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สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
กับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
บทนํา
ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคาํ วินจิ ฉัยที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๕๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วากรณีที่มีการยื่นญัตติ
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม ซึ่งคําวินิจฉัยมีทั้งหมดสี่ประเด็น คือ
ประเด็นทีห่ นึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
หรือไม ปรากฏผลการลงมติเสียงขางมาก ๗ ตอ ๑ วา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไขเพิ่มเติม
โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับไดหรือไม ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา แมจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม
แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมท้งั ฉบับยังไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน ก็ควร
จะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม หรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปน
ความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาทีจ่ ะดําเนินการดังกลาวนี้ได ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
ประเด็นที่สาม การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๒๙๑ ตามญัตติเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
ถือเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
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หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม ปรากฏผลการลงมติเปนเอกฉันทวา
การกระทําดังกลาวไมถือวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุให
ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือไม ปรากฏผลการลงมติเปนเอกฉันทวา กรณีไมเปนการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นนี้
คําวินิจฉัยดังกลาวแมวาจะทําใหสถานการณทางการเมืองที่ตึงเครียดผอนคลายลงในระดับหนึ่ง
แตก็ไดกอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณตามมาอยางกวางขวางถึงผลของคําวินิจฉัยดังกลาววารัฐสภา
ควรจะตองดําเนินการอยางไรตอไปกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..)
พุทธศักราช .... ซึ่งกําลังจะเขาสูการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่สาม ดังนั้น คอลัมน คมความคิด
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญกับการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ” ดังนี้
๒. เหตุแหงการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองไวโดยชัดแจง
โดยปริยายหรือโดยคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรบั ความคุม ครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมาย อยางไรก็ตาม เพื่อรักษาและคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจน
หลักการที่รัฐธรรมนูญไดรบั รองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมืองของชาติ คือ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกันการกระทําเพื่อ
ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๓ มาตรา ๖๘
วรรคหนึ่ง จึงไดบัญญัติขอหามในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไว ๒ กรณี คือ
๒.๑ กรณี ก ารใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ล ม ล า งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนรูปแบบ
การปกครองที่ประเทศไทยยึดถือเปนหลักในการปกครองประเทศ โดยไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒ ซึ่งบัญญัติวา “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย  ท รงเป น ประมุ ข ” ดั ง นั้ น หากมี ก ารใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ
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เชน การใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ ในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองแลวใชกลไกของ
พรรคการเมืองในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประธานาธิบดีเปนประมุข หรือเปลี่ยนไป
เปนการปกครองระบอบเผด็จการ เปนตน กรณีดงั กลาวถือเปนการใชสทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๒ กรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
การใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทีเ่ คยเกิดขึ้นในประวัติศาสตรการเมือง
การปกครองของประเทศไทยนับแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คือ การทําการปฏิวัติ
รัฐประหาร ยึดอํานาจจากฝายบริหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้น
และจัดใหมีการเลือกตั้ง นํามาสูการจัดตั้งรัฐบาลใหมในการบริหารประเทศ และจบลงดวยการปฏิวัติ
รัฐประหาร ซึง่ นักวิชาการเรียกวา “วงจรอุบาทว” เพือ่ ปองกันปญหาดังกลาว เมือ่ มีการจัดทํารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง ไดบัญญัติ
ขอหามในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ ่งมิไดเ ปนไปตามวิถีทางทีบ่ ัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ โดยบัญ ญัติไวใ นมาตรา ๖๓ ซึ่งมีหลักการ
ทํานองเดียวกันกับมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
กรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถที างที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น เคยมีคดีทคี่ ณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยไว ในกรณีทีพ่ รรคไทยรักไทยถูกกลาวหาวาใหเงินสนับสนุนพรรคพัฒนาชาติไทยและ
พรรคแผนดินไทยใหสง ผูส มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อหลีกเลี่ยง
กรณีมีผูสมัครเพียงคนเดียวและผูสมัครนั้นไดคะแนนนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนัน้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๗๔ วรรคสอง ทําใหพรรคไทยรักไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคพัฒนาชาติไทย ถูกอัยการสูงสุด
ยืน่ คํารองรวมสามคํารอง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค
พัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย เนื่องจากปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา
พรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) พรรคไทยรักไทยกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานตามหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๘๙๙๙
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ หนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๐๐๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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และหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๗๑๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ ตามลําดับ อัยการสูงสุดพิจารณา
แลวเห็นสมควรใหยนื่ คํารองเพือ่ ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยุบพรรคการเมืองทัง้ สามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งรับคํารองทั้งสามไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙๑
ปรากฏวาในระหวางที่คดีของพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย
กําลังอยูในขั้นตอนการทําคําชี้แจงแกขอกลาวหา ไดเกิดวิกฤตการณทางการเมืองขึ้นโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดทําการยึดอํานาจ และ
ประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ และภายหลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมือ่ มีปญ
 หาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหเปนอํานาจ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และใหบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของ
ศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตอมาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย
มีเนื้อหาโดยสรุปวา การกระทําของพรรคไทยรักไทยเขาหลักเกณฑที่ถือไดวาเปนการไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
หรือขัดตอกฎหมายหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา
๖๖ (๓)
สําหรับการกระทําของพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยนัน้ เขาหลักเกณฑทถี่ อื ไดวา
เปนการกระทําอันเปนปฏิปก ษตอ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒)
ทั้งยังเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนตามมาตรา ๖๖ (๓)
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของพรรคไทยรักไทยเปนการกระทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ และเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งไมผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ไมเคารพยําเกรงตอกฎหมายบานเมือง และไมอาจดํารงความเปนพรรคการเมืองที่จะสรางสรรคและ
จรรโลงความชอบธรรมทางการเมืองแกระบอบการปกครองของประเทศโดยรวมไดอีกตอไป จึงมี
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให
มีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย.
๑
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เหตุอนั สมควรยุบพรรคไทยรักไทย สําหรับพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยนั้น เปนพรรคการเมือง
ที่จดั ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ประโยชนของผูก อ ตัง้ หรือคณะกรรมการบริหารพรรค มิไดมสี ภาพความเปนพรรคการเมือง
อยูเลย จึงมีเหตุอันสมควรยุบพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทย
ดังนั้น คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๕/๒๕๕๐ จึงถือเปนแนวบรรทัดฐานใน
การวินจิ ฉัยถึงกรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิ ธี ก ารซึ ่ง มิไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างทีบ่ ั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ตามทีบ่ ั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับปจจุบัน มาตรา ๖๘
๓. การยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘
สําหรับประเด็นการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘๒ นัน้ กรณีดงั กลาว ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยที่ ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติ
ทีใ่ หสิทธิแกผูทราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ทีจ่ ะใชสิทธิใหมี
การตรวจสอบการกระทําดังกลาวไดโดยใหมีสิทธิสองประการ คือ
ประการที่หนึ่ง เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ประการทีส่ อง สามารถยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวได
โดยศาลรัฐธรรมนูญไดใหเหตุผลวา เพราะอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวินจิ ฉัยสั่งการในกรณี
ทีผ่ ูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสองนี้ เปนอํานาจหนาทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
อัยการสูงสุดเพียงแตมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน และยื่นคํารองขอตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทานั้น
หาไดตดั สิทธิของผูร อ งที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม แมผรู อ งไดเสนอเรื่องใหอยั การสูงสุด
ตรวจสอบแลว ก็ไมตัดสิทธิผูรองที่จะใชสิทธิในประการที่สองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได เห็นวา
การแปลความดังกลาวนีจ้ ะสอดคลองตอเจตนารมณในมาตรา ๖๘ ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และ
เปนไปเพื่อการรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญที่บญ
ั ญัติไวในมาตรา ๖๙ ที่วา “บุคคลยอมมีสิทธิตอตาน
โดยสันติวธิ ซี งึ่ การกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถที างที่บญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี”้ เนื่องจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํ สั่งใหเลิกการกระทํา
ทีอ่ าจเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดนั้น การกระทําดังกลาวจะตองกําลัง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา
“มาตรา ๖๘ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้มิได
ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูท ราบการกระทําดังกลาวยอมมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งใหอยั การสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทงั้ นี้ ไมกระทบกระเทือนการ
ดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว
ฯลฯ
ฯลฯ”
๒
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ดําเนินอยูและยังไมบังเกิดผล ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะมีคําวินิจฉัยสั่งใหเลิกการกระทํานั้นได หาไมแลว
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ ก็จะพนวิสยั ไมสามารถใชบงั คับได ทัง้ สิทธิ
พิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ นี้ มีหลักการสําคัญมุงหมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการ
ปกปองพิทักษรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการ
เขาสูอํานาจในการปกครองประเทศใหเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มิใหถูกลมลาง
โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกันไวลวงหนาเพื่อจะไดมีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการ
ใหเลิกการกระทําที่จะเปนอันตรายตอระบอบการปกครองและการลมลางรัฐธรรมนูญมิใหเกิดขึ้นได
เพราะหากปลอยใหเกิดการกระทําทีเ่ ปนภัยรายแรงตอรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ
ขึน้ แลวยอมสุดวิสยั ทีจ่ ะแกไขใหกลับคืนดีได เชนนีแ้ ลว ประชาชนผูท ราบเหตุตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง
ยอมสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนใชสิทธิของตนตอตาน
การกระทํานั้นไดโดยสันติวิธี
เนื่องจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรานี้มิไดมุงหมายลงโทษทางอาญา หรือลงโทษ
ทางรัฐธรรมนูญโดยการยุบพรรคการเมืองเทานั้น แตยังหมายถึงการสั่งใหเลิกการกระทําที่มิชอบ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึง่ เสียกอนทีก่ ารกระทํานัน้ จะบังเกิดผล การมีอยูข องมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙
แหงรัฐธรรมนูญนี้ จึงเปนไปเพื่อรักษาหรือคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจนหลักการที่รัฐธรรมนูญ
ไดรับรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมืองของชาติ คือการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกันการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ ความมุง หมายของ
รัฐธรรมนูญในประการนี้ตางหากที่ถือเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญที่จะตองยึดถือไวเปนสําคัญ
ยิง่ กวาเจตนารมณของผูร า งรัฐธรรมนูญ ซึง่ แมจะถือเปนเครือ่ งมือชวยคนหาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ได แตความเห็นของผูร า งรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึง่ ก็มใิ ชเจตนารมณทงั้ หมดของรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม
หากพิจารณาจากรายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ ทัง้ การรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังพิจารณาไดวา
สาระสําคัญของการอภิปรายนั้นมีเจตนารวมกันอยูที่การจะใหประชาชนสามารถใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญผานกลไกของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้เปนสําคัญยิ่งกวาเรื่องของตัวบุคคลผูมีสิทธิ
เสนอคํารอง การตีความเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงตองตีความไปในแนวทาง
ของการยอมรับสิทธิ มิใชจํากัดสิทธิ เพื่อใหชนชาวไทยและศาลรัฐธรรมนูญสามารถเขามาตรวจสอบ
การกระทําที่อาจมีปญหาตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง เพื่อพิทักษรัฐธรรมนูญไดสมดังเจตนารมณ
ของบทบัญญัติดังกลาว
หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาผูทราบการกระทําตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง มีสิทธิ
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั้น ทําใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางในทาง
วิชาการวาคําวินิจฉัยดังกลาวเปนการแปลความที่เกินเลยไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม
