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 “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ” เนื่องจากเปนกฎหมายแมบทของ
กฎหมายทัง้ปวง เปนกฎหมายทีก่อตัง้ระบอบการเมอืงและองคกรทางการเมอืง กาํหนดโครงสราง 
อํานาจหนาที่ ตลอดจนกําหนดความสัมพันธระหวางอํานาจหนาที่ขององคกรทางการเมือง
ทัง้หลายเหลานัน้ ซึง่จาก “หลกัความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู” (Supremacy of 
constitution) ดังกลาว จึงไดนํามาสูแนวความคิดในการสรางระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัด
หรอืแยงตอรฐัธรรมนญู เพือ่เปนหลกัประกนัความเปนกฎหมายสงูสดุและใหความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญที่มีสถานะเหนือกฎหมายใด ๆ นั้น ไดเกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง๑ 

  ในดาน “รูปแบบขององคกร” ในการควบคุมมิใหบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญนั้น ในแตละประเทศจะมอบหมายอํานาจในการควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายไวในองคกรที่แตกตางกันไป โดยรูปแบบขององคกรที่นิยมใชอยูใน
ประเทศตาง ๆ มีดวยกัน ๓ รูปแบบ คือ๒  
  (๑) รปูแบบองคกรทางการเมือง เปนการจัดตัง้ในรปูแบบของคณะกรรมการ มลีกัษณะ
เปนองคกรทางการเมือง กรรมการที่มาทําหนาที่มักจะไดรับการแตงตั้งโดยกระบวนการทาง
การเมือง หรืออาจจะเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยูแลว ซึ่งอาจเรียกวา “คณะกรรมการ
รัฐธรรมนูญ” หรือ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” เปนรูปแบบที่ใชอยูในประเทศฝร่ังเศส หรือ
เวียดนาม เปนตน
  (๒) รปูแบบศาลยุตธิรรม โดยทีศ่าลยตุธิรรมเปนองคกรทีม่อํีานาจหนาทีพ่จิารณาพพิากษา
อรรถคดีทั้งปวงอยูแลว ดังนั้น เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหศาลยุติธรรมเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดไปในคราวเดียวกัน โดยใน
ทางปฏิบัติศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดในสังกัดศาลยุติธรรมจะเปนผูทําหนาที่วินิจฉัย เปนรูปแบบ
ที่ใชอยูในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา โบลิเวีย คิวบา เม็กซิโก ไนจีเรีย คูเวต 
ญี่ปุน อินเดีย เปนตน

“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง,“คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, (กรุงเทพฯ :สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), หนา ๑๒๔.

๒ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,“ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ”, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ :บริษัท พี.เพรส จํากัด, 
๒๕๔๙), หนา ๔-๕.
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

  (๓) รปูแบบศาลพเิศษหรอืศาลรัฐธรรมนญู คอื การจัดตัง้องคกรในรูปแบบของศาลพเิศษขึน้ 
โดยแยกอํานาจหนาที่ออกจากศาลยุติธรรม เรียกวา “ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยศาลพิเศษน้ี
จะมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเฉพาะคดีรัฐธรรมนูญเทาน้ัน รูปแบบน้ีเกิดขึ้นคร้ังแรก
ในประเทศออสเตรยี ตอมาไดเปนทีย่อมรบัในหลายประเทศ เชน เยอรมน ีอติาล ีตรุก ีสเปน 
สวีเดน สวิตเซอรแลนด แอฟริกาใต เกาหลีใต เปนตน
  ในสวน “ระยะเวลาในการควบคุม” มิใหบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนั้น อาจจะกระทําได ๒ ชวงระยะเวลาดวยกัน กลาวคือ ชวงระยะเวลากอนที่
กฎหมายจะตราขึ้นใชบังคับ ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง
พระราชบญัญตักิอนประกาศใชเปนกฎหมาย” (priori review) และชวงระยะเวลาภายหลัง
จากที่กฎหมายตราขึ้นใชบังคับแลว ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ภายหลังประกาศใชเปนกฎหมาย” (posteriori review) ทั้งน้ี หลักการตรวจสอบ
ความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตักิอนประกาศใชเปนกฎหมาย ไดมกีารนาํมา
ใชครัง้แรกในรัฐธรรมนญูฝรัง่เศส โดยเหตุทีป่ระเทศฝร่ังเศสนาํระบบการควบคุมรางกฎหมาย
มใิหขดัรฐัธรรมนญูมาใช เพราะในประเทศฝรัง่เศสกฎหมายทีป่ระกาศใชบงัคบัแลวถอืวาเปน
เจตจํานงรวมกันของปวงชนตามทฤษฎีสญัญาประชาคมของรุสโซ ดงันัน้ ศาลใดหรือองคกรใด
จะไปพิพากษาวากฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลวขัดตอรัฐธรรมนูญไมได๓ ซึ่งแนวความคิด
ดังกลาวมีความแตกตางกับหลักการควบคุมกฎหมายมิใหขัดรัฐธรรมนูญในประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน เนื่องจากกฎหมายที่อาจยื่นเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมัน
วินิจฉัยไดนั้นตองเปนกฎหมายท่ีประกาศใชแลว และเปนกฎหมายท่ียังคงมีผลบังคับใชอยู 
การควบคุมความชอบดวยกฎหมายในลักษณะปองกันนั้นไมอาจที่จะกระทําได๔

 สําหรับประเทศไทย กอนป พ.ศ. ๒๔๘๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ไดกําหนดให “สภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจสิทธิขาดแต
ผูเดยีวในการตคีวามรัฐธรรมนญู” ซึง่เปนไปตามหลักทีป่รากฏในรฐัธรรมนญูฝร่ังเศสทีถ่อืวา 
องคกรที่เปนผูแทนปวงชนซึ่งเปนคนออกกฎหมายเทาน้ันจึงจะเปนผูชี้ขาดวากฎหมายใดที่
รัฐสภาออกขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง 
ประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ขึ้น เพื่อลงโทษ
แกผูที่ไดกระทําการตามที่กฎหมายนี้ถือวาเปนอาชญากรสงคราม ไมวาการกระทํานั้นจะได
กระทาํไปกอนหรือหลงัจากทีก่ฎหมายมผีลใชบงัคบัก็ตาม และเม่ือคดขีึน้สูการพจิารณาของศาล
ไดเกิดประเด็นปญหาวาศาลฎีกามีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยเก่ียวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือไม ซึ่งศาลฎีกาไดใชอํานาจพิจารณาวินิจฉัยโดยใหเหตุผลวา 

๓ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง, “คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, หนา ๒๐๙.
๔ สมคิด  เลิศไพฑูรย, “การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือ

การกระทาํของบคุคลตามรฐัธรรมนญู ซึง่เสนอโดยศาล หรือผูตรวจการแผนดินของรฐัสภา”, (รายงานวิจยั เสนอตอสาํนกังานศาล
รัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๑), หนา ๗๔.
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ศาลเปนองคกรที่ใชกฎหมายจึงตองรูวากฎหมายน้ันใชบังคับไดหรือไม อีกทั้งศาลเปนองคกร
ตุลาการซึ่งมีหนาที่ใชบังคับกฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติตราขึ้น ดังนั้น ศาลฎีกาจึงไดพิจารณา
และวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่ตราขึ้นนั้น เปนการบังคับใช
กฎหมายอาญาในลกัษณะทีม่ผีลยอนหลงั เปนการตองหามตามรฐัธรรมนูญ ถอืวาพระราชบญัญตัิ
ฉบบันีใ้ชบงัคบัไมได เปนโมฆะ (คาํพพิากษาฎกีาในคดอีาชญากรสงครามที ่๑/๒๔๘๙ ลงวนัที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๔๘๙)
  จากแนวคําพพิากษาดังกลาว ทาํใหเกดิประเด็นถกเถียงกันตอมาวา ระหวางองคกร
ฝายนติบิญัญตักิบัฝายตลุาการ องคกรใดควรจะมอีาํนาจหนาทีใ่นการพจิารณาวนิจิฉยัเกีย่วกบั
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เพื่อยุติขอขัดแยงในประเด็นปญหาดังกลาว 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ จึงไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง
องคกรใหมขึน้เรยีกวา “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” เพือ่ทาํหนาทีวิ่นิจฉยัชีข้าดความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา จนกระทั่งตอมาเมื่อมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม
จาก “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรในรูปแบบศาลที่ใชอํานาจตุลาการ เรียกวา 
“ศาลรัฐธรรมนูญ” สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
   ในสวน “ระยะเวลาในการควบคุม” มิใหบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญของประเทศไทยน้ัน ในชวงระยะกอนป พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย ไดกาํหนดใหมเีพยีง “หลกัการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูภายหลัง
ประกาศใชเปนกฎหมาย” (posteriori review) เทานัน้ โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๑๗ นบัเปนรฐัธรรมนูญฉบับแรกท่ีไดนาํ “หลกัการตรวจสอบความชอบดวย
รฐัธรรมนูญของรางพระราชบัญญตักิอนประกาศใชเปนกฎหมาย” (priori review) มาบญัญตัไิว 
ซึ่งเปนการรับเอาอิทธิพลหรือแนวความคิดมาจากรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส๕ และภายหลังจากนั้น
หลกัการดงักลาวนีก้ไ็ดมกีารบญัญัตไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบับถาวร ตอมา
ทุกฉบับ
 ทั้งนี้ หากพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน จะเห็นวาไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญไวโดยกําหนดให “ศาลรัฐธรรมนูญ” มีบทบาทและอํานาจหนาที่ใน
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถกระทําได ๒ ชวงระยะเวลาดวยกัน 
กลาวคือ ชวงระยะเวลากอนที่กฎหมายจะตราขึ้นใชบังคับ และชวงระยะเวลาภายหลังจาก
ที่กฎหมายนั้นตราขึ้นใชบังคับแลว ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางพระราชบัญญัติกอนประกาศใชเปนกฎหมาย” ซึ่งจะปรากฏในมาตรา ๑๔๑ และ

๕ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง, “คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, หนา ๒๐๙.
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

มาตรา ๑๕๔ โดยเปนการตรวจสอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและราง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลววา ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหง
รฐัธรรมนญูหรอืไม และมขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูหรอืไม และ “หลกัการตรวจสอบ
ความชอบดวยรฐัธรรมนูญภายหลังประกาศใชเปนกฎหมาย” ซึ่งจะปรากฏในมาตรา ๒๑๑ 
มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๕๗ ทีบ่ญัญตัใิหศาลทีพ่จิารณาคด ีบคุคลซึง่ถกูละเมดิ
สทิธหิรอืเสรภีาพ  ผูตรวจการแผนดนิ และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิสามารถทีจ่ะ
เสนอเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัไดวา บทบญัญตัแิหงกฎหมายทีป่ระกาศใชแลว
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม
 อยางไรกต็าม เมือ่พจิารณาระบบควบคมุกฎหมายมใิหขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูของ
ประเทศไทยในอดตีทีผ่านมาจนถงึปจจุบนัจะเหน็วา การตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญู
เปนการตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญตั ิและ
พระราชกาํหนดวาขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญหรอืไมเทาน้ัน แตยงัมไิดมกีารวางบรรทดัฐาน
ในเร่ืองการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของรางรฐัธรรมนูญแกไขเพ่ิมเตมิ รวมท้ัง
ในกรณีทีบ่ทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญดวยกนัไมสอดคลองกันกย็งัไมมคีวามชัดเจนวาสมควร
ใหองคกรใดเปนผูวนิจิฉยั จนสงผลทําใหเกดิปญหาวิกฤติของบานเมืองมาแลวหลายคร้ัง
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ “หลักความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ” และ “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย” 
มากยิ่งขึ้น ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเรื่อง 
“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง” 
จากรองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณทางดาน
รัฐธรรมนูญเปนอยางดียิ่ง เพื่อที่จะไดทราบวาระหวาง “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ” กับ “หลักอํานาจอธิปไตยของรัฐ” มีความสัมพันธกันอยางไร รัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยควรมีการวางโครงสรางและสาระสําคัญของอํานาจรัฐในแตละเร่ืองไวเชนใด
จงึจะมคีวามเหมาะสมและสามารถแกไขปญหาวกิฤตขิองบานเมอืงในปจจุบนัและอนาคตได 
และหากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวยกันไมสอดคลองกัน สมควรใหองคกรใดเปนผู
วินิจฉัย และในกรณีที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมของรัฐสภามีปญหาความไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญเกิดขึ้น ในกรณีเชนน้ีสมควรจะใหองคกรใดเปนผูพิจารณาวินิจฉัย หรือจะมี
แนวทางแกไขปญหาอยางไรจงึจะมคีวามถกูตองและเหมาะสมทีส่ดุ รวมทัง้ขอเสนอแนะอืน่ ๆ  
ที่เปนประโยชนในการธํารงไวซึ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อันจะสงผลดี
ตอการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ โดยทานผูอานสามารถศึกษา
รายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้ 

P1-4.indd   4P1-4.indd   4 18/9/2555   8:58:2018/9/2555   8:58:20



ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รฐัธรรมนูญนัน้มีลกัษณะอยางไร รวมท้ังหลักการในสวน
ที่วาดวยอํานาจอธิปไตยของรัฐ

รศ. มานิตยฯ : หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญหรือ “Supremacy of constitution” คือหลักการ
ทีถ่อืวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด บทบัญญตัแิหงกฎหมายอ่ืนใด
จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได เหตุที่ตองรวมศูนยอํานาจไวที่
รัฐธรรมนูญเพราะในทางทฤษฎีเราถือวา รัฐธรรมนูญเปนสัญญา
ประชาคม เปนกติกาของคนทุกคนที่มาอยูรวมกันในสังคมที่ตองการ
สถาปนากฎเกณฑหนึง่ข้ึนมา แลวใหมสีถานะเปนกฎเกณฑสงูสุด และ
เรียกชื่อวารัฐธรรมนูญ เพียงแตวาในยุคประชาธิปไตยก็สุดแทแตวา
อํานาจอธิปไตยอยูที่ใคร ในอดีตก็มีตั้งแตทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปน
ของพระเจา ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของพระสันตะปาปา ทฤษฎี
อํานาจอธิปไตยเปนของกษัตริย และสองทฤษฎีสุดทายคือทฤษฎี
อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน กับทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปน
ของชาติ สองทฤษฎีหลังนี้จะเปนทฤษฎีที่ใชอยูในปจจุบัน หลักใน
เรื่องความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับทฤษฎีอํานาจ
อธปิไตยจะเช่ือมกันตรงท่ีวา ถาอาํนาจอธิปไตยเปนของใคร คนน้ัน
กม็ ี“อาํนาจทีจ่ะไปสถาปนารัฐธรรมนูญ” ถาเราถอืหลกัวาอาํนาจ
อธปิไตยเปนของประชาชน ประชาชนก็ยอมมีอาํนาจท่ีจะสถาปนา
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกติกาสูงสุดของประเทศได ตัวอยางในอดีต เชน 
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีขอความวา “We the people” 

