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2538), หน้า 16.
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คณะบุคคล หรือในอีกแง่หนึ่งอาจท�ำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นไป
ได้ยากยิ่งหากผู้มีอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญคือประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้มี
ประชามติจัดให้มีรัฐธรรมนูญขึ้น หรืออาจเกิดความยุ่งยากที่จะต้องแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยใช้รูปแบบและวิธีการเดียวกันกับรูปแบบและวิธีการ
ในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญหรือจัดท�ำรัฐธรรมนูญที่เคยมีมา ซึ่งจะเห็นได้ว่า
แนวคิดแรกนีใ้ นปัจจุบนั ไม่มปี ระเทศใดน�ำมาใช้แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแล้ว
แนวคิดทีส่ อง เป็นแนวคิดทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไปในปัจจุบนั คือ ต้องการ
เพียงแต่ให้สถานะของกฎหมายรัฐธรรมนูญมีความมั่นคงพอควรที่จะไม่ถูก
การริ เริ่ ม แก้ ไขได้ อ ย่ า งไม่ เ หมาะสม โดยก� ำ หนดให้ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญสามารถกระท�ำได้ยากกว่าการจัดท�ำกฎหมายธรรมดาแต่ไม่ไป
ไกลขนาดแนวทางแรก ซึ่งแนวคิดที่สองเป็นแนวคิดที่สามารถน�ำมาปรับใช้
เพื่อก�ำหนดรูปแบบและกระบวนการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพทาง
การเมืองของแต่ละประเทศที่จะบัญญัติรูปแบบและวิธีการใช้ในรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงอาจสามารถกระท�ำได้เสมอ
เพียงแต่จะแก้ไขด้วยรูปแบบและวิธีการใด หรือยากง่ายเพียงใดเท่านั้น และ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็มิใช่อ�ำนาจที่จะใช้ได้โดยไม่มีขอบเขต
หากแต่ ต ้ อ งตกอยู ่ ภ ายใต้ ข ้ อ จ� ำ กั ด บางอย่ า งของรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น เอง
นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญควรต้องค�ำนึงถึงดุลยภาพระหว่าง
2 หลักการส�ำคัญคือ รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
และเป็นกฎหมายที่มั่นคงในจัดวางโครงสร้างอ�ำนาจหลักของประเทศกับ
รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายที่ต้องมีความเป็นพลวัตรคือสามารถปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปได้ ท�ำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมักกระท�ำเมื่อมีความจ�ำเป็นและ
เมื่อจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ย่อมต้องมีความรอบคอบเสมอ
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1.1.2.1 รูปแบบของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
อาจแบ่งรูปแบบของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ18
		
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท�ำได้ง่าย (Flexible
Constitution) คือ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่สามารถกระท�ำได้โดยใช้
วิธีการเช่นเดียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา ดังนั้น กฎหมายฉบับ
หนึ่งจึงอาจได้รับการตราเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อใดก็ได้ การแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ในรู ป แบบนี้ มั ก ใช้ กั บ ประเทศที่ มี รั ฐ ธรรมนู ญ จารี ต
ประเพณี เนื่ อ งจากเนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศอิสราเอล และประเทศ
นิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศอังกฤษที่ใช้รัฐธรรมนูญแบบจารีต
ประเพณีอีกทั้งยึดถือ หลักอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of
Parliament) นัน้ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจึงสามารถกระท�ำได้โดยง่าย
เพียงตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติมาแก้ไขเพิ่มเติมธรรมเนียมปฏิบัติ
ทางรัฐธรรมนูญที่ยึดถือมาแต่เดิม กล่าวกันว่า เพียงกฎหมายระดับพระราช
บัญญัติธรรมดาก็อาจก�ำหนดให้ยกเลิกสถาบันการปกครองทั้งปวงหรืออาจ
สถาปนาสถาบันการปกครองใหม่ได้19 ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศอังกฤษมิได้
ยึดถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั่นเอง อย่างไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรทีใ่ ช้รปู แบบการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีท่ ำ� ได้
ง่ายก็อาจมีได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญของฝรัง่ เศสฉบับปี ค.ศ. 1814
และฉบับปี ค.ศ. 1830 รัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ฉบับปี ค.ศ. 1984 เป็นต้น
18

Peter Cumper, Constitutional & Administrative Law (London : Blackstone
Press, 2001), pp. 6 – 7.
19
ณัฐกร วิทิตานนท์, หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น, หน้า 113.
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การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ที่ ส ามารถกระท� ำ ได้ โ ดยง่ า ย
ท� ำ ให้ รั ฐ ธรรมนู ญ มี พ ลวั ต รสู ง กล่ า วคื อ สามารถแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปจั จุบนั แต่การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีท่ ำ� ได้งา่ ย
นี้ อ าจท� ำ ให้ รั ฐ ธรรมนู ญ คลายความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ล งเนื่ อ งจากเนื้ อ หาของ
รั ฐ ธรรมนู ญ ถู ก แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงได้ ง ่ า ยจนท� ำ ให้ คุ ณ ค่ า ที่ มี อ ยู ่ ภ ายใน
รัฐธรรมนูญลดน้อยลงไป20 นอกจากนี้ หากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
กระท�ำได้งา่ ยและบ่อยครัง้ โดยมิได้ให้ความส�ำคัญหรือพิจารณาอย่างรอบคอบ
เท่าที่ควร อาจส่งผลกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของระบบกฎหมายทั้ง
ระบบอีกด้วยเนือ่ งจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดทีก่ อ่ ตัง้ ระบบกฎหมาย
และระบบการปกครองขึ้น
		
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท�ำได้ยาก (Rigid
Constitution) หมายถึง รัฐธรรมนูญทีไ่ ม่สามารถแก้ไขเพิม่ เติมได้โดยวิธกี าร
เช่นเดียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา แต่จะต้องกระท�ำโดยวิธีการ
พิเศษและยากกว่าการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายธรรมดา ซึง่ ส่วนใหญ่ประเทศที่
ใช้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรจะนิยมใช้วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แบบแก้ไขยากท�ำให้รัฐธรรมนูญมีสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุด นอกจาก
นี้ยังท�ำให้รัฐธรรมนูญมีคุณค่าและมีความส�ำคัญมากกว่ากฎหมายธรรมดา21
เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก และไทย
เป็นต้น
		
การก�ำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระท�ำ
ได้ยากโดยองค์กรหรือวิธีการพิเศษยิ่งกว่าการแก้ไขกฎหมายอื่น ๆ อันเป็น
20

หยุด แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, หน้า 56.
เดือน บุญนาค และไพโรจน์ ชัยนาม, ค�ำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (รวมทั้งกฎหมาย
เลือกตั้งด้วย) ภาค 1 หลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : นิติสาส์น, 2477), หน้า 309.
21
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สภาพทีเ่ รียกว่า ความเป็นกฎหมายสูงสุดทีม่ นั่ คงของรัฐธรรมนูญ (le rigidité
constitutionelle)22
		
อย่างไรก็ดี ในเรือ่ งการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญท�ำได้
ง่ายหรือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท�ำได้ยากนั้น การที่นักนิติศาสตร์ให้
ความส�ำคัญกับการแก้ไขได้ง่ายหรือแก้ไขได้ยากในอีกแง่หนึ่งที่ท�ำให้เข้าใจ
ปัญหาว่า รัฐธรรมนูญของรัฐนั้นให้อ�ำนาจกับสภามากน้อยแค่ไหน เพียงใด
ยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายดังเช่นประเทศอังกฤษที่รัฐสภามีอ�ำนาจ
สูงสุดตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น รัฐสภาจึงสามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้
โดยการออกกฎหมายธรรมดาและสามารถแก้ ไขได้ ในทุ ก ๆ เรื่ อ งของ
รัฐธรรมนูญ ส�ำหรับรัฐธรรมนูญทีแ่ ก้ไขยากนัน้ เข้าใจกันว่า ผูท้ รี่ า่ งรัฐธรรมนูญ
มีความประสงค์จะด�ำรงหลักส�ำคัญบางประการในรัฐธรรมนูญเอาไว้ จึงวาง
หลั ก ในการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ มี วิ ธี ก ารพิ เ ศษแตกต่ า งไปจาก
กฎหมายธรรมดา23
		
นอกจากนี้ การพิจารณาว่าองค์กรใดจะเป็นผู้แก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและมีวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ย่อม
จ�ำเป็นอยูเ่ องทีจ่ ะต้องย้อนกลับไปพิจารณาถึงทีม่ าของรัฐธรรมนูญว่า มีทมี่ า
อย่างไรและใครเป็นผู้มีอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือผู้ที่มีอ�ำนาจสูงสุด
ทางการเมืองหรือเป็นรัฏฐาธิปัตย์จึงมีอ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญหรือ
เป็นผู้สร้างรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังมีอ�ำนาจในการก�ำหนดตัวบุคคลที่จัดท�ำ
รัฐธรรมนูญได้อีกด้วย เพื่อที่จะก�ำหนดความสัมพันธ์ในการใช้อ�ำนาจอย่าง
ถูกต้องว่าการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้ ใช้ฐานทีม่ าแห่งอ�ำนาจในการแก้ไข
22

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 3 ที่มาและนิติวิธี (กรุงเทพฯ : นิติธรรม
2538), หน้า 17.
23
สมยศ เชื้อไทย, ค�ำอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, หน้า 9 - 10.
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เพิ่มเติมขัดกับอ�ำนาจดั้งเดิมในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นอ�ำนาจซึ่งอยู่สูง
กว่าหรือไม่
		
การก� ำ หนดองค์ ก รที่ ท� ำ หน้ า ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญนั้น จะเป็นองค์กรใดย่อมขึ้นอยู่กับผู้มีอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
ว่าจะบัญญัตมิ อบหมายอ�ำนาจในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไว้ให้เป็นหน้าที่
ขององค์กรใด องค์กรนั้นจึงจะมีอ�ำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้
รัฐธรรมนูญอาจบัญญัติมอบอ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เป็นหน้าที่
ขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ (L’assemblée legislative ordinaire) ซึ่งโดย
ปกติมีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมายในระดับที่ต�่ำกว่ารัฐธรรมนูญให้
เปลี่ยนสภาพไปเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือในบาง
กรณีอาจจัดตัง้ สภาร่างรัฐธรรมนูญขึน้ มาเป็นพิเศษเพือ่ ท�ำหน้าทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญ (L’assemblée constituante adhoc) เป็นการเฉพาะก็ได้
ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญก็อาจก�ำหนดขัน้ ตอนพิเศษให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการให้
ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการออกเสียงประชามติ
(Le référendum) อีกด้วย24
1.1.2.2 กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
กระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญอาจแบ่งออก
ได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ การริเริ่มน�ำเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
การตกลงใจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ
24

อภิญญา แก้วก�ำเนิด, การสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง : ศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส
และไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544),
หน้า 33 – 34.
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1) การริเริ่มแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ องค์กร
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอ�ำนาจน�ำเสนออาจถูกจ�ำกัดไว้เพียงบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง เช่น ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ตามรัฐธรรมนูญปี
ค.ศ. 1875 กษัตริยโ์ รมาเนียตามรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1937 และจักรพรรดิญปี่ นุ่
ตามรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1889 หรืออาจเป็นกลุ่มของบุคคลหรือองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง เช่น คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรืออาจรวมไปถึง
ราษฎรของรัฐจ�ำนวนหนึ่ง เป็นต้น25
		
2) การตัดสินใจว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
อาจเป็นองค์กรนิติบัญญัติตามปกติ เช่น รัฐสภาเบลเยี่ยม ตามรัฐธรรมนูญ
ค.ศ. 1831 รัฐสภาไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521
หรือประชาชนในฐานะเป็นองค์กรผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เช่น กรณีตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 และ พ.ศ. 2517 หรือ
ประชาชนในฐานะทีอ่ ยูร่ ว่ มกันเป็นชุมนุม เช่น กรณีของสภาผูแ้ ทนรัฐทีไ่ ด้รบั
เลือกตัง้ จากประชาชนในแต่ละรัฐโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา26
		
3) การด� ำ เนิ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ ได้ มี ก าร
ตัดสินใจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้ว ในการด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญนั้นอาจกระท�ำได้สองวิธี คือ
			 วิธกี ารแรก คือให้รฐั สภาซึง่ เป็นองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ
เป็นผู้ด�ำเนินการแก้ไขแต่โดยวิถีทางและขั้นตอนที่แตกต่างไปจากการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายธรรมดาอื่น ๆ วิธีการพิเศษเหล่านี้ เช่น การก�ำหนดที่จะลง
คะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ของการพิจารณาต้องกระท�ำโดยเสียงข้างมากที่
25
26

เรื่องเดียวกัน, หน้า 72.
เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
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ก�ำหนดไว้เป็นพิเศษยิง่ กว่าเสียงข้างมากธรรมดา เช่น จ�ำนวนสองในสาม หรือ
สามในสี่ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของรัฐสภา หรือการก�ำหนดให้การ
พิจารณาลงมติในแต่ละวาระต้องทิ้งช่วงระยะเวลาห่างกันยาวนานกว่าการ
พิ จ ารณากฎหมายธรรมดา เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน และกลุ ่ ม ผล
ประโยชน์ต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอหรือการ
การตัดสินใจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นได้อย่างเต็มที่
			 วิธีที่สอง คือการจัดตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมาอีก
องค์กรหนึ่งแยกต่างหากจากองค์กรนิติบัญญัติและมอบหมายให้ท�ำหน้าที่
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ27
1.1.2.3 การจ�ำกัดอ�ำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
เกี่ยวกับอ�ำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
อาจเกิดค�ำถามว่าอ�ำนาจนี้จะสามารถมีอิสระและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ได้ทุกประการหรือไม่ ซึ่งโดยหลักแล้ว อ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะ
ต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ จ�ำกัดของรัฐธรรมนูญเอง ซึง่ การจ�ำกัดอ�ำนาจดังกล่าวจะถูก
ก�ำหนดไว้ในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนและจะส่งผลต่อการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีจ่ ะไม่สามารถกระท�ำได้ตามขอบเขตทีถ่ กู จ�ำกัดไว้28 และ
การก� ำ หนดข้ อ จ� ำ กั ด ในการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ อย่ า งชั ด แจ้ ง ใน
รัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ยังเป็นหลักประกันความต่อเนื่องและมั่นคงของระบบ
27

เรื่องเดียวกัน, หน้า 73.
Entela HOXHAJ and Florian BJANKU, The Basic Principles as Limits of Constitutional Revision in the Constitutional Jurisprudence and Doctrine in Europe,
Global Journal of Arts humanities and Social Sciences Vol. 1 No 3, September 2013,
p. 48.
28
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ในรัฐธรรมนูญอีกด้วย29
		
โดยรั ฐ ธรรมนู ญ อาจสร้ า งข้ อ จ� ำ กั ด ในการแก้ ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ยกตัวอย่างเช่น30
		
1) การจ�ำกัดอ�ำนาจในส่วนของเรื่องที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมไม่ได้
			 เรือ่ งบางเรือ่ งอาจจะต้องห้ามมิให้มกี ารขอแก้ไข
เพิ่มเติมห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันจะส่งผลกระทบต่อ
หลักการส�ำคัญที่ได้ก�ำหนดไว้ เช่น การจ�ำกัดห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การปกครอง เช่น รัฐธรรมนูญกรีกมาตรา 110 รัฐธรรมนูญอิตาลีมาตรา 139
รัฐธรรมนูญโปรตุเกสมาตรา 290 และรัฐธรรมนูญตุรกีมาตรา 1 เป็นต้น31
การจ�ำกัดห้ามมิให้แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญอันจะเป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน เช่น รัฐธรรมนูญเยอรมนีมาตรา 79 (3) รัฐธรรมนูญโปรตุเกสมาตรา
190 (1) รัฐธรรมนูญอินเดียมาตรา 13 (2) และรัฐธรรมนูญแอลจีเรียมาตรา
195 (4) เป็นต้น32 หรือการจ�ำกัดห้ามแก้ไขเปลีย่ นแปลงหลักการเกีย่ วกับเรือ่ ง
ศาสนาดังเช่น รัฐธรรมนูญตุรกีทกี่ ำ� หนดหลักความเป็นรัฐฆราวาสทีเ่ ป็นกลาง
ทางศาสนา เป็นต้น
29

MEZZETTI L. tek GAMBINO S., D’IGNAZIO G., La revision costituzionale e I
suoi limiti : Fra teoria costituzionale, diritto interno, esperienze straniere, Milano,
GIUFFRÈ, 2007, p. 266.
30
ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ,
หน้า 74 – 75.
31
RIGAUX M., La theorie des limites materielle a l’exercice de la function
constitutante, Bruxelles, 1985, p. 44.
32
Ibid.
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2) การจ�ำกัดในส่วนของสถานการณ์ที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
			 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องห้ามในบาง
กรณี เช่น ในกรณีที่มีภัยคุกคามต่อบูรณภาพแห่งดินแดน เช่น รัฐธรรมนูญ
ฝรั่งเศสมาตรา 89 รัฐธรรมนูญเบลเยี่ยมมาตรา 196 รัฐธรรมนูญสเปน
มาตรา 169 และรัฐธรรมนูญจอร์เจียมาตรา 103 หรือในสถานการณ์ที่
ประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นต้น33
		
3) การจ�ำกัดในส่วนของเวลา
			 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาจถูกจ�ำกัดใน
เรื่องของห้วงเวลาที่จะท�ำการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ เช่น การก�ำหนด
ห้ามมิให้ทำ� การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดหลังจาก
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เช่น รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1791 รัฐธรรมนูญ
โปรตุเกส ค.ศ. 1822 และ 1826 เป็นต้น
			 นอกจากนี้ ยังมีกรณีกำ� หนดห้ามมิให้มกี ารแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหากยังไม่ครบก�ำหนด 5 ปี จากการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญครัง้ ก่อน ดังเช่น รัฐธรรมนูญกรีกมาตรา 284/1 และมาตรา 110/6
			 อย่ า งไรก็ ต าม หากรั ฐ ธรรมนู ญ มิ ไ ด้ ก� ำ หนด
ข้อจ�ำกัดข้างต้นไว้ ก็มใิ ช่วา่ จะสามารถแก้ไขเพิม่ เติมจะเปลีย่ นแปลงหลักการ
ของรัฐธรรมนูญได้ทั้งหมด เพราะมิเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการปฏิวัติหรือ
รัฐประหารนั่นเอง34
33
34

Entela HOXHAJ and Florian BJANKU, op.cit, p. 50.
โภคิน พลกุล, ปัญหาและข้อคิดบางเรื่องจากรัฐธรรมนูญไทย, หน้า 68.
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1.2 แนวคิดของความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ใน
การปกครองประเทศด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวคิดใน
การคุม้ ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามมาด้วยการก�ำหนด
กลไกลต่าง ๆ เพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
อันเป็นรากฐานของแนวคิดในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญนั่นเอง ซึ่งสามารถ
อธิบายตามล�ำดับ ดังนี้
1.2.1 ความหมายของความเป็นกฎหมายสูงสุด
ความเป็นกฎหมายสูงสุด (supremacy of law) หมายถึง
สภาวะสูงสุดของกฎหมาย ดังปรากฏได้จากการสถานะของกฎหมายนั้น ๆ
ด�ำรงอยู่ในล�ำดับที่สูงกว่ากฎหมายอื่นใดทั้งปวง หรือสูงสุดในล�ำดับศักดิ์ของ
กฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากผู้มีอ�ำนาจตรากฎหมายประสงค์ให้กฎหมายแต่ละ
ฉบับมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ความส�ำคัญของกฎหมายแต่ละฉบับที่แตกต่าง
กันกฎหมายบางฉบับมีความส�ำคัญมาก บางฉบับมีความส�ำคัญน้อยกว่า ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วจะก�ำหนดให้ “รัฐธรรมนูญ” เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
การที่จะทราบว่าเหตุใดรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุดนั้น
ปรากฏค�ำอธิบายที่แตกต่างกันในมิติต่าง ๆ ซึ่งอาจสรุปได้ ดังนี35้
(1) ค�ำอธิบายเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยม
ประชาธิปไตย กล่าวคือ ถือว่ารัฐธรรมนูญ เป็นสัญญาประชาคม (contrat
social) ที่สมาชิกในสังคมทุกคนร่วมตกลงกันสร้างขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ในการ
ปกครองสังคมนัน้ ๆ เมือ่ รัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคมทีก่ อ่ ตัง้ สังคมและ
ระบอบการเมืองการปกครองของสังคมนัน้ รัฐธรรมนูญจึงต้องอยูเ่ หนือทุกส่วน
35

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 3 ที่มาและนิติวิธี, หน้า 17.
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ของสังคมการเมืองนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้ปกครอง ทุกฝ่าย
ต้องเคารพรัฐธรรมนูญ ค�ำอธิบายนี้ปรากฏในปรัชญาของจอห์น ล็อค และ
ฌอง ฌาค รุสโซ ในค�ำประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาและตอนท้ายของ
ค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรัง่ เศส ในปี ค.ศ. 1789
(2) ค� ำ อธิ บ ายเชิ ง กระบวนการในการตรารั ฐ ธรรมนู ญ :
การมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนโดยวิธีการพิเศษ ผู้ที่เริ่มใช้ค�ำอธิบาย
แบบนี้ คือ ซีเอเยส์ โดยซีเอเยส์ชี้ให้เห็นว่า ในกระบวนการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่น ๆ นั้นมีข้อแตกต่างกัน กล่าวคือกฎหมายธรรมดาอาจตรา
ขึ้ น โดยรั ฐ สภาตามกระบวนการที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดไว้ แต่ ก ารจั ด ท� ำ
รัฐธรรมนูญใช้วิธีการพิเศษโดยประชาชนจะต้องมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อม
ซึ่งมักไม่ปรากฏในการตรากฎหมายธรรมดา เช่น ประชาชนจะต้องเลือกตั้ง
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (Convention) ขึน้ มาเป็นการเฉพาะแยกออกจากรัฐสภา
ธรรมดา และหลักการส�ำคัญของเนือ้ หาทีจ่ ะใส่ในร่างรัฐธรรมนูญอาจต้องน�ำ
มาขอความเห็นชอบจากประชาชนก่อนยกร่างและเมื่อยกร่างแล้วเสร็จ
ก่อนมีผลใช้บังคับต้องน�ำกลับไปให้ประชาชนออกเสียงเป็นประชามติก่อน
ในเมื่อวิธีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญมีลักษณะพิเศษเช่นนี้ รัฐธรรมนูญจึงต้องเป็น
กฎหมายสูงสุดนั่นเอง
(3) ค�ำอธิบายเชิงทีม่ าของอ�ำนาจในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ:
การแบ่ ง แยกระหว่ า งอ� ำ นาจสู ง สุ ด ในการก่ อ ตั้ ง องค์ ก รทางการเมื อ ง
(pouvoir constituant) และอ�ำนาจอื่น โดยถือว่าอ�ำนาจในการก่อตั้ง
องค์กรทางการเมืองสูงสุดโดยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ36
		 ประการแรก ก่ อ นมี รั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ มี ก ฎเกณฑ์ ท าง
กฎหมายใด ๆ อยู่เหนือและผูกมัดอ�ำนาจในการก่อตั้งระบบกฎหมายและ
36

เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
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ระบบองค์กรอยู่เลย อ�ำนาจในการก่อตั้งองค์กรทางการเมืองและให้ก�ำเนิด
รัฐธรรมนูญจึงเป็นที่มาโดยตรงของรัฐธรรมนูญ เป็น “ผู้สร้าง” รัฐธรรมนูญ
เมื่อเป็น “ผู้สร้าง” อ�ำนาจนี้จึงเป็นอ�ำนาจที่อยู่เหนือ “สิ่งที่ถูกสร้าง” และ
เป็นสิ่งที่อยู่เหนืออ�ำนาจขององค์กรทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมา (pouvoir
constitué)
		 ประการทีส่ อง เมือ่ มีรฐั ธรรมนูญแล้ว รัฐธรรมนูญนัน้ ย่อม
ก่อตัง้ ระบบกฎหมายขึน้ ทัง้ ระบบ และก่อตัง้ องค์กรทัง้ หลายในการใช้อำ� นาจ
การเมืองในการปกครอง รัฐธรรมนูญจึงย่อมอยูเ่ หนือทัง้ กฎหมายอืน่ ๆ และ
องค์กรอืน่ ๆ ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญนัน้ องค์กรอืน่ ทีร่ ฐั ธรรมนูญก่อตัง้ ขึน้
ไม่วา่ จะเป็นประมุขของรัฐ รัฐสภา ฝ่ายบริหาร ศาล หรือตุลาการรัฐธรรมนูญ
จึงเป็นองค์กรที่ได้รับมอบอ�ำนาจ (pouvoir constitué) มาจากรัฐธรรมนูญ
และจากอ�ำนาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการเมืองทั้งสิ้น
(4) ค�ำอธิบายเชิงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ซึ่งอธิบายได้ว่า
รัฐธรรมนูญสูงสุดเพราะรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาเป็นการจัดตั้งองค์กรทางการ
เมืองขึ้น และจัดการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจอธิปไตย ท�ำให้เกิดดุลยภาพของ
อ�ำนาจเพื่อจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐไม่ให้มีมากเกินไปประการหนึ่ง และเพื่อรับรอง
และคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลอีกประการหนึง่ ผูท้ ี่
อธิบายเชิงนีไ้ ด้แก่ ผูร้ า่ งค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรัง่ เศส ปี ค.ศ.
1789 ดังที่ปรากฏในมาตรา 16 ที่ว่า “สังคมใดไม่มีการประกันสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและไม่มีการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจอธิปไตย สังคมนั้นไม่มี
รัฐธรรมนูญ” โดยนัยนี้ ถ้ารัฐธรรมนูญจะให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคแก่ประชาชน โดยจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐให้ได้ผล รัฐธรรมนูญก็ต้อง
เป็นกฎหมายสูงสุดเหนือกฎหมายใดทัง้ มวล ดังนัน้ ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญในทัศนะนี้ จึงมีรากฐานมาจากเนือ้ หาของรัฐธรรมนูญนัน่ เอง
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(5) ค�ำอธิบายเชิงรูปแบบ ที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
ในทัศนะของค�ำอธิบายท�ำนองนี้ (ปรากฏมากมายในประเทศไทย) ก็เพราะ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก่อตั้งองค์กรผู้มีอ�ำนาจอธิปไตย และแบ่งสรร
อ�ำนาจระหว่างองค์กรเหล่านัน้ ขึน้ เมือ่ เป็นเช่นนีร้ ฐั ธรรมนูญจึงเป็นกฎหมาย
ส�ำคัญทีส่ ดุ และสูงสุดตามไปด้วย โดยมิพกั ต้องพิเคราะห์เรือ่ งอืน่ ใด ไม่วา่ ทาง
เนื้อหา วิธีการร่าง อุดมการณ์สัญญาประชาคม ฯลฯ เลย ขอแต่เพียงเป็น
“รัฐธรรมนูญ” หรือมีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญ” และจัดตั้งองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจ
อธิปไตยขึ้นก็เพียงพอที่จะสูงสุดได้ในตัวเอง
1.2.2 ผลของความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ผลของความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญท�ำให้กฎหมาย
อืน่ ใดในระบบกฎหมายจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ อีกทัง้ กระบวนการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะได้รับการก�ำหนดให้กระท�ำได้ยาก นอกจากจาก
รัฐธรรมนูญจะเป็นเจตจ�ำนงร่วมกันของปวงชนแล้ว เมื่อพิจารณาในแง่ของ
ล�ำดับชั้นของกฎหมาย (hierarchy of law) รัฐธรรมนูญด�ำรงสถานะเป็น
กฎหมายล�ำดับสูงสุดและเหนือกฎหมายทั้งปวงภายในรัฐ ทั้งยังก่อตั้งระบบ
กฎหมายของรัฐ ดังนั้น กฎหมายทั้งปวงไม่ว่าจะมีมาก่อนหรือหลังจากการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้37 เนื่องจากเป็น
กฎหมายทีอ่ ยูใ่ นล�ำดับต�ำ่ กว่ารัฐธรรมนูญ ผลจากการยอมรับให้รฐั ธรรมนูญ
เป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีม่ คี า่ บังคับสูงสุดในล�ำดับชัน้ ของกฎหมายนีเ้ อง
ท�ำให้เกิดผลตามมาที่ส�ำคัญ คือ38
37
38

วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, หน้า 669 – 677.
สมยศ เชื้อไทย, ค�ำอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, หน้า 49.
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ประการแรก รั ฐ ธรรมนู ญ จ� ำ เป็ น ต้ อ งก� ำ หนดวิ ธี ก ารหรื อ
กระบวนการในการแก้ไขเปลีย่ นแปลงไว้เป็นกรณีพเิ ศษแตกต่างจากกฎหมาย
ธรรมดาทั่วไป และ
ประการทีส่ อง จะต้องก�ำหนดวิธกี ารหรือกลไกในการพิจารณา
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หากพบว่าบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการยกเลิก
เพิกถอนบทบัญญัตนิ นั้ เสีย และโดยเฉพาะในประการทีส่ องนีเ้ องจะเป็นสิง่ ที่
ท�ำให้สถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจริงในทาง
ปฏิบตั ิ เพราะต่อให้กำ� หนดวิธกี ารหรือกระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ไว้ยากเพียงใดแต่หากไม่มกี ารพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และเพิกถอนการกระท�ำเสียแล้ว การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญซึง่ แม้จะละเมิด
ต่อรัฐธรรมนูญก็ยังมีผลใช้บังคับได้อยู่นั่นเอง
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนีอ้ าจกล่าวได้วา่
เป็นแนวคิดรากฐานประการแรกทีน่ ำ� ไปสู่ “หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”
และการจั ด ตั้ ง ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นองค์ก รที่ พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาความเป็ น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมา

1.3 แนวคิดของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักประกัน
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
จากความส�ำคัญของรัฐธรรมนูญในการด�ำรงสถานะเป็นกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองรัฐ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างกลไกลคุ้มครองรัฐธรรมนูญเพื่อเป็น
หลักประกันว่ารัฐธรรมนูญจะไม่ถูกละเมิดหรือถูกเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่
ไม่เป็นไปตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้ ซึง่ กลไกลของการคุม้ ครองรัฐธรรมนูญ
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อาจมีได้ทั้งกลไกตามรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองรัฐธรรมนูญเอง
หรือการก�ำหนดให้มอี งค์กรดังเช่นศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ เป็นหลักประกันความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั่นเอง
1.3.1 การประกันสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
แม้สถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญจะได้รับ
การพัฒนาและมีฐานทางทฤษฎีเพียงใดก็ตาม แต่หากในทางปฏิบตั มิ ไิ ด้มหี ลัก
ประกันหรือกลไกใด ๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญแล้วไซร้ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญก็มอิ าจเกิด
ขึน้ จริงได้ ซึง่ วิธกี ารอันเป็นการประกันและคุม้ ครองสถานะความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญอาจมีได้ใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1.3.1.1 กลไกตามรัฐธรรมนูญ
		
1) การก�ำหนดให้กฎหมายหรือการกระท�ำใด ๆ จะ
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมิได้ กล่าวคือ การยืนยันถึงสถานะความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญเอง โดยก�ำหนดให้กฎหมาย
หรือการกระท�ำใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้
		
2) การก�ำหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญกระท�ำได้
ยากกว่ากฎหมายธรรมดา เนื่องจากอ�ำนาจ หน้าที่ และความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจต่าง ๆ ล้วนมีพนื้ ฐานจากรัฐธรรมนูญทัง้ สิน้ ในทางทฤษฎี องค์กรทีจ่ ะ
มี อ� ำ นาจในการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ต้ อ งเป็ น องค์ ก รจั ด ที่ ใ ห้ มี
รัฐธรรมนูญ (pouvoir constituant) โดยอาศัยอ�ำนาจที่ให้รัฐธรรมนูญ
เป็นฐาน39
39

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”, ใน 90 ปี ธรรม
ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ (กรุงเทพฯ : 2541), หน้า 197 – 198.
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			 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติองค์กรที่จัดให้มี
รัฐธรรมนูญอาจมอบอ�ำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้แก่องค์กรที่เกิดขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญซึ่งโดยปกติแล้วคือ สภานิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั่ เอง แต่ดว้ ยความเป็น
กฎหมายสูงสุดจึงอาจบัญญัติ “กระบวนการ” หรือ “คะแนนเสียง” เอาไว้เป็น
พิเศษส�ำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือการให้ความเห็นชอบกับการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ40
		
3) สิ ท ธิ ต ่ อ ต้ า น กล่ า วคื อ สิ ท ธิ ใ นการต่ อ ต้ า น
ผูป้ กครองซึง่ ปกครองโดยไม่ชอบธรรมเพราะผูป้ กครองผูกพันต่อรัฐธรรมนูญ
อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี
มาตรา 20 (4) บัญญัตวิ า่ “ชาวเยอรมันมีสทิ ธิในการต่อต้านบุคคลซึง่ ประสงค์
ล้มล้างรัฐธรรมนูญในกรณีทกี่ ารด�ำเนินการอืน่ ๆ ไม่สามารถกระท�ำได้” หรือ
แม้แต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้บญ
ั ญัตสิ ทิ ธิ
นี้ไว้ในชื่อ “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” โดยมาตรา 68 ที่ว่า “บุคคลจะใช้สิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้...” และมาตรา 69 ที่ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้าน
โดยสันติวิธีซึ่งการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้” เป็นต้น
ซึง่ จะเห็นได้วา่ สิทธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญได้รบั การบัญญัตเิ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญนั่นเอง
40

วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, หน้า 735.
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1.3.1.2 การก�ำหนดให้มอี งค์กรและระบบในการวินจิ ฉัยคดี

รัฐธรรมนูญ
		
นอกจากกลไกตามรัฐธรรมนูญอันเป็นการคุ้มครอง
ความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ประการหนึ่ ง แล้ ว การที่ จ ะท� ำ ให้ ก ลไกตาม
รัฐธรรมนูญเหล่านั้นเกิดผลในทางรูปธรรม จึงต้องมีการจัดตั้งองค์กรที่
มีหน้าที่วินิจฉัยข้อขัดแย้งอันเกิดจากรัฐธรรมนูญและระบบขององค์กร
ดังกล่าวขึ้น โดยแนวคิดส�ำคัญอันมีผลต่อการจัดตั้งองค์กรในการวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญนั้น ปรากฏอยู่หลากหลายแนวคิดด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุปได้
7 แนวคิด ดังนี41้
		
1) แนวคิ ด การรวมอ� ำ นาจ* เป็ น แนวคิ ด ที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ศาลยุติธรรมหรือศาลฎีกาเป็นองค์หลักเพียงองค์กร
เดียวที่มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ อันเป็นลักษณะของการรวม
อ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดี
ปกครอง หรือคดีรัฐธรรมนูญไว้ที่ศาลยุติธรรมเพียงศาลเดียว ไม่มีการแยก
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นอิสระออกจากศาลยุติธรรม
41

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ศาลรัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง อ�ำนาจ
หน้าที่ และการบริหารงานบุคคลกับศาลรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และ
ญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544), หน้า 49 – 53.
* มีข้อสังเกตว่า ค�ำว่า รวมอ�ำนาจและกระจายอ�ำนาจในหัวข้อนี้ นักวิชาการหลายท่านมี
ความเห็นทีแ่ ตกต่างกันไป บ้างเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญจัดตัง้ ขึน้ ตามแนวคิดรวมอ�ำนาจ คือ รวมอ�ำนาจ
การวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญไว้ทศี่ าลรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียว บ้างเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญ จัดตัง้ ขึน้
ตามแนวคิดกระจายอ�ำนาจ คือ นอกจากศาลยุติธรรมปกติแล้วอ�ำนาจการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญยัง
กระจายมาอยูท่ ศี่ าลรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นอีกองค์กรหนึง่ แยกต่างหากจากศาลยุตธิ รรม ซึง่ ในเรือ่ งนีผ้ วู้ จิ ยั
เห็นว่าเป็นการตีความที่มองคนละมุมของนักวิชาการและไม่อาจหาข้อยุติได้ อยู่ที่ว่าจะอธิบายความ
ในแง่มุมใด
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2) แนวคิ ด การกระจายอ� ำ นาจ เชื่ อ ว่ า ศาล
รัฐธรรมนูญจัดตัง้ ขึน้ ตามแนวคิดการรวมอ�ำนาจนัน้ ก็คอื อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการ
พิจารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญมิได้เป็นอ�ำนาจของศาลยุตธิ รรมหรือศาลฎีกา
แต่ เ พี ย งองค์ ก รเดี ย ว แต่ ก ระจายไปอยู ่ กั บ องค์ ก รของรั ฐ อื่ น คื อ ศาล
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีโครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่และการบริหาร
งานบุคคลของตนเอง ปรากฏแนวคิดนี้ในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศออสเตรียและประเทศเยอรมนี เป็นต้น
		
3) แนวคิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แนวคิดนี้
ให้ความส�ำคัญกับความเชีย่ วชาญหรือความช�ำนาญพิเศษเฉพาะด้าน จึงแยก
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านออกจากศาลยุติธรรม
และให้ศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ถือว่าเป็นศาลพิเศษท�ำหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ
ซึง่ ถือว่าเป็นคดีพเิ ศษแตกต่างจากคดีอนื่ โดยเฉพาะในคดีอาญาตามกฎหมาย
เอกชน หรือคดีปกครองตามกฎหมายมหาชน คดีเหล่านี้เป็นคดีที่ต้อง
พิจารณาพิพากษาโดยอาศัยกฎหมายลูกหลายฉบับ ส่วนคดีรัฐธรรมนูญแม้
พิ จ ารณาพิ พ ากษาโดยอาศั ย รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป็ น กฎหมายมหาชน แต่
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมีเพียงฉบับเดียวเท่านั้น แนวคิด
นี้ยังสนับสนุนให้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านหรือมีประสบการณ์พิเศษในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ แทนที่จะให้ผู้
พิพากษาซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในลักษณะทั่วไปมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญ ตัวอย่างแนวคิดนี้ปรากฏในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน
ไทย ออสเตรีย อิตาลี ตุรกี เสปน สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น
		
4) แนวคิดความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชน
กับกฎหมายมหาชน และความแตกต่างระหว่างศาลยุติธรรมกับศาล
รัฐธรรมนูญ ตัวอย่างแนวคิดนีเ้ ห็นได้จากประเทศเยอรมนี เนือ่ งจากกฎหมาย
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ของประเทศเยอรมนีมีรากฐานมาจากกฎหมายโรมัน ซึ่งมีแนวคิดเรื่องความ
แตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน (private and public
law distinction) รวมทั้งแนวคิดที่ไม่ต้องการให้ศาลยุติธรรมซึ่งคุ้นเคยกับ
กฎหมายเอกชนมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมาย
มหาชน โดยเฉพาะคดีรฐั ธรรมนูญและคดีปกครอง แนวคิดดังกล่าวเหล่านีจ้ งึ
น�ำมาสู่การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน และแบ่งแยก
ระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ
		
5) แนวคิดการมีองค์กรพิเศษที่เป็นองค์กรทาง
การเมืองเพือ่ ควบคุมกฎหมายไม่ให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นแนวคิด
ที่เห็นได้ชัดจากการจัดตั้ง สภารัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
(Conseil Constitutionnel) ของประเทศฝรั่งเศส เพื่อท�ำหน้าที่ควบคุม
กฎหมายไม่ให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการ
ให้องค์กรดังกล่าวท�ำหน้าที่ควบคุมมิให้การใช้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
ลุกล�้ำฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการลดความขัดแย้งทางการเมือง ลักษณะของ
องค์กรจึงมีความใกล้ชิดกับการเมืองค่อนข้างมาก
		
6) แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมสมัยใหม่ทตี่ อ้ งการให้
มีองค์กรทีช่ ว่ ยปกป้องคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน อันเนือ่ งมาจาก
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมสมัยใหม่ทยี่ ดึ มัน่ ในหลักการประชาธิปไตยรวมถึงการ
ก�ำหนดกลไกในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐเพือ่ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จึงท�ำให้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งองค์กรซึ่งเป็นกลไกในการ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐและปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
		
7) แนวคิดการให้สภามีอำ� นาจตีความรัฐธรรมนูญ
ค�ำว่า รัฐสภา มีความหมายรวมถึง สภาผู้แทนราษฎร หรือสภาปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน หรือสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ แล้วแต่กรณี แนวคิดนี้เห็นได้
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จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 มาตรา 62 บัญญัติว่า
“ท่านว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489
มาตรา 86 วรรคแรก บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 88 รัฐสภาทรงไว้ซึ่ง
สิทธิเด็ดขาดในการตีความรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากนี้ยังมีประเทศฝรั่งเศสที่
ก�ำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเฉพาะสภาสูงเป็นองค์กรการเมืองที่
ท�ำหน้าที่ควบคุมมิให้กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญดังเช่น ภายใต้การ
ปกครองของนโปเลียนที่ 1 และ 3 ของฝรั่งเศส42
แนวคิดต่าง ๆ ข้างต้น เป็นแนวคิดซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดตั้ง
องค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ สุดแล้วแต่ว่า ประเทศนั้น ๆ
พิ จ ารณาแนวคิ ด ใดเป็ น เหตุ ผ ลส� ำ คั ญ ต่ อ การจั ด ตั้ ง องค์ ก รวิ นิ จ ฉั ย คดี
รัฐธรรมนูญในประเทศตน โดยองค์กรที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญและ
ระบบของการวินิจฉัยในแต่ละประเทศก็อาจมีความแตกต่างกันไปตาม
แนวคิดและวัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดตั้ง ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
(1) องค์กรที่มีหน้าที่วินิจฉัย
		 องค์กรวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอาจ
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ องค์กรการเมืองและองค์กรยุติธรรม43
1) องค์กรการเมือง
			 1.1) การวินิจฉัยโดยคณะกรรมการ ซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดยรัฐธรรมนูญ การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการเป็นไป
		

42

พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย, หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง, 2520), หน้า 36.
43
เรื่องเดียวกัน, หน้า 35 – 38.
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โดยกระบวนการทางการเมื อ ง หรื อ เป็ น กรรมการโดยต� ำ แหน่ ง ตามที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนด อาจประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการซึ่งอาจเรียกรูปแบบคณะกรรมการนี้ว่า “คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ” มีประเทศฝรั่งเศสเป็นแบบอย่าง
			 1.2) การวินิจฉัยโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น
รัฐสภา สภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติ สภาผูแ้ ทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา อันประกอบ
ด้วยตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมด
			 การให้อ�ำนาจในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญเป็นของ
องค์กรการเมืองมีเหตุผลสนับสนุนหลายประการ44
			 ประการแรก องค์กรทีม่ อี ำ� นาจควบคุมกฎหมายต่างๆ
ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงในรัฐ องค์กรทางการเมือง
ซึ่งเป็นอ�ำนาจบริหารกิจการของรัฐควรที่จะต้องใช้อ�ำนาจควบคุมกฎหมาย
			 ประการที่สอง การตีความกฎหมายหรือควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ แม้จะเป็นเรื่องทางกฎหมายแต่การตีความ
ส่งผลกระทบต่อการเมืองและในหลายกรณีเป็นการแก้ปัญหาทางการเมือง
ดังนั้น องค์กรการเมืองจึงเหมาะสมที่จะเป็นผู้ใช้อ�ำนาจนี้
			 ประการสุดท้าย อันเนือ่ งมาจากกฎหมายเป็นอ�ำนาจ
ขององค์กรทางการเมืองเป็นผู้บัญญัติ ส่วนผู้พิพากษาหรือตุลาการมีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้พิพากษา
หรือตุลาการจึงไม่ควรเป็นผู้ตีความหรือวินิจฉัยตัวกฎหมายเอง เป็นต้น
44

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ศาลรัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง อ�ำนาจ
หน้าที่ และการบริหารงานบุคคลกับศาลรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และ
ญี่ปุ่น, หน้า 57.
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		 2) องค์กรยุติธรรม
			 2.1) การวิ นิ จ ฉั ย โดยศาลยุ ติ ธ รรม เนื่ อ งจาก
ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งปวง
อยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อมีประเด็น ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย จึงก�ำหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจในการวินิจฉัย
โดยในทางปฏิบัติแล้วศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดจะท�ำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด
ซึ่งรูปแบบนี้หลายประเทศยังนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย เป็นต้น
			 2.2) การวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญ คือ การ
จัดตั้งองค์กรในรูปแบบของศาลพิเศษขึ้น โดยแยกอ�ำนาจหน้าที่ออกจาก
ศาลยุติธรรม เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อท�ำหน้าที่ควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยศาลพิเศษนี้จะมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญเท่านั้น รูปแบบของศาลพิเศษนี้เกิดขึ้นครั้งแรกใน
ประเทศออสเตรีย ต่อมาได้เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี
เบลเยี่ยม โปรตุเกส สเปน อิตาลี เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เป็นต้น
			 การให้อ�ำนาจในการตีความหรือควบคุมกฎหมาย
มิให้ขัดรัฐธรรมนูญเป็นขององค์กรยุติธรรมก็มีเหตุผลสนับสนุนเช่นกัน
ยกตัวอย่างเหตุผลที่ว่า45 องค์กรยุติธรรมเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
ด้านกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาขององค์กรยุตธิ รรมนัน้ มีกระบวนการที่
อิสระและเปิดเผย อีกทั้งในการก�ำหนดให้ฝ่ายการเมืองเช่นฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ�ำนาจคัดเลือกและแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญในองค์กร
การเมืองอาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่และไม่สามารถด�ำรงความเป็นกลาง
45

เรื่องเดียวกัน, หน้า 58.
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ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากฝ่ายการเมืองเป็นการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์
การคัดเลือกหรือการพิจารณาวินจิ ฉัย หรือมีมติใด ๆ อาจเป็นไปโดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์เฉพาะกลุม่ การเมืองซึง่ ส่งผลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคคลผูไ้ ด้
รับแต่งตั้งเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญให้ต้องค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตน
กับกลุ่มบุคคลที่ได้เสนอและแต่งตั้งให้ตนไปด�ำรงต�ำแหน่ง46 การควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญจึงสมควรเป็นอ�ำนาจขององค์กรยุติธรรม
			 แนวคิดส�ำคัญอันมีผลต่อการจัดตั้งองค์กรในการ
วิ นิ จ ฉั ย คดี รั ฐ ธรรมนู ญ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ต่ อ การก� ำ หนดโครงสร้ า งของศาล
รัฐธรรมนูญ เช่น แนวความคิดเรือ่ งความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และ/หรือ แนว
ความคิดเรื่องความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน
ตลอดจนการมีแนวคิดจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ แนวคิดเหล่านีไ้ ด้ผสมผสานและน�ำไปสูก่ ารมีโครงสร้างที่
จัดแบ่งตามลักษณะเฉพาะ คือ โครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญหรือหรือศาลพิเศษ
ขณะที่ แ นวคิ ด การให้ รั ฐ สภามี อ� ำ นาจตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ น� ำ ไปสู ่ ก ารมี
โครงสร้างทีจ่ ดั แบ่งตามลักษณะทัว่ ไปอย่างกว้าง ๆ หรือองค์กรทางการเมือง47
(2) ระบบของการวินิจฉัย
		 เมื่ อ เกิ ด แนวคิ ด ในการให้ มี อ งค์ ก รในการวิ นิ จ ฉั ย คดี
รัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดแล้ว ปัญหาต่อมาก็คือ
46

อมร จันทรสมบูรณ์, “ศาลรัฐธรรมนูญ (หรือตุลาการรัฐธรรมนูญ)”, ใน หนังสือครบรอบ
84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537),
หน้า 190.
47
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ศาลรัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง อ�ำนาจ
หน้าที่ และการบริหารงานบุคคลกับศาลรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และ
ญี่ปุ่น, หน้า 61.
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องค์กรทีว่ า่ นัน้ ควรเป็นองค์กรใด อันเป็นปัญหาส�ำคัญมากเนือ่ งจากองค์กรที่
จะมีอ�ำนาจในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอ�ำนาจในการชี้ขาดว่า
กฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอันส่งผลให้กฎหมายนัน้ ใช้บงั คับไม่ได้
ทั้ง ๆ ที่การออกกฎหมายต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งเป็น
ผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติ ดังนั้น การที่จะชี้ขาดว่ากฎหมายใด
ไม่สามารถใช้บังคับได้นั้นย่อมเป็นปัญหาส�ำคัญในทางการเมืองไม่น้อยกว่า
ปัญหาทางกฎหมาย ในการมอบอ�ำนาจการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญให้องค์กร
ใดจึงต้องค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ในการจัดสรรอ�ำนาจด้วย ซึง่ ระบบของศาลที่
มีบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่คุ้มครองรัฐธรรมนูญที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกโดยหลักมี
อยู่ 2 ระบบคือ ระบบไม่รวมศูนย์อ�ำนาจกับระบบรวมศูนย์อ�ำนาจ48
		 1) ระบบไม่ ร วมศู น ย์ อ� ำ นาจ* (Decentralized
System) ระบบนีต้ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดทีว่ า่ 49 ศาลเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการ
ทีม่ อี ยูแ่ ล้วและท�ำหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยปัญหาต่าง ๆ ในทางกฎหมาย ศาลจึงมีอำ� นาจ
วินิจฉัยว่ากฎหมายที่เป็นปัญหาในชั้นพิจารณาของศาลนั้น ๆ ในขณะนั้นขัด
รัฐธรรมนูญหรือไม่ และที่เรียกว่า “กระจายอ�ำนาจ” นั้น เพราะอ�ำนาจการ
วินิจฉัยกระจายไปยังศาลทุกศาลและทุกระดับ เช่น ศาลคดีเด็กและเยาวชน
ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลทหาร ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ฯลฯ ซึ่งอาจเรียกว่า
ระบบอ�ำนาจศาลทัว่ ไปหรือระบบอเมริกนั เนือ่ งจากระบบไม่รวมศูนย์อำ� นาจ
48

วุฒชิ ยั จิตตานุ, “บทบาทและอ�ำนาจหน้าทีศ่ าลรัฐธรรมนูญตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุด”, ใน 10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ศตวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย (กรุงเทพฯ :
พี. เพรส, 2551), หน้า 263 – 265.
* การอธิบายค�ำว่ารวมศูนย์อำ� นาจและกระจายอ�ำนาจในส่วนนีจ้ ะแตกต่างกับการอธิบายใน
เรื่องแนวคิดส�ำคัญอันมีผลต่อการจัดตั้งองค์กรในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญที่ได้อธิบายก่อนนี้ ซึ่งได้
กล่าวไปแล้วว่าเป็นการมองในมุมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทที่อธิบายว่ามองในแง่มุมใด
49
วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, หน้า 687 – 692.
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นี้ปรากฏอย่างชัดเจนครั้งแรกในการวินิจฉัยคดี The Marbury Case
ค.ศ. 1803 ซึ่งยืนยันอ�ำนาจว่าศาลมีอ�ำนาจในการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ นับจากนัน้ เป็นต้นมาศาลทุกศาลในสหรัฐอเมริกาก็ใช้อำ� นาจ
วินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการกระจายอ�ำนาจไปสู่
ศาลทั่วไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ�ำนาจตุลาการตามปกติ
		 2) ระบบรวมศูนย์อำ� นาจ50 (Centralized System)
หลักการตามระบบรวมศูนย์อำ� นาจนี้ อ�ำนาจในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขดั
ต่อรัฐธรรมนูญจะอยูท่ อี่ งค์กรเดียว โดยอาจเป็นองค์กรหรือสถาบันทีม่ อี ยูเ่ ดิม
เช่น ศาลฎีกาเพียงองค์กรเดียว หรืออาจจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่เพื่อวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญ เช่น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
โดยเหตุผลที่ควรใช้ระบบรวมศูนย์อ�ำนาจในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
เห็นว่า การกระจายอ�ำนาจในการวินจิ ฉัยว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญนัน้
อาจเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาเล่นการเมืองหรืออาจท�ำให้ผู้พิพากษาถูกโจมตี
จากฝ่ายการเมืองหรือถูกแทรกแซงได้
			 หากพิจารณาบนพื้นฐานทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ที่
มองว่ากฎหมายเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ปราศจากซึ่งการประเมินค่าและเป็น
เนื้อแท้ของกฎหมายสารบัญญัติอย่างแท้จริงตามที่ ฮันส์ เคลเซ่น (Hans
Kelsen) นักกฎหมายชาวออสเตรีย เรียกว่า “บรรทัดฐานพืน้ ฐาน” หรือตาม
ที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญรู้จักกันดีว่า “GRUNDNORM” เป็นบรรทัดฐาน
สูงสุดก่อให้เกิดล�ำดับชั้นแห่งบรรทัดฐานทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีศักดิ์
สูงกว่าจะก่อให้เกิดกฎหมายที่มีศักดิ์ต�่ำกว่าเป็นล�ำดับชั้นตกทอดกันไปอย่าง
50

วุฒิชัย จิตตานุ, “กลไกทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญระบบรวมศูนย์ (Centralized
System) หรือรูปแบบยุโรป (European Model) ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก”, ใน 10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ
ไทย : สู่ศตวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย, หน้า 303 – 306.
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เป็นระบบ ดังนั้น ล�ำดับชั้นแห่งบรรทัดฐานกฎหมายของกฎหมายที่มีศักดิ์
ต�่ำกว่าจะสมบูรณ์ในตัวได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าให้อ�ำนาจไว้และ
กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายสูงสุดที่เป็น
บรรทัดฐานสูงสุดตามที่เคลเซ่น เรียกว่า GRUNDNORM ให้อ�ำนาจรับรองไว้
ซึ่ ง ล� ำ ดั บ ชั้ น แห่ ง บรรทั ด ฐานกฎหมายเป็ น บรรทั ด ฐานพื้ น ฐานหรื อ
GRUNDNORM อันเป็นบรรทัดฐานสูงสุดดังกล่าวก็คอื รัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้
กฎหมายที่มีศักดิ์ต�่ำกว่ารองลงมาจากรัฐธรรมนูญจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้
ตามแนวคิด “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด”
			 แนวคิดหลักบรรทัดฐานสูงสุดทีเ่ คลเซ่นน�ำไปปรับใช้
ในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ เคลเซ่นมีแนวคิดส�ำคัญที่จัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญแยกออกจากศาลธรรมดาทั่วไป ซึ่งศาลยุติธรรมเป็นอ�ำนาจหนึ่ง
ที่ใช้อ�ำนาจตุลาการ การพิพากษาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ย่อมก้าวล่วงถึงอ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร และเพื่อคุ้มครอง
รัฐธรรมนูญตามหลักบรรทัดฐานสูงสุดจ�ำต้องจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญในระบบ
รวมศูนย์อำ� นาจอันประกอบด้วยตุลาการทีม่ าจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญทีม่ ี
อ�ำนาจส�ำคัญโดยการเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพัน
อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ
			 นักกฎหมายรัฐธรรมนูญเห็นว่าแนวคิดของเคลเซ่น
ทีว่ า่ ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีล่ บล้างกฎหมายมีผลเป็นทางลบ เป็นไปตาม
ล� ำ ดั บ ชั้ น ของกฎหมายที่ ก ฎหมายซึ่ ง มี ศั ก ดิ์ ต�่ ำ กว่ า จะขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญไม่ได้ หลักความคิดของเคลเซ่นดังกล่าวเป็นระบบกลไกทางกฎหมาย
ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เรียกว่า “หลักการตรวจสอบก่อน” และ “หลักการตรวจสอบหลัง” ดังนั้น
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ศาลรัฐธรรมนูญในระบบรวมศูนย์หรือรูปแบบยุโรป จึงมีเครื่องมือทาง
กฎหมายอย่างกว้างขวางในการคุ้มครองรัฐธรรมนูญและการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพปัจเจกชนตามทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ ซึง่ ทฤษฎีกฎหมายบริสทุ ธิ์
ตามแนวคิดของเคลเซ่นดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญใน
ระบบรวมศูนย์อำ� นาจ นักกฎหมายรัฐธรรมนูญบางท่านเรียกว่า รูปแบบยุโรป
หรือ “ศาลรัฐธรรมนูญรูปแบบออสเตรีย” ที่มีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ
1.3.2 บทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในการประกัน
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
อั น เนื่ อ งมาจากความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ
เป็นที่มาของล�ำดับชั้นของกฎหมายจากแนวคิดในเรื่องกฎหมายพื้นฐาน
(Basic Norms) หรือ Grundnorm ก่อเกิดกฎหมายที่มีศักดิ์ต�่ำกว่าอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งกฎหมายที่มีศักดิ์ต�่ำกว่าจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่มีศักดิ์สูง
กว่าไม่ได้นั้น ประเทศต่าง ๆ จึงได้บัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อท�ำ
หน้าทีพ่ ทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ โดยเฉพาะประเทศประชาธิปไตยทัง้ หลายทีร่ ฐั สภา
เป็นผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติโดยอาศัยเสียงข้างมากในการตรากฎหมายที่อาจ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย มิให้กฎหมายที่ออกโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ หากพิจารณาในแง่ที่ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ ก�ำหนดโครงสร้าง สถาปนาซึ่งองค์กรและอ�ำนาจหน้าที่
ต่าง ๆ รวมไปถึงสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ของประชาชนในประเทศ ซึ่งการ
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วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญจึงเป็นการท�ำให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว
เกิดขึ้นได้ในความเป็นจริง อันท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญในสถานะองค์กรสูงสุด
ในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญมีบทบาทต่าง ๆ ที่แสดงออกผ่านอ�ำนาจในการ
วินิจฉัยในหลายมิติโดยปริยาย เช่น บทบาทในการการสร้างเสถียรภาพ
ทางการเมื อ ง บทบาทในการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลรัฐธรรมนูญไทยที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดย
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเรียกกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ท่ามกลางกระแสปฏิรูปการเมืองและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันธกิจ
ของศาลรัฐธรรมนูญไทยจึงเป็นทีค่ าดหวังของสังคมเป็นอย่างมาก และการที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะท�ำหน้าที่เป็นกลไกส�ำคัญซึ่งรัฐธรรมนูญสร้างขึ้นเพื่อให้
ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากสิทธิเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้อย่างแท้จริง
นัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีเป้าหมายอันจะท�ำให้ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิเสรีภาพ
ให้บรรลุได้อีกด้วย51

51

พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์, การทบทวนค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 28.
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บทที่ 2

การจัดให้มีรัฐธรรมนูญและการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในประเทศไทย
ประเทศไทยมีรฐั ธรรมนูญใช้บงั คับมาแล้ว 18 ฉบับ นับว่าเป็นประเทศ
ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ สาเหตุอันเนื่องมาจาก
สภาพการของบ้านเมืองที่ไร้เสถียรภาพมีการยึดอ�ำนาจการปกครองอยู่บ่อย
ครั้ง ซึ่งการยึดอ�ำนาจการปกครองของคณะผู้ก่อการแต่ละครั้งก็มักประกาศ
ยกเลิ ก รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใช้ บั ง คั บ อยู ่ ใ นขณะนั้ น แล้ ว ด� ำ เนิ น การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นวิธีการที่ท�ำให้
รัฐธรรมนูญมีความเป็นพลวัตร กล่าวคือสามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ อันเกิดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในบางกรณีก่อให้เกิดความ
ขั ด แย้ ง ระหว่ า งองค์ ก รของรั ฐ ซึ่ ง อยู ่ ใ นโครงสร้ า งการปกครองภายใต้
รัฐธรรมนูญเอง หรือในบางกรณีอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในภาค
ประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงเป็นหนทางที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้
อย่างไรก็ตาม ใช่วา่ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะสามารถกระท�ำได้
โดยง่าย เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
บทบัญญัตทิ กุ มาตราทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นรัฐธรรมนูญล้วนแล้วแต่มคี วามส�ำคัญทัง้ สิน้
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กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงได้รับการก�ำหนดให้มีขั้นตอนและ
กระบวนการที่แตกต่างไปจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดาทั่วไป
อนึ่ง จากการศึกษาปรากฏว่ามีรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2517 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึง่ มีทมี่ าจาก
การรัฐประหารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยมากที่สุด ดังนั้น การศึกษาถึงการจัดให้มีรัฐธรรมนูญและ
การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทยจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
เพื่อน�ำไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ อันจะน�ำไปสู่
การก�ำหนดสถานะและบทบาทขององค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ
ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 รูปแบบของการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
การท�ำให้รัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นและมีผลใช้บังคับได้นั้น ในทางปฏิบัติ
เมื่ อ มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะให้ มี รั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว ย่ อ มจะต้ อ งมี ก ารจั ด ท� ำ
รัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้น โดยบุคคลผู้มีอ�ำนาจสูงสุดหรือผู้มีอ�ำนาจจัดให้มี
รัฐธรรมนูญนั้นเองย่อมที่จะมีอ�ำนาจในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญโดยปริยาย
เว้นแต่ผู้มีอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญได้มอบอ�ำนาจในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
แก่องค์กรอื่น ซึ่งองค์กรที่ได้รับมอบอ�ำนาจมาให้จัดท�ำรัฐธรรมนูญนั้นจะ
ไม่สามารถใช้อ�ำนาจเกินกว่าอ�ำนาจที่ตนได้รับมอบมา
กรณีอันเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดให้มีรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
นั้น อาจจะต้องท�ำการศึกษาย้อนไปพอสมควร เนื่องจากนับตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงรัฐธรรมนูญมาแล้วรวมทัง้ สิน้ กว่า 18 ฉบับ
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ด้วยกัน ซึ่งเป็นผลมาการเมืองการปกครองที่ขาดเสถียรภาพ มีการกระท�ำ
รัฐประหารยึดอ�ำนาจอยู่บ่อยครั้ง และแต่ละครั้งคณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ก็จะใช้อ�ำนาจในฐานะ “รัฏฐาธิปัตย์” ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้นและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยปรากฏองค์กรผู้จัดท�ำ
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับดังต่อไปนี้
ฉบับแรก พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่ คราว
พ.ศ. 2475
คณะกรรมการราษฎรท�ำการยกร่างและน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ฉบั บ ที่ 2 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม พ.ศ. 2475
(รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก)
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการราษฎรให้ ความ
เห็นชอบและน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศใช้
ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 เสนอเป็นญัตติให้สภาผู้แทน
ราษฎรพิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบและน�ำขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2490
คณะรัฐประหารน�ำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492
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สภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและ
น�ำขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2495
คณะรัฐประหารน�ำรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2475 มาใช้บังคับอีกครั้ง
โดยให้สภาผู้แทนราษฎรแก้ไขเพิ่มเติมแล้วจึงน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ฉบับที่ 7 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
คณะรั ฐ ประหารน� ำ ขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ ทรงลง
พระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511
สภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ นิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นฐานะรั ฐ สภาเป็ น
ผู้จัดท�ำและน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศใช้
ฉบับที่ 9 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515
คณะรั ฐ ประหารได้ น� ำ เอาธรรมนู ญ การปกครองราชอาณาจั ก ร
พ.ศ. 2502 มาแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
ฉบับที่ 10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ำขึ้นโดยการน�ำเอารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 เป็นแนวทางในการยกร่าง และให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงน�ำขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
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ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินท�ำการยกร่างขึ้นใหม่ และน�ำขึ้นทูล
เกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ฉบับที่ 12 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520
คณะรัฐประหารน�ำร่างธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรขึ้นทูล
เกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ฉบับที่ 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ำขึ้นเสนอให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) น�ำร่างธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจั ก รขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ ทรงลง
พระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ฉบับที่ 15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�ำการยกร่างและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และน� ำ ขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยและ
ประกาศใช้
ฉบับที่ 16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ำและเสนอไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบแล้ ว จึ ง น� ำ ขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ ทรงลง
พระปรมาภิไธยและประกาศใช้
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ฉบั บ ที่ 17 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พ.ศ. 2549
คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (คปค.) น�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ฉบับที่ 18 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ำขึ้นโดยผ่านการลงประชามติเห็นชอบจาก
ประชาชน แล้ ว ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ จึ ง น� ำ ขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล
กระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญจ�ำนวน 9 ฉบับ
มีทมี่ าหรือเกิดขึน้ ตามวิถที างของกฎหมาย คือ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ฉบับเดิมหรือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นทั้งฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2489 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2517 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 และปรากฏรัฐธรรมนูญจ�ำนวน 3 ฉบับ ที่ไม่ได้มาจากการ
รัฐประหารไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในทางรูปแบบแล้ว
เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยในแง่ที่มา ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2517 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
หากจ�ำแนกผู้มีอ�ำนาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับที่
ผ่านมาอาจจ�ำแนกได้ ดังนี้
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2.1.1 รูปแบบการจัดท�ำรัฐธรรมนูญโดยบุคคลหรือคณะบุคคล
กรณีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญโดยบุคคลหรือคณะบุคคล เป็น
กรณีทเี่ กิดขึน้ มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากสาเหตุดงั ทีก่ ล่าวไปแล้วว่า ประวัตศิ าสตร์ที่
ผ่านมาของประเทศไทยมีการกระท�ำการปฏิวัติหรือรัฐประหารยึดอ�ำนาจ
การปกครองหลายต่อหลายครั้ง โดยแต่ละครั้งเมื่อกระท�ำการยึดอ�ำนาจ
การปกครองส�ำเร็จก็ย่อมที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
และประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่ตนได้เตรียมไว้ในเวลาที่ไม่นานนัก ซึ่งในส่วน
ของบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผูจ้ ดั ท�ำมักจะไม่ทราบถึงรายละเอียดทีช่ ดั เจน
หรือมีกระบวนการในการร่างว่าใครเป็นผู้ร่าง ขั้นตอนการร่างเป็นอย่างไร
สาเหตุอาจเนื่องมาจากเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการกระท�ำการยึดอ�ำนาจ
การปกครองจึงจ�ำเป็นที่จะต้องปกปิดไว้จนกว่าจะกระท�ำการยึดอ�ำนาจ
การปกครองส�ำเร็จนั่นเอง หรือในบางกรณี เมื่อกระท�ำการยึดอ�ำนาจเป็น
ผลส�ำเร็จก็ตัดสินใจน�ำรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ฉบับใดฉบับหนึ่งมาแก้ไข
เพิ่มเติมรายละเอียดบางประการแล้วประกาศใช้ กรณีดังกล่าวผู้มีอ�ำนาจจัด
ให้ มี รั ฐ ธรรมนู ญ (คณะปฏิ วั ติ ห รื อ คณะรั ฐ ประหาร) จึ ง เป็ น ผู ้ จั ด ให้ มี
รัฐธรรมนูญเสียเอง
อย่ า งไรก็ ดี บางกรณี อ าจมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ
คณะกรรมาธิการที่มีกระบวนการในการจัดตั้งเพิ่มเข้ามาบ้าง แต่บุคคลที่
เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะประกอบด้วยบุคคลจ�ำนวน
ไม่มาก กระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญก็จะใช้เวลาไม่นานนักเพราะ
ถูกก�ำหนดให้มีขั้นตอนและกระบวนการไม่มากนัก และผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่วนใหญ่ก็ได้รับการแต่งตั้งจากคณะผู้ก่อการรัฐประหาร ซึ่งรัฐธรรมนูญที่
ได้รับการจัดท�ำด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติธรรมนูญ
การปกครองแผ่ น ดิ น สยามชั่ ว คราว พ.ศ. 2475 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์

57

ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉะบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 รวมแล้ว 12
ฉบับด้วยกัน
2.1.2 รูปแบบการจัดท�ำรัฐธรรมนูญโดยสภานิติบัญญัติ
รู ป แบบการจั ด ท� ำ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยสภานิ ติ บั ญ ญั ติ เ ป็ น อี ก
รูปแบบหนึ่งที่มีการน�ำมาใช้ในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นการใช้องค์กรทางนิตบิ ญ
ั ญัตทิ มี่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการตรากฎหมายอยูแ่ ล้ว
มาท�ำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ เท่าที่ผ่านมาปรากฏรัฐธรรมนูญที่จัดท�ำขึ้นโดยสภานิติบัญญัติ
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 อนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2511 อาจจัดอยู่ในรูปแบบการจัดท�ำโดยสภานิติบัญญัตินี้ด้วยก็ได้
เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้รบั การจัดท�ำขึน้ โดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ ถี่ กู
ก�ำหนดให้มีฐานะเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วย
2.1.3 รูปแบบการจัดท�ำรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สภาร่างรัฐธรรมนูญถือได้ว่ามีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการจัดท�ำ
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รัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
เป็นการเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการก� ำหนดอย่าง
ชัดเจน อีกทั้งการจัดท�ำรัฐธรรมนูญในรูปแบบนี้มักจะมีกระบวนการในการ
จัดท�ำที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยคณะบุคคลที่ท�ำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ
มักเกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และต้องการให้มี
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร หรือเป็นกรณีทตี่ อ้ งการประสานประโยชน์ให้ตรงตาม
ความประสงค์ของบุคคลทุกฝ่ายมากที่สุด1 ประเทศไทยเคยใช้รูปแบบการ
จัดท�ำรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ2
สภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ปี พ.ศ. 2491 คณะนายทหาร
นอกราชการน�ำโดยพลโทผิน ชุณหะวัณ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกกาจ
กาจสงคราม พันเอกเผ่า ศรียานนท์ พันเอกสฤษดิ์ ธนรัชต์ พันเอกถนอม
กิตติขจร พันโทประภาส จารุเสถียร และร้อยเอกสมบูรณ์ (ชาติชาย)
ชุณหะวัณ ร่วมกันก่อการรัฐประหารยึดอ�ำนาจจากรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย์
ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 และในวันรุ่งขึ้นได้มี
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 และประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 24903 ต่อมาเมื่อ
มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2490 (ครั้งที่ 2) และได้มี
การตราข้อบังคับว่าด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทีก่ ำ� หนดให้มกี ารสมัคร
1

กาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)
หมวดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เรื่อง 4 การจัดท�ำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพ ฯ :
สถาบันพระปกเกล้า องค์การค้าคุรุสภา, 2544), หน้า 95.
2
คณิน บุญสุวรรณ, ประวัติรัฐธรรมนูญไทย (กรุงเทพฯ : เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์, 2555),
หน้า 180 - 181.
3
สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์, การเมืองการปกครองไทย : 1762 – 2500 (กรุงเทพฯ :
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549), หน้า 752.
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รับเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2491 4
จึงน�ำมาสู่การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2491 จ�ำนวน 40 คน
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา 10 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 คน และ
จากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญอีก 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
คือ 1. ผู้มีคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน 2. ผู้ที่
ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวง หรืออธิบดี หรือเทียบเท่า
3. ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกพฤฒสภา หรือด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นรัฐมนตรี 4. ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ซึ่งก�ำหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้แล้วเสร็จ
ภายใน 180 วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น5
โดยมี เจ้ า พระยาศรีธรรมาธิเ บศเป็นประธานสภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ และ
นายหยุด แสงอุทัย เป็นเลขาธิการ และได้ด�ำเนินการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2492 เป็นผลส�ำเร็จ
สภาร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ได้ก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 และได้ประกาศ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2495 โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือ ธรรมนูญการปกครองราช
อาณาจักร พ.ศ. 2502 ซึ่งก�ำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจ�ำนวน 240 คน
ประกอบด้วยสมาชิกผูท้ รงคุณวุฒทิ พี่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ โดยนอกจาก
จะท�ำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญแล้วยังท�ำหน้าที่ทางนิติบัญญัติในฐานะ
รัฐสภาซึ่งเป็นสภาเดียวอีกด้วย6 โดยมีพลเอกสุทธิ์ สุทธิสรรกร เป็นประธาน
4

แถมสุข นุม่ นนท์, สภาร่างรัฐธรรมนูญ : เส้นทางปฏิรปู การเมืองไทย (กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2545), หน้า 5.
5
คณิน บุญสุวรรณ, ประวัติรัฐธรรมนูญไทย, หน้า 43.
6
เรื่องเดียวกัน, หน้า 55.
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สภาร่างรัฐธรรมนูญ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
เป็นประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ และนายสมภพ
โหตระกิตย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ ด�ำเนินการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 ซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดดังกล่าว
นอกจากอ�ำนาจหน้าที่ที่กล่าวมาแล้วยังมีอ�ำนาจในการให้ความเห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ตนเองจัดท�ำขึ้นอีกด้วย
สภาร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2539 หลังจากการเลือกตั้ง
ทั่วไปในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายชวน
หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2534 หลายครั้ง อย่างไรก็ดี ปรากฏกระแสเรียกร้องจากประชาชนให้
มีการปฏิรปู ทางการเมืองและพัฒนาประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น รัฐบาลจึงจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
(คพป.) ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เสนอกรอบการปฏิรูปการเมือง
ไทยโดยข้อเสนอส�ำคัญคือเสนอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยการ
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 211 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2534 เนื่องจากเห็น
ว่าการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีผ่ า่ นมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมือง
ของประเทศได้ ทัง้ นี้ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ยกร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งชาติขึ้น อย่างไรก็ตาม ต่อมารัฐบาลประชาธิปัตย์ประกาศยุบสภาและ
รัฐบาลต่อมาคือ รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ก็ได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการ
ปฏิรูปการเมือง (คปก.) ท�ำหน้าที่ศึกษาแนวทางการปฏิรูปทางการเมือง
และได้มขี อ้ เสนอให้จดั ตัง้ คณะกรรมการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญขึน้ 7 ต่อมา
ได้มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 211 เพื่อเปิดทางให้มี
7

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และชมพูนุท ตั้งถาวร, สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ :
ประสบการณ์ตา่ งประเทศและประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555), หน้า 110 – 112.
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การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทีป่ ระชุมรัฐสภาขณะนัน้ ได้มมี ติเห็นชอบต่อการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญและในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 มีการประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2539
ก�ำหนดให้มีองค์กรจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญในรูปแบบของสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นมีจ�ำนวน 99 คน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ
1 คน (ขณะนั้นประเทศไทยมี 76 จังหวัด) รวมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มี
ประสบการณ์ จ�ำนวน 23 คน มีหน้าที่จัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 240 วันนับแต่วันที่มีสมาชิกครบ8 โดยมีนายอุทัย
พิมพ์ใจชน เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ และมีนายอานันท์ ปันยารชุน
เป็ น ประธานคณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ และประธานคณะ
กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ เพือ่ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ
สภาร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งมี
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะ ได้ก่อการรัฐประหารในวันที่
19 กันยายน พ.ศ. 2549 ยึดอ�ำนาจจากพันต�ำรวจโททักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีขณะนั้น โดยได้ให้เหตุผลในการยึดอ�ำนาจว่า รัฐบาลได้
กระท�ำการทุจริตและใช้อ�ำนาจทางการเมืองเข้าแทรกแซงการท�ำงานของ
องค์กรอิสระต่าง ๆ อีกทั้งเกิดเหตุวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่สามารถยุติลงได้
คปค. จึงจ�ำเป็นต้องท�ำการยึดอ�ำนาจการปกครองและจ�ำเป็นต้องจัดให้มี
การยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ เ พื่ อ ปฏิ รู ป การเมื อ งการปกครองของ
ประเทศไทย ซึ่งหลังจากนั้น คปค. ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราช
8

คณิน บุญสุวรรณ, ประวัติรัฐธรรมนูญไทย, หน้า 113 – 114.