โดยมีการหยิบยกเอาขอเท็จจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งมีเนื้อหาในทํานองเดียวกันมาเทียบเคียง คือ
คําสั่งเรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานมีขอมูลประกอบการใชดุลพินิจในการ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

แสดงความคิดเห็น จึงขอนําเสนอขอเท็จจริงทีเ่ กิดขึ้นในระหวางการไตสวนพยานฝายผูถูกรอง
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหวางนายวสันต สรอยพิสทุ ธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กับ นายโภคิน
พลกุล พยานฝายผูถูกรอง กับขอเท็จจริงในคําสั่งเรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ในกรณีทนี่ ายสุรพงษ
โตวิจักษชัยกุล ยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปตยมานําเสนอ ดังนี้
ในการไตสวนพยานฝายผูถ กู รอง เมือ่ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายวสันต สรอยพิสทุ ธิ์ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ไดสอบถามนายโภคิน พลกุล ตอกรณีท่นี ายโภคินฯ อางวา ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคาํ สัง่
เรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ไมรับคํารองขอใหยุบพรรคประชาธิปตยตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในขอหาลมลางการปกครอง เพราะตองผานการพิจารณา
ของอัยการสูงสุดมากอน ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับกรณีตามมาตรา ๖๘ ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
โดยมีเนื้อหา ดังนี้
นายวสันตฯ : ในฐานะเปนอดีตตุลาการมากอนรูหรือไมวาแตกตางกันอยางไร
นายโภคินฯ : ขอตรวจสอบอานกอน (เจาหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญนําเอกสารดังกลาวไปใหนาย
โภคินฯ อาน)
นายวสันตฯ : ขอกฎหมายถาเราเห็นไมตรงกันไมมใี ครวาอะไร แตขอ มูลตองตรงกัน สําหรับกรณี
ดังกลาว ขอชี้แจงวาในครั้งนั้น นายสุรพงษฯ ไดย่นื ตรงขอใหยุบพรรคประชาธิปต ยเลยทันที ถือเปนการ
ขามขั้นตอน เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ แหงรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ทีน่ ายสุรพงษฯ ไดใช
เพื่อยืน่ คํารองนั้นกําหนดไวตองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหพรรคการเมืองใด ยกเลิกการกระทํา
การลมลางการปกครองกอนถึงจะคอยพิจารณายุบพรรคการเมือง อยู ๆ มายื่นใหยุบพรรคเลย โดยไมมี
การขอใหหา มการกระทํากอน เหมือนกับอยู ๆ ไมไดฟอ งใครเพื่อใหลงโทษจําคุกเลยแตขอใหรบิ ของกลาง
มันเปนไปไมไดอยูใ นตัว ขอใหทําความเขาใจกันใหถกู ตอง สวนเรื่องความเห็นตางกันไมมีใครทะเลาะกัน
นายโภคินฯ : ตรงนี้เปนความเห็นสวนตัว ไมไดเห็นคํารองที่นายสุรพงษฯ ยื่น แตในคําสั่งนี้
ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดระบุวาตองผานการพิจารณาของอัยการสูงสุดกอน
นายวสันตฯ : ความเห็นนั้นเปนการลอกขอความของมาตรา ๖๓ วรรคสอง ลงมาเทานั้น แตศาล
ไมไดชี้วาตองไปผานอัยการสูงสุดกอนเสมอไปแตอยางใด
ในลําดับตอไปเปนขอเท็จจริงของคดีตามคําสั่งเรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ โดยผูรองในคดีนี้
คือ นายสุรพงษ ฯ ไดยนื่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปตย โดยอางวา
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปต ย ไดเสนอแนะให พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในขณะนัน้ นําคณะรัฐมนตรีลาออกทัง้ คณะ และให พ.ต.ท. ทักษิณ ฯ กราบบังคมทูลขอนายกรัฐมนตรี
พระราชทาน โดยอาศัยความตามมาตรา ๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
อันถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิถีทางซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิ ธี ก ารทีบ่ ั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได มี คํ า สั ่ง เรื ่อ งพิ จ ารณาที ่ ๑๒/๒๕๔๙ ว า
“ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ มิไดบัญญัติใหผูรองมีสิทธิ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหยบุ พรรคการเมืองไดโดยตรง แตจะตองดําเนินการตามมาตรา ๖๓
วรรคสอง โดยเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ กรณี
ตามคํารองศาลรัฐธรรมนูญไมอาจที่จะรับไวพิจารณาวินิจฉัยใหได”
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๔. การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เปนการกระทําอันตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม
สําหรับปญหานี้ ในคําวินจิ ฉัยที่ ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวา การแกไขเพิม่ เติม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙๑ มี เ จตนารมณ เ พื่ อ ต อ งการให มี วิ ธี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น
เปนรายมาตราเพื่อปฏิรูปการเมือง และปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองขึ้นใหมเพื่อใหมีเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเปนอํานาจทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหไว
เพื่อเปนชองทางในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากขอบกพรองในตัวรัฐธรรมนูญเอง หรือปญหา
จากขอเท็จจริงทางการเมืองที่ตองมีการแกปญหาอยางเปนระบบ และมีความสอดคลองตอเนื่อง
ในคราวเดียวกัน รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... จึงเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ อันถือไดวามีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน หากพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... ที่มาจากการแกไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เพือ่ ใหมสี ภารางรัฐธรรมนูญมาทําหนาทีจ่ ดั ทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
และกําหนดกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังที่ไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระ
ทีส่ อง และกําลังจะเขาสูก ารลงมติในวาระทีส่ าม จึงเห็นไดวา กระบวนการดังกลาวยังไมมขี อ เท็จจริงเพียงพอ
ที่จะถือวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ อีกทัง้ ขัน้ ตอนการจัดตัง้ สภารางรัฐธรรมนูญยังมิไดเปนรูปธรรม การกลาวอางของผูร อ ง
จึงเปนการคาดการณลว งหนาซึง่ ยังไมปรากฏผลประการใด และยิง่ เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึง่ ถือเปนขอจํากัดของการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบญ
ั ญัตไิ วอยางชัดแจงในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญวา “ญัตติขอแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลเปนการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
หรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได” ประกอบกับบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ใหเหตุผลวา “จะยังคงรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไวตลอด” และเมื่อพิจารณาคําชี้แจงแกขอกลาวหา
บันทึกยืนยันขอเท็จจริง และการไตสวนของศาลจากฝายผูถูกรอง ลวนตางเบิกความถึงเจตนารมณ
ในการดําเนินการเพือ่ ใหมกี ารจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมวา มิไดมเี จตนารมณทจี่ ะกระทําเพือ่ ลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้และผูถูกรอง
ยังแสดงถึงเจตคติอันตั้งมั่นวาจะดํารงคงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขอยูเชนเดิม พิจารณาแลวจึงเห็นวา ขอเท็จจริงยังรับฟงไมไดวาการกระทําของผูถูกรอง
เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘
วรรคหนึ่ง แตอยางใด
อยางไรก็ตาม อํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
เปนอํานาจของประชาชนอันเปนที่มาโดยตรงในการใหกําเนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือวามีอํานาจเหนือ
รัฐธรรมนูญที่กอตั้งระบบกฎหมายและองคกรทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมืองการปกครอง
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

เมือ่ องคกรทีถ่ ูกจัดตั้งมีเพียงอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญใหไว และอยูภายใตรัฐธรรมนูญ จึงเปนไปไมได
ที่จะใหองคกรนั้นใชอํานาจที่ไดรบั มอบมาจากรัฐธรรมนูญนั้นเองกลับไปแกไขรัฐธรรมนูญนั้นเหมือนการ
ใชอาํ นาจแกไขกฎหมายธรรมดา สําหรับประเทศไทยเปนประเทศทีป่ กครองดวยระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายที่ยึดหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญทีร่ ัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไขเปลีย่ นแปลง
รัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยทั่วไป
และโดยเฉพาะการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนกระบวนการ
ที่ผา นการลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเ ปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชนจึงเปนผูส ถาปนา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ แมจะเปน
อํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทัง้ ฉบับยังไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ไดมาโดยการ
ลงประชามติของประชาชนก็สมควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติ
เสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะดําเนินการดังกลาวได
ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
บทสรุป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย สวนที่ ๑๓ สิทธิพทิ ักษรฐั ธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และ มาตรา ๖๙ นัน้ มีเจตนารมณท่สี าํ คัญในการ
มุงหมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการปกปองพิทักษรักษาและคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง
ตลอดจนหลักการทีร่ ัฐธรรมนูญไดรับรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมือง
ของชาติ คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกัน
การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถที างที่บญ
ั ญัตไิ ว
ในรัฐธรรมนูญในทุกรูปแบบ
สําหรับคําถามที่วา รัฐสภาควรจะตองดําเนินการอยางไรตอไปกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... ซึ่งกําลังจะเขาสูการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระทีส่ าม นั้น
โดยความเห็นสวนตัวของผูเขียนแลวมีความเห็นวารัฐสภาควรดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เปนรายมาตรา เพราะวาเปนวิธีการทีส่ อดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตามคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ทัง้ เปนการชวยใหประเทศประหยัดงบประมาณจํานวนหลาย
พันลานบาทจากการจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม อีกทั้ง
เป น การสอดคล อ งและเหมาะสมกั บ บริ บ ททางสั ง คมการเมื อ งของประเทศไทยในป จ จุ บั น ทีม่ ี
ความแตกแยกทางความคิด ทั้งนี้ เพื่อนําพาสังคมไทยใหกาวผานปญหาความขัดแยงทางการเมืองและ
นําสังคมไทยใหกลับคืนสูความสงบรมเย็นตามที่เคยเปนมาในอดีต
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