“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา๑
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

ซึ่งปรากฏอยูในยอหนาแรกของรัฐธรรมนูญ ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา อํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชน ดงันัน้ ในสหรัฐอเมริกาจึงปฏิเสธระบอบกษัตรยิเพราะในอดีตเคยเจ็บชํา้มาจากระบอบกษัตรยิ
ของอังกฤษ สําหรับสหรัฐอเมริกาทุกอยางอยูที่ประชาชน และถือวาประชาชนเปนใหญ และใชระบบ
การปกครองแบบแบงแยกอํานาจ 

อยางไรก็ดีระบบท่ีถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน และประชาชนมีอํานาจสถาปนา
รฐัธรรมนญูไดนัน้ บางครัง้ทาํใหเกดิความรูสกึทีว่าประชาชนเปนใหญจนถงึขัน้ทีเ่รยีกวา เมือ่ประชาชน
เลือกผูแทน ผูแทนก็จะทําหนาที่เปนผูแทนเฉพาะของเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ทําใหเกิดปญหาวา เมื่อผูแทน
มาจากเขตเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลาที่จะตองทําหนาที่ในฐานะตัวแทน แทนที่ผูแทนดังกลาวจะทําหนาที่ใน
ฐานะตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ แตกลับคํานึงถึงประชาชนเฉพาะในเขตเลือกตั้งของตนที่เลือก
ตนมาเทานั้น จึงทําใหเกิดทฤษฎีขึ้นใหมอีกทฤษฎีหนึ่งเพื่อจะมาคานกับทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชน คอื ทฤษฎีอาํนาจอธิปไตยเปนของชาติ โดยทฤษฎีนีไ้ดสมมติสิง่ ๆ  หน่ึงท่ีไมมีตวัตนข้ึนมาน่ัน
คอื “ชาติ” แลวบอกวาอาํนาจอธิปไตยเปนของชาติ ผูแทนเปนเพียงแคกลไกหน่ึงในการท่ีจะแสดงออก
ซึ่งเจตนารมณของประชาชนเทานั้น ดังน้ัน เมื่อผูแทนไดรับการเลือกต้ัง ผูแทนก็จะตองทําหนาท่ีเปน
ผูแทนของชาติ ไมใชผูแทนที่ผูกพันอยูกับเขตเลือกตั้งเทานั้น

สาํหรบัประเทศไทยในทางทฤษฎีถอืหลกัวา อาํนาจอธปิไตยเปนของประชาชนผสมกบัอํานาจ
อธิปไตยเปนของชาติ เพราะถาเราถือหลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนเพียงอยางเดียว เราจะ
บญัญตัใิหการเลอืกตัง้เปน “หนาที”่ ไมไดเพราะประชาชนมีเพยีง “สทิธ”ิ แตในขณะเดียวกนัถาเราถอืวา
อาํนาจอธิปไตยเปนของชาติ ประชาชนก็จะไมมสีทิธใินการเขาชือ่เสนอกฎหมาย และไมมสีทิธใินการออก
เสยีงลงประชามติ แตในทางปฏบิตัแิลวถาถามวาประเทศไทยถือหลกัอาํนาจอธิปไตยอยูทีใ่คร เราจะมี
คาํตอบอีกแบบหน่ึงโดยพิจารณาในทางประวัตศิาสตรกอนการเปล่ียนแปลงการปกครองในปพทุธศักราช 
๒๔๗๕ ซึ่งเราถือวา อํานาจอธิปไตยเปนของพระมหากษัตริยแตเพียงพระองคเดียว พระองคทรงใช
อาํนาจนติบิญัญตั ิอาํนาจบรหิาร และอาํนาจตลุาการ ครัน้เมือ่คณะราษฎรทําการเปล่ียนแปลงระบอบ
การปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
พระมหากษัตริยซ่ึงทรงอํานาจอธิปไตยอยูก็ทรงสละพระราชอํานาจน้ันใหแกประชาชนท้ังประเทศ ดวยการ
พระราชทานรัฐธรรมนูญและลดพระองคลงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ แตยังทรงใชอํานาจน้ันแทนปวงชน 
ซึ่งในทางกฎหมายตองถือวา พระมหากษัตริยและประชาชนตางเปนเจาของอํานาจอธิปไตยรวมกัน

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเดือนมิถุนายน ปพุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น หาได

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริยซึ่งทรงอํานาจอธิปไตยอยู
กท็รงสละพระราชอาํนาจนัน้ใหแกประชาชนทัง้ประเทศ ดวยการพระราชทานรฐัธรรมนญู
และลดพระองคลงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ แตยังทรงใชอํานาจน้ันแทนปวงชน 
ซึ่งในทางกฎหมายตองถือวา พระมหากษัตริยและประชาชนตางเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยรวมกัน

ปกค
สล

การ
กท็ร

องอํานาจ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ตัดความคิดในเรื่องการปกครองโดยระบอบ
กษัตริยท้ิงไปไม เพราะรัฐธรรมนูญหลังจากน้ัน
ทกุฉบบักย็งัคงเขยีนเชือ่มโยงอาํนาจระหวาง
ประชาชนกับพระมหากษัตริยอยู เสมอ 
ตัวอยางเชน เมื่อประชาชนเลือกสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ทํา
หนาที่ในการตรากฎหมาย และกฎหมายท่ี
ผานการพิจารณาของรัฐสภาจะประกาศใชไดตองใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยกอน หรือ
เม่ือประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็จะทําหนาที่ในการเลือก
นายกรฐัมนตรตีอไป นายกรฐัมนตรกีอนจะเขาสูตาํแหนงไดตองมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ กอน 
หรือกรณีของศาลท่ีตองตัดสินคดีในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย เหลาน้ีลวนสะทอนใหเห็นวา 
อาํนาจอธิปไตยในประเทศไทยน้ันเช่ือมโยงกันระหวางอํานาจของประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตรยิ 
นอกจากน้ี ในชวงระยะเวลาท่ีผานมานับแตปพทุธศกัราช ๒๔๗๕ การยกเลิกและประกาศใชรฐัธรรมนูญ
แตละฉบบัสวนใหญนัน้เปนผลพวงมาจากการเปลีย่นแปลงทางเมอืงโดยการใชกําลงัเขายดึอาํนาจในรปู
ของการทํารัฐประหารแทบทั้งสิ้น หากจะกลาวในทางทฤษฎีแลวเมื่อคณะรัฐประหารทําการยึดอํานาจ
สําเร็จก็ตองถือวา คณะรัฐประหารนั้นเปนรัฐาธิปตยและมีอํานาจที่จะกระทําสิ่งใดก็ได แตสําหรับ
ประเทศไทยนั้น หลังจากทําการยึดอํานาจการปกครองเสร็จเรียบรอยแลวเรายังคงอิงกับสถาบัน
พระมหากษตัรยิอยู และขอใหสังเกตตอไปวา เมือ่คณะรัฐประหารจะลงจากอํานาจก็มกีารออกกฎหมาย
นริโทษกรรมและบัญญัตติอไปอีกในรัฐธรรมนูญวา ทกุสิง่ทกุอยางท่ีคณะรัฐประหารไดกระทําลงไปให
ถอืวาชอบดวยรัฐธรรมนูญ จงึเช่ือมโยงกับหลักความเปนกฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญท่ีบทบัญญตัิ
แหงกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได อันนี้คือหลักการประการแรก