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

62

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 25499 โดยเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ก�ำหนดให้มีสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ประกอบด้วยสมาชิกที่
มาจากการสรรหาจากทุกภาคส่วน จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,982 คน จากนั้นให้
ลงมติคัดเลือกกันเอง เหลือ 200 คน10 แล้วคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
(คมช.) ท�ำการคัดเลือกเหลือ 100 คน11 และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
จะคัดเลือกกันเองให้เหลือ จ�ำนวน 25 คน และคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งชาติจะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน รวมเป็น 35 คน12 เพื่อท�ำ
หน้าที่เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 180 วัน13
สภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญพร้อมจัดให้มีการลงประชามติ
จากประชาชนเสร็จสิน้ และได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ในเวลาต่อมา
เมือ่ ศึกษาจากการจัดให้มสี ภาร่างรัฐธรรมนูญทัง้ 4 ครัง้ ข้างต้น
แล้ ว อาจกล่ า วได้ ว ่ า การจั ด ตั้ ง สภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ร ่ า ง
รัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนัน้ มีขอ้ ดีอยูห่ ลาย
ประการ เช่น
ประการแรก สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้ท�ำ
หน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะ มีภารกิจแยกจากองค์กรอื่นๆ
ของรัฐอย่างชัดเจน ท�ำให้มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าจะต้อง
จัดท�ำรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ ทั้งยังจะเป็นที่ไว้วางใจในระดับหนึ่งได้ว่า
9

เรื่องเดียวกัน, หน้า 126.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มาตรา 22
11
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มาตรา 23
12
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มาตรา 25
13
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มาตรา 29 วรรคแรก
10

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์

63

การร่างรัฐธรรมนูญมีผู้รับผิดชอบและก�ำลังจัดให้มีรัฐธรรมนูญในไม่ช้า
ประการทีส่ อง สภาร่างรัฐธรรมนูญมักจะประกอบด้วยสมาชิก
ที่มาจากบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ อันมีผลท�ำให้ในการร่างรัฐธรรมนูญ
มีการถกเถียงในประเด็นต่าง ๆ อย่างครอบคลุมรอบด้าน และมีการน�ำเสนอ
ความคิดเห็นที่หลากหลายจากทุกฝ่าย
ประการสุดท้าย เนื่องจากการที่สภาร่างรัฐธรรมนูญมักจะ
ก�ำหนดองค์ประกอบของสภาร่างรัฐธรรมนูญให้มีสมาชิกจากหลากหลาย
วิชาชีพท�ำให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทีส่ ามารถช่วยประสานประโยชน์
ของทุกฝ่าย ประเด็นข้อขัดแย้งต่าง ๆ ก็จะถูกดึงเข้าสู่การถกเถียงและพูดคุย
กันในสภาร่างรัฐธรรมนูญเพือ่ หาข้อยุตริ ว่ มกัน อันเป็นการลดความตึงเครียด
ทางการเมืองในขณะนั้น เป็นต้น
จากการศึกษารูปแบบการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญรวมถึงการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญในประเทศไทยในภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเคย
ใช้รูปแบบในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญมาแล้วทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
การจั ด ท� ำ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยบุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล รู ป แบบการจั ด ท� ำ
รั ฐ ธรรมนู ญ โดยสภานิ ติ บั ญ ญั ติ และรู ป แบบการจั ด ท� ำ รั ฐ ธรรมนู ญ โดย
สภาร่างรัฐธรรมนูญ

2.2 รูปแบบของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศย่อมจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีความเป็นพลวัตรกับสภาพสังคม กล่าวคือรัฐธรรมนูญจะต้องมี
ความสอดคล้องกับสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ในบางกรณีอาจมีตอ้ งมีการ
เพิม่ เติมบทบัญญัตติ า่ ง ๆ เพือ่ รับรองหรือคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ หรือสถาปนา
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อ�ำนาจใหม่ ๆ ให้เกิดขึน้ บางกรณีอาจมีความต้องการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง
อ�ำนาจหรือความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจบางประการในรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาบางประการที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับ ส�ำหรับ
ประเทศไทยปรากฏมีการด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาแล้ว ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 มีการแก้ไข
เพิ่มเติม 3 ครั้ง
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490
มีการแก้ไขเพิ่มเติม 3 ครั้ง
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มีการแก้ไขเพิม่ เติม
1 ครั้ง
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มีการแก้ไขเพิม่ เติม
2 ครั้ง
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 มีการแก้ไขเพิม่ เติม
6 ครั้ง
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีการแก้ไขเพิม่ เติม
1 ครั้ง
7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีการแก้ไขเพิม่ เติม
2 ครั้ง14
ส� ำ หรั บ รั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 ซึ่ ง เป็ น
รัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลใช้บงั คับในปัจจุบนั นี้ ก�ำหนดรูปแบบของการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา 291 อันสามารถอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง
เป็นขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้
14

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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2.2.1 ผู้มีสิทธิเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
4 กลุ่ม ดังนี้

15

รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ญตั ติขอแก้ไขเพิม่ เติมต้องมาจากบุคคล

1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของ
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนไม่
น้อยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา หรือ
4. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
อนึ่ง การก�ำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อ
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นี้เอง เพื่อให้สิทธิแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การเมืองการปกครอง รวมถึงเป็นการดึงเอาปัญหาความขัดแย้งเข้าสู่ระบบ
เพื่อลดความตึงเครียดทางการเมืองและลดความขัดแย้งอันจะน�ำไปสู่การ
ชุมนุมของประชาชนอีกด้วย
2.2.2 ลักษณะของญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนอกจากจะต้องกระท�ำตามกรอบ
ที่ก�ำหนดว่าด้วยผู้มีสิทธิในการเสนอข้างต้นแล้ว ลักษณะของการแก้ไข
เพิ่ มเติ มต้ อ งท� ำ เป็นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนู ญ ซึ่ ง ต้ อ งเสนอเป็ น
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เช่น ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
15

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (1) วรรคหนึ่ง
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แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ซึ่งการที่จะต้องท�ำเป็นร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก็เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ การท�ำเสนอญัตติโดยท�ำเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมจึงสอดคล้อง
กับสถานะของความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญทีต่ อ้ งด�ำเนินการด้วย
กระบวนการที่แตกต่างจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา16
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังก�ำหนดข้อจ�ำกัดในการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญหรือทีเ่ รียกว่า บทบัญญัตทิ มี่ อิ าจเปลีย่ นแปลงได้วา่ ญัตติขอแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี ผ ลเป็ น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
จะเสนอมิได้17
2.2.3 การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดให้ ก ารพิ จ ารณาร่ า งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญเป็นสามวาระ18 ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ให้ใช้
วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย
ในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา19
16

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (กรุงเทพฯ : โครงการต�ำราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 155.
17
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (1) วรรคสอง
18
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (2)
19
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (3)
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2. การพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อ
เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมด้วยในกรณีทรี่ า่ งรัฐธรรมนูญนัน้ เสนอโดย
ประชาชน20 การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล�ำดับ
มาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ21
		 เมือ่ พิจารณาวาระทีส่ องเสร็จสิน้ แล้วให้รอไว้สบิ ห้าวัน เมือ่
พ้นก�ำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป22
3. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยใน
การทีจ่ ะออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่า
ที่มีอยู่ของทั้งสองสภา23
2.2.4 การประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
เมือ่ การลงมติเสร็จสิน้ แล้ว ให้น�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย โดยให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 150 และ 151 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม24

20

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (4) วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (4) วรรคสอง
22
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (5)
23
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (6)
24
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (7)
21

ทูลกระหม่อมถวายเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยให้นําบทบัญญัติมาตรา 150 และ 151
มาใช้บังคับโดยอนุโลม24
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รัฐสภา

วาระที่ 1

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
+
สมาชิกวุฒิสภา
ประชาชน

วาระที่ 2

พระมหากษัตริย์

ประกาศใช้

วาระที่ 3

แผนภาพกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
แผนภาพกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

รูปแบบของการควบคุ
การจั
ดให้มรี ฐั ไขเพิ
ธรรมนู
และการแก้
ไข
2.3 2.3
รูปแบบของการควบคุ
มการจัดให้มรี ัฐม
ธรรมนู
ญและการแก้
่มเติมรัญ
ฐธรรมนู
ญ

เพิ่มมเติ
มรัดให้ฐธรรมนู
การควบคุ
การจั
มีรัฐธรรมนูญญนั้นอยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้มีอํานาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญที่จะวาง

ระบบของการจัดทํารัฐธรรมนูญ ส่วนการควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น ส่วนใหญ่จะให้เป็นหน้าที่

การควบคุมการจัดให้มีรัฐธรรมนูญนั้นอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของผู้มี
อ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญที่จะวางระบบของการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ ส่วนการ
สามารถอธิบายได้ดังนี้
ควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น ส่วนใหญ่จะให้เป็นหน้าที่ของฝ่าย
นิติบ23 ัญญัติซึ่งจะมีการก�ำหนดขั้นตอนและกระบวนเพื่อควบคุมการแก้ไข
ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (6)
เพิ่ม24เติรัรัมฐฐธรรมนู
รัธรรมนู
ฐธรรมนู
ญ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (7)

ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่ งจะมีการกําหนดขั้ นตอนและกระบวนเพื่ อควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรั ฐธรรมนู ญ ซึ่ ง

2.3.1 การควบคุมการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
โดยหลักทั่วไปแล้ว การจัดให้มีรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ
เมื่อผู้มีอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญประสงค์ที่จะจัดให้มีรัฐธรรมนูญ ซึ่งโดย
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ปกติผู้ที่มีอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญก็ย่อมเป็นผู้ที่มีอ�ำนาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศในขณะนัน้ หรืออาจเรียกว่า “รัฏฐาธิปตั ย์” และเมือ่ ประสงค์
จัดให้มีรัฐธรรมนูญย่อมจ�ำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญให้เกิด
ขึน้ และรูปแบบการควบคุมการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญจึงอาจกระท�ำได้ดว้ ยการ
จัดตั้งองค์กรที่มีอ�ำนาจจัดท�ำรัฐธรรมนูญและการก�ำหนดกระบวนการใน
การจัดท�ำรัฐธรรมนูญนั่นเอง
การจัดตั้งองค์กรเพื่อท�ำหน้าที่จัดท�ำรัฐธรรมนูญอาจกล่าวได้
ว่าเป็นรูปแบบการควบคุมโดยตัวองค์กรนั้น ๆ เอง หรืออาจเรียกว่าเป็น
“การควบคุมภายใน” ที่จะต้องมีการก�ำหนดรูปแบบ องค์ประกอบ และ
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถจัดท�ำรัฐธรรมนูญให้
เป็นผลส�ำเร็จ ในอดีตประเทศไทยเคยใช้มาแล้วหลายรูปแบบ ทั้งการจัดท�ำ
รั ฐ ธรรมนู ญ โดยบุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล การจั ด ท� ำ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยสภา
นิติบัญญัติ และการจัดท�ำรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะใน
การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็จัดท�ำขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้อรรถาธิบาย
ไปแล้วหัวข้อ 2.1.3 สภาร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550
ส�ำหรับการก�ำหนดกระบวนการในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญก็เป็น
ส่วนส�ำคัญยิง่ ในการควบคุมการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญทัง้ ฉบับ ซึง่ ส�ำหรับการร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 ก�ำหนดให้เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้จดั ท�ำค�ำชีแ้ จงว่า ร่างรัฐธรรมนูญ
ที่จัดท�ำขึ้นใหม่นั้นมีความแตกต่างกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ในเรือ่ งใด พร้อมด้วยเหตุผลในการแก้ไขไปยังสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ องค์กร และบุคคลต่าง ๆ กว่า 12 องค์กร คือ 1. คณะมนตรี
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ความมัน่ คงแห่งชาติ 2. สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ 3. คณะรัฐมนตรี 4. ศาลฎีกา
5. ศาลปกครองสูงสุด 6. คณะกรรมการการเลือกตัง้ 7. คณะกรรมการป้องกัน
แลปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 8. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 9. ผู้ตรวจ
การแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภา 10. คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
11. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12. สถาบันอุดมศึกษา
รวมถึงเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย25
โดยเมือ่ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้รบั ร่างรัฐธรรมนูญและเอกสารค�ำชีแ้ จง
และเหตุผลดังกล่าวแล้วก็อาจเสนอขอแปรญัตติเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในส่วน
ของคณะกรรมาธิการยกร่างนัน้ เมือ่ พ้นก�ำหนด 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ง่ เอกสาร
ตามที่กล่าวมา ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็นที่
ได้รบั และค�ำแปรญัตติของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมทัง้ จัดท�ำรายงาน
การแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งเหตุผล เผยแพร่ให้ทราบ
เป็นการทั่วไป แล้วน�ำเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณา จะเห็นได้ว่าการควบคุมการจัดให้มีรัฐธรรมนูญด้วยการก� ำหนด
กระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะการก�ำหนดให้มีการรับฟังความคิด
เห็นอย่างรอบด้านก็จะเป็นการลดความขัดแย้งของความคิดและเกิดความ
รอบคอบในการพิจารณาด้วย
นอกจากนี้ ขัน้ ตอนส�ำคัญทีส่ ดุ ประการหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การก�ำหนด
ให้เป็นการควบคุมการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
คือ การให้ ป ระชาชนออกเสียงประชามติรับหรือ ไม่ รั บร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
ทัง้ ฉบับ26 ซึง่ ถ้าประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ โดยเสียงข้างมากของผูม้ าออกเสียง
ประชามติเห็นชอบ ให้นำ� ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บงั คับแล้ว ให้ประธาน
25
26

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มาตรา 26
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มาตรา 29
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สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาตินำ� ร่างรัฐธรรมนูญขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และ
เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับ
ใช้ได้27 และเพือ่ ความเข้าใจและเชือ่ มโยงกันเกีย่ วกับบทบัญญัตเิ รือ่ งการออก
เสียงประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นผู้วิจัยจะขอ
อธิบายรายละเอียดเรือ่ งดังกล่าวอีกครัง้ ใน หัวข้อ 2.3.2.6 การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อไป
อนึ่ง หากมองในทางทฤษฎีที่เป็นอุดมคติของการจัดให้มี
รัฐธรรมนูญแล้ว รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
สถาปนาระบบกฎหมาย ระบอบการปกครอง และอ�ำนาจต่าง ๆ ภายในรัฐ
ดังนั้น การจัดท�ำรัฐธรรมนูญก็เพื่อให้เป็นกฎหมายสูงสุดมีผลใช้บังคับไป
ตลอดกาลตราบเท่าที่รัฐด�ำรงอยู่ หากมีความบกพร่องในเรื่องบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญย่อมที่จะใช้วิธีการก�ำหนดกระบวนการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนู ญ ไว้ กรณี นี้ ศึ ก ษาตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น แม่ แ บบได้ ดั ง เช่ น ประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่นับแต่เกิดการปฏิวัติแยกตัวออกจากประเทศอังกฤษและได้
มีการสถาปนาประเทศและประกาศใช้รัฐธรรมนูญขึ้นมากว่า 200 ปีก็ยังคง
ใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม เพียงแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งเท่านั้น ซึ่งหาก
มองในแง่นี้ รัฐธรรมนูญย่อมที่จะเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวและมีการควบคุม
การจัดให้มีรัฐธรรมนูญเพียงครั้งเดียวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง
ของประเทศไทยก็หาเป็นเช่นนั้นไม่

27

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มาตรา 31
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2.3.2 การควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
การควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาจใช้กระบวนการ
ดังต่อไปนี้ในการควบคุม ดังนี้28
1. การควบคุมผู้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2. การควบคุมผูด้ ำ� เนินการพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
3. การควบคุมการลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
4. การควบคุมระยะเวลาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
5. การให้ ป ระมุ ข ของรั ฐ มี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ
6. การให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ดังนี้ เมื่อใช้เกณฑ์ระยะเวลามาพิจารณาการควบคุมการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาจแบ่งช่วงระยะของการควบคุมออกเป็น 2 ช่วง คือ
ก่อนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมเสร็จสิน้ และภายหลังจากการ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จสิ้น
2.3.2.1 การควบคุมผู้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
ส� ำ หรั บ ผู ้ มี สิ ท ธิ ใ นการเสนอขอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญนั้น หากมองในแง่ของการควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แล้ว รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอมาจากบุคคลเพียง 4 กลุ่ม คือ
คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภา
28

พรชัย เลื่อนฉวี, กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต, 2547), หน้า 38.
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ผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า ห้ า หมื่ น คนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเข้ า ชื่ อ เสนอ
กฎหมาย ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญล้วนแต่เป็นองค์กร
ผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยทั้งสิ้น โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ เ พิ่ ม ประชาชนให้ เ ป็ น ผู ้ มี สิ ท ธิ ใ นกรณี นี้ ด ้ ว ย
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าเมื่อเป็น
ผู ้ มี สิ ท ธิ ต ามที่ ก� ำ หนดจะสามารถเสนอขอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ได้
ผู้มีสิทธิจะต้องมีเสียงสนับสนับสนุนต้องตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดอีกด้วย
อันถือได้ว่าเป็นการควบคุมในระดับแรกเริ่ม เพื่อมิให้มีการเสนอแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยง่ายจนเกินไป
รัฐธรรมนูญ

2.3.2.2 การควบคุมผู้ด�ำเนินการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม

		
รัฐธรรมนูญของประเทศส่วนใหญ่มักจะก�ำหนดให้
สภานิติบัญญัติเป็นผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากถือว่าสภานิติบัญญัติเป็นผู้แทนปวงชนและมีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาตรากฎหมายอยู่แล้ว
		
ประเทศส่วนใหญ่รวมถึงประเทศไทยเองไม่นิยม
จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อท�ำการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในรายมาตรา เนื่องจากอาจจะต้องก�ำหนดกระบวนการ
และจะต้องมีการก�ำหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอันจะ
เป็นการยุง่ ยาก ทัง้ ทีม่ สี ภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ ที่ �ำหน้าทีพ่ จิ ารณาตรากฎหมายอยูแ่ ล้ว
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แนวทางการจัดตัง้ สภาร่างรัฐธรรมนูญจึงมักเกิดขึน้ เพือ่ จัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ทั้งฉบับ
		
ส� ำ หรั บ กระบวนการพิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยก�ำหนดให้แบ่งการพิจารณาออกเป็นสามวาระ
ดังเช่นการพิจารณากฎหมายที่จะต้องมีการอภิปรายถกเถียงอย่างรอบด้าน
ประกอบด้วย วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงล�ำดับ
มาตรา และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ
2.3.2.3 การควบคุมการลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
สาระส�ำคัญของการควบคุมการลงมติแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญคือ การลงมติในการให้ความเห็นชอบข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ การให้ความเห็นชอบผลของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของ
สภานิติบัญญัติหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญ และการให้ความเห็นชอบเพื่อส่งให้
ประมุขของรัฐประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งการลงมติดังกล่าวข้างต้นจะต้อง
เป็นการลงมติทมี่ จี ำ� นวนคะแนนเสียงข้างมากเป็นพิเศษ เช่น สองในสามของ
จ�ำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม หรืออาจสองในสามของสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าจะ
เป็นสภาเดียวหรือสองสภา แต่บางประเทศ เช่น ออสเตรเลียและอิตาลี
ก�ำหนดว่าจะต้องให้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
		
ส�ำหรับกรณีของประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กำ� หนดการควบคุมการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ด้วยการควบคุมการลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในทุกขั้นตอน
		
เริ่มตั้งแต่การลงมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการซึ่ง
ต้องอาศัยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของทั้งสองสภา
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การลงมติในวาระที่ 2 ขัน้ พิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา
ซึ่งจะต้องอาศัยเสียงข้างมากเป็นประมาณ
		
การลงมติในวาระที่ 3 ที่จะต้องอาศัยคะแนนเสียง
ลงมติเห็นชอบด้วยในการที่จะออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
รัฐธรรมนูญ

2.3.2.4 การควบคุ ม ระยะเวลาในการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม

		
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาที่เพียงพอแก่การพิจารณาเพื่อ
ความรอบคอบ มิใช่เป็นไปอย่างรวบรัดและกระท�ำได้โดยง่าย การควบคุม
ระยะเวลาในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเป็นอีกวิธกี ารหนึง่ ทีท่ �ำให้การแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก บางประเทศก�ำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญจะต้องกระท�ำในระยะเวลานานพอสมควร เช่น รัฐธรรมนูญ
เบลเยี่ยม รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ และรัฐธรรมนูญกรีก เป็นต้น
		
ส�ำหรับประเทศไทย การควบคุมระยะเวลาในการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเมือ่ พิจารณาวาระทีส่ องเสร็จสิน้ แล้วให้รอไว้สบิ ห้า
วัน รัฐสภาจึงจะสามารถพิจารณาในวาระที่สามต่อไปได้ นอกจากนี้ ในขั้น
ตอนการทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 151 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งมาตรา 151
ก�ำหนดระยะเวลาในกรณีรา่ งพระราชบัญญัตใิ ดทีพ่ ระมหากษัตริยไ์ ม่ทรงเห็น
ชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมารัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ซึ่งถ้า
รัฐสภามีมติยืนยันตามเดิม นายกรัฐมนตรีสามารถน�ำร่างพระราชบัญญัติ
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ดังกล่าวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ ให้ทรงลงพระปรมาภิไธยอีกครัง้ หนึง่
อย่ า งไรก็ ต าม หากพระมหากษั ต ริ ย ์ มิ ไ ด้ ท รงทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย
พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน นายกรัฐมนตรีสามารถประกาศใช้
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เสมือนได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
		
จะเห็นได้วา่ ในขัน้ ตอนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ก่อนเข้าสูก่ ารพิจารณาในวาระทีส่ ามนัน้ มีการก�ำหนดการควบคุมระยะเวลา
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้สิบห้าวัน และในขั้นตอนการทูลเกล้าทูล
กระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยได้ก�ำหนดการควบคุมระยะเวลาถึง
2 ช่วงคือ เก้าสิบวัน และ สามสิบวัน
2.3.2.5 การให้ ป ระมุ ข ของรั ฐ มี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
อ�ำนาจของประมุขของรัฐในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไม่ได้รบั การก�ำหนดบทบาทในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
แต่จะปรากฏอยูใ่ น 2 กรณีส�ำคัญคือ พระราชอ�ำนาจในการยับยัง้ ร่างกฎหมาย
กับพระราชอ�ำนาจในการด�ำริให้มีการออกเสียงประชามติ
		
พระราชอ�ำนาจในการยับยั้งร่างกฎหมายคือ การที่
พระมหากษัตริยจ์ ะทรงตัดสินใจลงพระปรมาภิไธยหรือไม่ในรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้
แก้ไขเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งส�ำหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้
กฎหมายในระดับพระราชก�ำหนด พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ รวมถึงร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม (จากการก�ำหนดให้นำ� ความ
มาตรา 150 และ 151 มาใช้โดยอนุโลม) จะต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อ
ให้พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธยก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้มีผลใช้บังคับ แม้กฎหมายก�ำหนดให้อาจมีการยืนยันเพื่อประกาศใช้
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ร่างกฎหมายที่ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยก็ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยประเพณี
การปกครองของไทยที่ผ่านมา หากกรณีใดพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลง
พระปรมาภิ ไ ธยในร่ า งกฎหมายที่ ไ ด้ มี ก ารทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มหรื อ
พระมหากษัตริยม์ ไิ ด้พระราชทานร่างกฎหมายคืนกลับมาภายในระยะเวลาที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนด ก็จะมีการน�ำร่างกฎหมายดังกล่าวกลับมาพิจารณา
แก้ไขโดยไม่มีการยืนยันที่จะประกาศใช้ทั้งที่ยังไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในบริ บ ทของประเทศไทยจะเห็ น ได้ ว ่ า พระราชอ� ำ นาจดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น
พระราชอ�ำนาจดัง้ เดิมทีม่ มี าโดยตลอด ซึง่ นักวิชาการบางท่านเห็นว่า เป็นการ
ยอมรับและเทิดทูนพระมหากษัตริย์บ้าง หรือเป็นการอาศัยพระราชอ�ำนาจ
ทางสังคมเพื่อให้ประชาชนยอมรับในการตรากฎหมายนั้น ๆ
		
ส�ำหรับพระราชอ�ำนาจในการด�ำริให้มกี ารออกเสียง
ประชามตินนั้ เป็นสิง่ ทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เคยบัญญัตไิ ว้แล้ว
หลายฉบับ ได้แก่ การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปี พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2511 และ พ.ศ. 2517 ซึง่ บัญญัตทิ ำ� นองเดียวกัน
ให้เป็นเรื่องพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ที่จะให้ประชาชนออกเสียง
ประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่อาจกระทบถึงประโยชน์
ได้เสียส�ำคัญของประเทศหรือประชาชน อย่างไรก็ตาม ไม่เคยปรากฏว่ามี
การใช้พระราชอ�ำนาจในกรณีดังกล่าว จนกระทั่งในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจตัดสินใจให้มีการออกเสียงประชามติ
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2.3.2.6 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติม

		
รัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันยอมรับว่า
อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ย่อมต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มสี ทิ ธิ
ทางการเมือง โดยเฉพาะการให้สทิ ธิประชาชนมีสว่ นร่วมในการเสนอกฎหมาย
นั่นเพราะกฎหมายที่ได้รับการตราขึ้นก็จะมีผลย้อนกลับมาใช้บังคับกับ
ประชาชนอยู่นั่นเอง รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศก็ เช่ น กั น ในเมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ที่ ใช้ ป กครอง
ประชาชน ดังนั้น ในรัฐที่เป็นประชาธิปไตยก็มักที่จะก�ำหนดให้ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วย
		
1) การท�ำประชาพิจารณ์
			 รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้การพิจารณาในวาระที่ 2
ขั้น พิ จ ารณาเรี ย งล�ำดับมาตรา ต้องจัดให้มีก ารรั บฟั ง ความคิ ด เห็ นจาก
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย29
		
2) การออกเสียงประชามติ30
			 แม้ประเทศไทยพึ่งน�ำเอาระบบการออกเสียง
ประชามติ ม าใช้ ค รั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2550 ที่ ผ ่ า นมาก็ ต าม
แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับก่อนหน้านี้ ก็เคยก�ำหนด
ให้มีการออกเสียงประชามติในประเทศไทยได้ เพียงแต่ในทางปฏิบัติมิได้
น�ำเอากระบวนการดังกล่าวมาใช้ โดยก่อนที่จะมีการก�ำหนดกระบวนการ
29

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 (4) วรรคหนึ่ง
โปรดดูรายละเอียดใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, รายงานการวิจัย เรื่อง กระบวนการ
ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551),
หน้า 113 – 164.
30
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ออกเสียงประชามติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2549 มีรัฐธรรมนูญที่เคยบัญญัติเรื่องการลงประชามติไว้รวม 5 ฉบับ
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2492 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2511 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2517 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2534
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปี พ.ศ. 2540 โดยมีสาระส�ำคัญในการออกเสียงลงประชามติ ดังนี้
			 (2.1) บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การออกเสี ย ง
ประชามติในอดีตก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พ.ศ. 2549
			 ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งการออกเสี ย ง
ประชามติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2549
ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญทีม่ กี ารน�ำเอากระบวนการออกเสียงประชามติมาใช้ในทาง
ปฏิบัติเพื่อรับรองร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งนับ
เป็นฉบับปัจจุบนั ได้เคยปรากฏบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการออกเสียงประชามติมา
แล้วในรัฐธรรมนูญหลายฉบับเพียงแต่ยังมิได้น�ำมาใช้ในทางปฏิบัติ ดังนี้
			 1) การออกเสี ย งประชามติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2511 และ
พ.ศ. 2517 เป็นไปในท�ำนองเดียวกัน คือ เป็นเรื่องพระราชอ�ำนาจของพระ
มหากษัตริย์ที่จะให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ อ าจกระทบถึ ง ประโยชน์ ไ ด้ เ สี ย ส� ำ คั ญ ของประเทศหรื อ
ประชาชน
			 2) การออกเสียงประชามติตามตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539) เป็น
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กรณีจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนนว่า
จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญเสนอ
ในกรณีที่รัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญนั้น จึงให้ประชาชน
เป็นผู้ตัดสินใจ ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี
พ.ศ. 2534 มีที่มาจากการยึดอ�ำนาจการปกครองโดยคณะรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ยแห่ ง ชาติ (รสช.) รั ฐ บาลโดยแรงผลั ก ดั น จากภาคประชาชน
ขณะนั้ น จึ ง ได้ เ สนอร่ า งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ จั ด ตั้ ง
สภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2540) และได้มีความพยายามวางกลไก
ในการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญฉบับใหม่เพือ่ ให้มคี วามเป็นประชาธิปไตยมากทีส่ ดุ
และก�ำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงก�ำหนดให้มีการออกเสียงประชามติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยก� ำหนดว่าเมื่อสภา
ร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะต้องให้รัฐสภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมประการใดไม่ได้
ซึ่งมาตรา 211 ปัณรส ก�ำหนดแนวทางให้ความเห็นชอบของรัฐสภาดังนี้
			 กรณีรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
ประธานรัฐสภาจะต้องน�ำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
หากพระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเห็ น ชอบด้ ว ยก็ จ ะทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยเพื่ อ
ประกาศใช้ แต่หากพระมหากษัตริยไ์ ม่ทรงเห็นชอบก็อาจพระราชคืนกลับมา
หรือเมื่อพ้นก�ำหนด 90 วันแล้วมิได้พระราชทานคืนกลับมา ร่างรัฐธรรมนูญ
นั้นเป็นอันตกไป
			 กรณีรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบ กรณีคะแนน
เสียงให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภา ให้ด�ำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์

81

			 จะเห็ น ได้ ว ่ า การออกเสี ย งประชามติ ต าม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2539)
เป็นเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดเฉพาะกรณีรัฐสภาไม่ให้
ความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญจะต้องน�ำไปออกเสียงประชามติ
			 อย่างไรก็ดี การตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปี พ.ศ. 2540 รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา จึงไม่ต้อง
ด�ำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
			 3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี
พ.ศ. 2540 มาตรา 214 ก�ำหนดให้กรณีคณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการใน
เรื่ องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไ ด้เ สียของประเทศชาติ ห รื อ ประชาชน
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธาน
สภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
มีการออกเสียงประชามติได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการออกเสียงประชามติตาม
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการให้ “ค�ำปรึกษา” แก่รัฐบาลในประเด็นปัญหาที่
รัฐบาลต้องการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเท่านั้น
			 จะเห็นได้ว่า กรณีการออกเสียงประชามติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2540 มิได้ก�ำหนดอย่าง
ชัดแจ้งว่า กรณีใดจะต้องมีการออกเสียงประชามติบ้าง แม้กระทั่งการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็มิได้รับการบัญญัติชัดแจ้งว่าจะต้องมีการออกเสียง
ประชามติ รัฐธรรมนูญเพียงบัญญัติไว้ถึงเหตุที่ “อาจ” ขอให้มีการออกเสียง
ประชามติได้เท่านั้น
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			 (2.2) การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 เป็นการออกเสียง
ประชามติครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อตัดสินชี้ขาดว่าจะให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ทั้งฉบับ
ซึ่ ง ได้ รั บ การบั ญ ญั ติ เ ป็ น เงื่ อ นไขที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ อั น เป็ น
“บทบังคับ” ของรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีการออกเสียงประชามติ ซึง่ แตกต่าง
จากบทบัญญัตใิ นเรือ่ งการออกเสียงประชามติทปี่ รากฏอยูใ่ นรัฐธรรมนูญของ
ไทยในอดีต
			 อย่างไรก็ดี เมือ่ ศึกษาถึงการออกเสียงประชามติ
ครัง้ แรกของไทยเพือ่ ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 นั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2549 ได้บัญญัติถึงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่าง
รัฐธรรมนูญจัดท�ำขึ้นตามกรอบขั้นตอนและระยะเวลาของรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวไว้ใน มาตรา 29 ดังนี้
			 “ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญ
และพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 28 ภายใน 180 วัน นับแต่วันเปิดประชุม
สภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก
			 เมื่อจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้เผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ และจัดให้มกี ารออกเสียงประชามติวา่ จะให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งต้องจัดท� ำไม่เร็วกว่า 15 วัน
และไม่ช้ากว่า 30 วัน นับแต่วันที่เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาร่างรัฐธรรมนูญประกาศก�ำหนด
			 การออกเสี ย งประชามติ ต ้ อ งกระท� ำ ภายใน
วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร”
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			 ดังนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2549 สภาร่างรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรผูม้ อี �ำนาจหน้าที่
ในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญได้มีประกาศ
สภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารว่ า ด้ ว ยการเผยแพร่
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ และการออกเสี ย งประชามติ พ.ศ. 2550 ก� ำ หนดให้
คณะกรรมาธิการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากสภาร่างรัฐธรรมนูญท�ำหน้าทีเ่ ผยแพร่
ร่างรัฐธรรมนูญ และจัดท�ำเอกสารชีแ้ จงให้ประชาชนได้รบั ทราบและท�ำความ
เข้าใจอย่างทั่วถึงว่าร่างรัฐธรรมนูญที่จัดท�ำขึ้นใหม่นั้นมีสาระส�ำคัญอย่างไร
และมีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
อย่างไร และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอน
การออกเสียงประชามติตามที่สภาร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย โดยคณะ
กรรมการการเลือกตัง้ เป็นผูด้ ำ� เนินการจัดและควบคุมการออกเสียงประชามติ
ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
			 ข้อสังเกตในเรื่องอ�ำนาจในการจัดให้มีการออก
เสียงประชามติข้างต้น คือ แท้จริงแล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มิได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มี
อ�ำนาจหน้าที่ในกระบวนการออกเสียงประชามติแต่อย่างใด อ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวมาจากการที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ
มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจหน้าที่ในกระบวนการ
ออกเสียงประชามติ
			 (2.3) การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ได้บัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติเช่นกันแต่ได้มีการบัญญัติเพิ่มเติม
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หลักการใหม่ ๆ จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2540
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 165 ประชาชน
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ย่อมมีสทิ ธิออกเสียงประชามติ และการจัดให้มกี ารออกเสียง
ประชามติให้กระท�ำได้ในเหตุ ดังนี้
			 “(1) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการใน
เรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไ ด้เ สียของประเทศชาติ ห รื อ ประชาชน
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มี
การออกเสียงประชามติได้
			 (2) ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก าร
ออกเสียงประชามติ
			 การออกเสียงประชามติตาม (1) หรือ (2) อาจ
จัดให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง
ประชามติในปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ หรือเป็นการออกเสียง
เพื่ อ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก็ ไ ด้ เว้ น แต่ จ ะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้
เป็นการเฉพาะ
			 การออกเสียงประชามติตอ้ งเป็นการให้ออกเสียง
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการตามที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ
และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล จะกระท�ำมิได้
			 ก่อนการออกเสียงประชามติรัฐต้องด�ำเนินการ
ให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอ และให้บคุ คลฝ่ายทีเ่ ห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการ
นั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน
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			 หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้
เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการออกเสี ย ง
ประชามติ ซึ่งอย่างน้อยต้องก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียง
ประชามติ ระยะเวลาในการด�ำเนินการ และจ�ำนวนเสียงประชามติเพื่อมี
ข้อยุติ”
			 จะเห็นได้ว่า กรณีการออกเสียงประชามติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2550 มีหลักการเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2540 คือ มิได้ก�ำหนดอย่าง
ชัดแจ้งว่ากรณีใดจะต้องมีการออกเสียงประชามติบ้าง แม้กระทั่งการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็มิได้รับการบัญญัติชัดแจ้งว่าจะต้องมีการออกเสียง
ประชามติ รัฐธรรมนูญเพียงบัญญัติไว้ถึงเหตุที่ “อาจ” ขอให้มีการออกเสียง
ประชามติได้ใน 2 กรณี คือ เรือ่ งใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศ
ชาติหรือประชาชนได้เท่านั้น ซึ่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีทจี่ ะตัดสินใจว่าควรให้มกี ารออกเสียงประชามติ
ในเรื่องใด และในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้ต้องออกเสียงประชามติ
ซึ่งเป็นอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะบัญญัติว่ากรณีใดจะต้องออกเสียง
ประชามติบ้าง

86

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

บทที่ 3

ศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
และการควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับในบทที่ 3 นี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนหลัก โดย
ส่วนแรก จะท�ำการศึกษาเปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญไทย
ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการควบคุมการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่
เปลี่ยนแปลงไปจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มาเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หรือไม่อย่างไร
ส่วนที่สอง จะท�ำการศึกษาอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ ส่วนที่สาม
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ ซึง่ การศึกษาในส่วนทีส่ องและส่วนทีส่ าม
จะท�ำการศึกษาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี
ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย และศาลรัฐธรรมนูญตุรกี โดยในการเลือกองค์กร
ที่มีหน้าที่วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากองค์กร
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ที่มีหน้าที่วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นได้รับการจัดตั้ง
ในรูปแบบขององค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับประเทศไทย อีกทั้ง ในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยยังได้รับแนวคิดจากการจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญดังกล่าวอีกด้วย การศึกษาอ�ำนาจในการตรวจสอบการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ในต่ า งประเทศแต่ ล ะประเทศอาจท� ำ ให้ ท ราบว่ า
กระบวนการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ
เป็นอย่างไร และองค์กรใดเป็นผูม้ อี ำ� นาจหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องบ้าง ซึง่ จะท�ำให้
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศแสดงบทบาท
ภายใต้บริบทของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของประเทศตนอย่างไร อันจะ
ท�ำให้ย้อนกลับมาวิเคราะห์บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้บริบท
ดังกล่าวได้อย่างมีเหตุผล และส�ำหรับส่วนสุดท้าย จะท�ำการศึกษาการด�ำเนิน
การของศาลรัฐธรรมนูญไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในบริบทปัจจุบัน โดยจะได้ศึกษาถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติที่เป็นฐาน
แห่งการใช้อำ� นาจของศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ของไทย พร้อมทั้งส�ำรวจความเห็นของนักวิชาการต่อการด�ำเนินการของ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยในบริบทดังกล่าวว่ามีปัญหาหรือข้อเสนอแนะอย่างไร
หรือไม่ เพือ่ ทีจ่ ะทราบแนวคิดทีห่ ลากหลายอันจะน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์บทบาท
ของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้บริบทของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้อย่าง
รอบด้าน
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3.1 ที่มา โครงสร้าง องค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญไทยในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายและการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550
ในส่วนแรกนี้ ท�ำการศึกษาที่มา โครงสร้าง องค์ประกอบ และอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญไทยในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายและการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนู ญ โดยได้ ท� ำ การศึ ก ษาทั้ ง อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้ก�ำหนดให้มี
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้น และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่ง
เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใช้ บั ง คั บ อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ ที่ จ ะได้ เ ปรี ย บเที ย บว่ า
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือบัญญัติเพิ่มเติมในเรื่อง
อ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและ
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญอย่างไร
หรือไม่
3.1.1 ที่มา
ความจ�ำเป็นที่ต้องมีองค์กรท�ำหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดว่า
กฎหมายขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่ เป็ น ผลมาจากในระหว่ า ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ได้ประกาศสงครามกับประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ภายหลังจากสงครามโลกสิ้นสุดลง รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้เสนอให้

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์

89

สภาผู้แทนราษฎรตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ขึ้น
เพือ่ ลงโทษแก่ผกู้ ระท�ำตามทีก่ ฎหมายฉบับนีก้ ำ� หนดว่าเป็น อาชญากรสงคราม
ไม่ว่าการกระท�ำนั้นกระท�ำก่อนหรือหลังกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับก็ตาม1
ต่อมาเมือ่ มีการจับกุมบุคคลมาด�ำเนินคดีได้มคี ำ� พิพากษาศาลฎีกาที่ 1/2489
ตัดสินว่า พระราชบัญญัตอิ าชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 เฉพาะบททีบ่ ญ
ั ญัติ
ลงโทษการกระท�ำก่อนวันใช้กฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นโมฆะ
โดยศาลฎีกาได้ยนื ยันถึงอ�ำนาจของตนในการพิพากษาว่ากฎหมายของรัฐสภา
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งท�ำให้สมาชิกรัฐสภาผู้แทนราษฎรสมัยนั้นไม่พอใจและ
ออกมาโต้แย้งการใช้อ�ำนาจของศาลฎีกาที่ล่วงล�้ำเข้ามาในหน้าที่ของสภา
ผู้แทนราษฎรในการตีความรัฐธรรมนูญ จึงมีการเสนอญัตติให้สภาตีความ
มาตรา 61 และ 62 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475*
โดยสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติดังกล่าวและลงความเห็นว่า อ�ำนาจ
1

พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 มาตรา 3 บัญญัติว่า “การกระท�ำใด ๆ อัน
บุคคลได้กระท�ำไม่ว่าในฐานะเป็นตัวการหรือผู้สมรู้ต้องตามที่บัญญัติไว้ต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาชญากร
ของสงครามและผู้กระท�ำเป็นอาชญากรสงคราม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะได้กระท�ำก่อนหรือหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้”
* สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ยื่นญัตติ คือ นายกิจจา วัฒนสินธ์ เสนอญัตติให้สภาตีความ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 มาตรา 61 และ 62 ซึ่งญัตติมีข้อความดังนี้
“เนื่องด้วยศาลฎีกาได้พิจารณาพิพากษาคดีอาชญากรสงคราม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2489 ซึ่งก่อให้เกิดความสนเท่ห์แก่ประชาชนทั่วไปว่า ศาลได้ก้าวล่วงล�้ำเข้ามาในวงเขตอ�ำนาจ
นิติบัญญัติซึ่งเป็นอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร ค�ำพิพากษาฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่มีปัญหาพาดพิงมา
ถึงอ�ำนาจสภา จึงใคร่ขอประธานอนุญาตให้น�ำเข้าสูท่ ปี่ ระชุมสภา เพือ่ พิจารณาตีความแห่งรัฐธรรมนูญ
เพื่อถือเป็นบรรทัดฐานและตัดปัญหายุ่งยากที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไป คือ
(1) มาตรา 61 บัญญัตวิ า่ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีขอ้ ความแย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ท่านว่าบทบัญญัตินั้น ๆ เป็นโมฆะ” ปัญหามีว่าศาลจะมีอ�ำนาจวินิจฉัยความสมบูรณ์ของกฎหมายได้
เพียงไร หรือไม่ ?
(2) มาตรา 62 บัญญัตใิ ห้สภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นผูท้ รงไว้ซงึ่ สิทธิเด็ดขาดในการตีความแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้จะเป็นการตัดอ�ำนาจศาลไม่ให้ตีความด้วยหรือไม่ ?
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ในการตีความรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 เป็นอ�ำนาจเด็ดขาด
ของสภาผู้แทนราษฎร
ต่อมา เพื่อเป็นการยุติข้อขัดแย้งระหว่างศาลและสภาผู้แทน
ราษฎร ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2489 ก�ำหนดให้มีองค์พิเศษท�ำหน้าที่
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ องค์กรพิเศษที่เกิดขึ้นใหม่นี้นี้เรียกว่า “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ”
หลั ง จากนั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ต่ อ ๆ มาก็ ไ ด้ บั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง คณะตุ ล าการ
รัฐธรรมนูญมาเป็นระยะ ในทีส่ ดุ เมือ่ คราวร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540
ท่ามกลางกระแสปฏิรูปทางการเมือง ความตื่นตัวในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
และการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ ประกอบกับพัฒนาการจากการที่เคยมี
องค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญอย่างคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมาก่อน จึงได้มี
การบัญญัตใิ ห้มกี ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญขึน้ เป็นครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี พ.ศ. 2540 แต่ตอ่ มา ศาลรัฐธรรมนูญก็สนิ้ สุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 3 เมื่อครั้งรัฐประหารวันที่ 19
กันยายน 2549 อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ก็ได้บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
3.1.2 โครงสร้างและองค์ประกอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�ำหนด
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีโครงสร้างเป็นศาลที่มีล�ำดับชั้นเดียว อันประกอบด้วย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน
รวมเป็น 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภา
โดยทีม่ าของตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญทัง้ 9 คนประกอบด้วย ผูพ้ พิ ากษาใน
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ศาลฎีกาซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดย
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จ�ำนวน 3 คน ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จ�ำนวน 2 คนผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริงและได้รับเลือกตาม
มาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อนื่ ซึง่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญทางด้าน
การบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รบั เลือกตามมาตรา 206 ของ
รัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 2 คน
3.1.3 การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและ
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 ได้รบั การยอมรับ
ว่าเป็นรัฐธรรมนูญทีม่ คี วามเป็นประชาธิปไตยมากทีส่ ดุ ฉบับหนึง่ อันเป็นผล
มาจากการปฏิรูปการเมืองการปกครองของประเทศครั้งใหญ่ที่ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูป หลักการส�ำคัญต่าง ๆ ในระดับสากล เช่น
หลักสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ได้รบั การรับรองโดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวนี้ รวมถึงองค์กรอิสระมากมายก็ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้บริบท
ของการตรวจสอบการใช้อ� ำนาจรัฐ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน องค์กรที่มีหน้าที่วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของประเทศไทยซึ่งได้รับ
การจัดตั้งขึ้นในรูปแบบ “ศาล” ซึ่งก็คือศาลรัฐธรรมนูญที่ปรากฏขึ้นครั้งแรก
ก็เช่นกัน
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ในอดีต แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
จะถู ก คณะปฏิ รู ป การปกครองแผ่ น ดิ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งท�ำการรัฐประการยึดอ�ำนาจ
การปกครองเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ยกเลิกไป และต่อมา ณ
ปัจจุบันประเทศได้มีการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 แล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี แนวคิดและบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550 ส่ ว นใหญ่ ก็ ไ ด้ น� ำ พื้ น ฐานมาจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังนั้น จึงเป็นการสมควร
ศึกษาเปรียบเทียบว่า บทบัญญัตใิ นเรือ่ งอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญใน
ปัจจุบันได้รับการแก้ไขให้แตกต่างจากเดิม มีอ�ำนาจหน้าลดลง หรือเพิ่มขึ้น
หรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อการก�ำหนดบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
3.1.3.1 อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการควบคุมการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
		
ภายใต้รฐั ธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ไม่มีบทบัญญัติใดก�ำหนดอย่างชัดแจ้งให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
อ�ำนาจในการควบคุมการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเลย อย่างไรก็ดรี ฐั ธรรมนูญ
ได้บญ
ั ญัตใิ ห้อำ� นาจศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
		
1) อ� ำ นาจในการควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
			 อ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยว่าร่างพระราช
บัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
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หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นการควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการประกาศใช้ โดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันให้สิทธิแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
นายกรัฐมนตรี เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้2
			 (ก) เหตุแห่งการร้องขอ
				 รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดเหตุ ที่ จ ะร้ อ งขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ไว้ 2 เหตุ คือ
				 1) ร่างพระราชบัญญัตมิ เี นือ้ หาขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ
				 2) ร่างพระราชบัญญัตติ ราขึน้ โดยไม่ถกู ต้อง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
			 (ข) ก�ำหนดเวลาในการร้องขอ
				 ผู ้ ร ้ อ งขอจะร้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ก็ต่อเมื่อร่างพระราชบัญญัตินั้นให้
ความเห็นชอบแล้ว แต่ตอ้ งร้องขอก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัติ
น�ำขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย
(มาตรา 262 วรรคหนึ่ง)
			 (ค) ผู้มีสิทธิร้องขอ
				 ผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของร่างพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้
2

นันทวัฒน์ บรมานันท์, รายงานการวิจัยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548), หน้า 187 – 189.
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แตกต่างกันตามประเภทของพระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติ และพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ) ดังนี้
				 1) สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒสิ ภา หรือสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาทัง้ สองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภา เสนอให้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติได้ โดยเสนอผ่านประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี เพื่อส่ง
ต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
				 2) สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒสิ ภา หรือสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาทัง้ สองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน เสนอให้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญได้ โดยเสนอผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
หรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี เพือ่ ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย
				 3) นายกรัฐมนตรีเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทัง้ ร่างพระราชบัญญัตแิ ละร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
				 ทัง้ นี้ ในระหว่างทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย นายกรัฐมนตรีจะต้องระงับการด� ำเนินการเพื่อประกาศใช้ร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ จนกว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัย
			 (ง) อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
				 ศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตแิ ละร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญได้ 2 ประเด็น คือ
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				 ประเด็ น แรก ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น มี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่
				 ประเด็นที่สอง ร่างพระราชบัญญัติหรือ
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ตราขึน้ โดยถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่
		
2) อ� ำ นาจในการควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
			 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายคือการตรวจสอบกฎหมายที่ ผ ่ า นกระบวนการ
พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตอิ นั เป็นผูแ้ ทนของปวงชน
ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติ และรวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ด้วย การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนี้
จ�ำแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ การตรวจสอบในลักษณะนามธรรมและการ
ตรวจสอบในลักษณะรูปธรรม
			 (ก) การตรวจสอบในลักษณะนามธรรม
				 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายในลักษณะที่เป็นนามธรรม คือ การตรวจสอบความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ อยู ่ เ ป็ น การทั่ ว ไปโดยมิ ใช่ เ ป็ น
กฎหมายที่ศาลก�ำลังจะใช้บังคับแก่คดีหนึ่งคดีใดซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวน
พิจารณาของศาล3
3

สุรพล นิตไิ กรพจน์ และคนอืน่ ๆ, ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบตั พิ นั ธกิจตามรัฐธรรมนูญ
(กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546), หน้า 104.
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				 ในอดีต กฎหมายทีต่ ราออกมาใช้บงั คับแล้ว
หากประชาชนเห็นว่ากฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประชาชนจะร้องขอ
โดยตรงให้ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ได้ แต่จะต้องเป็นกรณีที่ประชาชน
ถูกกฎหมายฉบับนัน้ บังคับและมีการฟ้องร้องกันเป็นคดีในศาล แล้วจึงจะยก
ข้ออ้างว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับตนนั้นขัดรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ผู้พิพากษา
พิจารณาส่งเรื่องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ดังนั้น
จึงเห็นกันว่าถ้าประชาชนคนไหนเห็นว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ตนเองจะ
ต้องแกล้งท�ำผิดกฎหมายฉบับนั้นเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนั้นกับ
ตนเอง เพื่อจะได้ใช้สิทธิผ่านศาลให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
กฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งแลดูไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร
				 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ตระหนักถึง
สภาพปัญหาดังกล่าวจึงเปิดช่องทางให้ประชาชนที่เห็นว่ากฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใดของบุคคลใดมีปญ
ั หาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
สามารถร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (Ombudsman) พิจารณา
ตรวจสอบ แล้วหากเห็นว่าเป็นจริงตามค�ำร้องเรียนก็สามารถเสนอเรื่อง
พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ (มาตรา 198)
โดยหากเป็ น เรื่ อ งกฎหมายขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ส ่ ง เรื่ อ งให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
แต่หากเป็นกรณีกฎ ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใดของบุคคลขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ก็ส่งเรื่องให้ศาลปกครอง
				 วิธีการดังกล่าวจะเห็นว่าประชาชนไม่อาจ
เสนอเรื่องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เพราะหากท�ำเช่นนั้นก็จะท�ำให้
มี เรื่ อ งจ� ำ นวนมากขึ้ น สู ่ ก ารพิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญเพียง 15 คน ย่อมท� ำให้ไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยได้ทัน
รัฐธรรมนูญจึงให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นผู้คอยกลั่นกรองเรื่องที่
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จะเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเสียก่อนชั้นหนึ่ง4
			 (ข) การตรวจสอบในลักษณะรูปธรรม
				 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายในลักษณะที่เป็นรูปธรรม คือ การตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ศาลก�ำลังจะใช้บังคับแก่คดีในคดีที่อยู่ในระหว่าง
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาล5
				 อ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญประการ
นี้ เ ป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ มี ม าแต่ เ ดิ ม ของคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ โดย
รัฐธรรมนูญมักจะบัญญัตโิ ดยใช้ถอ้ ยค�ำทีว่ า่ ในการทีศ่ าลจะใช้บทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งโดยศาลเห็นว่ามี
เหตุผลอันสมควรว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญให้
ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชวั่ คราวและส่งความเห็นนัน้ ตามทางการ
เพื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย (รัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2534 มาตรา 206)
				 การควบคุมกฎหมายในประการข้างต้น
เป็นการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญภายหลังการประกาศใช้
(post – publication control) ซึ่งจะต้องรอให้มีคดีขึ้นสู่ศาลก่อน แล้วศาล
เห็นว่ากฎหมายนัน้ ขัดรัฐธรรมนูญจึงจะส่งเรือ่ งให้ตลุ าการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
เช่นนีจ้ ะเห็นได้วา่ หากคูค่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เห็นว่ากฎหมายทีใ่ ช้บงั คับแก่ตน
ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าศาลเห็นว่าไม่ขัด ศาลก็จะไม่ส่งเรื่องให้ตุลาการ
185.

4

นันทวัฒน์ บรมานันท์, รายงานการวิจัยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, หน้า 184 –

5

สุรพล นิตไิ กรพจน์ และคนอืน่ ๆ, ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบตั พิ นั ธกิจตามรัฐธรรมนูญ,

หน้า 105
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รัฐธรรมนูญ ซึง่ ย่อมจะเป็นการทีศ่ าลเป็นผูม้ อี ำ� นาจชีข้ าดเบือ้ งต้นว่ากฎหมาย
ใดขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ดว้ ยเหตุทผี่ พู้ พิ ากษาของศาลมิได้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงท�ำให้มกี รณีทสี่ ง่ เรือ่ งให้ตลุ าการัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
ว่ากฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญน้อยมาก ดังจะเห็นได้ว่านับแต่จัดตั้งคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ท�ำการวินิจฉัยว่า
กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพียง 4 ครั้ง ได้แก่ ค�ำวินิจฉัยที่ 1/2494,
2/2494, 3/2494, ต./2494 และ 1/2513 สภาพเช่นนี้เองท�ำให้ประชาชน
ไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในการเสนอเรื่องให้ตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณา
โดยผ่านศาลได้อย่างแท้จริง
				 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 เล็งเห็น
ปัญหาดังกล่าว จึงได้แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาส
ให้คู่ความเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ง่ายขึ้น โดยลดดุลพินิจของ
ศาลที่จะพิจารณาว่ากฎหมายที่คู่ความอ้างขึ้นว่าขัดรัฐธรรมนูญนั้นมีเหตุผล
อันสมควรหรือไม่
				 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ก�ำหนด
อ�ำนาจพิจารณาวินจิ ฉัยว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญของศาลยุตธิ รรมไว้วา่
ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเอง
หรือคู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาไว้ชั่วคราวและส่งความเห็นเช่นว่านั้นไป
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย (มาตรา 264)
			 จากการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ดังกล่าว ท�ำให้
กรณีที่คู่ความโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ศาลไม่มีดุลพินิจที่จะเห็นว่าจะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ หาก
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แต่รัฐธรรมนูญบังคับให้ศาลต้องส่งเสนอไป แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีคดีโต้แย้งว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญ
มากเกินไป รัฐธรรมนูญจึงให้ดุลพินิจแก่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาเป็น
เบื้องต้นว่าค�ำโต้แย้งของคู่ความไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยและ
ไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาได้ อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่ากรณีที่คู่ความ
โต้แย้งนี้ ศาลเป็นเพียงนายไปรษณีย์ที่ท�ำหน้าที่ส่งความเห็นโต้แย้งนั้นไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย6
		
3) อ�ำนาจในการพิจารณาว่าร่างข้อบังคับการ
ประชุมสภามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ7
			 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ก�ำหนดให้น�ำ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปใช้กับตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภาและร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภาหรือรัฐสภาแล้วแต่กรณีให้ความเห็นชอบแล้วแต่ยังมิได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม (มาตรา 236) ซึ่งจากการที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดไว้เช่นนี้ ท�ำให้เห็นว่าข้อบังคับการประชุมของสภาเป็นกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญอย่างหนึง่ เพราะรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มกี ารตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของร่างข้อบังคับการประชุมสภาได้ง่ายกว่าร่าง
พระราชบัญญัติทั่วไปเหมือนกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แต่อย่างไรก็ตามมีผู้เห็นแย้งว่าข้อบังคับการประชุมของสภาโดยสถานะแล้ว
192.

6

นันทวัฒน์ บรมานันท์, รายงานการวิจัยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, หน้า 190 –

7

เรื่องเดียวกัน, หน้า 189 – 190.
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มิใช่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพราะเป็นแต่เพียงการก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ
ในการด�ำเนินงานของแต่ละสภาเท่านั้น8
3.1.3.2 อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการควบคุมการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
		
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ได้จัดตั้ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกเปลี่ยน
รูปแบบไปเป็น “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ส่วนภารกิจหลักของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 นี้ก็ยังคงเดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2540 คือ “การรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” โดย
ได้ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 9 ประเภท ดังนี้ 9
		
1) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง
กฎหมาย และร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนที่จะประกาศ
ใช้บังคับมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
		
2) การวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
กฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
8

สมคิด เลิศไพฑูรย์, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2538), หน้า 44 อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, รายงานการวิจัยเรื่อง
ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, หน้า 190.
9
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 8
(กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2554), หน้า 4 – 5.
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3) การวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
เงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนดมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
		
4) การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใดเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่
		
5) การวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�ำนาจ
หน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาล
ตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป
		
6) การวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง
การพิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการวินจิ ฉัยกรณีบคุ คล
หรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง โดยมิชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ
		
7) การวิ นิ จ ฉั ย สมาชิ ก ภาพหรื อ คุ ณ สมบั ติ ข อง
สมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง
		
8) การวิ นิ จ ฉั ย หนั ง สื อ สนธิ สั ญ ญาใดต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
		
9) อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
		
อย่ า งไรก็ ดี เมื่ อ กล่ า วถึ ง เฉพาะอ� ำ นาจในการ
ตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายหรื อ อาจเรี ย กว่ า
“การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ” ที่หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์
ระยะเวลาก็อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงเวลา คือ10
10

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์, เขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 148 – 173.
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สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

		
1. การควบคุ ม ก่ อ นมี ก ารประกาศใช้ (pre –
publication control) ซึง่ หมายถึง การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของ “ร่างกฎหมาย”
		
2. การควบคุมหลังจากการประกาศใช้ (post –
publication control) ซึ่งผู้วิจัยขอเรียกว่า การตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของ “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
		
โดยสามารถอรรถาธิบายในรายละเอียด ดังนี้
		
(1) อ� ำ นาจในการตรวจสอบความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
			 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการตรวจสอบ “แบบบังคับ” อย่างหนึ่ง
และการตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบ “ไม่บังคับ” หรือเปิดให้มีการใช้ดุลยพินิจ
			 (ก) การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
				 รัฐธรรมนูญ มาตรา 141 ก�ำหนดว่า เมื่อ
รัฐสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ก่อนน�ำขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญก่อน โดยศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยให้ขอ้ ความ
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ทีข่ ดั หรือแย้งนัน้ เป็นอันตกไป ในกรณีทวี่ นิ จิ ฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นอันตกไปทั้งฉบับ อ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้เป็นอ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญบังคับ
ให้ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนน�ำขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 138 ได้ก�ำหนดให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 9 ฉบับ ได้แก่
				 1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา
				 2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
				 3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
				 4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
				 5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
				 6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
				 7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
				 8) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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				 9) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
			 (ข) การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติ
				 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 154
ก� ำ หนดถึ ง เขตอ� ำ นาจศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการตรวจสอบความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติในแบบ “ทางเลือก” หรือ “ไม่บังคับ”
ว่าร่างพระราชบัญญัตใิ ดทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรี
จะน� ำ ขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงลง
พระปรมาภิไธย หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยัน และก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีก
ครั้งหนึ่งนั้นถ้าเกิดกรณี ดังนี้
				 1) สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่า ร่างพระราช
บัญญัติดังกล่าว
					 1.1) มี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือ
					 1.2) ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ กล่าวคือ กระบวนการตราพระราชบัญญัตินั้น
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
					 ให้ เ สนอความเห็ น ต่ อ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้
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ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
				 2) นายกรั ฐ มนตรี เห็ น ว่ า ร่ า งพระราช
บัญญัตดิ งั กล่าวมีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู
ต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
				 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราช
บัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญ
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปทั้งฉบับ
				 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราช
บัญญัติมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้แต่ข้อความเช่นว่านั้นไม่ใช่
สาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ให้เฉพาะข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็น
อันตกไป แต่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นยังสามารถประกาศใช้บังคับได้
		
2) อ� ำ นาจในการตรวจสอบความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
			 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายคื อ การตรวจสอบกฎหมายที่ อ อกโดยผ่ า น
กระบวนการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นผู้
แทนของปวงชน อันได้แก่ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญและพระราช
บัญญัติ ซึ่งการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนี้จ�ำแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ การตรวจสอบในลักษณะนามธรรม
และการตรวจสอบในลักษณะรูปธรรม
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			 (ก) การตรวจสอบในลักษณะนามธรรม
				 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายในลักษณะที่เป็นนามธรรม คือ การตรวจสอบความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ อยู ่ เ ป็ น การทั่ ว ไปโดยมิ ใช่ เ ป็ น
กฎหมายที่ศาลก�ำลังจะใช้บังคับแก่คดีหนึ่งคดีใดซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวน
พิจารณาของศาล
				 (1) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ
				 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 245 (1) เป็นกรณีที่ไม่ได้เกิดคดีในศาลซึ่งใน
ทางวิชาการเรียกว่า “การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็นนามธรรม” คือ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยูเ่ ป็นการทัว่ ไปโดยมิใช่เป็นกฎหมายทีศ่ าลก�ำลัง
จะใช้บังคับแก่คดีหนึ่งคดีใดซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนพิจารณาของศาล
				 (2) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายตามที่ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติเสนอ
				 รัฐธรรมนูญ มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2)
ก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่เสนอเรื่อง
พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550
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นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีอ�ำนาจเสนอเรื่องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
				 (3) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
เสรีภาพยื่นค�ำร้อง
				 รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2550 เป็ น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกอีกเช่นกันที่บัญญัติให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตบิ ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้
แล้ว ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�ำร้องให้เป็นไป
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
			 (ข) การตรวจสอบในลักษณะรูปธรรม
			 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายในลั ก ษณะที่ เ ป็ น รู ป ธรรม คื อ การตรวจสอบความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ศาลก�ำลังจะใช้บังคับแก่คดีในคดีที่อยู่ในระหว่าง
การด� ำ เนิ น กระบวนพิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2550
มาตรา 211 ก� ำหนดว่า การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี ต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้น
ในศาล ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น
และไม่ว่าคดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเอง
หรือคู่ความ (โจทก์ – จ�ำเลย หรือ ผู้ฟ้อง – ผู้ถูกฟ้อง) ในคดีนั้นโต้แย้งว่า
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีนนั้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
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และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น คู่ความ
สามารถร้องต่อศาลนั้นเพื่อขอให้ส่งความเห็นดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
		
3) อ�ำนาจในการพิจารณาว่าร่างข้อบังคับการ
ประชุมสภามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
		
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 155 ก�ำหนด
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภาหรือรัฐสภา
แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ว่า มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอได้แก่สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของแต่ละ
สภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
ทัง้ สองสภา ในกรณียนื่ เรือ่ งเสนอให้พจิ ารณาร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
		
เมือ่ พิจารณาถึงอ�ำนาจการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทยแล้วจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2550 ได้กำ� หนดเขตอ�ำนาจในการตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนว่า ในส่วนของร่างกฎหมายก่อนการ
ประกาศใช้นนั้ ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ
และร่างข้อบังคับการประชุมสภาที่ผ่านความเห็นชอบแล้วเพียงแต่ยังมิได้มี
การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ ให้พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย
และยั ง มิ ไ ด้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเท่ า นั้ น ที่ อ าจเสนอเรื่ อ งไปยั ง

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์
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ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ ส�ำหรับในส่วนของ
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายภายหลังประกาศใช้
นั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดเขต
อ�ำนาจที่ศาลรัฐธรรมนูญอาจรับไว้พิจารณาได้ใน 4 กรณี คือ กรณีแรก การ
พิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายตาม
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอตามมาตรา 245 (1) กรณีที่สอง การพิจารณา
วิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายตามที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2)
กรณีที่สาม การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายตามทีบ่ คุ คลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพยืน่ ค�ำร้องตามมาตรา 212
และกรณีสดุ ท้าย การวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลจะบังคับใช้แก่
คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามมาตรา 211

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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3.1.3.3 ตารางเปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ
ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 255011
อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540
1. การตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
1.1 การตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา 141)
รัฐธรรมนูญกำ�หนดเป็นบทบังคับ
ว่า เมื่อรัฐสภาได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดแล้ว
จะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก่อนที่จะ
นำ�ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

11

1. การตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
(ไม่มี)
รัฐธรรมนูญกำ�หนดให้พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มีสถานะเหมือนกับพระราช
บัญญัติทั่วไป กล่าวคือ กำ�หนด
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒสิ ภาหรือนายกรัฐมนตรี
มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญได้เหมือนกับการ
ตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ

ความเหมือน/
ความแตกต่าง

รัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2550 กำ�หนด
เป็นบทบังคับว่าต้องให้
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับ แต่รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2540
ไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับ
มีผู้มีสิทธิเสนอเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญว่าจะ
เข้าชื่อกันเสนอเรื่อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษา, “เปรียบเทียบองค์ประกอบ
ที่มาและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 10 เล่มที่
28 (มกราคม – เมษายน 2551) : 11 – 24.
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อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550

1.1.2 การตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราช
บัญญัติ (มาตรา 154 )
ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะนำ�ขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหา
กษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของ
ทั้งสองสภา จำ�นวนไม่น้อยกว่า
1 ใน 10 ของจำ�นวนสมาชิก
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ
นายกรัฐมนตรี เห็นว่าร่างพระ
ราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อ
เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย

อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
ความเหมือน/
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540
ความแตกต่าง
ทั่วไป เพียงแต่กำ�หนดจำ�นวน ว่าจะเข้าชื่อกันเสนอ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ เรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญ
สมาชิกวุฒิสภา ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หรือไม่
เสนอจำ�นวนไม่น้อยกว่า 20 คน
ซึ่งน้อยกว่าการเข้าชื่อเพื่อตรวจ
สอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติทั่วไป
เท่านั้น(มาตรา 262)
1.1 การตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง
กฎหมาย (มาตรา 262)
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2540 มีหลักการ
เดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2550 มาตรา 154

การพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่าง
พระราชบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ
มีความเหมือนกัน
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อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550
1.2 การตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย
1.2.1 การตรวจสอบในลักษณะ
นามธรรม
1.2.1.1 การพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่ผู้
ตรวจการแผ่นดินเสนอ (มาตรา
245 (1))
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอ
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมี
ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อม
ด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540
1.2 การตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
1.2.1 การตรวจสอบในลักษณะ
นามธรรม (มาตรา 198)
ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภาเห็นว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
หรือการกระทำ�ใดของบุคคลใด
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ให้ผตู้ รวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย

ความเหมือน/
ความแตกต่าง

ความแตกต่างกัน คือ
ประการแรกบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี พ.ศ. 2550 กำ�หนด
ไว้อย่างชัดเจนโดยการ
แยกอนุมาตราว่าเฉพาะ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เท่านั้นที่จะเสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยได้
ในขณะที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2540
บัญญัตเิ กีย่ วกับเขตอำ�นาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลปกครองรวมใน
วรรคเดียวกัน
ประการที่สอง
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.
2550 ให้อำ�นาจกับผู้
ตรวจการแผ่นดินเสนอ
เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยได้โดย
ไม่ต้องมีผู้ร้องเรียน หาก
เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีผล
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อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550

1.2.1.2 การพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เสนอ (มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2))
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีอำ�นาจเสนอเรื่องพร้อม
ด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้อง
เรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและ
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ

อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540

ความเหมือน/
ความแตกต่าง
กระทบต่อความเสียหาย
ของประชาชนส่วนรวม
หรือเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ
ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ
ปี พ.ศ. 2540 ต้องมี
ผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจ
การแผ่นดินของรัฐสภา
ก่อนจึงจะเสนอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยได้

(ไม่มี)
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540
ไม่มีบทบัญญัติให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี
อำ�นาจหน้าที่เสนอเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.
2550 เป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่บัญญัติให้
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมี
อำ�นาจหน้าที่ในการ
เสนอเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550

อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540

1.2.1.3 การพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิเสรีภาพยื่นคำ�ร้อง
(มาตรา 212)
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มี
สิทธิยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อมีคำ�วินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้ตาม
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ

ความเหมือน/
ความแตกต่าง

รัฐธรรมนูญฉบับ
ปี พ.ศ. 2550 เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรก
ที่บัญญัติให้ประชาชน
มีสิทธิยื่นคำ�ร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้
โดยตรง เพื่อให้วินิจฉัย
ว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ทั้งนี้รายละเอียดเป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
1.2.2 การตรวจสอบในลักษณะ 1.2.2 การตรวจสอบในลักษณะ ความแตกต่างกัน คือ
ประการแรก
รูปธรรม (มาตรา 211)
รูปธรรม (มาตรา 264)
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.
คู่ความมีสิทธิโต้แย้งพร้อมด้วย
คู่ความมีสิทธิโต้แย้งพร้อม
2550 กำ�หนดให้คู่ความ
เหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่ง
ที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี หรือศาล กฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี ต้องโต้แย้งพร้อมด้วย
เห็นเองว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือศาลเห็นเองว่าบทบัญญัติ เหตุผลว่าบทบัญญัติ
ที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือ
แห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับ แห่งกฎหมายขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญและยังไม่มีคำ� แก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่
รัฐธรรมนูญฉบับปี
วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วน และยังไม่มีคำ�วินิจฉัยของ
(ไม่มี)
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540
ไม่มีบทบัญญัติให้บุคคลซึ่ง
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่น
คำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
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อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550
ที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาล
ส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย และศาลสามารถ
ดำ�เนินการพิจารณาคดีนั้นต่อ
ไป แต่ต้องรอการพิพากษาคดีไว้
ชั่วคราว จนกว่าจะมีคำ�วินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ

อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540
ศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยว
กับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลรอการ
พิจารณาคดีไว้ชั่วคราวและส่ง
ความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย

1.3 การพิจารณาว่าร่างข้อบังคับ
การประชุมสภามีปัญหาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ (มาตรา 155)
ร่างข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา ที่ได้รับความ

1.3 การพิจารณาว่าร่างข้อ
บังคับการประชุมสภามีปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 263)
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี พ.ศ. 2540 มาตรา 263 มี
หลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ

ความเหมือน/
ความแตกต่าง
พ.ศ. 2540 ไม่มี
บทบัญญัติดังกล่าว
ประการที่สอง
รัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2550 กำ�หนดว่า
เมื่อเสนอเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณา
แล้ว ศาลไม่ต้องรอ
การพิจารณาคดีไว้
ชั่วคราว สามารถดำ�เนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป
ได้ เพียงแต่ต้องรอการ
พิพากษาคดีไว้ชั่วคราว
จนกว่า จะมีคำ�วินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี พ.ศ. 2540 นั้นศาล
ต้องรอการพิจารณาคดี
ไว้จนกว่าจะมีคำ�วินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
การพิจารณาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญทั้งสอง
ฉบับมีความเหมือนกัน
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อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550

อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540

ความเหมือน/
ความแตกต่าง

เห็นชอบแล้วแต่ยังมิได้ประกาศ ฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 145
ในราชกิจจานุเบกษา หากสมาชิก
ของสภานั้น ๆ เห็นว่ามีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
สมาชิกของสภานั้น ๆ มีสิทธิเข้า
ชื่อกันเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยได้

3.2 ที่มา โครงสร้าง องค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาล
รัฐธรรมนูญต่างประเทศ
ส�ำหรับหัวข้อนี้ จะได้ท�ำการศึกษาว่า ศาลรัฐธรรมนูญของแต่ละ
ประเทศมีที่มา โครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งได้รับการก�ำหนดให้มีอ�ำนาจ
ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในรูปแบบใดได้บา้ ง
ซึง่ ถือได้วา่ เป็นอ�ำนาจดัง้ เดิมและส�ำคัญทีส่ ดุ ของการจัดให้มศี าลรัฐธรรมนูญ
กล่าวคือ เป็นการศึกษาถึงอ�ำนาจหน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญในการ
ควบคุมกฎหมายมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน่ เอง โดยได้กำ� หนดองค์กร
ที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ จ�ำนวน 4 ประเทศ ได้แก่
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศส ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญ
ออสเตรีย และศาลรัฐธรรมนูญตุรกี ซึง่ โดยหลักแล้วผูว้ จิ ยั ประสงค์ทจี่ ะศึกษา
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องค์กรในรูปแบบศาล เนื่องจากสอดคล้องกับประเทศไทยที่จัดตั้งองค์กร
ที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในรูปแบบ “ศาลรัฐธรรมนูญ” อย่างไรก็ดี
ผูว้ จิ ยั ได้เลือก คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศส มาท�ำการศึกษาในครัง้ นีด้ ว้ ย
เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อการศึกษากฎหมาย
มหาชนของประเทศไทยอย่างมาก อีกทั้งเริ่มแรกที่มีแนวคิดในการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญไทยก็ปรากฏแนวคิดเกีย่ วกับตุลาการรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศสอยู่
พอสมควร จึงสมควรท�ำการศึกษาเพือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
อนึ่ง การอธิบายความของผู้วิจัยในบทนี้บางบริบทขอใช้ค�ำทั่วไปเพื่อเรียก
องค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญทั้งหมดว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อง่ายต่อ
การศึกษาและท�ำความเข้าใจ
3.2.1 ที่มา โครงสร้าง องค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายของคณะตุ ล าการ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประเทศฝรัง่ เศสมีแนวคิดเกีย่ วกับทีม่ า โครงสร้าง องค์ประกอบ
และอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดังต่อไปนี้
3.2.1.1 ที่มา
		
ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่มีแนวคิดในการ
จัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในลักษณะขององค์กรพิเศษใน
รูปแบบของคณะกรรมการ อาจเรียกว่า สภารัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ (Le Conseil Constitutionnel) ซึ่งแตกต่างจากองค์กรวินิจฉัย
คดีรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี ประเทศออสเตรีย รวมถึงประเทศไทย
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เองที่ จั ด ตั้ ง องค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ วิ นิ จ ฉั ย คดี รั ฐ ธรรมนู ญ ในรู ป แบบของศาล
วิวฒ
ั นาการในการจัดตัง้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรัง่ เศสนัน้
มีมาอย่างยาวนานตัง้ แต่แนวคิดริเริม่ ดัง้ เดิมที่ ซิเอเยส์ (Emmanuel Joseph
SIEYES 1748 – 1836) เห็นว่า สมควรที่จะมีองค์กรหรืออ�ำนาจใดอ�ำนาจ
หนึ่ง สามารถยกเลิ ก เพิก ถอนการกระท�ำหรือกฎหมายที่ ขั ดหรื อ แย้ ง กั บ
รัฐธรรมนูญได้ ความเห็นของซิเอเยส์ ดังกล่าวสอดคล้องและมีทมี่ าจากความ
เห็ น ของเขาก่ อ นหน้ า นี้ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ที่ ม าของอ� ำ นาจในการจั ด ท� ำ
รัฐธรรมนูญว่า อ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ (pouvoir constituant)
กับอ�ำนาจทีเ่ กิดจากรัฐธรรมนูญ (pouvoir constitué) นัน้ เป็นคนละอ�ำนาจ
กัน เพราะเมื่ อ มี รั ฐ ธรรมนูญขึ้นแล้ว รัฐธรรมนูญ ย่ อ มเป็ นผู ้ จัด ตั้ ง ระบบ
กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครองขึน้ มา องค์กรต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจ
มาจากรัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถใช้อ�ำนาจขัดกับรัฐธรรมนูญได้ โดยซิเอเยส์
ได้เสนอให้มีการจัดตั้งลูกขุนรัฐธรรมนูญขึ้นมาในรูปแบบของคณะกรรมการ
พิเศษ (ad hoc) แยกต่างหากจากศาลยุติธรรม ท�ำหน้าที่ควบคุมกฎหมาย
และการกระท�ำต่าง ๆ มิให้ขดั รัฐธรรมนูญ ซึง่ แม้แนวคิดดังกล่าวจะถูกวิพากษ์
วิจารณ์อย่างมากและมิได้รับการยอมรับ แต่ต่อมา เมื่อนายพลนโปเลียน
โบนาปาร์ต ท�ำการรัฐประหารในปี ค.ศ. 1799 ได้มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1799 และได้มีการจัดตั้ง “สภาเซนาร์
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” (senat conservateur) ขึ้นตามแนวความคิดของ
ซิเอเยส์ท�ำหน้าที่รักษาและยกเลิกการกระท�ำทุกอย่างที่ขัดรัฐธรรมนูญซึ่งมี
ที่มาจากรัฐบาลหรือคณะกรรมการร่างกฎหมาย (tribunat)
		
ระบบการควบคุ ม กฎหมายมิ ใ ห้ ขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ
หายไปจากรัฐธรรมนูญระยะหนึง่ จนกระทัง่ ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1946
ได้ก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการรัฐธรรมนูญ” (comité constitutionel)
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ท�ำหน้าที่ตรวจสอบว่า ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภามีผล
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากพบว่ามีบทบัญญัติที่เป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็จะต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ใหม่ ในทางปฏิบัติปรากฏว่า ตลอดระยะเวลาในการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี
ค.ศ. 1946 นี้ มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่คณะกรรมการรัฐธรรมนูญส่งร่าง
กฎหมายกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาใหม่
		
รัฐธรรมนูญฉบับต่อมา คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.
1958 อันเป็นฉบับที่ใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นมาจากความล้มเหลว
ในระบบการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส รัฐสภาใน
ขณะนั้นจึงได้ตรากฎหมายมอบอ�ำนาจในการบริหารประเทศให้นายพล
ชาร์ลส์ เดอ โกล (Charles de GAULLE) พร้อมทั้งมอบอ�ำนาจในการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อแก้ปัญหาของประเทศให้ด้วย รัฐบาลจึงได้ตั้งคณะ
ท�ำงานประกอบด้วยนักวิชาการและข้าราชการจากสภาแห่งรัฐ (Conseil
d’Etat) เพื่อด�ำเนินการร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นเมื่อได้น�ำร่างรัฐธรรมนูญให้
ประชาชนออกเสียงแสดงประชามติและประกาศใช้บงั คับรัฐธรรมนูญในวันที่
4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ก็ได้ก�ำหนดให้มีคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นอีกครั้งหนึ่ง12
		