สวนหลักการประการที่สอง คือ การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะกระทําได
ยากกวากฎหมายปกติทั่วไป ซึ่งโดยหลักมาตรฐานสากลแลวการหามไมใหแกไขรัฐธรรมนูญยอม
เปนไปไมไดโดยสภาพ เพียงแตวาจะมีกระบวนการและขั้นตอนในการแกไขเพิ่มเติมอยางไรเทานั้น 
ตัวอยางเชน จะมีการเปดโอกาสใหแกไขมากหรือแกไขนอย หรือแกไขแลวจะใหประชาชนมีสวนรวม
มากนอยเพียงใด เปนตน

จุลนิติ : ในช้ันยกรางรัฐธรรมนูญในสมัยกอนมักจะมีการถกเถียงกันเร่ืองท่ีมา
ของอํานาจอธิปไตยท่ีบอกวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย หรืออํานาจ
อธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยนั้น มีนัยสําคัญตางกันอยางไร

รศ. มานิตยฯ : ในเรื่องน้ีไมวารัฐธรรมนูญของไทยจะบัญญัติวาอํานาจอธิปไตยเปนของ
ปวงชนชาวไทยหรอือาํนาจอธปิไตยมาจากปวงชนชาวไทยนัน้กจ็ะยงัคงเปนทีถ่กเถยีงกนัตอไป สมยักอน
เราจะใชคําวาอํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจน้ันทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล แตตอมาในการยกรางรัฐธรรมนูญทุกครั้งจะมีการถกเถียงกันในประเด็นนี้ 
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

จนกระทัง่ในการยกรางรฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๕๔๐ 
ไดมกีารอธบิายไวชดัเจนวา หากเราใชคาํวาอํานาจ
อธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย อาํนาจอธิปไตยน้ัน
อาจจะไมใชของปวงชนชาวไทยก็ได ตัวอยางเชน 
ถาเราบอกวาขาวมาจากชาวนา ขาวน้ันอาจจะ
ไมใชของชาวนาก็ได เพราะวาพอคาคนกลาง
ซ้ือขาวน้ันไปแลว แตถาเราบอกวาขาวเปนของ
ชาวนา ขาวน้ันก็จะเปนของชาวนาจะเปนของคนอ่ืน
ไปไมได ดังนั้น ในทางถอยคําและความรูสึกของ

ประชาชนโดยท่ัวไปยอมเห็นไดชัดวา ควรใชคาํวาอาํนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย อยางไรกต็าม
แมถอยคําจะใชคําวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยซ่ึงทําใหดูเสมือนหน่ึงวา ปวงชนชาวไทย
แตเพียงฝายเดียวมีอํานาจอธิปไตยเต็มรอย แตในทางประวัติศาสตรของเรายังคงถือวาประชาชน
ไมใชผูทีมี่อาํนาจอธิปไตยเต็มรอยเทานัน้ แตยงัมอีาํนาจอีกสวนหน่ึงฝากไวทีส่ถาบนัพระมหากษัตรยิ 
ซึ่งเปนการใชอํานาจควบคูกันระหวางอํานาจประชาชนกับอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย

 จลุนติ ิ: ในฐานะทีร่ฐัธรรมนญูเปนกฎหมายสงูสุดของประเทศนัน้ สาํหรบัในสวน
ของประเทศไทยแลวรฐัธรรมนญูควรมหีลกัการเกีย่วกบัโครงสรางและสาระสาํคญัของ
อํานาจรัฐในแตละเร่ืองไวเชนใดจึงจะมีความเหมาะสมและสามารถแกไขปญหาวิกฤติของ
ชาติบานเมืองในปจจุบันและอนาคตได

รศ. มานติยฯ : เมือ่พดูถงึโครงสรางของรฐัธรรมนญูในเชงิรฐัธรรมนญูเปรยีบเทยีบ คาํถามแรก
เวลาที่จะยกรางรัฐธรรมนูญคือคําถามที่วา เราควรจะเขียนรัฐธรรมนูญแบบสั้นหรือแบบยาว ถาเปน
รฐัธรรมนญูในสมยัโบราณ เชน รฐัธรรมนญูฉบบัแรกของสหรฐัอเมรกิา มกีารบญัญตัติวับทหลกัไวทัง้หมด
เพยีง ๗ มาตรา ตอมามกีารเปลีย่นแปลงแกไขมาแลวถงึ ๒๗ ครัง้ เพือ่ใหสอดคลองกับสถานการณบาน
เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และไดใชบังคับมาแลวกวา ๒๒๕ ป แตสหรัฐอเมริกามีระบบศาลซึ่งตั้งขึ้นมา 
๒๐๐ กวาป และไดพัฒนาจนเรียกไดวา เมื่อศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญแลว 
สามารถทําใหรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีชีวิตขึ้นมาได ซึ่งจะพิจารณาเห็นไดวา ตัวบทหลักของ
รฐัธรรมนูญทีม่อียูเพียง ๗ มาตรา และมีการแกไขเพ่ิมเติม ๒๗ ครัง้ ความยาวท้ังหมดถือวาสัน้มาก และอาจ
จะกลาวไดวา เปนรฐัธรรมนูญทีส้ั่นทีส่ดุในโลกก็วาได เพราะการเขียนรัฐธรรมนูญเม่ือ ๒๒๕ กวาปท่ีแลว 
บริบททางสังคมไมซับซอน แตในปจจุบันประเทศสวนใหญในโลกเม่ือจะทําการยกรางรัฐธรรมนูญ คํา
ตอบมักคอนขางชัดเจนวามักจะเปนรัฐธรรมนูญแบบยาว ไมมีประเทศไหนเขยีนสั้น ๆ เพราะการเขียน
รฐัธรรมนูญอยางสัน้นัน้เสมอืนกบัไดฝากการตีความไวทีอ่งคกรศาลซ่ึงกไ็มรูวาศาลท่ีตัง้ขึน้มาคูขนานกับ
รัฐธรรมนูญจะสามารถพัฒนารัฐธรรมนูญตอไปไดอยางแทจริงหรือไม

เมื่อมาถึงคําถามท่ีวาโครงสรางของรัฐธรรมนูญไทยควรจะเขียนอะไรบาง สิ่งหนึ่งที่เราตอง
ยอมรบัคอืต้ังแตปพทุธศกัราช ๒๕๔๐ – ๒๕๕๐ รางรฐัธรรมนูญฉบบัใดก็ตามทีเ่ปดโอกาสใหประชาชน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มีสวนรวม ทุกคนตางเห็นดวยและสนับสนุนใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน แมกระท่ัง
บางเร่ืองท่ีไมใชเรือ่งท่ีสมควรจะเขียนไวในรัฐธรรมนูญแตก็มกีารเขียนดวยเหตุผลเฉพาะของประเทศไทย 
ตวัอยางเชน รฐัธรรมนญูป ๒๕๔๐ บญัญตัเิรือ่งเกีย่วกับกระบวนการยตุธิรรมคอนขางจะละเอยีดและไปเอา
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใสไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอนน้ันก็มีเหตุผลวา 
เพราะศาลในยุคนั้นไมดําเนินการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยางเครงครัด จึงตองยก
สถานะสทิธิเหลานัน้มาไวในรฐัธรรมนญูเสยี ซึง่ตอมาปพทุธศกัราช ๒๕๕๐ เหน็วา หลงัจากปพทุธศกัราช 
๒๕๔๐ ศาลเร่ิมดาํเนนิการใหสอดคลองกับบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแลว จงึไมจาํเปนตองเอาบทบัญญตัิ
ในเรื่องวิธีพิจารณาความอาญามาเขียนไวในรัฐธรรมนูญอีก แตในการยกรางรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
๒๕๕๐ กม็กีารหยิบยกสิทธติาง ๆ  ทีไ่มจาํเปน เชน ในหมวดวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั ทีบ่ญัญตัิ
ไวคอนขางมากจนรูสึกวา ตอไปรัฐบาลไมมีสิทธิที่จะกําหนดอะไรเอง เพราะตองเดินตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ ซึ่งในความเปนจริงแลวแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐควรจะเขียนไวสั้น ๆ 
แลวใหรัฐบาลไปปรับใชใหเขากับยุคสมัยเอง 