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutionnel) ได้รับการก�ำหนดให้เป็นองค์กรพิเศษมีลักษณะเป็นองค์กรทาง
การเมือง (organe politique) และจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการที่
มี ค วามเป็ น กลาง มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ค วบคุ ม กฎหมายมิ ใ ห้ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ กอรปกับ
12

นันทวัฒน์ บรมานันท์, ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, หน้า 5 – 9.
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การทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรัง่ เศสก�ำหนดให้ทงั้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่าย
บริหารต่างมีอำ� นาจในการจัดท�ำกฎหมาย โดยเพือ่ ให้การจัดท�ำกฎหมายของ
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างถูกต้อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จึงถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีค่ วบคุมขอบเขตการใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตริ ะหว่าง
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั ฝ่ายบริหาร13 ในกรณีทมี่ คี วามขัดแย้งเกีย่ วกับการใช้อำ� นาจ
ในการตรากฎหมายอันเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล14
อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์หลักของผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว คือ ต้องการ
ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญท�ำหน้าทีค่ วบคุมมิให้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตริ กุ ล�ำ้ ฝ่าย
บริหารมากกว่าการควบคุมไม่ให้ผู้ปกครองประเทศใช้อ�ำนาจเกินขอบเขต15
โดยมิได้มวี ตั ถุประสงค์หลักทีจ่ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์กรทีเ่ ป็นหลักประกันในสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน16 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ระบบการควบคุมกฎหมายไม่
ให้ขัดรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสจะกระท�ำได้เฉพาะการควบคุมร่าง
กฎหมายก่อนประกาศใช้เท่านัน้ โดยไม่มบี ทบัญญัตใิ ห้มกี ารควบคุมหลังการ
ใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ส่วนการเสนอปัญหาว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
หรือไม่นั้นจะถูกจ�ำกัดเฉพาะแต่นักการเมืองระดับสูงและสมาชิกรัฐสภา
เท่านั้น ซึ่งผลจากวัตถุประสงค์และรูปแบบในการจัดตั้งดังกล่าวนี้เองที่เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดโครงสร้างของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ17
13

Mauro Cappelletti, Comparative Constitutional Law (New York : The Bobbs
– Merrill Company, Inc, 1979), p. 29.
14
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, “การแบ่งแยกอ�ำนาจกับการตีความรัฐธรรมนูญ”, วารสาร
กฎหมาย, เล่ม 1, ตอน 2 (สิงหาคม, 2525) : 397.
15
พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย, หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง, 2520), หน้า 36.
16
โภคิน พลกุล, ปัญหาและข้อคิดบางเรือ่ งจากรัฐธรรมนูญไทย (กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์
พลชัย), หน้า 55 – 59.
17
นันทวัฒน์ บรมานันท์, ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, หน้า 10 – 17.
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3.2.1.2 โครงสร้างและองค์ประกอบ
		
โครงสร้างของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรัง่ เศส
นั้นแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานและความขัดแย้งในตัวเอง กล่าวคือ การ
แต่งตัง้ บุคคลใดให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นดุลพินจิ ของ
ผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ แต่เมือ่ แต่งตัง้ ไปแล้วตุลาการรัฐธรรมนูญก็จะมีความอิสระ
อย่างแท้จริงในการท�ำงานและไม่อยู่ภายใต้อาณัติของผู้แต่งตั้ง เนื่องมาจาก
การก�ำหนดสถานะและวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 และรัฐก�ำหนดฉบับที่ 58 – 1067
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1758 ก�ำหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศส
มีโครงสร้างประกอบด้วยตุลาการ 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ตุลาการ
รัฐธรรมนูญที่มาจากการแต่งตั้งจ�ำนวน 9 คน โดยได้รับการคัดเลือกจาก
องค์กรสูงสุด 3 องค์กร คือ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเป็นผู้แต่งตั้ง 3 คน
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แต่งตั้ง 3 คน และประธานวุฒิสภาเป็นผู้
แต่งตั้งอีก 3 คน ประเภทที่สอง คือ ตุลาการรัฐธรรมนูญโดยต�ำแหน่ง
กล่าวคือ กฎหมายก�ำหนดให้อดีตประธานาธิบดีทุกคนด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว ่ า องค์ ป ระกอบของคณะตุ ล าการ
รัฐธรรมนูญเชื่อมโยงกับอ�ำนาจทางการเมืองอย่างชัดเจน อันเป็นผลมาจาก
แนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนั่นเอง
3.2.1.3 อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย
		
คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ดังต่อไปนี18้
18

สรุปความจาก นันทวัฒน์ บรมานันท์, ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, หน้า 17 – 33. และ
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(1) การควบคุมขอบเขตการใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตขิ อง
รัฐสภาและการใช้อ�ำนาจในการตราข้อบังคับของรัฐบาลให้ถูกต้องตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
		
(2) การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐ
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาและรัฐบัญญัติ
		
(3) การควบคุมความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญของ
พันธกรณีระหว่างประเทศ (engagements internationaux)
		
(4) อ�ำนาจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
		
(5) การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ส มั ค รเข้ า รั บ
เลือกตั้งและการประกอบอาชีพอื่นที่ขัดกับการด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกรัฐสภา
		
(6) การควบคุมการกระท�ำซึง่ เป็นการตระเตรียมการ
เลือกตั้ง
		
(7) การควบคุมการออกเสียงประชามติ (le contrÕle
des référendums)
		
(8) อ�ำนาจและบทบาทของตุลาการรัฐธรรมนูญใน
สถานการณ์ไม่ปกติ (La constation de situations exceptionnelles)
		
(9) อ�ำนาจวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคล
		
อย่างไรก็ดี เมือ่ กล่าวถึงเฉพาะอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศสในเรือ่ งการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แล้วสามารถอธิบาย ดังนี้
อิสระ นิติทัณฑ์ประภาศ และคณะ, รายงานวิจัยเรื่องระบบศาลรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษาปัญหา
เกีย่ วกับโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยเปรียบเทียบกับระบบศาลรัฐธรรมนูญของประเทศฝรัง่ เศส
และเยอรมนี, หน้า 22 – 37.
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1) การควบคุมขอบเขตการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ
ของรัฐสภาและการใช้อ�ำนาจในการตราข้อบังคับของรัฐบาลให้ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
			 รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่จ�ำกัดขอบเขตในการ
ตรากฎหมายของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละเพิม่ อ�ำนาจให้ฝา่ ยบริหารโดยก�ำหนดให้
ฝ่ายบริหารสามารถใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ กล่าวคือ แม้รฐั สภาจะเป็นเจ้าของ
อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ แต่กถ็ กู จ�ำกัดอ�ำนาจดังกล่าวในมาตรา 34 ซึง่ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้
อ�ำนาจรัฐสภาในการตรารัฐบัญญัติ (loi) ได้เฉพาะบางเรื่อง ส่วนเรื่องอื่นที่
มิได้ระบุไว้ในมาตรา 34 ก็จะให้เป็นอ�ำนาจของฝ่ายบริหารทีจ่ ะออกกฎเกณฑ์
ของฝ่ายบริหาร (règlement) ได้ตามมาตรา 37
			 คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ จะมี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม
ขอบเขตในการใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหารให้เป็น
ไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยจะตรวจสอบว่า กฎหมายที่จัดท�ำโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติจะไม่เกินขอบเขตที่บัญญัติไว้ในมาตรา 34 ซึ่งหากรัฐสภา
ตรากฎหมายเกินกว่าขอบอ�ำนาจที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 34 ก็จะเป็นการใช้
อ�ำนาจก้าวล่วงเข้าไปในขอบเขตการตรากฎหมายของฝ่ายบริหารทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ได้ให้อ�ำนาจไว้
		
2) การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาและ
รัฐบัญญัติ
			 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ควบคุมตรวจสอบร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้ เช่น ร่างกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ (lois organiques) ร่างข้อบังคับรัฐสภา (reglements des
assemblees parlementaires) ร่างกฎหมายธรรมดา (lois ordinaires)
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และพันธกรณีระหว่างประเทศ (engagements internationnaux) ซึ่งนับ
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากก่อนประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 ไม่มีองค์กรใด ๆ มาควบคุมเนื่องจากยังยึดถือ
ทฤษฎีความเป็นสูงสุดของรัฐสภา อนึ่ง การควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ ยังรวมไปถึงการควบคุมในขณะร่างกฎหมายด้วย
			 การขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (inconstitutionnalite) นี้ มีหลายรูปแบบแต่มสี าระเดียวกัน กล่าวคือ กฎหมายทุกฉบับ
จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ
			 1. รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสฉบับปี ค.ศ. 1958
และค�ำปรารภ (Preambule)
			 2. ค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1946
			 3. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปี ค.ศ. 1789
(Declaration des droits de l’ homme)
			 โดยค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958
นั้น ได้กล่าวรับรองถึงสิทธิต่าง ๆ ของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในค�ำปรารภ
ของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1946 และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.
1789 เอาไว้ ดังนั้น จึงท�ำให้ค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1946
และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1789 มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและ
อยู่ในสถานะเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วย
			 นอกจากนี้ กฎหมายล�ำดับรองจะขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมายล�ำดับชั้นสูงกว่ามิได้ และกฎหมายจะต้องไม่ท�ำผิดแบบวิธี เช่น
แบบวิธีในการร่าง การตรวจสอบ หรือผู้มีอ�ำนาจในการร่างอีกด้วย
			 ร่ า งกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ (lois
organiques) และร่างข้อบังคับรัฐสภา (reglements des assembles
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parlementaires) จะต้องส่งให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญก่อนบังคับใช้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 61 แห่งรัฐธรรมนูญ
ดังนี้
			 “มาตรา 61
			 ก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญและก่อนที่จะมีการใช้บังคับข้อบังคับรัฐสภา ให้ส่งร่างกฎหมาย
และร่างข้อบังคับดังกล่าวไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและร่างข้อบังคับดังกล่าวเสียก่อน
			 เพื่อความมุ่งหมายอย่างเดียวกันก่อนที่จะมีการ
ประกาศใช้รัฐบัญญัติประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ หรือนายกรัฐมนตรี
หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา หรือสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรจ�ำนวนหกสิบคน หรือสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนหกสิบคนอาจ
ร้องขอต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้วนิ จิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างรัฐบัญญัตินั้นก่อนได้
			 ในกรณี ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นสองวรรคก่ อ น
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยภายในก�ำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือน
แต่ในกรณีเร่งด่วนตามที่รัฐบาลร้องขอให้วินิจฉัยภายในเวลาแปดวัน
			 ในกรณี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การร้ อ งขอให้ ค ณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยย่อมท�ำให้การนับระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
การประกาศใช้กฎหมายหยุดลง”
			 จากบทบัญญัติมาตรา 61 จะเห็นได้ว่า บรรดา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยอัตโนมัติของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้รวมถึงกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐสภา
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(reglement des assemblees parlementaires) ด้วย ซึ่งคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจะตีความเคร่งครัดมากในส่วนที่เกี่ยวกับอ�ำนาจและวิธีการ
พิจารณา นอกจากนี้ บรรดาข้อบังคับที่ออกมาแก้ไขข้อบังคับเดิมก็จะต้อง
ผ่านการตรวจสอบเช่นกัน โดยในมาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญระบุว่า ก่อน
ประกาศใช้บรรดาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและร่างกฎข้อบังคับต่าง ๆ
ของรัฐสภาจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยันจากคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญก่อนว่าไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงจะประกาศใช้รา่ งกฎหมาย
หรือร่างกฎข้อบังคับดังกล่าวได้
			 เหตุผลที่ต้องบังคับให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ก็เพราะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพิเศษที่อยู่ในล�ำดับศักดิ์
ที่ต�่ำกว่ารัฐธรรมนูญแต่สูงกว่ากฎหมายธรรมดาทั่วไป ดังนั้น ก่อนที่จะ
ประกาศใช้บังคับจึงต้องท�ำการตรวจสอบให้แน่นอนว่าได้จัดท�ำขึ้นโดยถูก
ต้องตามกระบวนการทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดหรือไม่และมีเนือ้ หาสาระทีข่ ดั หรือ
แย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่
			 กรณี ร ่ า งข้ อ บั ง คั บ ของรั ฐ สภาก็ เช่ น กั น คื อ
ต้องการให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบก่อนประกาศใช้วา่ ร่างข้อบังคับ
นั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เช่นกัน เพราะเนื้อหาของข้อบังคับ
รัฐสภาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการตรา
กฎหมาย ซึ่ ง หากขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารในการตรากฎหมายผิ ด ไปจากที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติก็จะเกิดปัญหาตามมาในภายหน้าได้ โดยอ�ำนาจวินิจฉัย
กรณีเกีย่ วกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของข้อบังคับแห่งรัฐสภา
เรียกได้ว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการจัดระเบียบการด� ำเนินงานของรัฐสภา (Le
contentieux de l’organisation et du fonctionnement des
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assemblées pariementaires)
			 ส่วนการควบคุมกฎหมายธรรมดาหรือรัฐบัญญัติ
(lois ordinaires) หลังจากที่ร่างกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
แล้วและก�ำลังรอการประกาศใช้ ถ้าประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ประธาน
วุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 60 คน หรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 60 คน มีเหตุอันควรสงสัยว่าร่าง
กฎหมายนั้นจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บรรดาผู้ซึ่งกฎหมายได้ให้อ�ำนาจ
เหล่านี้สามารถร้องขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาร่างกฎหมาย
ดังกล่าวว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
			 การพิจารณาดังกล่าว คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ทั้งการพิจารณาร่างรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม
ของรัฐสภาและร่างรัฐบัญญัติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 1 เดือน เว้นแต่กรณีที่รัฐบาลร้องขอเป็นการฉุกเฉิน คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 8 วัน และในระหว่างที่คณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยนัน้ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกระงับการ
ด�ำเนินการเพือ่ ประกาศใช้จนกว่าจะมีคำ� วินจิ ฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
			 การวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนั้น กระท�ำได้ 2 กรณี คือ
			 กรณีแรก วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายนั้นขัดต่อ
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า
ข้อความทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ ไม่สามารถแยกออกต่างหากจากร่าง
กฎหมายนั้นได้
			 กรณีที่สอง วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายนั้นขัดต่อ
รัฐธรรมนูญบางส่วน หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า
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ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นสามารถแยกออกต่างหากจาก
ร่างกฎหมายนัน้ ได้ ประธานาธิบดีกม็ อี ำ� นาจทีจ่ ะเลือกประกาศใช้รา่ งกฎหมาย
นัน้ เฉพาะในส่วนทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือจะส่งให้รฐั สภาพิจารณา
อีกครั้งหนึ่งก็ได้
			 การควบคุมดังกล่าวนี้ใช้เฉพาะร่างกฎหมายที่
ผ่านรัฐสภาเท่านั้น ไม่รวมถึงกฎหมายที่ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชน
โดยการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติ (referendum) ซึง่ ถือว่ามาจากความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน
			 อย่างไรก็ตาม19 ระบบการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ ก่อนมีผลใช้บังคับถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด
ว่า หากกฎหมายใดทีร่ ฐั สภาตราขึน้ ใช้บงั คับแล้วก็เท่ากับว่าไม่มที างอีกต่อไป
ที่กฎหมายนั้นจะถูกตรวจสอบว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ แม้ต่อมาอาจมี
ประเด็นสงสัยว่ากฎหมายนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ตาม จึงกลายเป็นการ
เปิดโอกาสให้กฎหมายที่อาจขัดกับรัฐธรรมนูญได้ด�ำรงอยู่ในระบบกฎหมาย
ต่อไป ซึง่ เท่ากับว่าหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีชอ่ งว่างอยู่
และแม้รัฐธรรมนูญจะป้องกันด้วยการ “บังคับ” ให้ต้องส่งร่างรัฐบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและร่างข้อบังคับการประชุมสภาให้คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญตรวจสอบเสียก่อน แต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจมีรัฐบัญญัติบางฉบับที่
ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยไม่มีสมาชิกร่วมกันส่งค�ำร้องให้คณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
19

ปิยบุตร แสงกนกกุล, การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเพื่อการปฏิรูปการเมือง :
คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ , [ออนไลน์ ], 11 มี น าคม 2555. แหล่ งที่ ม า : http://onopen.
com/2008/01/3308
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				 ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ก ารเพิ่ ม เติ ม มาตรา 61
วรรคแรก ความว่า “ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาล หากปรากฏว่ามี
ประเด็นบทบัญญัตติ ามรัฐบัญญัตใิ ดทีก่ ระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ซึง่ รับรอง
ไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ศาลฎีกาหรือสภาแห่งรัฐอาจส่งค�ำร้องต่อคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด” และวรรคสอง “ให้มี
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก�ำหนดเงื่อนไขการบังคับใช้บทบัญญัติใน
มาตรานี”้ ในคดีตามกรณีมาตรา 61 - 120 ถ้าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
ว่าบทบัญญัติใดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้บทบัญญัตินั้นเป็นอันสิ้นผลไปนับ
แต่มีค�ำวินิจฉัย หรือนับแต่วันถัดจากนั้นตามที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ก�ำหนด21
				 การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
รัฐบัญญัตติ ามมาตรา 61 วรรคแรก เป็นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แบบหลังรัฐบัญญัตมิ ผี ลใช้บงั คับ (posteriori) เป็นการควบคุมความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญแบบรู ป ธรรมที่ มี คดี ในศาลและเกิ ด ประเด็น ความชอบด้ วย
รัฐธรรมนูญและสงวนให้ศาลฎีกา (กรณีประเด็นเกิดในศาลยุติธรรม) หรือ
20

The Constitution of France Article 61-1
“If, during proceedings in progress before a court of law, it is claimed that
a statutory provision infringes the rights and freedoms guaranteed by the Constitution,
the matter may be referred by the Conseil d’État or by the Court de Cassation to the
Constitutional Council, within a determined period.
An Institutional Act shall determine the conditions for the application of
the present article.”
21
The Constitution of France Article 62 paragraph 2
“A provision declared unconstitutional on the basis of article 61-1 shall be
repealed as of the publication of the said decision of the Constitutional Council or as
of a subsequent date determined by said decision. The Constitutional Council shall
determine the conditions and the limits according to which the effects produced by
the provision shall be liable to challenge.”
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สภาแห่งรัฐ (กรณีประเด็นเกิดในศาลปกครอง) เป็นผู้ส่งค�ำร้องให้คณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเท่านั้น
				 อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า22 การ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ฝรั่งเศสเพิ่งน�ำมาใช้นี้ จ�ำกัดเฉพาะกรณี
รัฐบัญญัตมิ ขี อ้ ความทีก่ ระทบต่อสิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองเท่านัน้
ประเด็นที่ว่ารัฐบัญญัติมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องอื่นๆ ที่
ไม่ใช่สิทธิและเสรีภาพหรือไม่นั้น ไม่อาจส่งไปให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยได้ อีกนัยหนึ่ง มาตรวัดในกรณีดังกล่าว คือ สิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไม่ใช่รัฐธรรมนูญทั้งหมด นักกฎหมายบางคนจึง
กล่าวว่า นี่ไม่ใช่การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ แต่เป็น
เพียงการควบคุมความชอบด้วยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของรัฐบัญญัติ
เท่ า นั้ น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว ่ า ภายหลั ง จากผั ด ผ่ อ นมานานตามเหตุ ผ ลทาง
ประวัติศาสตร์ ตามเจตจ�ำนงปฏิวัติในปี ค.ศ. 1789 และความหวาดระแวง
องค์กรตุลาการที่ตกทอดต่อกันมา ในที่สุด ฝรั่งเศสก็ยินยอมน�ำระบบการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติภายหลังรัฐบัญญัติมีผลใช้
บังคับมาใช้เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า
ฝรั่งเศสน�ำมาใช้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบ
กับระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติภายหลัง
รัฐบัญญัติมีผลใช้บังคับในประเทศเยอรมนีหรือประเทศสเปน

22

ปิยบุตร แสงกนกกุล, การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเพื่อการปฏิรูปการเมือง :
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ, แหล่งที่มาเดียวกัน.
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3.2.2 ที่มา โครงสร้าง องค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมนี
ประเทศเยอรมนี มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ ที่ ม า โครงสร้ า ง
องค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
3.2.2.1 ที่มา
		
การจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เป็นผลมาจากการศึกษาประสบการณ์อันผิดพลาดในการจัดโครงสร้าง
ของรัฐยุคที่ผ่าน ๆ มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับไวมาร์
(ค.ศ. 1919) อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ฮิตเลอร์ใช้เพื่อเป็นบันไดไปสู่อ�ำนาจ
เผด็จการอย่างเบ็ดเสร็จ จากประสบการณ์ดังกล่าว การก�ำหนดโครงสร้าง
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศเยอรมนี ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
จึงได้ตดั สินใจก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์เป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีป่ กป้อง
คุ้มครองรัฐธรรมนูญตลอดจนหลักการต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญ รวมถึงการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จนกระทั่งถึงวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้พิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วว่า ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สามารถ
ท�ำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญ หลักการต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดี23
		
ปัญหาพืน้ ฐานของการจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี
นั้น มีปัญหาพื้นฐานอยู่ที่แนวความคิด 2 แนวความคิด ตามแนวความคิด
แรก เห็นว่า การวินิจฉัยในเรื่องทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องขององค์กรใน
23

นันทวัฒน์ บรมานันท์, ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, หน้า 61 – 62.

132

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ทางการเมือง ดังนั้น เรื่องที่มีลักษณะดังกล่าวนี้จึงไม่ควรให้อยู่ในอ�ำนาจการ
วินิจฉัยขององค์กรศาล แนวความคิดแรกนี้เป็นแนวความคิดของบิสมาร์ค
และนักนิตศิ าสตร์ของเยอรมนีในยุคก่อน ๆ จ�ำนวนมาก ส่วนอีกแนวคิดหนึง่
เห็นว่า ปัญหาในทางรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นปัญหาในทางกฎหมายเช่นกัน
เพราะฉะนั้น ปัญหาดังกล่าวนี้ย่อมเป็นปัญหาที่อาจได้รับการวินิจฉัยโดย
องค์กรศาลได้ ตามแนวความคิดนีเ้ ห็นว่าควรจะขยายอ�ำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอำ� นาจในการวินจิ ฉัยข้อพิพาทระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (รัฐบาลของ
สหพันธ์องค์กรนิติบัญญัติ เป็นต้น) และให้มีอ�ำนาจในการตรวจสอบความ
ชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายด้ ว ย และยั ง เห็ น ว่ า ปั ญ หาในทาง
รัฐธรรมนูญควรได้รับการพิจารณาโดยองค์กรศาล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความ
เป็นกลางเพือ่ ท�ำให้การตีความและการคุม้ ครองรัฐธรรมนูญมีความเป็นกลาง
ซึง่ การตัดสินใจของผูย้ กร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ของเยอรมนีทบี่ ญ
ั ญัตใิ ห้
มี ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น นั้ น เป็ น การเชื่ อ มโยงกั บ ประสบการณ์ ใ นทาง
ประวัติศาสตร์หลายประการ การขยายอ�ำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์มี
อ�ำนาจอย่างกว้างขวางนัน้ มีความมุง่ หมายเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร
ทีม่ อี ำ� นาจในการวินจิ ฉัยบรรดาข้อพิพาทระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ
หลักประการส�ำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์มีอ�ำนาจอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีศาลรัฐธรรมนูญมาใน
ประวัติศาสตร์ของเยอรมนีและหากจะเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของ
ประเทศต่าง ๆ แล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์มีอ�ำนาจกว้าง
กว่าบรรดาศาลรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ การทีผ่ รู้ า่ งรัฐธรรมนูญปัจจุบนั
ของเยอรมนีได้ตัดสินเช่นนั้นก็เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์เป็นองค์กรที่มี
บทบาทส�ำคัญในการขัดขวางอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อหลักนิติรัฐ
(Rechtsstaatsprinzip) หลักประชาธิปไตยและหลักเสรีภาพซึ่งผู้ร่าง
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รัฐธรรมนูญมีความมุง่ หวังว่าประวัตศิ าสตร์ของเยอรมนีจะไม่ยอ้ นรอยดังเช่น
ยุคของรัฐธรรมนูญไวมาร์24
3.2.2.2 โครงสร้างและองค์ประกอบ
		
โครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมนีนั้น ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีมีโครงสร้างประกอบด้วย
ตุลาการจ�ำนวน 16 คน ได้รับการจัดตั้งให้มี 2 องค์คณะ ๆ ละ 8 คน
ในแต่ละองค์คณะจะต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหพันธ์
3 คน เพื่อให้แต่ละองค์คณะมีผู้พิพากษาอาชีพที่มีประสบการณ์สูงอยู่ใน
แต่ ล ะองค์ ค ณะ โดยแต่ ล ะองค์ ค ณะมี อ� ำ นาจวิ นิ จ ฉั ย คดี ที่ แ ตกต่ า งกั น
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความช�ำนาญในการวินิจฉัยคดีแต่ละประเภท อีกทั้งยังมีการ
ก�ำหนดให้มีองค์คณะกลั่นกรองเพื่อตรวจสอบคดีในเบื้องต้นเพื่อลดจ�ำนวน
คดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลและก�ำหนดให้มีองค์คณะร่วมกันหรือ
อาจเรียกว่า “ที่ประชุมใหญ่” เพื่อเป็นกลไกในการพิจารณาประเด็นปัญหา
ส�ำคัญที่องค์คณะใดองค์คณะหนึ่งเห็นควรน�ำเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันของ
ทั้งสององค์คณะช่วยกันพิจารณาวินิจฉัยอีกด้วย นอกจากนี้ ในเรื่องของ
องค์ประกอบของตุลาการยังมีการก�ำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์
และสภาสูงแห่งสหพันธ์ต่างท�ำหน้าที่เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายละ
ครึ่งองค์คณะ ซึ่งท�ำให้การพิจารณาวินิจฉัยภายในแต่ละองค์คณะมีลักษณะ
ของความเท่าเทียมกันและมีความสมดุลในเรือ่ งของสัดส่วนตุลาการทีม่ าจาก
ฝ่ายต่าง ๆ
24

63 – 75.

โปรดดูรายละเอียดใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, หน้า
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3.2.2.3 อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย
		
อ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีได้บญ
ั ญัติ
ไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Grundgesetz-GG) และยังได้น�ำมาบัญญัติซ�้ำไว้
อี ก ในกฎหมายว่ า ด้ ว ยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สหพั น ธ์ (Gesetz ueber
Bundesverfassungsgericht-BVerfGG) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบัญญัติรวม
อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่กระจัดกระจายตามมาตราต่าง ๆ น�ำมา
บัญญัติรวมไว้ในมาตราเดียวเพื่อความสะดวกในการใช้ โดยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีอ�ำนาจวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องใน 5 ประเภท
ดังต่อไปนี้ 25
		
(1) อ�ำนาจในข้อพิพาทขัดแย้งกันขององค์กรของรัฐ
		
(2) อ�ำนาจในการตรวจสอบผลบังคับของกฎหมาย
ต่าง ๆ (Rechtsnorm) ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือที่เรียกกันว่าการ
ควบคุมกฎหมาย (ธรรมดา) มิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
		
(3) อ� ำ นาจในการไต่ ส วนถึ ง ความไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง
		
(4) อ�ำนาจในการวินิจฉัยค�ำร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สถานะของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิพากษาถึงการเสียสิทธิต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
25

โปรดดูรายละเอียดใน กมลชัย รัตนสกาววงศ์, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2538), หน้า 34 – 40 ; วรเจ
ตน์ ภาคีรัตน์, วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย, หน้า 24 – 27 และ บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาลรัฐธรรมนูญ. (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544), หน้า 87 – 89.
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(5) อ�ำนาจในการพิจารณาค�ำร้องทุกข์โต้แย้งคัดค้าน
การกระท�ำของรัฐ ประชาชนหรือองค์การปกครองตนเองทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลตาม
กฎหมาย
		
อย่างไรก็ดี เมื่อกล่าวถึงเฉพาะอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีในเรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แล้วสามารถอธิบาย ดังนี้
		
รัฐธรรมนูญ26

1) อ� ำ นาจในการควบคุ ม กฎหมายมิ ใ ห้ ขั ด ต่ อ

			 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็น
องค์กรซึง่ มีอำ� นาจควบคุมตรวจสอบกฎหมายมิให้ขดั ต่อรัฐธรรมนูญทัง้ ในแง่
นามธรรม (Abstract Judicial Review) และในแง่รูปธรรม (Concrete
Judicial Review)
			 (ก) การควบคุมในลักษณะนามธรรม (sog.
Abstarakte Normenkontrolle)
				 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ
อย่างนามธรรมนั้น เป็นกรณีที่ยังมิได้มีการน�ำบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาใช้
บังคับแก่กรณีใด เพียงแต่อาจเกิดกรณีที่มีความเห็นแตกต่างกันหรือมี
ข้อ สงสั ย ว่ า กฎหมายของสหพันธ์ห รือกฎหมายของมลรั ฐ สอดคล้ อ งกั บ
รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่ หรื อ กฎหมายของมลรั ฐ สอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
หรือไม่27 กรณีหนึง่ และกรณีปญ
ั หาระหว่างสหพันธ์และมลรัฐต่าง ๆ เกีย่ วกับ
26
27

กมลชัย รัตนสกาววงศ์, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, หน้า 37.
Basic Law for the Federal Republic of Germany Article 93 (1) 2
“ (1) The Federal Constitutional Court shall rule:
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อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการจัดระเบียบทางกฎหมายของสหพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กฎหมายที่มลรัฐเป็นผู้ด�ำเนินการในนามของสหพันธ์และมีการควบคุมดูแล
โดยสหพันธ์ (Bundesaufsicht)28 เช่นกรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายอั น เกี่ ย วกั บ อ� ำ นาจในการปกครองของมลรั ฐ
เนื่องจากประเทศเยอรมนีมีการแบ่งการปกครองในรูปแบบของสหพันธรัฐ
กล่าวคือ มีหลายมลรัฐรวมกันเป็นสหพันธรัฐ รัฐธรรมนูญจึงได้กำ� หนดอ�ำนาจ
ในการออกกฎหมายว่าเรื่องใดเป็นอ�ำนาจของสหพันธรัฐเท่านั้นที่สามารถ
ด� ำ เนิ น การได้ หรื อ เรื่ อ งใดเป็ น อ� ำ นาจของมลรั ฐ ที่ จ ะกระท� ำ ได้ ต ่ อ เมื่ อ
สหพันธรัฐออกกฎหมายให้อ�ำนาจไว้ ซึ่งหากมองในอีกด้านหนึ่งสหพันธรัฐ
จึงไม่สามารถก้าวล่วงอ�ำนาจที่ตนได้ออกกฎหมายให้อ�ำนาจแก่มลรัฐไว้
ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มลรัฐเห็นว่าสหพันธรัฐได้ตราบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อันเป็นการก้าวล่วงอ�ำนาจในการตรากฎหมายของมลรัฐโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย มลรัฐย่อมมีสิทธิร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความมิชอบ
นั้นได้29 รวมถึงกรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่หากเกิดกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายของสหพันธรัฐ
…
2. in the event of disagreements or doubts respecting the formal or
substantive compatibility of federal law or Land law with this Basic Law, or the compatibility of Land law with other federal law, on application of the Federal Government,
of a Land government, or of one third of the Members of the Bundestag.”
28
เรื่องเดียวกัน, หน้า 35.
29
Basic Law for the Federal Republic of Germany Article 93 (1) 2a
“(1) The Federal Constitutional Court shall rule:
…
2a. in the event of disagreements whether a law meets the requirements of paragraph (2) of Article 72, on application of the Bundesrat or of the
government or legislature of a Land”
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หรือมลรัฐก้าวล่วงเข้าไปใช้อ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจของ
ท้องถิ่นแล้ว ท้องถิ่นย่อมสามารถร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้30 อีกกรณีหนึ่ง
			 (ข) การควบคุ ม ในลั ก ษณะรู ป ธรรม (sog.
Konkret order inzidente Normenkonteolle)
				 การควบคุมกฎหมายอย่างรูปธรรมหรือใน
แง่รปู แบบนีค้ อื กรณีทเี่ กิดขึน้ เมือ่ มีการน�ำบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายไปปรับใช้
แก่คดี และเมื่อศาลเห็นว่ากฎหมายที่ตนก�ำลังพิจารณาปรับใช้อยู่นั้นอาจขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญสหพันธ์ หรือกฎหมายของมลรัฐขัดต่อกฎหมาย
สหพันธ์ ศาลนั้นจะหยุดพิจารณาและส่งปัญหานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
สหพั น ธ์ เ พื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายดั ง กล่ า วขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่31
30

Basic Law for the Federal Republic of Germany Article 93 (1) 4b
“ (1) The Federal Constitutional Court shall rule:
…
4b. on constitutional complaints filed by municipalities or associations
of municipalities on the ground that their right to self-government under Article 28
has been infringed by a law; in the case of infringement by a Land law, however, only
if the law cannot be challenged in the constitutional court of the Land;
31
Basic Law for the Federal Republic of Germany Article 100 (1)
“ (1) If a court concludes that a law on whose validity its decision depends
is unconstitutional, the proceedings shall be stayed, and a decision shall be obtained
from the Land court with jurisdiction over constitutional disputes where the constitution of a Land is held to be violated, or from the Federal Constitutional Court where
this Basic Law is held to be violated. This provision shall also apply where the Basic
Law is held to be violated by Land law and where a Land law is held to be incompatible with a federal law.”
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3.2.3 ที่มา โครงสร้าง องค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ
ออสเตรีย
ประเทศออสเตรียมีแนวคิดเกีย่ วกับทีม่ า โครงสร้าง องค์ประกอบ
และอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรีย ดังต่อไปนี้
3.2.3.1 ที่มา
		
ออสเตรียเป็นประเทศแรกที่จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
ขึน้ เพือ่ เป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีร่ กั ษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งแรกเริ่มก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ ปรากฏ
เหตุผลทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับแนวคิดในการจัดตัง้ องค์กรพิเศษเพือ่ ควบคุมความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวมาจากค�ำเสนอแนะของ
ฮันส์ เคลเซ่น (Hans Kelsen) นักกฎหมายรัฐธรรมนูญผู้มีชื่อเสียงของ
ออสเตรียทีต่ อ้ งการหลีกเลีย่ งปัญหาทีจ่ ะเกิดจากการรับเอาระบบการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลยุติธรรมตามระบบของ
สหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ในออสเตรียซึง่ มีระบบกฎหมาย ระบบศาลและแนวคิด
บางอย่างทีแ่ ตกต่างจากสหรัฐอเมริกาอย่างมาก โดยสรุปปัญหาเหล่านัน้ คือ32
		
1) ความแตกต่างในเรื่องระบบกฎหมาย ในระบบ
กฎหมาย Civil Law ที่ใช้อยู่ในออสเตรียนั้นไม่มีหลักการว่าด้วยค�ำพิพากษา
บรรทัดฐาน (stare decisis) ที่ผูกพันศาลล่างให้ต้องตัดสินตามค�ำวินิจฉัย
32

Gottfried Dietze, Judicial Review in Europe, 55 Miclican Law Review, 1975
อ้างถึงใน สมยศ เชือ้ ไทย, ค�ำอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทัว่ ไป, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (โครงการต�ำราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535), หน้า 53 – 54.
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ศาลสูงเคยวางหลักไว้อย่างทีม่ ีอยูใ่ นระบบกฎหมาย Common Law ทีใ่ ช้อยู่
ในสหรัฐอเมริกา ในระบบกฎหมาย Civil Law นัน้ ไม่ถอื ว่าค�ำพิพากษาศาลสูง
เป็นบ่อเกิดของกฎหมายอย่างในระบบ Common Law แต่นั่นเป็นเพียง
ตัวอย่างการใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นบ่อเกิดของกฎหมายเท่านั้น
การปรับบทบัญญัตขิ องกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงย่อมเป็นดุลพินจิ โดยอิสระ
ของผู้พิพากษาที่ท�ำหน้าที่ในแต่ละคดี ดังนั้นในทางทฤษฎีจะต้องถือว่า
ค�ำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าจะเป็นศาลใดย่อมถูกกลับแก้ได้เสมอหากปล่อยให้
อ�ำนาจในการพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
กระทบอยูต่ ามศาลต่าง ๆ ก็อาจก่อให้เกิดผลทีไ่ ม่นา่ พึงปรารถนาขึน้ คือความ
ไม่แน่นอนของค�ำวินิจฉัย
		
2) ความแตกต่างในเรื่องระบบของศาล ออสเตรีย
ใช้ระบบศาลคู่ (dual system) กล่าวคือ นอกจากศาลซึ่งมีเขตอ�ำนาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง คดีอาญา ตามปกติแล้ว ยังมีศาลซึ่งมีเขตอ�ำนาจ
ในการพิจารณาคดีอนื่ ๆ แยกต่างหากอีกโดยลักษณะทีแ่ ต่ละศาลอิสระจากกัน
มีระบบศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเป็นระบบของตนเอง ดังนัน้ การก�ำหนดให้
ศาลใดศาลหนึ่งมีอ�ำนาจเด็ดขาดเพียงศาลเดียวก็ดูจะเป็นทางที่ไม่เหมาะสม
เพราะอาจเกิดความไม่เท่าเทียมกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือการจัดตั้งองค์กร
พิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะและให้มีสถานะเหนือกว่าศาลทั้งหมดที่มีอยู่แล้วและ
ก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยขององค์กรนี้มีผลผูกพันให้ศาลทั้งหลายต้องถือตาม
ปัญหาความไม่แน่นอนของค�ำวินิจฉัยจึงจะหมดไป
		
3) นอกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปัญหาทาง
ทฤษฎีอีกประการหนึ่ง คือ ในทัศนะของเคลเซ่น นั้น ค�ำวินิจฉัยที่กฎหมาย
ฉบับใดฉบับหนึง่ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลท�ำให้ไม่อาจน�ำเอากฎหมาย
ฉบับนั้นมาใช้บังคับได้ย่อมไม่ต่างอะไรกับการที่ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมาย
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ฉบับใหม่มายกเลิกกฎหมายฉบับนั้น ทั้งนี้ก็คืออ�ำนาจนิติบัญญัติชนิดหนึ่ง
เรียกว่า อ�ำนาจนิติบัญญัติในทางลบ (negative-legislation) จึงไม่สมควรที่
จะมอบหมายให้เป็นอ�ำนาจของศาลยุติธรรม เพราะจะขัดกับหลักการ
แบ่งแยกการใช้อ�ำนาจ แต่ เคลเซ่น เองก็ยอมรับว่า องค์กรที่จะท�ำหน้าที่นี้
ต้องเป็นอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ตรากฎหมายขึ้นเองจึงเสนอให้มี
การตั้งศาลพิเศษขึ้นดังกล่าว
		
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงน�ำมาซึ่งการจัดตั้ง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ออสเตรียในเวลาต่อมาและระบบศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
ออสเตรียที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นแม่แบบของศาลรัฐธรรมนูญ
ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อิตาลี ตุรกี สเปน
หรือโปรตุเกส เป็นต้น
3.2.3.2 โครงสร้างและองค์ประกอบ
		
ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียได้รับการจัดตั้งให้มีเพียง
องค์คณะเดียว ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน รองประธานศาล
รัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการอื่นอีก 12 คน รวมเป็น 14 คน นอกจากนี้
ยังก�ำหนดให้มตี ลุ าการส�ำรองอีก 6 คน โดยตุลาการทัง้ หมด คือ ตุลาการศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ และตุ ล าการส� ำ รองได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากประธานาธิ บ ดี
แห่งสหพันธ์ ซึ่งที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น คณะรัฐมนตรีจะต้อง
คัดเลือกมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายปกครอง และ
ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6 คน และตุลาการ
ส�ำรองอีก 3 คน ส่วนสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ (Nationalrat) จะเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน และตุลาการส�ำรอง 2 คน
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และสภาสูงแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 3 คนและตุลาการส�ำรอง 1 คน
3.2.3.3 อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย
		
อ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ออสเตรี ย ได้ รั บ การ
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้แก่33
		
(1) อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าท
เกีย่ วกับสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สนิ ระหว่างสหพันธ์ มลรัฐ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
		
(2) อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าท
เกี่ยวกับความขัดแย้งในอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรต่าง ๆ
		
(3) อ�ำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอัน
เกิดจากความตกลงหรือสัญญาเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของมลรัฐหรือสหพันธ์
หรือระหว่างมลรัฐด้วยกัน
		
(4) อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการควบคุมตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐบัญญัติ กฎและสัญญาระหว่างประเทศ
		
(5) อ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการเลือกตั้งในการวินิจฉัยชี้ขาดสมาชิกภาพที่ได้รับจากการ
เลือกตั้ง และในการชี้ขาดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลของการลงประชามติ
		
(6) อ�ำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดค�ำฟ้องที่มีต่อ
33

โปรดดูรายละเอียดใน วรเจตน์ ภาคีรัตน์, วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ: ศึกษา
เปรียบเทียบกรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย, หน้า 77 – 79.
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องค์กรของรัฐ เขตอ�ำนาจในฐานะเป็นศาลปกครองพิเศษ รวมไปถึงเขตอ�ำนาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดการกระท�ำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
		
อย่างไรก็ดี เมื่อกล่าวถึงเฉพาะอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียในเรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แล้วสามารถอธิบาย ดังนี้
		
1) อ�ำนาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายของกฎ รัฐบัญญัติ และสัญญาระหว่างประเทศ
			 ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียได้การก�ำหนดให้มี
อ�ำนาจควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของกฎ
รัฐบัญญัติ และสัญญาระหว่างประเทศได้ทงั้ ในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม
ดังนี้
			 (ก) การตรวจสอบในลักษณะนามธรรม
				 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย
มีอ�ำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเชิงนามธรรม ดังนี34้
				 - อ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายแม่ บ ทของกฎเกณฑ์ ที่ บั ญ ญั ติ ซ�้ ำ (Wiederverlautbarung)
โดยองค์กรสูงสุดทางปกครองตามมาตรา 139a35 ของรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจ
34

เรื่องเดียวกัน, หน้า 78 – 79.
Constitution of Austria Article 139a
“ The Constitutional Court pronounces on application by a court whether
in the re-publication of a legal norm the limits of the authority conferred were
transcended; ex officio, in so far as the re-publication of the legal norm constitutes
the prerequisite to a judgment by the Court itself; also on application by a State
Government, in the case of legal norms re-published by the Federation. Likewise on
application by the Federal Government in the case of legal norms republished by a
35
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ของศาลรัฐธรรมนูญกรณีนี้เกิดจากการที่รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ หรือมลรัฐ
บัญญัตใิ ห้อำ� นาจแก่ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการตรากฎหมายแม่บทและมอบอ�ำนาจ
ให้ฝา่ ยปกครองไปออกกฎหมายโดยมีขอ้ ความอย่างเดียวกับกฎหมายแม่บท
ก�ำหนดการใช้บงั คับเองได้ แต่ตอ้ งมีเนือ้ ความเหมือนกัน กรณีทฝี่ า่ ยปกครอง
ออกกฎเกณฑ์ที่บัญ ญั ติ ซ�้ ำ ไม่ ต รงกั บ กฎหมายแม่ บท รั ฐบาลแห่งมลรัฐ
รัฐบาลแห่งสหพันธ์หรือผู้ที่จะต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวอาจร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้
				 - อ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติที่ตราขึ้นโดยมลรัฐหรือสหพันธ์ตามมาตรา 140
(1)36 ของรัฐธรรมนูญ โดยอ�ำนาจดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบว่า
รัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติแห่งสหพันธ์
หรือไม่อีกด้วย
State. It pronounces furthermore whether in the re-publication of a legal norm the
limits of the authority conferred were transcended when an application alleges direct
infringement of personal rights in so far as the republished legal norm has become
operative against the applicant without the delivery of a judicial decision or the issue
of a ruling. Article 59 (2), (3) and (5) as well as Article 139 (2) to (6) apply analogously.”
36
Constitution of Austria Article 140
“(1) The Constitutional Court pronounces on application by the Administrative Court, the Supreme Court, or a competent appellate court whether a Federal or
State law is unconstitutional, but ex officio in so far as the Court would have to apply
such a law in a pending suit. It pronounces also on application by the Federal Government whether State laws are unconstitutional and likewise on application by a State
Government or by one third of the House of Representatives’ members whether
Federal laws are unconstitutional. A State constitutional law can provide that such a
right of application as regards the unconstitutionality of State laws lies with one third
of the State Parliament’s members. The Court also pronounces whether laws are
unconstitutional when an application alleges direct infringement of personal rights
through such unconstitutionality in so far as the law has become operative for the
applicant without the delivery of a judicial decision or the issue of a ruling. Article 89
(3) applies analogously to such applications.”
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				 - อ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมาย (รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น) ของสัญญาระหว่างประเทศ
			 (ข) การตรวจสอบในลักษณะรูปธรรม
				 - อ�ำนาจในการควบคุมตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐบัญญัติและรัฐธรรมนูญของกฎที่ตราขึ้นโดยองค์กรฝ่ายปกครอง
ของสหพันธ์หรือมลรัฐนั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจควบคุมตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐบัญญัตหิ รือรัฐธรรมนูญของกฎได้เองหากจ�ำเป็นต้องใช้กฎนัน้ ใน
การวินจิ ฉัยคดี หรืออาจวินจิ ฉัยเพราะเหตุทศี่ าลอืน่ ยืน่ ค�ำร้องขอให้ตรวจสอบ
เนือ่ งจากศาลนัน้ ต้องใช้กฎนัน้ ในคดี หรือรัฐบาลแห่งสหพันธ์ยนื่ ค�ำร้องว่ากฎ
ทีอ่ อกโดยองค์กรฝ่ายปกครองของมลรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือรัฐบาลแห่ง
มลรัฐยื่นค�ำร้องว่ากฎที่ออกโดยองค์กรฝ่ายปกครองแห่งสหพันธ์ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือสถาบันตรวจการปกครองแผ่นดินยื่นค�ำร้องว่ากฎที่ออกโดย
องค์กรฝ่ายปกครองของสหพันธ์หรือของมลรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมาย การ
ตรวจสอบในกรณีนี้เป็นการตรวจสอบแบบนามธรรมไม่จ�ำเป็นต้องมีคดีหรือ
ข้อพิพาทอันเป็นรูปธรรมเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่มีการใช้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายไปปรับใช้กับคดีที่เกิดขึ้นแล้วอาจเกิดปัญหาว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ แม้เป็นกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นเองจากการปรับใช้บทบัญญัติดังกล่าว หรือศาลที่ก�ำลัง
ใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ปรับใช้กับคดีส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็สามารถท�ำได้
นอกจากนี้ บุคคลทั่วไปก็อาจยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความ
ชอบด้วยกฎหมายของกฎได้ (Individualantrag) แต่ทั้งนี้ ต้องยืนยันว่า
กฎดังกล่าวกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของตนโดยตรงอย่างไร การตรวจสอบใน
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กรณีนี้เป็นการตรวจสอบแบบรูปธรรม37
		 เมื่ อ พิ จ ารณาอ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ่ า ง ๆ ของศาล
รัฐธรรมนูญออสเตรียข้างต้น จะพบว่า ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียไม่มีอ�ำนาจ
ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติก่อนประกาศ
ใช้บังคับเป็นกฎหมายเลย
3.2.4 ที่มา โครงสร้าง องค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญตุรกี38
ประเทศตุรกีมีแนวคิดเกี่ยวกับที่มา โครงสร้าง องค์ประกอบ
และอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
3.2.4.1 ที่มา
		
จัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในรูปแบบของ
“ศาล” ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1961 โดยได้รับอิทธิพลจากการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี อิตาลี ยูโกสลาเวียและออสเตรีย
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. 1982 รัฐธรรมนูญ
ก็ยังคงก�ำหนดให้มีองค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ท�ำ
หน้าที่เป็นองค์กรในการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

37

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของ
ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย, หน้า 78.
38
[ออนไลน์], 20 กันยายน 2556. แหล่งทีม่ า : http://www.anayasa.gov.tr/en/Powers/
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3.2.4.2 โครงสร้างและองค์ประกอบ
		
ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีประกอบด้วยตุลาการจ�ำนวน
17 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมาจากการ
คัดเลือกโดยประธานาธิบดี การคัดเลือกตุลาการโดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
นั้น จะท�ำการคัดเลือกตุลาการจ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย 2 คน ที่มาจาก
การเสนอรายชื่อจากศาลภาษี โดยศาลภาษีจะเสนอรายชื่อจ�ำนวน 3 รายชื่อ
ต่อการคัดเลือก 1 ต�ำแหน่ง ดังนัน้ การคัดเลือกในส่วนนีศ้ าลภาษีจงึ ต้องเสนอ
รายชื่อจ�ำนวน 6 รายชื่อ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติคัดเลือกให้เหลือ
2 คน และอี ก 1 คนมาจากการเสนอชื่ อ ผู ้ เ ป็ น ทนายความอิ ส ระที่ มี
ประสบการณ์การเป็นทนายความมาไม่ต�่ำกว่า 20 ปี โดยเลขาธิการ
เนติบณ
ั ฑิตยสภาท�ำการเสนอรายชือ่ ทนายความอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าว
จ�ำนวน 3 รายชื่อ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติคัดเลือกให้เหลือ 1 คน
ส�ำหรับการคัดเลือกตุลาการโดยประธานาธิบดีนั้น ประธานาธิบดีมีอ�ำนาจ
คัดเลือกผู้ที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวน 14 คน
โดยประธานาธิบดีจะคัดเลือกจากผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์จ�ำนวน 3 คน
จากสมาชิกสภาแห่งรัฐจ�ำนวน 2 คน จากศาลทหารชั้นอุทธรณ์จ�ำนวน 1 คน
จากศาลปกครองทหารชั้นสูงจ�ำนวน 1 คน จากทบวงมหาวิทยาลัยโดย
คั ด เลื อ กนั ก วิ ช าการในต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ห รื อ ศาสตราจารย์
ทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ จ�ำนวน 3 คน และ
จากข้าราชการระดับสูงที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งรับราชการ
มาไม่ ต�่ ำ กว่ า 20 ปี หรื อ จากผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ กฎหมายอิ ส ระ ซึ่ ง มี
ประสบการณ์ท�ำงานด้านกฎหมายไม่ต�่ำกว่า 20 ปี หรือจากผู้พิพากษา
และอัยการสูงสุด ซึ่งมีประสบการณ์ไม่ต�่ำกว่า 20 ปี หรือจากผู้ช่วยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 4 คน โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 17 คน
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จะต้องมีคณ
ุ สมบัตพิ นื้ ฐานคือ จะต้องมีอายุไม่ตำ�่ กว่า 45 ปี โดยด�ำรงต�ำแหน่ง
นาน 12 ปีและด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว39
3.2.4.3 อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย
		
ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีเป็นศาลที่ไม่มีอ�ำนาจในการ
หยิบยกเรื่องใดขึ้นมาพิจารณาวินิจฉัยได้หากไม่มีการร้องขอให้พิจารณา
(Ex Officio) กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีจะใช้อำ� นาจในการวินจิ ฉัยได้กต็ อ่
เมื่อมีพื้นฐานมาจากการร้องขอให้ใช้อ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยเท่านั้น
		
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สาธารณรั ฐ ตุ ร กี บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าล
รัฐธรรมนูญตุรกีมีอ�ำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ
รัฐก�ำหนด และข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ40
		
(ก) การควบคุมในลักษณะนามธรรม (Abstract
Review of Norms)
			 - กรณีรอ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยเพิกถอน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งกับ
39

ชมพูนุช ตั้งถาวร, กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,
2556), หน้า 242 – 246.
40
Constitution of The Republic Of Turkey Article 148
“ The Constitutional Court shall examine the constitutionality, in respect of
both form and substance, of laws, decrees having force of law, and the Rules of
Procedure of the Turkish Grand National Assembly. Constitutional amendments shall
be examined and verified only with regard to their form. However, no action shall be
brought before the Constitutional Court alleging unconstitutionality as to the form or
substance of decrees having force of law issued during a state of emergency, martial
law or in time of war.”
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รัฐธรรมนูญ (Action for Annulment)41 กล่าวคือ การร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายซึง่ ยังมิได้มกี ารน�ำบทบัญญัติ
นั้นมาปรับใช้แก่คดีใดคดีหนึ่ง เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวอาจขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญ โดยการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบเนือ้ หาของรัฐบัญญัติ
หรือกระบวนการตรารัฐบัญญัติว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่42
		
(ข) การควบคุมในลักษณะรูปธรรม (Concrete
Review of Norms)
			 - กรณี ร ้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเมื่อมีการน�ำบทบัญญัติ
ดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดี (Contention of Unconstitutionality)43
41

Constitution of The Republic Of Turkey Article 150
“The President of the Republic, parliamentary groups of the party in power
and of the main opposition party and a minimum of one-fifth of the total number of
members of the Turkish Grand National Assembly shall have the right to apply for
annulment action to the Constitutional Court, based on the assertion of the unconstitutionality of laws in form and in substance, of decrees having the force of law, of
Rules of Procedure of the Turkish Grand National Assembly or of specific articles or
provisions thereof. If more than one political party is in power, the right of the parties
in power to apply for annulment action shall be exercised by the party having the
greatest number of members.”
42
Constitution of The Republic Of Turkey Article 151
“The right to apply for annulment directly to the Constitutional Court shall
lapse sixty days after publication in the Official Gazette of the contested law, the
decree having the force of law, or the Rules of Procedure.”
43
Constitution of The Republic Of Turkey Article 152
“If a court which is trying a case, finds that the law or the decree having the
force of law to be applied is unconstitutional, or if it is convinced of the seriousness
of a claim of unconstitutionality submitted by one of the parties, it shall postpone
the consideration of the case until the Constitutional Court decides on the issue.
If the court is not convinced of the seriousness of the claim of unconstitutionality, such a claim together with the main judgment shall be decided upon by the
competent authority of appeal.
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กล่าวคือ กรณีเมือ่ มีการน�ำบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดปรับใช้กบั การพิจารณา
คดีในศาลและศาลทีพ่ จิ ารณาคดีนนั้ เห็นว่าบทบัญญัตดิ งั กล่าวอาจขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญ จึงท�ำการร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อความชัดเจน โดยในระหว่างที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น ศาลที่พิจารณาคดีที่ต้องปรับใช้บทบัญญัติที่เป็น
ประเด็นส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยดังกล่าวจะต้องหยุดการพิจารณาคดีไว้
ชั่วคราวเพื่อรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผลจากการวินิจฉัย
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นจะต้อง
ประกอบด้วยเหตุผล และอาจออกมาในลักษณะที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ขัดรัฐธรรมนูญเพียงบางส่วนซึ่งมีผลให้บทบัญญัติในส่วนนั้นตกไป หรืออาจ
ออกมาในลักษณะที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับอันท�ำให้บทบัญญัตินั้นตกไปทั้งฉบับ44

The Constitutional Court shall decide on the matter and make public its
judgment within five months of receiving the contention. If no decision is reached
within this period, the trial court shall conclude the case under existing legal provisions. However, if the decision on the merits of the case becomes final, the trial court
is obliged to comply with it.
No allegation of unconstitutionality shall be made with regard to the same
legal provision until ten years elapse after publication in the Official Gazette of the
decision of the Constitutional Court dismissing the application on its merits.”
44
Constitution of The Republic Of Turkey Article 153 paragraph 2
“In the course of annulling the whole or a provision of laws or decrees
having force of law, the Constitutional Court shall not act as a law-maker and pass
judgment leading to new implementation.”
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3.3 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญกับการ
ควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
แม้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นสิง่ ทีส่ ามารถท�ำได้ แต่กเ็ ป็นทีต่ ระหนัก
กันโดยทั่วไปว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรถูกแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยง่ายจนเกินไป ทั้งนี้
ก็เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของหลักการต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญอันท�ำให้
รัฐธรรมนูญมีสภาพเป็นกฎหมายสูงสุด เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ก่อตั้ง
อ�ำนาจส�ำคัญในการปกครองรัฐ เช่น อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และ
อ�ำนาจตุลาการ กอปรกับในรัฐสมัยใหม่ให้ความส�ำคัญกับหลักการถ่วงดุล
อ�ำนาจซึ่งกันและกันระหว่างอ�ำนาจดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้อ�ำนาจใด
อ�ำนาจหนึ่งใช้อ�ำนาจของตนเกินขอบเขต การที่จะให้อ�ำนาจใดอ�ำนาจหนึ่ง
สามารถริเริ่มและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้เองจึงอาจส่งผลกระทบต่อ
อ�ำนาจอืน่ ๆ ได้ ดังนัน้ กระบวนการในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญมักจะได้
รับการก�ำหนดให้อยู่บนหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ ผู้ที่
ริเริม่ หรือมีสทิ ธิเสนอขอให้แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญกับผูท้ มี่ อี ำ� นาจพิจารณา
มักจะถูกก�ำหนดให้เป็นคนละอ�ำนาจกันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
นั่นเอง
นอกจากการก�ำหนดกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว รัฐธรรมนูญบางประเทศยังอาจมีการก�ำหนดห้ามมิให้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในบางเรื่อง ซึ่งบทบัญญัติอันมีลักษณะเป็น
ข้อจ�ำกัดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวอาจเรียกว่า “บทบัญญัติที่
จะแก้ไขเพิ่มเติมมิได้” หรือ “บทบัญญัตินิรันดร์” (Eternity Clause,
Ewigkeitklausel) ที่ได้รับการก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้เป็นสิ่งที่คุ้มครอง
หลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ และเป็นการยืนยันความต่อเนื่องและมั่นคง
ของรัฐธรรมนูญอีกด้วยแม้จะมีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตามกระบวนการ
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ของรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่สามารถละเมิดต่อบทบัญญัติที่เป็นข้อจ�ำกัดของการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญได้ จึงเป็นทีน่ า่ สนใจว่า บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ
ในต่างประเทศนั้นภายใต้กระบวนการและข้อจ�ำกัดเหล่านี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ในต่างประเทศได้แสดงบทบาทของตนอย่างไร
3.3.1 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
กับการควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและบทบาทของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
มีดังนี้
3.3.1.1 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
กระบวนการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ของ
สาธารณรัฐฝรัง่ เศสได้รบั การก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรัง่ เศส
หมวดที่ 16 มาตรา 89
		
1) ผู้มีสิทธิเสนอ
		 1. ประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง สาธารณรั ฐ โดยการ
แนะน�ำของนายกรัฐมนตรี
		 2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
		 3. สมาชิกวุฒิสภา
		
2) การพิจารณา
			 ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ที่ เ สนอโดย
ประธานาธิบดีหรือทีเ่ สนอโดยสมาชิกรัฐสภาจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
รัฐสภาในเนื้อความอย่างเดียวกัน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะมีผล
ใช้บงั คับได้กต็ อ่ เมือ่ ประชาชนได้ออกเสียงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นแล้ว
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			 ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ที่ เ สนอโดย
ประธานาธิบดีอาจไม่ต้องน�ำมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติก็ได้ หาก
ประธานาธิบดีตัดสินใจที่จะเสนอที่ประชุมร่วมกันของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ในกรณี
นี้ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
มากกว่า 3 ใน 5 ของจ�ำนวนสมาชิกของทั้งสองสภาที่ออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีนี้ ให้ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงาน
ของที่ประชุมร่วม
3.3.1.2 ตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม

รัฐธรรมนูญ
		
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958
ตราบทบัญญัติที่เป็นข้อจ�ำกัดหรือข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้
ในมาตรา 89 วรรคสี่ แ ละวรรคห้ า 45 ที่ ก� ำ หนดห้ า มการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญอันจะส่งผลกระทบต่อบูรณภาพแห่งดินแดนและในทางที่จะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองรูปแบบของรัฐบาลสาธารณรัฐจะกระท�ำ
มิ ไ ด้ รวมถึ ง ข้ อ จ� ำ กั ด ในช่ ว งเวลาในการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ตาม
มาตรา 746 ที่บัญญัติห้ามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาที่ต�ำแหน่ง
45

The Constitution of France Article 89 paragraph 4-5
“No amendment procedure shall be commenced or continued where the
integrity of the territory is jeopardized
The republican form of government shall not be the object of an amendment.”
46
The Constitution of France Article 7 paragraph 10
“Neither articles 49 and 50 nor article 89 of the Constitution shall be
implemented during the vacancy of the Presidency of the Republic or during the
period between the declaration that the incapacity of the President of the Republic
is permanent and the election of his successor.”
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ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐว่างลง หรือในระหว่างที่มีการประกาศว่า
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถาวรจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่มาด�ำรงต�ำแหน่ง
		
ส� ำ หรั บ เมื่ อ มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารแก้ ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญตามมาตรา 89 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น
2 แนวทาง
		
แนวทางแรก อาจเรียกว่าเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมด้วย
วิธีการปกติ กล่าวคือ การเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถท�ำได้โดย
ประธานาธิบดีโดยการเสนอของนายกรัฐมนตรี หรือโดยสมาชิกรัฐสภา
โดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา จะต้องมีมติรับรองถ้อยค�ำที่ตรงกันของ
กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญ และจะต้องน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
		
แนวทางทีส่ อง กรณีทรี่ า่ งรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากทั้ ง สภาผู ้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาแล้ ว หาก
ประธานาธิ บ ดี ไ ม่ ต ้ อ งการให้ มี ก ารผ่ า นการลงประชามติ โ ดยประชาชน
ประธานาธิบดีอาจให้มกี ารประชุมร่วมกันของสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
เพื่อลงมติรับรองพร้อมกันอีกครั้ง (Congrès) โดยต้องอาศัยเสียงข้างมาก
3 ใน 5 จึงจะถือว่ากฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบ
		
จากแนวทางทัง้ สองข้างต้นจะเห็นได้วา่ ร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้รับการรับรองแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้าย
(Ratification) หรืออาจเรียกว่า “การให้สตั ยาบัน” ทีส่ ามารถท�ำได้ดว้ ยวิธกี าร
ลงประชามติตามวิธกี ารปกติหรือให้มกี ารประชุมร่วมกันของสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อลงมติรับรองพร้อมกันอีกครั้งโดยต้องอาศัยเสียงข้างมาก
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3 ใน 5 ซึ่งการที่ประธานาธิบดีจะเลือกใช้แนวทางใดในการได้รับความ
เห็นชอบขั้นสุดท้ายนั้น มาตรา 89 มิได้ก�ำหนดอย่างชัดเจนในทางปฏิบัติ
เมื่อมีการริเริ่มจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญประธานาธิบดีก็จะเลือก
แนวทางใดแนวทางหนึง่ ตัง้ แต่แรก ซึง่ กรณีนเี้ ป็นปัญหาว่าเมือ่ ประธานาธิบดี
เลือกใช้แนวทางการรับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายด้วยวิธีการให้ที่ประชุมร่วม
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาลงมติโดยไม่ผ่านการลงประชามติตาม
แนวทางที่สอง แต่เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบผ่าน
สภาทั้ง 2 มาแล้ว ประธานาธิบดีกลับไม่เรียกประชุมร่วมกันของสภาทั้งสอง
เพื่อลงมติรับรองในขั้นสุดสุดท้าย เนื่องจากประธานาธิบดีอาจเห็นว่า47
จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสภาทั้งสองไม่ถึง 3 ใน 5 ก็เป็นได้ ประเด็น
ปัญหาดังกล่าวเคยเกิดขึ้นสมัยประธานาธิบดีปอมปิดู ในปี ค.ศ. 1973 และ
สมัยประธานาธิบดี จิสการ์เดสแต็ง ในปี ค.ศ. 1974 ซึ่งมาตรา 89 ไม่ได้มี
บัญญัติควบคุมเรื่องนี้ไว้ อีกทั้งตามกฎหมาย ประธานาธิบดีได้รับการคุ้มกัน
โดยไม่ได้ตอ้ งรับผิดชอบต่อสภา ประธานาธิบดีจงึ สามารถด�ำเนินการดังกล่าว
แม้ในทางกฎหมายแล้วไม่น่าจะกระท�ำได้
		
นอกจากปัญหาในการเลือกใช้แนวทางการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว ประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใช้มาตรา 89 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอีกประการคือ อ�ำนาจหน้าที่
ของวุฒิสภาที่อาจท�ำให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นอันตกไปในขั้นของ
การรับรองโดยวุฒิสภา ในกรณีที่วุฒิสภามีแนวทางทางการเมืองไม่ตรงกับ
ประธานาธิบดีหรือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในปี ค.ศ. 1962
ค.ศ. 1969 และ ค.ศ. 1981 – 1986 ซึง่ หมายความว่า วุฒสิ ภาสามารถคัดค้าน
47

พูนศักดิ์ ไวส�ำรวจ, รูปแบบและวิธีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2538), หน้า 46 – 47.
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ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมได้ ในขณะทีไ่ ม่สามารถคัดค้านกฎหมายธรรมดา
ได้ อันอาจถือว่าวุฒิสภากลายเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญดังเช่นที่เคยขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1984 วุฒิสภาขณะนั้นไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 11 เป็นต้น48
		
อย่างไรก็ตาม หากมีการด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญซึ่งอาจฝ่าฝืนต่อข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือมี
การด�ำเนินกระบวนการที่อาจผิดพลาดบกพร่องไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนด รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็มิได้บัญญัติว่าองค์กรใดจะเป็น
ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัย ซึ่งแม้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงอ�ำนาจของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญในเรื่องการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายไว้ว่า ให้ตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ และรัฐบัญญัตธิ รรมดาได้ แต่
ไม่ได้บัญญัติว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะมีอ�ำนาจควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่ และคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสก็ได้ตีความว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสไม่มี
อ�ำนาจวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในกรณีดงั กล่าว เนือ่ งจากเขตอ�ำนาจ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไม่ใช่เขตอ�ำนาจในการวินจิ ฉัยข้อพิพาทได้ทวั่ ไป
อย่ า งเขตอ� ำ นาจของศาลยุ ติ ธ รรม แต่ เ ป็ น เขตอ� ำ นาจที่ มี อ ยู ่ เ ฉพาะที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านั้น
		
อนึง่ ปรากฏประเด็นทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับปัญหาการน�ำ
มาตรา 11 มาใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ซึ่งได้มีความ
พยายามน�ำบทบัญญัตใิ นมาตรา 11 อันมิได้เป็นบทบัญญัตใิ นหมวดการแก้ไข
48

เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
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เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถึง 2 ครั้ง ในปี
ค.ศ. 1962 และในปี ค.ศ. 1969
		
(1) กรณี ก ารใช้ ม าตรา 11 เพื่ อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1962
			 ในปี ค.ศ. 1962 นายพลชาร์ลส์เดอโกล (Charles
de Gaulle) ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 6 และ 7 เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการได้มาซึ่งประธานาธิบดี
จากเดิมที่ก�ำหนดให้ประธานาธิบดีจะต้องมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมที่
ประชาชนเป็ น ผู ้ เ ลื อ กคณะผู ้ เ ลื อ กตั้ ง และคณะผู ้ เ ลื อ กตั้ ง จะเลื อ ก
ประธานาธิบดีอกี ชัน้ หนึง่ มาเป็นรูปแบบทีป่ ระธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้
โดยตรงจากประชาชน โดยประธานาธิบดีเดอโกลได้ตรารัฐกฤษฎีกาที่
62.1127 ลงวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1962 เพื่อน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ว่าด้วยการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีโดยตรงเพือ่ ขอความเห็นชอบจากประชาชน
ด้วยวิธีการลงประชามติโดยอาศัยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 11
ซึ่งปรากฏว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
ประชาชน49
			 อย่างไรก็ตาม การกระท�ำดังกล่าวถูกคัดค้าน
และวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมากทัง้ จากนักการเมืองฝ่ายค้านและนักกฎหมายที่
เห็ น ว่ า การกระท� ำ ดั ง กล่ า วขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 11 นั้น เป็นบทบัญญัติที่เปิดช่องให้ประธานาธิบดีโดยค�ำแนะน�ำของ
นายกรัฐมนตรีสามารถเสนอร่างรัฐบัญญัติเกี่ยวกับ “การจัดระเบียบสถาบัน
การเมืองแห่งรัฐ” (l’ organization du pouvoir public) มาให้ประชาชน
49

ชมพูนชุ ตัง้ ถาวร, กระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ, หน้า 221.
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ออกเสียงประชามติได้ ซึ่งร่างรัฐบัญญัติที่น�ำมาผ่านกระบวนการออกเสียง
ประชามติ ดั ง กล่ า วอาจมี เ นื้ อ หาเป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ รั ฐ บั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือรัฐบัญญัติก็ได้50 แต่กรณีของวิธีการได้มาซึ่งประธานาธิบดี
ตามมาตรา 6 และ 7 นั้น มีการก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว หากต้องการ
แก้ไขเพิ่มเติมมาตราดังกล่าวจึงต้องด�ำเนินการกระบวนการตามมาตรา 89
ซึ่งจะต้องน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปขอความเห็นชอบจากสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเสียก่อน แล้วจึงค่อยน�ำร่างรัฐบัญญัตินั้นไปผ่าน
การลงมติรับรองหรือให้สัตยาบันขั้นสุดท้ายอีกครั้ง อีกทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนู ญ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วเป็ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หลั ก การใหญ่ ข อง
รัฐธรรมนูญที่อาจท�ำให้ประธานาธิบดีกลายเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่สามารถ
อ้างได้ว่าได้รับมอบอ�ำนาจมาจากประชาชนโดยตรงเหมือนกับสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร51 ประธานาธิบดีเดอโกลซึ่งเกรงว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาจะไม่ให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ตนเสนอ ประธานาธิบดีเดอโกลจึงได้เลี่ยงไปใช้บทบัญญัติมาตรา 11 ของ
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อ�ำนาจประธานาธิบดีในการน�ำร่างรัฐ
บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดระเบียบสถาบันการเมืองแห่งรัฐไปขอ
ความเห็นชอบด้วยการลงประชามติโดยไม่ต้องผ่านรัฐสภา จึงน�ำมาสู่การที่
ประธานวุฒิสภาได้ยื่นค�ำร้องต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัย
ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
เนื่องจากเห็นว่ามาตรา 11 นั้น อนุญาตให้ประธานาธิบดีอาจเสนอเฉพาะ
ร่างรัฐบัญญัตใิ ห้ประชาชนลงประชามติได้เท่านัน้ ไม่สามารถน�ำมาใช้กบั การ
50

นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสข้อคิดเพื่อการปรับปรุง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย (กรุงเทพ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2541), หน้า 97.
51
พูนศักดิ์ ไวส�ำรวจ, รูปแบบและวิธีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ, หน้า 47 – 48.
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แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติเป็นการเฉพาะแล้ว52
			 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยที่ 62-20
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962 ว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไม่มีอ�ำนาจ
วินิจฉัยเนื่องจากรัฐธรรมนูญก�ำหนดแต่เพียงให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญท�ำ
หน้าที่ประกาศผลในกรณีมีการด�ำเนินการให้มีการลงประชามติ โดยมิได้
ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยชัดเจนให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจวินจิ ฉัย
ประเด็นปัญหาหรือมีอ�ำนาจหน้าที่ใดในระหว่างกระบวนการลงประชามติ
กอปรกับเมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การจัดตั้งคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญก็เพือ่ ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรซึง่ ท�ำหน้าทีค่ วบคุม
การใช้อ�ำนาจรัฐ โดยก�ำหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแต่จะต้องเป็นกฎหมายทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบโดยรัฐสภามิใช่กฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผ่าน
กระบวนการลงประชามติ อันเป็นการแสดงออกซึ่งอ�ำนาจอธิปไตยทางตรง
ของประชาชน
		
(2) กรณี ก ารใช้ ม าตรา 11 เพื่ อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1969
			 ในปี ค.ศ. 1969 ประธานาธิบดีเดอโกล มีความ
พยายามทีจ่ ะด�ำเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มกี ารปฏิรปู วุฒสิ ภา
โดยใช้กระบวนการตามมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญอีกครัง้ หนึง่ อย่างไรก็ตาม
กรณีดังกล่าวเมื่อน�ำมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติแล้วกลับไม่ได้รับ
ความเห็ น ชอบจากประชาชนดั ง เช่ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ในปี
ค.ศ. 1962
52

ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ”,วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 42, 2 (มิถุนายน
2556) : 320.

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์

159

		
(3) กรณีแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 2003
			 สมาชิกวุฒิสภาได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระเบียบองค์กรปกครองกระจายอ�ำนาจซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภาตามกระบวนการแก้ไขเพิม่ เติม
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นมาตรา 89 อย่ า งไรก็ ต าม มี ผู ้ เ ห็ น ว่ า ร่ า ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจขัดรัฐธรรมนูญ จึงได้มีการร้องขอให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
			 คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ที่ 2003-469 ลงวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2003 โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ยังคงยืนยันเขตอ�ำนาจของตนว่าคณะตุลาการรัฐไม่มีอ�ำนาจในการวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจาก
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีเขตอ�ำนาจเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้
ซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งตามมาตรา 61 ที่ก�ำหนดเขตอ�ำนาจ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และ
ร่างรัฐบัญญัตเิ ท่านัน้ อีกทัง้ ไม่ปรากฏบทบัญญัตอิ นื่ ในรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้
ดั ง นั้ น คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ไม่ มี อ� ำ นาจวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
			 จากแนวค�ำวินจิ ฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวกับตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งกรณีที่เกิดขึ้นในปี
ค.ศ. 1962 และ ค.ศ. 2003 พอจะเห็นได้ว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยืนยัน
อ�ำนาจของตนว่าเป็นองค์กรทีม่ เี ขตอ�ำนาจเฉพาะตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้อย่างชัดแจ้ง
ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ ไม่วา่ กระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะเป็นการแก้ไข
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เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดยผ่านกระบวนการประชามติหรือไม่ผา่ นกระบวนการ
ประชามติกต็ าม คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ยงั คงยืนยันว่าตนไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะ
วินิจฉัยได้
3.3.2 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญกับการ
ควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กระบวนการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ และบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีมีดังนี้
3.3.2.1 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกำ� หนด
ผู้มีสิทธิเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกระบวนการพิจารณา ดังนี53้
53

Basic Law for the Federal Republic of Germany Article 76
“ (1) Bills may be introduced in the Bundestag by the Federal Government,
by the Bundesrat, or from the floor of the Bundestag.
		 (2) Federal Government bills shall first be submitted to the Bundesrat. The
Bundesrat shall be entitled to comment on such bills within six weeks. If for important
reasons, especially with respect to the scope of the bill, the Bundesrat demands an
extension, the period shall be increased to nine weeks. If in exceptional circumstances the Federal Government on submitting a bill to the Bundesrat declares it to
be particularly urgent, it may submit the bill to the Bundestag after three weeks or,
if the Bundesrat has demanded an extension pursuant to the third sentence of this
paragraph, after six weeks, even if it has not yet received the Bundesrat’s comments;
upon receiving such comments, it shall transmit them to the Bundestag without delay.
In the case of bills to amend this Basic Law or to transfer sovereign powers pursuant
to Article 23 or 24 the comment period shall be nine weeks; the fourth sentence of
this paragraph shall not apply.
		 (3) Bundesrat bills shall be submitted to the Bundestag by the Federal
Government within six weeks. In submitting them the Federal Government shall state
its own views. If for important reasons, especially with respect to the scope of the
bill, the Federal Government demands an extension, the period shall be increased to
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1) ผู้มีสิทธิเสนอ
		 1. รัฐบาลแห่งสหพันธ์
			 2. สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหพันธ์
		 3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์
2) การพิจารณา
			 กรณีรัฐบาลแห่งสหพันธ์เป็นผู้เสนอขอแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะต้องส่งร่างรัฐบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ให้ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณาก่ อ น โดยสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภามี สิ ท ธิ ที่ จ ะแสดง
ความเห็นต่อร่างรัฐบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยรัฐบาล
แห่งสหพันธ์ดว้ ยก็ได้ ต่อจากนัน้ รัฐบาลแห่งสหพันธ์จงึ ส่งร่างรัฐบัญญัตแิ ก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป
			 กรณีวุฒิสภาแห่งสหพันธ์เป็นผู้เสนอขอแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ วุฒสิ ภาจะต้องส่งร่างรัฐบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ให้รฐั บาลแห่งสหพันธ์พจิ ารณาและให้ความเห็นต่อร่างรัฐบัญญัตดิ งั กล่าวเป็น
ล�ำดับแรก ต่อจากนัน้ รัฐบาลจะต้องส่งร่างรัฐบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
นั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป
			 กรณีสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์เป็นผู้เสนอ
ขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ อาจเสนอได้โดยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวน
ร้อยละ 5 ของสมาชิกทั้งหมดให้การรับรอง โดยน�ำร่างรัฐบัญญัติแก้ไข
nine weeks. If in exceptional circumstances the Bundesrat declares a bill to be particularly urgent, the period shall be three weeks or, if the Federal Government has
demanded an extension pursuant to the third sentence of this paragraph, six weeks.
In the case of bills to amend this Basic Law or to transfer sovereign powers pursuant
to Article 23 or 24 the comment period shall be nine weeks; the fourth sentence of
this paragraph shall not apply. The Bundestag shall consider and vote on bills within
a reasonable time.”
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เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยจะต้อง
ได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต่อจากนั้น จึงส่งร่างรัฐบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวเข้าสู่การ
พิจารณาของและจะต้องได้รับมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
3.3.2.2 ศาลรัฐธรรมนูญกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายพื้ น ฐานของสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีได้ก�ำหนดข้อจ�ำกัดหรือข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไว้ตามมาตรา 79 (3)54 ซึ่งได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
พืน้ ฐานทีจ่ ะกระทบต่อการแบ่งเขตมลรัฐ กระทบต่อการมีสว่ นร่วมของมลรัฐ
ในกระบวนการนิติบัญญัติ และห้ามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันเกี่ยวกับ
หลักการที่บัญญัติในมาตรา 1 ที่เป็นบทบัญญัติให้การรับรองและคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของชาวเยอรมนีว่าจะถูกล่วง
ละเมิดมิได้ โดยองค์กรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการ จะต้องใช้อำ� นาจโดยเคารพต่อหลักสิทธิพนื้ ฐานทีก่ ำ� หนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังก�ำหนดห้ามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอัน
เกี่ยวกับมาตรา 20 ที่เป็นบทบัญญัติเรื่องหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปกครองและสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติหลักการส�ำคัญว่า สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นรัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชน
ชาวเยอรมนีทุกคนมีสิทธิที่จะต่อต้านบุคคลที่พยายามจะล้มล้างรัฐธรรมนูญ
เมื่อไม่สามารถใช้วิธีการอื่นได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติว่าองค์กรใดจะมี
54

Basic Law for the Federal Republic of Germany Article 79 (3)
“(3) Amendments to this Basic Law affecting the division of the Federation
into Länder, their participation on principle in the legislative process, or the principles
laid down in Articles 1 and 20 shall be inadmissible.”