โดยปกติรฐัธรรมนญูจะมีเนือ้หาอยูสองสวน คอื สวนท่ีรบัรองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน 
และสวนที่วาดวยการจัดโครงสรางของรัฐอีกสวนหนึ่ง หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวา ประเทศไทย
ในเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพเราไมคอยโตแยงกันอยางรุนแรง เราคอย ๆ พัฒนาแมจะมีปญหาวา 
รัฐธรรมนูญเขียนรับรองไวมากมาย ซึ่งถือวาในหมวดวาดวยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของเราสมบูรณ
ในระดบัหนึง่แลว เพยีงแตเวลาเอามาปรบัใชจะมปีญหาในชวีติจรงิ เพราะหากใครไดประโยชนจากสทิธแิละ
เสรภีาพใด กจ็ะหยิบยกแตสทิธแิละเสรีภาพน้ันขึน้อาง ตวัอยางเชน ในชวง ๕ ปทีผ่านมา ทีม่กีารชุมนมุ
ทางการเมืองอยางรนุแรงทีก่ลุมผูชุมนุมอางอยางเดยีววา ตนมเีสรภีาพในการชมุนุม เพราะฉะนัน้เสรภีาพ
ในการชุมนุมเปนเสรีภาพท่ีใหญที่สุดจึงสามารถปดถนนได ซึ่งความจริงแลวเสรีภาพไมใชอําเภอใจ 
เสรีภาพมีขอบเขตแหงการใช แมกระท่ังเสรีภาพในการชุมนุมปดถนนก็อาจไปกระทบตอเสรีภาพ
ของผูเดินทางท่ีจะเดินทางบนถนนน้ัน ๆ ได เพราะฉะน้ันเมื่อกลุมผูชุมนุมอางเสรีภาพในการชุมนุม 
ตํารวจก็ควรออกแถลงการณเลยวา ผูชุมนุมมีเสรีภาพในการชุมนุมแตก็มีขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ
ในการใชสิทธิและเสรภีาพของตนหามไปขดัหรอืแยงตอสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอ่ืน จะทาํใหขออางของ
อีกฝายหนึ่งที่อางแตเสรีภาพในการชุมนุมลดนอยถอยลง เพราะฉะนั้นความคิดเห็นของผม ผมมองวา 
บทบัญญัตใินสวนของสิทธิและเสรีภาพท่ีมอียูเหมาะสมดีแลวสําหรับประเทศไทย อาจจะถือวามาก
เกินไปดวยซํา้ จนทาํใหรฐัไมสามารถจะตอบสนองตอสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนได เพราะวนัที่
รฐัธรรมนญูเขยีนวาประชาชนมสีทิธอิะไร ในทางกฎหมายเราถอืวารฐัมหีนาทีต่องจดัหาใหประชาชนตาม
ทีร่ฐัธรรมนญูไดเขยีนไวดวย เรือ่งสทิธิและเสรภีาพจึงไมคอยมปีญหาทัง้ในทางทฤษฎีและในทางปฏบิตัิ 
แตที่มีปญหามากท่ีสุดคือเรื่องการจัดโครงสรางของรัฐ ทั้งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ
อาํนาจตลุาการ จดุสาํคญัคอืจะทาํอยางไรใหทัง้สามอํานาจนีถ้วงดลุซึง่กนัและกันไดอยางเหมาะสม 

รัฐธรรมนูญปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ผูยกรางรัฐธรรมนูญมองวา ประเทศไทยมีการคอรรัปช่ันมาก 
ฝายบริหารมีชองทางในการใชอํานาจโดยมิชอบ จึงมีการสถาปนาองคกรตรวจสอบตาง ๆ ขึ้นมา 
ในขณะเดียวกันก็เสริมสรางความเปนประชาธิปไตยโดยใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง แลวก็ให
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งทําหนาที่คัดเลือกผูที่เหมาะสมเขาสูองคกรอิสระ สิ่งที่เกิดขึ้น คือ
ปรากฏผูมีอํานาจเขามาเปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเร่ิมมองเห็นชองทางวา ถาจะไมถูกระบบตรวจสอบ
ตรวจสอบก็ตองคุมระบบตรวจสอบใหได โดยการคุมตนทางของทางเขาองคกรอิสระน่ันคือการ
ไปคุมวฒุสิภาซ่ึงกไ็มยาก เพราะวุฒสิภาใชระบบเลือกต้ังโดยหามโฆษณาหาเสียง เมือ่หามโฆษณาหาเสียง 
ผูที่ไดรับการเลือกต้ังเขามาสวนใหญจึงเปนบรรดาญาติพี่นองของนักการเมืองในพ้ืนที่นั้นหรือไมก็เปน
ผูที่มีชื่อเสียงจริง ๆ ในทองถิ่นนั้น จนมีการขนานนามวาสภาผัวเมียในยุคนั้น

ตอมาเมื่อมีการคุมสมาชิกวุฒิสภาไดก็มีผลตอการโหวตในการเลือกกรรมการในองคกรอิสระ 
สิ่งที่เกิดขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คือ การจัดโครงสรางองคกรของรัฐที่พยายามจะใหดุลและคาน
อํานาจกันนั้นเสียสมดุลขึ้นมาทันที เพราะเม่ือฝายบริหารมีอํานาจมาก ในขณะท่ีกลไกฝายตรวจสอบ
ทั้งหลายหยอนประสิทธิภาพ ไมไดฉายแววข้ึนมา หรือเรียกไดวา ฝายบริหารพัฒนาตามรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๔๐ ไดอยางรวดเร็ว พรรคการเมืองหนึ่งพรรคสามารถกุมเสียงขางมากไวในรัฐสภาแตเพียง
พรรคเดียว ในขณะที่ระบบตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญซ่ึงตั้งขึ้นพรอมกันยังไมทันบรรลุนิติภาวะ
ก็ถูกควบคุมแทรกแซง จึงเปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหเกิดการรัฐประหารในป พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญ
ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีเปาหมายเพ่ือลดอํานาจของฝายบริหาร โดยสรางระบบใหมีการยุบ
พรรคการเมืองหากวาพรรคการเมืองกระทําผิดกฎหมาย แตการยุบพรรคการเมืองไมใชการ
แกปญหาที่แทจริง กลับเปนการทําลายระบบการเมืองเพราะแมกระทั่งยุบพรรคการเมืองหนึ่งไปถึง
สองคร้ัง พรรคการเมืองน้ัน กย็งัไมหายไปจากวงการ ตอใหพยายามจะกีดกนันกัการเมืองสมัยเกาทีบ่างคน
เชื่อวามีปญหาออกไปจากระบบเพ่ือใหนักการเมืองเลือดใหมเขามา แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักการเมือง
เลือดใหมก็ไมไดใหมจริง เพราะแทจริงก็คือญาติพี่นองรุนสองรุนสามของนักการเมืองรุนเกาซ่ึงรอวัน
ปลดล็อกและกลับเขามาใหม

 นอกจากนั้น องคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ที่พยายามจะสรางใหมีความเปน
อิสระและทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุลอํานาจของฝายอ่ืนนั้นเกิดปญหาข้ึนอยางชัดเจน ตัวอยางเชน 
กรณีศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดรับการแตงตั้งเขามาในชวงระยะเวลาท่ีมี
สภานิติบัญญัติแหงชาติและอยูในชวงของการรัฐประหารและความสงสัยในประเด็นเกี่ยวกับ
ความเปนกลางของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละทาน เพราะในขณะที่การดําเนินคดีของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแตละคดีนั้น เมื่อมีการตัดสินคดี ผูพิพากษา
ในองคคณะจะไมเคยออกมาใหสมัภาษณ เพราะทานไดใหเหตผุลโดยมเีสยีงขางมาก เสยีงขางนอยไวใน
คาํพพิากษาแลว แมกระท่ังในกรณีของทานกีรต ิกาญจนรินทร ผูพพิากษาซ่ึงเปนเสียงขางนอยในคดีหน่ึง

รัฐธรรมนูญปพุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีเปาหมายเพื่อลดอํานาจของฝายบริหาร 
โดยสรางระบบใหมีการยุบพรรคการเมืองหากวาพรรคการเมืองกระทําผิดกฎหมาย 
แตการยุบพรรคการเมืองไมใชการแกปญหาที่แทจริง

รัฐธรรม
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ซึง่ไดวนิจิฉยัวา ประกาศของคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรง
เปนประมขุ (คปค.) ทีใ่หอาํนาจคณะกรรมการตรวจสอบการกระทาํทีก่อใหเกดิความเสยีหายแกรฐั (คตส.) 
ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ทานเปนเสียงขางนอยที่วินิจฉัยวา เมื่อ คตส. ประกอบดวยคณะบุคคล
ที่เปนผลพวงของ คปค. ที่ทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารมาโดยไมชอบ ยอมไมมีอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวยเชนกนั 
จงึไมมอีาํนาจฟอง ถอืเปนการปฏิเสธอํานาจคณะรัฐประหารเปนคร้ังแรก ซึง่เปนคาํพพิากษาสวนบุคคล 
แตทานเหลานัน้กไ็มเคยใหสัมภาษณหรอืแสดงความคิดเห็นแตอยางใด แตในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ
ซึง่เปนองคกรหลักทีจ่ะตดัสนิประเด็นตาง ๆ  เกีย่วกบัรฐัธรรมนูญ รวมท้ังการควบคุมตรวจสอบกฎหมาย
ไมใหขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู ดวยความเคารพตอตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ตลุาการศาลรรฐัธรรมนญู
บางทานก็ออกมาใหสัมภาษณหรือแสดงความคิดเห็น แมกระทั่งมีการออกมาเปรยวา ไมมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดอํานาจศาลรัฐธรรมนูญสําหรับคุมครองศาลรัฐธรรมนูญเหมือน
ศาลยุติธรรม ซึ่งความจริงแลวระบบศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีศาลเดียวยอมตองเปดโอกาสใหประชาชน
วิพากษวิจารณได เพราะถาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีไมดีหรือไมถูกตองเราจะไมมีระบบถวงดุล
ศาลรัฐธรรมนูญอีกแลว เราจะไปแกไขคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอีกไมได เพราะฉะน้ันจุดสําคัญ
ในการดุลและคานอํานาจองคกรตาง ๆ ภายใตรัฐธรรมนูญจะอยูที่วา เราจะตองมีการจัดวางโครงสราง
อํานาจของแตละองคกรใหมีความสมดุลกันอยางไร และปญหาสําคัญคือเราจะจัดวางอยางไรใหมี
ความเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ถือเปนรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย เพราะไดรวบรวม
ประสบการณของรัฐธรรมนูญทุกฉบับในประเทศไทยรวมถึงรฐัธรรมนูญจากทั่วโลกมาปรับใช หลังจาก
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ มาแลว ๙ ป ก็เกิดการรัฐประหาร มีการยกรางรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๕๐ ขึ้นโดยรอยละ ๗๐ – ๘๐ เปนเนื้อหาเดิมของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ผมคิดวา ถาเราจะยึด
โมเดลของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นี้ตอไป จุดสําคัญที่ผมมอง คือ ตนเหตุของปญหาตาง ๆ คือ วิธีการ
ไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒสิภา เพราะเราตางยอมรับวา ระบบทีเ่ปนประชาธปิไตยทีส่ดุคอืการเลอืกตัง้ อาจเกดิ
คําถามวาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในประเทศไทยไดสะทอนเจตนารมณของผูลงคะแนน
อยางแทจรงิหรอืไม เรายงัมปีญหาเรือ่งการซือ้สทิธขิายเสยีงหรอืไม ถาเรายอมรบัวายงัม ีและยงัแกไข
ไมได ดงันัน้ การเลอืกตัง้อาจไมสามารถไดผูแทนทีพ่รอมจะทาํหนาทีเ่พือ่ประเทศชาตไิดอยางแทจริง 
ในสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรน้ันเราไมไปแตะครับ เพราะทานมาจากการเลือกต้ัง แตเรามา
แตะตรงท่ีสมาชิกวุฒิสภา เพราะอํานาจของวุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบบุคคลเขาสูองคกรอิสระ
ตามรฐัธรรมนูญ ตลอดจนมีอาํนาจในการถอดถอนบุคคล คอื Impeachment เพราะฉะน้ันเราควรกําหนด
ทีม่าของสมาชกิวฒุสิภาใหสอดคลองกบัอาํนาจหนาทีข่องวฒุสิภา เพราะสมาชกิวฒุสิภาไมไดเปนผูแทน
ปวงชนในลักษณะที่เรียกวานําความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่มาพูดในสภา แตเราจะใหสมาชิก
วุฒิสภาเปนตนทางของระบบการตรวจสอบ 

ในความคิดเห็นของผมนั้นเปนไปไดไหมที่ผมเคยศึกษาเอาไวน่ันคือเราจะเปลี่ยนแปลงมาใช
ระบบที่เรียกวา “การสรรหาเพื่อเลือกตั้ง” ถือเปนการสรางนวัตกรรมใหมโดยการตั้งคณะกรรมการ
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

สรรหาขึ้นมาชุดหน่ึง และกําหนดใหจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในครั้งแรกหากใครอยาก
เปนสมาชิกวุฒิสภาเขตใดใหสมัครเขามาผานคณะกรรมการสรรหาซ่ึงจะเปนผูกลั่นกรองในเบ้ืองตนวา 
ผูสมัครมีความใกลชิดกับนักการเมืองเกินไปหรือไม สมมติวาในจังหวัดนั้นกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภา
ไดจํานวน ๕ คน แตมีผูสมัครจํานวน ๒๐ คน คณะกรรมการสรรหาอาจคัดเลือกใหเหลือจํานวน ๒ เทา 
คือ คัดเลือกผูสมัครที่เหมาะสมมาจํานวน ๑๐ คน ใหถือเปนผูสมัครที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้น 
จากนั้นใหสงรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งทั้ง ๑๐ คน ๑๐ เบอร กลับไปยังจังหวัดนั้น เพื่อใหประชาชนใน
จังหวัดนั้นเลือกอีกครั้งหนึ่ง