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์

163

อ�ำนาจวินิจฉัยถ้าหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว
		
อย่ า งไรก็ ต าม ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีก็ได้เคยมีค�ำวินิจฉัยในหลายคดีอันเกี่ยวกับประเด็น
ความชอบด้ ว ยกฎหมายของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ไม่ ขั ด ต่ อ
มาตรา 79 (3) อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจวินิจฉัย
ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวได้ ดังนี55้
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี Klass56 ลงวันที่ 15
ธันวาคม ค.ศ. 1970 เป็นกรณีทมี่ กี ารเสนอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับ
สิทธิส่วนบุคคลในการติดต่อสื่อสาร (Privacy of correspondence, posts
and telecommunications)57 ซึง่ ก�ำหนดว่าเพือ่ ประโยชน์แห่งความมัน่ คง
ของรัฐ สิทธิส่วนบุคคลในการติดต่อสื่อสารที่รัฐธรรมนูญมาตรา 10 บัญญัติ
รับรองไว้นั้นอาจถูกจ�ำกัดได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยรัฐอาจด�ำเนิน
มาตรการอันเป็นการล่วงล�้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ถูกจ�ำกัดสิทธิ
ทราบ และหากเกิดข้อพิพาทในกรณีดงั กล่าวขึน้ ให้มกี ารตรวจสอบจากองค์กร
ที่รัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งแทนการตรวจสอบโดยศาล
55

Kemal Gözler, Judicial Review of Constitutional Amendments : A Comparative Study (Bursa : Ekin Press, 2008), pp. 55 – 64.
56
Ibid, pp. 56 – 59.
57
Basic Law for the Federal Republic of Germany Article 10
“(1) The privacy of correspondence, posts and telecommunications shall
be inviolable.
(2) Restrictions may be ordered only pursuant to a law. If the restriction
serves to protect the free democratic basic order or the existence or security of the
Federation or of a Land, the law may provide that the person affected shall not be
informed of the restriction and that recourse to the courts shall be replaced by a
review of the case by agencies and auxiliary agencies appointed by the legislature.”
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ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี Asylum58 ลงวันที่
14 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพื้นฐานในเรื่อง
สิทธิการลี้ภัย (Right of asylum)59 โดยก�ำหนดไม่ให้สิทธิการลี้ภัยแก่บุคคล
บางประเภท
		
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คดี Acoustic
Surveillance of Homes60 ลงวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2004 เป็นกรณีที่มี
การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสิทธิทมี่ อิ าจถูกล่วงละเมิดในเคหสถาน
(Inviolability of the home)61 โดยกรณีนเี้ ป็นกรณีแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ให้สามารถใช้วิธีการดักฟังในบริเวณเคหสถานได้ เมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏว่า
มีผกู้ อ่ อาชญากรรมอาศัยอยูใ่ นบริเวณเคหสถานดังกล่าว และการสืบหาความ
58

Kemal Gözler, op.cit, pp. 62 - 63.
Basic Law for the Federal Republic of Germany Article 16a
“(1) Persons persecuted on political grounds shall have the right of asylum.
(2) Paragraph (1) of this Article may not be invoked by a person who enters
the federal territory from a member state of the European Communities or from
another third state in which application of the Convention Relating to the Status of
Refugees and of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is assured. The states outside the European Communities to which the
criteria of the first sentence of this paragraph apply shall be specified by a law requiring the consent of the Bundesrat. In the cases specified in the first sentence of this
paragraph, measures to terminate an applicant’s stay may be implemented without
regard to any legal challenge that may have been instituted against them.”
60
Ibid, pp. 63 – 64.
61
Basic Law for the Federal Republic of Germany Article 13
“(3) If particular facts justify the suspicion that any person has committed
an especially serious crime specifically defined by a law, technical means of acoustical surveillance of any home in which the suspect is supposedly staying may be
employed pursuant to judicial order for the purpose of prosecuting the offence,
provided that alternative methods of investigating the matter would be disproportionately difficult or unproductive. The authorisation shall be for a limited time.
The order shall be issued by a panel composed of three judges. When time is of the
essence, it may also be issued by a single judge.”
59
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จริงด้วยวิธกี ารอืน่ ไม่สามารถกระท�ำได้ ซึง่ มีผยู้ นื่ ค�ำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ศาลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยว่า การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ62
		
จากแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้รัฐธรรมนูญจะมิได้ก�ำหนดเขตอ�ำนาจอย่างชัดแจ้งให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีค�ำวินิจฉัยยืนยันว่า
ตนมีอำ� นาจในการวินจิ ฉัยตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่า แนวทางของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้วนิ จิ ฉัยเกีย่ วกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้นจะจ�ำกัดอยู่เพียงประเด็นการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีช่ อบหรือไม่ชอบด้วยข้อจ�ำกัดในการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 79 (3) เท่านั้น และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีกรณีใดที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวว่ามิชอบด้วยรัฐธรรมนูญเลย
3.3.3 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญกับการ
ควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐออสเตรีย
กระบวนการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ และบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐออสเตรีย
มีดังนี้
62

ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ”, หน้า 326.
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3.3.3.1 กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ 2 กรณี
กระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญบางส่วน (กรณีทวั่ ไป) และกระบวนการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย
ก�ำหนดผู้มีสิทธิเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกระบวนการพิจารณา
เช่นเดียวกัน ดังนี้
		
1) ผู้มีสิทธิเสนอ
1. สมาชิกสภาแห่งชาติ
		 2. สภาผู้แทนของมลรัฐ
		 3. รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
			 4. ประชาชนผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไม่ น ้ อ ยกว่ า
100,000 คน หรือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมดจากมลรัฐไม่น้อยกว่า 3 มลรัฐ
		
2) การพิจารณา
			 (1) กรณีกระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
บางส่วน ประเทศออสเตรีย ใช้กระบวนการเช่นเดียวกับการตรารัฐบัญญัติ
เพียงแต่แตกต่างกันในเรื่องสัดส่วนของมติในการให้ความเห็นชอบเพื่อให้
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท�ำได้ยากกว่าการตรารัฐบัญญัติ
ธรรมดานั่นเอง โดยร่างรัฐบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาแห่งชาติเป็นล�ำดับแรกและจะต้องได้รบั มติเห็นชอบไม่นอ้ ย
กว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกที่มาลงคะแนน ซึ่งจะต้องมีสมาชิกมาร่วม
ประชุมมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด จากนัน้ ร่างรัฐบัญญัตแิ ก้ไข
เพิ่มเติมก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนของมลรัฐ ซึ่งสภาผู้แทนของ
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มลรัฐอาจใช้อ�ำนาจยับยั้งและส่งกลับไปสภาแห่งชาติเพื่อทบทวนร่างรัฐ
บัญญัติดังกล่าว แต่หากสภาแห่งชาติยังคงยืนยันที่จะประกาศใช้ก็สามารถ
ท�ำได้ อย่างไรก็ตาม ร่างรัฐบัญญัติบางประเภทได้รับการก�ำหนดเป็นการ
เฉพาะว่าจะต้องได้รบั มติเห็นชอบจากสภาผูแ้ ทนมลรัฐจึงจะสามารถประกาศ
ใช้ได้ คือ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญอันมีผลเป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
หรืออ�ำนาจบริหารของมลรัฐ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันเกี่ยวข้องกับ
สิทธิของมลรัฐในการมีผแู้ ทนในสภาผูแ้ ทนของมลรัฐ และการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนของมลรัฐ นอกจากนี้ ในเรื่องการออกเสียงประชามตินั้น การจะ
น�ำร่างรัฐบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสมาชิกสภาผู้แทนของมลรัฐ
มีมติเห็นชอบ		
			 (2) กรณีกระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ทัง้ ฉบับ ใช้กระบวนการเช่นเดียวกับกระบวนการพิจารณาเพือ่ แก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญบางส่วน เพียงแต่รฐั ธรรมนูญก�ำหนดเป็นบทบังคับให้ในกรณีทมี่ ี
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จะต้องน�ำร่างรัฐบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วไปผ่าน
การออกเสี ย งประชามติ เ พื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากประชาชนก่ อ นที่ จ ะ
ประกาศใช้
3.3.3.2 ศาลรัฐธรรมนูญกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียไม่มบี ทบัญญัติ
เรื่องข้อห้ามหรือข้อจ�ำกัดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเลย นอกจากนั้น
ยังไม่ได้ก�ำหนดด้วยว่าองค์กรใดจะเป็นผู้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย
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อย่างไรก็ดี ปรากฏประเด็นปัญหาเกีย่ วกับการเสนอ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันเป็นการที่ศาลรัฐธรรมนูญยืนยันอ�ำนาจของ
ตนเองในการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เช่น
		
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กรณี Länder
63
Citizenship ลงวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1952 โดยมีผู้ยื่นเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญว่า การแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญเพราะมีลกั ษณะ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ (total revision) ที่ผ่านสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารน� ำ ไปให้ ป ระชาชนออกเสี ย งประชามติ ต ามที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดในมาตรา 44 (3)64
		
โดยในล�ำดับแรก ศาลรัฐ ธรรมนู ญ ยื นยั นว่ า ศาล
รัฐธรรมนูญเองไม่มอี ำ� นาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในทางเนื้อหา เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดข้อจ�ำกัด
หรือบทบัญญัติอันไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เลย อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ได้ยืนยันอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ในทางรู ป แบบหรื อ กระบวนการให้ เ ป็ น ไปตามที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนด ซึ่งภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ก�ำหนด
ว่า หากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งฉบับจะต้องผ่านการออกเสียงประชามติ ศาลรัฐธรรมนูญจึงสามารถ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการดังกล่าวได้วา่ ชอบด้วย
63

Kemal Gözler, op.cit, pp. 35 - 37.
Constitution of Austria Article 44
“(3) Any total revision of the federal constitution shall upon conclusion of
the procedure pursuant to Art.42 above but before its authentication by the Federal
President be submitted to a referendum by the entire nation, whereas any partial
revision requires this only if one third of the members of the House of Representatives
or the Senate so demands.”
64
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รัฐธรรมนูญหรือไม่ ดังนัน้ ประเด็นส�ำคัญทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะต้องวินจิ ฉัยคือ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับที่จะต้องผ่านการลงประชามติหรือไม่นั่นเอง
		
ศาลรัฐธรรมนูญได้อธิบายประเด็นที่ว่า การแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
หรือไม่อย่างน่าสนใจยิ่งว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หรือ
“total revision” ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รายมาตราทุกมาตราหรือการเปลีย่ นแปลงบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง หมายถึ ง การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม อั น กระทบต่ อ หลั ก การส� ำ คั ญ
(leading principles) ของรั ฐ ธรรมนู ญ ด้ ว ย โดยในค� ำ วิ นิ จ ฉั ย นี้
ศาลรัฐธรรมนูญได้อธิบายว่าหลักการส�ำคัญดังกล่าว ได้แก่ หลักประชาธิปไตย
หลักนิติรัฐ และหลักความเป็นสาธารณรัฐ65 ซึ่งหากมีการด�ำเนินการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญอันกระทบต่อหลักการดังกล่าวก็จะต้องด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามมาตรา 44 (3)
		
อย่างไรก็ตาม ในท้ายทีส่ ดุ ศาลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัย
ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องความเป็นพลเมืองของมลรัฐในกรณีนี้
มิได้กระทบต่อหลักการส�ำคัญอันจะถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับที่จะต้องด�ำเนินการตามมาตรา 44 (3) ซึ่งจะต้องผ่านการออกเสียง
ประชามติ กรณีดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
		
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณี Taxi Licenses66
ลงวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1988 ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
บทบัญญัติอันเป็นกรณีเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่รถรับจ้างที่เข้าข่ายเป็นการ
65
66

Ibid, p. 36.
Ibid, p. 37.
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แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่เมื่อผ่านสภานิติบัญญัติมาแล้วจะต้องจัด
ให้มีการออกเสียงประชามติตามมาตรา 44 (3) แต่กรณีดังกล่าวมิได้ด�ำเนิน
การตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ
		
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณี Owner of motor
67
vehicle ลงวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 198868 ซึง่ เป็นกรณีเกิดในปี ค.ศ. 1986
ที่เกี่ยวกับผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยศาลรัฐธรรมนูญยังคงยืนยันหลักการที่ว่า
กฎหมายระดั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ผ ่ า นสภานิ ติ บั ญ ญั ติ ม าแล้ ว จะต้ อ งท� ำ ตาม
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ กล่าวคือจะต้องผ่านการ
ออกเสียงประชามติ ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 44 (3)
		
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กรณี Public
69
Procurement Law ลงวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2001 กรณีนี้เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ซึ่งก่อนอื่น
จ�ำต้องต้องท�ำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า ระบบกฎหมายของประเทศ
ออสเตรียมิได้มีแต่เพียงรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียเท่านั้นที่เป็น
กฎหมายอันมีสถานะอยูใ่ นระดับรัฐธรรมนูญ รัฐบัญญัตบิ างฉบับก็อาจปรากฏ
บทบัญญัติที่มีล�ำดับศักดิ์ระดับเดียวกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อมีการตรา
กฎหมายระดับรัฐธรรมนูญแม้จะอยูใ่ นรูปแบบของรัฐบัญญัตกิ จ็ ะต้องด�ำเนิน
กระบวนการดังเช่นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและประกาศโดยชัดแจ้งว่า
บทบัญญัติดังกล่าวนั้นมีสถานะเป็นบทบัญญัติระดับรัฐธรรมนูญ70
67

Ibid, p. 38.
Ibid.
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Ibid, pp. 38 – 39.
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โดยกรณีตามค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่
10 มีนาคม ค.ศ. 2001 นี้ ปรากฏว่ามีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยสัญญาการ
จัดซือ้ จัดจ้างของรัฐทีก่ �ำหนดให้มลรัฐสามารถตรารัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดซือ้
จัดจ้างของรัฐได้โดยที่รัฐบัญญัติที่มลรัฐตราขึ้นดังกล่าวนั้นมีสถานะระดับ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อกรณีดังกล่าวเป็นการตราบทบัญญัติในระดับรัฐธรรมนูญ
แล้วย่อมหมายความว่าเป็นการด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
หากบทบัญญัติที่ตราขึ้นมามีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง
ฉบับ (total revision) ก็จะต้องด�ำเนินการจัดให้มีการลงประชามติตามที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนด ซึง่ กรณีการตรารัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยสัญญาการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของรัฐที่เป็นประเด็นปัญหานี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยว่าขัดต่อหลัก
นิติรัฐอันเป็นหลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ เมื่อมีการตราขึ้นโดยมิได้ผ่าน
กระบวนการออกเสียงประชามติ จึงเป็นการด�ำเนินการทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เมื่อพิจารณาจากเหตุผลในค�ำวินิจฉัยจะเห็นได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำ
แนวทางการตีความในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ (total
revision) ว่าหมายความรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันกระทบต่อ
หลักการส�ำคัญของรัฐธรรมนูญมายืนยันอีกครั้ง
3.3.4 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญกับการ
ควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐตุรกี
กระบวนการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ และบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐตุรกี มีดังนี้
Austria : Analysis and Perspectives”, Vienna Online J. on Int’I Const. L. 2, p. 112, 113
– 115 (2008). อ้างถึงใน ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ”, หน้า 324.
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3.3.4.1 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของตุรกี
		
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกีกำ� หนดผูม้ สี ทิ ธิเสนอ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกระบวนการพิจารณา ดังนี้ 71
		
1) ผู้มีสิทธิเสนอ
			 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจ�ำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
		
2) การพิจารณา
		 ร่างรัฐบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้อง
ได้รับการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติและจะต้องได้รับมติเห็นชอบ
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ โดยวิธีการลงคะแนน
ลับตามมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ
3.3.4.2 ศาลรัฐธรรมนูญกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
สาธารณรัฐตุรกีเป็นประเทศหนึ่งที่มีการบัญญัติให้
อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกีในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง
โดยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี ค.ศ. 1982 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้
71

Constitution of The Republic Of Turkey Article 150
“The President of the Republic, parliamentary groups of the party in power
and of the main opposition party and a minimum of one-fifth of the total number of
members of the Turkish Grand National Assembly shall have the right to apply for
annulment action to the Constitutional Court, based on the assertion of the unconstitutionality of laws in form and in substance, of decrees having force of law, of Rules
of Procedure of the Turkish Grand National Assembly or of specific articles or provisions
thereof. If more than one political party is in power, the right of the parties in power
to apply for annulment action shall be exercised by the party having the greatest
number of members.”
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บังคับอยู่ในปัจจุบันบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อจ�ำกัดในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญว่าห้ามมิให้แก้ไขเพิม่ เติมเรือ่ งรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ
ความเป็นรัฐฆราวาสหรือรัฐที่เป็นกลางทางศาสนา การปกครองภายใต้
หลักนิติรัฐ เป็นต้น
		
อย่างไรก็ดี แต่เดิมอ�ำนาจในการตรวจสอบความ
ชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐตุรกีนั้นไม่ได้เริ่มปรากฏนับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐตุรกี ค.ศ. 1982 แต่อย่างใด เนื่องจากในอดีต แม้รัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐตุรกีจะมิได้มบี ทบัญญัตชิ ดั แจ้งให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจใน
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญก็ตาม
แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เคยมีค�ำวินิจฉัยยืนยันว่าตนมีอ�ำนาจดังกล่าวเรื่อยมา
		
ในระยะแรกก่อนมีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเพือ่
บัญญัตอิ ำ� นาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำ� วินจิ ฉัยทีแ่ สดงถึงการยืนยันว่าตน
มีอ�ำนาจในการเข้าตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ เช่น
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1965/4072 ลงวันที่
26 กันยายน ค.ศ. 1965 ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวางหลักการส�ำคัญไว้วา่ การแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามวิถีทางตามรัฐธรรมนูญ
และตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญอันเป็นการท�ำลายสิทธิขั้นพื้นฐาน อิสรภาพ และหลักนิติธรรม
72
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อันถือเป็นสาระส�ำคัญของรัฐธรรมนูญไม่สามารถกระท�ำได้
		
นอกจากนี้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ได้ วิ นิ จ ฉั ย ความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในกรณีตอ่ มาในท�ำนอง
เดียวกัน เช่น
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1970/3173 ลงวันที่
16 มิถุนายน ค.ศ. 1970 กรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติลักษณะต้องห้ามมิให้
ผู้ที่เคยก่ออาชญากรรมบางประเภทด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ โดยก�ำหนดข้อยกเว้นว่า หากบุคคลดังกล่าวได้รับการนิรโทษกรรม
แล้วจึงจะมีคุณสมบัติในการด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาแห่งชาติได้ ซึ่งต่อมา
มีความพยายามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อตัดข้อยกเว้นดังกล่าวออก
จึงมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาและวินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การลงมติ
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องใช้มติสองในสามของจ�ำนวน
สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ ม าลงมติ แต่ ข ้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ด�ำเนินการแยกการลงมติออกเป็นสองครั้ง คือ
ลงมติในส่วนของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยใช้เสียงข้างมากปกติ
และด�ำเนินการลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งฉบับ
อีกครั้งหนึ่งด้วยมติสองในสาม การกระท�ำดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบด้วย
กระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพราะการลงมติให้ความเห็น
73

Decision of June 16, 1970, No. 1970/31 อ้างใน Kemal Gözler. (2008). Judicial
review of Constitutional Amendments: A comparative study. p. 40 – 41 ประกอบ
กับ ชมพูนุช ตั้งถาวร, กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ, หน้า 255 – 256.
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ชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่ว่าจะก�ำหนดการพิจารณากี่ครั้ง
ก็จำ� ต้องถือเอามติตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้สำ� หรับการนีค้ อื มติสองในสาม
ทุกครั้ง
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1971/3774 ลงวันที่
3 เมษายน ค.ศ. 1971 กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อันเป็นการยืนยันอ�ำนาจในการควบคุม
ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี ค�ำวินิจฉัยในกรณีนี้ได้
วางบรรทั ด ฐานใหม่ ขึ้ น โดยศาลได้ ส ร้ า งข้ อ จ� ำ กั ด ในการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญนอกเหนือไปจากบทบัญญัตหิ า้ มแก้ไขเพิม่ เติมเรือ่ งรูปของรัฐ โดย
ศาลได้วางหลักว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของอารยธรรมในห้วงเวลาทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
กับจะต้องค�ำนึงถึงความเชื่อมโยงและระบบของรัฐธรรมนูญอีกด้วย ซึ่งจะ
เห็นได้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญได้ยนื ยันอ�ำนาจในการควบคุมตรวจสอบการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในทางเนื้อหา นอกจากนี้ ยังได้สร้างหลักการอันเป็น
บรรทัดฐานใหม่ที่นอกเหนือไปจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรด้วย ค�ำวินิจฉัยดังกล่าวนี้ปรากฏข้อถกเถียงและวิพากษ์
วิจารณ์ถึงอ�ำนาจในการควบคุมตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของ
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างมาก จึงน�ำมาสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในปี
ค.ศ. 1971 เพื่อก�ำหนดอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น75
74

Decision of April 3, 1971, No. 1971/37 อ้างใน Kemal Gözler. (2008). Judicial
review of Constitutional Amendments: A comparative study. Istanbul : Ekin Press.
p. 41 ประกอบกับ ชมพูนุช ตั้งถาวร, กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ, หน้า 257 – 258.
75
Kemal Gözler. (2008). Judicial review of Constitutional Amendments: A
comparative study. Istanbul : Ekin Press. pp. 96 – 97 ประกอบกับ ชมพูนุช ตั้งถาวร,
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ซึ่งอาจมองว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจ�ำกัดอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
นั่นเอง
		
ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
สาธารณรัฐตุรกี ค.ศ. 1965 ในปี ค.ศ. 1971 ได้มีการบัญญัติให้อ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของแก้ไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนู ญ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ อย่ า งชั ด แจ้ ง ซึ่ ง นั บ ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
สาธารณรัฐตุรกี ค.ศ. 1965 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1971 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกของสาธารณรัฐตุรกีทไี่ ด้บญ
ั ญัตอิ ำ� นาจดังกล่าวไว้ แต่ในการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้บัญญัติชัดแจ้งแต่เพียงให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจใน
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในทางรูปแบบของการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาของการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
ตุรกี ค.ศ. 1965 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1971 นี้ ยังคงปรากฏแนวค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นการยืนยันว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในทางเนื้อหาด้วย
ในหลายกรณี76 เช่น
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1975/8777 ลงวันที่
15 เมษายน ค.ศ. 1975 กรณีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับคุณสมบัติ
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ, หน้า 258.
76
Ibid, pp. 42 – 45.
77
Decision of April 15, 1975, No. 1975/87 อ้างใน Kemal Gözler. (2008). Judicial
review of Constitutional Amendments: A comparative study. p. 42 ประกอบกับ
ชมพูนชุ ตัง้ ถาวร, กระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ, หน้า 259 – 260.
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ของการด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลทหาร ซึ่งก�ำหนดให้ตุลาการในศาลทหาร
จะต้องมีผู้พิพากษาด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง เว้นแต่ในภาวะสงคราม
โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็น
ดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มิใช่ผู้พิพากษา
เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นตุลาการศาลทหารได้ในภาวะสงคราม อันขัดต่อ
ความเป็นอิสระของตุลาการ และขัดต่อหลักนิติธรรม
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1976/19 ลงวันที่
23 มีนาคม ค.ศ. 1976 และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1976/46
ลงวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 197678 กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่อง
ค่าชดเชยการเวนคืนที่ดิน โดยก�ำหนดให้ในการเวนคืนที่ดินนั้นจะต้องจ่าย
ค่าชดเชยไม่มากไปกว่าราคาทีด่ นิ ทีเ่ จ้าของทีไ่ ด้จดแจ้งไว้ตอ่ ส�ำนักงานบริหาร
ภาษี ซึ่งในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1976/19 ลงวันที่ 23 มีนาคม
ค.ศ. 1976 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะไม่ขดั หรือแย้งต่อข้อจ�ำกัดในการแก้ไขรูปแบบของ
สาธารณรัฐของรัฐ อย่างไรก็ตาม หกเดือนต่อมามีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ให้วนิ จิ ฉัยในประเด็นเดียวกับการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเรือ่ งค่าชดเชยการ
เวนคื น ที่ ดิ น อี ก ครั้ ง โดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่
1976/46 ลงวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1976 ซึ่งในครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
กลับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1976/19 ลงวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1976
เห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นโมฆะ โดยให้เหตุผลว่า
78

Decision of March 23, 1976, No. 1976/1963 and October 12, 1976, No. 1976/46
อ้างใน Kemal Gözler. (2008). Judicial review of Constitutional Amendments:
A comparative study. p. 43 – 44 ประกอบกับ ชมพูนุช ตั้งถาวร, กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใน
ต่างประเทศ, หน้า 260 – 261.
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กระทบต่อแก่นหรือสาระส�ำคัญของสิทธิในทรัพย์สินที่ได้รับการรับรองโดย
รัฐธรรมนูญ ขัดต่อหลักนิติธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบของรูปแบบสาธารณรัฐ
ของรัฐ
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1977/4 ลงวันที่ 28
มกราคม ค.ศ. 1977 และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1977/11779
ลงวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1977 ทัง้ สองค�ำวินจิ ฉัยเป็นกรณีการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญในทางตัดอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ โดยก�ำหนดให้การวินิจฉัย
ปัญหาของสภาสูงของผู้พิพากษา และการวินิจฉัยปัญหาของสภาสูงของ
อั ย การอยู ่ น อกอ� ำ นาจการวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของศาล
รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในค�ำวินิจฉัยทั้งสองว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากขัดหลักนิติธรรม80 และ
ลักษณะเฉพาะของสาธารณรัฐตุรกีที่ได้รับความคุ้มครองโดยมาตรา 2 ของ
รัฐธรรมนูญ
		
จากค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาน�ำมาซึ่ง
ข้อถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับรูปแบบของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
อย่างมาก โดยทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้อาศัยบทบัญญัตมิ าตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ
โดยให้เหตุผลในเรื่องลักษณะเฉพาะของสาธารณรัฐตุรกี (Characteristic
of the Turkish Republic) มาเป็นฐานในการวินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติม
79

Decision of January 28, 1977, No. 1977/4 and Decision of September 27,
1977, No. 1977/117 อ้างใน Kemal Gözler. (2008). Judicial review of Constitutional
Amendments: A comparative study. p. 44 – 45 ประกอบกับ ชมพูนชุ ตัง้ ถาวร, กระบวนการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในต่างประเทศ, หน้า 261 – 262.
80
ชมพูนุช ตั้งถาวร, กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ, หน้า 261.
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รัฐธรรมนูญจะขัดหรือแย้งต่อลักษณะดังกล่าวมิได้ จึงมีประเด็นถกเถียงว่า
รูปแบบหรือลักษณะเฉพาะของสาธารณรัฐมีความหมายเพียงใด ซึ่งจาก
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้นศาลรัฐธรรมนูญได้ตคี วามให้ขอ้ ห้าม
หรือข้อจ�ำกัดของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วย ศาลรัฐธรรมนูญจึงสามารถวินิจฉัย
เนื้อหาของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ด้วย
		
จนกระทั่ ง มาสู ่ ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
สาธารณรั ฐ ตุ ร กี ค.ศ. 1982 ซึ่ ง เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใช้ บั ง คั บ ในปั จ จุ บั น
มาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญก็ยังคงบัญญัติให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้
โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สาธารณรั ฐ ตุ ร กี ฉ บั บ ปั จ จุ บั น นี้ บั ญ ญั ติ ชั ด เจนให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเฉพาะในส่วนของรูปแบบของการแก้ไขเพิม่ เติมเท่านัน้
อีกทั้งบัญญัติเจาะจงถึงรูปแบบของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอีกด้วยว่า
จะต้องเป็นกรณีตรวจสอบว่าการลงมติให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญกระท�ำอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และเรื่องการพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้กระบวนการเร่งด่วนละเมิดข้อห้ามที่ได้
ก�ำหนดไว้หรือไม่81
81

Constitution of The Republic Of Turkey Article 148 paragraph 1 - 2
“The Constitutional Court shall examine the constitutionality in respect of
both form and substance of laws, decrees having force of law, and the Rules of Procedure of the Turkish Grand National Assembly. Constitutional amendments shall be
examined and verified only with regard to their form. However, no action shall be
brought before the Constitutional Court alleging the unconstitutionality as to the form
or substance of decrees having force of law, issued during a state of emergency,
martial law or in time of war.
The verification of laws as to form shall be restricted to consideration of
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ปรากฏค�ำวินจิ ฉัยทีเ่ ป็นการใช้อำ� นาจในการตรวจสอบ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในระยะต่อมา เช่น
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1987/1582 ลงวันที่
8 มิถุนายน ค.ศ. 1987 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มี
อ�ำนาจวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในทางเนือ้ หาของการแก้ไขเพิม่ เติม
รั ฐ ธรรมนู ญ เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ อ ย่ า งชั ด แจ้ ง ให้ อ� ำ นาจศาล
รัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในเรื่องรูปแบบของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ E.2008/16,
83
K.2008/116 ลงวันที่ 5 มิถนุ ายน ค.ศ. 2008 กรณีดงั กล่าวสืบเนือ่ งมาจาก
ภายหลังการยึดอ�ำนาจโดยทหารในปี ค.ศ. 1980 สาธารณรัฐตุรกีได้มีการ
ก�ำหนดห้ามมิให้มกี ารสวมผ้าคลุมศีรษะแบบทีช่ าวมุสลิมเรียกกันว่า “ฮิญาบ”
ในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มาตรการดั ง กล่ า วยั ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ อาจารย์ แ ละ
ข้าราชการอีกด้วย ทั้งนี้ เป็นผลมาจากแนวคิดที่เกรงว่าสาธารณรัฐตุรกีจะ
กลายเป็นรัฐศาสนามากจนเกินไป กอปรกับแนวคิดที่ต้องการแบ่งแยก
ระหว่างศาสนากับการเมืองออกจากกัน อย่างไรก็ดี ผลจากการก�ำหนด
whether the requisite majority was obtained in the last ballot; the verification of
constitutional amendments shall be restricted to consideration of whether the requisite majorities were obtained for the proposal and in the ballot, and whether the
prohibition on debates under urgent procedure was complied with. Verification as to
form may be requested by the President of the Republic or by one-fifth of the members of the Turkish Grand National Assembly. Applications for annulment on the
grounds of defect in form shall not be made more than ten days after the date on
which the law was promulgated; nor shall objection be raised.”
82
Kemal Gözler, op.cit, pp. 47-48.
83
[ออนไลน์], 26 กันยายน 2556. แหล่งที่มา : http://www.anayasa.gov.tr/index.
php?l=content&lang=en&id=141
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มาตรการดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการ
แต่งกายเป็นอย่างมาก
		
ต่อมา เริม่ มีความพยายามจากพรรคการเมืองทีต่ กลง
ร่วมกันเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา 10 และมาตรา 42 เพื่อ
ยกเลิกมาตรการห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยสวมฮิญาบ โดยการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นความพยายามแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของกฎหมายที่
ก�ำหนดว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องเคารพต่อหลักความเสมอภาคในการปฏิบตั ิ
งานและการจัดท�ำบริการสาธารณะ ซึ่งการก�ำหนดบทยกเว้นไว้ว่า สิทธิใน
เรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัยมิอาจถูกลิดรอนได้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติให้สามารถกระท�ำได้ การก�ำหนดข้อยกเว้นนี้เอง ที่เป็นฐานทาง
กฎหมายไปสู่มาตรการห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยสวมฮิญาบของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
		
อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่
คัดค้านการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวเนือ่ งจากอาจเกรงว่า การยกเลิก
มาตรการห้ามสวมฮิญาบในมหาวิทยาลัยอาจน�ำไปสูก่ ารท�ำให้สาธารณรัฐตุรกี
กลายเป็นรัฐศาสนา จึงได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ โดยโต้แย้ง
ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหลักความเป็นรัฐ
ฆราวาสที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ โดยที่มาตรา 4 ของ
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มาตรา 2 ซึ่งเป็นเรื่องลักษณะเฉพาะของสาธารณรัฐ
เป็นบทบัญญัติที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้และไม่อาจเสนอให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งค�ำร้องยังโต้แย้งว่ารัฐสภาซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจก่อตั้ง
องค์กรทางการเมือง (Constituent power) ไม่มีอ�ำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญมาตรา 2 ได้ จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
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การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีผลเป็นโมฆะ
และให้เพิกถอนเสีย84
		
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในประเด็ นเบื้ อ งต้ นว่ า
ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา 148 ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบจ�ำนวน
เสียงข้างมากที่เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และอ�ำนาจของศาล
รัฐธรรมนูญดังกล่าวรวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมด้วย โดยที่รัฐธรรมนูญมาตรา 4 บัญญัติห้ามการเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญมาตรา 1
ถึ ง มาตรา 3 ด้ ว ยเหตุ นี้ รั ฐ สภาจึ ง ไม่ มี อ� ำ นาจเสนอร่ า งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่า คดีนี้อยู่ภายใน
เขตอ� ำ นาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จ ะตรวจสอบว่ า ร่ า ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่85
		
อย่างไรก็ตาม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านมี
ความเห็นแย้งในประเด็นนี้ว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้อนุญาตให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าไปตรวจสอบการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในทางเนือ้ หา และคดีนกี้ ไ็ ม่อาจ
ท�ำค�ำวินิจฉัยได้โดยปราศจากการพิจารณาในทางเนื้อหาได้
		
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์
ของการร่างกฎหมายแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญครัง้ นีไ้ ด้ปรากฏออกมาทัง้ จาก
การให้เหตุผลทางกฎหมายและระหว่างการอภิปรายของรัฐสภาถึงการยกเลิก
84

ปฐมพงษ์ พิพัฒนธนากิจ, “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันน�ำไปสู่คดีขอให้ยุบ
พรรคการเมืองในตุรกี”, [ออนไลน์], 1 ตุลาคม 2556. แหล่งที่มา : http://www.pub-law.net/
publaw/view.aspx?id=1750
85
เรื่องเดียวกัน, แหล่งที่มาเดียวกัน.
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มาตรการห้ามสวมฮิญาบในมหาวิทยาลัย อีกทั้งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
ก็เคยมีค�ำวินิจฉัยไว้แล้วในคดี Leyla Sahin ว่า มาตรการห้ามสวมฮิญาบ
ไม่ขัดต่อกฎหมาย ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า การยกเลิกมาตรการ
ห้ามสวมฮิญาบในมหาวิทยาลัยขัดต่อหลักความเป็นรัฐฆราวาส การแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 10 และมาตรา 42 เป็ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญมาตรา 2 โดยทางอ้อม ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 2 เป็นบทบัญญัติ
ที่ ไ ม่ อ าจแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ การเสนอขอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 4 และมาตรา 148 ให้เพิกถอน
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้น86

3.4 การด�ำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญไทยในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้
บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่าองค์กรใดจะเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ แม้กระทัง่ มีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นอย่างเป็นทางการใน
ระบบกฎหมายให้มอี ำ� นาจในการวินจิ ฉัยข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญ จนกระทัง่
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็
มิได้มีการบัญญัติชัดแจ้งว่าองค์กรใดเป็นผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัย
ประเด็นเกี่ยวกับอ�ำนาจในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญในค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2554
86

เรื่องเดียวกัน, แหล่งที่มาเดียวกัน.
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ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18 – 22/2555 และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 15 – 18/2556 เอาไว้โดยสรุปได้ ดังนี้
ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2554 กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนทั้ง 2 สภา ส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตาม มาตรา 154 (1) ว่า กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 2 ร่าง เรื่องระบบเลือกตั้งตามมาตรา 93 – มาตรา 98 และ
สนธิสัญญาตามมาตรา มาตรา 190 ไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า การแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องท�ำตามมาตรา 291 (1) - (7) โดยต้องท�ำเป็นร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม มิใช่ทำ� เป็นร่างพระราชบัญญัติ และมาตรา 291 (7)
ก็ให้น�ำเฉพาะมาตรา 150 และมาตรา 151 มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึง
ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 154 (1) ให้ยกค�ำร้อง จากค�ำสั่งศาล
รัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ จึงเป็นการแบ่งแยกอย่างชัดเจนในเรื่องรูปแบบของ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าจะต้องกระท�ำในรูปแบบร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมมิใช่ท�ำเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18 – 22/2555 กรณีทมี่ กี ารเสนอแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 291 เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ
เพื่ อ ด�ำเนิ น การร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ ทั้ ง ฉบั บ โดยพลเอกสมเจตต์
บุญถนอม กับคณะ นายวันธงชัย ช�ำนาญกิจ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
นายวรินทร์ เทียมจรัส และนายบวร ยสินทร กับคณะ รวม 5 ค�ำร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่าการด�ำเนินการดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ
โดยอาศัยช่องทางในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 ซึง่ ผูร้ อ้ งได้ท�ำการยืน่ ค�ำร้องโดยตรง โดยไม่ผา่ นการพิจารณาของ
อัยการสูงสุด และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสองหรือไม่
ปรากฏผลการลงมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 ว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
รับค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 โดยศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ให้สิทธิแก่ผู้ทราบการกระท�ำให้ตรวจสอบ
ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 68 หรือไม่ โดยสามารถท�ำได้ 2 แนวทาง 1. เสนอเรื่อง
ให้อัยการสูงสุด (อสส.) ตรวจสอบและยื่นศาลรัฐธรรมนูญ และ 2. ยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงให้สั่งเลิกการกระท�ำ เพราะ มาตรา 68 หาได้ตัด
สิทธิผรู้ อ้ งต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่ ซึง่ การแปลความแบบนีจ้ ะสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของมาตรา 68 และเป็นไปเพื่อรับรองสิทธิในการพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ ซึง่ มุง่ หมายให้คนไทยทุกคนมีสว่ นร่วมในการปกป้องพิทกั ษ์รกั ษา
ระบบการปกครองมิให้ถูกล้มล้าง โดยสภาพจึงเป็นการป้องก้นไว้ล่วงหน้า
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาจากรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทัง้ รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 สาระส�ำคัญในการ
อภิปรายมีเจตนาร่วมกันทีจ่ ะให้ประชาชนใช้สทิ ธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญผ่านกลไก
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ส�ำคัญยิง่ กว่าเรือ่ งตัวบุคคลผูม้ สี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง การตีความ
จึงต้องเป็นไปเพื่อยอมรับสิทธิมิใช่จ�ำกัดสิทธิ
ส่ ว นกรณี ที่ อั ย การสู ง สุ ด ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว ยั ง ไม่ มี ค� ำ สั่ ง
ประการใด หากปล่ อ ยให้ มี ก ารลงมติ ใ นวาระที่ 3 ลุ ล ่ ว งไป แม้ ต ่ อ มา
อัยการสูงสุดจะยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้เลิกการกระท�ำนั้น ก็จะ
ไม่สามารถบังคับตามค�ำวินิจฉัยในทางทางใดได้อีก รวมทั้งไม่อาจย้อนคืน
แก้ไขผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำดังกล่าวได้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง มี อ� ำ นาจรั บ ค� ำ ร้ อ งไว้ พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ได้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสอง
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ประเด็ น ที่ 2 การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 291 สามารถแก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า อ�ำนาจในการก่อตัง้ องค์กรสูงสุดทางการเมือง
หรืออ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจของประชาชนอันเป็นทีม่ าโดยตรง
ในการให้ก�ำเนิดรัฐธรรมนูญ เมื่อองค์กรที่ถูกจัดตั้งมีเพียงอ�ำนาจตามที่
รัฐธรรมนูญให้ไว้และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้องค์กรนั้น
กลับไปแก้รฐั ธรรมนูญเหมือนการใช้อำ� นาจแก้ไขกฎหมายธรรมดา เนือ่ งจาก
ประเทศไทยใช้หลักประมวลกฎหมาย ยึดหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ จึงต้องก�ำหนดวิธีการและกระบวนการแก้ไขที่ต่างจากฎหมาย
ทั่วไป การตรารัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ผ่านการลงประชามติโดยตรง
ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย ประชาชนจึงเป็นผู้สถาปนา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 แม้
จะเป็นอ�ำนาจของรัฐสภาก็ตาม แต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยก
ร่างใหม่ทั้งฉบับยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 291
เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญปัจจุบนั นีไ้ ด้มาโดยการลงประชามติของประชาชนก็ควร
จะได้ให้ประชาชนผู้มีอ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่า
สมควรจะมีรฐั ธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ หรือรัฐสภาจะใช้อ�ำนาจในการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราก็เป็นความเหมาะสมและเป็นอ�ำนาจของ
รัฐสภาที่จะด�ำเนินการดังกล่าวนี้ได้ ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 291
ประเด็นที่ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 ตามญัตติเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ถือเป็นการล้มล้าง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
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นี้ ห รื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68
วรรคหนึ่ง หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ทีใ่ ห้มสี ภาร่างรัฐธรรมนูญมาท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ซึ่งก�ำลังจะเข้าสู่การลงมติในวาระที่ 3 เป็นผลจากมาตรา 291 จะเห็นได้ว่า
กระบวนการดังกล่าวยังไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะถือได้ว่าล้มล้างการ
ปกครอง อีกทั้งการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ยังมิได้เป็นรูปธรรม การ
กล่าวอ้างของผู้ร้องจึงเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งยังไม่เกิดผลประการใด
ประกอบกับในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยังมีมาตรา
291/11 วรรคห้า ก็ยงั มีบทบัญญัตปิ อ้ งกันการแก้ไขรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลต่อการ
เปลีย่ นแปลงการปกครอง นอกจากนี้ ประธานรัฐสภาหรือรัฐสภาก็ยงั มีอำ� นาจ
ยับยั้งให้ร่างตกไปได้ด้วย หากเห็นว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ยังไม่พอฟังได้
ว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง
ประเด็นที่ 4 หากกรณีเป็นการกระท�ำที่เข้าข่ายตามมาตรา 68
วรรคหนึ่ง จะถือเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งยุบพรรคการเมืองและ
เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน้ า พรรคการเมื อ งและกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองหรือไม่
ปรากฏผลการลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า กรณีไม่เป็นการล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น ประมุ ข ตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 68 วรรคหนึ่งแล้ว จึงไม่จ�ำต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้
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ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15 – 18/2556 กรณีรัฐสภาแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา โดย พลเอกสมเจตต์
บุญถนอม กับคณะ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ นายสาย กังกเวคิน กับคณะ และ
นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค กับคณะ ผูร้ อ้ ง ร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญว่า การ
แก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นการกระท�ำการเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือเพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยปรากฏประเด็นในการวินิจฉัยที่ส�ำคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการวินจิ ฉัยเกีย่ วกับกรณีการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่
องค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นประมุขของรัฐ รัฐสภา คณะ
รัฐมนตรี หรือศาล ล้วนถูกจัดตัง้ ขึน้ หรือได้รบั มอบอ�ำนาจมาจากรัฐธรรมนูญ
ทั้งสิ้น ดังนั้น การใช้อ�ำนาจขององค์กรเหล่านี้จึงต้องถูกจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจ
ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา จึงมีผลให้การใช้อ�ำนาจขององค์กรทั้งหลาย
เหล่านี้ไม่สามารถที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึงได้น�ำหลักนิติธรรมมาก�ำกับการใช้
อ�ำนาจของทุกฝ่าย ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานของรัฐบาล ภายใต้หลักการ
ที่ว่านอกจากการใช้อ�ำนาจตามบทกฎหมายที่มีอยู่ทั่วไปแล้ว ยังจะต้องใช้
อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรม กรณีนี้จึงใช้การปฏิบัติ
ตามบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือหลักเสียงข้างมากแต่เพียง
เท่านั้นไม่ได้ หากจะต้องค�ำนึงถึงหลักนิติธรรมควบคู่กันไปด้วย การอ้างหลัก
เสียงข้างมากโดยที่มิได้ค�ำนึงถึงเสียงข้างน้อย เพื่อหยิบยกมาใช้อ�ำนาจ
อ�ำเภอใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของผู้ใช้อ�ำนาจท่ามกลาง
ความซับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน หรือกลุ่มบุคคล กับผลประโยชน์
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ของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนโดยรวม และการใดก็ตามที่
จะน�ำมาซึ่งน�ำไปสู่ความเสียหาย และความเสื่อมโทรมของประเทศชาติ
หรือการวิวาทบาดหมางแยกแตกสามัคคีกันอย่างรุนแรงระหว่างประชาชน
การนั้นย่อมขัดต่อหลักนิติธรรมตามมาตรา 3 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
หมายถึงรัฐธรรมนูญนี้ตามนัยมาตรา 68 นั่นเอง
เมือ่ พิจารณาโดยตลอดแล้วเห็นว่า คดีนผี้ รู้ อ้ งใช้สทิ ธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคสอง ด้วยการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
โดยอ้ า งว่ า ผู ้ ถู ก ร้ อ งได้ ก ระท� ำ การเพื่ อ ล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อ�ำนาจในการปกครองโดยวิธีการที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอ�ำนาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ประเด็นที่ 2 กระบวนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
มีลักษณะเป็นการกระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่
1. จากข้อเท็จจริงและหลักฐาน เชือ่ ได้วา่ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม
ที่เสนอให้สภาพิจารณาในวาระที่ 1 รับหลักการ ไม่ใช่ร่างเดิมที่นายอุดมเดช
รัตนเสถียร ยื่นต่อส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2556 และได้ส่งส�ำเนาให้สมาชิกรัฐสภาประกอบการประชุม แต่
เป็นร่างที่พิมพ์ขึ้นใหม่ ซึ่งมีข้อความต่างจากร่างเดิมหลายประการ ซึ่งมี
ลักษณะเปลี่ยนแปลงหลักการที่ส�ำคัญจะร่างเดิมหลายประการ คือ การ
เพิม่ เติมหลักการโดยมีการแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 196 วรรคสอง และวรรคหนึง่
ของมาตรา 241 ด้วย
ประการส�ำคัญการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 196 จะมีผลให้บุคคลผู้เคย
ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลง สามารถสมัครเป็น
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สมาชิกวุฒสิ ภา ได้อกี โดยไม่ตอ้ งรอให้พน้ ระยะเวลา 2 ปี และมีการด�ำเนินการ
ในลักษณะที่มีเจตนาปกปิดข้อเท็จจริง โดยไม่แจ้งความจริงว่าได้มีการจัดท�ำ
ร่างขึน้ ใหม่ให้สมาชิกรัฐสภาทราบทุกคน จึงมีผลเท่ากับว่า การด�ำเนินการใน
การเสนอร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่รัฐสภารับหลักการตามค�ำร้องนี้ เป็นไปโดย
มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 291 วรรคหนึ่ง
2. การนับระยะเวลาในการแปรญัตติไม่ถกู ต้องท�ำให้เหลือระยะเวลา
ขอแปรญัตติเพียง 1 วัน เป็นการด�ำเนินการทีข่ ดั ต่อข้อบังคับการประชุม และ
ไม่เป็นกลาง จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 125 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
ทั้งขัดต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง ด้วย
3. วิธีการในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณาญัตติขอแก้ไข
เพิม่ เติมร่างรัฐธรรมนูญ (การเสียบบัตรแสดงตนแทนกัน) เห็นว่าการกระท�ำใด
ที่มีผลให้การลงคะแนนผิดไปจากความเป็นจริง ย่อมไม่ชอบด้วยบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
คดีนี้ผู้ร้องมีประจักษ์พยาน ผู้เห็นเหตุการณ์มาเบิกความ พร้อมทั้ง
พยานหลักฐานส�ำคัญ คือ แผ่นวีดิทัศน์ที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่มีการ
กระท�ำดังกล่าวถึง 3 ตอน ที่น�ำมาแสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกรัฐสภาบางคนใช้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติแทนผูอ้ นื่ ในเครือ่ งออกเสียงลงคะแนน
ระหว่างที่มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการด�ำเนินการ
ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นสมาชิก
รัฐสภาซึ่งถือได้ว่า เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือการครอบง�ำใดๆ และต้อง
ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามบทบัญญัติ มาตรา 122
รัฐธรรมนูญแล้ว ยังขัดต่อข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ขัดต่อหลักความ
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ซื่อสัตย์สุจริตที่สมาชิกรัฐสภาได้ปฏิญาณตนไว้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 123
และขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติ มาตรา 126 วรรคสาม
ที่ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการออกเสียงลงคะแนน มีผลท�ำให้การ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมนั้นๆ เป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริต
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของปวงชนชาวไทย
ประเด็นที่ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมมีลักษณะเป็นการกระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
หรือไม่
ศาลเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้รัฐสภาประกอบ
ด้วย 2 สภา คือ วุฒสิ ภา และสภาผูแ้ ทนราษฎรให้มดี ลุ ยภาพระหว่างกัน โดย
ได้ก�ำหนดบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นองค์กรตรวจทาน กลั่นกรอง
การท�ำงานของ ส.ส. และถ่วงดุลอ�ำนาจต่อ ส.ส. โดยให้อำ� นาจสมาชิกวุฒสิ ภา
ในการตรวจสอบถอดถอน ส.ส. ได้ นอกจากนัน้ ในมาตรา 270 เมือ่ พิจารณา
จากอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาแล้ ว จะเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า
รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้สมาชิกวุฒิสภา เป็นอิสระจาก ส.ส. อย่างแท้จริง
จึงได้บัญญัติห้ามความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เช่น ห้ามบุพการี คู่สมรส บุตร
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง ส.ส. เข้าเป็นสมาชิกวุฒิสภา เพราะหากยอมให้สมาชิก
วุฒิสภา หรือ ส.ส. มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ย่อมไม่อาจหวังได้ว่าจะมีการ
ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา อันเป็นการขัดกับหลักการดุลและคานอ�ำนาจ
ซึ่งกันและกัน อันเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนี้
ส�ำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามค�ำร้องนี้ เป็นการแก้กลับไป
สู่จุดบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต เป็นจุดบกพร่องที่ล่อแหลม เสี่ยงต่อ
การสูญสิน้ ศรัทธา และสามัคคีของมวลหมูม่ หาชนชาวไทย เป็นความพยายาม
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น�ำประเทศชาติให้ถอยหลังเข้าคลอง ท�ำให้วฒ
ุ สิ ภากลับไปเป็นสภาญาติพนี่ อ้ ง
สภาของครอบครัว และสภาผัวเมีย สูญเสียสถานะและศักยภาพแห่งการเป็น
สติปัญญาให้แก่สภาผู้แทนราษฎร กลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนของมวลชน
กลุ่มเดียวกัน ท�ำลายสาระส�ำคัญของการมี 2 สภา น�ำพาไปสู่การผูกขาด
อ� ำ นาจรั ฐ ตั ด การมี ส ่ ว นร่ ว มของปวงประชาหลากสาขา หลายอาชี พ
เป็นการกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และเปิดช่องให้ผู้ร่วมกระท�ำการครั้งนี้ กลับมีโอกาสได้มา
ซึ่งอ�ำนาจในการปกครองด้วยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการออกเสียงแสดงประชามติของ
มหาชนชาวไทย
อาศัยเหตุดงั ทีไ่ ด้วนิ จิ ฉัยมาแล้วข้างต้น จึงวินจิ ฉัยโดยมติเสียงข้างมาก
6 ต่อ 3 ว่า การด�ำเนินการพิจารณาและลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 122 มาตรา 125 วรรคหนึง่
และวรรคสอง มาตรา 126 วรรคสาม มาตรา 291 และ มาตรา 3 วรรคสอง
และวินิจฉัยโดยมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ว่ามีเนื้อความเป็นสาระส�ำคัญ
ขัดแย้งต่อหลักการพืน้ ฐานและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 อันเป็นการท�ำให้ผู้ที่ถูกร้องได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครอง
ประเทศด้วยวิธีการ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคหนึ่ง
ส่วนที่ผู้ร้องขอยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
คณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองเหล่านั้น เห็นว่ายังไม่เข้าเงื่อนไข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสาม และวรรคสี่ จึงยกค�ำร้องในส่วนนี้
จากค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ค�ำวินิจฉัยข้างต้นคือ ค�ำวินิจฉัย
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 18 – 22/2555 และค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่
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15 – 18/2556 ผูร้ อ้ งได้อาศัยช่องทางตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญในการ
ยืน่ เรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้วนิ จิ ฉัย อันน�ำมาซึง่ ข้อถกเถียงทางวิชาการ
ในเรื่องการตีความมาตราดังกล่าวว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค�ำร้องไว้
พิจารณา ทัง้ ทีผ่ รู้ อ้ งมิได้ดำ� เนินการผ่านทางอัยการสูงสุด อันเป็นการก�ำหนด
บทบาทของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการเข้ า มาตรวจสอบการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงเป็นการสมควรท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 68 ของ
รัฐธรรมนูญว่าแท้จริงแล้วมีเจตนารมณ์ในการใช้บังคับอย่างไร
3.4.1 เจตนารมณ์ของบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
บทบัญญัติว่าสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญนั้นเป็นแนวคิดในการ
คุ ้ ม ครองรั ฐ ธรรมนู ญ และด� ำ รงไว้ ซึ่ ง หลั ก ความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของ
รัฐธรรมนูญ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้วิธีการใดอันเป็นการบ่อนท�ำลาย
รัฐธรรมนูญหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองในระบอบประธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งได้บัญญัติ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ พิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ ไว้ ใ นมาตรา 63 ในชั้ น ยกร่ า ง
รัฐธรรมนูญ พบว่า เลขานุการของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอ
ร่างของคณะท�ำงานต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้
“มาตรา 3/3/30 บุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้มิได้
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองกระท�ำการตามวรรคหนึ่ง
ผู้พบเห็นการกระท�ำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้ยื่น
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ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว แต่ทงั้ นี้
ไม่กระทบกระเทือนต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใด
เลิกกระท�ำการตามวรรคสอง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ ยุบพรรคดังกล่าวได้ดว้ ย”87
ต่ อ มาในชั้ น การพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณา
ร่างรัฐธรรมนูญได้มกี ารแก้ไขจากเดิมในประโยคทีว่ า่ “… ผูพ้ บเห็นการกระท�ำ
ดั ง กล่ า ว ย่ อ มมี สิ ท ธิ เ สนอเรื่ อ งต่ อ อั ย การสู ง สุ ด เพื่ อให้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ยกเลิกการกระท�ำดังกล่าว” เป็น “… ผู้
พบเห็นการกระท�ำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดและยื่น
ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ยกเลิกการกระท�ำดังกล่าว”
อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏเหตุผลบันทึกไว้ว่า การเปลี่ยนถ้อยค�ำจาก “เพื่อ”
เป็น “และ” มีเหตุผลอย่างไรหรือไม่88 ในชั้นการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ไม่ปรากฏว่ามีการอภิปรายถึงมาตรา 63 นี้อีก89 สภาร่างรัฐธรรมนูญก็ได้
ท�ำการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจนในท้ายที่สุด มาตราดังกล่าวได้รับการ
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ความว่า
“มาตรา 63 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศ
87

มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ, เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542) หน้า 146.
88
เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
89
สภาร่างรัฐธรรมนูญ, รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 17 (เป็นพิเศษ),
วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2540 ณ ตึกรัฐสภา, หน้า 165.
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โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใดกระท�ำการตามวรรคหนึง่
ผู้รู้เห็นการกระท�ำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการ
กระท�ำดังกล่าว แต่ทงั้ นี้ ไม่กระทบกระเทือนการด�ำเนินคดีอาญาต่อผูก้ ระท�ำ
การดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใด
เลิกกระท�ำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง
ดังกล่าวได้”
อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดการรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2549 และได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ต่อมาในคราวร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ในการอภิปรายของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ในการประชุมครั้งที่ 27/2550 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ได้มีการ
อภิปรายเกี่ยวกับมาตรา 68 (มาตรา 63 เดิม) ในเรื่องสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ดังนี้
“นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ขอบคุณท่านประธานครับ
ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะผู้แปรญัตติ
… สิทธิของบุคคลที่จะเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดในกรณีที่เขาทราบว่าหรือ
พบว่า มีการกระท�ำที่เข้าข่ายในลักษณะจะเป็นการกระท�ำที่เป็นการล้มล้าง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระประมุขนั่นนี่ เป็นเรื่องของ
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งผมถือว่าเป็นสิทธิของปวงชนชาวไทยทุกคนที่เขา
มีหน้าที่ ที่เขามีสิทธิที่จะพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ พิทักษ์รักษาการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะฉะนั้น
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เพียงแค่ทราบว่า มีบุคคลหรือมีพรรคการเมืองใดก�ำลังจะด�ำเนินการไปใน
วิถที างเพือ่ ให้ได้อ�ำนาจรัฐมา นอกเหนือจากวิธกี ารทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
ผู้ทราบเหตุการณ์นั้นควรที่จะต้องมีสิทธิที่จะมาร้องเรียนต่ออัยการสูงสุด
เพื่อให้ท�ำการตรวจสอบได้แล้ว แล้วขั้นตอนที่มาร้องเรียนนั่นนี่ ก็เป็นหน้าที่
ของอัยการสูงสุดครับท่านประธานที่จะต้องตรวจสอบเรื่องราวว่า มีมูลหรือ
ไม่มีมูล ก่อนที่ท่านจะน�ำเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ด�ำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป …”90
“นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : … การที่อัยการจะด�ำเนินการ
ต่ อ ไปอย่ า งไรนั่ น นี่ รั ฐ ธรรมนู ญ เขี ย นไว้ ชั ด เจนครั บ ท่ า นประธานครั บ
อัยการสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ใช่ผู้น�ำเสนอเรื่องตามมาตรา 67
วรรคสอง เป็นคนตรวจสอบข้อเท็จจริง …”91
บัญญัติว่า

ในท้ายที่สุด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

“มาตรา 68 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใดกระท�ำการตามวรรคหนึง่
ผู้ทราบการกระท�ำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการ
90

ส�ำนักรายงานการประชุมและชวเลข ส�ำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานการ
ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 27/2550 วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2550,
หน้า 6 – 7.
91
เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.
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กระท�ำดังกล่าว แต่ทงั้ นี้ ไม่กระทบกระเทือนการด�ำเนินคดีอาญาต่อผูก้ ระท�ำ
การดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใด
เลิกกระท�ำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง
ดังกล่าวได้
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค�ำสั่ ง ยุ บ พรรคการเมื อ งตาม
วรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง
เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งดังกล่าว”
จากการศึกษาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับข้างต้น
ประกอบกับการศึกษาการอภิปรายของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา
ดังกล่าวพบว่า มิได้มกี ารกล่าวถึงอ�ำนาจในการยืน่ ค�ำร้องหรือการใช้สทิ ธิตาม
มาตรา 68 ว่าประชาชนสามารถยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงอย่าง
ชัดแจ้งแต่อย่างใด ปรากฏเพียงการอภิปรายถึงอ�ำนาจหน้าทีข่ องอัยการสูงสุด
ในการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ก่ อ นส่ ง เรื่ อ งให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณา
อย่างไรก็ตาม จากค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18 – 22/2555 ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ตีความว่า มาตรา 68 ที่ว่า “… ผู้พบเห็นการกระท�ำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิ
เสนอเรือ่ งต่ออัยการสูงสุดและยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การ
ให้ยกเลิกการกระท�ำดังกล่าว” ในความหมายเชิงซ้อน กล่าวคือให้สิทธิแก่
ผู้ทราบการกระท�ำให้ตรวจสอบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 68 หรือไม่ โดยผู้ทราบ
การกระท�ำสามารถท�ำได้ 2 แนวทาง คือ 1. เสนอเรือ่ งให้อยั การสูงสุด (อสส.)
ตรวจสอบและยื่นศาลรัฐธรรมนูญ และ 2. ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
โดยตรงให้สั่งเลิกการกระท�ำ อันเป็นการตีความโดยแปลความค�ำว่า “และ”
ในประโยคให้มคี วามหมายว่า ผูท้ ราบการกระท�ำสามารถกระท�ำได้ 2 แนวทาง
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ซึ่ ง การตี ค วามดั ง กล่ า วปรากฏเป็ น ปั ญ หาข้ อ ถกเถี ย งทางวิ ช าการอย่ า ง
กว้างขวางว่าศาลรัฐธรรมนูญตีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
หรือไม่
ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิพิทักษ์
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540

รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550

มาตรา 63 บุคคลจะใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำ�นาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ มิได้

มาตรา 68 บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งอำ�นาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ มิได้

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมือง
ใดกระทำ�การตามวรรคหนึ่ง ผู้รู้เห็น
การกระทำ�ดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่อง
ให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ยื่นคำ�ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการให้เลิกการกระทำ�ดังกล่าว แต่ทั้งนี้
ไม่กระทบกระเทือนการดำ�เนินคดีอาญา
ต่อผู้กระทำ�การดังกล่าว

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใด
กระทำ�การตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำ�
ดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำ�ร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำ�
ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการ
ดำ�เนินคดีอาญาต่อผู้กระทำ�การดังกล่าว
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รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540

รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง
การให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำ�การ การให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำ�การ
ตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบ ตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบ
พรรคการเมืองดังกล่าวได้
พรรคการเมืองดังกล่าวได้
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบ
พรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ
ในขณะที่กระทำ�ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็น
ระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
คำ�สั่งดังกล่าว

3.4.2 ความเห็นทางวิชาการเกีย่ วกับการควบคุมการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
จากค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 18 – 22/2555 และ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15 – 18/2556 ดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิด
ข้อถกเถียงทางวิชาการอย่างกว้างขวางในประเทศไทยซึง่ ปรากฏความคิดเห็น
ที่หลากหลายต่อการตีความตัวบทกฎหมาย นิติวิธี และนัยยะทางการเมือง
ในบริบทของการใช้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ อันน�ำมาซึ่งประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการก�ำหนดสถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญอย่างมีนัยยะ
ส�ำคัญ
(ก) ฝ่ายทีเ่ ห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุมความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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		 นั ก วิ ช าการกลุ ่ ม สยามประชาภิ วั ฒ น์ 92 ได้ อ อก
แถลงการณ์แสดงความเห็นว่า การพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายจะ
พิจารณาแต่เพียง “ถ้อย” ไม่ดู “ความ” หรือพิจารณาแต่ถ้อยอักษรในต�ำรา
โดยไม่ดูความเป็นจริงทางสังคมอาจกระท�ำได้ แต่ไม่ใช่แนวทางขององค์กรที่
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เพราะนิ ติ ศ าสตร์ เ ป็ น ศาสตร์ ห นึ่ ง ของ
“สังคมศาสตร์” ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความเป็นจริงของสังคม การดูแต่
“ถ้อย” โดยละเลยข้อเท็จจริงในสังคม เช่น กรณีการใช้เสียงข้างมากผ่านร่าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯจนน�ำมาสู่วิกฤตใน ขณะนี้เป็นข้อเท็จจริงที่
สะท้อนปัญหาของระบบเสียงข้างมากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น การดูแต่
“ถ้อย” เช่นนี้ท้ายที่สุดน�ำไปสู่ “รัฐเผด็จการ” ล�ำพังนักวิชาการที่ไม่ดูความ
เป็นจริงของสังคมจักรับผิดชอบต่อสังคมได้เพียงใด
		 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญย่อมเป็นอ�ำนาจของรัฐสภา
ทีจ่ ะกระท�ำได้ แต่การแก้ไขเพิม่ เติมย่อมจ�ำกัดไว้ตามทีก่ ำ� หนดในมาตรา 291
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐสภามิได้เป็นองค์กรสูงสุดแม้แต่การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญได้
2 แนวทาง คือ
		 แนวทางแรก อาศั ย ช่ อ งทางตามมาตรา 214 ของ
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่ง
กระท�ำโดยรัฐสภา หากองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นเห็นว่าไม่มีอ�ำนาจองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญนั้นย่อมเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ กรณีเช่นนี้
92

สยามประชาภิวัฒน์, “แถลงการณ์ เรื่อง ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีร่างแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา”, [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2556. แหล่ง
ที่มา http://www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx?NewsID=9560000146000
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ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอ�ำนาจวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวได้
		 แนวทางที่ ส อง อาศั ย ช่ อ งทางตามมาตรา 68 ของ
รัฐธรรมนูญ การที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคดีตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ
เป็นเรือ่ งทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจรับคดีไว้พจิ ารณาได้และมีอ�ำนาจพิจารณา
การกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ ตามมาตรา 68 ได้ โดยศาลรัฐธรรมนูญรับเรือ่ งนีโ้ ดยตรง
เพือ่ คุม้ ครองหลักการพืน้ ฐานของการใช้สทิ ธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเสนอ
เรื่องต่อศาลหากมีการละเมิด “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” ซึ่งสิทธิในการยื่น
เรื่องดังกล่าวของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงตามมาตรา 68
เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18 – 22/2555 กรณีนี้ย่อมเป็นไป
ตามมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญ ซึง่ บัญญัตวิ า่ “สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญ
นี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองและผูกพันรัฐสภา...”   ดังนัน้ การทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาจึงมิใช่กรณีที่กล่าวอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ�ำนาจที่
จะรับเรื่องไว้พิจารณา
		 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน์93 แสดงความเห็น
ว่า เริม่ จากเป็นทีเ่ ข้าใจโดยทัว่ ไปว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ให้อ�ำนาจในการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภาโดยเฉพาะ และศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มอี ำ� นาจ
ในการตรวจสอบ เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญย่อมขัดกับรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม มีการพูดกันว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ประสงค์จะพิทักษ์
93

สุรพล นิติไกรพจน์, ““สุรพล” เปรียบรัฐสภาละเมิด กม.ไม่ต่างอาชญากร-ยันศาลมี
อ�ำนาจ”, [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2556. แหล่งที่มา http://www.isranews.org/isranews-news/
item/25324-surapol.html
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รัฐธรรมนูญจากการกระท�ำของบุคคลเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการใช้อ�ำนาจ
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าลงไปดูความหมายที่แท้จริงของมาตรานี้
การล้มล้างการปกครองหรือท�ำให้ได้อำ� นาจในการปกครองด้วยวิธที มี่ ชิ อบนัน้
มีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 และมาตรา 116 ความผิดฐานกบฏ
ซึ่งก�ำหนดโทษไว้ร้ายแรงอยู่แล้ว หากระบุว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา 68 จะมุ่งใช้
เฉพาะกับบุคคลทัว่ ไปอีก จึงนึกไม่ออกว่าจะใช้รฐั ธรรมนูญ มาตรา 68 ในทีใ่ ด
ได้ อี ก เพราะประมวลกฎหมายอาญาได้ บั ญ ญั ติ บ ทลงโทษที่ รุ น แรงกว่ า
ดังนั้น การตีความรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 จะต้องให้ใช้บังคับได้ ซึ่งก่อนหน้า
เราเคยเข้าใจว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถล้มล้างการปกครองหรือ
ท�ำให้ได้อ�ำนาจในการปกครองด้วยวิธีที่มิชอบได้ แต่เรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมา
แล้ว เพราะมีกรณีทรี่ ฐั สภามีมติดว้ ยเสียงข้างมากงดใช้รฐั ธรรมนูญบางมาตรา
ปิดประชุมรัฐสภาตลอดไป ดังนั้น รัฐธรรมนูญมาตรา 68 จึงต้องใช้บังคับกับ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องถือเป็นข้อยกเว้นและตีความอย่างแคบ
และการที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญใช้อ�ำนาจหน้าที่วิปริตวิปลาส หรือท�ำลาย
สารัตถะของรัฐธรรมนูญ ก็ถอื ว่าการกระท�ำนัน้ อยูใ่ นขอบข่ายของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68
		 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ยังได้
แสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 15 – 18/2556
ประเด็นกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งกระท�ำโดยรัฐสภาว่า
หากเสี ย งข้ า งมากลงมติ ข อให้ เ สี ย งข้ า งน้ อ ยออกจากห้ อ งประชุ ม ไป
แล้วเสียงข้างมากลงมติเพียงฝ่ายเดียว ตามความเห็นของวิญญูชนทั่วไปที่
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นนักกฎหมาย จะถือเป็นมติที่วิปริตวิปลาสหรือไม่ แม้จะ
เป็นมติของทีป่ ระชุมสภาก็ตาม จากกรณีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วกับกระบวนการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งกระท�ำโดยรัฐสภา การที่องค์กรนิติบัญญัติไม่ได้
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ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยชอบ จึงเป็นข้อยกเว้นทีท่ ำ� ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถเข้าตรวจสอบได้
		 อย่างไรก็ตาม กรณีมีข้อโต้แย้งว่า ความบกพร่องในเรื่อง
กระบวนการที่เกิดขึ้นข้างต้นเป็นปัญหาในวงงานนิติบัญญัติที่ควรจะเป็นสิ่ง
ที่แก้ไขกันเอง ศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรจะเข้ามายุ่งนั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่า
ก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติสิ่งที่อ้างนี้ไม่มีทั้งในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540
และฉบับปี พ.ศ. 2550 สิ่งที่อ้างดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2540 ที่ให้รัฐสภาท�ำอะไรก็ได้ แต่หลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2540 ทีไ่ ด้มกี ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญขึน้ มาท�ำหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ
ดังนั้น ใครท�ำอะไรไม่ชอบต้องถูกตรวจสอบ กระทั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เองก็ยังอาจถูกถอดถอนได้ ดังนั้น หากใครท�ำอะไรที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมสามารถเข้าไปชี้ได้
		
		 ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กิ ต ติ ศั ก ดิ์ ปรกติ แสดง
ความเห็นเกีย่ วกับค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18 – 22/2555 ว่า รัฐธรรมนูญ
มุ ่ ง คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ พิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง มี ไ ด้ ส องทางคื อ ร้ อ งศาลตาม
มาตรา 68 ทางหนึ่งกับต่อต้านเอาเองอย่างสันติตามมาตรา 69 อีกทางหนึ่ง
ความมุ่งหมายของมาตรา 68 เมื่ออ่านควบกับมาตรา 69 ก็จะได้ความว่า
มาตรา 68 มีไว้เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่รักษาความเรียบร้อย
ตามรัฐธรรมนูญ เพราะการให้คนกลางตัดสินย่อมดีกว่าไปต่อต้านเอาเอง
อย่างมาตรา 69 สรุปต่อไปได้ว่ามาตรา 68 มุ่งคุ้มครองการปกครองตาม
รัฐธรรมนูญยิง่ กว่าจะคุม้ ครองศาล และทีใ่ ห้ยนื่ กับอัยการก็คอื มุง่ คุม้ ครองศาล
ให้ไม่ต้องเหนื่อยยากมากไป จะได้มีคนตรวจสอบพยานหลักฐานและเสนอ
ความคิดเห็นมาตามล�ำดับขั้น แต่กฎหมายไม่ได้มุ่งคุ้มครองอัยการสูงสุด
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ให้เป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัย เพียงแต่ให้เป็นผู้ช่วยศาลในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
		 กรณีถ้ามีเหตุฉุกเฉิน มีภยันตรายที่ใกล้จะถึง หากจะรอ
ไว้ตามขั้นตอนก็จะเสื่อมเสียประโยชน์ที่กฎหมายมุ่งคุ้มครอง ผู้มีอ�ำนาจ
พิจารณาย่อมจะมีดุลพินิจรับเรื่องไว้พิจารณาได้ จะว่าไปแล้วก็เหมือนกับ
การส่งคนไข้เข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉิน ซึ่งตามกฎระเบียบโดยทั่วไปมีว่าต้องไป
ยื่นเรื่องท�ำบัตรเสียก่อน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนจะส่งมา
ให้แพทย์ผ่าตัด แต่หากมีเหตุฉุกเฉินต้องช่วยชีวิต มีผู้น�ำส่งโรงพยาบาลแล้ว
แพทย์ห้องฉุกเฉินอาจจะสั่งให้รับเข้าห้องผ่าตัด เพื่อด�ำเนินการในเรื่องที่เห็น
ฉุกเฉินได้โดยตรง เป็นการใช้ดุลพินิจรับเรื่องไว้ด�ำเนินการโดยตรงได้ แต่ถ้า
เห็นเป็นเรื่องที่หากจัดการตามขั้นตอนจะเหมาะสมกว่า ท่านก็อาจปฏิเสธ
ไม่รับไว้และสั่งให้ไปด�ำเนินการตามขั้นตอนเสียก่อนก็ได้
		 พิเคราะห์ตามสามัญส�ำนึก เราจะเห็นได้ว่า ถ้ามีเหตุ
ฉุกเฉิน เช่นทราบว่าคณะผูต้ ระเตรียมการยึดอ�ำนาจหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญ
นั้นบังเอิญมีอัยการสูงสุดรวมอยู่ด้วย หรือมีเหตุฉุกเฉินอื่น หรือปรากฏ
หลั ก ฐานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด แจ้ ง แล้ ว ประชาชนก็ ย ่ อ มยื่ น เรื่ อ งต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ มิฉะนั้นหากรอไว้ ความมุ่งหมายหลักของ
รัฐธรรมนูญทีจ่ ะให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญก็จะเสือ่ ม
หรือไร้ประโยชน์ไปได้
		 เมื่อความมุ่งหมายหลักของมาตรา 68 เป็นเรื่องสิทธิ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ การที่กฎหมายก�ำหนดให้ยื่นค�ำร้องผ่านอัยการสูงสุดนั้น
ย่อมเป็นความมุ่งหมายรองของบทกฎหมายบทนี้ มาตรานี้จึงไม่ใช่บทที่มุ่ง
จ�ำกัดอ�ำนาจหรือเขตอ�ำนาจพิจารณาของศาล แต่เป็นบทที่อ�ำนวยความ
สะดวกหรือผ่อนแรงแก่ศาล และไม่ได้มุ่งจ�ำกัดสิทธิของประชาชน
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		 นอกจากนี94้ หากพิเคราะห์ในเชิงหลักการแล้ว หลักการ
เรื่อง supremacy of the constitution ซึ่งให้รัฐธรรมนูญมีความส�ำคัญ
เหนือสิ่งอื่นใด ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรกที่น�ำหลักการ
supremacy of the constitution มาใช้ จากนั้นประเทศเยอรมนีน�ำเอา
หลักการนีม้ าใช้ตาม และเพิม่ ความเข้มข้นโดยให้ความส�ำคัญกับสิทธิเสรีภาพ
และออกแบบให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ป้องกันตัวได้ ปัญหาคือเราจะตีความ
รัฐธรรมนูญแบบไหน ถ้าถือรัฐธรรมนูญเป็นสิง่ ทรงค่าสูงสุดและป้องกันตัวได้
ถ้ามีอะไรมากระทบสิทธิเสรีภาพถึงขัน้ ล้มล้างการปกครอง รัฐธรรมนูญก็วาง
หลักการให้ปอ้ งกันตัวได้ เช่น ให้รอ้ งเรียนทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ หรือให้ประชาชน
มีสิทธิลุกขึ้นมาต่อต้านตามมาตรา 69 ได้ ดังนั้น เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ที่ขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญเสียเอง ใครจะเป็นผู้ตัดสินว่าขัดหรือไม่
จะให้ รั ฐ สภาตั ด สิ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ พราะเป็ น ผู ้ แ ก้ ไขรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ต ้ อ งเป็ น
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลก็ได้ใช้ช่องทางตามมาตรา 68 เข้ามาวินิจฉัยตัดสิน
		 ส�ำหรับประเด็นที่ว่า มาตรา 291 ให้อ�ำนาจแก้ไข
รั ฐ ธรรมนู ญ ไว้ นั้ น มี ข อบเขตเพี ย งใด ซึ่ ง ศาลวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การแก้ ไข
มาตรา 291 โดยเพิม่ เติมการแก้ไขเพิม่ เติมทัง้ ฉบับลงไปเป็นมาตรา 291/1
ฯลฯ นั้ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ถ้ า พู ด
ให้ง่ายเข้าก็คือ เป็นการกระท�ำนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือนอกขอบ
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามหลั ก การท� ำ นองเดี ย วกั น กั บ หลั ก ในมาตรา 66
เรื่องขอบเขตสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลที่เรารู้จักกันในนามของปัญหา
ultra vires นั่นเอง อันเป็นปัญหาทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างหนึ่ง
94