สวนที่มาของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหมาจากอดีตประมุขของสามอํานาจ คือ 
รัฐบาล รัฐสภา และศาล เชน ประมุขของศาลก็ใหนําอดีตประธานศาลปกครอง อดีตประธานศาลฎีกา 
อดีตประธานศาลรัฐธรรมนญู โดยใหทานเลือกกนัเองใหเหลอืสองคน อดีตประธานรัฐสภาทีย่งัมชีวีติอยู
ใหมาเลือกกันเองใหเหลือสองคน อดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยูใหเลือกกันเองใหเหลือสองคน 
รวมทัง้หมดหกคน ซึง่อาจถกูตัง้คาํถามวา หลายทานยังมคีวามเกีย่วของกับทางการเมือง แตเราคงปฏเิสธ
นกัการเมืองไมได การอาศัยประสบการณของทานบางคร้ังตองมีความไวใจในระดับหน่ึง ไมอยางน้ันเรา
จะตอบคําถามไมไดวา แลวจะเอาคณะกรรมการสรรหามาจากไหน ประชาชนอาจรูสึกวาไมมีเสรีภาพ
ในการเลือกต้ังอยางเต็มที่ สําหรับวุฒิสภาถาเรามองวาการแตงตั้งแบบในอดีตเราไมเอา แลวเลือกตั้ง
แบบป ๒๕๔๐ ก็ไมเอา แลวเราจะเอาระบบผสมแบบปจจุบันที่มีทั้งที่มาจากการเลือกต้ังและการ
แตงตั้งนั้น ยิ่งตอบอะไรไมได เมื่อตองทํางานรวมกันก็มักจะมีความกินแหนงแคลงใจกันอยูตลอดเวลา 
เพราะฉะนั้นระบบการสรรหาเพื่อเลือกตั้งนี้จึงถือเปนนวัตกรรมใหม ที่จะทําใหไดวุฒิสภาที่มีความ
เปนอิสระ สงผลใหไดองคกรตรวจสอบทั้งหลายที่มีความเปนอิสระดวย

นอกจากน้ี องคกรอิสระบางองคกรท่ีมอีาํนาจหนาทีซ่ํา้ซอนกัน ตวัอยางเชน ผูตรวจการแผนดนิ
กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่มีอํานาจหนาที่ใกลเคียงกันมาก เพียงแควาอะไรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนก็ไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แตถาเปนสิทธิอื่นก็มาที่ผูตรวจการแผนดิน คําถาม คือ 
เราควรเอาสององคกรมาเปนหนวยงานเดียวกันหรือไม เพราะมีเยอะก็วุนวาย สวนศาลรัฐธรรมนูญ 
เมือ่ไปเทียบกับศาลยุตธิรรมซ่ึงต้ังมาแลวประมาณเกือบรอยป โครงสรางตาง ๆ  ของศาลรัฐธรรมนูญจงึ
เสียเปรียบศาลยุติธรรม การทํางานของศาลรัฐธรรมนูญถาไมไดคนที่สามารถบริหารจัดการไดอยางดี
แลวก็อาจเกิดปญหาได ตางจากศาลปกครองซึ่งแมจะตั้งในชวงเวลาไลเลี่ยกับศาลรัฐธรรมนูญ แต
ศาลปกครองไดรบัการพฒันามาตัง้แตสมยัเปนสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาโดยนาํคณะกรรมการ
วินิจฉัยเรื่องราวรองทุกขมาเปนหนวยงานสนับสนุนของศาลปกครองและไดนักวิชาการที่เรียนจบจาก

ระบบผสมแบบปจจุบันที่มีทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและการแตงตั้งนั้น ยิ่งตอบอะไร
ไมได เมื่อตองทํางานรวมกันก็มักจะมีความกินแหนงแคลงใจกันอยูตลอดเวลา 
เพราะฉะนัน้ระบบการสรรหาเพือ่เลอืกตัง้นีจ้งึถอืเปนนวตักรรมใหม ทีจ่ะทาํใหไดวฒุสิภา
ที่มีความเปนอิสระ สงผลใหไดองคกรตรวจสอบทั้งหลายที่มีความเปนอิสระดวย

บผสม
เมื่

ระบบ
ไมได

ดวย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ตางประเทศในทางกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะอาจารยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขาไปเปน
ผูพิพากษาและวางรากฐานในทางกฎหมายมหาชน

หลกัสาํคญัขององคกรท่ีทาํหนาทีพ่จิารณาวินิจฉยัอรรถคดีโดยเฉพาะศาล เมือ่เปนตุลาการไมใช
ถอืหลักเพียงวา ตองดํารงตนใหซือ่สตัยสจุรติเทานัน้ แตตองระมัดระวังตนไมใหบคุคลอ่ืนสงสัยในความ
ซื่อสัตยสุจริตของตนดวย ดังนั้น ถาสังเกตธรรมเนียมปฏิบัติของศาลยุติธรรมเมื่อไปที่ศาลอาญารัชดา 
จะเห็นไดวา มีการจัดพื้นท่ีหองอาหารสํานักงานศาลยุติธรรมสําหรับผูพิพากษาและประชาชนทั่วไป
แยกตางหากจากกัน ลูกความโจทกจําเลยซื้ออาหารจากรานคาเดยีวกันได แตแยกกันในสวนของพื้นที่
นั่งรับประทานอาหาร ผูพิพากษาน่ังอยูในสวนของผูพิพากษา คนที่ไมใชผูพิพากษาน่ังอยูดานนอก 
วธิกีารเชนนีไ้มใชเปนการเลอืกปฏบิตัคิรบั แตเพราะน่ีคอืสิง่ทีศ่าลยตุธิรรมระมดัระวงัแมกระทัง่เรือ่งการ
จัดพื้นที่รับประทานอาหาร เพราะฉะนั้นศาลยุติธรรมซึ่งมีการบมเพาะมานาน เราจึงไมเห็นวาเวลาเกิด
คดีสําคัญประธานศาลฎีกาจะออกมาแถลงหรือใหสัมภาษณ นอกจากน้ัน องคคณะก็ออกมาแถลงไมไดดวย 
ทั้งน้ีจะมีคณะกรรมการตุลาการคอยกํากับดูแลควบคุมความประพฤติวา ผูพิพากษามีการกระทําผิด
จรรยาบรรณของตุลาการหรือไม

แตศาลรัฐธรรมนูญเราไมมีระบบเหลานั้น ศาลรัฐธรรมนูญทานบอกแตเพียงวาไมมีบทบัญญัติ
คุมครองทานเรื่องการละเมิดอํานาจศาล ซึ่งในความเปนจริงแลวเกินกวาครึ่งหนึ่งของตุลาการ
ศาลรฐัธรรมนญูกล็วนมาจากศาลยตุธิรรม ทานกเ็พยีงแตอนโุลมเอาหลกัเกณฑในการครองตนมาใช มกีาร
จัดระบบการประชาสัมพันธโดยใหโฆษกศาลรัฐธรรมนูญออกมาเปนผูแถลงก็จะทําใหสังคมไมเกิด
คําถามวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละทานวางตนเปนกลางหรือไม แตพอศาลรัฐธรรมนูญมีปญหา
ผมไมไดกลาวหาวาทานไมซือ่สตัย ไมสจุรติ มอีคต ิแตพฤติกรรมของทานหลายอยางกอใหเกิดคําถามวา 
ทานมีอคติไหม ทานเปนกลางไหม ทานมุงหมายหรือมีสิ่งใดซอนเรนอยูหรือไม แตสิ่งสําคัญท่ีสุดครับ 
ความสงางามของผูพิพากษา คือ คําพิพากษาตองมีเหตุผล และสุดยอดของคําพิพากษา คือ การเขียน
คําพิพากษาอยางละเอียด มีเหตุผลทางวิชาการหนักแนน จนกระทั่งฝายที่ไมเห็นดวยไมรูจะโตแยง
อยางไร
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