กิตติศักดิ์ ปรกติ และปิยบุตร แสงกนกกุล, เก็บตก กิตติศักดิ์ VS ปิยบุตร : วิกฤต
รัฐธรรมนูญไทย ใครบิดเบือน ?, [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2556. แหล่งทีม่ า http://prachatai.com/
journal/2013/12/50520
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ซึง่ ต้องเริม่ พิจารณาจากข้อทีว่ า่ รัฐธรรมนูญเป็นโครงสร้างใหญ่ของบ้านเมือง
ตามธรรมดาจึงมุ่งให้มีผลใช้ไปโดยไม่มีก�ำหนด ดังนั้น ถ้าไม่ใช่รัฐธรรมนูญ
ชั่วคราวแล้ว แม้รัฐธรรมนูญจะวางบทแก้ไขปรับปรุงเอาไว้ ก็จะไม่วาง
บทบัญ ญั ติ ใ ห้ ท�ำ การร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ไ ด้ เพราะเท่ า กั บขั ดต่ อ
วัตถุประสงค์ของความเป็นรัฐธรรมนูญถาวรนั้นเสียเอง การที่รัฐสภาไปแก้
มาตรา 291 โดยให้มีบทว่าด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับขึ้น
ย่ อ มที่ จ ะถู ก ต� ำ หนิ ไ ด้ ว ่ า เป็ น การกระท� ำ นอกขอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
รัฐธรรมนูญ หรือเป็นการกระท�ำอันเกินขอบอ�ำนาจ เพราะมาตรา 291
เขาไม่ได้ให้อ�ำนาจนี้ไว้
		 กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ การกระท�ำของเสียงข้างมากใน
รั ฐ สภาเป็ น การกระท� ำ ที่ เ ปลี่ ย นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ถาวร ให้ ก ลายเป็ น
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว หรือเป็นการกระท�ำที่รัฐสภาในฐานะผู้รับมอบ
อ�ำนาจ แทนทีจ่ ะกระท�ำการในขอบอ�ำนาจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ก็กลับไปขยาย
อ�ำนาจนั้นออกไปด้วยการมอบอ�ำนาจต่อไปยังผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง ทั้งยังมอบ
อ�ำนาจให้ผู้อื่นที่ใบมอบอ�ำนาจไม่ได้กล่าวถึงนั้นไปแก้ไขใบมอบอ�ำนาจใหม่
หรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดได้เสียเอง
		 โดยสามัญส�ำนึก ย่อมมีผู้เห็นได้ว่า การแก้ไขมาตรา
291 โดยไปเพิม่ เติมบทว่าด้วยการแก้ไขเพิม่ เติมทัง้ ฉบับนัน้ เป็นการกระท�ำ
ที่ฝ่าฝืนความมุ่งหมายส�ำคัญของรัฐธรรมนูญคือ กระทบต่อความคงอยู่
หรือความอยู่มั่นของรัฐธรรมนูญ เข้าท�ำนองเรียกช่างมาซ่อมบ้าน แล้ว
ช่างนั้นจะสร้างบ้านใหม่ พร้อมทั้งรื้อหลังเก่าลงนั่นเอง จึงเป็นปัญหาที่
ท�ำให้มีผู้อ้างตนเป็นเจ้าของบ้านร้องขึ้นว่า เป็นการล้มล้างระบอบการ
ปกครอง หรือท�ำการให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญ
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		 อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้เป็นปัญหาที่อาจารย์ในคณะนิติ
ราษฎร์เขายืนยันว่าท�ำได้ภายใต้ข้อก�ำหนดใน มาตรา 291 เองคือไม่
เปลีย่ นแปลงระบอบการปกครอง และไม่เปลีย่ นแปลงรูปแบบของรัฐ และ
อ�ำนาจนี้เมื่อก�ำหนดว่าเป็นอ�ำนาจของรัฐสภาแล้ว ก็เป็นอ�ำนาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญอันเป็นอ�ำนาจทีม่ ลี ำ� ดับสูงกว่าอ�ำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
อื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นอ�ำนาจเฉพาะของรัฐสภา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญย่อมไม่มี
อ�ำนาจพิจารณา
		 ความเห็นของคณะนิตริ าษฎร์ มีทฤษฎีมารองรับได้หลาย
ทฤษฎี หนึง่ ในจ�ำนวนนัน้ คือทฤษฎีของ Jellinek ซึง่ อธิบายไว้เมือ่ ต้นศตวรรษ
ที่ 20 ว่า อ�ำนาจอธิปไตยของปวงชนนั้น เมื่อได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้ง
แล้ว ก็เป็นการมอบหมายมาไว้ที่สภา ดังนั้น สภาจึงเป็นผู้แสดงออกซึ่ง
เจตนารมณ์ของรัฐ โดยมีรฐั บาลเป็นผูล้ งมือท�ำ และศาลเป็นผูต้ ดั สินข้อพิพาท
ตามเจตนารมณ์นั้น ในแง่นี้สภาย่อมเป็นใหญ่ และย่อมถืออ�ำนาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญแทนปวงชนจนถึงขัน้ ทีอ่ าจตรารัฐธรรมนูญขึน้ ใหม่กไ็ ด้ และไม่ใช่
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจะมาวินิจฉัยว่าท�ำได้หรือท�ำไม่ได้
		 แนวคิดข้างต้นนี้ก็มีผู้โต้แย้ง คือ Carl Schmitt โดย
อธิบายว่า อ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญไม่ใช่อำ� นาจทีอ่ ยูใ่ นมือขององค์กรตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่เป็นอ�ำนาจตามข้อเท็จจริงทางการเมืองอยูน่ อกและ
อยู่เหนือรัฐธรรมนูญอีกที และเป็นอ�ำนาจที่ทรงและรักษาไว้ซึ่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่ง Schmitt อธิบายว่าอ�ำนาจนี้คืออ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญที่แท้
จริง เป็นอ�ำนาจดั้งเดิมในทางการเมือง เป็นอ�ำนาจตามความเป็นจริง ซึ่งเป็น
คนละอ�ำนาจกันกับอ�ำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอ�ำนาจที่ได้รับ
มอบหมายมาจากอ�ำนาจดั้งเดิมนี้อีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้ ตามที่ได้แสดงออกไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หากอ�ำนาจแท้จริงกับอ�ำนาจตามกฎหมายขัดกันเมื่อ
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ใดรัฐธรรมนูญนั้นก็จะไม่มั่นคงจนถึงขั้นอยู่ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญเปรียบ
เหมือนบ้าน แต่อำ� นาจสถาปนารัฐธรรมนูญเหมือนกับรากฐานและคนทีส่ ร้าง
บ้านนั้นขึ้นมา การด�ำเนินการทางการเมืองและทางกฎหมายจึงต้องค�ำนึงถึง
การเชื่อมโยงอ�ำนาจทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกันอย่างลงตัวเสมอ
		 ตามค�ำอธิบายนี้ รัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญไม่มีอ�ำนาจท�ำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ หรือแก้ไขบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นอย่างอื่น เพราะการท� ำ
รัฐธรรมนูญใหม่ หรือการแก้ไขบทที่ให้อ�ำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่อง
ของอ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เว้นเสียแต่ว่า รัฐสภาจะท�ำการให้เห็นได้ว่า
ได้รับอนุมัติจากผู้ทรงอ�ำนาจอันแท้จริง หรือได้เข้าสวมอ�ำนาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญเสียก่อน
		 อย่างไรก็ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
เห็นว่า ตามค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18 – 22/2555 การทีศ่ าลรับค�ำร้อง
และตัดสินว่ากรณีรา่ งแก้ไขรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับยังไม่ถงึ ขนาดเป็นการล้มล้าง
การปกครองแบบประชาธิปไตย หรือเป็นการท�ำการให้ได้อำ� นาจการปกครอง
โดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ ก็เป็นการตัดสินทางอ้อมว่า
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอ�ำนาจวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญถึงขั้นเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของรัฐหรือไม่ด้วยในตัว
		 นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
ได้แสดงความเห็นต่อค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15 – 18/2556 ในประเด็น
อ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการควบคุ ม ตรวจสอบการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญว่า ศาลได้พจิ ารณาเรือ่ งนีอ้ กี ครัง้ ภายหลังทีไ่ ด้พจิ ารณาวินจิ ฉัยไว้
ในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18 – 22/2555 โดยอธิบายว่า เมื่อผู้ร้องใน
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คดีนี้อ้างสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญต้อง
เริ่มจากการพิจารณาเสียก่อนว่า ศาลมีอ�ำนาจพิจารณาปัญหานี้หรือไม่ โดย
พิ จ ารณาว่ า คดี มี มู ล จะเข้ า ข่ า ยเป็ น การล้ ม ล้ า งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หรือท�ำการให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจการปกครองโดยวิถที างอันมิชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
		 ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงเริ่มวินิจฉัยคดีโดยอธิบายทางอ้อมว่า
แม้รัฐสภาจะมีอ�ำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่การ ใช้อ�ำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจอธิปไตยที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ตาม มาตรา 291 นั้นเป็น
อ�ำนาจที่มีข้อจ�ำกัด คือจะใช้โดยไม่ค�ำนึงถึงหลักการจ�ำกัดอ�ำนาจ อันเป็น
หัวใจของหลักนิติธรรมไม่ได้ เพราะหลักนิติธรรมเป็นหลักทั่วไปในมาตรา 3
แห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นสาระส�ำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุขซึ่งผูกพันองค์กรของรัฐทั้งปวง
		 แม้ศาลจะไม่ได้ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในกรณีนี้
เป็นการล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ศาลก็ย�้ำว่าการใช้อ�ำนาจ
แก้ไขรัฐธรรมนูญมีได้เท่าที่ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม คือต้องเคารพหลักที่ถือว่า
ทุกฝ่ายย่อมมีอำ� นาจจ�ำกัด และโดยทีห่ ลักนิตธิ รรมยังมีความหมายต่อไปด้วย
ว่า การกระท�ำการทั้งปวงต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและเหตุผล ดังนั้น
การใช้อำ� นาจแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่ใช้อำ� นาจตามใจชอบ หรือตามอ�ำเภอใจ
ย่อมเป็นการอันต้องห้ามโดยหลักข้อนี้ ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายเสียงข้างมากใน
รัฐสภาจะอ้างว่ารัฐสภา หรือฝ่ายเสียงข้างมากเองย่อมมีอำ� นาจตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่ได้ การใช้อ�ำนาจเช่นนั้นต้องเป็นไปตามหลัก
นิติธรรม คือโดยจ�ำกัดอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับระบอบการปกครอง และ
ต้องรับฟังความเห็นต่างและเสียงข้างน้อยด้วย การใช้อ�ำนาจโดยฝ่าฝืน
หลักการข้อนี้ เป็นการใช้อ�ำนาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญให้ไว้ นั่นคืออธิบายว่า
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การใช้อ�ำนาจต้องอยู่ในกรอบสองกรอบ คือกรอบของบทกฎหมาย และ
กรอบของหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักกฎหมายที่เป็นกรอบที่อยู่
เบื้องหลังกรอบของบทกฎหมายอีกชั้นหนึ่งนั่นเอง และนี่คือฐานของการ
วินิจฉัยว่า การใช้อ�ำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายเสียงข้างมากในรัฐสภา
เมื่อขัดต่อหลักนิติธรรมเสียแล้ว ก็ย่อมเป็นการท�ำการให้ได้อ�ำนาจปกครอง
ประเทศมา คื อ ท� ำ การแก้ ไขรั ฐ ธรรมนู ญ โดยวิ ธี ก ารอั น ไม่ เ ป็ น ไปตาม
รัฐธรรมนูญ เป็นกรณีตัวแทนท�ำการนอกอ�ำนาจ และเป็นมูลเหตุให้ศาลมี
อ�ำนาจพิจารณาคดีนี้ ดังนั้น เมื่อเกิดพิพาทกันขึ้นว่า ตามรัฐธรรมนูญนี้ใคร
จะเป็นผูม้ อี ำ� นาจวินจิ ฉัยว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญในลักษณะ
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนั้น
ที่แน่ ๆ คือไม่ใช่อ�ำนาจของรัฐสภา เพราะมิฉะนั้น ก็เท่ากับให้ผู้ถูกกล่าวหา
ตัดสินข้อพิพาทเสียเอง แต่ต้องเป็นอ�ำนาจของฝ่ายตุลาการ และตาม
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15 – 18/2556 ศาลรัฐธรรมนูญ ตอบค�ำถามนี้
ว่าเป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ วางหลักไว้วา่ อ�ำนาจของรัฐสภาในการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญมีได้เท่าที่ไม่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย และหลักนิติธรรมใน
มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ คือต้องมีเหตุมผี ลเปิดโอกาสให้ฝา่ ยค้านมีสว่ นร่วม
อย่างจริงจัง และต้องเป็นไปโดยมีอ�ำนาจจ�ำกัด
		 อย่างไรก็ดี หากจะมีผู้โต้แย้งว่า อ�ำนาจตัดสินข้อพิพาทนี้
ไม่ใช่อำ� นาจของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะไม่มบี ทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญก�ำหนด
ไว้โดยตรง ค�ำตอบก็จะเป็นว่า เมื่อไม่มีกฎหมายก�ำหนดไว้โดยตรง ก็ต้อง
กลับไปหาหลักทัว่ ไป หลักทัว่ ไปในทีน่ ปี้ รากฏอยูใ่ นมาตรา 197 ทีว่ า่ อ�ำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีเป็นอ�ำนาจของศาล ซึ่งย่อมมีได้ทั้งศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลยุติธรรม และหากพิจารณาว่าศาลใดมีจุด
เกาะเกี่ยวกับข้อพิพาทนี้มากที่สุด ค�ำตอบก็จะกลับมาสู่ข้อยุติว่า ศาลที่มี
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อ�ำนาจพิจารณาได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่นั่นเอง
		 ส�ำหรับข้อโต้เถียงในทางทฤษฎีที่มักมีผู้อ้างว่า รัฐสภาใน
กรณีนเี้ ป็นผูท้ รงอ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนัน้ ก็ใช่วา่ จะไม่มขี อ้ เถียง เพราะ
อ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นแท้จริงแล้วย่อมอยู่เคียงคู่กับอ�ำนาจพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ
ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและของประชาชน รัฐสภามี
อ�ำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เป็นเพียงอ�ำนาจมอบหมาย แต่อ�ำนาจพิทักษ์
รัฐธรรมนูญนั้นนอกจากจะเป็นอ�ำนาจมอบหมายแล้วยังเป็นอ�ำนาจตาม
ข้อเท็จจริงอีกด้วย
		 โดยตามมาตรา 68 นั้ น เมื่ อ ประชาชนร้ อ งต่ อ ศาล
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยว่าการใดเป็นการอันต้องห้าม และ
ศาลยังเป็นผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ห้ามการกระท�ำนัน้ ๆ ด้วย และในทีส่ ดุ ตามมาตรา 69
อ�ำนาจพิทักษ์รัฐธรรมนูญยังเป็นอ�ำนาจของประชาชนในการที่จะต่อต้าน
การกระท�ำให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจการปกครองโดยวิธกี ารทีม่ ไิ ด้เป็นไปตามวิถที าง
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งในที่สุดย่อมแสดงออกมาด้วยการแสดงเจตจ�ำนงของ
ประชาชนให้ปรากฏด้วยการต่อต้านการกระท�ำนั้น ๆ โดยสันติวิธีนั่นเอง
(ข) ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		 คณะนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์95 แสดงความเห็นว่า
กรณีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15 – 18/2556 ที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้าง
95

คณะนิติราษฎร์, “แถลงการณ์นิติราษฎร์ เรื่องค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีแก้ไข
รัฐธรรมนูญเรือ่ งทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภา”, [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2556. แหล่งทีม่ า http://www.
enlightened-jurists.com/blog/86
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“หลักนิติธรรม” ตามมาตรา 3 วรรคสอง เพื่อสถาปนาอ�ำนาจของตนเองใน
การตรวจสอบการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญผ่าน มาตรา 68 นัน้ หากพิจารณา
จากถ้อยค�ำของบทบัญญัติในมาตรา 68 แล้ว เห็นได้ว่า มาตรา 68 เป็นกรณี
ทีม่ บี คุ คลหรือพรรคการเมืองใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพือ่ ล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หากมีผู้ทราบเรื่องดังกล่าว
ผู้นั้นสามารถเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค�ำร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว เหตุแห่งการ
เสนอค�ำร้องตามมาตรา 68 จึงต้องเป็นกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใช้
สิทธิและเสรีภาพกระท�ำการ แต่ขอ้ เท็จจริงทีป่ รากฏในคดีนเี้ ป็นกรณีทรี่ ฐั สภา
ใช้อำ� นาจแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรผูท้ รงอ�ำนาจแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญ มิใช่กรณีที่ “บุคคล” หรือ “พรรคการเมือง” ใช้ “สิทธิและ
เสรีภาพ” ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้แต่อย่างใด
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 68 วรรคสอง
ก�ำหนดให้บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หมายความว่า บุคคลต้องเสนอเรื่อง
ให้อัยการสูงสุดก่อน ภายหลังอัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมีมูล อัยการสูงสุดจึงยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม ในคดีนี้ไม่ได้มีการยื่นค�ำร้องผ่านอัยการสูงสุด แต่เป็นการยื่น
ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญก็รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณา
ทั้ง ๆ ที่ตามข้อเท็จจริง ผู้ร้องไม่ได้เสนอเรื่องผ่านอัยการสูงสุดตามขั้นตอนที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์

213

		 ในค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 15 – 18/2556 นี้
ศาลรัฐธรรมนูญได้ต�ำหนิว่า รัฐสภาได้ด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เรือ่ งการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการขัน้ ตอน แต่เมือ่
พิจารณาการรับค�ำร้องในคดีนี้ของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว จะเห็นได้ว่า เป็น
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เองต่ า งหากที่ ไ ม่ เ คารพกระบวนการขั้ น ตอนก่ อ นการ
ยื่นค�ำร้องดังที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 68 อีกทั้งค�ำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้
ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้เป็นการใช้สิทธิ
และเสรีภาพกระท�ำการของบุคคลอันเป็น วัตถุแห่งคดีตามบทบัญญัติใน
มาตรา 68 แต่ประการใด จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าศาลรัฐธรรมนูญจงใจใช้
อ�ำนาจหน้าที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ สถาปนาอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัย
คดีนี้ขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีอ�ำนาจรับค�ำร้องดังกล่าวไว้ จึงเป็นการขยายแดน
อ�ำนาจออกไปจนศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นองค์กรทีอ่ ยูเ่ หนือรัฐธรรมนูญและ
อยูเ่ หนือองค์กรทัง้ ปวงของรัฐ มีผลเป็นการท�ำลายหลักนิตริ ฐั ประชาธิปไตยลง
ก่อให้เกิดสภาวการณ์ทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจสูงสุดเด็ดขาด ความร้ายแรง
ดังกล่าวย่อมส่งผลให้ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนี้เสียเปล่าและไม่มีผลใด ๆ
ในทางกฎหมาย
		 รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล96 แสดงความเห็นว่า
มาตรา 68 วรรคแรก บัญญัติด้วยถ้อยค�ำชัดเจนว่า บุคคลจะใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อไปล้มล้างการปกครองไม่ได้ ซึ่งหมายความว่า
ถ้อยค�ำชัดเจนในตัวสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญรับรองไว้ ถ้าศาล
96

โภคิน พลกุล, ““โภคิน พลกุล”เห็นต่าง” ศาลรธน. “รับตีความ”ม.68”, [ออนไลน์],
18 ธันวาคม 2556. แหล่งที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1365
398862&grpid=&catid=02&subcatid=0201
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เห็ น ว่ า การท� ำ หน้ า ที่ ทั้ ง หลายของรั ฐ สภาเห็ น ว่ า การตรากฎหมายคื อ
“การใช้สิทธิและเสรีภาพ” อย่างหนึ่ง หากมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่า
การตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญด้วยการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเป็นการละเมิด
มาตรา 68 วรรคหนึ่งเช่นกัน ท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องตัดสินคดีตัวเอง
		 ด้วยเหตุนี้ จึงตีความไม่ได้ว่า “บุคคล” ในมาตรา 68
หมายถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรณีนจี้ ะต้องหมายถึงประชาชนทัว่ ไป หรือ
อาจจะเป็นบริษทั ห้างร้าน คือเป็นบุคคลหรือพรรคการเมือง แต่จะเป็นองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้
		
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล97
แสดงความเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 บทบาทของมัน คือ กลไกการ
ป้องกันตัวเองของรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญให้สทิ ธิเสรีภาพแก่ประชาชน
ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การชุมนุม และอืน่ ๆ เพือ่ เป็นการ
ป้องกันตัวเองไม่ให้ใช้สิทธิเสรีภาพพื้นฐานเหล่านั้นมาล้มล้างระบอบการ
ปกครองตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องมีการจ�ำกัดขอบเขตเอาไว้ว่า บรรดาสิทธิ
เสรีภาพทั้งหลายนั้นจะใช้ในทางล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญไม่ได้
จึงเชือ่ มโยงกับข้อต้องห้ามของพรรคการเมืองทีเ่ มือ่ พรรคการเมืองใดทีล่ ม้ ล้าง
ระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญย่อมไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ
		 ความจริงมันก็มรี ฐั ธรรมนูญ มาตรา 28 บัญญัตไิ ว้อยูแ่ ล้ว
ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ และเท่าที่ไม่ขัด
97

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ““ปริญญา” กางต�ำรา ม.68 อ่านเกมตุลาการบนตาชั่ง
ศาลรัฐธรรมนูญก�ำลังเล่นการเมือง !?”, [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2556. แหล่งที่มา http://www.
prachachat.net/news_detail.php? newsid=1366856632
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ศีลธรรมอันดีของประชาชน” แต่มันก็ไม่ได้ระบุว่าถ้าหากใช้สิทธิเสรีภาพใน
การล้มล้างรัฐธรรมนูญต้องแก้ไขอย่างไร ดังนั้น มาตรา 68 จึงเป็นส่วนขยาย
ของ มาตรา 28 ว่าทีไ่ ม่เป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญตาม มาตรา 28 มันหมายถึง
การไม่ล้มล้างระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ และถ้าบุคคลใดพบเห็น
การกระท�ำดังกล่าวก็ให้ร้องต่ออัยการสูงสุดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยให้หยุดการกระท�ำดังกล่าว
		 อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญมันเป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของรัฐสภาไม่เข้าข่ายตาม มาตรา 68 เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เป็นการเขียนเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติเดิม ถามว่าสิ่งที่เขียนใหม่จะ
ขัดกับของเดิมหรือไม่ แน่นอนย่อมขัดอยู่แล้ว เพราะถ้าบอกว่าจะแก้
รัฐธรรมนูญแล้วมันขัดรัฐธรรมนูญเดิมทั้งหมด แบบนี้ก็ไม่สามารถแก้ได้เลย
ส่ ว นเรื่ อ งซึ่ ง ประชาชนจะฟ้ อ งตรงต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง
ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยูใ่ นมาตรา 68 และประชาชน
สามารถเลื อ กได้ ว ่ า จะไปฟ้ อ งผ่ า นอั ย การสู ง สุ ด หรื อ ฟ้ อ งตรงต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเกิดการตีความให้ฟ้องตรงต่อศาลได้จึงกลายเป็น
บรรทัดฐาน คนก็ฟอ้ งตรงต่อศาลทัง้ หมด แล้วเขียนมาท�ำไมว่าให้อยั การสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นได้ว่ามันผิดเจตนารมณ์อย่างแน่นอน ซึ่งหลังจาก
ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าตนมีอ�ำนาจรับค�ำร้องที่ยื่นโดยประชาชนโดยตรง
ผลก็ คื อ จะไม่ มี ก รณี ยื่ น ค� ำ ร้ อ งผ่ า นอั ย การสู ง สุ ด อี ก เลย ซึ่ ง สมาชิ ก สภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เขียนให้มอี ยั การสูงสุดขึน้ มากลัน่ กรอง กรณีดงั กล่าว
จึงเป็นเรื่องการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างนิติบัญญัติกับตุลาการ หากเหตุการณ์
แบบนี้เกิดขึ้นในยุโรปหรืออเมริกา ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติรับไม่ได้กับการตีความ
ของตุลาการแบบนี้ เขาก็จะแก้กฎหมายหรือแก้รัฐธรรมนูญโดยใช้อ�ำนาจ
นิติบัญญัติ ดังนั้น สิ่งที่รัฐสภาก�ำลังแก้ไข มาตรา 68 จึงเป็นเรื่องการถ่วงดุล
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ฝ่ายตุลาการ
		 ส่วนที่บอกว่าการแก้ไขมาตรา 68 เป็นการละเมิดอ�ำนาจ
ศาล ฝ่าฝืนค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด เป็นการ
เข้าใจหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจไม่ชดั เจนนัก เพราะนีค่ อื อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั
อ�ำนาจตุลาการถ่วงดุลกัน ซึ่งการแก้ไขไม่มีผลต่อคดีที่จบไปแล้ว แต่มันจะมี
ผลในคดีต่อไป กล่าวคือ มาตรา 68 จะแก้หรือไม่แก้ไม่เกี่ยวกับร่างแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ที่ค้างการโหวตวาระ 3 ในสภา
		 ดังนัน้ จึงมีแนวทางออกกลาง ๆ คือ ให้ฟอ้ งทีอ่ ยั การสูงสุด
ก่อน แล้วก�ำหนดเป็นกรอบเวลาไว้ว่าอัยการสูงสุดต้องพิจารณาให้เสร็จ
ภายใน 60 วัน หรือ 90 วัน จากนัน้ จึงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถา้ อัยการสูงสุด
ไม่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ประชาชนก็ไปฟ้องตรงที่ศาลรัฐธรรมนูญได้
		
		 ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย98 แสดงความเห็นว่า การ
แก้ไขเพิม่ เติมซึง่ มาตรา 291 ก�ำหนดไว้วา่ ถ้าเป็นญัตติทเี่ ปลีย่ นแปลงรูปแบบ
รัฐหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองย่อมท�ำไม่ได้ และที่ส�ำคัญ มาตรา 68
ไม่ ส ามารถใช้ กั บ กรณี ที่ ฝ ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
ก�ำหนดไว้ แต่ใช้กับบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งไม่เหมือนกัน คือ จะใช้ มาตรา 68
เช่น การที่นาย ก. ออกมารณรงค์ป่าวประกาศว่าเรามาเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองกัน กรณีนี้จึงต้องด้วยมาตรา 68 แต่การที่จะมากล่าวหาเพื่อ
ตรวจสอบการแก้ไขนั้น ยืนยันว่าใช้มาตรา 68 ไม่ได้ ฉะนั้นโดยหลักการ
98

พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, ““ดร.พรสันต์” วิพากษ์ 40 สว. เข้าใจมาตรา 68 แค่ไหน ?
ศาลรธน.ต้องระมัดระวัง !!!”, [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2556. แหล่งที่มา http://www.matichon.
co.th/news_detail.php?newsid= 1364979125&grpid=&catid=01&subcatid=0100
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จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะผิดมาตรา และต่อให้ยื่นได้จริง ๆ ก็ไม่
เป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการท�ำหน้าที่ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เช่นนี้ การใช้ มาตรา 68 ที่ผ่านมา ก็มีปัญหา
		 ขณะนี้ มองว่า มาตรา 68 เป็นมาตราที่ถูกยกขึ้นมาอยู่
เหนือทุกมาตราในรัฐธรรมนูญท�ำให้ระบอบกฎหมายผิดเพี้ยนและบิดเบือน
การท�ำงานของสถาบันทางการเมืองล้มระเนระนาด ซึ่งจริง ๆ แล้ว ไม่ใช่
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญด้วยในการตรวจสอบ เพราะถ้าตรวจสอบจริง ๆ
คือ มาตรา 291 เพราะเห็นอยูแ่ ล้วว่าญัตติไม่ใช่การล้มล้างประชาธิปไตย และ
เป็นไปไม่ได้ทรี่ ฐั สภาซึง่ ท�ำหน้าทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดจะเป็นการล้มล้าง
ไปเสียเอง มันจึงไม่สมเหตุสมผล ตอนนี้เราพยายามจะอ้าง “การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่ใช่ความหมายในเชิงรูปแบบ
แต่เป็นการปกป้องระบอบกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างหาก ฉะนั้น หากระบอบ
รัฐธรรมนูญถูกพิทักษ์ไว้ได้ ตัวรัฐธรรมนูญก็ได้รับการพิทักษ์ แต่ของเรามอง
แค่รัฐธรรมนูญ ไม่ถึงระบอบ ฉะนั้นการป้องกันไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ จึงท�ำให้
ระบบรวนไปหมด ภาวะแบบนี้ในเชิงหลักการเรียกว่า “ภาวะที่รัฐธรรมนูญ
ถูกท�ำให้แก้ไขได้ยากกว่าปกติทจี่ ะเป็น” สุดท้ายถ้าท�ำแบบนี้ ก็จะเกิดการเล่น
นอกเกม เพราะเดินเกมตามระบบไม่ได้ แม้รัฐธรรมนูญจะก�ำหนดให้ท�ำได้
แต่ก็มีคนมาบอกว่าผิด
		 ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งระมั ด ระวั ง การที่ รั ฐ สภาก� ำ ลั ง
ด�ำเนินการอยูเ่ ป็นอ�ำนาจของรัฐสภายังไม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แสดงให้เห็นว่า มีความไม่เข้าใจการ
ท�ำงานของรัฐสภา และไม่ได้ท�ำหน้าที่ในการปกป้องอ�ำนาจของรัฐสภา แต่
ยิ่งกลับท�ำให้อ�ำนาจรัฐสภาลดน้อยถอยลงไป โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามา
แทนที่ตรงนี้ เพราะเมื่ออยู่ในอาณาเขตทางการเมือง ก็ต้องให้รัฐสภาจัดการ
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ด�ำเนินต่อไป โดยอาจอภิปราย ตั้งกระทู้ถาม คือ ต้องตรวจสอบกันเองใน
ทางการเมือง และโดยหลักรัฐธรรมนูญ ไม่มีบทบัญญัติไหนที่ให้อ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณากรณีนี้ นอกจากนี้ หากอ้างอิงกับค�ำวินิจฉัยเดิม
ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการยื่ น แก้ ไขรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ฉบั บ ตามค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ที่ 18 - 22/2555 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญออกมาให้ความเห็นว่า ถ้าเป็นการแก้ไข
รายมาตราเป็นอ�ำนาจของรัฐสภา ส่วนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจ
ต้องท�ำประชามติถามประชาชน แต่ตอนนีเ้ ป็นการแก้ไขรายมาตรา ซึง่ รัฐสภา
สามารถด�ำเนินการได้เลย ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ตระหนัก
ถึงอ�ำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรายมาตรา ถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องเพื่อ
พิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ก็จะกลายเป็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญแทรกแซงการใช้อำ� นาจของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
		 นางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล99 อดีตผู้พิพากษา
ศาลฎีกาและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แสดง
ความเห็ น ว่ า รั ฐ ธรรมนูญที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ มี บทบั ญ ญั ติให้ อ� ำ นาจ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตาม มาตรา 291 และ
เมื่อตรวจดูบทบัญญัติมาตรานี้ทุกอนุมาตรา (ตั้งแต่อนุมาตรา 1 จนถึง
อนุ ม าตรา 7) ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว ่ า เมื่ อ การลงมติ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ล่ า วแล้ ว
(หมายถึงกระท�ำตามอนุมาตรา 1 ถึง 6 แล้ว) ให้น�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 150
และมาตรา 151 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตทิ งั้ 3 มาตรา
99

สมลักษณ์ จัดกระบวนพล, “รัฐธรรมนูญมาตรา68, 291 กับศาลรัฐธรรมนูญ”,
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ซึง่ เกีย่ วกับร่างแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแล้ว จะเห็นว่ามีบคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องใน
เรื่ อ งนี้ อ ยู ่ 3 องค์ ก รเท่ า นั้ น คื อ 1. พระมหากษั ต ริ ย ์ 2. รั ฐ สภา
3. นายกรัฐมนตรี บุคคลอื่นหรือสถาบันอื่นนอกจากนี้จึงไม่มีอ�ำนาจที่จะ
เข้ามาเกี่ยวข้อง และนอกจากจะไม่กล่าวถึงอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว และถ้าตรวจดูบทบัญญัตดิ งั กล่าวให้ถถี่ ว้ นจะเห็นว่าไม่มี
การเว้นช่องว่างของระยะเวลาให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบได้เลย
เพราะตามมาตรา 150 บังคับนายกรัฐมนตรีให้ตอ้ งน�ำร่างรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายในยีส่ บิ วันนับแต่
วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตาม
นายกรัฐมนตรีต้องมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 จะรอให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจสอบหรือส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นเดียวกับร่างพระราช
บัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างข้อบังคับตาม
มาตรา 155 ไม่ได้ เพราะมาตรา 291 ไม่ได้ให้อ�ำนาจไว้เหมือนกับที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 154 วรรคสอง ที่บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีระงับการด�ำเนินการ
เพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมี
ค�ำวินิจฉัย
		 ด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวข้างต้นจึงต้องยืนยัน
ว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ�ำนาจวินิจฉัยการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของ
รัฐสภาตามมาตรา 291 ข้อส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ร่างแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญกรณี
แก้ไขทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภานัน้ นายกรัฐมนตรีนำ� ขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ต้องถือว่าร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในพระราชอ�ำนาจที่จะมี
พระบรมราชวินิจฉัยว่าจะทรงลงพระปรมาภิไธยหรือไม่ ฉะนั้น นอกจากจะ
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ไม่ได้อยู่ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังเป็นการมิบังควรที่จะท�ำการ
วินิจฉัย ที่สมควรท�ำคือส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมคืนและไม่รับวินิจฉัย
		 ส�ำหรับประเด็นทีว่ า่ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยโดยใช้มาตรา
68 ได้หรือไม่นั้น เห็นว่า ประการแรก ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจน�ำรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 มาใช้กบั บุคคลหรือพรรคการเมืองในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นการกระท�ำในรัฐสภาตาม มาตรา 291 ซึ่งอยู่ในหมวด 15 ส่วน
มาตรา 68 อยู่ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซึ่งไม่
เกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภา ประการทีส่ อง กระบวนการ
ยืน่ ค�ำร้องไม่ชอบ เพราะการยืน่ ค�ำร้องในกรณีนตี้ อ้ งเสนอเรือ่ งให้อยั การสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเป็นผู้ยื่นค�ำร้อง
		 เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ไม่มีเจตนาให้ผู้ทราบการ
กระท�ำตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง ยื่นค�ำร้องตามมาตรา 68 วรรคสอง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเอง ที่มีความเห็นเพิ่มเติมก็มีแต่เพียงจะให้
เสนอเรื่องให้พนักงานอัยการซึ่งไม่ใช่อัยการสูงสุดได้หรือไม่ แต่ในที่สุดที่
เห็นว่าควรเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจข้อเท็จจริง ซึ่งการที่ไม่ให้อ�ำนาจ
ผู้ทราบการกระท�ำยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่านอัยการสูงสุดนั้น
มีเหตุผลหลายประการ คือ100
		 1. เพื่อให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการยื่น
เรื่องนั้นมามีเหตุมีผลมากน้อยเพียงไร
		 2. ถ้าไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเสียก่อน เรื่อง
ต่างๆ จะไปค้างอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นจ�ำนวนมาก เพราะศาลรัฐธรรมนูญ
100

สมลักษณ์ จัดกระบวนพล, “หลักการตีความกฎหมาย”, [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2556.
แหล่งที่มาhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1356079577&grpid=03
&catid=02&subcatid=0207
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ต้องท�ำหน้าที่ทั้งกลั่นกรองชั้นต้น ทั้งวินิจฉัยสั่งการขั้นสุดท้ายด้วย
		 3. การวินิจฉัยเบื้องต้นอัยการสูงสุดก็จะต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเสียก่อนว่าสมควรจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการหรือไม่
หากการใช้ดุลพินิจอัยการสูงสุดนั้นไม่ถูกใจกระแสสังคม อัยการสูงสุดก็จะ
ต้องปะทะแรงกดดันของกระแสสังคมก่อนศาลรัฐธรรมนูญเป็นการป้องกัน
การวิพากษ์วิจารณ์ศาลเป็นอย่างดี
		 4. เป็นการตีความถูกต้องทั้งตามตัวอักษรที่ปรากฏใน
บทบัญญัตขิ องกฎหมาย และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึง่ ตรวจสอบได้จาก
เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540
และรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550
		 กล่าวโดยสรุปคือ101 หากจะตีความมาตรา 68 วรรคสอง
ว่า ผู้ทราบการกระท� ำจะเลือกเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และยื่นค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการก็ได้ จะต้องตอบ
ค�ำถามต่อไปว่า จะให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงไปเพื่ออะไร และ
เมื่ออัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผลการตรวจสอบแตกต่างจาก
ศาลรัฐธรรมนูญจะท�ำอย่างไรต่อไป จะถือเอาผลการตรวจสอบสถาบันใด
เป็นหลัก ซึ่งแน่นอนก็ต้องถือผลการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลัก
ถ้าเช่นนัน้ จะมีบทบัญญัตใิ ห้เสนอเรือ่ งให้อยั การสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้
เพื่ออะไร ดังนั้น การตีความมาตรา 68 วรรคสอง ว่าผู้ทราบการกระท�ำมี
สิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งมีอ�ำนาจยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย จะตรงกับการตีความของศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่
101

สมลักษณ์ จัดกระบวนพล, “อดีตตุลาการ เห็นต่างกรณีรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68
กับศาลรัฐธรรมนูญ”, [ออนไลน์], 18 ธันวาคม 2556. แหล่งที่มา http://www.matichon.co.th/
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สอดคล้องกับการตีความตามหลักนิติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เจตนารมณ์ของ
สภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ผู ้ ร ่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 68
ตลอดจนแนวบรรทัดฐานค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วางไว้แต่เดิม
ทั้งบทบัญญัติ มาตรา 68 ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสั่งการตามมาตรา 68
วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ เฉพาะกับบุคคล และพรรคการเมืองเท่านั้น
		 การที่มีผู้อ้างว่าผู้ทราบการกระท�ำอาจยื่นค�ำร้องโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยอาศัยรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 นัน้ ฟังไม่ขนึ้ เพราะ
นอกจากความหมายตามตั ว อั ก ษรในบทบั ญ ญั ติ ข องมาตรา 68 และ
มาตรา 212 จะต่างกันแล้ว เจตนารมณ์กต็ า่ งกัน เพราะมาตรา 68 มาตรา 69
มีเจตนารมณ์ในการป้องกันการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งบัญญัติอยู่ในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทย และอยูใ่ นส่วนที่ 13 สิทธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ ส่วนมาตรา 212
บัญญัตอิ ยูใ่ นหมวด 10 ว่าด้วยศาล ส่วนที่ 2 ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ มาตรา
นี้มีเจตนารมณ์เพื่อประกันการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งถูกละเมิดโดย
สามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เอง แต่การเสนอคดีลักษณะนี้ย่อม
ต้องมีข้อจ�ำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้มีคดีความขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป
โดยก�ำหนดให้การเสนอคดีจะท�ำได้เฉพาะในกรณีทไี่ ม่อาจใช้วธิ กี ารอืน่ ตามที่
กฎหมายก�ำหนดไว้แล้วเท่านั้น
		 ส่วนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 อยูใ่ น
หมวด 15 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำตามมาตรา 68 มาตรา 69 และ
มาตรา 212 แต่อย่างใด เพราะการกระท�ำตามมาตรา 291 เป็นการกระท�ำ
โดยรัฐสภาเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องด�ำเนินการไป
ตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในมาตรา 291 อยู่แล้ว หากจะมีความผิดก็จะผิดใน
กรณีไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 291 เท่านัน้ แต่ไม่มที างทีจ่ ะ
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เป็นความผิดตามมาตรา 68 วรรคหนึง่ ซึง่ มีเจตนารมณ์จะป้องกันผูร้ ว่ มสมคบ
คิดกันท�ำการปฏิวัติหรือรัฐประหารไปได้เลย
		
จากผลของค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่
วินิจฉัยว่าตนมีอ�ำนาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะท�ำให้อ�ำนาจตุลาการเข้าไปก้าวล่วงอ�ำนาจ
นิตบิ ญ
ั ญัติ เพราะถ้าศาลมีอำ� นาจเข้าไปวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญ ทั้ง ๆ ที่ผ่านวาระ 3 ไปแล้ว บุคคลที่ไม่ต้องการให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญไม่ว่าฉบับใด ๆ ก็จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ทุกระยะไป ไม่ว่าในวาระ 1 วาระ 2 วาระ 3 ผลแห่งการนี้จึงดูเสมือนว่า
ศาลรัฐธรรมนูญคุมอ�ำนาจในการร่างหรือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นอ�ำนาจของรัฐสภาไว้อย่างเบ็ดเสร็จ
		
นายปิยบุตร แสงกนกกุล102 แสดงความเห็นว่า
ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอ�ำนาจตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา
ของสมาชิกวุฒิสภา และจ�ำเป็นต้องมีอ�ำนาจจ�ำกัดเท่าที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
เพราะค�ำพิพากษามีผลผูกพันทุกองค์กรไม่เช่นนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถ
ขยายอ� ำ นาจการตรวจสอบไปเรื่ อ ย ๆ จนกลายเป็ น องค์ ก รที่ อ ยู ่ เ หนื อ
รัฐธรรมนูญ และในรัฐธรรมนูญไทย ก็ไม่มีมาตราไหนที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าไปตรวจสอบกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ระบบศาลมี 2 แบบ คือ
ระบบศาลแบบกระจายอ�ำนาจ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและระบบศาล
แบบรวมศูนย์อ�ำนาจ เช่น เยอรมนี ออสเตรีย หากพิจารณาระบบศาล
102

กิตติศักดิ์ ปรกติ และปิยบุตร แสงกนกกุล, “เก็บตก กิตติศักดิ์ VS ปิยบุตร : วิกฤต
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ของเยอรมนี ศาลประกาศตัวว่ามีอ�ำนาจตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้
เพราะมีกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญรองรับ และจะตรวจสอบก็ต่อเมื่อมีการ
แก้ไขเสร็จแล้ว มีผลบังคับใช้แล้ว ไม่ใช่เข้าไปตรวจสอบระหว่างกระบวนการ
และจะตรวจสอบเฉพาะว่าขัดกับหลักการระบอบการปกครองแบบสมาพันธรัฐ
หรือไม่
		
ส� ำ หรั บ ประเด็ น รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 68
ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ยกขึ้ น มาใช้ อ ้ า งอ� ำ นาจในการตรวจสอบการแก้ ไข
รัฐธรรมนูญ โดยในตัวบทระบุว่า บุคคลหรือพรรคการเมืองใดจะใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้มิได้นั้น มาตรา 68 พูดถึงบุคคลหรือพรรคการเมือง แต่รัฐสภา
ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นองค์กรของรัฐใช้อ�ำนาจรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับมาตรา 68 เลย ถ้าเป็นบุคคลหรือพรรคใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้าง
การปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจสั่งให้หยุดการกระท�ำนั้น แต่ถ้าเป็น
องค์กรของรัฐใช้อ�ำนาจแย้งกับรัฐธรรมนูญ เราก็มีระบบศาลปกครองมา
ตรวจสอบ ซึ่ ง ไม่ มี ท างที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ จะเข้ า มาตรวจสอบการแก้ ไข
รัฐธรรมนูญตาม มาตรา 68 ได้เลย ถ้าตีความตามตัวอักษร มาตรานี้ก็พูดถึง
คนกับพรรคการเมืองไม่ใช่องค์กรของรัฐ ถ้าตีความตามเจตนารมณ์ มาตรา 68
อยู่ในหมวด 3 ซึ่งพูดถึงสิทธิเสรีภาพ เป็นการป้องกันการใช้สิทธิเสรีภาพมา
ล้มรัฐธรรมนูญ
		
การที่รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการใช้อ�ำนาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญรูปแบบหนึ่ง ไม่ใช่การใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติในการออก
กฎหมาย สมมุติวันข้างหน้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 68 เพื่อตอบโต้

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์

225

ศาล ศาลก็ จะตรวจสอบอีก หรือไม่ และเป็นผู ้มี ส ่ วนได้เ สี ยเองอีก ด้ วย
หากเป็นเช่นนี้ประเทศนี้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เลย นอกจากนี้ กรณีมี
ข้อกังวลว่า หากศาลรัฐธรรมนูญไม่ตรวจสอบการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญก็
จะไม่มีกลไกใดตรวจสอบได้เลยนั้น ระบบการตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญ
ยังมีกลไกอีกประการคือ พระมหากษัตริย์สามารถใช้สิทธิวีโต้ได้ แต่ไม่มี
ข้อไหนบอกว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้
		
นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์103 แสดงความเห็นว่า
มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของ “การใช้สิทธิเสรีภาพ” ซึ่งต่างจาก
การแก้ไข มาตรา 291 อันเป็น “การใช้อ�ำนาจหน้าที่” มาตรา 68 เปิดช่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระท�ำได้ เฉพาะกรณีที่ “ใช้สิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ” เพื่อล้มล้างการปกครองฯ หรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจใน
การปกครองประเทศฯ อย่างผิดวิถีรัฐธรรมนูญเท่านั้น ซึ่ง “การใช้สิทธิ
เสรีภาพ” นั้นย่อมต่างไปจากการกระท�ำที่เป็น “การใช้อ�ำนาจหน้าที่” เช่น
การลงมติสนับสนุนหรือเห็นชอบการแก้ไข มาตรา 291 ตัวอย่าง “การใช้
สิทธิเสรีภาพ” ที่อาจเข้าข่ายการกระท�ำตาม มาตรา 68 อาจมีรูปแบบที่
หลากหลาย เช่ น การแสดงความเห็ น เพื่ อ ยุ ย งให้ มี ก ารล้ ม ล้ า งสถาบั น
พระมหากษัตริย์ หรือการนัดชุมนุมเพือ่ ท�ำให้คณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือศาล
ไม่อาจท�ำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ แต่ข้อส�ำคัญ คือ ผู้กระท�ำได้อ้าง “สิทธิ
เสรีภาพ” เพือ่ ประโยชน์ของตนตามทีต่ นปรารถนาโดยปลอดจากสภาพบังคับ
และจะใช้หรืออ้าง “สิทธิเสรีภาพ” หรือไม่ก็ได้
103

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์, “วีรพัฒน์ ปริยวงศ์: ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตีความ ม.291
หรื อ ไม่ ?”, [ออนไลน์ ] , 18 ธั น วาคม 2556. แหล่ ง ที่ ม า http://prachatai.com/journal/2012/05/40552
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อย่างไรก็ดี การที่สมาชิกรัฐสภาจะเสนอญัตติ หรือ
ออกเสียงลงคะแนน หรือกระท�ำการอื่นที่เกี่ยวกับการแก้ไข มาตรา 291 นั้น
ไม่ถือเป็น “การใช้สิทธิเสรีภาพ” แต่ถือเป็น “การใช้อ�ำนาจหน้าที่” ซึ่งผู้
กระท�ำมิอาจเลือกว่าจะกระท�ำหรือไม่กระท�ำได้เพื่อประโยชน์ของตนตามที่
ตนปรารถนาโดยปลอดจากสภาพบังคับ แต่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ถูกก�ำหนดให้
กระท�ำไปในฐานะส่วนหนึ่งของกลไกตามรัฐธรรมนูญ เช่น หน้าที่ในการเข้า
ประชุมและลงคะแนนตามดุลพินิจภายใต้ มาตรา 122 คือ จะอ้างว่ากระท�ำ
เพื่อตนเองหรือผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้ และจะสงวนการใช้สิทธิเสรีภาพว่าขอไม่รับรู้
ยุ่งเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เช่นกัน เป็นต้น
		
ทั้ ง นี้ การกระท� ำ ที่ เ ป็ น “การใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ”
ตามกฎหมายนั้นแบ่งออกได้โดยหลายวิธีซึ่งมีผลทางกฎหมายที่ต่างกัน
นักทฤษฎีดงั้ เดิมอาจอธิบายโดยแยกเป็นการกระท�ำในทางรัฐธรรมนูญซึง่ ถูก
ก�ำหนดให้ตรวจสอบได้โดยศาลรัฐธรรมนูญ เช่น การตราพระราชบัญญัตติ าม
มาตรา 154 การท�ำหนังสือสัญญาตาม มาตรา 190 ซึ่งต่างจากกระท�ำใน
ทางการเมืองซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้วไม่อาจถูกตรวจสอบโดยศาลได้ แต่เป็น
เรื่องที่ตรวจสอบได้ทางการเมือง เช่น การตรวจสอบการด�ำเนินนโยบาย
ของรัฐบาลโดยรัฐสภา และทฤษฎีการอธิบายดังกล่าวอาจมิได้สมบูรณ์ลงตัว
เสมอไป
		
ข้ อ ที่ ส� ำ คั ญ กว่ า นั้ น คื อ หากมี ก ารตี ค วามว่ า
“การใช้อ�ำนาจหน้าที่” ตามรัฐธรรมนูญ กลายเป็น “การใช้สิทธิเสรีภาพ”
ตามมาตรา 68 ไปเสียแล้ว ก็จะส่งผลแปลกประหลาดท�ำให้อัยการสูงสุด
และศาลรัฐธรรมนูญ กลายเป็นองค์กรที่มีเขตอ�ำนาจล้นพ้น สามารถรับเรื่อง
มาตรวจสอบ สอบสวน วินิจฉัยการใช้อ�ำนาจหน้าที่ได้มากมาย เช่น การใช้
อ�ำนาจของคณะองคมนตรีในการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นผู้ส�ำเร็จราชการแทน
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พระองค์ตาม มาตรา 19 การใช้อำ� นาจของรัฐสภาในการเห็นชอบการประกาศ
สงครามตาม มาตรา 189 หรือแม้แต่การใช้อ�ำนาจของที่ประชุมใหญ่ของ
ศาลฎีกาในการเลือกผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 204 เป็นต้น
		
ยิ่งไปกว่านั้น หาก มาตรา 68 ถูกตีความให้น�ำมาใช้
อ้างได้อย่างพร�่ำเพรื่อ เช่น อ้างเพื่อน�ำอ�ำนาจตุลาการมาตรวจสอบยับยั้ง
การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของผู ้ แ ทนปวงชนในการออกเสี ย งลงมติ ไ ด้ ทุ ก กรณี แ ล้ ว
“สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” นี้เองอาจกลับกลายเป็นสิทธิที่ถูกน�ำมาใช้ในทาง
ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ อันขัดต่อหลักการใช้สิทธิตาม มาตรา 28
อีกด้วย
		
นอกจากนี้ มาตรา 68 ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเฉพาะ “กระท�ำที่ยังไม่เสร็จสิ้น” การกระท�ำที่ตรวจสอบได้ตาม
มาตรา 68 นั้น นอกจากจะต้องเป็น “การใช้สิทธิเสรีภาพ” ดังที่ได้กล่าว
ข้างต้นแล้ว ยังจะต้องเป็น “การกระท�ำที่ยังไม่เสร็จสิ้น” อีกด้วย ทั้งนี้
เพราะมาตรา 68 ได้จ�ำกัดอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญให้มีลักษณะเฉพาะ
ทางกฎหมายว่าเป็นการ “วินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระท�ำ” เท่านัน้ กล่าวคือ
ศาลท�ำได้แต่เพียงสั่งยับยั้ง “สิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้น” มิให้ด�ำเนินการต่อไป
แต่ศาลไม่มีอ�ำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายที่มีผลเป็นการเพิกถอน
การกระท�ำให้เสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น ดังนั้น หากการกระท�ำตามข้อกล่าวหา
คือ การลงมติสนับสนุนการแก้ไข มาตรา 291 ในวาระแรกซึ่งได้จบสิ้นลงไป
แล้ว ก็ย่อมไม่มีกรณีให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาต่อไป และแม้อัยการ
สูงสุดจะยื่นเรื่องไป ศาลก็ไม่มีอ�ำนาจเพิกถอนหรือยกเลิกการกระท�ำของ
สมาชิกรัฐสภาแต่อย่างใด เพราะ มาตรา 68 เพียงแต่ให้อ�ำนาจ “สั่งการให้
เลิกการกระท�ำ” เท่านั้น
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หากให้ยกตัวอย่างที่คงไม่เกิดขึ้นในทางตรงกันข้าม
การกระท� ำ ของพลตรี จ� ำ ลองและพวกที่ เ สนอเรื่ อ งต่ อ อั ย การสู ง สุ ด นั้ น
การกระท�ำนั้นเองก็ถือเป็นการใช้สิทธิซึ่งเป็น “การกระท�ำที่ยังไม่เสร็จสิ้น”
เพราะยังคงถอนเรือ่ งทีเ่ สนอได้ ดังนัน้ หากมีผอู้ นื่ เห็นว่าการใช้สทิ ธิเสนอเรือ่ ง
เพื่อยับยั้งการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ร้ายแรงขนาดเป็นไป
เพื่อล้มล้างการปกครองฯ ก็อาจลองเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งเลิกการเสนอเรื่องดังกล่าวก็เป็นได้ เป็นต้น
		
อนึ่ง แม้การกระท�ำบางอย่างอาจเสร็จสิ้นไปแล้ว
และไม่สามารถถูกตรวจสอบตามช่องทางตาม มาตรา 68 ได้ แต่ก็ยังถูก
ตรวจสอบโดยวิธีการอื่นได้ตามกฎหมาย เช่น โดยอาศัยการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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บทที่ 4

วิเคราะห์เปรียบเทียบทีม่ า โครงสร้าง องค์ประกอบ
และอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับ
ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
ในบทนี้ ผูว้ จิ ยั จะได้ทำ� การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบทีม่ า โครงสร้าง
และองค์ ป ระกอบ รวมถึ ง อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยกั บ
ต่างประเทศ เพื่อที่จะได้ทราบถึงพื้นฐานในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญของ
แต่ละประเทศ รวมทั้งทราบถึงการจัดโครงสร้าง องค์ประกอบ และการ
ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อันจะท�ำให้ทราบองค์รวมหรือ
บริ บ ทเฉพาะของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ล ะประเทศว่ า มี ค วามคล้ า ยคลึ ง
หรือแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส�ำคัญที่จะส่งผลต่อการก�ำหนดบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญในบริบทการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบที่มาของศาลรัฐธรรมนูญไทยและ
ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
ประเทศไทย ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีองค์กรท�ำหน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัยชีข้ าด
ว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ มีพัฒนาการจากความขัดแย้ง
ระหว่างองค์กร โดยเริ่มจากการที่สภาผู้แทนราษฎรตราพระราชบัญญัติ
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อาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ขึ้น เพื่อลงโทษแก่ผู้กระท�ำตามที่กฎหมาย
ฉบับนี้ก�ำหนดว่าเป็นอาชญากรสงคราม ไม่ว่าการกระท�ำนั้นกระท�ำก่อน
หรือหลังกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับก็ตาม ซึ่งต่อมาเมื่อมีการจับกุมบุคคลมา
ด�ำเนินคดีได้มีค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1/2489 ตัดสินว่า พระราชบัญญัติ
อาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 เฉพาะบทที่บัญญัติลงโทษการกระท�ำก่อน
วันใช้กฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นโมฆะ โดยศาลฎีกาได้ยืนยันถึง
อ�ำนาจของตนในการพิพากษาว่ากฎหมายของรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญ
อันท�ำให้สมาชิกรัฐสภาผู้แทนราษฎรสมัยนั้นไม่พอใจและออกมาโต้แย้ง
การใช้อ�ำนาจของศาลฎีกาที่ล่วงล�้ำเข้ามาในหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรใน
การตีความรัฐธรรมนูญ จนน�ำไปสู่การเสนอญัตติให้สภาตีความเรื่องอ�ำนาจ
หน้ า ที่ ข องสภาผู ้ แ ทนราษฎรว่ า อ� ำ นาจในการตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 เป็นอ�ำนาจเด็ดขาดของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต่อมา
เพือ่ เป็นการยุตขิ อ้ ขัดแย้งระหว่างศาลและสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2489 ก�ำหนดให้มีองค์พิเศษท�ำหน้าที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ องค์กรพิเศษที่
เกิดขึน้ ใหม่นนี้ เี้ รียกว่า “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” หลังจากนัน้ รัฐธรรมนูญ
ฉบับต่อ ๆ มาก็ได้บญ
ั ญัตจิ ดั ตัง้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมาเป็นระยะ ในทีส่ ดุ
เมื่อคราวร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ท่ามกลางกระแสปฏิรูปทาง
การเมือง ความตื่นตัวในเรื่องสิทธิและเสรีภาพและการตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจรัฐ ประกอบกับพัฒนาการจากการทีเ่ คยมีองค์กรวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ
อย่างคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมาก่อน จึงได้มีการบัญญัติให้มีการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 แต่ต่อมา
ศาลรัฐธรรมนูญก็สิ้นสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ตาม
ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
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ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 3 เมื่อครั้งรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้ก่อตั้ง
ให้มีศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง
จากวิวัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดตั้ง
องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีว่ นิ จิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญของประเทศไทยนัน้ เกิดจากปัญหา
ในระยะแรกที่มีการโต้แย้งกันในเรื่องอ�ำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญว่า
องค์กรใดเป็นผู้มีอ�ำนาจในการตีความ อย่างไรก็ดีความพยายามในการ
ประนีประนอมหรือแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าวจึงน�ำมาซึง่ การจัดตัง้ องค์กรใน
รูปแบบ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จนกระทัง่ น�ำมาสูก่ ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ในที่สุด ซึ่งนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้ผ่านการมีองค์กร
วิ นิ จ ฉั ย คดี รั ฐ ธรรมนู ญ มาแล้ ว ทุ ก รู ป แบบ ทั้ ง รู ป แบบของศาลยุ ติ ธ รรม
สภาผู้แทนราษฎร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
ประเทศฝรั่งเศส คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสนั้น
ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของนักปราชญ์นาม ซิเอเยส์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอแนวคิดให้มี “ลูกขุนรัฐธรรมนูญ” (jurie
constitutonnari) ขึ้นเพื่อท�ำหน้ าที่เป็นหลักประกันความเป็นเอกสาร
ทางการเมืองสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั่นเอง โดยเห็นว่าสมควรที่จะมีองค์กร
หรืออ�ำนาจใดอ�ำนาจหนึง่ สามารถยกเลิกเพิกถอนการกระท�ำหรือกฎหมายที่
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ ดังนั้น จึงได้มีการเสนอให้จัดตั้งลูกขุน
รัฐธรรมนูญขึน้ มาในรูปแบบของคณะกรรมการพิเศษ (ad hoc) แยกต่างหาก
จากศาลยุติธรรม ท�ำหน้าที่ควบคุมกฎหมายและการกระท�ำต่าง ๆ มิให้ขัด
รั ฐ ธรรมนู ญ อย่ า งไรก็ ต าม แนวคิ ด ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
เมือ่ นายพลนโปเลียน โบนาปาร์ต ท�ำการรัฐประหารในปี ค.ศ. 1799 และ
ได้มกี ารจัดตัง้ “สภาเซนาร์พทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ” (sénat conservateur) ขึน้
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ตามแนวความคิดของ ซิเอเยส์
ระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขดั รัฐธรรมนูญหายไปจากรัฐธรรมนูญ
ฝรัง่ เศสระยะหนึง่ จนกระทัง่ ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1946 ได้มกี ารบัญญัติ
ไว้ในหมวด 11 ของรัฐธรรมนูญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
โดยในมาตรา 91 ก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการรัฐธรรมนูญ” (comité
constitutionel) ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบว่า ร่างกฎหมายทีผ่ า่ นการพิจารณาของ
รัฐสภามีผลเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากพบว่ามีบทบัญญัตทิ ี่
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็จะต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาใหม่
รัฐธรรมนูญฉบับต่อมา คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 อันเป็นฉบับ
ทีใ่ ช้อยูจ่ นกระทัง่ ปัจจุบนั ซึง่ เกิดขึน้ มาจากความล้มเหลวในระบบการเมืองการ
ปกครองและเศรษฐกิจของประเทศฝรัง่ เศส รัฐสภาในขณะนัน้ จึงได้ตรากฎหมาย
มอบอ�ำนาจในการบริหารประเทศให้นายพล Charles de GAULLE พร้อมทัง้
มอบอ�ำนาจในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพือ่ แก้ปญ
ั หาของประเทศให้ดว้ ย
แนวคิ ด ในการให้ มี ก ารควบคุ ม กฎหมายมิ ใ ห้ ขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
แม้ผรู้ า่ งรัฐธรรมนูญจะเห็นด้วยกับหลักทีก่ ล่าวในเบือ้ งต้นว่า เนือ่ งจากกฎหมาย
คือการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชนจึงไม่สามารถควบคุม
กฎหมายทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูแ้ ทนปวงชนได้กต็ าม แต่การควบคุม “ร่างกฎหมาย”
ทีย่ งั ไม่มกี ารลงนามโดยประมุขของรัฐและยังไม่ประกาศใช้มใิ ห้ขดั รัฐธรรมนูญ
นัน้ สามารถกระท�ำได้โดยไม่ขดั กับหลักทีก่ ล่าวมาแล้ว ดังนี้ จึงมีการบัญญัตถิ งึ
เรือ่ งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutionnel) ของฝรัง่ เศสที่
ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ โดยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรัง่ เศสฉบับปี ค.ศ. 1958 นี้
ก�ำหนดให้เป็นองค์กรพิเศษมีลักษณะเป็นองค์กรทางการเมือง (organe
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politique) และจัดตัง้ ขึน้ ในรูปแบบของ “คณะกรรมการทีม่ คี วามเป็นกลาง”
มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครอง
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยวัตถุประสงค์หลักของผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว คือ ต้องการให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่
ควบคุมมิให้อ�ำนาจนิติบัญญัติลุกล�้ำฝ่ายบริหารมากกว่าการควบคุมไม่ให้
ผู้ปกครองประเทศใช้อ�ำนาจเกินขอบเขตมากกว่าทีจ่ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์กรที่
เป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งผลจากวัตถุประสงค์และ
รูปแบบในการจัดตัง้ ดังกล่าวนีเ้ องทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดโครงสร้าง
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประเทศเยอรมนี การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐของ
เยอรมนี เ ป็ น ผลมาจากการศึ ก ษาประสบการณ์ อั น ผิ ด พลาดในการจั ด
โครงสร้างของรัฐยุคที่ผ่าน ๆ มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับไวมาร์ (ค.ศ. 1919) อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ฮิตเลอร์ใช้เพื่อเป็นบันได
ไปสู่อ�ำนาจเผด็จการอย่างเบ็ดเสร็จ จากประสบการณ์ดังกล่าว การก�ำหนด
โครงสร้างของรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศเยอรมนี ผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญจึงได้ตัดสินใจก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์เป็นองค์กรที่ท�ำ
หน้าที่ปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญตลอดจนหลักการต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญ
รวมถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยปัญหาพื้นฐานของ
การจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีนนั้ มีปญ
ั หาพืน้ ฐานอยูท่ แี่ นวความคิด
2 แนวความคิด ตามแนวความคิดแรก เห็นว่า การวินิจฉัยในเรื่องทาง
การเมืองนั้นเป็นเรื่องขององค์กรในทางการเมือง ดังนั้นเรื่องที่มีลักษณะ
ดังกล่าวนีจ้ งึ ไม่ควรให้อยูใ่ นอ�ำนาจการวินจิ ฉัยขององค์กรศาล แนวความคิดแรก
นี้เป็นแนวความคิดของบิสมาร์คและนักนิติศาสตร์ของเยอรมนีในยุคก่อน ๆ
จ�ำนวนมาก ส่วนอีกแนวคิดหนึ่ง เห็นว่า ปัญหาในทางรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็น
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ปัญหาในทางกฎหมายเช่นกัน เพราะฉะนั้นปัญหาดังกล่าวนี้ย่อมเป็นปัญหา
ที่อาจได้รับการวินิจฉัยโดยองค์กรศาลได้ ตามแนวความคิดนี้เห็นว่าควรจะ
ขยายอ�ำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่าง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (รัฐบาลของสหพันธ์ องค์กรนิติบัญญัติ เป็นต้น)
และให้มอี ำ� นาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายด้วย
และยังเห็นว่า ปัญหาในทางรัฐธรรมนูญควรได้รับการพิจารณาโดยองค์กร
ศาล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางเพื่อท�ำให้การตีความและการคุ้มครอง
รัฐธรรมนูญมีความเป็นกลาง ซึ่งการตัดสินใจของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันของเยอรมนีที่บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นนั้นเป็นการเชื่อมโยง
กับประสบการณ์ในทางประวัติศาสตร์หลายประการ การขยายอ�ำนาจให้
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์มีอ�ำนาจอย่างกว้างขวางนั้นมีความมุ่งหมายเพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทีม่ อี ำ� นาจในการวินจิ ฉัยบรรดาข้อพิพาทระหว่าง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหลักประการส�ำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การ
ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์มีอ�ำนาจอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมี
ศาลรัฐธรรมนูญมาในประวัตศิ าสตร์ของเยอรมนีและหากจะเปรียบเทียบกับ
รัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ แล้ว ก็อาจกล่าวได้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
มีอ�ำนาจกว้างกว่าบรรดาศาลรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ การที่ผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญปัจจุบันของเยอรมนีได้ตัดสินเช่นนั้นก็เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์เป็นองค์กรที่มีบทบาทส�ำคัญในการขัดขวางอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นต่อหลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) หลักประชาธิปไตยและหลัก
เสรีภาพซึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีความมุ่งหวังว่าประวัติศาสตร์ของเยอรมนีจะ
ไม่ย้อนรอยดังเช่นการใช้รัฐธรรมนูญไวมาร์ในยุคของฮิตเลอร์นั่นเอง
ประเทศออสเตรีย ศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรียมีพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานเมื่อเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญของ
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ประเทศอื่น ๆ ในโลก โดยปรากฏเหตุผลส�ำคัญในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวมาจาก
ค�ำเสนอแนะของ Hans Kelsen นักกฎหมายรัฐธรรมนูญผู้มีชื่อเสียงของ
ออสเตรียทีต่ อ้ งการหลีกเลีย่ งปัญหาทีจ่ ะเกิดจากการรับเอาระบบการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลยุติธรรมตามระบบของ
สหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ในออสเตรียซึง่ มีระบบกฎหมาย ระบบศาลและแนวคิด
บางอย่างที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกาอย่างมาก โดยสรุปปัญหาเหล่านั้นคือ
ประการแรก ความแตกต่างในเรื่องระบบกฎหมาย ในระบบกฎหมาย Civil
Law ที่ใช้อยู่ในออสเตรียนั้นไม่มีหลักการว่าด้วยค�ำพิพากษาบรรทัดฐาน
(stare decisis) ที่ผูกพันศาลล่างให้ต้องตัดสินตามค�ำวินิจฉัยศาลสูงเคยวาง
หลักไว้อย่างทีม่ อี ยูใ่ นระบบกฎหมาย Common Law ทีใ่ ช้อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
ในระบบกฎหมาย Civil Law นั้นไม่ถือว่าค�ำพิพากษาศาลสูงเป็นบ่อเกิดของ
กฎหมายอย่างในระบบ Common Law แต่นั่นเป็นเพียงตัวอย่างการใช้
กฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นบ่อเกิดของกฎหมายเท่านั้น การปรับ
บทบัญญัติของกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงย่อมเป็นดุลพินิจโดยอิสระของ
ผูพ้ พิ ากษาทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นแต่ละคดี ดังนัน้ ในทางทฤษฎีจะต้องถือว่าค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลไม่ว่าจะเป็นศาลใดย่อมถูกกลับแก้ได้เสมอหากปล่อยให้อ�ำนาจใน
การพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายกระทบอยู่
ตามศาลต่าง ๆ ก็อาจก่อให้เกิดผลทีไ่ ม่นา่ พึงปรารถนาขึน้ คือความไม่แน่นอน
ของค�ำวินจิ ฉัย ประการทีส่ อง ความแตกต่างในเรือ่ งระบบของศาล ออสเตรีย
ใช้ระบบศาลคู่ (dual system) กล่าวคือ นอกจากศาลซึ่งมีเขตอ�ำนาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง คดีอาญา ตามปกติแล้ว ยังมีศาลซึ่งมีเขตอ�ำนาจ
ในการพิจารณาคดีอนื่ ๆ แยกต่างหากอีกโดยลักษณะทีแ่ ต่ละศาลอิสระจากกัน
มีระบบศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเป็นระบบของตนเอง ดังนัน้ การก�ำหนดให้
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ศาลใดศาลหนึ่งมีอ�ำนาจเด็ดขาดเพียงศาลเดียวก็ดูจะเป็นทางที่ไม่เหมาะสม
เพราะอาจเกิดความไม่เท่าเทียมกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือการจัดตั้งองค์กร
พิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะและให้มีสถานะเหนือกว่าศาลทั้งหมดที่มีอยู่แล้วและ
ก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยขององค์กรนี้มีผลผูกพันให้ศาลทั้งหลายต้องถือตาม
ปัญหาความไม่แน่นอนของค�ำวินจิ ฉัยจึงจะหมดไป ประการสุดท้าย นอกจาก
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปัญหาทางทฤษฎีอีกประการหนึ่ง คือ ในทัศนะ
ของเคลเซ่น (Kelsen) นั้นค�ำวินิจฉัยที่กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลท�ำให้ไม่อาจน�ำเอากฎหมายฉบับนัน้ มาใช้บงั คับได้ยอ่ ม
ไม่ตา่ งอะไรกับการทีฝ่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตอิ อกกฎหมายฉบับใหม่มายกเลิกกฎหมาย
ฉบับนั้น ทั้งนี้ก็คืออ�ำนาจนิติบัญญัติชนิดหนึ่งเรียกว่า อ�ำนาจนิติบัญญัติใน
ทางลบ (negative-legislation) จึงไม่สมควรที่จะมอบหมายให้เป็นอ�ำนาจ
ของศาลยุติธรรม เพราะจะขัดกับหลักการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจ แต่เคลเซ่น
เองก็ยอมรับว่า องค์กรที่จะท�ำหน้าที่นี้ต้องเป็นอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติซึ่ง
เป็นผู้ตรากฎหมายขึ้นเองจึงเสนอให้มีการตั้งศาลพิเศษขึ้นดังกล่าว
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงน�ำมาซึ่งการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
ออสเตรียในเวลาต่อมาและระบบศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรียที่ตั้งขึ้นใหม่
นี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นแม่แบบของศาลรัฐธรรมนูญในหลายประเทศทั่วโลก
เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อิตาลี ตุรกี สเปน หรือโปรตุเกส เป็นต้น
ประเทศตุรกี จัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในรูปแบบของ
“ศาล” ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1961 โดยได้รับอิทธิพลจากการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี อิตาลี ยูโกสลาเวีย และออสเตรีย
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. 1982 รัฐธรรมนูญ
ก็ยังคงก�ำหนดให้มีองค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ท�ำ
หน้าที่เป็นองค์กรในการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
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จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บที่ ม าของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง
ศาลรัฐธรรมนูญไทย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรัง่ เศส ศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย และศาลรัฐธรรมนูญตุรกี พบว่า
ศาลรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศนั้น มีเหตุผลและความจ�ำเป็นในการ
จัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กรณี
ของประเทศไทยจะเห็นได้ว่า แนวคิดแรกเริ่มนั้นเกิดจากปัญหาการขัดแย้ง
กันระหว่างฝ่ายรัฐสภากับฝ่ายศาลว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ�ำนาจในการวินิจฉัย
ปัญหาทางรัฐธรรมนูญ ประเด็นอ�ำนาจในการวินิจฉัยปัญหาทางรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวนี้ ได้รับการถกเถียงและโต้แย้งด้วยเหตุผลทางวิชาการพอสมควร
จนน�ำมาสู่การจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นการลดความขัดแย้ง
ระหว่างฝ่ายรัฐสภากับฝ่ายศาล จนน�ำมาสูก่ ารจัดตัง้ องค์กรทีม่ อี ำ� นาจในการ
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในรูปแบบ “ศาล” ในที่สุด ส่วนคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสนั้น เป็นผลมาจากแนวคิดทางปรัชญาและกฎหมายที่
ต้องการคุม้ ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมิให้กฎหมายทีต่ รา
ขึ้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ โดยมุ่งหมายที่จะจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญให้มลี กั ษณะเป็นองค์กรทางการเมือง เพือ่ รักษาดุลยภาพระหว่าง
อ�ำนาจมิให้เกิดการรุกล�้ำอ�ำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งยัง
แก้ไขและประนีประนอมปัญหาทางการเมืองนัน่ เอง การจัดตัง้ องค์กรวินจิ ฉัย
คดีรฐั ธรรมนูญของฝรัง่ เศสจึงได้รบั การจัดตัง้ ในรูปแบบของ “คณะกรรมการ”
ส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีซงึ่ ถือว่าเป็นแม่แบบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการจัดตัง้
ศาลรัฐธรรมนูญของไทยนัน้ จะพบเหตุผลส�ำคัญคือ การจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ของเยอรมนีเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความหวาดระแวงการ
ใช้อ�ำนาจที่เกิดขอบเขตของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อ�ำนาจไปใน
ทางเผด็จการ ดังนั้น จึงต้องมีองค์กรในรูปแบบศาลขึ้นมาเพื่อถ่วงดุลการใช้
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อ�ำนาจมิให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติใช้อ�ำนาจเกินขอบเขต แต่ในกรณี
ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียซึ่งเป็นศาลรัฐธรรมนูญแห่งแรกของโลกนั้นจะ
เห็นได้ว่า เหตุผลในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็เพื่อแก้ไขปัญหาหลักจาก
ความแตกต่างในระบบกฎหมาย ระบบศาล ซึ่งการตีความรัฐธรรมนูญส่งผล
กระทบต่อความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมาย อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งหลักการ
แบ่งแยกการใช้อำ� นาจ สุดท้ายคือ ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีทไี่ ด้รบั การจัดตัง้ ตาม
แนวคิดและอิทธิพลจากการจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี อิตาลี ยูโกสลาเวีย
และออสเตรีย เพื่อที่จะมีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญนั่นเอง

4.2 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยและศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
โครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญมีส่วนส�ำคัญต่อการ
ใช้อำ� นาจของศาลรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากเป็นการก�ำหนดรูปแบบของตัวองค์กร
ผู้ใช้อ�ำนาจ ซึ่งถือเป็นการควบคุมและจัดสรรอ�ำนาจภายในองค์กร โดยจาก
การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญไทยและศาล
รัฐธรรมนูญต่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่า ศาลรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศมี
การจัดโครงสร้างและองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
ประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีโครงสร้างเป็นศาลทีม่ ลี ำ� ดับชัน้ เดียว อันประกอบ
ด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก
8 คน รวมเป็น 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของ
วุฒิสภา โดยที่มาของตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คนประกอบด้วย
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ผู ้ พิ พ ากษาในศาลฎี ก าซึ่ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ไม่ ต�่ ำ กว่ า ผู ้ พิ พ ากษาศาลฎี ก า
ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จ�ำนวน 3 คน
ศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวน 3 คน ตุลาการในศาลปกครอง
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
สูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวน 2 คน
ศาลปกครองสู
งสุดซโดยวิ
ธีลงคะแนนลั
บ จ�ำนวน
คนอย่ผูางแท้
้ทรงคุ
วุฒิสรับาขา
ผู้ทรงคุ
ณวุฒิสาขานิติศาสตร์
ึ่งมีความรู
้ความเชี่ยวชาญทางด้
านนิติศ2าสตร์
จริงณ
และได้
เลือกตาม
นิ
ต
ิ
ศ
าสตร์
ซ
่
ึ
ง
มี
ค
วามรู
้
ค
วามเชี
่
ย
วชาญทางด้
า
นนิ
ต
ิ
ศ
าสตร์
อ
ย่
า
งแท้
จ
ริ
ง
และได้
มาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
รับเลืออกตามมาตรา
206 ่ยของรั
ฐธรรมนู
ญ จ�หำารราชการแผ่
นวน 2 คน
ณวุฒรับิ เลือก
สังคมศาสตร์
ื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี
วชาญทางด้
านการบริ
นดินและผู
อย่างแท้้ทจรงคุ
ริงและได้
สาขารั206ฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความ
ตามมาตรา
ของรัฐธรรมนู
ญ จํานวน 2 คน
เชีย่ วชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รบั เลือกตาม
มาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 2 คน

ตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คนประกอบด้วย ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวน 9 คน

ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
จํานวน 3 คน

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
จํานวน 2 คน

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
จํานวน 2 คน

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
จํานวน 2 คน

แผนภาพแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญไทย

แผนภาพแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญไทย

ประเทศฝรัง่ เศส โครงสร้างของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรัง่ เศส
นั้นแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานและความขัดแย้งในตัวเอง กล่าวคือ การ
แต่งตัง้ บุคคลใดให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นดุลพินจิ ของ
ประเทศฝรั่งเศส โครงสร้างของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนั้นแสดงให้เห็นถึงการผสมผสาน
ผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ แต่เมือ่ แต่งตัง้ ไปแล้วตุลาการรัฐธรรมนูญก็จะมีความอิสระ
และความขัดแย้งในตัวเอง กล่าวคือ การแต่งตั้งบุคคลใดให้ดํารงตําแหน่งเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นเป็น
อย่างแท้จริงในการท�ำงานและไม่อยู่ภายใต้อาณัติของผู้แต่งตั้ง เนื่องมาจาก

ดุลพินิจของผู้มีอํานาจแต่งตั้ง แต่เมื่อแต่งตั้งไปแล้วตุลาการรัฐธรรมนูญก็จะมีความอิสระอย่างแท้จริงในการ
ทํางานและไม่อยู่ภายใต้อาณัติของผู้แต่งตั้ง เนื่องมาจากการกําหนดสถานะและวาระการดํารงตําแหน่งที่
เหมาะสม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 และรัฐกําหนดฉบับที่ 58 – 1067 ลงวันที่ 7

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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การก�ำหนดสถานะและวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งรัฐธรรมนูญ
135
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 และรัฐก�ำหนดฉบับที่ 58 – 1067
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1758 ก�ำหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศส
ะเภท ประเภทแรก
คือาตุงประกอบด้
ลาการรัฐธรรมนู
ที่มาจากการแต่
จํานวน 9 คนคืโดยได้
ับการคัดเลือกจาก
มีโครงสร้
วยตุลญาการ
2 ประเภทงตั้งประเภทแรก
อ ตุลราการ
ค์กรสูงสุด 3 องค์
กร คือ ญประธานาธิ
บดีแห่งงสาธารณรั
้แต่งโดยได้
ตั้ง 3 คน
้แทนราษฎรเป็นผู้
รัฐธรรมนู
ที่มาจากการแต่
ตั้งจ�ำนวนฐเป็9นผูคน
รับประธานสภาผู
การคัดเลือกจาก
ตั้ง 3 คน และประธานวุ
้งอีก 3 คน บประเภทที
่สอง คือฐเป็ตุลนาการรั
องค์กรสูงสุฒดิส3ภาเป็
องค์นกผูร้แคืต่องตัประธานาธิ
ดีแห่งสาธารณรั
ผู้แต่งฐตัธรรมนู
้ง 3 คนญโดยตําแหน่ง
ประธานสภาผู
ทนราษฎรเป็
ต่งตัารงตํ
้ง 3าแหน่
คน งและประธานวุ
ิสภาเป็
าวคือ กฎหมายกํ
าหนดให้อดี้ตแประธานาธิ
บดีนทผูุก้แคนดํ
เป็นตุลาการรัฐฒธรรมนู
ญ นซึ่งจะเห็นได้ว่า
ผู้แต่งตั้งลอีาการรั
ก 3 คน
ประเภทที
่สอง บคือํอานาจทางการเมื
ตุลาการรัฐธรรมนู
ำแหน่
ค์ประกอบของคณะตุ
ฐธรรมนู
ญเชื่อมโยงกั
องอย่ญาโดยต�
งชัดเจน
อันงเป็นผลมาจาก
าวคือในการจั
กฎหมายก�
หนดให้อดีตประธานาธิบดีทุกคนด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
วคิดและวัตถุปกล่
ระสงค์
ดตั้งนั่นำเอง
ตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว ่ า องค์ ป ระกอบของคณะตุ ล าการ
รัฐธรรมนูญเชื่อมโยงกับอ�ำนาจทางการเมืองอย่างชัดเจน อันเป็นผลมาจาก
แนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนั่นเอง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

ตุลาการรัฐธรรมนูญโดยตําแหน่ง

จากการแต่งตั้ง จํานวน 9 คน

(อดีตประธานาธิบดีทุกคน)

ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง จํานวน 3 คน
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แต่งตั้ง จํานวน 3 คน
ประธานวุฒิสภาแต่งตั้ง จํานวน 3 คน
แผนภาพแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส

แผนภาพแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์
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ประเทศเยอรมนี โครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมนีนั้น ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีมีโครงสร้างประกอบด้วย
ตุลาการจ�ำนวน 16 คน ได้รับการจัดตั้งให้มี 2 องค์คณะ ๆ ละ 8 คน
ในแต่ละองค์คณะจะต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหพันธ์
3 คน เพื่อให้แต่ละองค์คณะมีผู้พิพากษาอาชีพที่มีประสบการณ์สูงอยู่ใน
แต่ละองค์คณะ โดยแต่ละองค์คณะมีอ�ำนาจวินิจฉัยคดีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เพื่อสร้างความช�ำนาญในการวินิจฉัยคดีแต่ละประเภท อีกทั้งยังมีการ
ก�ำหนดให้มีองค์คณะกลั่นกรองเพื่อตรวจสอบคดีในเบื้องต้นเพื่อลดจ�ำนวน
คดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลและก�ำหนดให้มีองค์คณะร่วมกัน
หรืออาจเรียกว่า “ที่ประชุมใหญ่” เพื่อเป็นกลไกในการพิจารณาประเด็น
ปั ญ หาส� ำ คั ญ ที่ อ งค์ ค ณะใดองค์ ค ณะหนึ่ ง เห็ น ควรน� ำ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
ร่วมกันของทั้งสององค์คณะช่วยกันพิจารณาวินิจฉัยอีกด้วย นอกจากนี้
ในเรื่องขององค์ประกอบของตุลาการยังมีการก�ำหนดให้สภาผู้แทนราษฎร
แห่งสหพันธ์และสภาสูงแห่งสหพันธ์ตา่ งท�ำหน้าทีเ่ ลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายละครึ่งองค์คณะ ซึ่งท�ำให้การพิจารณาวินิจฉัยภายในแต่ละองค์คณะมี
ลักษณะของความเท่าเทียมกันและมีความสมดุลในเรือ่ งของสัดส่วนตุลาการ
ที่มาจากฝ่ายต่าง ๆ

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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องค์คณะแรก

องค์คณะที่สอง

ตุลาการ จํานวน 8 คน

ตุลาการ จํานวน 8 คน

สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์

สภาสูงแห่งสหพันธ์

* ในแต่ละองค์คณะก�ำหนดให้ต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาจากศาลสูงแห่งสหพันธ์ จ�ำนวน 3 คน
แผนภาพแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี

* ในแต่ละองค์คณะกําหนดให้ต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาจากศาลสูงแห่งสหพันธ์ จํานวน 3 คน

ประเทศออสเตรีย ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียได้รบั การจัดตัง้ ให้มเี พียง
องค์คณะเดียว ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน รองประธานศาล
รัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการอื่นอีก 12 คน รวมเป็น 14 คน นอกจากนี้
ยังก�ำหนดให้มตี ลุ าการส�ำรองอีก 6 คน โดยตุลาการทัง้ หมด คือ ตุลาการศาล
ประเทศออสเตรี
ศาลรัลฐาการส�
ธรรมนูญ
ออสเตรีรับยการแต่
ได้รับการจั
ตั้งให้มีเพียงองค์บคดีณะเดี
รัฐธรรมนูญยและตุ
ำรองได้
งตั้งดจากประธานาธิ
แห่งยว ประกอบด
ประธานศาลรัสาธารณรั
ฐธรรมนูญฐ 1ซึ่งคน
รองประธานศาลรั
และตุลฐาการอื
อีกอ12
ที่มาของตุ
ลาการศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ1นัคน
้น คณะรั
มนตรี่นจะต้
ง คน รวมเป็น
คน นอกจากนี
ยังอกํกมาจากผู
าหนดให้ม้ทีตรงคุ
ุลาการสํ
โดยตุข้ลาาการทั
้งหมด
คือ ตุลาการศาลรั
คัด้ เลื
ณวุฒารองอี
ิที่เป็นกผู6้พิพคนากษา
ราชการฝ่
ายปกครอง
และ ฐธรรมนูญแ
ศาสตราจารย์
คณะนิ
ติศาสตร์ในมหาวิ
ยเป็นประธานศาลรั
ญ ฐธรรมนูญ น
ตุล าการสํ า รองได้
รั บ การแต่
งตั้ ง จากประธานาธิ
บ ดีทแยาลั
ห่ ง สหพั
ธ์ ซึ่ ง ที่ ม าของตุฐลธรรมนู
าการศาลรั
ฐธรรมนู
ญ ณตุลวุฒาการศาลรั
6 คน และตุ
ลาการและศาสตราจา
คณะรัฐมนตรีรองประธานศาลรั
จะต้องคัดเลือกมาจากผู
้ทรงคุ
ิที่เป็นผู้พิพฐธรรมนู
ากษา ข้ญาราชการฝ่
ายปกครอง
ส�ำรองอี
ก 3ทยาลั
คน ยเป็
ส่วนนสภาผู
้แทนราษฎรแห่
ฐ (Nationalrat)
คณะนิติศ าสตร์
ในมหาวิ
ประธานศาลรั
ฐธรรมนูงญสาธารณรั
รองประธานศาลรั
ฐธรรมนู ญ ตุ ลาการศ
จะเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน และตุลาการส�ำรอง
รัฐธรรมนูญ 6 คน และตุลาการสํารองอีก 3 คน ส่วนสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ (Nationalrat) จะเส
2 คน และสภาสูงแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตุลาการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ 3 คน และตุ ล าการสํ า รอง 2 คน และสภาสู ง แห่ ง สหพั
ศาลรัฐธรรมนูญ 3 คนและตุลาการส�ำรอง 1 คน
แผนภาพแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี

(Bundesrat) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คนและตุลาการสํารอง 1 คน
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ประธาน 1

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสํารอง

จํานวน 14 คน

จํานวน 6 คน

รองประธาน 1

6

3

3

3

2

1

ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี คั ด เ ลื อ ก

ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร แ ห่ ง

สภาสูงแห่งสาธารณรัฐ เสนอ

ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น ผู้ พิ พ ากษา

สาธารณรัฐ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตุลาการศาล

ข้ า ราชการฝ่ า ยปกครอง และ

เป็ น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ

รัฐธรรมนูญ 3 คนและตุลาการ

ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ใน

3 คน และตุ ล าการสํ า รอง

สํารอง 1 คน

มหาวิทยาลัย เป็นประธานศาล

2 คน

รั ฐ ธรรมนู ญ รองประธานศาล
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ตุ ล า ก า ร ศ า ล
รัฐธรรมนูญ 6 คน และตุลาการ

แผนภาพแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย

แผนภาพแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย

ประเทศตุรกี ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีประกอบด้วยตุลาการจ�ำนวน 17 คน
ซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมาจากการคัดเลือก
ประเทศตุรกี ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีประกอบด้วยตุลาการจํานวน 17 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยสภา
โดยประธานาธิบดี การคัดเลือกตุลาการโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น
นิ ติบัญญั ติแ ห่ง ชาติ แ ละมาจากการคั ดเลื อกโดยประธานาธิ บ ดี การคัด เลือกตุ ล าการโดยสภานิติ บัญญั ติ
จะท�ำการคัดเลือกตุลาการจ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย 2 คน ที่มาจากการ
แห่งชาตินั้น จะทําการคัดเลือกตุลาการจํานวน 3 คน ประกอบด้วย 2 คน ที่มาจากการเสนอรายชื่อจากศาล
เสนอรายชืจะเสนอรายชื
่อจากศาลภาษี
จะเสนอรายชื
่อจ�งำดันวน
3 รายชื
ต่อวนนี้
ภาษี โดยศาลภาษี
่อจํานวนโดยศาลภาษี
3 รายชื่อต่อการคั
ดเลือก 1 ตําแหน่
งนั้น การคั
ดเลือ่อกในส่
การคั
เลือก 1 ่อต�จํำานวน
แหน่6งรายชื
ดังนั่อ้นเพื่อการคั
ดเลืติบอัญกในส่
ศาลภาษี
จึงต้อดงเสนอรายชื
ให้สภานิ
ญัติแห่วงนนี
ชาติ้ศ
คัดาลภาษี
เลือกให้เจหลืึงต้อ อ2งเสนอ
คน และอีก
รายชื่อจ�ำนวน่อผู้เป็6นทนายความอิ
รายชื่อ เพืสระที
่อให้่มสีประสบการณ์
ภานิติบัญกญัารเป็
ติแนห่ทนายความมาไม่
งชาติคัดเลือตกให้
หลืปีอ โดย
1 คนมาจากการเสนอชื
่ํากว่าเ20
คนบัณฑิและอี
1 คนมาจากการเสนอชื
ป็ นตทนายความอิ
ระที่อ ่เพืมี ่อให้
เลขาธิก2ารเนติ
ตยสภาทํกาการเสนอรายชื
่อทนายความอิสระที่่มอีคผูุณ้ เสมบั
ิดังกล่าวจํานวน 3 สรายชื
สภานิ ประสบการณ์
ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติกคารเป็
ั ด เลื อน
กให้
เ หลื อ 1 คน สํ า หรัตบ�่ำการคั
เลื อ กตุ
ทนายความมาไม่
กว่า ด20
ปี ล าการโดยประธานาธิ
โดยเลขาธิการเนติบ ดี นั้ น
ประธานาธิ
ํานาจคัดเลืำการเสนอรายชื
อกผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่
งตุลาการรัฐธรรมนู
ญจํา่ม
นวน
คน โดยประธานาธิ
บัณบฑิดีตมีอยสภาท�
่อทนายความอิ
สระที
ีคุณ14สมบั
ติดังกล่าว บดี
จะคัดเลือกจากผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์จํานวน 3 คน จากสมาชิกสภาแห่งรัฐจํานวน 2 คน จากศาลทหารชั้น
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จ�ำนวน 3 รายชื่อ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติคัดเลือกให้เหลือ 1 คน
ส�ำหรับการคัดเลือกตุลาการโดยประธานาธิบดีนั้น ประธานาธิบดีมีอ�ำนาจ
คั ด เลื อ กผู ้ ที่ จ ะมาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ จ� ำ นวน 14 คน
โดยประธานาธิบดีจะคัดเลือกจากผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์จ�ำนวน 3 คน
จากสมาชิกสภาแห่งรัฐจ�ำนวน 2 คน จากศาลทหารชั้นอุทธรณ์จ�ำนวน
1 คน จากศาลปกครองทหารชั้นสูงจ�ำนวน 1 คน จากทบวงมหาวิทยาลัย
โดยคัดเลือกนักวิชาการในต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์
ทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ จ�ำนวน 3 คน และ
จากข้าราชการระดับสูงทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึง่ รับราชการมา
ไม่ตำ�่ กว่า 20 ปี หรือจากผูป้ ระกอบวิชาชีพกฎหมายอิสระ ซึง่ มีประสบการณ์
ท�ำงานด้านกฎหมายไม่ต�่ำกว่า 20 ปี หรือจากผู้พิพากษาและอัยการสูงสุด
ซึง่ มีประสบการณ์ไม่ตำ�่ กว่า 20 ปี หรือจากผูช้ ว่ ยตุลาการรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน
4 คน โดยตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 17 คน จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานคือ
จะต้องมีอายุไม่ตำ�่ กว่า 45 ปี โดยด�ำรงต�ำแหน่งนาน 12 ปีและด�ำรงต�ำแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว
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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน 17 คน
3

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

14

ประธานาธิบดี
ศาลอุทธรณ์ จํานวน 3 คน

ศาลภาษี เสนอรายชื่ อ
จํ า น ว น 6 ร า ย ชื่ อ
เพื่ อ ให้ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่ ง ชาติ คั ด เลื อ กให้
เหลือ 2 คน

เลขาธิการเนติบัณฑิตย
ส ภ า เ ส น อ ร า ย ชื่ อ
ทนายความอิ ส ระที่ มี
คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น
จํ า น ว น 3 ร า ย ชื่ อ
เพื่ อ ให้ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แ ห่ งชา ติ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้
เหลือ 1 คน

สมาชิกสภาแห่งรัฐ จํานวน 2 คน
ศาลทหารชั้นอุทธรณ์ จํานวน 1 คน
ศาลปกครองทหารชั้นสูง จํานวน 1 คน
ท บ ว ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย คั ด เ ลื อ ก
นักวิชาการในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรื อ ศาสตราจารย์ ทางด้ า นนิ ติ ศ าสตร์
เศรษฐศาสตร์ หรื อ รั ฐ ศาสตร์ จํ า นวน
3 คน
ท บ ว ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย คั ด เ ลื อ ก
ข้ า ราชการระดั บ สู ง ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งรับราชการมาไม่ต่ํา
กว่ า 20 ปี หรื อ จากผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
กฎหมายอิสระ ซึ่งมีประสบการณ์ทํางาน
ด้านกฎหมายไม่ต่ํากว่า 20 ปี หรือจากผู้
พิ พ า ก ษ า แ ล ะ อั ย ก า ร สู ง สุ ด ซึ่ ง มี
ประสบการณ์ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า 20 ปี หรื อ จาก
ผู้ช่วยตุลาการรัฐธรรมนูญ จํานวน 4 คน

แผนภาพแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญตุรกี
แผนภาพแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญตุรกี

246

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของ
ศาลรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศข้างต้น พบว่า ในแง่ของการจัดโครงสร้างนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญไทย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย และศาลรัฐธรรมนูญตุรกี ล้วนจัด
โครงสร้างองค์กรให้มีเพียงล�ำดับชั้นเดียวซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ
ส�ำคัญของการจัดให้มีองค์กรที่มีหน้าที่วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของแต่ละ
ประเทศว่าเป็นองค์กรที่เด็ดขาดและมีความเป็นเอกภาพสูง อย่างไรก็ตาม
ในเรื่องของการก�ำหนดองค์คณะในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญปรากฏว่า
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี มีความพิเศษแตกต่างจากศาลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศอื่น ๆ โดยศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีก�ำหนดให้มีองค์คณะในการ
พิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญถึง 2 องค์คณะ ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการ
แบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์คณะในการพิจารณาวินิจฉัยคดีแต่ละ
ประเภทตามความช�ำนาญของแต่ละองค์คณะที่ได้รับการก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าทีเ่ ฉพาะในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดี ซึง่ ต่างจากการจัดองค์กรของประเทศ
อื่น ๆ ที่ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเพียงองค์คณะเดียว
นอกจากการจัดโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว การก�ำหนดองค์
ประกอบหรือสัดส่วนของผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นตุลาการในการวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งพบว่า
ในแง่ของจ�ำนวนตุลาการนั้น ศาลรัฐธรรมนูญไทยได้รับการก�ำหนดให้มี
ตุลาการจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 คน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสก�ำหนดให้มี
มากกว่า 9 คน (เนื่องจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสนอกจากจะมี
ตุลาการจากการแต่งตั้ง 9 คนแล้ว ยังมีตุลาการโดยต�ำแหน่งอีกด้วย)
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีกำ� หนดให้มี 16 คน ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียก�ำหนด
ให้มี 14 คน นอกจากนี้ ยังได้รับการก�ำหนดให้มีตุลาการส�ำรองอีก 6 คนด้วย

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์
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ส่วนศาลรัฐธรรมนูญตุรกีกำ� หนดให้มี 17 คน ซึง่ หากพิจารณาจ�ำนวนตุลาการ
ในศาลรัฐธรรมนูญทุกประเทศดังกล่าวมาแล้วจะพบว่า ศาลรัฐธรรมนูญไทย
ได้รับการก�ำหนดให้มีตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ
นอกจากนี้ เมือ่ วิเคราะห์การก�ำหนดทีม่ าของตุลาการเพือ่ ประกอบกัน
เป็นองค์คณะในศาลรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศแล้ว พบว่า ศาลรัฐธรรมนูญ
ของทุกประเทศนอกจากจะได้รับการก�ำหนดให้มีตุลาการจ�ำนวนมากกว่า
ศาลรัฐธรรมนูญไทยแล้ว ที่มาของตุลาการยังมีความเชื่อมโยงกับอ�ำนาจของ
ประชาชนค่อนข้างมากอีกด้วย กล่าวคือ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ของแต่ละประเทศนั้น ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ได้รับการเสนอชื่อ แต่งตั้ง
หรือคัดเลือก ที่มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสิ้น
เช่น กรณีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า องค์ประกอบของ
ตุลาการล้วนมีที่มาจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ดี การจัด
องค์ประกอบในลักษณะนี้ก็เป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้มีลักษณะเป็นองค์กรทางการเมืองนั่นเอง กรณี
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีซึ่งแม้จะได้รับการจัดโครงสร้างให้มีถึง 2 องค์คณะ
ก็ตาม แต่การจัดสรรองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังค�ำนึงถึง
ความสมดุลของทัง้ 2 องค์คณะ โดยก�ำหนดให้แต่ละองค์คณะจะต้องประกอบ
ด้วยผูพ้ พิ ากษาศาลสูงสุดของสหพันธ์ 3 คน และก�ำหนดให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
แห่ ง สหพั น ธ์ แ ละสภาสู ง แห่ ง สหพั น ธ์ ต ่ า งท� ำ หน้ า ที่ เ ลื อ กตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญฝ่ายละครึ่งองค์คณะ ซึ่งการก�ำหนดสัดส่วนตุลาการจากการ
สรรหาขององค์ ก รต่ า ง ๆ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในลั ก ษณะนี้ ท� ำ ให้ แ ต่ ล ะ
องค์คณะมีสัดส่วนจากการสรรหาที่สมดุลกันของอ�ำนาจต่าง ๆ อีกด้วย
ส่วนศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียก็ได้กำ� หนดให้คณะรัฐมนตรีซงึ่ เป็นฝ่ายบริหาร
สภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐ และสภาสูงแห่งสาธารณรัฐ เป็นผูค้ ดั เลือก
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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทัง้ สิน้ และสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญตุรกีซงึ่ ก�ำหนดให้
มีจ�ำนวนตุลาการมากถึง 17 คนนั้นก็ได้ก�ำหนดที่มาของตุลาการให้มาจาก
2 ทาง คือ สภานิติบัญญัติและประธานาธิบดีเป็นผู้คัดเลือก นอกจากนี้ การ
ก�ำหนดผูท้ จี่ ะได้รบั การคัดเลือกมาเป็นตุลาการยังมีความหลากหลายอีกด้วย
จากการศึกษาองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นเมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญไทยจะพบปัญหาประการส�ำคัญคือ
องค์ ป ระกอบของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยค่ อ นข้ า งที่ จ ะขาดความ
เชื่อมโยงกับอ�ำนาจทางการเมืองหรืออ�ำนาจประชาชน โดยหากพิจารณา
องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดให้มีตุลาการทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งมี
ที่มาจากผู้พิพากษาในศาลฎีกา จ�ำนวน 3 คน ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
จ�ำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ อีกจ�ำนวน 2 คนนั้น
จะเห็นได้ว่า เพียงสัดส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากศาลฎีกากับ
ศาลปกครองสูงสุดรวมจ�ำนวน 5 คนก็มีสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ สัดส่วนของ
ตุลาการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน ก็อาจมีการ
คัดเลือกผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาเข้ามาในสัดส่วนนี้อีก ท�ำให้องค์
ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทยค่อนข้างที่จะขาดการเชื่อมโยงกับ
ฝ่ายอื่น ๆ เช่น ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความเชื่อมโยงกับอ�ำนาจ
ประชาชนมากกว่าและมีความเป็นประชาธิปไตยสูง
ประเด็นดังกล่าวนี้ อาจส่งผลต่อการรักษาดุลยภาพแห่งอ�ำนาจขึ้นได้
เนื่องจากหลักการพื้นฐานในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญนั้นจัดตั้งขึ้นโดย
แนวคิดการรวมอ�ำนาจวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญมาไว้ทอี่ งค์กรเดียว การวินจิ ฉัย
คดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติในทางลบ
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กล่าวคือการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็จะส่งผลให้
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับได้อันเป็นการลบล้างอ�ำนาจของฝ่าย
นิตบิ ญ
ั ญัตทิ งั้ ๆ ทีฝ่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตมิ คี วามเชือ่ มโยงและแสดงออกซึง่ เจตนารมณ์
ของประชาชนมากกว่าอ�ำนาจอื่น นอกจากนี้ กรณีของศาลรัฐธรรมนูญไทย
ได้กำ� หนดชัดเจนในรัฐธรรมนูญว่า ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด
มีผลผูกพันทุกองค์กรของรัฐ ยิง่ แสดงให้เห็นว่า ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมส่งผลกระทบต่ออ�ำนาจอื่นๆ ในรัฐ และจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปใน
อนาคตอีกด้วย การก�ำหนดองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดย
พื้นฐานจึงต้องก�ำหนดสัดส่วนให้มีที่มาจากอ�ำนาจต่าง ๆ ในรัฐ เช่น อ�ำนาจ
นิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ เพื่อรักษาดุลยภาพในการใช้
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเอง อันจะมีผลต่อการยอมรับนับถือในค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วย
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4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญไทย
และศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
ตารางเปรียบเทียบอำ�นาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญไทย ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย และตุรกี
อำ�นาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ไทย

ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย ตุรกี

1. การวินิจฉัยปัญหาระหว่างรัฐบาล
กลางกับมลรัฐ
2. การควบคุมตรวจสอบร่าง
กฎหมายหรือร่างข้อบังคับมิให้ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

√

√

3. การควบคุมตรวจสอบกฎหมาย
มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

√

√

4. วินิจฉัยปัญหาระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ หรือปัญหาระหว่างองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ

√

√

√

√

√

√

√

√

5. การวินิจฉัยกรณีถอดถอน
เจ้าหน้าที่ระดับสูง หรือการกระทำ�
ในทางราชการขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ
6. การให้คำ�ปรึกษา

√

7. วินิจฉัยการเลือกตั้ง
การออกเสียงประชามติ

√

√

√

√

√
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อำ�นาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
8. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
พรรคการเมือง การยุบ
พรรคการเมือง
9. วินิจฉัยคุณสมบัติสมาชิกภาพของ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
10. อำ�นาจในฐานะศาลปกครอง
พิเศษ
11. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ไทย

ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย ตุรกี

√

√

√

√

√

√

√
√
√

จากการศึกษาเปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
พบว่า ศาลรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศได้รบั การก�ำหนดให้มอี ำ� นาจแตกต่าง
กั น ออกไป ซึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ แต่ ล ะประเทศว่ า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างไร และขึ้นอยู่กับฝ่ายต่าง ๆ ของในแต่ละประเทศด้วย
ว่ายอมรับที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ประการใดเพิ่มเติมในการแก้ไข
ปัญหาอันมีความเกีย่ วข้องกับรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ เช่น กรณีคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาที่ไม่ปรากฏ
ในประเทศอื่น ๆ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางการเมือง อีกทัง้ การจัดตัง้ องค์กรในรูปของคณะกรรมการมิใช่ศาลนัน่ เอง
กรณีประเทศเยอรมนีซงึ่ จะเห็นได้ชดั ว่า ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี
นัน้ จะมีอำ� นาจกว้างขวางกว่าศาลรัฐธรรมนูญประเทศอืน่ ๆ ทัง้ นี้ ก็เนือ่ งจาก
สภาพปัญหาในอดีตและความจ�ำเป็นในการจัดตั้ง ประกอบกับความเชื่อมั่น
และยอมรับจากฝ่ายต่าง ๆ ในประเทศ (สาเหตุประการหนึ่งอาจเนื่องมาจาก
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การจัดสรรองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญที่มีความสมดุล) จึงท�ำให้มีการ
ยอมรั บ ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ� ำ นาจหลากหลาย และอี ก กรณี ห นึ่ ง คื อ
กรณีของประเทศตุรกีทบี่ ญ
ั ญัตอิ ย่างชัดแจ้งว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจใน
การควบคุมตรวจสอบการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดยก�ำหนดแยกต่างหาก
จากอ�ำนาจในการควบคุมตรวจสอบกฎหมายมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม โดยพืน้ ฐานแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำ� นาจหน้าทีห่ ลักในการ
จัดตัง้ ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญของทุกประเทศต้องมีคอื อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดให้มีองค์กรที่ท�ำหน้าวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญขึ้นนั่นเอง
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บทที่ 5
วิเคราะห์เปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญไทย
กับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับในบทที่ 5 นี้ ผู้วิจัยจะได้ท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบอ�ำนาจ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งอ�ำนาจหน้าที่อันเป็นส่วนส�ำคัญในการก�ำหนด
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ

5.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญใน
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยมีอำ� นาจในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรืออาจเรียกว่า “การควบคุมกฎหมาย
มิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ” โดยการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
“ร่ า งกฎหมาย” และ การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
“บทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
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การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการตรวจสอบ “แบบบังคับ” อย่างหนึ่ง และการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นการตรวจสอบ
แบบ “ไม่บงั คับ” หรือเปิดให้มกี ารใช้ดลุ ยพินจิ โดยในส่วนของการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา 141 ก�ำหนดให้เมื่อรัฐสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว ก่ อ นน� ำ ขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวาย เพื่ อ ทรงลง
พระปรมาภิ ไ ธยจะต้ อ งให้ ส ่ ง ร่ า งกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ไปยั ง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อน และส�ำหรับ
การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรา 154 ก� ำ หนดถึ ง เขตอ� ำ นาจศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรั ฐธรรมนูญของร่ างพระราชบัญญั ติในแบบทางเลื อกว่ า
ร่างพระราชบัญญัตใิ ดทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะ
น�ำขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย
อาจส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ได้
อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญไทยเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นการด�ำเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยกระท�ำเป็นร่ างพระราชบัญญัติไว้ในค�ำสั่ง
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2554 กรณีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนทั้ง 2 สภา ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาตาม มาตรา 154 (1) ว่า กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2 ร่าง เรื่องระบบเลือกตั้งตามมาตรา 93 – มาตรา 98 และสนธิสัญญาตาม
มาตรา 190 ไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา จึงไม่ชอบด้วย
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รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้อง
ท�ำตามมาตรา 291 (1) - (7) โดยต้องท�ำเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
มิใช่ท�ำเป็นร่างพระราชบัญญัติ และมาตรา 291 (7) ก็ให้น�ำเฉพาะมาตรา
150 และมาตรา 151 มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 154 (1) ให้ยกค�ำร้อง จากค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ จึงเป็นการ
แบ่งแยกอย่างชัดเจนในเรื่องรูปแบบของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าจะ
ต้องกระท�ำในรูปแบบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมิใช่ท�ำเป็นร่างพระราช
บัญญัติ
ส�ำหรับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้น
รัฐธรรมนูญก�ำหนดช่องทางในการเสนอเรือ่ งเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ไว้ 4 กรณี คือ การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลใช้บงั คับ
แก่คดีขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามมาตรา 211 การควบคุมกฎหมาย
มิ ใ ห้ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ เ สนอให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามมาตรา 245 (1) การก� ำ หนดให้
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ เ สนอเรื่ อ งพร้ อ ม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และการ
พิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายตาม
ที่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพยื่นค�ำร้องตามมาตรา 212
ประเทศฝรั่งเศส คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 โดยก�ำหนดให้มี
อ�ำนาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และรัฐบัญญัติ ซึง่ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการ
ควบคุมตรวจสอบร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้ เช่น ร่างกฎหมายประกอบ
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รัฐธรรมนูญ (lois organiques) ร่างกฎหมายธรรมดา (lois ordinaires)
ซึ่ ง นั บ เป็ น ครั้ ง แรกในประวั ติ ศ าสตร์ ข องประเทศฝรั่ ง เศสเนื่ อ งจาก
ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 ไม่มีองค์กรใด ๆ มาควบคุม
เนื่องจากยังยึดถือทฤษฎีความเป็นอธิปไตยของรัฐสภา อนึ่ง การควบคุม
มิ ใ ห้ ก ฎหมายขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ยั ง รวมไปถึ ง การควบคุ ม ในขณะ
ร่างกฎหมายด้วย
(1) ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (lois organiques) จะต้อง
ส่งให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อน
บังคับใช้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 61 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งบรรดากฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยอัตโนมัติของคณะ
ตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี นี้ ร วมถึ ง กฎข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ของรั ฐ สภา
(règlement des assemblées parlementaires) ด้วย ซึ่งคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจะตีความเคร่งครัดมากในส่วนที่เกี่ยวกับอ�ำนาจและวิธีการ
พิจารณา นอกจากนี้บรรดาข้อบังคับที่ออกมาแก้ไขข้อบังคับเดิมก็จะต้อง
ผ่ า นการตรวจสอบเช่ น กั น โดยในมาตรา 61 ของรั ฐ ธรรมนู ญ ระบุ ว ่ า
ก่อนประกาศใช้บรรดาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและร่างกฎข้อบังคับ
ต่ า ง ๆ ของรั ฐ สภาจะต้ อ งผ่ า นการตรวจสอบและได้ รั บ การยื น ยั น จาก
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก่อนว่าไม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงจะประกาศ
ใช้ร่างกฎหมายหรือร่างกฎข้อบังคับดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุผลที่ต้องบังคับให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญก็เพราะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพิเศษ
ที่อยู่ในล�ำดับศักดิ์ที่ต�่ำกว่ารัฐธรรมนูญแต่สูงกว่ากฎหมายธรรมดาทั่วไป
ดังนั้น ก่อนที่จะประกาศใช้บังคับจึงต้องท�ำการตรวจสอบให้แน่นอนว่า
ได้จัดท�ำขึ้นโดยถูกต้องตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดหรือไม่ และ
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มีเนื้อหาสาระที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่
(2) การควบคุมกฎหมายธรรมดาหรือรัฐบัญญัติ (lois ordinaires)
หลังจากที่ร่างกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วและก�ำลัง
รอการประกาศใช้ ถ้าประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 60 คน หรือสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 60 คน มีเหตุอันควรสงสัยว่าร่างกฎหมายนั้น
จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บรรดาผู้ซึ่งกฎหมายได้ให้อ�ำนาจเหล่านี้
สามารถร้องขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวว่า
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
การพิจารณาดังกล่าว คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งการพิจารณา
ร่างรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาและ
ร่างรัฐบัญญัติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน
เว้นแต่กรณีที่รัฐบาลร้องขอเป็นการฉุกเฉิน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 8 วัน และในระหว่างทีค่ ณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยนั้น ร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกระงับการด�ำเนินการเพื่อ
ประกาศใช้จนกว่าจะมีค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
การวินจิ ฉัยว่าร่างกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ กระท�ำได้
2 กรณี คือ
กรณีแรก วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อความที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญนั้นไม่สามารถแยกออกต่างหากจากร่างกฎหมายนั้นได้
กรณีที่สอง วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วน
หากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อ
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รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น สามารถแยกออกต่ า งหากจากร่ า งกฎหมายนั้ น ได้
ประธานาธิบดีก็มีอ�ำนาจที่จะเลือกประกาศใช้ร่างกฎหมายนั้นเฉพาะในส่วน
ทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือจะส่งให้รฐั สภาพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ก็ได้
การควบคุมดังกล่าวนี้ใช้เฉพาะร่างกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาเท่านั้น
ไม่รวมถึงกฎหมายที่ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชนโดยการลงคะแนน
เสียงแสดงประชามติ (référendum) ซึ่งถือว่ามาจากความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน
อย่างไรก็ตาม1 ระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐ
บัญญัติก่อนมีผลบังคับใช้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดว่า หากกฎหมายใด
ทีร่ ฐั สภาตราขึน้ ใช้บงั คับแล้วก็เท่ากับว่าไม่มที างอีกต่อไปทีก่ ฎหมายนัน้ จะถูก
ตรวจสอบว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ แม้ตอ่ มาอาจมีประเด็นสงสัยว่ากฎหมาย
นั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ตาม จึงกลายเป็นการเปิดโอกาสให้กฎหมายที่
อาจขัดกับรัฐธรรมนูญได้ด�ำรงอยู่ในระบบกฎหมายต่อไป ซึ่งเท่ากับว่าหลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีชอ่ งว่างอยู่ และแม้รฐั ธรรมนูญจะ
ป้องกันด้วยการ “บังคับ” ให้ต้องส่งร่างรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
ร่างข้อบังคับการประชุมสภาให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบเสียก่อน
แต่กเ็ ป็นไปได้วา่ อาจมีรฐั บัญญัตบิ างฉบับทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากรัฐสภาโดย
ไม่มีสมาชิกร่วมกันส่งค�ำร้องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเพิม่ เติมมาตรา 61 วรรคแรก ความว่า “ในระหว่าง
การพิจารณาคดีในศาลหากปรากฏว่ามีประเด็นบทบัญญัติตามรัฐบัญญัติใด
ที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ศาลฎีกา หรือ
1

ปิยบุตร แสงกนกกุล, “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเพื่อการปฏิรูปการเมือง :
คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ”, [ออนไลน์ ] , 11 มี น าคม 2555. แหล่ ง ที่ ม า http://onopen.
com/2008/01/3308
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สภาแห่งรัฐอาจส่งค�ำร้องต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด” และวรรคสอง “ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก�ำหนด
เงื่อนไขการบังคับใช้บทบัญญัติในมาตรานี้” ในคดีตามกรณีมาตรา 61 - 1
ถ้าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติใดไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ให้บทบัญญัตนิ นั้ เป็นอันสิน้ ผลไปนับแต่มคี ำ� วินจิ ฉัย หรือนับแต่วนั ถัดจากนัน้
ตามที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก�ำหนด
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติตามมาตรา 61
วรรคแรก เป็นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบหลังรัฐบัญญัตมิ ผี ล
ใช้บงั คับ (posteriori) เป็นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม
ที่ มี ค ดี ใ นศาลและเกิ ด ประเด็ น ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ และสงวนให้
ศาลฎีกา (กรณีประเด็นเกิดในศาลยุติธรรม) หรือสภาแห่งรัฐ (กรณีประเด็น
เกิดในศาลปกครอง) เป็นผู้ส่งค�ำร้องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
เท่านั้น
มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า2 การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แบบใหม่ที่ฝรั่งเศสเพิ่งน�ำมาใช้นี้ จ�ำกัดเฉพาะกรณีรัฐบัญญัติมีข้อความที่
กระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองเท่ า นั้ น ประเด็ น ที่ ว ่ า
รัฐบัญญัติมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิทธิและ
เสรีภาพหรือไม่นั้น ไม่อาจส่งไปให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้
อีกนัยหนึ่ง มาตรวัดในกรณีดังกล่าว คือ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่
รัฐธรรมนูญรับรองไม่ใช่รัฐธรรมนูญทั้งหมด นักกฎหมายบางคนจึงกล่าวว่า
นีไ่ ม่ใช่การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ แต่เป็นเพียงการ
ควบคุมความชอบด้วยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของรัฐบัญญัติเท่านั้น
2

เรื่องเดียวกัน, แหล่งที่มาเดียวกัน.
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ซึ่งภายหลังจากผัดผ่อนมานานตามเหตุผลทางประวัติศาสตร์ของเจตจ�ำนง
การปฏิวัติในปี ค.ศ. 1789 และความหวาดระแวงองค์กรตุลาการที่ตกทอด
ต่อกันมา ในที่สุดฝรั่งเศสก็ยินยอมน�ำระบบการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติภายหลังรัฐบัญญัติมีผลใช้บังคับมาใช้เพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ฝรั่งเศสน�ำมาเพียง
ครึ่งเดียวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติภายหลังรัฐบัญญัติมีผลใช้บังคับใน
ประเทศเยอรมนีหรือสเปน
ประเทศเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจควบคุมตรวจสอบกฎหมาย
มิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งในแง่นามธรรมและในแง่รูปธรรม โดยมีอ�ำนาจ
ควบคุมตรวจสอบทั้งกฎหมายของมลรัฐ และกฎหมายของสหพันธรัฐ
1. การควบคุ ม กฎหมายอย่ า งนามธรรม (sog. Abstarakte
Normenkontrolle)
- กรณีที่มีความเห็นแตกต่างกันหรือมีข้อสงสัยว่ากฎหมายของ
สหพั น ธ์ ห รื อ กฎหมายของมลรั ฐ สอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่ หรื อ
กฎหมายของมลรัฐสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ รัฐบาลแห่งสหพันธรัฐ
รัฐบาลแห่งมลรัฐ หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐไม่น้อยกว่า
1 ใน 4 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐ
สามารถร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้
- กรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเกีย่ วกับอ�ำนาจการ
ปกครองมลรัฐ และการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ในกรณีสหพันธ์ได้ด�ำเนิน
การตรากฎหมายขึ้น โดยมลรัฐเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวอาจขัดกับอ�ำนาจ
ของมลรัฐในการตรากฎหมาย วุฒิสภาแห่งสหพันธ์ รัฐบาลแห่งสหพันธ์
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หรือสภานิติบัญญัติของมลรัฐอาจร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกล่าวได้ เป็นต้น
2. การควบคุมกฎหมายอย่างรูปแบบ (sog. Konkret order
inzidente Normenkonteolle)
กรณีศาลต่าง ๆ เห็นว่ากฎหมายทีต่ นพิจารณาปรับใช้อยูน่ นั้ ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญสหพันธ์หรือกฎหมายของมลรัฐขัดต่อกฎหมายสหพันธ์ ศาลนั้น
จะหยุดพิจารณาส่งปัญหานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์เพื่อวินิจฉัย
ประเทศออสเตรีย กรณีศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียนั้น รัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย มาตรา 140 (1) ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจ
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได้ทงั้ ในกรณี
ที่เป็นกฎหมายที่ออกโดยสาธารณรัฐ และกฎหมายที่ออกโดยมลรัฐ อีกทั้ง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ได้ รั บ การก� ำ หนดให้ ส ามารถควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายได้ทั้งใน
1. การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในเชิง
นามธรรม กล่าวคือ แม้ยังมิได้มีข้อพิพาทอันเกิดจากการปรับใช้กฎหมายแก่
ข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นก็สามารถร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได้ โดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสามารถร้องต่อ
ศาลเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของรั ฐ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง มลรั ฐ ได้
คณะรัฐมนตรีแห่งมลรัฐสามารถร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัตแิ ห่งสาธารณรัฐ หรือสมาชิกสภาแห่งชาติ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด หรือสมาชิกสภาแห่งมลรัฐ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด สามารถร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยว่ารัฐบัญญัตแิ ห่งสาธารณรัฐชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่
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2. การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในเชิง
รูปธรรม กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายกรณีที่มีการน�ำเอากฎหมายไปปรับใช้แก่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นว่า
กฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ เช่น กรณีที่ศาล
ปรับใช้กฎหมายบังคับแก่คดีที่วินิจฉัย เมื่อปรากฏเป็นประเด็นว่ากฎหมายที่
ปรับใช้นั้นอาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ศาลที่ปรับใช้กฎหมายดังกล่าว
สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายดังกล่าวได้ เป็นต้น
ประเทศตุรกี อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญตุรกีนนั้ ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีเป็นศาลทีไ่ ม่มี
อ�ำนาจในการหยิบยกเรือ่ งใดขึน้ มาพิจารณาวินจิ ฉัยได้หากไม่มกี ารร้องขอให้
พิจารณา (Ex Officio) กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีจะใช้อ�ำนาจในการ
วินิจฉัยได้ก็ต่อเมื่อมีพื้นฐานมาจากการร้องขอให้ใช้อ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัย
เท่านั้น
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกีบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีมี
อ�ำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ รัฐก�ำหนด และ
ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1. การควบคุมในลักษณะนามธรรม (Abstract Review of Norms)
- กรณีร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเนื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายขั ด หรื อ แย้ ง กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
(Action for Annulment) กล่าวคือ การร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งยังมิได้มีการน�ำบทบัญญัตินั้นมาปรับใช้แก่คดีใด
คดีหนึง่ เนือ่ งจากบทบัญญัตดิ งั กล่าวอาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ โดยการ
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ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบเนื้อหาของรัฐบัญญัติหรือกระบวนการตรา
รัฐบัญญัติว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่
2. การควบคุมในลักษณะรูปธรรม (Concrete Review of Norms)
- กรณีรอ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเมื่อมีการน�ำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดี
(Contention of Unconstitutionality) กล่าวคือ กรณีเมื่อมีการน�ำ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดปรับใช้กับการพิจารณาคดีในศาลและศาลที่
พิจารณาคดีนั้นเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวอาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
จึงท�ำการร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อความชัดเจน โดยในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยนั้น ศาลที่พิจารณาคดีที่ต้องปรับใช้บทบัญญัติที่เป็นประเด็นส่งให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังกล่าวจะต้องหยุดการพิจารณาคดีไว้ชั่วคราวเพื่อ
รอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผลจากการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นจะต้องประกอบด้วย
เหตุผล และอาจออกมาในลักษณะที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
เพียงบางส่วนซึ่งมีผลให้บทบัญญัติในส่วนนั้นตกไป หรืออาจออกมาใน
ลักษณะทีบ่ ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับอันท�ำให้
บทบัญญัตินั้นตกไปทั้งฉบับ
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บจะพบว่ า อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาล
รัฐธรรมนูญในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้นเป็น
อ�ำนาจหน้าทีห่ ลักทีศ่ าลรัฐธรรมนูญของทุกประเทศได้รบั การก�ำหนดให้มขี นึ้
โดยศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศล้วนสามารถควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายได้ทั้งในรูปแบบนามธรรมและรูปธรรม
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5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญใน
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญ
ประเทศไทย มาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ ได้บญ
ั ญัตอิ งค์กรทีม่ อี ำ� นาจ
หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไว้ตามล�ำดับขัน้ ตอน
คือ ผูเ้ สนอญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญอาจกระท�ำได้โดยคณะรัฐมนตรี
สมาชิกรัฐสภา ประชาชน ตามจ�ำนวนทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด โดยการพิจารณา
ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภาที่จะต้องแบ่งออกเป็น 3 วาระ และมีการ
ก�ำหนดสัดส่วนคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระทีท่ ำ� การพิจารณาไว้ เมือ่
รัฐสภาพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยนายกรัฐมนตรีจะต้อง
น�ำร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วขึ้นทูลเกล้ าทูล
กระหม่อมภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
จะเห็นว่าไม่มบี ทบัญญัตสิ ว่ นใดก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทีม่ สี ว่ น
เกีย่ วข้องกับกระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ทัง้ ยังก�ำหนดรูปแบบการ
ควบคุมตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญผ่านการควบคุมตัวบุคคลคือ
การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ การควบคุมในแง่ของกระบวนการ การลงมติ รวมถึงระยะเวลา
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
จึงเป็นไปในลักษณะของการควบคุมตรวจสอบทางการเมือง อย่างไรก็ดี
ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ยืนยันอ�ำนาจในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 18 – 22/2555 กับค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15 – 18/2556 ซึ่งทั้งสอง
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กรณีเป็นการที่มีบุคคลอาศัยช่องทางตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญอันเป็น
เรือ่ งของการใช้สทิ ธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ ซึง่ กรณีดงั กล่าวยังมีปญ
ั หาในเรือ่ งของ
การตีความบทบัญญัตวิ า่ การยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนัน้ จ�ำเป็นต้องผ่าน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยอัยการสูงสุดก่อนหรือไม่
ประเทศฝรัง่ เศส รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรัง่ เศสได้บญ
ั ญัตอิ ำ� นาจ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไว้ให้สามารถควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม เฉพาะรั ฐ บั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ และรั ฐ บั ญ ญั ติ เ ท่ า นั้ น โดยมิ ไ ด้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ซึง่ ปรากฏตามค�ำวินจิ ฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ที่ 62 - 20 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962 และค�ำวินิจฉัยคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญที่ 2003 - 469 ลงวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2003 ที่คณะตุลาการ
รั ฐ ธรรมนู ญ ฝรั่ ง เศสได้ ยื น ยั น อย่ า งชั ด แจ้ ง ในขอบเขตอ� ำ นาจของตนว่ า
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้รับการจัดตั้งให้มีอ�ำนาจวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
เฉพาะแต่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่านั้น การตรารัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญเพื่อ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจึงไม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ที่จะวินิจฉัย
ประเทศเยอรมนี กรณีของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน รัฐธรรมนูญมิได้
บัญญัติชัดแจ้งว่าองค์กรใดเป็นผู้มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ทั้ ง แม้ รั ฐ ธรรมนู ญ
จะก�ำหนดให้มีบทบัญญัติที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หรือบทบัญญัตินิรันดร์ไว้
แต่รัฐธรรมนูญเองก็มิได้บัญญัติว่าหากมีการละเมิดต่อบทบัญญัติอันเป็น
ข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าวองค์กรใดจะเป็นผู้วินิจฉัย
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หรือควบคุมตรวจสอบ อย่างไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ยืนยัน
โดยประกาศเขตอ�ำนาจของตนในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ในการวินิจฉัยคดีหลายคดี
ด้วยกัน เช่น ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี Klass ลงวันที่ 15 ธันวาคม
ค.ศ. 1970 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี Asylum ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
ค.ศ. 1996 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี Acoustic Surveillance of
Homes ลงวั น ที่ 3 มี น าคม ค.ศ. 2004 ซึ่ ง จากแนวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันดังกล่าว แม้รัฐธรรมนูญจะมิได้ก�ำหนดเขตอ�ำนาจ
อย่างชัดแจ้งให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
มีค�ำวินิจฉัยยืนยันว่าตนมีอ�ำนาจในการวินิจฉัยตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี หากวิเคราะห์ใน
ส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายของประเทศเยอรมันนั้น ก�ำหนดให้การ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระท�ำได้ในรูปแบบของการตรารัฐบัญญัติ ดังนั้น
เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้รบั การก�ำหนดให้มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาศัยฐาน
อ�ำนาจดังกล่าวเพื่อเข้าควบคุมตรวจสอบการตรารัฐบัญญัติที่เป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วย อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวทางของ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้นจะจ�ำกัดอยู่เพียง
ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ชอบหรือไม่ชอบด้วยข้อจ�ำกัดใน
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 79 (3) เท่านั้น และที่ผ่านมาก็ยัง
ไม่เคยมีกรณีใดที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวว่ามิชอบด้วย
รัฐธรรมนูญเลย
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ประเทศออสเตรีย การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของออสเตรียนั้น
อาจแตกต่างไปจากประเทศอืน่ ๆ ด้วยระบบกฎหมายของออสเตรียทีม่ คี วาม
พิเศษแตกต่างจากประเทศอื่น กล่าวคือ กรณีของออสเตรียนั้นนอกจากจะมี
“รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย” (Federal Constitution) เป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแล้ว ยังปรากฏบทบัญญัตทิ มี่ คี า่ บังคับ
หรือศักดิ์ทางกฎหมายเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ คือ รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Law) และบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Provision) ซึ่งการตรากฎหมายที่มีศักดิ์เทียบเท่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ขึ้น
จึงเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วย โดยกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญของออสเตรียมิได้บญ
ั ญัตแิ ยกออกเป็นหมวดเฉพาะ หากแต่ได้รบั
การบัญญัติในหมวดของกระบวนการนิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐ อันก�ำหนด
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ 2 รูปแบบ คือ การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญบางส่วนและการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ โดยการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญบางส่วนจะใช้กระบวนการแบบเดียวกับกระบวนการตรา
กฎหมายธรรมดาเพียงแต่กำ� หนดให้จะต้องอาศัยคะแนนเสียงในการลงมติใน
สัดส่วนที่มากกว่า และอาจมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติได้ในกรณีที่
มีสมาชิกสภาผู้แทนมลรัฐจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดที่มี
อยู่ของแต่ละสภาร้องขอให้มีการออกเสียงประชามติจากประชาชน ส�ำหรับ
การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับนัน้ รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มกี ระบวนการ
เช่นเดียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางส่วน แต่ก�ำหนดบังคับว่าเมื่อ
ร่างแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติแล้วจะต้อง
ด�ำเนินการเพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติจากประชาชนด้วย
การควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญของออสเตรียนั้น ในเบื้องต้น รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
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ออสเตรี ย แตกต่ า งจากรั ฐ ธรรมนู ญ ของหลายประเทศโดยทั่ ว ไป คื อ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียมิได้มีบทบัญญัติอันเป็นข้อห้ามหรือ
ข้อจ�ำกัดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐออสเตรียก็มิได้บัญญัติให้องค์กรใดเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยกรณี
หากเกิดปัญหาเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรื อ ไม่ อย่ า งไรก็ ต าม ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ออสเตรี ย ก็ ไ ด้ ว างหลั ก ไว้ ว ่ า
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ เ ฉพาะในเรื่ อ งกระบวนการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญเท่านัน้ ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากกระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ประกอบกับอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียแล้วจะเห็นได้ว่า
รัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรียนั้นมีลักษณะเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไข
เพิ่มเติมได้ง่าย เนื่องจากอาจสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เพียงตรารัฐบัญญัติอัน
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญของประเทศ
ออสเตรียยังมิได้ก�ำหนดข้อจ�ำกัดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ดังเช่น
ประเทศอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งจากเหตุผลทั้งหลายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ระบบ
กฎหมายของประเทศออสเตรียนั้นเปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรีย
สามารถใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
กฎหมายเข้ า ควบคุ ม การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ซึ่ ง กรณี ดั ง กล่ า ว
คล้ายคลึงกับการใช้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันนั่นเอง
ประเทศตุรกี การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี นั้นมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ
ทีไ่ ด้ยกมาท�ำการศึกษา เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกีฉบับปัจจุบนั
คือ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี ค.ศ. 1982 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งใน
รัฐธรรมนูญว่า ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีมีอ�ำนาจในการวินิจฉัยความชอบด้วย
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รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึง
วิวัฒนาการของการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐตุรกีแล้วจะพบว่า ในอดีตก่อนการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1971 แม้รฐั ธรรมนูญจะมิได้กำ� หนดอย่าง
ชัดแจ้งถึงเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
มีคำ� วินจิ ฉัยวางหลักว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทัง้ ในแง่ของกระบวนการในการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเนื้อหาของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ดั ง ปรากฏตามเช่ น ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 1970/31 ลงวั น ที่
16 มิถุนายน ค.ศ. 1970 และค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1971/37
ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1971
ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สาธารณรั ฐ ตุ ร กี
ค.ศ. 1965 ในปี ค.ศ. 1971 ได้มีการบัญญัติให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการ
ตรวจสอบความชอบด้ ว ยกฎหมายของแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง ซึง่ นับว่า รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี ค.ศ. 1965
แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1971 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสาธารณรัฐตุรกีที่ได้
บัญญัตอิ ำ� นาจดังกล่าวไว้ แต่ในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญครัง้ นีไ้ ด้บญ
ั ญัติ
ชัดแจ้งแต่เพียงให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญในทางรูปแบบของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จะต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาของการ
ใช้บงั คับรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี ค.ศ. 1965 แก้ไขเพิม่ เติม ค.ศ. 1971
นี้ ยั ง คงปรากฏแนวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อั น เป็ น การยื น ยั น ว่ า
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไข
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เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ในทางเนื้ อ หาด้ ว ยในหลายกรณี เช่ น ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 1975/87 ลงวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1975 ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 1976/169 ลงวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1976 ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 1976/46 ลงวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1976 ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 1977/4 ลงวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1977 และค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 1977/117 ลงวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1977
จนกระทั่ ง มาสู ่ ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สาธารณรั ฐ ตุ ร กี
ค.ศ. 1982 ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญทีใ่ ช้บงั คับในปัจจุบนั รัฐธรรมนูญก็ยงั คงบัญญัติ
ให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญได้ ปรากฏค�ำวินจิ ฉัยทีเ่ ป็นการใช้อำ� นาจในการ
ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในระยะต่อมา เช่น ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 1987/15 ลงวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1987 และ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ E.2008/16, K.2008/116 ลงวันที่ 5 มิถุนายน
ค.ศ. 2008
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ตารางเปรียบเทียบแนวทางในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
องค์กรที่ทำ�หน้าที่
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

บทบัญญัติให้
มีอำ�นาจใน
การตรวจสอบ
กฎหมายมิให้
ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ

บทบัญญัติให้มี
อำ�นาจในการ
ตรวจสอบการ
แก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญไทย

√

-

คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส

√

-

-

ศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมนี

√

-

อาศัยอำ�นาจจากบทบัญญัติ
ในการตรวจสอบกฎหมาย
(รัฐบัญญัติ) มิให้ขัดหรือ
แย้งกับรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ
ออสเตรีย

√

-

อาศัยอำ�นาจจากบทบัญญัติ
ในการตรวจสอบกฎหมาย
(รั ฐ บั ญ ญั ติ ) มิ ใ ห้ ขั ด หรื อ
แย้งกับรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญตุรกี

√

√

อาศัยอำ�นาจจากบทบัญญัติ
ให้อำ�นาจตรวจสอบการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ได้โดยตรง

การตรวจสอบการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

อาศัยอำ�นาจจาก
บทบัญญัติ มาตรา 68
ของรัฐธรรมนูญในเรื่อง
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
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จากการศึกษาอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญอันเกี่ยวกับการ
ควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายและการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญอาจพอสรุปเป็นสาระส�ำคัญได้ว่า
กรณีประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่รัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติให้
อ� ำ นาจคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ� ำ นาจตรวจสอบการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเขตอ�ำนาจในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
กรณี ป ระเทศเยอรมนี และประเทศออสเตรี ย เป็ น ประเทศที่
รัฐธรรมนูญไม่มบี ทบัญญัตชิ ดั เจนให้อำ� นาจศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญได้อาศัยอ�ำนาจ
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายธรรมดาตีความเพื่อใช้ตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ส่วนประเทศตุรกี รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติก�ำหนดไว้โดยชัดเจนให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับประเทศไทย เมื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวทางการ
ควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ
รัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญแล้ว จะเห็นได้ว่า รูปแบบของการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ของไทยนั้ น จะต้ อ งกระท� ำ ในลั ก ษณะของ “ร่ า ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม” มิใช่กระท�ำในลักษณะ “รัฐบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ” ดังเช่นของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งมีล�ำดับศักดิ์
สูงกว่าการตราหรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา ศาลรัฐธรรมนูญไทย
ที่ได้รับการก�ำหนดให้เป็นศาลที่มีเขตอ�ำนาจเฉพาะ ซึ่งการควบคุมกฎหมาย
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มิให้ขดั กับรัฐธรรมนูญนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญได้รบั การก�ำหนดให้มอี ำ� นาจเพียง
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย จึงไม่สามารถขยาย
อ�ำนาจเข้าไปควบคุมตรวจสอบการตราหรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใน
ระดับรัฐธรรมนูญได้เนื่องจากถูกก�ำหนดบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
เมื่อศึกษาวิเคราะห์แล้วเห็นว่า แนวทางที่สามารถเทียบเคียงเพื่อ
ก�ำหนดบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยได้นั้น อาจเทียบ
เคี ย งได้ กั บ การก� ำ หนดอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญประเทศตุรกีที่ได้บัญญัติอ�ำนาจหน้าที่ไว้
อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะพบว่าในระยะแรกก่อนการบัญญัติอ�ำนาจ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมี
ค�ำวินิจฉัยยืนยันอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการมาโดยตลอด
ก็ตาม แต่ค�ำวินิจฉัยต่าง ๆ เหล่านั้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในทางวิชาการ
อย่างมากเช่นกัน เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการก�ำหนดกรอบการ
ใช้อำ� นาจของศาลรัฐธรรมนูญว่าสามารถตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ มากน้ อ ยเพี ย งใด และอาจเกรงว่ า
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัยที่สร้างหลักการใหม่ที่ขยายอ�ำนาจในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญมากขึน้
จนกระทั่ ง น� ำ มาสู ่ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ บั ญ ญั ติ อ� ำ นาจการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่าง
ชัดเจนคือ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในด้านรูปแบบหรือ
กระบวนการในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเท่านัน้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณา
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ในระยะต่อมาจะพบว่า แม้จะมีการบัญญัตอิ ำ� นาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในด้านรูปแบบหรือกระบวนการใน
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังคงมีค�ำวินิจฉัย
ว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจ�ำกัดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ การที่ จ ะ
ตรวจสอบว่ากระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่นั้น ย่อมจ�ำเป็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินิจฉัยบทบัญญัติ
เกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อจ�ำกัดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นส่วน
ของเนื้อหาโดยปริยายนั่นเอง ซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการอยู่มาก
เช่นกัน จนกระทั่งน�ำมาสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและประกาศใช้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สาธารณรั ฐ ตุ ร กี ค.ศ. 1982 ที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ รู ป แบบหรื อ
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าท�ำได้ใน
กรณีใดบ้าง
หากพิ จ ารณาวิ วั ฒ นาการของการบั ญ ญั ติ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ร กี จะเห็ น ได้ ว ่ า การบั ญ ญั ติ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว
นอกจากจะเป็นการบัญญัตริ บั รองอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญให้มฐี าน
อ�ำนาจทีช่ ดั เจนแล้ว ยังเป็นการจ�ำกัดการใช้อำ� นาจของศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่
ในกรอบของบทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญอีกด้วย การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
เพื่อบัญญัติอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงเป็นกลไกส�ำคัญที่
ประเทศตุรกีใช้ก�ำหนดบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งหาก
พิจารณาบริบทของประเทศไทยในปัจจุบนั ทีม่ ไิ ด้มบี ทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดอ�ำนาจ
หน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในบริ บ ทของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ
อย่างชัดแจ้งแล้วมีความคล้ายคลึงกับกรณีของประเทศตุรกีในระยะแรก
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ซึ่งอาจน�ำแนวทางในการบัญญัติอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่าง
ชัดเจนในรัฐธรรมนูญมาปรับใช้กบั กรณีของประเทศไทยเพือ่ ให้มกี ารก�ำหนด
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้บริบทของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ได้อย่างชัดเจน
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บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
องค์กรเฉพาะที่มีหน้าที่วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้รับ
การจัดตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2489 เป็นครั้งแรกใน
รูปแบบของ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” เพือ่ แก้ไขความขัดแย้งระหว่างฝ่าย
นิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับอ� ำนาจในการวินิจฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งต่อมารัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติ
จัดตัง้ องค์กรทีม่ หี น้าทีว่ นิ จิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญในรูปแบบของ “ศาลรัฐธรรมนูญ”
ขึ้นเป็นครั้งแรก จนกระทั่งประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ก็ได้จดั ตัง้ องค์กรผูม้ อี ำ� นาจ
หน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญในรูปแบบของ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ขึน้ อีก
ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ เป็ น กลไกในการคุ ้ ม ครองความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของ
รัฐธรรมนูญ โดยการจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบนั นัน้ ได้รบั แนวคิดอันเป็น
รากฐานส�ำคัญในการจัดตั้งหลายแนวคิด คือ แนวคิดเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน แนวคิดการรวมอ�ำนาจวินิจฉัย
ข้อขัดแย้งทางรัฐธรรมนูญมาอยูท่ อี่ งค์กรเพียงองค์เดียวเพือ่ ให้เกิดความเป็น
เอกภาพของระบบกฎหมาย และแนวคิดการจัดตัง้ องค์กรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านเพื่อวินิจฉัยข้อขัดแย้งทางรัฐธรรมนูญที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายกับการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะเป็นศาลพิเศษแยกออก
ต่างหากจากระบบศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร นอกจากนี้
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มาตรา 216 ของรัฐธรรมนูญ ยังได้บัญญัติให้ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
การใช้อำ� นาจของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีผลกระทบส�ำคัญทัง้ ต่อระบบกฎหมาย
และทุกองคาพยพของรัฐ
อย่างไรก็ดี จากการทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้รบั การจัดตัง้ ให้มลี กั ษณะเป็น
ศาลพิเศษมีอำ� นาจหน้าทีเ่ ฉพาะในการวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงเป็นศาลที่มีเขตอ�ำนาจเฉพาะเจาะจง กล่าวคือมีอ�ำนาจตามที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น แตกต่างจากกรณีศาลยุติธรรมที่เป็นศาลที่มี
เขตอ�ำนาจทั่วไป และการที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทางตุลาการซึ่งเป็น
หนึ่งในผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐจึงต้องเคารพต่อหลักการแบ่งแยกการใช้
อ�ำนาจ ทั้งจะต้องใช้อ�ำนาจของตนให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ซึ่งบัญญัติ
รับรองไว้ในมาตรา 3 วรรคแรกและวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญที่ว่า “อ�ำนาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้
อ�ำนาจนัน้ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องรั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี ศาล รวมทั้ ง องค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม…”
นอกจากนี้ ยังต้องด�ำรงสถานะและบทบาทความเป็นศาลภายใต้บทบัญญัติ
มาตรา 197 วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญทีว่ า่ “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เป็นอ�ำนาจของศาลซึง่ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปโดยยุตธิ รรม ตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์”

278

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

1. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไทยนั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติโดยแยกเป็นการเฉพาะไว้ในหมวดที่ 15
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ก�ำหนดผู้มีสิทธิที่จะเสนอญัตติ
ขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ข้อห้ามในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ รูปแบบ
ของการเสนอญัตติ กระบวนการพิจารณา ตลอดจนการน�ำร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาโดยรั ฐ สภาแล้ ว ขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวาย
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้ ซึ่งกระบวนการ
ทั้งหมดนั้นเป็นอ�ำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภา
โดยตลอดกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 ไม่ปรากฏ
อ�ำนาจหน้าที่หรือขั้นตอนที่ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาตรวจสอบการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ
แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ไ ม่ ป รากฏบทบั ญ ญั ติ ม าตราใดที่ ก� ำ หนดชั ด แจ้ ง ให้
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมีผู้อาศัยช่องทางตามมาตรา 68 ของ
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วย “สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” ในการยื่น
เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยอัยการสูงสุด และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัย
รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา ปรากฏตามค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 18 – 22/2555 กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 291 เพื่อแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ และค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15 – 18/2556
กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจาก
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น น�ำมาซึง่ กระแสวิพากษ์วจิ ารณ์และ
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ข้อถกเถียงทางวิชาการเกีย่ วกับบทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างกว้างขวางว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่

2. การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของการแก้ ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
จากการศึ ก ษาอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รที่ มี อ� ำ นาจวิ นิ จ ฉั ย คดี
รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ คือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศ
ฝรัง่ เศส ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
ออสเตรีย และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี ในการตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญพบว่ามีความแตกต่าง
กันในแต่ละประเทศ คือ
กรณี ข องประเทศฝรั่ ง เศส รั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ อ�ำ นาจ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเขตอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ได้ยืนยันเขตอ�ำนาจอันจ�ำกัดเฉพาะตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อ�ำนาจ
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เนือ่ งจากถือว่ากฎหมายทีผ่ า่ นการพิจารณาแล้ว
นั้นเป็นเจตจ�ำนงร่วมกันของประชาชน
ส่วนประเทศเยอรมนี และประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นประเทศที่จัดตั้ง
องค์ ก รที่ ท� ำ หน้ า ที่ วิ นิ จ ฉั ย คดี รั ฐ ธรรมนู ญ ในรู ป แบบศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เช่นเดียวกับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญก็ไม่มีบทบัญญัติชัดเจนให้อ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญได้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญ
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ได้อาศัยอ�ำนาจการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายธรรมดาตีความเพือ่ ใช้
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาปรากฏเหตุผลสนับสนุนการใช้อ�ำนาจดังกล่าว
ของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน่าสนใจ คือ
กรณีศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีนั้น ประการแรก รัฐธรรมนูญก�ำหนด
ให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระท�ำโดย “รัฐบัญญัติ” กล่าวคือ ระบบ
กฎหมายของประเทศเยอรมนี ใช้ ก ฎหมายระดั บ รั ฐ บั ญ ญั ติ ใ นการแก้ ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอ�ำนาจในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่
กระท�ำโดยการตรารัฐบัญญัตินั้นด้วย ประการที่สอง การใช้อ�ำนาจควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญใช้อ�ำนาจดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อรัฐบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญผ่านการพิจารณาและประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วเท่านั้น
นอกจากนี้ ในประการสุดท้าย หากพิจารณาค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมนี เ กี่ ย วกั บ การตรวจสอบการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ พบว่ า
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีอาศัยเหตุผลในเรือ่ งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณี
การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนต่อบทบัญญัตอิ นั เป็นข้อห้ามในการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขัดต่อรูปแบบ
การปกครองแบบสหพันธ์หรือไม่ ขัดต่อหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ
หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ ไม่ ขั ด ต่ อ หลั ก นิ ติ รั ฐ หรื อ ไม่ หรื อ ขั ด ต่ อ หลั ก
ประชาธิปไตยหรือไม่ เท่านั้น อีกทั้ง ในทุกกรณีที่มีการวินิจฉัย ยังไม่ปรากฏ
ว่าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญกรณีใดขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติอันเป็นข้อห้ามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเลย ซึ่งจะเห็นได้ว่า
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ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีแม้จะตีความขยายอ�ำนาจของตนในการเข้าตรวจสอบ
การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่กพ็ ยายามจ�ำกัดอ�ำนาจในการวินจิ ฉัย
ของตนภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ปรากฏอยู่ คือ ตรวจสอบในเรื่อง
ความชอบด้วยบทบัญญัติอันเป็นข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น
ส่วนกรณีประเทศออสเตรียนั้น ระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญมีความ
แตกต่างไปจากประเทศอืน่ ซึง่ นอกจาก “รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย”
(Federal Constitution) เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแล้ว
ยังปรากฏบทบัญญัตทิ มี่ คี า่ บังคับหรือศักดิท์ างกฎหมายเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ
คือ รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) และ บทบัญญัติแก้ไข
รัฐธรรมนูญ (Constitutional Provision) ซึง่ การตรากฎหมายทีม่ ศี กั ดิเ์ ทียบ
เท่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวนีข้ นึ้ จึงเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญด้วย ซึง่ กรณี
ดังกล่าวถือได้ว่า รัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรียเป็นรัฐธรรมนูญที่จัดอยู่
ในลักษณะรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ง่าย (Flexible Constitution)
โดยในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรียนัน้ แม้รฐั ธรรมนูญ
จะมิได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับข้อจ�ำกัดในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไว้เลย แต่กไ็ ด้
ก�ำหนดกระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไว้ 2 รูปแบบ คือ การแก้ไขเพิม่
เติมรัฐธรรมนูญบางส่วน (partial revision) และการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ (total revision) ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด ดังนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียจึงตีความอาศัยเหตุผลในเรื่องความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพื่อเป็นฐาน
ในการเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ
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ส�ำหรับประเทศตุรกีนนั้ รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัตกิ ำ� หนดไว้โดยชัดเจน
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการของการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อบัญญัติอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ นับตั้งแต่
ในระยะแรกก่ อ นการบั ญ ญั ติ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ใน
รัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยยืนยันอ�ำนาจในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งในด้านเนื้อหา
และกระบวนการมาโดยตลอด กระทั่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อ
บัญญัติอ�ำนาจการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนให้ ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญในด้านรูปแบบหรือกระบวนการในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
เท่านัน้ และน�ำมาสูก่ ารแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญและประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐตุรกี ค.ศ. 1982 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่ได้บัญญัติ
รูปแบบหรือกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า
ท�ำได้ในกรณีใดบ้าง ซึ่งการบัญญัติอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวนอกจากจะเป็น
การบัญญัตริ บั รองอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญให้มฐี านอ�ำนาจทีช่ ดั เจน
แล้ว ยังเป็นการจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ในกรอบ
ของบทบั ญ ญั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บพบว่ า บริ บ ทของ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยในการใช้อ�ำนาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ การใช้ อ� ำ นาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีในระยะแรกที่ยังไม่มีการบัญญัติอ�ำนาจดังกล่าวอย่าง
ชั ด เจนไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แนวทางในการบั ญ ญั ติ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
ศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ กรณีของประเทศตุรกีจึงอาจ
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เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการน�ำมาปรับใช้กับกรณีของประเทศไทยเพื่อให้
มีการก�ำหนดบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้บริบทของการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างเกณฑ์และฐานทางกฎหมายให้
กับศาลรัฐธรรมนูญในการใช้อำ� นาจ อีกทัง้ ยังเป็นการวางกรอบการใช้อำ� นาจ
ในกรณีดังกล่าวอีกด้วย

3. ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยกั บ การตรวจสอบการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยมิได้บัญญัติไว้แต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ เขตอ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในเรื่ อ งอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาล
รัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแล้ว
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัตปิ ระเภทของกฎหมาย
และช่องทางเฉพาะในการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้ดังต่อไปนี้ คือ
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย แบ่งออก
เป็น 2 กรณี คือ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา 141 ก�ำหนดให้เมือ่ รัฐสภาเห็นชอบ
กับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ก่อนน� ำขึ้นทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยจะต้องส่งร่างกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อน
และส�ำหรับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ตามมาตรา 154 ก�ำหนดเขตอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความ
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ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ร่างพระราชบัญญัตใิ ดทีร่ ฐั สภา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย อาจส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ได้
ส�ำหรับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้น
รัฐธรรมนูญก�ำหนดช่องทางในการเสนอเรือ่ งเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ไว้ 4 กรณี คือ การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลใช้บงั คับ
แก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามมาตรา 211 การควบคุม
กฎหมายมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผูต้ รวจการแผ่นดินเป็นผูเ้ สนอให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามมาตรา 245 (1) การก� ำ หนดให้
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ เ สนอเรื่ อ งพร้ อ ม
ความเห็ น ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ ง (2) และ
การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ตามที่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพยื่นค�ำร้องตามมาตรา 212
อ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ข้างต้น อาจพิจารณาได้วา่ กรณีสามารถเทียบเคียงเหตุผลในการตีความขยาย
อ�ำนาจในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีและออสเตรีย โดยอาศัย
พื้นฐานอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
เพื่อเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี
ในประเด็นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำ� สัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2554 ทีว่ นิ จิ ฉัย
ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องท�ำตามมาตรา 291 (1) - (7) โดยต้อง
ท�ำเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม มิใช่ทำ� เป็นร่างพระราชบัญญัติ จึงไม่ตอ้ ง
ด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 154 (1) ซึง่ เป็นหลักเกณฑ์ของการตรวจสอบร่าง
พระราชบัญญัตกิ อ่ นประกาศใช้อกี ด้วย จากค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้
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จึ ง เป็ น การแบ่ ง แยกอย่ า งชั ด เจนในเรื่ อ งรู ป แบบของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญว่าจะต้องกระท�ำในรูปแบบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมิใช่ท�ำ
เป็นร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายคนละประเภทกัน กรณีประเทศไทย
ทีก่ ำ� หนดให้การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะต้องกระท�ำเป็น “ร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” จึงแตกต่างกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรียที่
ระบบกฎหมายก�ำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระท�ำเพียงการตรา
รัฐบัญญัติ
นอกจากนี้ จากอ� ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุม
ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ ง ไม่ ป รากฏ
บทบัญญัติอันเป็นการให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบ
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เลย อย่ า งไรก็ ต าม
เมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีผอู้ าศัยมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ เป็นช่องทางยืน่
เรื่ อ งโดยตรงให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ใช้ อ� ำ นาจตรวจสอบการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกรณีทรี่ ฐั สภาด�ำเนินกระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ที่ด�ำเนินการโดยอาศัยอ�ำนาจมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ โดยไม่ผ่านการ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากอัยการสูงสุดก่อน และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
วินิจฉัยรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา ปรากฏตามค�ำวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ 18 – 22/2555 และค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15 – 18/2556
ซึ่งทั้ง 2 ค�ำวินิจฉัยดังกล่าวนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า อาศัยมาตรา 68
ของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ โดยให้เหตุผลส�ำคัญคือ
มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งจ�ำต้อง
ตีความเพือ่ คุม้ ครองสิทธิของประชาชนมิใช่จำ� กัดสิทธิ กรณีดงั กล่าวท�ำให้เกิด
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ข้อพิจารณาที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการใช้และตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 68 และมาตรา 291 อันเป็นการก�ำหนดบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในบริ บ ทของการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ อย่ า ง
กว้างขวาง ซึง่ จ�ำเป็นต้องพิจารณาบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และ
291 อย่างละเอียด ดังนี้
“มาตรา 68 บุคคลจะใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพือ่ ล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณี ที่ บุ ค คลหรื อ พรรคการเมื อ งใดกระท� ำ การตามวรรคหนึ่ ง
ผู้ทราบการกระท�ำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการ
กระท� ำ ดั ง กล่ า ว แต่ ทั้ ง นี้ ไม่ ก ระทบกระเทื อ นการด� ำ เนิ น คดี อ าญาต่ อ
ผู้กระท�ำการดังกล่าว
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท�ำ
การตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองทีถ่ กู ยุบในขณะทีก่ ระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นระยะเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งดังกล่าว”
“มาตรา 291 การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญให้กระท�ำได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรมีจ�ำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
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ของสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทัง้ สองสภา หรือจากประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าห้าหมืน่ คน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้
(2) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
และให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ
(3) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการให้ใช้วิธี
เรียกชื่อและลงคะแนน โดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยใน
การแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่
ของทั้งสองสภา
(4) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล�ำดับมาตราต้องจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล�ำดับ
มาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
(5) เมือ่ การพิจารณาวาระทีส่ องเสร็จสิน้ แล้วให้รอไว้สบิ ห้าวัน เมือ่ พ้น
ก�ำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
(6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ ามขัน้ สุดท้าย ให้ใช้วธิ เี รียกชือ่
และลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะ
ให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
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มีอยู่ของทั้งสองสภา
(7) เมือ่ การลงมติได้เป็นไปตามทีก่ ล่าวแล้ว ให้นำ� ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำ� บทบัญญัตมิ าตรา 150 และ
มาตรา 151 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม”
จากการศึกษาวิเคราะห์ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18 – 22/2555
และค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15 – 18/2556 ประกอบกับบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญมาตรา 68 และมาตรา 291 ดังกล่าวข้างต้นพบว่า กรณีดังกล่าว
เป็นการตีความทีไ่ ม่สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ดัวยเหตุผลหลาย
ประการ ซึ่งสามารถแยกอธิบาย ดังนี้
1. กรณี บ ทบาทและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ใน
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตาม มาตรา 291
จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดพบว่า
มาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ตามล�ำดับขั้นตอน คือ ผู้เสนอญัตติ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาจกระท�ำได้โดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา
ประชาชน ตามจ�ำนวนทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด โดยการพิจารณาให้เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของรัฐสภาที่จะต้องแบ่งออกเป็น 3 วาระ และมีการก�ำหนดสัดส่วน
คะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระทีท่ ำ� การพิจารณาไว้ เมือ่ รัฐสภาพิจารณา
เสร็จสิ้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหา
กษั ต ริ ย ์ เ พื่ อ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย โดยนายกรั ฐ มนตรี จ ะต้ อ งน� ำ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จะเห็นว่าไม่มี
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บทบัญญัติส่วนใดก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ทัง้ ยังก�ำหนดรูปแบบการควบคุมตรวจ
สอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญผ่านการควบคุมตัวบุคคลคือการก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าทีข่ องบุคคลผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ การ
ควบคุมในแง่ของกระบวนการ การลงมติ รวมถึงระยะเวลาในการแก้ไขเพิ่ม
เติมรัฐธรรมนูญ การควบคุมการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปในลักษณะ
ของการควบคุมตรวจสอบทางการเมือง
หากพิ จ ารณาวิ เ คราะห์ ใ นทางทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ อ� ำ นาจจั ด ให้ มี
รัฐธรรมนูญแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศได้ รั บ การจั ด ให้ มี ขึ้ น โดยอ� ำ นาจจั ด ให้ มี รั ฐ ธรรมนู ญ และ
รัฐธรรมนูญที่ได้รับการจัดให้มีขึ้นนั้นก็จะบัญญัติก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ ขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญอีกชั้นหนึ่ง การที่องค์กรใดจะเป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้
นั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยอ�ำนาจในระดับเดียวกับอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญและ
จะต้องใช้อ�ำนาจนั้นภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายให้กระท�ำการเท่านั้น
เมือ่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึง่ ได้รบั การจัดให้
มีขึ้นจากอ�ำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญและผ่านการออกเสียงประชามติจาก
ประชาชนทั้ ง ประเทศได้ บั ญ ญั ติ ม อบหมายอ� ำ นาจในการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญไว้ในบทบัญญัติมาตรา 291 ซึ่งก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
รัฐสภาในการด�ำเนินกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รัฐสภาจึงเป็น
องค์กรผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจมาจากอ�ำนาจจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญเพือ่ ให้ดำ� เนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ตามกรอบที่รัฐธรรมนูญให้
อ�ำนาจไว้
นอกจากนี้ การที่มาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติชัดแจ้งให้
อ�ำนาจในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจของรัฐสภา โดยได้กำ� หนด
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ผู้มีสิทธิที่จะเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่ม
เติมรัฐธรรมนูญ รูปแบบของการเสนอญัตติ กระบวนการพิจารณา ตลอดจน
การน�ำร่างรัฐธรรมนูญที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยรัฐสภาแล้วขึ้นทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
ซึ่ ง หมายความว่ า รั ฐ สภาสามารถด� ำ เนิ น กระบวนการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญได้ตามอ�ำนาจหน้าที่ตราบเท่าที่กระท�ำตามกระบวนการและขั้น
ตอนต่าง ๆ และไม่ขัดต่อข้อห้ามของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
ไม่เป็นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือ
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
2. กรณี บ ทบาทและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา 68
จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้อ�ำนาจในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากการที่มีบุคคลยื่นค�ำร้อง
โดยตรงต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ผ ่ า นอั ย การสู ง สุ ด ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนนั้น ปรากฏปัญหาในการตีความบทบัญญัติมาตรา 68 ของ
รัฐธรรมนูญหลายประการ คือ
1. การใช้ช่องทางตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญในการยื่นเรื่อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น เมื่อ
พิจารณาในเชิงหลักการเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า บทบัญญัติมาตรา 68 ของ
รัฐธรรมนูญ เป็นกลไกทางรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองระบอบการปกครองที่
ได้บัญญัติไว้เป็นหลักการส�ำคัญในรัฐธรรมนูญ อันเป็นข้อจ�ำกัดหรือเป็น
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ข้อยกเว้นของการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตจนเป็นการล้มล้างการ
ปกครอง ดังนั้น ข้อความตามที่มาตรา 68 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลจะ
ใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ” และข้อความตามวรรคสองทีว่ า่ “บุคคล
หรือพรรคการเมืองใดกระท�ำการตามวรรคหนึง่ ” จึงหมายความรวมถึงบุคคล
หรือพรรคการเมืองเท่านัน้ และค�ำว่า “บุคคล” ตามความหมายดังกล่าวต้อง
เป็นบุคคลที่ได้รับรองให้มีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อันหมายถึง
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมิใช่องค์กรของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ
2. การกระท�ำที่เกิดขึ้นอันจะสามารถใช้มาตรา 68 เป็นช่องทาง
ยืน่ เรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้นนั้ มาตรา 68 บัญญัตอิ ย่างชัดเจนว่าจะต้อง
เป็น “การใช้สิทธิและเสรีภาพ” ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวเป็นสิ่งที่
รัฐธรรมนูญให้การรับรองแก่บุคคลที่จะใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างไรก็ได้
กล่าวคือ สามารถคิดหรือแสดงออกซึง่ การตัดสินใจอย่างเสรีอนั จะกระท�ำการ
หรือไม่กระท�ำการใด ๆ ก็ได้ตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายสร้างข้อจ�ำกัดหรือ
ข้อยกเว้นไว้ แต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันกระท�ำโดยรัฐสภานั้น
เป็นการใช้ “อ�ำนาจหน้าที่” ตามกรอบแห่งรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้เป็น
การเฉพาะในหมวดที่ 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 กรณี
จึงไม่ใช่การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคล อันจะต้องตามมาตรา 68 ได้
ในทางกลับกัน หากการใช้อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐคือการใช้
สิทธิและเสรีภาพประการหนึ่งแล้ว ผลที่ตามมาคือ องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ
ทุกองค์กรซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อ�ำนาจไว้ย่อมสามารถ
ถูกควบคุมตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ อันจะท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็น
องค์กรที่อยู่เหนือองค์กรอื่น ๆ ของรัฐทั้งหมด
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3. ขั้ น ตอนและกระบวนการในการยื่ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไปยั ง
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น มาตรา 68 ก�ำหนดให้การยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
จะต้องกระท�ำผ่านอัยการสูงสุดก่อน อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ
เช่น
		 3.1 การก�ำหนดให้ต้องส่งเรื่องให้อั ย การสู ง สุ ดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนนั้น ย่อมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในเรื่องผู้ร้องและ
การรับเรื่องไว้พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากด้วยโครงสร้างของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับการจัดตั้งให้มีเพียงศาลเดียวและมีล�ำดับชั้นเดียว
หากก�ำหนดให้ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นค�ำร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
โดยไม่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผ่านการกลั่นกรองก่อน ก็จะเกิด
ภาระทางคดีกบั ศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ต้องพิจารณาค�ำร้องทีย่ นื่ โดยประชาชนใน
ทุกกรณีได้ในอนาคต
		 3.2 การตีความให้การยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต้องผ่าน
อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาตรวจสอบสอบข้อเท็จจริงก่อนนั้น ย่อมสอดคล้อง
กับการก�ำหนดให้มีอัยการสูงสุดไว้ตามมาตรา 68 เนื่องจากหากผู้ทราบการ
กระท�ำสามารถยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้แล้ว การก�ำหนดให้มี
อัยการสูงสุดต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะไม่มคี วามหมาย เนือ่ งจากผูท้ ราบ
การกระท�ำสามารถยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เอง ดังนั้น ไม่ว่า
อัยการสูงสุดจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีมติยนื่ ค�ำร้องหรือไม่ยนื่ ค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญก็ตาม
		 3.3 หากตี ค วามว่ า ผู ้ ท ราบการกระท� ำ สามารถยื่ น ค� ำ ร้ อ ง
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้และศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้วินิจฉัย เท่ากับ
ว่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ทนอั ย การสู ง สุ ด ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเสียเอง
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		 3.4 เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติมาตรา 68
จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่คราวรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ที่ได้บัญญัติหลักการ
ดังกล่าวไว้ในมาตรา 63 (เดิม) จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้บญ
ั ญัตหิ ลักการดังกล่าวในมาตรา 68 ในปัจจุบนั ในขัน้ ตอน
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการฯ กล่าวถึงแต่เพียงการ
บัญญัติให้อัยการสูงสุดท�ำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่งเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาโดยไม่ปรากฏข้อสรุปให้ประชาชนยื่นเรื่องโดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่านอัยการสูงสุดได้แต่อย่างใด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศก�ำหนดโครงสร้าง กลไก สถาปนา
อ�ำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจทั้งหลายในรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐธรรมนูญได้จัดวางระบบการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
อันเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเป็นการธ�ำรงไว้ซึ่งความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอันเป็นหลักประกันความเป็นนิติรัฐ
ดังนั้น การใช้และตีความรัฐธรรมนูญจึงต้องใช้และตีความอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะเรื่ อ งของสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพหรื อ อ� ำ นาจหน้ า ที่ นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่
รัฐธรรมนูญบัญญัตกิ อ่ ตัง้ ให้กบั บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ สิทธิและเสรีภาพหรือ
อ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องตีความโดยเคร่งครัดตามขอบเขตที่ก�ำหนด
ประกอบกับเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ การใช้บังคับหรือการตีความสิทธิ
และเสรีภาพหรืออ�ำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ขยายความหรือ
กว้างออกไปอาจท�ำให้สทิ ธิและเสรีภาพหรืออ�ำนาจหน้าทีเ่ กินเลยจนกระทบ
ต่อบุคคลหรือองค์กรอืน่ และจะเป็นการขัดต่อหลักการแบ่งการใช้อำ� นาจได้
ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรทางตุลาการที่มีอ�ำนาจพิจารณา
วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญหรือตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยต้อง
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ด�ำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ดังนั้น สถานะและบทบาทของการเป็น
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นย่อมจ�ำเป็นอยู่เองที่
การแสดงบทบาทหรือการใช้อำ� นาจของศาลรัฐธรรมนูญจ�ำต้องอยูภ่ ายใต้หลัก
ความชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยใช้อ�ำนาจตราบเท่าที่ได้รับการ
ก�ำหนดให้สามารถกระท�ำได้อย่างจ�ำกัด และด�ำรงสถานะองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจ
ตุลาการทีต่ อ้ งอยูบ่ นพืน้ ฐานแห่งหลักการแบ่งแยกการใช้อำ� นาจ ทัง้ นี้ เพือ่ คง
สถานะความศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำวินิจฉัย อันเป็นการด�ำรงไว้ซึ่งบทบาทและ
สถานะของการเป็นองค์กรทางตุลาการที่มีหน้าที่พิทักษ์ความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ และเป็นที่พึ่งสุดท้ายในการแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ให้
ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
ในเมือ่ รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
ได้บัญญัติวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดแจ้ง โดยการ
มอบหมายให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระท�ำโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และ
มิได้ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการด�ำเนินกระบวนการดังกล่าว
ดังนั้น การด�ำเนินกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่ยังมิได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็น
อย่างอื่น

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี รวมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ภายใต้บริบทการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และน�ำมาสู่ข้อสรุปของงานวิจัยที่พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการก�ำหนด
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น ประการส�ำคัญมา
จากการใช้และการตีความกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดสถานะ
และบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าควบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อมิให้สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
ในอนาคต ในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สามารถน�ำข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม ผู้วิจัยจึงขอแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก ข้อเสนอแนะเพือ่ แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 68 อันเนื่องมาจากการตีความการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ตามมาตราดั ง กล่ า วที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ แ ละเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญดังทีไ่ ด้ศกึ ษาวิเคราะห์มา ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 68 ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ โดยการบัญญัติ
ถ้อยค�ำให้ชดั เจนว่า การยืน่ เรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องกระท�ำผ่านอัยการ
สูงสุด เพือ่ ให้อยั การสูงสุดท�ำหน้าทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงและให้อยั การสูงสุด
เป็นผู้พิจารณายื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
การก�ำหนดให้อัยการสูงสุดท�ำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนั้น
ก็เพือ่ ให้อยั การสูงสุดท�ำหน้าทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงให้มคี วามชัดเจนมากขึน้
และเป็ น การกลั่ น กรองเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ จ ะเข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ และนอกจากนี้ เนือ่ งจากผลของมาตรา 68 ทีใ่ ห้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอำ� นาจสัง่ ยุบพรรคการเมืองได้นนั้ เมือ่ เทียบเคียงจากการกระท�ำอันเป็นเหตุ
แห่งการยุบพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 94 (1) และขั้นตอนการ
ยุบพรรคการเมืองได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที่ก�ำหนดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบก่อนเสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยต้องผ่านการตรวจสอบจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง จากนั้นนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วจึงแจ้งต่ออัยการสูงสุดเพื่อยื่น
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาการขอให้ยุบพรรคการเมืองก็
ด�ำเนินการโดยผ่านอัยการสูงสุดทุกครั้ง ดังนั้น การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา
68 ของรัฐธรรมนูญซึ่งก�ำหนดการกระท�ำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง
ทั้ง 2 กรณีเหมือนกัน ที่จะต้องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงสอดคล้องกับกรณีการยุบพรรคการเมือง
ตามกฎหมายพรรคการเมืองและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบท�ำให้เกิดความ
เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในระบบกฎหมาย
อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะทีก่ ำ� หนดให้การยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา 68 จะต้องกระท�ำผ่านอัยการสูงสุดเพียงช่องทางเดียวนั้น
อาจเกิดปัญหาได้ว่า หากบุคคลผู้ทราบการกระท�ำความผิดตามมาตรา 68
ได้ยื่นเรื่องให้อัยการสูงสุดแล้ว แต่อัยการสูงสุดมิได้พิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาอันสมควรอันจะเป็นการท�ำให้การใช้สทิ ธิพทิ กั ษ์
รัฐธรรมนูญไม่บรรลุผล หรือไม่ทนั ต่อการละเมิดต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
อันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 68
โดยวิธีการก�ำหนดช่วงเวลาบังคับในการด� ำเนินการของอัยการสูงสุดว่า
หากล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว อัยการสูงสุดมิได้พจิ ารณาค�ำร้อง ผูท้ ราบ
การกระท�ำสามารถยืน่ ค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น
“มาตรา 68 บุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพตามหมวด 3 แห่งรัฐธรรมนูญ
นี้ เ พื่ อ ล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์
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ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อาํ นาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้
ในกรณี ที่ บุ ค คลหรื อ พรรคการเมื อ งใดกระทํ า การตามวรรคหนึ่ ง
ผู้ทราบการกระทําดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท� ำดังกล่าว
ขัดต่อวรรคหนึ่ง ให้อัยการสูงสุดยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าว โดยอัยการสูงสุดต้องพิจารณาค�ำร้อง
ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากล่วงพ้นระยะ
เวลาดังกล่าวอัยการสูงสุดยังมิได้วนิ จิ ฉัยสัง่ การใดเกีย่ วกับค�ำร้องดังกล่าว
ให้ ผู ้ มี สิ ท ธิ เ สนอเรื่องนั้นมีสิทธิยื่นคําร้องโดยตรงต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เพือ่ วินจิ ฉัยสัง่ การให้เลิกการกระทาํ ดังกล่าว แต่ทงั้ นี้ ไม่กระทบกระเทือนการ
ดําเนินคดีอาญาต่อผู้กระทําการดังกล่าว
ในกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท�ำ
การตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้
เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน้ า พรรคการเมื อ งและกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองทีถ่ กู ยุบในขณะทีก่ ระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นระยะเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งดังกล่าว”
ส่ ว นที่ ส อง ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขเพิ่ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 291 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญซึ่งพบว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญซึ่ง
ก�ำหนดวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มิได้ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
อ�ำนาจหน้าทีใ่ นกระบวนการดังกล่าว อย่างไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ตคี วาม
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ขยายอ� ำ นาจเพื่ อ เข้ า ควบคุ ม ตรวจสอบการด� ำ เนิ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ อันเป็นการไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ซึ่งเป็นเรื่องของการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงอาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน 2 แนวทางคือ
แนวทางแรก หากเป็นที่เข้าใจตรงกันว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำ� นาจ
ในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแล้ว ในอนาคตเมื่อเกิดกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นอีก
ศาลรัฐธรรมนูญควรต้องจ�ำกัดอ�ำนาจหน้าที่เฉพาะที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้
โดยไม่แสดงบทบาทในการเข้าควบคุมตรวจสอบการด�ำเนินการเพื่อควบคุม
การดังกล่าว หรือเปลีย่ นแปลงแนวค�ำวินจิ ฉัยเพือ่ สร้างบรรทัดฐานใหม่วา่ ศาล
รัฐธรรมนูญไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าว
แนวทางที่สอง หากการด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศสมควรได้รับการควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยองค์กรอื่น
นอกเหนือจากการด�ำเนินการโดยฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ก็อาจก�ำหนดให้การ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญต้องได้รบั การควบคุมตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 291 เพื่อเพิ่มเติมขั้นตอน กระบวนการ และ
ช่วงเวลาในการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเข้ามาควบคุมตรวจสอบการแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญให้ชดั เจน ประกอบกับจะต้องแก้ไขเพิม่ เติมอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญให้ชดั แจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจตรวจสอบการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ยกตัวอย่างเช่น
“มาตรา 291 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนู ญ ให้ ก ระท� ำ ได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
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(1) ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลเป็นการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้
(2) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
และให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ
(3) การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีห่ นึง่ ขัน้ รับหลักการ ให้ใช้วธิ เี รียก
ชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการ
แก้ไขเพิม่ เติมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ อง
ทั้งสองสภา
(4) การพิจารณาในวาระทีส่ องขัน้ พิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา ต้องจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา
ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
(5) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อ
พ้นก�ำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป”
(6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ ามขัน้ สุดท้าย ให้ใช้วธิ เี รียกชือ่
และลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะ
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ให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของทั้งสองสภา
(7) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้ว ก่อนน�ำขึ้นทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายเพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้สง่ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมกับบทบัญญัติ
อืน่ ในรัฐธรรมนูญทีม่ ไิ ด้ถกู แก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ ต้องกระท�ำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 150 และ
มาตรา 151 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
อย่างไรก็ดี หากด�ำเนินการตามแนวทางที่สองนี้ เห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงสัดส่วนองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มคี วามเชือ่ มโยง
กับประชาชนมากขึ้นด้วย เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเป็น
อ�ำนาจทีไ่ ด้รบั มอบมาจากอ�ำนาจจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญ รัฐสภาซึง่ เป็นผูแ้ ทนของ
ประชาชนเป็นองค์กรทีไ่ ด้รบั การก�ำหนดให้ทำ� หน้าทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
และมีความเชื่อมโยงกับอ�ำนาจประชาชนท�ำให้เป็นองค์กรที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยสูง ดังนัน้ หากก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทีส่ ามารถ
ควบคุ ม ตรวจสอบการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ก็ ย ่ อ มที่ จ ะต้ อ งให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีความเชื่อมโยงกับอ�ำนาจประชาชนและมีดุลยภาพมากขึ้น
โดยอาจปรับปรุงสัดส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มาจากการสรรหาโดย
ฝ่ายต่าง ๆ เช่น สัดส่วนของตุลาการทีม่ าจากการสรรหาโดยสภาผูแ้ ทนราษฎร
สัดส่วนของตุลาการทีม่ าจากการสรรหาโดยวุฒสิ ภา สัดส่วนของตุลาการทีม่ า
จากการสรรหาโดยศาล หรือสัดส่วนของตุลาการที่เสนอโดยนายกรัฐมนตรี
ซึง่ สอดคล้องกับการก�ำหนดองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
เป็นต้น อย่างไรก็ดี กรณีมีการก�ำหนดให้มีตุลาการที่มีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทาง
นิติศาสตร์นั้น อาจก�ำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะเช่น ควรเป็น
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ผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน
ทั้งนี้ เพื่อให้ในคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
ด้านกฎหมายมหาชนและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนด้วย หรืออาจก�ำหนด
คุณสมบัติให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ที่จะได้รับการสรรหานั้นต้องเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่าระดับ
ศาสตราจารย์ เป็นต้น
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เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๘ ก

คําวินิจฉัยที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ระหวาง

พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ ที่ ๑
นายวันธงชัย ชํานาญกิจ ที่ ๒
นายวิรตั น กัลยาศิริ ที่ ๓
นายวรินทร เทียมจรัส ที่ ๔
และนายบวร ยสินทร กับคณะ ที่ ๕
ประธานรัฐสภา ในฐานะรัฐสภา ที่ ๑
คณะรัฐมนตรี ที่ ๒ พรรคเพื่อไทย ที่ ๓
พรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ๔
นายสุนัย จุลพงศธร กับคณะ ที่ ๕
และนายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ ที่ ๖

ผูรอง

ผูถกู รอง

เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
พลเอก สมเจตน บุ ญ ถนอม กั บ คณะ นายวั น ธงชั ย ชํ านาญกิ จ นายวิ รั ต น กั ล ยาศิ ริ
นายวริน ทร เทียมจรัส นายบวร ยสิน ธร กับคณะ ยื่น คํารองรวมหาคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
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หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า คํ า ร อ งทั้ ง ห า มี ป ระเด็ น แห ง คดี เ ป น เรื่ อ งเดี ย วกั น
จึ ง มี คํ า สั่ ง ให ร วมการพิ จ ารณาคดี เรื่ อ งพิ จ ารณาที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรื่ อ งพิ จ ารณาที่ ๑๙/๒๕๕๕
เรื่องพิจารณาที่ ๒๐/๒๕๕๕ เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๕๕ และเรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๕ เขาดวยกัน
เพื่อประโยชนในการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยใหเรียกพลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ ผูรองที่ ๑
นายวันธงชัย ชํานาญกิจ ผูรองที่ ๒ นายวิรัตน กัลยาศิริ ผูรองที่ ๓ นายวรินทร เทียมจรัส ผูรองที่ ๔
และนายบวร ยสินธร กับคณะ ผูรองที่ ๕ และใหเรียกประธานรัฐสภา ในฐานะรัฐสภา ผูถูกรองที่ ๑
คณะรัฐ มนตรี ผูถูกร องที่ ๒ พรรคเพื่ อไทย ผูถูกร องที่ ๓ พรรคชาติไ ทยพั ฒ นา ผูถูกรอ งที่ ๔
นายสุนัย จุลพงศธร กับคณะ ผูถูกรองที่ ๕ และนายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ ผูถูกรองที่ ๖
ขอเท็จจริงและเอกสารประกอบคํารองทั้งหา สรุปไดดังนี้
คํารองที่หนึ่ง (เรื่องพิจารณาที่ ๑๘/๒๕๕๕)
ผูรองที่ ๑ กลาวอางวา ผูถูกรองที่ ๒ ผูถูกรองที่ ๓ และผูถูกรองที่ ๔ ไดยื่นญัตติขอแกไข
เพิ่มเติ มรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
ตอผูถูกรองที่ ๑ โดยผูรองที่ ๑ เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเทานั้น ไมใชหลักเกณฑและวิธีการที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
ดังนั้น การที่ผูถูกรองทั้งสามเสนอขอแกไ ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อจัด ทํารางรัฐ ธรรมนูญ ฉบับใหม
จึงมีผลให เปน การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช ๒๕๕๐ เปน การลม ลา ง
การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงเปน
การกระทํ า ที่ ขั ด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๘ นอกจากนี้ กระบวนการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ
เป น อํ า นาจหน า ที่ ข องรั ฐ สภาซึ่ ง ประกอบด ว ยสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา แต
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอซึ่งรัฐสภาใหความเห็นชอบในวาระที่สองแลว ไดกําหนดใหมีสภาราง
รัฐธรรมนูญเปนผูจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยไมตองนํากลับมาใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ
อีกครั้ง จึงเปนการถายโอนอํานาจหนาที่ไปใหสภารางรัฐธรรมนูญ และทําใหสภารางรัฐธรรมนูญและ
คณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมแลวเสร็จไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ กรณีจึงเปนการกระทําที่ขัดตอ
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ดวย ทั้งนี้ ผูรองที่ ๑ ไดเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและมีคําสั่ง ดังนี้
(๑) มีคําสั่งใหผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ เลิกการกระทําใด ๆ เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๒) มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ และพรรคผูถูกรองที่ ๔ ซึ่งเปนผูยื่นรางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๓) มีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองที่ ๓
และพรรคผูถูกรองที่ ๔ เปนเวลาหาปนับตั้งแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
คํารองที่สอง (เรื่องพิจารณาที่ ๑๙/๒๕๕๕)
ผูรองที่ ๒ กลาวอางวา ผูถูกรองที่ ๑ ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อ ลม ล างการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษั ต ริย ทรงเป น ประมุ ข
โดยผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ขึ้น มีสาระสําคัญเปนการจัดใหมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยการเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๖ การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
โดยเพิ่ม มาตรา ๒๙๑/๑ ถึงมาตรา ๒๙๑/๑๖ ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม ผูรองที่ ๒ เห็นวา การกระทําดังกลาวเปนการลมลางหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับขัดกับ
หลักการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การกระทําดังกลาวจะสงผลใหมีการปรับเปลี่ยนองคาพยพการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได ซึ่งรวมถึงมาตรา ๒ ที่บัญญัติวา ประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
จึงเปนการทําลายหลักการสําคัญที่รัฐธรรมนูญมุงคุมครองและขัดตอมาตรา ๖๘ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ เปน บทบัญญัติใหมีการแกไ ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เปน ประเด็น ไมมีเจตนารมณใหตั้ง
สภารางรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยเสียงขางมาก ดังนั้น หากบุคคลหรือพรรคการเมืองใดทําการลมลางหรือ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ดวยวิธีการใด ๆ ยอมเปนภัย
ตอรัฐธรรมนูญ ประชาชนผูพบเห็นยอมมีสิทธิที่จะพิทักษรัฐ ธรรมนูญดวยการเสนอเรื่องดังกลาวตอ
อัยการสูงสุดได โดยผูรองไดใชสิทธิเสนอความเห็นดังกลาวตออัยการสูงสุด ตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
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สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
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๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

แตยังไมทราบผลการดําเนินการแตอยางใด และเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผูถูกรองที่ ๑ ไดมีมติ
ดวยเสียงขางมากใหรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ที่ ผู ถู ก ร อ งที่ ๒ และผู ถู ก ร อ งที่ ๓ เป น ผู เ สนอผ า นความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาเรี ย งลํ า ดั บ มาตรา
ในวาระที่สอง และผูถูกรองที่ ๑ จะพิจารณาในวาระที่สามขั้นลงมติ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
ซึ่งหากรางรัฐธรรมนูญดังกลาวผานความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระที่สาม และมีการนําขึ้นทูลเกลา ฯ
ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย ยอมไมสามารถยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยไดอีกตอไป ผูรองที่ ๒ เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง มีความหมายวา ผูรองที่ ๒
ในฐานะผูทราบการกระทํา อัน ตอ งหามย อมมีสิ ท ธิเสนอเรื่องใหอัย การสูง สุด ตรวจสอบขอเท็จ จริง ได
และมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวไดอีกทางหนึ่งดว ย
เมื่ออัยการสูงสุดไมดําเนิน การตามที่ผูรองที่ ๒ เสนอเรื่อง ผูรองที่ ๒ จึง มีความจําเปน ตองอาศัย
สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่ง
ดังนี้
(๑) วินิจฉัยสั่งการใหผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ถอนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ออกจากการพิจารณาของผูถูกรองที่ ๑
(๒) วินิจฉัยสั่งการใหผูถูกรองที่ ๑ ระงับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามในวันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
คํารองที่สาม (เรื่องพิจารณาที่ ๒๐/๒๕๕๕)
ผูรองที่ ๓ กลาวอางวา ผูถูกรองที่ ๒ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคผูถูกรองที่ ๓
ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ตอมา
ที่ประชุมรัฐสภาไดมีมติเสียงขางมากรับหลักการในวาระที่หนึ่ง และมีมติเสียงขางมากใหรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ..) พุทธศักราช .... ผานวาระที่สอง และรัฐสภา
จะพิจารณาวาระที่สาม ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผูรองที่ ๓ เห็นวาการกระทําของผูถูกรองทั้งสาม
ในการเสนอญัต ติแ กไ ขเพิ่ม เติม รัฐธรรมนูญ โดยใหมีสภารางรัฐ ธรรมนูญเพื่อรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
โดยไมมีการสงวนมาตราใดไวนั้น เปนการเปดชองใหกลุมบุคคลสามารถทําการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
และเปนการทําลายหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงเปน
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การลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น การกระทํา
ของผู ถูก ร อ งที่ ๒ และผูถู ก ร องที่ ๓ ในการเสนอร างรั ฐ ธรรมนู ญแก ไ ขเพิ่ ม เติม ดั ง กลา ว จึ ง เป น
การกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๙๑ และไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
แกไ ขเพิ่ม เติม รั ฐ ธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๙๑ ประกอบกั บ มาตรา ๑๓๖ (๑๖) เพราะรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๙๑ มิไดมีเจตนารมณใหจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญและยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แตมีเจตนารมณ
เพื่อเปดโอกาสใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนประเด็น ซึ่งมิใชการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
ในทุกมาตราหรือทุกกรณี การมอบหมายใหสภารางรัฐ ธรรมนูญจัด ทํารัฐ ธรรมนูญฉบับใหมจึง ขัด ตอ
รัฐธรรมนูญ เพราะแมรัฐสภาจะมีอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น
รัฐสภาสามารถกระทําไดเฉพาะตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกําหนด เมื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ประกอบ
มาตรา ๑๓๖ (๑๖) บัญญัติใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจหนาที่ของรัฐสภาโดยเฉพาะ
การที่ รั ฐ สภาจะแต ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให ส ภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ มาทํ า หน า ที่ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม
จึงไมสามารถกระทําได เพราะเปนการกระทําที่อยูนอกกรอบของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
อีกทั้งผูมีอํานาจกระทําการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดตอ งเปนองคกรผูมีอํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ
ซึ่งไมใชองคกรที่ไดรับมอบอํานาจมาจากรัฐธรรมนูญดังเชนรัฐสภา เมื่อรัฐสภาไมมีอํานาจรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม รัฐสภาก็ยอมไมสามารถโอนหนาที่หรือมอบหมายใหผูใดรางรัฐธรรมนูญได ดังนั้น การกระทํา
ของผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม และการกําหนดใหมี
สภารางรั ฐธรรมนู ญ ทําหนา ที่จัด ทําร างรัฐ ธรรมนูญฉบับ ใหมแ ทนรัฐ สภา จึง เปน การกระทําที่ขัด ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ และมาตรา ๒๙๑ ผูรองที่ ๓ จึงเห็นวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๒
และผู ถู ก ร อ งที่ ๓ ในการเสนอร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม และการกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งที่ ๑
ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม เปนการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งถือวาเปนการกระทําที่ขัดตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ มาตรา ๑๓๖ และมาตรา ๒๙๑ โดยผูรองที่ ๓ ไดเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่ง ดังนี้
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สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

(๑) วินิจฉัยวาการเสนอญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม โดยผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓
และการพิจารณารางรัฐ ธรรมนูญแกไ ขเพิ่ม เติม โดยผูถูกรองที่ ๑ เปน ไปโดยมิชอบดว ยรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาวเปนอันตกไป
(๒) วินิจฉัยสั่งการใหผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ถอนรางรัฐ ธรรมนูญแกไ ขเพิ่ม เติม
ออกจากการพิจารณาของผูถูกรองที่ ๑
(๓) วินิจฉัยสั่งการใหผูถูกรองที่ ๑ ระงับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามในวันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๕๕
คํารองที่สี่ (เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๕๕)
ผูรองที่ ๔ กลาวอางวา บุคคล คณะบุคคล คณะรัฐมนตรีและพรรคการเมือง ไดเสนอญัตติ
พรอมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีคณะบุคคล
มาทําหนาที่ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การกระทําดังกลาวถือไดวาเปนการแกไขหลักการสําคัญของ
การปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเปนการลมลาง
รัฐ ธรรมนูญ อัน เปน การตองหา มตามบทบัญญัติแ ห งรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๙๑
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหอํานาจรัฐสภาเทานั้น การกําหนดใหมีคณะบุคคลทําหนาที่แกไขเพิ่มเติม
รัฐ ธรรมนูญ ทั้ง ฉบับ เปน การขัด ตอหลักการที่บัญญัติไ วในรัฐ ธรรมนูญ ผูรองที่ ๔ ไดเสนอเรื่องให
อัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ แตไมทราบผลการดําเนินการแตอยางใด
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองและมีคําสั่งคุมครองฉุกเฉินใหรัฐสภางดเวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑
คํารองที่หา (เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๕)
ผูรอ งที่ ๕ กล าวอางวา เมื่อ วัน ที่ ๒๕ กุม ภาพั น ธ ๒๕๕๕ รั ฐ สภาไดมี มติรั บ หลัก การ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... รวมทั้งสิ้น ๓ ฉบับ
ที่ผูถูกรองที่ ๒ ผูถูกรองที่ ๕ และผูถูกรองที่ ๖ เปนผูเสนอ และเห็นวา การใชสิทธิและเสรีภาพของ
ผูถูกรองดังกลาวที่ดําเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ตามรางที่ยื่นตอผูถูกรองที่ ๑ นั้น
ยอมมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของปวงชนชาวไทย เพราะรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙๑ ไมใชเปนการขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันตามที่บัญญัติไวใน
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หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

มาตรา ๒๙๑ เพราะไมมีญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งตองแสดงขอขัดของของรัฐธรรมนูญมาตราใด
ที่ไมสามารถใชบังคับหรือมีปญหาใด ๆ และเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีที่มาจากการทําประชามติ
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เพื่อใหมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ก็ตองทําประชามติ
นอกจากนี้ รางรัฐธรรมนูญ ที่มีบ ทบัญ ญัติใหมีสภารางรัฐ ธรรมนูญขึ้น มามีอํานาจพิเศษในการลมลาง
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป จ จุ บั น โดยการจั ด ทํ า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม ขึ้ น มาใช แ ทน และให อํ า นาจรั ฐ สภา
เลื อ กคณะบุ ค คลเป น สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได ด ว ย จึ ง เห็ น ว า การกระทํ า ของคณะรั ฐ มนตรี สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
ยอมเปนการกระทําที่ฝาฝนตอรัฐธรรมนูญ ผูรองที่ ๕ ไดเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ แตยังไมทราบผลการดําเนินการแตอยางใด จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
รับคํารองเพื่อการพิจารณาและไตสวนฉุกเฉินกอนที่รัฐสภาจะลงมติในวาระที่สามของการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองทั้งหาตองดวยหลักเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลม ลางการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษั ตริยทรงเปน ประมุขตามรัฐธรรมนูญ นี้
หรือเพื่อใหไ ดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง มิไ ดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไ วใน
รัฐ ธรรมนูญนี้ มิได ” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่บุค คลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด ตรวจสอบขอเท็จจริง
และยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือน
การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแก
ผูทราบการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง มีสิทธิใหมี
การตรวจสอบการกระทําดังกลาวไดสองประการคือ หนึ่ง เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง
และสอง ยื่น คํารองขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยสั่ง การใหเลิกการกระทําดัง กลาวโดยอํานาจหนาที่
ในการตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสองนี้
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สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดเพียงแตมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนและยื่นคํารอง
ต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได เ ท า นั้ น หาได ตั ด สิ ท ธิ ข องผู ร อ งที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยตรงไม
เมื่อผูรองไดเคยเสนอเรือ่ งใหอัยการสูงสุดตรวจสอบแลวยังไมไดผลเปนที่พอใจ จึงชอบที่จะใชสิทธิประการ
ที่สองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหรับคํารองทั้งหานี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๒) และแจ ง ใหผู ถูก รอ งทั้ ง หกยื่ น คํ าชี้ แ จงแกข อกลา วหาภายในสิบ หา วั น
นับแตวันที่ไดรับสําเนาคํารอง
ผูถูกรองทั้งหกยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา และเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนการใชอํานาจของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ มิใชการใชสิทธิและเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้งสามฉบับนั้น ไดตรวจสอบและวินิจฉัยวาไมมี
ลั ก ษณะหรื อ มี ผ ลเป น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐแตอยางใด และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาไมใช
การกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ จึงบรรจุญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเขาระเบียบ
วาระการประชุมรวมกันของรัฐสภา โดยในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ไดใหสมาชิกรัฐสภาอภิปราย
แสดงความคิดเห็นโดยไมไดมีการครอบงําการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา ตอมาที่ประชุมรวมกัน
ของรัฐสภาไดลงมติรับหลักการรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้งสามฉบับ และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการ
โดยใชรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา ในการพิจารณาวาระที่สอง
ประธานรัฐสภาไดปฏิบัติหนาที่ควบคุมการประชุมดวยความเปนกลาง รวมทั้งใหสมาชิกรัฐสภาไดอภิปราย
เปนเวลาถึงสิบหาวัน และไดรอการลงมติในวาระที่สาม ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดเปนเวลาสิบหาวัน
นอกจากนี้ แม ว า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม จะให อํ า นาจประธานรั ฐ สภาในการตรวจสอบว า
ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ส ภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ จั ด ทํ า ขึ้ น มี เ นื้ อ หาเป น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือไมก็ตาม แตประธาน
รั ฐ สภาได แ สดงจุ ด ยื น ที่ ชั ด เจนว า จะจั ด ให มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการประกอบด ว ยบุ ค คลที่ เ ป น กลาง
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หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เพื่อพิจารณาตรวจสอบรางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกลาว จึงเห็นไดวา ประธาน
รัฐสภามีเจตนาแนวแนในอันที่จะพิทักษรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และไดปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ แลว
ทั้ง นี้ประเทศไทยไดเคยมีป ระเพณีการปฏิบัติในการจัด ทํารัฐ ธรรมนูญโดยสภารางรัฐธรรมนูญมาแลว
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙
สําหรับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งไปยังเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใหแจงประธานรัฐสภา
ในฐานะรัฐสภาใหรอการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไวกอนจนกวาจะมีคําวินิจฉัยนั้น
เห็น วา อาจกระทบตอการใชอํานาจนิติบัญ ญัติของรัฐสภาในการแกไ ขเพิ่ม เติมรัฐธรรมนูญ แตเพื่อ
ความรอบคอบจึงเห็นควรรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภากอน จึงไดมีคําสั่งงดการประชุมรวมกัน
ของรัฐสภาเพื่อลงมติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่สามในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
แตจัดใหมีการประชุมรวมกันของรัฐสภาในวันศุกรที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งสมาชิกรัฐสภาสวนใหญ
เห็นวา ที่ประชุมสามารถลงคะแนนเสียงในวาระที่สามได อยางไรก็ตาม ประธานรัฐสภาไดมีนโยบาย
สรางความปรองดองสมานฉันทจึงใชดุลพินิจเลื่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่สามออกไปกอน
จากเหตุ ผลที่กล าวมาข างต น จึง เห็น ไดว าการดํ าเนิ น การแกไ ขเพิ่ มเติ มรัฐ ธรรมนู ญเป น ไป
โดยถูกตองตามรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเปนการใชอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ และมาตรา ๑๒๒
มิใชเปนการใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยกคํารองของผูรองทั้งหา
ผูถูกรองที่ ๒ ชี้แจงรวมสามประเด็น สรุปไดวา
ประเด็นที่หนึ่ง รางรัฐธรรมนูญของผูถูกรองที่ ๒ ที่เสนอตอรัฐสภามิไดเปนการใชสิทธิและ
เสรีภาพตามมาตรา ๖๘ เพราะผูถูกรองที่ ๒ เปน องคกรที่ใชอํานาจการปกครองตามรัฐธรรมนูญ
การเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตอรัฐสภาเปนไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑)
และเนื้ อ หาสาระของร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ก็ มิ ไ ด มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ดที่ มี ลั ก ษณะตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
ในมาตรา ๖๘ รวมทั้งการพิจารณาเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก็เปนอํานาจของรัฐสภา
ตามขั้ น ตอนที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ไม ไ ด เ ป น ไปเพื่ อ ล ม ล า ง
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สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
หรือเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ แตอยางใด เพราะตามรางมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา มีหลักการที่สูงเพียงพอที่จะ
เปน หลักประกันมิใหสภารางรัฐธรรมนูญ รางรัฐธรรมนูญ โดยไมเปน ไปตามหลักการดังกลาวได และ
หากรา งรัฐธรรมนู ญไมเป น ไปตามหลั กการที่ กําหนด ร างของสภาร างรัฐ ธรรมนู ญ ก็จะเปน อั น ตกไป
การจัดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเปนเชนเดียวกับสภารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช
๒๕๓๙ ซึ่ ง ประกอบดว ยบุค คล จํ านวน ๙๙ คน มาจากการเลือ กตั้ง จัง หวั ด ละหนึ่ ง คน จํา นวน
๗๗ คน และมาจากการคัด เลือกโดยที่ประชุมของรัฐ สภา จํานวน ๒๒ คน โดยมิไดมีสวนเขาไป
ดําเนินการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแตอยางใด รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ของผูถูกรองที่ ๒ ไมปรากฏวามีหลักการหรือขอความใดที่จะชี้แจงหรือแสดงใหเห็นไดวา ผูถูกรองที่ ๒
ยกรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ แตประการใด
ประเด็น ที่สอง รางรัฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่ม เติม ที่ผู ถูกรองที่ ๒ เสนอมิไ ด ขัด ตอรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๙๑ แตประการใด เพราะเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวใน
มาตรา ๒๙๑ (๑) โดยยึดหลักการสูงสุดของการปกครองประเทศ คือ หามเปลี่ยนการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข หรื อ เปลี่ ย นแปลงรู ป ของรั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ทุกประการ และรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่ผูถูกรองที่ ๒ เสนอมิได
เปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ แตเปนการเพิ่มหมวด ๑๖
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม กําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
การจะยกเลิก รัฐธรรมนูญฉบับ ปจ จุ บัน หรื อไม เปน สิ่ ง ที่จะเกิด ขึ้น ในอนาคตโดยการดํ าเนิน การของ
สภารางรัฐธรรมนูญซึ่งตองไมมีลักษณะตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวเปนแนวทางที่เคยดําเนินการในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว)
แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๙๑ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
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๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช
๒๕๓๙
ประเด็นที่สาม รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่ผูถูกรองที่ ๒ เสนอใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยใหเปนหนาที่ของรัฐสภา ไมขัดตอหลักการประชาธิปไตยที่ดําเนินการ
ผานผูแทนประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ แตประการใด เพราะการตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ
ก็เพื่อพิจารณาศึกษาถึงขอดีขอเสียและปญหาตาง ๆ จากการใชบังคับบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับอื่น ๆ ที่ผานมา ซึ่งเมื่อจัดทําแลวเสร็จจะตองนํากลับไปใหประชาชนออกเสียงประชามติ ซึ่งการนํา
รา งรั ฐ ธรรมนู ญ ไปถามประชาชนผู เ ป น เจ า ของอํ านาจอธิ ป ไตยโดยไม ต อ งผ า นผู แ ทนของประชาชน
เปนหลักการที่เปนประชาธิปไตยที่นานาอารยประเทศยอมรับ
การเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของผูถูกรองที่ ๒ เปนการดําเนินการตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖ ซึ่งตองดําเนินการตามนโยบายที่ไดแถลงไว
และการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของผูถูกรองที่ ๒ เปนเพียงการเสนอกรอบแนวความคิด
ในการกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อรัฐสภารับหลักการและดําเนินการ
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว ย อ มเป น อั น สิ้ น สุ ด ภาระหน า ที่ ข องผู ถู ก ร อ งที่ ๒ การเสนอ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของผูถูกรองที่ ๒ จึงเปนการดําเนินการที่ถูกตองตามกระบวนการที่กําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
ผู ถู ก ร อ งที่ ๓ ชี้ แ จงสรุ ป ได ว า ผู ร อ งทั้ ง ห า ไม มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร อ งให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง เนื่องจากผูรองทั้ง หาไดใชสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูง สุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและไดมีความเห็น เปนที่ยุติแ ลว การที่ผูรองทั้ง หาใชสิทธิยื่น คํารองโดยตรงตอ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหพิจารณาในเรื่องเดียวกัน จึงเปนการไมชอบ และการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารอง
ของผูรองทั้งหาไวพิจารณา จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจ
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมิใชเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย
แตเปนการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ซึ่งกําหนดขั้นตอนและวิธีการแตกตางจากกระบวนการ
นิติบั ญญัติ ทั่ว ไป อํานาจการแกไ ขเพิ่ม เติม รัฐ ธรรมนูญ จึ ง ไม ใชอํ านาจในการแกไ ขเพิ่ ม เติ มกฎหมาย
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สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
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แตเปนอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญที่มีลําดับชั้นสูงกวาอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบดว ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเทานั้น รัฐธรรมนูญไมไ ด
ใหอํานาจตรวจสอบความชอบดว ยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแก ไ ขเพิ่มเติมไวแ ตอยางใด และ
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมิใชการใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เปนบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มิใชบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพ การขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเมื่อไดมีการบรรจุญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเขาสูที่ประชุมรัฐสภาแลว
เปนขั้นตอนของรัฐสภา มิใชเปนการดําเนินการของผูเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมอีกตอไป และมิใช
กรณีที่รัฐสภาใชสิทธิเสรีภาพ เพราะสิทธิเสรีภ าพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวตองเปน กรณี ที่
บัญญัติไวในหมวด ๓ สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๑๒ เทานั้น จะตีความเกินเลยไปถึงการดําเนินการขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวมิได อํานาจหนาที่ของรัฐสภาเปนไปตาม
ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายบั ญ ญั ติ ผู ถู ก ร อ งที่ ๓ เห็ น ว า เมื่ อ มิ อ าจนํ า เรื่ อ งการพิ จ ารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไปใชกับเรื่องการใชสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๖๘ ได ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงไมมีอํานาจตรวจสอบ เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ เพื่อปองกันการใชสิทธิเสรีภาพหรือ
การใชกําลังลมลางการปกครอง เชน การทํารัฐประหาร รัฐธรรมนูญจึงใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ใหเลิกการกระทํานั้น เสียกอน การแกไ ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น ไมอาจเทียบไดกับการทํารัฐประหาร
เนื่องจากเปนการดําเนินการของรัฐสภา หากตองดวยเงื่อนไขและไมมีลักษณะตองหามในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐแลวยอมถือเปนอํานาจโดยเด็ดขาดของรัฐสภา องคกรอื่นใด
รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็ไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบได
การเสนอญั ต ติ แ ก ไ ขเพิ่ มเติม รัฐ ธรรมนูญ ของผู ถูก รอ งที่ ๓ และสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
รวมถึงการพิจารณาดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาไดดําเนินการโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ แลว เพราะเปนการดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สําหรับ
เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมมีบทบัญญัติสวนใดที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐแตอยางใด
โดยสาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติมเปนการเพิ่มหมวด ๑๖ การจัด ทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม มิใช
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เปนการลมลางหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับในทันที ตอมาเมื่อมีสภารางรัฐธรรมนูญและดําเนินการ
รางรัฐธรรมนูญก็เปนการดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยู นอกจากนี้รางรัฐธรรมนูญ
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ เ สนอทั้ ง สามฉบั บ และที่ รั ฐสภาให ค วามเห็ น ชอบในวาระที่ ส องแล ว มี ข อความห า ม
การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลง
รูปของรัฐ หรือเปลี่ย นแปลงแก ไ ขบทบัญ ญัติ ในหมวดวา ดว ยพระมหากษัต ริย ดัง นั้น ในการเสนอ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ หรือการจัดทําของสภารางรัฐธรรมนูญ จะไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จึงไมใชเปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
กระบวนการจั ด ทํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม ไ ม มี ผ ลเป น การล ม ล า งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือมีลักษณะเปนการไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธกี ารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแตประการใด เพราะตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมโดยตรงทั้งในการเลือกสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ และรัฐสภามีสวนรวมในการคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๒๒ คน ในการรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในทั่วทุกภูมิภาค ดังนั้น สภารางรัฐธรรมนูญจึงมีความเปนอิสระไมถูกครอบงําจากรัฐบาลหรือรัฐสภา
และพระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญที่ผานการลงประชามติ
ของประชาชน นอกจากนี้ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ส มั ค รก็ เ ป ด กว า งให บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดสามารถสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ได
สวนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเปนผูคัดเลือก รัฐบาลหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาล
ก็ไมสามารถกําหนดตัวบุคคลได เพราะตองผานการเสนอชื่อจากสถาบันหรือองคกรที่กําหนด จึงไมอาจมี
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดไปครอบงําทางความคิดใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ใหมีเนื้อหาสาระตามที่ฝายตนเองตองการได และมิใชเปนการไดอํานาจการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เพราะตองเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ที่บังคับใชอยูในขณะนั้น ซึ่งตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มิใชวาเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใชแลว
ผูถูกรองที่ ๒ จะไดอํานาจการปกครองประเทศโดยทันที
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ผูถูกรองที่ ๓ เปนพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป น ประมุขโดยตลอดดังที่กํ าหนดไวในข อบังคั บพรรคอยางชัด เจน ดัง นั้น จึงเปน ไปไม ไ ดที่จ ะ
มีความคิดในการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ขอมูลตาง ๆ
ที่ เสนอต อศาลรั ฐธรรมนู ญนั้ นเป นเพี ยงจิ นตนาการของผู ร องทั้ งสิ้ น และในการเสนอร างรั ฐธรรมนู ญ
แกไขเพิ่มเติมเปนการดําเนินการโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนกิจการทางการเมือง
ที่แ ยกจากการดําเนิน การของผูถูกร องที่ ๓ เพราะความสัมพัน ธร ะหวางพรรคการเมื องกับ สมาชิ ก
สภาผู แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๒๒ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรไม อ ยู ใ นความผู ก มั ด
แหงอาณัติ มอบหมายหรือการครอบงําใด ๆ หรือสถานะและความสัมพันธระหวางพรรคผูถูกรองที่ ๓
กับผูถูกรองที่ ๒ ในทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายถือวามีบทบาทและหนาที่แยกจากกัน และในการเสนอ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น พรรคมิไดมีมติหรือคําสั่งมอบหมายใด ๆ
เพียงแตเปนนโยบายของพรรคในการหาเสียง สวนการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของผูถูกรองที่ ๒
ก็เ ป น การดํ า เนิ น การตามนโยบายที่ ไ ด แ ถลงไว ต อ รั ฐ สภา ผูถู ก ร อ งที่ ๓ จึ ง ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
มีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งยกคํารองของผูรองทุกคํารอง
ผูถูกรองที่ ๔ ชี้แจงสรุปไดวา พรรคไมเคยมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคหรือ
เรียกประชุมตามขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อมีมติในการดําเนินการในเรื่องที่ถูกกลาวหา การที่สมาชิกพรรคไดรวมกับสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
เสนอญั ต ติ ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เป น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ ประกอบกับจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคไมเพียงพอ
ตอการเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการกระทําดังกลาวผูถูกรองที่ ๔ มิไดมีสวนเกี่ยวของ
การที่สมาชิกพรรคไดรวมเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนี้ ผูถูกรองที่ ๔ เห็นวามิไดเปนการกระทํา
ที่กระทบกระเทือนตอรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และรูปของรัฐแตอยางใด และการเสนอแกไขรัฐธรรมนูญโดยการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญเคยมีทางปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญอันอาจถือไดวาเปนประเพณีหนึ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและมีเนื้อหาเปนการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขทั้งสิ้น ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติใหพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งประธานและรองประธาน
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หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

สภารางรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติที่ใหสภารางรัฐธรรมนูญอาจนํารัฐธรรมนูญฉบับใดที่เห็นวามีความเปน
ประชาธิปไตยสูงมาเปนตนแบบในการยกราง ดังนั้น จึงเห็นไดวา ญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาว
มิไดมีเนื้อหาเปนปฏิปกษตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ การใช
สิทธิของผูรองทั้งหาเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต เนื่องจากการเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวมิไดกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของผูรองทั้งหา จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
ยกคํารองในสวนของผูถูกรองที่ ๔
นายสามารถ แกวมีชัย สมาชิกในคณะของผูถูกรองที่ ๕ ชี้แจงขอกลาวหาสรุปไดวา ผูรองทั้งหา
ไมมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ เปนกรณีที่รัฐธรรมนูญไมได
ใหสิทธิประชาชนยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ แตกําหนดใหผูที่ทราบการกระทําตามวรรคหนึ่ง
ตองเสนอเรื่องตออัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง และยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณา จึงเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไมไดเปนการใชสิทธิและเสรีภาพที่ผูรองทั้งหาจะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ใหตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ได เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจหนาที่
ของรัฐสภาที่จะพิจารณาและดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ มิใชเรื่องของ
การตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเขามาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายได จึงมิใชเปนการใชสิทธิเสรีภาพตามรัฐ ธรรมนูญ ตามความหมายของมาตรา ๖๘ ผูรอง
ทั้งหาจึง ไมสามารถใชสิ ทธิยื่น คํ ารองต อศาลรัฐ ธรรมนู ญ นอกจากนี้ การแกไ ขเพิ่ม เติมรัฐ ธรรมนู ญ
ไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ทุกประการ มิไดมีวัตถุประสงค
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดม า
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแตอยางใด
กระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมมีความเปนประชาธิปไตยและสอดคลองกับหลักการพื้นฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เนื่องจากกระทําโดยสภาราง
รัฐธรรมนูญที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชนมาเปนตัวแทนของแตละจังหวัด และคัดเลือกโดยที่ประชุม
รัฐสภาอีก ๒๒ คน สภารางรัฐธรรมนูญจึงมีความเปนอิสระจากฝายการเมืองที่สามารถยกรางรัฐธรรมนูญ
โดยไมถูกแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ และตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตอง
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สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผานการพิจารณาของประธานรัฐสภาวารัฐธรรมนูญมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา
หรือไม หากมีลักษณะตองหามและรัฐสภาพิจารณาเห็นวามีลักษณะตองหามดังกลาว รางรัฐธรรมนูญนั้น
ก็ตองตกไป จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดวา การยื่นญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี รวมถึงการพิจารณาของรัฐสภาเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ
มิใชกรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ แตอยางใด และขอใหยกคํารองของผูรองทั้งหา
ผูถูกรองที่ ๖ ชี้แจงสรุปไดวา การเสนอญัตติขอใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
ของผูถูกรองที่ ๖ กับคณะเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา
โดยในเนื้อหาสาระมิไดกระทบกระเทือนรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและรูปของรัฐแตอยางใด การจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญก็เปนแนวทางที่สอดคลองและ
ไมตองหามตามรัฐ ธรรมนูญ เพราะเคยมีการแกไ ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อจัด ตั้งสภารางรัฐ ธรรมนูญ
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และในประเด็นเกี่ยวกับคํารองนี้
ไดมีความเห็นของอัยการสูงสุดซึ่งพิจารณาขอเท็จจริงเบื้องตนแลวเห็นวา การเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญดังกลาวเปนการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
อีกทั้งญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอนั้น รัฐสภาไดมีมติรับหลักการดังกลาวแลว ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ญัต ติแ กไ ขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญมิไ ดมีเนื้อหาอัน เปน ปฏิปกษตอระบอบประชาธิป ไตยตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ ไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และไมมีผลเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง การที่ผูรองทั้งหาใชสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
พรรคชาติไทยพัฒนากระทําการฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ เปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต จึงขอให
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยกคํารอง
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจคํารองและคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลว คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
หรือไม
ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไข
เพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได หรือไม
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๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประเด็นที่สาม การกระทําของผูถูกรองเปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
หรือไม
ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุให
ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองหรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดใหผูรองทั้งหานําสืบกอนแลวใหผูถูกรองทั้งหกนําสืบแก
ศาลได ไ ต ส วนพยานฝ า ยผู ร อ ง เมื่ อ วั น ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จํ า นวน ๗ ปาก คื อ
พลเอก สมเจตน บุญถนอม นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายวันธงชัย ชํานาญกิจ นายวิรัตน กัลยาศิริ
นายสุรพล นิติไกรพจน นายวรินทร เทียมจรัส และนายบวร ยสินทร สรุปความไดวา
ผูรองมีสิทธิเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง โดยมี
เหตุผลทางวิชาการวาศาลมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดวาอะไรเปนกฎหมายที่จะตีความได และการวินิจฉัย
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในคดี นี้ ไม ไ ด วิ นิ จ ฉั ย ว า การดํ า เนิ น การนี้ ขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม ศาลวิ นิ จ ฉั ย
เพี ย งขั้ น ตอนต น เท า นั้ น ว า ศาลรัฐ ธรรมนู ญ จะตรวจสอบว า การดํ าเนิ น การเช น นี้ ละเมิ ด หลั ก การ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ เปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
มีเจตนารมณใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนรายประเด็นหรือรายมาตรา มิใชใหแกไขเพื่อนําไปสู
การยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ขอกลาวอางของผูถกู รองที่วา การแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมเปนเรื่องที่เคยกระทํามาแลว รับฟงไมได เนื่องจากมีบริบททางสังคมที่แตกตางกัน โดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผานการลงประชามติของประชาชนในลักษณะที่เปนการใช
อํานาจอธิปไตยโดยตรงของประชาชนทั้งหมด ดังนั้น หากจะตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญโดยสมาชิก
รัฐสภาที่เปนผูแทนของประชาชนที่อาจขัดแยงกับเจตนารมณของประชาชนทั้งหมด ไดแกการยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลวยกรางขึ้นใหม จึงจะตองกระทําโดยการรับฟง
ประชามติจากประชาชนทั้งประเทศ เปนไปตามทฤษฎีวาดวยการใชอํานาจที่ไดรับมอบหมายจะลบลาง
การกระทําหรืออํานาจของผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญโดยตรงหาอาจกระทําไดไม ผูถูกรองจึงไมมี
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สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
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๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในลักษณะที่ใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมทั้งฉบับโดยยกเลิก
ฉบับเดิมได เนื่องจากจะเปนการขัดตออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชน
นอกจากนี้ การที่ใหประธานรัฐสภาและรัฐสภาวินิจฉัยตามรางมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา วา
ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ส ภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ร า งขึ้ น นั้ น จะมี ผ ลเป น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือไม นั้น ก็ไมเปน
หลักประกันที่เชื่อถือได เพราะมาตรา ๒๙๑/๑๓ วรรคสอง การกําหนดใหประธานรัฐสภาแตเพียงผูเดียว
เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้นมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือไม
หากประธานรัฐสภาวินิจฉัยวารางรัฐธรรมนูญไมมีปญหาตามมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา แลว ก็ไมตอง
นํารางรัฐธรรมนูญดังกลาวมาใหรัฐสภาวินิจฉัย ดังนั้น แมรางรัฐธรรมนูญอาจมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง แตประธานรัฐ สภาอาจวินิจฉัยวาไมมีปญ หาตามมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา และสง
รางรัฐธรรมนูญใหคณะกรรมการการเลือกตั้งนําออกใหประชาชนออกเสียงประชามติได โดยองคกรอื่น
ไมอาจเขาไปตรวจสอบได อีกทั้งแมรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา จะกําหนดวาไมให
แกไขในหมวด ๒ วาดวยพระมหากษัตริยก็ตาม แตก็ยังมีพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยอยูใน
รัฐธรรมนูญหมวดอื่น ๆ ดวย
ศาลไดไตสวนพยานฝายผูถูกรอง เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๗ ปาก คือ
นายโภคิน พลกุล นายอุด มเดช รัต นเสถียร นายชุม พล ศิลปอาชา นายสมศักดิ์ เกียรติสุร นนท
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ นายภราดร ปริศนานันทกุล และนายอัชพร จารุจินดา สรุปความไดวา
การยื่นคํารองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ตองเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องแลวเห็นวามีมูลจึงจะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได โดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ ก็เคยบัญญัติหลักเกณฑไวทํานองเดียวกันกับ
รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ คือ ใหยื่น ตออัยการสูงสุด
ไดชองทางเดียว ดังปรากฏขอมูลตามเอกสารบทความทางวิชาการที่จัดทําโดยศาลรัฐธรรมนูญ และ
เว็บไซตของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๔๙
สวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้สามารถกระทําได เพราะอยูในกรอบของรัฐธรรมนูญ
ไมวาจะเปนรายประเด็นในแตละมาตรา หรือหลายมาตราพรอมกัน เชน การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ หรือกรณีตองการที่จะแกไขมาตราใดมาตราหนึ่งเพื่อนําไปสู
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นทั้งฉบับ ก็ยังอยูในความหมายการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้
ตอ งไมมี ก ารแก ไ ขเพิ่ม เติ มเรื่ อ งที่รั ฐ ธรรมนู ญ หา มไว และการจั ด ตั้ ง สภาร า งรั ฐธรรมนู ญ เพื่ อยกร า ง
รัฐธรรมนูญใหมทั้งฉบับ ประเทศไทยเคยดําเนินการมาแลวถึง ๓ ครั้ง ไดแก สภารางรัฐธรรมนูญ
เพื่อจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ สภารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั กรไทย แก ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๖) พุท ธศั ก ราช ๒๕๓๙ เพื่ อจั ด ทํ า รั ฐธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และสภารางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เพื่อจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
การจัด ตั้ ง สภารา งรั ฐธรรมนู ญ เพื่ อจั ด ทํ ารั ฐ ธรรมนูญ ฉบับ ใหมใ นครั้ง นี้ มี ค วามเปน ประชาธิป ไตย
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีความเปนอิสระ ปราศจากการครอบงําของฝายการเมือง และวิธีการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยการตั้งสภารางรัฐธรรมนูญก็ไมมีบทบัญญัติใดเปดโอกาสใหมีการลมลางหรือ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได เพราะมีขอหามไวใน
มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป จ จุ บั น และมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคห า
ของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมอยางชัดเจนแลว ดวยเหตุนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหมยังคงยึดรูปแบบการปกครอง
และรูปของรัฐเชนเดิม เพราะจะตองอยูในกรอบที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนี้ใหอํานาจไวเทานั้น
หากพิจารณาตามขอเท็จจริงแลว ขอยุติในขณะนี้รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนเพียงแครางที่ผานการพิจารณา
ในวาระที่สองเทานั้น ยังไมมีการแกไขรัฐธรรมนูญ แตกลับมีการจินตนาการวาจะไปแกไขเชนนั้นเชนนี้
ซึ่ ง เป น การนํ า เอาจิ น ตภาพไปตั ด สิ น ข อ เท็ จ จริ ง ในป จ จุ บั น การดํ า เนิ น กระบวนการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ที่ผานมา ก็มีการเปดโอกาสใหมีการอภิปรายและแปรญัตติ
อยางเปดเผย การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เปนไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แ ถลงไว ตอ รั ฐ สภาก อนเขา รับ หนา ที่ ซึ่ง คณะรั ฐ มนตรี ตอ งปฏิ บัติ ต ามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๗๖
และผูกพันใหคณะรัฐมนตรีจะตองรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
ประธานรัฐสภาไดยืน ยันวา เมื่อสภารางรัฐ ธรรมนูญ ไดจัด ทํารางรัฐธรรมนูญ ใหมแ ลว เสร็จ
จะจัดใหมีการตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยบุคคลที่เปนกลาง เพื่อพิจารณาตรวจสอบรางรัฐธรรมนูญ
ที่สภาร างรัฐ ธรรมนูญ จัด ทํา ขึ้น จะมี ผลเป น การเปลี่ย นแปลงการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
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พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แกไขในหมวดพระมหากษัตริย หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือไม
โดยจะไมใชดุลพินิจแตเพียงลําพัง
สว นรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ของผูถูกรองที่ ๖ นั้นแตกตางจากรางรัฐ ธรรมนูญ แกไ ข
เพิ่มเติมของผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๕ กลาวคือ เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญไดรางรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบรอยแลว
ต อ งนํ า มาให รั ฐ สภาพิ จ ารณาอี ก ครั้ ง และเคยมี ก ารเสนอญั ต ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ จั ด ตั้ ง
สภารางรัฐธรรมนูญเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ดังนั้น ในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จึงถือไดวาเปนประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
นอกจากนี้ การดําเนินการของผูถูกรองที่ ๕ และที่ ๖ และสมาชิกพรรคคนอื่นในฐานะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ไมผูกพันกับพรรคผูถูกรองที่ ๓ และที่ ๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิเคราะหพยานหลักฐานทั้งสองฝายแลว คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยตามที่ได
กําหนดไว
ประเด็นที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
หรือไม
มีประเด็นที่พรรคเพื่อไทย ผูถูกรองที่ ๓ ยื่น คํารองขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในขอกฎหมายวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองของผูรองทั้งหาไวพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคสอง ไดหรือไม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“บุ ค คลจะใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ล ม ล า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิ ธี ก ารซึ่ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มิ ไ ด ” และวรรคสอง บั ญ ญั ติ ว า
“ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิ
เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิก
การกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแก
ผูทราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ที่จะใชสิทธิใหมีการตรวจสอบ
การกระทํา ดั งกล าวได โดยให มี สิท ธิ สองประการ คื อ ประการที่ห นึ่ ง เสนอเรื่ องใหอั ย การสูง สุ ด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่น คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ และประการที่สอง สามารถยื่นคํารองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวได เพราะอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและ
วินิจฉัยสั่งการในกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ เปนอํานาจหนาที่
ของศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุด เพียงแตมีห นาที่ต รวจสอบขอเท็จจริง เบื้องตน และยื่น คํารองขอ
ตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทานัน้ หาไดตัดสิทธิของผูรองที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม แมผูรอง
ไดเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบแลว ก็ไมตัด สิทธิผูรองที่จะใชสิทธิในประการที่สองยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญได เห็นวาการแปลความดังกลาวนี้จะสอดคลองตอเจตนารมณในมาตรา ๖๘ ซึ่งบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ และเปนไปเพื่อการรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๙ ที่วา “บุคคล
ยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึง่ มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้” เนื่องจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่ง
ใหเลิกการกระทําที่อาจเปน การใชสิทธิแ ละเสรีภาพตามรัฐ ธรรมนูญเพื่อลม ล างการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดนั้น การกระทํา
ดังกลาวจะตองกําลังดําเนินอยูและยังไมบังเกิดผล ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะมีคําวินิจฉัยสั่งใหเลิกการกระทํานั้นได
หาไมแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ ก็จะพนวิสัย ไมสามารถใชบังคับได
ทั้งสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ นี้ มีหลักการสําคัญมุงหมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวม
ในการปกปองพิทักษรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
การเขาสูอํานาจในการปกครองประเทศใหเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มิใหถูกลมลาง
โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกันไวลวงหนาเพื่อจะไดมีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการใหเลิก
การกระทําที่จะเปนอันตรายตอระบอบการปกครองและการลมลางรัฐธรรมนูญมิใหเกิดขึ้นได เพราะหาก
ปลอยใหเกิดการกระทําที่เปนภัยรายแรงตอรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญขึ้นแลว
ยอมสุด วิสัยที่จะแกไขใหกลับ คืน ดีได เชน นี้แ ลว ประชาชนผูทราบเหตุต ามมาตรา ๖๘ วรรคสอง
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๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ยอมสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ไดโ ดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหป ระชาชนใชสิทธิข องตนตอตาน
การกระทํานั้นไดโดยสันติวิธี
เนื่องจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรานี้มิไดมุงหมายลงโทษทางอาญา หรือลงโทษทาง
รัฐธรรมนูญโดยการยุบพรรคการเมืองเทานั้น แตยังหมายถึงการสั่งใหเลิกการกระทําที่มิชอบตามมาตรา ๖๘
วรรคหนึ่ ง เสี ย ก อ นที่ ก ารกระทํ า นั้ น จะบั ง เกิ ด ผล การมี อ ยู ข องมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙
แหงรัฐธรรมนูญนี้ จึงเปนไปเพื่อรักษาหรือคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจนหลักการที่รัฐธรรมนูญ
ไดรับรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมืองของชาติ คือการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และป อ งกั น การกระทํา เพื่ อให ไ ดม าซึ่ ง อํ า นาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ความมุงหมาย
ของรัฐธรรมนูญในประการนี้ตางหากที่ถือเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญที่จะตองยึดถือไวเปนสําคัญ
ยิ่งกวาเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งแมจะถือเปนเครื่องมือชวยคนหาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได
แตความเห็นของผูรางรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งก็มิใชเจตนารมณทั้งหมดของรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม
หากพิจารณาจากรายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ ทั้งการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังพิจารณาไดวา
สาระสําคัญของการอภิปรายนั้นมีเจตนารวมกันอยูที่การจะใหประชาชนสามารถใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ผา นกลไกของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรานี้ เป น สํ า คัญ ยิ่ง กว าเรื่อ งของตัว บุค คลผูมี สิท ธิเ สนอคํ าร อ ง
การตีความเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงตองตีความไปในแนวทางของการยอมรับสิทธิ
มิใชจํากัดสิทธิ เพื่อใหชนชาวไทยและศาลรัฐธรรมนูญสามารถเขามาตรวจสอบการกระทําที่อาจมีปญหา
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง เพื่อพิทักษรัฐธรรมนูญไดสมดังเจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาว
กรณีอัยการสูง สุด ตรวจสอบขอเท็จจริง ตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง แลว แตยัง ไมมีคําสั่ ง
ประการใดจากอัยการสูง สุด หากปล อยให กระบวนการลงมติ ในวาระที่สามลุลว งไปแล ว แมตอมา
อัยการสูงสุดจะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวนิ ิจฉัยวากระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวนั้น
เปนไปโดยมิชอบดวยมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ใหเลิกการกระทํานั้น ก็จะไมสามารถบังคับตามคําวินิจฉัย
ในทางใดไดอีก รวมทั้งไมอาจยอนคืนแกไขผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาวได
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ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาและวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
วรรคสอง
ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไข
เพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได หรือไม
ประเด็นพิจารณาวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙๑ จะนําไปสูการแกไขบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ทั้งฉบับ ไดห รือไม นั้น เห็นวา อํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุด ทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ เปนอํานาจของประชาชนอันเปนที่มาโดยตรงในการใหกําเนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือวามีอํานาจ
เหนือรัฐธรรมนูญที่กอตั้งระบบกฎหมายและองคกรทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมืองการปกครอง
เมื่อองคกรที่ถูกจัดตั้งมีเพียงอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญใหไว และอยูภายใตรัฐธรรมนูญ จึงเปนไปไมได
ที่จะใหองคกรนั้นใชอํานาจที่ไดรับมอบมาจากรัฐธรรมนูญนั้นเองกลับไปแกรัฐธรรมนูญนั้นเหมือนการใช
อํานาจแกไ ขกฎหมายธรรมดา สําหรับประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดว ยระบอบประชาธิปไตย
อัน มี พระมหากษั ต ริย ทรงเป น ประมุข เปน ประเทศที่ใ ชระบบประมวลกฎหมายที่ยึ ด หลักความเป น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไขเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยทั่วไป
การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนกระบวนการที่ไดผาน
การลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชนจึงเปนผูสถาปนารัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ แมจะเปนอํานาจของรัฐสภา
ก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทั้งฉบับยังไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน
ก็ควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสม
และเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะดําเนิน การดังกลาวนี้ไ ด ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับ เจตนารมณข อง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
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สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประเด็นที่สาม การกระทําของผูถูกรองเปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ มีเจตนารมณเพื่อตองการ
ใหมีวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นเปนรายมาตราเพื่อปฏิรูปการเมืองและปรับปรุงโครงสรางทางการเมือง
ขึ้นใหมใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนอํานาจที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหไวเพื่อเปนชองทางในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากขอบกพรองในตัวรัฐธรรมนูญเอง
หรือปญหาจากขอเท็จจริงทางการเมืองที่ตองมีการแกปญหาอยางเปนระบบ และมีความสอดคลอง
ตอเนื่องในคราวเดียวกัน รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... จึงเปนผลมาจาก
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ อั น ถื อ ได ว า มี ที่ ม าจาก
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน หากพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ที่มาจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เพื่อใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมาทําหนาที่จัดทํา
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และกําหนดกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังที่ไดผานความเห็นชอบ
ของรัฐสภาในวาระที่สอง และกําลังเขาสูการลงมติในวาระที่สาม จะเห็นไดวากระบวนการดังกลาวยังไมมี
ขอเท็จจริงเพียงพอที่จะถือไดวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ ดังที่ผูรองกลาวอาง อีกทั้งขั้นตอนการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญยังมิได
เปนรูปธรรม การกลาวอางของผูรองจึงเปนการคาดการณลวงหนาซึ่งยังไมปรากฏผลประการใด และ
ยิ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติข องรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึ่งถือเปน ขอจํากัด ของ
การแกไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวอยางชัดแจง
ในการแก ไ ขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญ วา “ญัต ติ ขอแกไ ขเพิ่ม เติมรั ฐธรรมนู ญที่มี ผลเป น การเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอั น มี พระมหากษั ต ริย ทรงเป น ประมุข หรื อเปลี่ยนแปลงรู ปของรั ฐ
จะเสนอมิได” ประกอบกับบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ..) พุ ท ธศั ก ราช .... ใหเ หตุ ผลว า “จะยั ง คงรั ก ษาระบอบประชาธิป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ไว ต ลอดไป” และในบทบั ญ ญั ติ ข องร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า ว
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หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

มาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา ก็ยังบัญญัติคุมกันเพื่อรับรองการรางรัฐธรรมนูญที่จะไมกระทบถึงสาระสําคัญ
แหงรัฐวา “รางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริย
จะกระทํามิได” และหากรางรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามวรรคหาดังกลาว “ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป”
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหก
อยางไรก็ตาม หากสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยแลว ทั้งประธานรัฐสภาและรัฐสภา
ก็มีอํานาจยับยั้งใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไปได รวมทั้งหากบุคคลใดทราบวามีกระทําการเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ยท รงเป น ประมุ ขตามรัฐ ธรรมนูญ นี้ ผู ทราบ
การกระทํ า ดั ง กล า วก็ ยั ง มี สิ ท ธิ เ สนอเรื่ อ งให อั ย การสู ง สุ ด ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง และยื่ น คํ า ร อ งขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวในทุกชวงเหตุการณที่บุคคลนั้นทราบตราบเทาที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ยังมีผลใชบังคับ ประการสําคัญเมื่อพิจารณาคําชี้แจงแกขอกลาวหา บันทึก
ถอยคํายืนยันขอเท็จจริง และการไตสวนของศาลจากฝายผูถูกรอง อาทิ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท
ประธานรัฐสภา นายอัชพร จารุจินดา ผูแทนคณะรัฐมนตรี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ผูแทนพรรคเพื่อไทย
นายชุมพล ศิลปอาชา ผูแทนพรรคชาติไทยพัฒนา และนายภราดร ปริศนานันทกุล ลวนตางเบิกความ
ถึ ง เจตนารมณ ใ นการดํ า เนิ น การเพื่ อ ให มี ก ารจั ด ทํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม ว า มิ ไ ด มี เ จตนารมณ
ที่จ ะกระทํ าการเพื่อ ล มล า งการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษั ต ริ ยท รงเปน ประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญนี้และผูถูกรองทั้งหมดยังแสดงถึงเจตคติอันตั้งมั่นวา จะดํารงคงไวซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยูเชนเดิม
พิจารณาแลวจึงเห็นวา ขอเท็จจริงยังรับฟงไมไดวา การกระทําของผูถูกรองทั้งหกเปนการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
แตอยางใด ขอกลาวอางทั้งหมดจึงคงเปนเพียงการคาดการณ หรือเปนความหวงใยตอสถาบันพระมหากษัตริย
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทั้งยังหางไกลตอการที่จะ
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๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เกิด เหตุต ามที่กลาวอาง ขอเท็จจริงที่เกิด ขึ้น จึงยังไมพอฟงไดวาเปน การลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้แตอยางใด ดังนั้น การกระทําของ
ผูถูกร องทั้ ง หกจึง ฟ ง ไมไ ดวา มีเจตนาลมลา งการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มีพ ระมหากษัต ริ ย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญ ญัติไวในรัฐ ธรรมนูญ นี้ ตามที่บัญญัติไ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จึงใหยกคํารองในประเด็นนี้ และเมื่อไดวินิจฉัยเปนดังนี้แลว
จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นที่ ๔ อีกตอไป
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงใหยกคํารองทั้งหาคํารอง
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๕ - ๑๘/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่

๓๖/๒๕๕๖
๓๗/๒๕๕๖
๔๑/๒๕๕๖
๔๓/๒๕๕๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ ที่ ๑ นายวิรัตน กัลยาศิริ ที่ ๒
นายสาย กังกเวคิน กับคณะ ที่ ๓ และนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค
กับคณะ ที่ ๔

ผูรอง

ระหวาง
ประธานรัฐสภา ที่ ๑ รองประธานรัฐสภา ที่ ๒
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒสิ ภา ที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๒

ผูถูกรอง

เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ นายวิรัตน กัลยาศิริ นายสาย กังกเวคิน กับคณะ
และนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กับคณะ ยื่นคํารองรวมสี่คํารอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
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สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา คํารองทั้งสี่มีประเด็นแหงคดีเปนเรื่องเดียวกัน จึงมีคําสั่ง
ให ร วมการพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย คดี เรื่ อ งพิ จ ารณาที่ ๓๖/๒๕๕๖ เรื่ อ งพิ จ ารณาที่ ๓๗/๒๕๕๖
เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๖ และเรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๖ เขาดวยกันเพื่อประโยชนในการดําเนิน
กระบวนพิจารณา โดยใหเรียกพลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ ผูรองที่ ๑ นายวิรัตน กัลยาศิริ
ผูรองที่ ๒ นายสาย กังกเวคิน กับคณะ ผูรองที่ ๓ และนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กับคณะ ผูรองที่ ๔
และใหเรียกประธานรัฐสภา ผูถูกรองที่ ๑ รองประธานรัฐสภา ผูถูกรองที่ ๒ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ผูถูกรองที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๒
ขอเท็จจริงตามคํารองทั้งสี่และเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
คํารองที่หนึ่ง (เรื่องพิจารณาที่ ๓๖/๒๕๕๖)
ผูรองที่ ๑ อางวา ผูถูกรองที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๐ ไดรวมกันเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติม
เปนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘
มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔) ตอผูถูกรองที่ ๑
โดยเห็ น วา กระบวนการแกไ ขเพิ่ มเติม รางรัฐ ธรรมนู ญและเนื้อ หาของรางรัฐ ธรรมนู ญดั งกล าวมีผ ล
เป น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
และมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง โดยผูรองที่ ๑ เห็นวา ผูถูกรองที่ ๑ ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตอ
ที่ประชุมรัฐสภาคนละฉบับกับที่ผูถูกรองที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๐ ไดยื่นตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
นอกจากนี้ ในคราวประชุมเพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแก ไ ขเพิ่มเติ มในวาระที่ห นึ่งขั้น รั บหลักการ
ผูถูกรองที่ ๑ ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐสภายังใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ กลาวคือ มีการสั่งการให
กําหนดระยะเวลาในการยื่นคําแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รัฐสภารับหลักการ ซึ่งเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ อีกทั้งการที่ผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ผลัดกันทําหนาที่ประธานที่ประชุม
โดยตัดสิทธิการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา ในฐานะผูสงวนคําแปรญัตติและผูสงวนความเห็นเปนการกระทํา
ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๒๙๑ (๔) และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓

343

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

ขอ ๙๙ ดวย นอกจากนี้ พฤติการณของผูถูกรองที่ ๒ ยังแสดงถึงความไมเปนกลางและมีประโยชนทับซอน
จากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทําใหผูถูกรองที่ ๒
มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดทันที กรณีจึงเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๙
และมาตรา ๑๒๒
สําหรับเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ผูรองที่ ๑ อางวา หลักการและเหตุผลของ
รา งรั ฐธรรมนูญ แก ไ ขเพิ่ ม เติม ที่ กํ า หนดให สมาชิ ก วุฒิ ส ภามาจากการเลือ กตั้ ง โดยตรงจากประชาชน
เชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทําใหวุฒิสภาไมอาจทําหนาที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน
ของฝ ายบริ ห าร และทํา ให ห ลั กการตรวจสอบและถว งดุ ลการใช อํา นาจรั ฐถู กทํ าลาย ประกอบกั บ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ ในสวนคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้ง
เป น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ เ ปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มตามความในมาตรา ๑๑๕ (๕)
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ทําใหบุคคลที่เปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของ
ผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสามารถสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกวุฒิสภาได รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ ยังทําใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินหนึ่งวาระได และรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ยังตัดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากนี้รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒
ยังทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาที่จะครบวาระในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐
ตองสิ้นสุดลงในวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ผูรองที่ ๑ เห็นวา การใชสิทธิแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของผูถูกรองทั้งหมดมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
และมีเจตนาเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ อันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
และมีคําสั่ง ดังนี้
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(๑) มีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉิน โดยมีคําสั่งหามไปยังผูถูกรองที่ ๑
และเลขาธิการรัฐสภา ใหระงับการประชุม เพื่อพิจารณาญัต ติแ กไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สามไวกอน
เปนการชั่วคราวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
(๒) วินิจฉัยสั่งการใหผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๓๑๐ เลิกการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เรื่อง แกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยทันที
(๓) มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคเพื่ อ ไทย พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา พรรคชาติ พั ฒ นา พรรคพลั ง ชล
พรรคมหาชน และพรรคประชาธิปไตยใหม รวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวเปนเวลา ๕ ป นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือคําสั่ง
ตอมา ผูรองที่ ๑ ยื่น คํารองขอแกไขเพิ่ม เติมคํารอง ฉบับลงวัน ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
โดยเพิ่มเติมสาระสําคัญของคํารอง ดังนี้
(๑) การเสนอญัต ติใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกั บ ที่มาของสมาชิกวุฒิสภายังได
มีการลงมติดวยวิธีการที่สมาชิกรัฐสภาคนเดียวใชบัตรลงคะแนนหลายใบ มีผลทําใหการประชุมรวมกัน
ของรัฐสภาในการพิจารณาวาระที่สองเปนโมฆะทั้งหมด
(๒) มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยเพิกถอนมติที่ประชุมรัฐสภาทั้งสามวาระและใหระงับการประกาศใช
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
คํารองที่สอง (เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๖)
ผูรองที่ ๒ อางวา ผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๓๑๐ ใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข หรือเพื่อใหไ ดมาซึ่ง อํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยผูถูกรองที่ ๓
ถึงที่ ๓๑๐ ไดรวมกันเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมเปนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖
วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิก
มาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔) กํ า หนดหลั ก การให ส มาชิ ก วุฒิ ส ภามาจากการเลื อกตั้ ง ทั้ ง หมด
ซึ่งเปน วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มีลักษณะเดียวกันกับวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ นายอุดมเดช รัตนเสถียร

345

นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ผูถูกรองที่ ๓ กับผูถูกรองอื่น ๆ เปนผูเสนอตอผูถูกรองที่ ๑
จากนั้นผูถูกรองที่ ๑ ไดนัดประชุมรวมกันของรัฐสภาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมรัฐสภา
ไดลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ๓๖๗ เสียง ไมรับหลักการดวยคะแนนเสียง ๒๐๔ เสียง
และงดออกเสียง ๓๔ เสียง เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ จากนั้นที่ประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
จํานวน ๔๕ คน เพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาว ตอมาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะกรรมาธิการไดนํารางรัฐธรรมนูญที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามมติของคณะกรรมาธิการพรอมรายงาน
เสนอต อ ผู ถูก ร อ งที่ ๑ เพื่อ นํ า เสนอให ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภาพิ จ ารณา โดยที่ ป ระชุ ม รัฐ สภาได พิ จารณา
รางรัฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่มเติมดังกลาวเสร็จสิ้ น เมื่อวัน ที่ ๑๒ กัน ยายน ๒๕๕๖ และผูถู กรองที่ ๒
ไดแจงตอที่ประชุมรัฐสภาวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๕) กําหนดไววา เมื่อรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมในวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไว ๑๕ วัน จึงใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
โดยระยะเวลาดังกลาวครบกําหนดในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
ผูรองที่ ๒ เห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
มิใชการแกไขเพิ่มเติมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจากกรณีมีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
ซึ่งทําใหดุลยภาพของการตรวจสอบตามระบบรัฐสภาเสียไป รวมทั้งไดลดทอนคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของผู สมั ครรับ เลื อกตั้ งเปน สมาชิ กวุ ฒิส ภา โดยการยกเลิก สาระสํ าคั ญในมาตรา ๑๑๕ (๕) และ
แก ไ ขลั ก ษณะต อ งห า มในมาตรา ๑๑๕ (๖) (๗) และ (๙) อี ก ทั้ ง ยกเลิ ก ความในมาตรา ๑๑๖
ทําใหบุคคลที่เปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองสามารถเปน สมาชิ กวุฒิสภาได และใหสมาชิกวุฒิส ภาสามารถดํารงตําแหนง ติด ตอกั น
เกินหนึ่งวาระได การแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของกับการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา โดยตั ด อํ า นาจศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
อันเปนกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๔๑ และการกํ า หนดให ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ที่มาจากการสรรหาซึ่งเปนชุดปจจุบันที่จะครบกําหนดวาระในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ตองสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ในวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมในเดือนเมษายน ๒๕๕๗
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การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลทําใหสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันสามารถลงสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาต อ เนื่ อ งได ทั น ที กรณี แ สดงให เ ห็ น ว า สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ มี ส ว นร ว ม
ในการเสนอและพิจารณาใหความเห็นชอบญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาว มีเจตนามุงหมาย
เพื่อใหตนไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสืบตอไปโดยวิธีที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้กําหนดให
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาชุ ด ป จ จุ บั น ต อ งสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพลงในวั น ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาชุ ด ใหม
อันเปนการลบลางสิทธิในการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากสรรหา ประกอบกับกระบวนการ
แกไ ขเพิ่ม เติม รัฐ ธรรมนูญในครั้ ง นี้มี การดําเนิน การในลัก ษณะที่มิช อบด ว ยรั ฐธรรมนู ญและกฎหมาย
ไมวาจะเปนกรณีรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่มีการเสนอตอผูถูกรองที่ ๑ เปนคนละฉบับกับ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอใหสมาชิกรัฐสภาพิจารณา การเรงรัดใหมีการพิจารณาอยางรวบรัด
เชน จงใจปดการอภิปรายและไมเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาที่แปรญัตติไวไดอภิปราย การที่ประธานที่ประชุม
รั ฐ สภาวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดวั น แปรญั ต ติ โ ดยที่ ไ ม มี ก ารลงมติ เนื่ อ งจากองค ป ระชุ ม ไม ค รบ
การพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการซึ่งมีลักษณะเปนการยกเลิกและแกไขสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมใหแตกตางไปจากรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เคยรับหลักการไว ในระหวางการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ มีการเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑/๑
เขาไปและลงมติไปพรอมกันโดยมิไดมีการอภิปรายรายมาตรา และในกระบวนการพิจารณารายมาตรา
ยังมีสมาชิกรัฐสภาใชบัตรแสดงตนและลงคะแนนแทนผูอื่น
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูรองที่ ๒ เห็นวา ผลของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะทําให
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาอยู ใ ต อ าณัติ ข องบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง อั น เป น การขั ด ต อ เจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงถือวาเปนกรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดม า
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
ผูรองที่ ๒ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่ง ดังนี้
(๑) มีคําสั่งคุมครองชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉินใหผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๓๑๐ ระงับการพิจารณา
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่สามไวเปนการชั่วคราว จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
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(๒) วินิ จ ฉั ย สั่ งการให ผูถู ก ร อ งที่ ๑ ถึง ที่ ๓๑๐ เลิ กการแก ไ ขเพิ่ ม เติม รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕
มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง
และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔)
คํารองที่สาม (เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๖)
ผูรองที่ ๓ อางวา ในการพิจารณาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒
ได ผ ลั ด กั น ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภา ดํ า เนิ น การประชุ ม รั ฐ สภาโดยมี เ จตนาไม สุ จ ริ ต
ไมว างตัว เปน กลางซึ่ง ขัด ต อขอบั งคับวา ดว ยการประชุม รัฐ สภา อัน เปน การขัด กัน แห งผลประโยชน
ส อ ว า จงใจใช อํ า นาจหน า ที่ ขั ด ต อ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ กรณี จึ ง เป น การใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ
เพื่อใหไดอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
สรุปการกระทําไดดังนี้
ในสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ใหสมาชิกวุฒิสภา
ตองมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ไมมีการหามบุพการี คูสมรส หรือบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหโอกาสที่บุคคลดังกลาวจะไดรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา
ยอมมีมากกวาบุคคลอื่น เพราะมีฐานสนับสนุนทางการเมือง การแกไขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญดัง กลาว
จึงเปนการเอื้อประโยชนใหแกสมาชิกวุฒิสภา อีกทั้งการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑
เปนไปอยางรีบเรง โดยกําหนดใหมีการจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาให แ ล ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ร วบรั ด ประกอบกั บ
กํา หนดให สมาชิ ก วุ ฒิ สภาชุ ด ป จ จุบั น สิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพในวั น ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก วุ ฒิส ภาชุ ด ใหม
ยอมแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งมีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาอยางชัดแจงวา ตองการเรงรัดใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อันแสดงใหเห็นถึงเจตนา
อยางชัดแจงวา มีความมุงหมายเพื่อใหตนไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสืบไป
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สวนกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมีการดําเนินการที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ (๔) กลาวคือ ในคราวประชุมเพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่สอง
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ ผู ถู ก ร อ งทั้ ง สองมิ ไ ด ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาโดยเรี ย งลํ า ดั บ มาตรา
จึงเปนการพิจารณาที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลทําใหรางรัฐธรรมนูญ แกไ ขเพิ่มเติมเสียไปทั้งฉบับ
นอกจากนี้ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนการอภิปรายแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕ ผูถูก รองที่ ๒ ไมอนุ ญาตใหผู สงวนคําแปรญัต ติอ ภิปราย และมีการลงมติป ด อภิป ราย
ในระหวางที่มีการประทวงในการประชุมรัฐสภา อีกทั้งเมื่อมีการลงมติตามญัตติที่ขอใหปดการอภิปราย
ผูถูกรองที่ ๒ กลับ ขานในที่ประชุมวาเปน การลงมติใหความเห็น ชอบรางรัฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่มเติ ม
มาตรา ๕ และสั่ ง ป ด การประชุ ม ทั น ที ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น การดํ า เนิ น การที่ ขั ด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๙๑ (๔) หากรา งรัฐ ธรรมนู ญแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บนี้ มี ผ ลบั ง คับ ใช จะทํ า ให ผู ถู กร อ งที่ ๒
ไดรับสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาทันทีโ ดยที่ไมตองลาออกจากตําแหนง และ
ยังสามารถดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาไดโดยไมจํากัดวาระ กรณีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมีการขัดกัน
แหงผลประโยชน ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ โดยมีการสมคบกับสมาชิกรัฐสภาฝายรัฐบาล
ในการเสนอและลงมติปด การอภิปราย อัน เปน การกระทําที่ขัด ตอวิธีป ฏิบัติทางปกครองซึ่ง สง ผลให
การประชุมเปนโมฆะ และเปนการกระทําที่เขาขายเปนการทําลายระบบตรวจสอบและถวงดุลอันเปนดุลยภาพ
ระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิ ภา องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
องคกรศาลรัฐธรรมนูญ จึงเห็นวา กรณีเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่ง มิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไ วในรัฐธรรมนูญ อันเปน การตองหามตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ผูรองที่ ๓ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและมีคําสั่ง ดังนี้
(๑) มีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉิน โดยมีคําสั่งหามไปยังผูถูกรองที่ ๑
และเลขาธิการรัฐ สภา ใหระงับการประชุมเพื่อพิจารณาญัต ติแ กไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สามไวกอน
เปนการชั่วคราวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
(๒) วินิจฉัยสั่งการใหผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ เลิกการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เรื่อง แกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
โดยทันที
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(๓) วินิจฉัยวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
เปนโมฆะ หรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตอมา ผูรองที่ ๓ ยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
และฉบับลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยเพิ่มเติมสาระสําคัญของคํารอง ดังนี้
(๑) มีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวใหนายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๐ จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
(๒) วินิจฉัยใหการดําเนินการของผูถูกรอง หรือผูที่เกี่ยวของเขาขายการกระทําตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘
(๓) วินิจฉัยใหผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ เลิกการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ และ
ใหเลิกประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เรื่อง
แกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยทันที
คํารองที่สี่ (เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๖)
ผู ร อ งที่ ๔ อ า งว า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ..)
พุทธศักราช .... ซึ่งเสนอโดยผูถูกรองที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๐ มีเนื้อหาเปนการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑
มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐
และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ โดยมีเจตนายกเลิกสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการสรรหาและใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเพียงอยางเดียว ซึ่งขัดกับหลักการและ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และผูถูกรองที่ ๓๑๑ และ
ผูถูกรองที่ ๓๑๒ ซึ่งเปนกรรมาธิการเสียงขางมากและเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญเพื่อใหตนเองและพวกพอง
ไดรับประโยชนจากบทบัญญัตขิ องรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาว โดยการยกเลิกมาตรา ๑๑๕ (๕)
ทํ า ให บุ ค คลที่ เ ป น บุ พ การี คู ส มรส หรื อ บุ ต รของผู ดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร หรื อ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสามารถสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาได เปนการขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๒ การแกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ (๖) (๗) และ (๙) มีผลทําใหบุคคลที่เคยเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองหรือเคยดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลว
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หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือเคยเปนรัฐมนตรีหรือเคยดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอื่นมาแลว สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดตอเนื่องทันทีโดยไมตองอยู
ภายใตเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเดิม นอกจากนี้ การที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๖
ยังมีผลทําใหสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีก เปนการปฏิบัติหนาที่
อันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ อีกทั้งรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐ ที่กําหนดไมใหมีการเลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหมแทนตําแหนงที่วางกรณีที่
ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงกอนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงมิใชการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตามนั ยของรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙๑ ตลอดจนร างรัฐ ธรรมนู ญ แกไ ขเพิ่ มเติม มาตรา ๘ กรณี
สมาชิกวุฒิสภาวางลง เพราะเหตุอื่นที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในกําหนด ๔๕ วัน
นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลงก็มิไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับ ทําใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
ผูถูกรองที่ ๑ ยังไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ทั้งสามฉบับ ซึ่งเปนกระบวนการพิจารณาในวาระที่สอง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ แตตอมา
กลับมีการกําหนดใหมีการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเกี่ยวกับระยะเวลาในการแปรญัตติใหมอีกครั้งในวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนการยอนกลับมาดําเนินการในขั้นตอนของวาระที่หนึ่งใหม การกระทําดังกลาว
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ อีกทั้งผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ในฐานะประธานรัฐสภาและ
รองประธานรัฐสภายังวางตัวไมเปนกลาง โดยในการประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่สอง
มีการอาศัยมติเสียงขางมากปดการอภิปรายและลงมติเห็นชอบผานรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ในขณะที่
ยังมีสมาชิกรัฐสภาผูสงวนคําแปรญัตติและกรรมาธิการเสียงขางนอยผูสงวนความเห็นตองการที่จะใชสิทธิ
อภิปรายคางอยูเปนจํานวนมาก การทําหนาที่ประธานที่ประชุมของผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒
มีลักษณะเปนการเรงรีบรวบรัดโดยรวมกับสมาชิกรัฐสภาฝายรัฐบาลในการเสนอและลงมติปดการอภิปราย
ซึ่งขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๙ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๕ ประกอบมาตรา ๑๓๗
และมาตรา ๒๙๑ และขอบั ง คับ การประชุม รัฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๔๗ ขอ ๕๙ วรรคสอง
และขอ ๙๙
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นอกจากนี้ การแสดงตนเพื่อนับองคประชุมกอนการลงมติเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
มีสมาชิกรัฐสภาบางคนนําบัตรประจําตัวสมาชิกรัฐสภาของคนอื่นมาทําการเสียบบัตรในชองเสียบบัตรและ
กดปุมแสดงตนแทนเพื่อนับองคประชุมกอนการลงมติ และทําการเสียบบัตรในชองเสียบบัตรและกดปุม
แสดงตนลงมติ แ ทนสมาชิก รัฐ สภาผูซึ่ ง เป น เจาของบัต รดัง กล าว ทั้ งที่มี ขอ เท็จ จริ ง วา สมาชิก รัฐ สภา
ผูซึ่งเปนเจาของบัตรไมไดอยูในหองประชุม ทําใหผลการนับองคประชุมและผลการลงมติไมถกู ตองตามความเปนจริง
การกระทําดังกลาวถือเปนการออกเสียงหรือลงมติเกินกวาหนึ่งเสียง จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖
วรรคสาม และไมเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตและมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของปวงชนชาวไทย
ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและ
มีคําสั่ง ดังนี้
(๑) กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และเปนโมฆะ
(๒) การกระทําของผูถูกรองทั้งหมดเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสั่งใหผูถูกรองทั้งหมดเลิกการกระทํา
ดังกลาว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
(๓) ขอใหมีคําสั่งใหมีการไตสวนเพื่อพิจารณากําหนดวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนมีคําวินิจฉัยดวย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองทั้งสี่ตองดวยหลักเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลม ลางการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 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 ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือน
การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกผูทราบ
การกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง มีสิทธิใหมีการตรวจสอบ
การกระทําดังกลาวไดสองประการคือ หนึ่ง เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และสอง
ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว ซึ่งเปนสิทธิของผูรองที่จะยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ประกอบกับเรื่องนี้มีมูลกรณีที่พอรับฟงในเบื้องตนไดวา ผูถูกรองทั้งหมด
มีพฤติการณในการเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ในสวนที่เกี่ยวของกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในประการที่อาจเขาขายเปนการทําลาย
ระบบตรวจสอบและถวงดุลอันเปนดุลยภาพระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมทั้งองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเดิมเปนอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาที่มาจากการออกแบบ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตามที่ระบุไว
ในคําปรารภของรัฐ ธรรมนู ญที่มีค วามมุง หมายใหรัฐ ธรรมนู ญนี้เปน แนวทางในการปกครองประเทศ
โดยใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญอยางกวางขวางทุกขั้นตอน
มีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมดวยการกําหนดกลไก
สถาบันการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา
รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยเที่ยงธรรม ดวยเหตุนี้ จึงเห็นวา
มีมูลกรณีที่อาจจะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จึงมีคําสั่งใหรับคํารองทั้งสี่ไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
และการทําคําวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๒) และแจงใหผูถูกรองทั้ง ๓๑๒ คน ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับสําเนาคํารอง สวนคําขออื่นใหยก
ระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ผูถูกรอง ๓๑๑ คน ไมไดยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ มีเพียงนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ผูถูกรองที่ ๒๙๓
โดยชี้แจงแกขอกลาวหา สรุปไดวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ตนไดลงลายมือชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ตอผูถูกรองที่ ๑ โดยตนเห็นวา
การกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเชนเดียวกับวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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ซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อันเปนการสงเสริมหลักประชาธิปไตย และการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งเปนการยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่แตก็มิไดเห็นพอง
ดวยกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในบางมาตรา เนื่องจากการแกไขผิดไปจากเจตนารมณฉบับที่ยกรางตั้งแตแรก
กลาวคือ ในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ และ
ในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๗ ตนไดงดออกเสียง
ในวาระที่สาม การกระทําดังกลาวของตนเปนไปโดยสุจริต และมิไดกระทําการในลักษณะเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือมิไดมีผลเปลี่ยนแปลง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยยกคํารองในสวนของตน
ศาลรัฐธรรมนูญไดไตสวนพยานฝายผูรองและพยานศาล เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
จํานวน ๗ ปาก คือ พลเอก สมเจตน บุญถนอม นายวิรัตน กัลยาศิริ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ นายไพบูลย นิติตะวัน นายสุวิจักขณ นาควัชระชัย และนางอัจฉรา จูยืนยง
สรุปไดดังนี้
พลเอก สมเจตน บุญถนอม ผูรองที่ ๑ และนายวิรัตน กัลยาศิริ ผูรองที่ ๒ เบิกความสรุปไดวา
การที่ผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๓๑๐ ไดรวมกันลงชื่อเสนอญัตติและพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภานั้น เปนการกระทําเพื่อใหไดอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้
๑. รางเสนอแกไขรัฐธรรมนูญที่นําเขามาพิจารณาในวาระที่หนึ่ง เปนคนละฉบับกับที่ผูถูกรอง
ที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๐ ไดลงชื่อยื่นญัตติไว ถือวาฉบับที่รัฐสภาไดพิจารณาในวาระที่หนึ่งไมมีผูเสนอญัตติ
จึงเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๒)
๒. กระบวนการในการพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญขัดตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ มีการตัดสิทธิ
สมาชิกรัฐสภาในการยื่นคําแปรญัตติ โดยการกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ๑๕ วัน
อยางไมถูกตองตามขอบังคับการประชุมของรัฐสภา เปนเหตุใหสมาชิกรัฐสภาหลายคนไมสามารถแปรญัตติได
อีกทั้งมีการตัดสิทธิอภิปรายของผูสงวนคําแปรญัตติและผูสงวนความเห็นโดยใชเสียงขางมากในการปดการอภิปราย
และลงมติ
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๓. การประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น กระทําการโดยผูมีสวนไดเสียและ
ผลประโยชนทับซอน และเปนการรวมมือกันระหวางสมาชิกวุฒิสภากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่รวมกัน
ยื่นญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหเปนประโยชนซึ่งกันและกัน
๔. ในการพิจารณารายมาตราในวาระที่สอง มีสมาชิกรัฐสภาที่เปนฝายเสนอญัตติในการแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดใชบัตรลงมติแทนผูอื่น ทั้งมีการลงมติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑
กับมาตรา ๑๑/๑ ในคราวเดียวกัน
๕. การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เป น ไปโดยรี บ เร ง รวบรั ด ขั้ น ตอนดั ง กล า ว เนื่ อ งจาก
หากรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ แ ก ไ ขสํ า เร็ จ จะทํ า ให ฝ า ยผู ถู ก ร อ งและพวกพ อ งได ป ระโยชน โดยการแก ไ ขที่ ม า
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒสิ ภา ซึ่งไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ไดออกแบบไวเพื่อการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ ประกอบกับ
มีการแกไขใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบัน โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
ตองสิ้นสุดสมาชิกภาพทันทีที่สมาชิกวุฒิสภาชุดใหมเขามาดํารงตําแหนง
๖. มีการกําหนดใหกระบวนการพิจารณาจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน
หากกระบวนการไม เ สร็ จ สิ้ น ให นํ า ฉบั บ ที่ ผ า นจากสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรขึ้ น ทู ล เกล า ฯ ได ทั น ที
เปนการตัดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ผู ร อ งจึ ง เห็ น ว า การดํ า เนิ น การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ของผู ถู ก ร อ งที่ ๑ ถึ ง ที่ ๓๑๐
เปนกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
นางสาวรังสิมา รอดรัศมี พยานของผูรองที่ ๒ และผูรองที่ ๔ เบิกความสรุปไดวา พยาน
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม พรรคประชาธิปตย ไดตอสูและรองเรียนเกี่ยวกับ
การที่สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรใชบัต รลงมติแ ทนกัน มาโดยตลอด แต การรองเรียนไมเคยเปน ผลให
มีการลงโทษผูกระทําความผิดได กอนที่จะเกิดเหตุการณในคลิปวีดิทัศนอางเปนพยานหลักฐานในคดีนี้
พยานก็ไ ดเห็น เหตุการณแ ละไดประทว งตอประธานในที่ประชุมแลว ก็ไ มเปน ผล โดยพฤติกรรมของ
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กลุมบุคคลที่พยานเห็น มีการกระทําดังกลาวทั้งในการประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมรัฐสภา
โดยมีผูถือบัตรแทนสมาชิกผูอื่น ถาระหวางที่สมาชิกเจาของบัตรที่ฝากไวไมอยู ผูถือบัตรจะตองแสดงตน
และลงมติให เมื่อพยานรูเห็นเหตุการณแตไมมีหลักฐานประกอบการกลาวหา จึงไปขอรองเจาหนาที่
ซึ่งพยานไมขอเปดเผยชื่อใหชวยถายรูปและวีดิทัศ นให โดยพิมพภาพของบุคคลที่พยานยืน ยันวาเปน
นายนริ ศร ทองธิร าช สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จั งหวัด สกลนคร พรรคเพื่อ ไทย ซึ่งพยานรู จัก ดี
เนื่องจากเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวถึงสิบปจึงรูจักกัน พยานทราบวานายนริศร ทองธิราช
มีพฤติกรรมในการใชบัตรแทนผูอื่น จึงคอยติดตามตรวจสอบ และไดขอใหเจาหนาที่ทําการถายภาพและ
วีดิทัศน โดยใชกลองที่ถายภาพนิ่งและวีดิทัศน โดยพยานคอยใหสัญญาณอยูในหองประชุม เมื่อพยาน
ได ค ลิ ป วี ดิ ทั ศ น ที่ ใ ห เ จ า หน า ที่ ถ า ยมาแล ว ก็ นํ า ไปมอบให ฝ า ยกฎหมายของพรรคประชาธิ ป ต ย เ พื่ อ
ดํ า เนิ น การต อ ไปหลั ง จากที่ พ ยานได ร อ งเรี ย นและเผยแพร ค ลิ ป วี ดิ ทั ศ น ดั ง กล า ว ก็ ไ ม ป รากฏว า
นายนริศร ทองธิราช มาตอวาพยานหรือแจงความประการใด
ศาลรัฐธรรมนูญไดเปดคลิปวีดิทัศนซึ่งเปนพยานหลักฐานประกอบคํารองของผูรองที่ ๒ และ
ใหพยานอธิบายเหตุการณตามภาพที่ปรากฏ พยานยืนยันวาเปนเหตุการณของการแกไขรัฐธรรมนูญ
เกี่ ย วกั บ ที่ ม าของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา และเป น เหตุ ก ารณ ทั้ ง ในการนั บ องค ป ระชุ ม และการลงมติ ด ว ย
พยานเบิกความตอไปวาในการลงคะแนนประธานรัฐสภาจะใหกดปุมแสดงตนกอน เพื่อใหนับองคประชุมใหครบ
และตองกดปุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงมติ แตบุคคลในภาพใชบัตรกดใหสมาชิกคนอื่นที่ไดรับบัตรมา และ
ในคลิปวีดิทัศนอีกสองคลิป จะเห็นวาบุคคลดังกลาวเปลี่ยนตําแหนงที่นั่ง เพราะทราบวาคนของพยาน
แอบถ า ยภาพและวี ดิ ทั ศ น อ ยู พยานทราบว า ระบบการยื น ยั น ตนด ว ยบั ต รแสดงตนและลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกสนั้นชองอานบัตรจะนําบัตรมาใชกี่ใบก็ได ไมสามารถตรวจสอบไดวา ชองอานบัตรนั้น
มี ก ารใช บั ต รกี่ ใ บกี่ ค รั้ ง หรื อ ใช บั ต รใบอื่ น ในช อ งเดิ ม หรื อ ไม ซึ่ ง ถ า เป น บั ต รของบุ ค คลคนเดี ย วกั น
หากใชบัตรของสมาชิกคนใดแลวใชบัตรสํารองของสมาชิกรายเดิมไมได เพราะเมื่อมีการใชบัตรที่มีรหัส
ของบุคคลใดแลว ระบบจะไมใหนําบัตรสํารองที่มีรหัสของบุคคลเดิมมาใชซ้ํา
นายนิ พิ ฏ ฐ อิ น ทรสมบั ติ พยานของผู ร อ งที่ ๒ และผู ร อ งที่ ๔ เบิ ก ความสรุ ป ได ว า
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น มิไดกระทําเปนสามวาระ เนื่องจากการกําหนดวันแปรญัตติ
เปนไปโดยไมถูกตองตามขั้นตอน การกําหนดวันแปรญัตติเปนกระบวนการสําคัญเพื่อใหสมาชิกรัฐสภา
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ไดยื่นคําแปรญัตติ โดยสมาชิกสวนหนึ่งอาจจะไมเห็นดวยกับรางกฎหมายหรือรางรัฐธรรมนูญมีสิทธิแปรญัตติ
เพื่อที่จะแสดงความเห็นในชั้นกรรมาธิการ หากคณะกรรมาธิการไมเห็นดวยก็มีสิทธิสงวนคําแปรญัตติไว
เพื่อผูที่สงวนคําแปรญัตตินนั้ จะไดนําความเห็นไปอภิปรายตอในที่ประชุมรัฐสภา สิทธิในการแปรญัตติและ
สงวนคํ า แปรญั ต ติ เ ป น เอกสิ ท ธิ์ ข องสมาชิ ก รั ฐ สภา โดยพยานได ยื่ น ขอแปรญั ต ติ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
แกไขเพิ่มเติมดังกลาวแลว แตคณะกรรมาธิการปฏิเสธ โดยอางวาพยานยื่นคําแปรญัตติเกินกําหนด
ระยะเวลา ๑๕ วัน พยานไมเคยพบกรณีที่มีการตัดสิทธิผูสงวนคําแปรญัตติไมใหอภิปราย โดยอางวา
ประธานในที่ประชุมสามารถกําหนดระยะเวลาการอภิปรายไดเพื่อไมใหเปนการเยิ่นเยอ การแปรญัตติ
มีค วามสํา คัญ คื อ หากสมาชิ กมิ ไ ดแ ปรญั ต ติ ไ ว จะคัด ค านการพิจ ารณาของคณะกรรมาธิ การไม ไ ด
เวนแตเปนการอภิปรายในสวนที่คณะกรรมาธิการแกไข แตถาคณะกรรมาธิการยืนตามรางเดิมไมไดแกไข
ผูที่ไมไดแปรญัตติ และสงวนคําแปรญัตติไวก็ไมมีสิทธิอภิปราย
นายไพบูลย นิติตะวัน พยานของผูรองที่ ๒ และผูรอ งที่ ๔ เบิกความสรุปไดวา จากการตรวจสอบ
ของคณะอนุกรรมาธิการปองกัน การทุจริต และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ในคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสรางธรรมาภิบาล ของวุฒิสภา ที่พยานไดนําเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ
มีขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีรางรัฐธรรมนูญแกไ ขเพิ่มเติมฉบับที่เสนอญัตติกับที่นําเขาประชุมในรัฐ สภา
เปนคนละฉบับกัน โดยพยานเชื่อวามีการนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับใหมมาเปลี่ยนในเชาวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยการแกไขญัตติเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไมไดทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอญัตติ โดยที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอเปนครั้งแรก
ที่มีการลงลายมือชื่อนั้น เปน รา งรัฐ ธรรมนู ญ แกไ ขเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ ยื่น ในวัน ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๕๖
ซึ่งไมมีการแกไขมาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง พยานซึ่งเปนประธานอนุกรรมาธิการดังกลาว
ไดเชิญนางบุษกร อัมพรประภา ผูอํานวยการสํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งเปนผูดูแลเรื่องนี้โดยตรงมาชี้แจงวาในวันเสารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ นางสาวนงเยาว ประพิณ
นิติกรชํานาญการพิเศษ ประจําสํานักการประชุม แจงวา มีผูมาขอเปลี่ยนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาว
เปนขาราชการในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร แตจําไมไดวาเปนใคร โดยไมมีการโทรศัพท
ประสานจากนายอุดมเดช รัตนเสถียร พยานเห็นวาเปนการปลอมญัตติและใชญัตติปลอมในการประชุมรัฐสภา
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ถือเปนการรวมกันกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิถีทางที่มิไดเปนไปตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
นายสุวิจักขณ นาควัชระชัย เลขาธิการรัฐสภา พยานศาล เบิกความสรุปไดวา รางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมที่เสนอมาตามญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นมีฉบับเดียวตรงกันกับที่ใชในการประชุมรัฐสภา
แตพยานไมเคยตรวจเปรียบเทียบระหวางรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่ยื่นมาตามญัตติ กับรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมที่ใชในการประชุมรัฐสภาจริง เพราะพยานไมอยูในวันที่มกี ารยื่นญัตติ โดยการตรวจรางรัฐธรรมนูญ
หรือรางพระราชบัญ ญัติเปน หนาที่ของเจ าหนาที่ชั้น ตน พยานไดมาตรวจสอบก็ เมื่อรางรัฐธรรมนู ญ
แกไขเพิ่มเติมดังกลาวจะเขาสูการประชุมรัฐสภาในวาระที่หนึ่ง โดยทางปฏิบัติที่ผานมาการแกไขญัตติ
กอนที่ประธานจะวินิจฉัยสั่งการใหบรรจุเขาวาระนั้นกระทําได โดยเจาหนาที่ก็จะบันทึกแกไ ขตามที่
ผูเสนอไดขอแกไ ขมากอ นเสนอ พยานทราบว ามีคณะอนุกรรมาธิ การฯ เรี ยกเจ าหนา ที่ที่เกี่ ยวขอ ง
ไปทําการสอบสวน แตพยานยังไมทราบผลการสอบสวน เนื่องจากเจาหนาที่ยังไมมาชี้แจง สําหรับเรื่อง
วันเวลาในการยื่นญัตติทั่ว ๆ ไปนั้นอาจจะยื่นนอกวันและเวลาราชการก็ได หากมีการประชุมในวันนั้น
ส ว นประเด็ น เรื่ อ งสมาชิ ก รั ฐ สภาใช บั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ สดงตนและลงมติ แ ทนกั น นั้ น
พยานเบิกความวา เทาที่พยานทราบ สมาชิกรัฐ สภาก็จะใชบัตรซึ่งทางสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา
มอบใหคนละหนึ่งใบ เปนบัตรประจําตัวของสมาชิกสําหรับเปนบัตรลงคะแนน โดยเมื่อเริ่มประชุมครั้งแรก
จะใชวิธีการลงชื่อที่หนาหองประชุม พอครบองคประชุมประธานรัฐสภาก็จะเปดประชุม โดยระบบการลงคะแนน
ดวยบัตรนี้ใชมาประมาณ ๑๐ ปแลว เพื่อแกปญหากรณีการนับคะแนนดวยการยกมือซึ่งอาจจะผิดพลาด
และโต แ ย ง กั น ได ส ว นการจะใช บั ต รแทนกั น หรื อ ไม พยานไม ท ราบ แต ท ราบว า ประธานรั ฐ สภา
ไดตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแตยังไมมีขอสรุปในเรื่องนี้
ศาลรัฐธรรมนูญไดเปดคลิปวีดิทัศนซึ่งเปนพยานหลักฐานประกอบคํารองของผูรองที่ ๒ และ
ใหพยานดูเพื่อใหความเห็น พยานเบิกความวา ไมแนใจวาเปนการใชบัตรแทนกันหรือไม โดยเห็นวา
อาจจะเป น การใช บั ต รสองใบ บั ต รหนึ่ ง เพื่ อ แสดงตน อี ก บั ต รเพื่ อ ลงมติ แต พ ยานไม แ น ใ จว า
สมาชิกรัฐสภาหนึ่งคนจะมีบัตรเพื่อลงมติหรือแสดงตนกันคนละกี่ใบ ทั้งนี้ พยานรับวา เสียงของประธาน
ในที่ ประชุมที่ พยานได ยิน ในคลิ ปวี ดิทัศ นเป น เสี ยงของนายนิ คม ไวยรั ชพานิช รองประธานรัฐ สภา
ผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
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นางอัจฉรา จูยืนยง ผูบังคับบัญชากลุมงานโสตทัศนูปกรณ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
พยานศาล เบิกความสรุปไดวาระเบียบขั้นตอนในการเขาประชุมรัฐสภานั้น สมาชิกรัฐสภาที่มาถึงแลว
จะไปลงชื่อ ไว โดยสมาชิก จะมี บัต รที่จ ะแนบบั ต รกับ เครื่ องอิเล็ กทรอนิ กส ระบบจะประมวลผลว า
มีสมาชิกรัฐสภามาลงชื่อเขารวมประชุมกี่ราย และสงผลมาที่กลุมงานโสตทัศนูปกรณ โดยผูรับผิดชอบ
เรื่องการลงชื่อและแนบบัตรเขาประชุม ไดแก กลุมงานทะเบียนประวัติ
ศาลรัฐธรรมนูญไดเปดคลิปวีดิทัศนซึ่งเปนพยานหลักฐานประกอบคํารองของผูรองที่ ๒ และ
ใหพยานดูเพื่อใหความเห็น พยานเบิกความวา ภาพในคลิปนาจะเปนชวงการกดบัตรเพื่อลงคะแนนโดยตามปกติ
หนึ่งบัต รจะใชไ ดห นึ่ง คน ลงคะแนนไดห นึ่งเสียง พยานเห็น วาบุคคลที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศนมีบัต ร
อยูในมือหลายใบ สวนอุปกรณที่ใชในการอานบัตรนั้น หากสมาชิกรัฐสภาใสบัตรเขาไปแลวกดลงคะแนนไปแลว
ดึงบัตรออกมา และนําบัตรผูอื่นใสเขาไปอีก ในระบบสามารถทําได เวนแตเปนบัตรของตนเองที่ใสและ
กดลงมติไปแลว แตผลในกรณีท่ีมีการใชบัตรอื่นเขาไปกดลงมติในลักษณะดังกลาว จะสงผลตอการนับคะแนน
หรือไม พยานไมทราบ นอกจากนี้ ยังมีบัตรสํารองเก็บไวที่เจาหนาที่สําหรับสมาชิกรัฐสภาที่ลืมนําบัตร
ของตนเองมาอี กหนึ่ ง ใบต อ หนึ่ ง คนด ว ย รวมเป น สองใบต อ สมาชิ กหนึ่ ง คน โดยเทคโนโลยี ที่ ใ ช อ ยู
ในที่ประชุมรัฐสภานี้ ไมสามารถตรวจสอบไดวาเจาของบัตรเปนคนกดบัตรลงมติดวยตนเอง หรือสมาชิกอื่น
เปน ผูกดแทน ในทางปฏิบัติห ากสมาชิกรัฐ สภาใสบัต รและกดบัต รลงคะแนนแลว สับเปลี่ยนบัต รอื่ น
มาใสที่ชองอานบัต รเดียวกันและลงคะแนนอีกในเวลาไลเลี่ยกันตอเนื่องกัน ก็สามารถกระทําได และ
ระบบจะนับคะแนนให จนกวาประธานในที่ประชุมจะสั่งปดการนับคะแนน
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองและเอกสารหลักฐานประกอบของผูรอง และไตสวนพยานหลักฐาน
อีกทั้งสั่งใหคูกรณียื่นคําแถลงการณปดคดีเปนหนังสือแลว จึงกําหนดประเด็นวินิจฉัย รวม ๒ ประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
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กอนพิจารณาประเด็นดังกลาว มีปญหาตองพิจารณาในเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือไม พิจารณาแลว เห็นวา ประเทศที่นําเอา
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใชในการปกครองประเทศ ลวนมีวัตถุประสงคและมุงหมาย
ที่จะออกแบบหรือสรางกลไกในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในอันที่จะทําใหประชาชน
เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อีกทั้งสรางระบบตรวจสอบ
และถวงดุลระหวางองคกรหรือสถาบันทางการเมือง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดดุลยภาพในการใชอํานาจอธิปไตย
ซึ่งเปนของประชาชน ตามหลักการแบงแยกอํานาจที่แบงชองทางการใชอํานาจออกเปน ๓ ทาง คือ
การใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา การใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และการใชอํานาจตุลาการทางศาล
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 ป ธรรม การกํ า หนดกลไก
สถาบั น ทางการเมื อ งทั้ ง ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ และฝ า ยบริ ห าร ให มี ดุ ล ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพตามวิ ถี
การปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม”
จากหลักการดังกลาว ยอมแสดงใหเห็น อยางแจงชัดวา เจตนารมณของรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ นี้
มีความมุงหมายที่จะใหองคกรหรือสถาบันการเมืองไดปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองชอบธรรม มีความเปนอิสระ
และซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
ไม ป ระสงค ที่ จ ะให อ งค ก รหรื อ สถาบั น การเมื อ งใดบิ ด เบื อ นการใช อํ า นาจโดยเบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาด
ปราศจากความชอบธรรมทุก รูปแบบ อีกทั้ งไมป ระสงค ที่จะให องคกรหรือสถาบัน การเมืองหยิบ ยก
บทกฎหมายใดมาเปนขออางเพื่อใชเปนฐานสนับสนุน ค้ําจุน ในอันที่จะแสวงหาผลประโยชนสวนตน
หรือพวกพองจากการใชอํานาจนั้น ๆ
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ถึงแมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะใหถือเอามติฝายเสียงขางมากเปนเกณฑก็ตาม
แตหากละเลยหรือใชอํานาจอําเภอใจกดขี่ขมเหงฝายเสียงขางนอย โดยไมฟงเหตุผลและขาดหลักประกัน
จนทํ า ให ฝ า ยเสี ย งข า งน อ ยไม มี ที่ อ ยู ที่ ยื น ตามสมควรแล ว ไซร จะถื อ ว า เป น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไดอยางไร หากแตจะกลับกลายเปนระบอบเผด็จการฝายขางมาก ขัด แยงตอระบอบ
การปกครองของประเทศไปอยางชัด แจง ซึ่งหลักการพื้นฐานสําคัญนี้ไดรับการยืน ยันมาโดยตลอดวา
จํ า เป น ต อ งมี ม าตรการในการป อ งกั น การใช อํ า นาจบิ ด เบื อ น หรื อ อํ า นาจอํ า เภอใจของบุ ค คลหรื อ
กลุมบุคคลฝายใดฝายหนึ่งที่เขามาใชอํานาจอธิปไตยของประชาชน โดยใหตั้งมั่นอยูบนหลักการแบงแยก
การใชอํานาจอธิปไตยอัน เปน อํานาจของปวงชนชาวไทย เพื่อใหแ ตละองคกรหรือสถาบัน การเมือ ง
ที่ใชอํานาจดังกลาวอยูในสถานะที่จะตรวจสอบและถวงดุลเพื่อทัดทานและคานอํานาจซึ่งกันและกันได
อยางเหมาะสม มิใชแบงแยกใหเปนพื้นที่อิสระของแตละฝายที่จะใชอํานาจตามอําเภอใจอยางไรก็ได
เพราะหากปลอยใหฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลแลว
ยอมเปน ความเสี่ยงอยา งยิ่ งที่จ ะทํา ให เกิด ความเสียหายและนํ าพาประเทศชาติใ หเกิ ด เสื่อมโทรมลง
เพราะความผิดหลงและมัวเมา ในอํานาจของผูถืออํานาจรัฐ
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 กรณีจึงมีผลให
การใชอํานาจหนาที่ขององคกรทั้งหลายเหลานี้ไมสามารถที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดนําหลักนิติธรรม
มากํ ากับ การใชอํ านาจหน าที่ข องทุ กฝา ย ทุกองคก ร และทุกหน ว ยงานของรัฐภายใตห ลั กการที่ว า
นอกจากจะตองใชอํานาจหนาที่ใหถูกตองตามบทกฎหมายที่มีอยูทั่วไปแลว ยังจะตองใชอํานาจและปฏิบัติหนาที่
ใหถูกตองตามหลักนิติธ รรมดวย กรณีจึงไมอาจปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร หรือ
หลั ก เสี ย งข า งมากเพี ย งด า นเดี ย วเท า นั้ น หากแต ยั ง จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก นิ ติ ธ รรมควบคู กั น ไปด ว ย
การอ างหลั กเสีย งข างมากโดยที่ไ มไ ดคํ านึ งถึ งเสีย งข างนอ ย เพื่อ หยิ บ ยกมาสนับ สนุ น การใช อํา นาจ
ตามอําเภอใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของผูใชอํานาจ ทามกลางความทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตนหรือกลุมบุคคลกับผลประโยชนของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนโดยรวม
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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 ฐานสําคัญของกฎหมายที่อยูเหนือบทบัญ ญัติที่เปนลายลักษณอักษร
ซึ่งรัฐสภาก็ดี คณะรัฐมนตรีก็ดี ศาลก็ดี รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ ก็ดี
จะตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
สวนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชนโดยประชาชน
และเพื่อประชาชน มิใชการปกครองตามแนวคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมิใชการปกครองที่อางอิง
แตเพียงฐานอํานาจที่มาจากการชนะเลือกตั้งเทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ยังมีองคประกอบสําคัญอีกหลายประการ การที่องคกรหรือสถาบันการเมือง ในฐานะผูใชอํานาจรัฐ
มักจะอางอยูเสมอวา ตนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แตกลับนําแนวความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มาปฏิบัติหาใชวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีความมุงหมายเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม
ภายใตหลักนิติธรรมไม เนื่องจากประชาธิปไตยมิไดหมายถึงเพียงการไดรับเลือกตั้งหรือชนะการเลือกตั้ง
ของฝายการเมืองเทานั้น เพราะเสียงสวนใหญจากการเลือกตั้งมีความหมายเพียงสะทอนถึงความตองการ
ของประชาชนผู มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ในแต ล ะครั้ ง เท า นั้ น หาใช เ ป น เหตุ ใ ห ตั ว แทนใช อํ า นาจได
โดยไมตองคํานึงถึงความถูกตองและชอบธรรมตามหลักนิติธรรม แตอยางใด
ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไ ดกําหนดใหมีศาลรัฐ ธรรมนูญ มีอํานาจหนาที่สําคัญ
ในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจเพื่อใหเปนไปตามหลักนิติธรรม ภายใตหลักการควบคุมความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย อันเปนปรัชญาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในอันที่จะทําใหสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวไดรับการคุม ครองอยางเปนรูป ธรรม ควบคูไ ปกับ
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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 หรื อโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง
และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรง
ในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง เมื่อพิจารณาโดยตลอดแลว
เห็นวา คดีนี้ผูรองทั้งสี่ใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ดวยการยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ โดยอางวาผูถูกรองทั้งหมดไดกระทําการเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข หรือเพื่อใหไดม าซึ่ง อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
(๑) รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ใชในการประชุมพิจารณารวมกัน
ของรัฐสภาเปนฉบับเดียวกันกับที่มีการยื่นญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ในฐานะสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา หรือไม
ผูรองอางวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ที่ผูเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา มีเนื้อความไมตรงกับรางรัฐธรรมนูญที่ไดมีการแจกจาย
ให สมาชิ กรั ฐ สภาพิจ ารณาในวาระที่ห นึ่ง ขั้น รับ หลั ก การ มี ขอ แตกต างกัน หลายประการ ในกรณี นี้
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหเลขาธิการรัฐสภาสงตนฉบับของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณา
เพื่อประกอบการพิจ ารณาของศาลรัฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง นายสุ วิจักขณ นาควัชระชัย เลขาธิการรัฐสภา
ได ส ง ต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ เมื่ อ ตรวจสอบแล ว ปรากฏว า
รางรัฐธรรมนูญ แกไ ขเพิ่ม เติม ที่เสนอใหรัฐ สภาพิจารณาตามที่เลขาธิการรัฐสภาสงให ศาลรัฐ ธรรมนูญ
มีการใสเลขหนาเรียงตามลําดับดวยลายมือตั้งแตหนังสือถึงประธานรัฐสภา รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูเขาชื่อเสนอญัตติ รายชื่อสมาชิกรัฐสภาผูรวมเสนอ จนถึงหนาที่ ๓๓ แตในหนาถัดไปซึ่งเปนบันทึก
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หลักการและเหตุผล ตัวรางรัฐธรรมนูญฉบับที่แกไข และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางที่แกไข
ไมปรากฏวามีการลงเลขหนากํากับไว อีกทั้งไมมีการเขียนขอความใด ๆ ดวยลายมือ และเมื่อตรวจสอบ
ปรากฏวาตัวอักษรที่ใชตั้งแตหนาที่ ๑ ถึงหนาที่ ๓๓ มีความแตกตางกันกับตัวอักษรที่ใชในบันทึกหลักการ
และเหตุผล ตัวรางรัฐธรรมนูญที่แกไข และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญที่แกไข
เมื่ อ นํา เอกสารประกอบคํา ร องของผู ร องที่ ๑ และผู ร อ งที่ ๒ ที่ อ า งว า ได รั บ แจกเพื่ อ ใช
ในการประชุ มรั ฐสภาทั้ง สองฉบั บ มี ข อความและเลขหน าตรงกั น และมีก ารเติม ขอ ความต อท ายชื่ อ
รางรัฐธรรมนูญในหนาบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางที่แกไขดวยลายมือ และมีการใสเลขหนา
เรี ย งลํ า ดั บ ทุ ก หน า ตั้ ง แต ห นั ง สื อ ถึ ง ประธานรั ฐ สภา เพื่ อ ขอเสนอร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ แ ก ไ ขรายชื่ อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขาชื่อเสนอญัตติ รายชื่อสมาชิกรัฐสภาผูรวมเสนอ บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางรัฐธรรมนูญที่แกไข ตัวรางรัฐธรรมนูญที่แกไข และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของ
รางรัฐธรรมนูญที่แกไข รวม ๔๑ หนา สําหรับตัวอักษรที่ใชพิมพก็ปรากฏวาไดใชตัวอักษรแบบเดียวกัน
ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย
นอกจากนี้ เมื่ อ นํ า เอกสารญั ต ติ ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ มาตรา ๑๙๐
ที่น ายประสิ ทธิ์ โพธสุ ธ น และพวก เปน ผูเ สนอ ตามที่เลขาธิการรั ฐ สภาไดนํา สง ศาลรัฐ ธรรมนู ญ
มาประกอบการพิจารณา ตรวจสอบแลวปรากฏวา มีการใสเลขหนาเรียงตามลําดับดวยลายมือตั้ งแต
หนาหนังสือถึงประธานรัฐสภา รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขาชื่อเสนอญัตติ รายชื่อสมาชิกรัฐสภา
ผูรวมเสนอ บันทึกหลักการและเหตุผล ตัวรางรัฐธรรมนูญฉบับที่แกไข จนถึงหนาสุดทาย ซึ่งเปนบันทึก
วิเคราะหสรุป สาระสําคัญของรางรัฐ ธรรมนูญที่แ กไข อี กทั้ง มีการเติม ขอความในชื่อรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย โดยเพิ่มเติมคําวา “แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....” ในหนาบันทึก
วิเ คราะหส รุ ป สาระสํ า คั ญ ของร า งรั ฐ ธรรมนูญ ที่ แ กไ ข ส ว นตั ว อัก ษรที่ ใ ช ในการพิ ม พ ก็ เ ปน ตั ว อั ก ษร
ที่มีลักษณะเดียวกันตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย ลักษณะของการใสเลขหนาตัง้ แตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย
การแกไขชื่อรางรัฐธรรมนูญที่แกไข การใชตัวอักษรที่พิมพตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย จะเหมือนกับ
เอกสารที่ผูรองอางวาไดรับแจกเพื่อใชในการประชุมของรัฐสภา
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานดังกลาวขางตน เชื่อไดวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ที่เสนอใหสมาชิกรัฐสภาพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ
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มิ ใ ช ร า งเดิ ม ที่ น ายอุ ด มเดช รั ต นเสถี ย ร ยื่ น ต อ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร เมื่ อ วั น ที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ และไดสงสําเนาใหสมาชิกรัฐสภาประกอบการประชุม แตเปนรางที่จัดพิมพขึ้นใหม
ซึ่งมีขอความที่แตกตางจากรางเดิมหลายประการ ถึงแมนายสุวิจักขณ นาควัชระชัย จะเบิกความวา
กอ นที่ บรรจุ ว าระ หากมี ค วามจํา เปน ต อ งแกไ ขก็ ยัง สามารถแก ไ ขได ก็ นา จะเป น การแก ไ ขในเรื่ อ ง
ผิดพลาดเล็ก ๆ นอย ๆ เชน พิมพผิด มิใชเปนการแกไขซึ่งขัดกับหลักการเดิม หากเปนการแกไขที่ขัดกับ
หลักการเดิมก็ชอบที่จะมีผูรวมลงชื่อเสนอญัตติตามที่บัญญัติไว จากการตรวจสอบขอความของรางที่มีการแกไข
ปรากฏวา มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหลักการที่สําคัญจากรางเดิมหลายประการ คือ การเพิ่มเติมหลักการ
โดยมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง ดวย ประการสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๖ จะมีผลทําใหบุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง สามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีกโดยไมตองรอใหพนระยะเวลา ๒ ป และ
มีการดําเนินการในลักษณะที่มีเจตนาปกปดขอเท็จจริงไมแจงขอความจริงวาไดมีการจัดทํารางขึ้นใหม
ใหสมาชิกรัฐสภาทราบทุกคน
เมื่อขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา ในการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา มิไดนําเอารางรัฐธรรมนูญ
แกไ ขเพิ่มเติม เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาฉบับ ที่น ายอุดมเดช รัต นเสถียร และคณะ เสนอตอ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ มาใชในการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ แตไดนํารางที่มีการจัดทําขึ้นใหม ซึ่งมีหลักการแตกตางจากรางเดิมที่นายอุดมเดช รัตนเสถียร
เสนอหลายประการโดยไมปรากฏวามีสมาชิกรัฐสภารวมลงชื่อเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหม
แตอยางใด มีผลเทากับวาการดําเนินการในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่รัฐสภารับหลักการ
ตามคํารองนี้ เปนไปโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคหนึ่ง
(๒) การกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการบัญญัติกฎหมาย เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกรัฐสภา
โดยเฉพาะผูที่ไ ดขอแปรญัต ติ สงวนคําแปรญัต ติ หรือกรรมาธิการที่สงวนความเห็น ไว ยอมมีสิทธิ
ที่จะอภิปรายแสดงความเห็นและใหเหตุผลในประเด็นที่ไดแปรญัตติ สงวนคําแปรญัตติ หรือไดสงวน
ความเห็นไว สําหรับประเด็นนี้ ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสํานวนและจากการเบิกความของพยาน
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ตอศาลรัฐธรรมนูญในชั้นไตสวน ปรากฏในการพิจารณาวาระที่หนึ่งและวาระที่สอง ผูถูกรองที่ ๑ และ
ผูถูกรองที่ ๒ ไดผลัดกันทําหนาที่ประธานที่ประชุมไดมีการตัดสิทธิผูขออภิปรายในวาระที่หนึ่ง และ
ตัดสิทธิผูขอแปรญัตติ ผูสงวนคําแปรญัตติ และผูสงวนความเห็น เปนจํานวนถึง ๕๗ คน โดยอางวา
ความเห็น ดังกลาวขัดตอหลักการ ทั้ง ๆ ที่ยังไมไ ดมีการฟงการอภิป ราย ทั้งนี้ ผูถูกรองที่ ๑ และ
ผูถูกรองที่ ๒ ไดใชเสียงขางมากในที่ประชุมปดการอภิปราย เห็นวา แมการปดการอภิปรายจะเปนดุลพินิจ
ของประธานและแมเสียงขางมากมีสิทธิที่จะลงมติใหปดการอภิปรายไดก็ตาม แตการใชดุลพินิจและ
การใชเสียงขางมากดังกลาว จะตองไมตัดสิทธิการทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา หรือละเลยไมฟงความเห็น
ของฝายขางนอย การรวบรัดปดการอภิปรายและปดประชุมเพื่อใหมีการลงคะแนนเสียง จึงเปนการใชอํานาจ
ไปในทางที่ไมชอบ เอื้อประโยชนแกฝายขางมากโดยไมเปนธรรม อันเปนการขัดตอหลักนิติธรรม
นอกจากนี้ ผูรองยังอางอีกวา การนับระยะเวลาในการแปรญัตติของผูถูกรองที่ ๑ ไมถูกตอง
โดยอ า งว า เมื่ อ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณารั บ หลั ก การในวาระที่ ห นึ่ ง แล ว เมื่ อ วั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖
มีผูเสนอกําหนดเวลาในการขอแปรญัตติ ๑๕ วัน และ ๖๐ วัน ซึ่งตามขอบังคับการประชุมจะตองให
ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาลงมติวา จะใชกําหนดเวลาใด แตกอนที่จะมีการลงมติเกิดปญหาเรื่ององคประชุม
ในขณะนั้นไมครบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด จึงยังมิไดมีการลงมติ ผูถูกรองที่ ๑ ไดสั่งใหกําหนดเวลา
ยื่นคําแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่รัฐสภารับหลักการ แตมีผูทักทวง ผูถูกรองที่ ๑ จึงไดนัด
ประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมไดลงมติใหกําหนดเวลา
แปรญัตติ ๑๕ วัน แตผูถูกรองที่ ๑ ไดสรุปใหเริ่มตนนับยอนหลังไปโดยใหนับระยะเวลา ๑๕ วันนั้น
ตั้งแตวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทําใหระยะเวลาการขอแปรญัตติไมครบ ๑๕ วันตามมติที่ประชุม
เพราะจะเหลือระยะเวลาใหสมาชิกรัฐสภาเสนอคําแปรญัตติเพียง ๑ วัน เทานั้น เห็นวา การแปรญัตติ
เปนสิทธิของสมาชิกรัฐสภาที่จะเสนอความคิดเห็น การแปรญัตติจึงตองมีเวลาพอสมควรเพื่อใหสมาชิก
ผูประสงคจะขอแปรญัตติไดทราบระยะเวลาที่แนนอนในการยื่นขอแปรญัตติ อันเปนสิทธิในการทําหนาที่
ของสมาชิกรัฐสภาภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ การนับระยะเวลาในการแปรญัตติ ยอมไมอาจนับเวลา
ยอนหลังได แตตองนับตั้งแตวันที่ที่ประชุมมีมติเปนตนไป การเริ่มนับระยะเวลายอนหลังไปจนทําให
เหลือระยะเวลาขอแปรญัตติเพียง ๑ วัน เปนการดําเนินการที่ขัดตอขอบังคับการประชุมและไมเปนกลาง
จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ทั้งขัดตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ

สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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มาตรา ๓ วรรคสอง ดวย การกําหนดเวลาแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง
(๓) วิธีการในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณาญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
เมื่ อพิ จารณาหลั ก การสํ าคั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยภายใตร ะบบรั ฐ สภา
แบบมีผูแ ทนแลว จะเห็น วา สมาชิกรัฐสภานับวาเปน บุคคลที่มีค วามสําคัญ ตอระบบนี้เปน อยางยิ่ ง
เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีฐานะเปนผูแทนของปวงชนที่ไดรับการเลือกตั้งโดยประชาชนหรือไดรับการสรรหา
ใหเขาไปใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาแทนประชาชน อยางไรก็ดี ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๒
ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวอยางชัดแจงวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทน
ปวงชนชาวไทยโดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
อีกทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักนิติธรรมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ที่วา
การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
สว นการใชอํานาจของสมาชิกรัฐสภา ในฐานะผูแ ทนปวงชนชาวไทยซึ่ง เปน เจาของอํา นาจ
อธิปไตยที่แทจริงนั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม ไดกําหนดหลักการสําคัญประการหนึ่ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับกระบวนการตรากฎหมายไววา สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่ง
ในการออกเสียงลงคะแนน เวนแตถามีคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด ยอมเปนที่เขาใจไดวา ในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภานั้น การแสดงตนในการออกเสียง
ลงคะแนนถื อ เป น เรื่ อ งเฉพาะตั ว ของสมาชิ ก รั ฐ สภาแต ล ะคนที่ จ ะต อ งมาแสดงตนในการประชุ ม
เพื่อพิจารณาญัตติตาง ๆ แตละครั้งดวยตนเอง และในการนี้ยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละเรื่อง
ไดเพียงครั้ง ละหนึ่งเสียงเทานั้น การกระทําใดที่เปน เหตุใหผลการลงคะแนนผิดไปจากความเปนจริง
การกระทํานั้นยอมไมชอบดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
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พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า คดี นี้ ผู ร อ งมี ป ระจั ก ษ พ ยานผู เ ห็ น เหตุ ก ารณ ม าเบิ ก ความ พร อ มทั้ ง
มีพยานหลักฐานสําคัญมาแสดง คือ คลิปวีดิทัศนที่บันทึกภาพเหตุการณขณะที่มีการกระทําดังกลาว
ถึงสามตอนที่แสดงใหเห็นวา มีสมาชิกรัฐสภาบางคนใชบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทนผูอื่น
ในเครื่องออกเสียงลงคะแนนระหวางที่มีการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งในการนี้ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ในฐานะพยานบุคคล
ของผู รอ งที่ ๒ และผู รอ งที่ ๔ ไดเ บิก ความประกอบคลิป วีดิ ทั ศน รวม ๓ ตอน เพื่ อ ยืน ยัน ว า
ในขณะนั้นไดมีบุคคลตามที่ป รากฏในคลิปวีดิทัศนกระทําการใชบัตรแสดงตนอิเล็กทรอนิกสใสเขาไป
ในเครื่องออกเสียงลงคะแนน และกดปุมเพื่อแสดงตนและลงมติคราวละหลายใบ ซึ่งขัดแยงกับหลักการ
และวิธีการที่ถูกตองในเรื่องนี้ ตามคําเบิกความของนางอัจฉรา จูยืนยง ผูบังคับบัญชากลุมงานโสตทัศนูปกรณ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่เบิกความไววาโดยปกติแลวบัตรอิเล็กทรอนิกสที่ใชยืนยันหรือ
แสดงตนในการนับองคประชุมและลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภานั้นจะมีประจําตัวคนละหนึ่งใบ และ
มีบัตรสํารองอีกคนละหนึ่งใบซึ่งเก็บรักษาไวที่เจาหนาที่ สําหรับใหสมาชิกขอรับไปใชในกรณีที่สมาชิกรัฐสภา
มิไดนําบัตรประจําตัวมา ประกอบกับเสียงที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศนขณะกระทําการดังกลาว ก็สอดคลอง
กับเสียงที่ปรากฏในแผนวีดิทัศนบันทึกถายทอดสดการประชุมรัฐสภา และรายงานการประชุมรัฐสภา
ซึ่งเปนชวงระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการประชุมรวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุไวในคํารอง ซึ่งเปนพยานหลักฐานที่เลขาธิการรัฐสภาสงใหแก
ศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งในทางไตสวนพยานบุคคล เลขาธิการรัฐสภาซึ่งไดดูและฟงภาพและเสียงในคลิป
วีดิทัศนนั้นแลว ไดเบิกความวา จําไดวาเปนเสียงของรองประธานรัฐสภา ซึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ในขณะนั้ น ประกอบกั บ นางสาวรัง สิม า รอดรั ศมี สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร พรรคประชาธิป ต ย
ในฐานะพยานบุคคลของผูรองที่ ๒ และผูรองที่ ๔ ซึ่งเบิกความประกอบภาพถายที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศน
ที่ผู ร องที่ ๒ ยื่ น ตอ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ชี้ ให เ ห็น ว า ผู ถูก ร องที่ ๑๖๒ ซึ่ง เปน สมาชิ ก รัฐ สภา ได ใ ช
บัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนคราวละหลายใบ หมุนเวียนใสเขาไปในเครื่องอานบัตร
และกดปุมแสดงตนติดตอกันหลายครั้ง นอกจากนี้ พยานบุคคลปากนี้ยังไดเบิกความยืนยันขอเท็จจริงวา
สามารถจดจําผูถูกรองรายนี้ไดเปนอยางดี โดยไมมีเหตุโกรธเคืองเปนการสวนตัวกันแตอยางใด และ
หลั ง จากที่ พ ยานรอ งเรี ย นเรื่ อ งนี้ แ ล ว ก็ ยั ง คงทั กทายกั น เป น ปกติ เนื่ อ งจากตนเป น สมาชิ ก รั ฐ สภา
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มาเปนเวลา ๑๐ ป ไดติดตามตรวจสอบและรองเรียนเรื่องการใชบัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนกัน
มาโดยตลอด โดยเฉพาะพฤติกรรมของนายนริศร ทองธิราช จนกระทั่งถึงกับใชใหคนของตนคอยถายภาพ
และวีดิทัศนเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานประกอบการรองเรียน และเมื่อพิจารณาจากภาพถายที่พยานนําสืบ
ตอศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นภาพบุคคลปรากฏใบหนาดานขางซึ่งสามารถยืนยันไดวาเปนนายนริศร ทองธิราช
ผูถูกรองที่ ๑๖๒ ซึ่งสวมสูทสีเดียวกันกับภาพที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศนที่ถือบัตรแสดงตนและลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกสไวในมือจํานวนหนึ่งซึ่งมากกวาสองบัตรเกินกวาจํานวนบัตรแสดงตนที่สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่ง
จะพึงมีได และยังใชบัตรอิเล็กทรอนิกสดังกลาวใสเขาออกในชองอานบัตรพรอมกดปุมบนเครื่องอาน
ตอเนื่องกันทุกบัตร
เห็นไดวา การกระทําเชนนี้มีลักษณะที่ผิดปกติวิสัยและมีสมาชิกรัฐสภาใชบัตรแสดงตนและ
ออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกสหลายใบ จากการรับฟงพยานหลักฐานและคําเบิกความพยาน
ในชั้นการพิจารณาไตสวนคํารองเปนเรื่องที่แจงชัดทั้งภาพวีดิทัศน และประจักษพยานที่มาเบิกความ
ประกอบการถายทอดการประชุมรัฐสภาในระหวางที่มีการออกเสียงลงมติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาวา มีสมาชิกรัฐสภาหลายรายมิไดมาออกเสียงลงมติในที่ประชุมรัฐสภา
ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แตไดมอบใหสมาชิกรัฐสภาบางรายใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม การดําเนินการดังกลาวนอกจากจะเปนการละเมิด
หลักการพื้นฐานของการเปนสมาชิกรัฐสภาซึ่งถือไดวาเปนผูแทนปวงชนชาวไทย ซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่
โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายหรือการครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริต
เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๒๒ ของรัฐธรรมนูญแลว ยังขัดตอขอบังคับการประชุมของรัฐสภา ขัดตอหลักความซื่อสัตยสุจริต
ที่สมาชิกรัฐสภาไดปฏิญาณตนไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๓ และขัดตอหลักการออกเสียงลงคะแนน
ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม ที่ใหสมาชิกคนหนึ่งมีเพียงเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน
มีผลทําใหการออกเสียงลงคะแนนของรัฐสภาในการประชุมนั้น ๆ เปนการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริต
ไมเปนไปตามเจตนารมณที่แทจริงของผูแทนปวงชนชาวไทย เนื่องมาจากกระบวนการลงคะแนนเสียง
ที่ไมชอบดวยขอบังคับการประชุมของรัฐสภา และขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังที่ไดระบุมาแลวขางตน
มิอาจถือวาเปนมติที่ชอบของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
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ปญหาที่ตองพิจารณาในประเด็นที่สองมีวา การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
การแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ ตามร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ ผู ร อ งเสนอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยนั้น มีเนื้อหาสาระสําคัญเปนการแกไขคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา โดยเปลี่ยนแปลงแกไข
เนือ้ หาสาระในหลายประเด็น จึงมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยวา รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาว
เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหบุคคลใดไดมา
ซึ่งอํานาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รางขึ้นโดยใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนแมแบบ โดยไดแกไขหลักการในเรื่องคุณสมบัติของ
สมาชิกวุฒิสภาจากเดิมไวหลายประการ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเหมือนเชนการใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลาวคือ บัญญัติใหมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
เขามาเปนองคประกอบรวมกับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งในสัดสวนที่เทาเทียมกัน เพื่อใหโอกาส
แกประชาชนทุกภาคสวน ทุกสาขาอาชีพ ไดมีสวนรวมในการทําหนาที่ของวุฒิสภา ใหเกิดประโยชน
แกประเทศชาติไดอยางรอบคอบ ทั้งยังไดกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาใหเปนอิสระจากการเมือง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชน หามบุพการี คูสมรส บุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เขามาเปนสมาชิกวุฒิสภาและกําหนดเวลาหามเกี่ยวของกับพรรคการเมือง
และดํารงตําแหนงทางการเมืองไวเปนเวลา ๕ ป เปนตน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย ๒ สภา
คื อ วุ ฒิ ส ภาและสภาผู แ ทนราษฎร ให มี ดุ ล ยภาพระหว า งกั น โดยได กํ า หนดบทบาทของวุ ฒิ ส ภา
ให เ ป น องค ก รตรวจทานกลั่ น กรองการทํ า งานของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและถ ว งดุ ล อํ า นาจกั บ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการตรวจสอบถอดถอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
ในกรณีที่ถูกกลาวหาวามีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรง
ตามที่บัญญัตไิ วในมาตรา ๒๗๐ เมื่อพิจารณาจากอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒสิ ภาแลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวา
รั ฐ ธรรมนู ญ มี เ จตนารมณ ใ ห ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเป น อิ ส ระจากสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรอย า งแท จ ริ ง
จึงไดบัญญัติหามความสัมพันธเกี่ยวของกันดังกลาวเพราะหากยอมใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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มีความสัมพันธใกลชิดกันยอมไมอาจหวังไดวา จะมีการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา อันเปนการขัดกับ
หลักการดุลและคานอํานาจซึ่งกันและกัน อันเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนี้
สําหรับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามคํารองนี้ เปนการแกกลับไปสูจุดบกพรองที่เคยปรากฏแลว
ในอดีต เปนจุดบกพรองที่ลอแหลม เสี่ยงตอการสูญสิ้นศรัทธาและสามัคคีธรรมของมวลหมูมหาชนชาวไทย
เป น ความพยายามนํ า ประเทศชาติ ใ ห ถ อยหลั ง เข า คลอง ทํ า ให วุ ฒิ ส ภากลั บ ไปเป น สภาญาติ พี่ น อ ง
สภาของครอบครัว และสภาผัวเมีย สูญเสียสถานะและศักยภาพแหงการเปนสติปญญาใหแกสภาผูแทนราษฎร
กลายเปนเพียงเสียงสะทอนของมวลชนกลุมเดียวกัน ทําลายสาระสําคัญของการมีสองสภา นําพาไปสู
การผูกขาดอํานาจรัฐ ตัด การมีสวนรว มของปวงประชาหลากสาขาหลายอาชีพ เปน การเปดชองให
ผูรวมกระทําการครั้ง นี้กลับมีโอกาสไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองโดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากการออกเสียงแสดงประชามติของมหาชนชาวไทย
นอกจากนี้ การแกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาใหมาจากการเลือกตั้งเพียงทางเดียว อันมีที่มา
เหมือนกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงยอมเปนเสมือนสภาเดียวกัน ไมเกิดความแตกตางและเปนอิสระ
ซึ่งกันและกันของทั้งสองสภา เปนการทําลายลักษณะและสาระสําคัญของระบบสองสภาใหสูญสิ้นไป
การแกไขที่มาและคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาใหมีความสัมพันธเกี่ยวของกับฝายการเมืองหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ยอมทําใหหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันของระบบสองสภา
ตองสูญเสียไปอยางมีนัยสําคัญ ทําใหฝายการเมืองสามารถควบคุมอํานาจเหนือรัฐสภาไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน อันเปนการกระทบตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเปดทางใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการครั้งนี้ไดอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไมเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
นอกจากนี้ เนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๑/๑ ยังขัดตอ
รัฐธรรมนูญ ในเรื่องกระบวนการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาที่จะบัญญัติขึ้นใหม โดยรวบรัดใหมีการประกาศใชกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
โดยไมตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ ที่จะตองสงรางกฎหมายดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาตรวจสอบความชอบดว ยรัฐธรรมนูญเสียกอน ซึ่งขัดกับหลักการดุลและคานอํานาจอัน เปน
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําใหฝายการเมืองสามารถออกกฎหมายไดตามอําเภอใจ
โดยอาศัยเสียงขางมากปราศจากการตรวจสอบ
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หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยโดยมติเสียงขางมาก ๖ ตอ ๓ วาการดําเนินการ
พิจารณาและลงมติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของผูถูกรองทั้งหมดในคดีนี้ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม มาตรา ๒๙๑ (๑) (๒)
และ (๔) และมาตรา ๓ วรรคสอง และวินิจฉัยโดยมติเสียงขางมาก ๕ ตอ ๔ วา มีเนื้อความ
ที่เปน สาระสําคัญ ขัด แยงตอหลักการพื้น ฐานและเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญ แห งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปนการกระทําเพื่อใหผูถูกรองทั้งหมดไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
ส ว นที่ ผู ร อ งที่ ๑ ขอให ยุ บ พรรคการเมื อ งที่ เ กี่ ย วข อ ง และเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของ
คณะกรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ งดั ง กล า วนั้ น เห็ น ว า ยั ง ไม เ ข า เงื่ อ นไขตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคสาม และวรรคสี่ จึงใหยกคํารองในสวนนี้
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
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