จุลนิติ : ในทัศนะของทานเห็นวา หากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวยกัน
ไมสอดคลองกันสมควรใหองคกรใดเปนผูวินิจฉัย และในกรณีที่รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพ่ิมเติมของรัฐสภามีปญหาของความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเกิดข้ึน ในกรณีเชนน้ี
สมควรจะใหองคกรใดเปนผูพิจารณาวินิจฉัย หรือจะมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร
จึงจะมีความถูกตองและเหมาะสมที่สุด

รศ. มานิตยฯ : ถือเปนคําถามที่นาคิด เพราะเคยมีคนถามวา ถาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดวยกันขัดแยงกันจะทําอยางไร คําตอบในทางวิชาการงายมากครับ คือ ไมมี เพราะโดยความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ความหมาย คือ หามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีลําดับศักด์ิตํ่ากวาไป
ขดัหรือแยงตอบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญ แตในกรณีทีก่ฎหมายฉบับเดียวกนัมขีอความขัดหรือแยงกนัให
ใชหลกัการตีความท่ัวไป โดยใหดวูาเร่ืองใดเปนเร่ืองเฉพาะก็ใหตคีวามโดยการใชกฎหมายเฉพาะ เพราะ
เจตนารมณของผูรางกฎหมาย คอื การบญัญตัใิหมบีทเฉพาะกเ็พือ่ตองการใหเปนบทยกเวนของบททัว่ไป 
ดังนั้น จึงขึ้นอยูกับการตีความครับ ถามีกรณีที่ขัดแยงกันหรือไมสอดคลองกัน ผมก็ยังหาตัวอยางชัด ๆ 
ไมไดวาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอันไหนที่มันไมสอดคลองกัน เพียงแตวาถามันเกิดขึ้นจริงคนที่ตองรับ
ผดิชอบในการใชบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญนัน้ทีม่กีารกลาวอางวาไมสอดคลองกันหรือขัดแยงกันจะตอง
เปนผูตคีวาม ซึง่อาํนาจในการตคีวามรฐัธรรมนญูมใิชอยูทีศ่าลรฐัธรรมนญูแตเพยีงองคกรเดยีว ศาลอืน่
ที่รับคดีอยูในเขตอํานาจก็มีสิทธิที่จะตีความรัฐธรรมนูญได เพียงแตถาเปนศาลรัฐธรรมนูญโดยหลักจะ
พิจารณาในประเด็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม แตถาเปนกฎ 
เชน มปีระกาศกระทรวงฉบบัหนึง่โตแยงในศาลยตุธิรรมวา ขดัตอรฐัธรรมนูญ ศาลยตุธิรรมไมจาํตองสง
เรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั เพราะไมมบีทกฎหมายใดบญัญตัใิหสง สิง่ทีศ่าลยตุธิรรมตองทาํ 
คอื ศาลยตุธิรรมตองเปนผูตคีวามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูวา ทีม่กีารกลาวอางวากฎกระทรวงฉบบัน้ัน
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม 

 สําหรับกรณีปญหาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในปจจุบัน หากเกิดปญหาความไมชอบดวย
รฐัธรรมนญูจะเหน็วา ศาลรฐัธรรมนญูไดเคยวินจิฉยัวางหลกัในเรือ่งนีไ้วในคาํสัง่ที ่๔/๒๕๕๔ ลงวนัที ่๒๓ 
กมุภาพนัธ ๒๕๕๔ เรือ่ง ประธานรฐัสภาสงความเหน็ของสมาชกิรฐัสภาเพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑) วา กระบวนการ
แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม โดยศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไวเปนการเฉพาะใน
หมวด ๑๕ มาตรา ๒๙๑ วา ใหตองทาํเปนญตัตขิอแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูและเสนอเปนรางรฐัธรรมนญู
แกไขเพ่ิมเติม มิใชทําเปนรางพระราชบัญญัติ ทั้งมาตรา ๒๙๑ (๗) ไมไดบัญญัติใหนํามาตรา ๑๕๔ 
ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการควบคุมการตราพระราชบัญญัติมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยให

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ความหมาย คือ หามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมี
ลําดับศักดิ์ตํ่ากวาไปขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แตในกรณีที่กฎหมาย
ฉบับเดียวกันมีขอความขัดหรือแยงกันใหใชหลักการตีความทั่วไป

กฎหมายส
ลําดับศักดิ
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรวินิจฉัยมาใชบังคับ ดังนั้น กรณีตามคํารองจึงไมตองดวยหลักเกณฑตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหน่ึง (๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไววินิจฉัยได จึงมีคําสั่งไมรับคํารอง
ไววินิจฉัย

เมื่ อมีคํ าถามว าบทบัญญัติ ใน
รั ฐธรรมนูญใดใหอํ านาจศาลในการ
ตรวจสอบรางรัฐธรรมนูญวาขดัรฐัธรรมนูญ
หรือไม คําตอบ คือ ไมมี หลายทานอาจ
มองวารัฐสภาจะแกไขรัฐธรรมนูญอยางไร
ก็ได ความจริงเราสามารถตรวจสอบโดย
วิธีอื่นไดตัวอยางเชน ถาเราเห็นวาสมาชิก
รัฐสภาที่ลงคะแนนใหผานรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งรางรัฐธรรมนูญนั้นมีเนื้อหาหรือกระบวนการที่ขัด
ตอรัฐธรรมนูญ ก็อาจนําไปสูระบบการตรวจสอบอื่น ๆ ไดแก การยื่นเรื่องใหมีการถอดถอน
เพราะเหตุที่ถือวา ทานเหลานั้นไดกระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญ หรือกรณีปญหาในปจจุบันที่มี
การยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ โดยศาล
รัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ ไววา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติ
ที่ใหสิทธิแกผูทราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง ที่จะใชสิทธิ
ใหมีการตรวจสอบการกระทําดังกลาวได โดยใหมีสิทธิสองประการ คือ การเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ และการยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวไดโดยตรงโดยไมตองรอใหอัยการสูงสุดมีคําสั่งใด ๆ กอน 
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลววามีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาและวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ 
วรรคสอง นั้น ประเด็นตอมาเม่ือศาลวินิจฉัยแลววา กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยังไมมี
ขอเทจ็จรงิเพยีงพอทีจ่ะถอืไดวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี ก็ควรตองจบแคนั้นครับ ถือวาในเร่ืองนี้ไมอยูในเขตอํานาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญแลวและควรใหเปนหนาที่ของรัฐสภาดําเนินการตอไป เพราะศาลรัฐธรรมนูญไมใช
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาทีม่หีนาทีใ่นการใหคาํแนะนาํซึง่ไมเกีย่วของกบัคด ีแตในทางกลบักนั
ถาศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา รางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมนี้เปนการลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขและมีการใหคาํแนะนําเพ่ิมเติมวา ถาจะแกไข
ตอไปตองดําเนินการอยางไร อยางนี้ผมถือวาคําแนะนําเหลานั้นชวยแกปญหาและหาทางออกใหกับ
บานเมืองได 

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยเชนนี้แลวรัฐสภาควรทําอยางไร ในทางทฤษฎีรัฐสภาควรตอง
ยืนยันความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภาในทางนิติบัญญัตินั่นคือเดินหนาตอไป แตแนนอนที่สุดในทาง
ทฤษฎีแมเราจะบอกวา อํานาจนิติบัญญัติแยกออกจากฝายบริหาร แตในความเปนจริงนายกรัฐมนตรี
สามารถควบคมุรฐัสภาไดผานระบบพรรคการเมอืง ดงันัน้ ถารฐัสภาเดนิหนาตอกเ็สมอืนหนึง่วา รฐับาล
เดินหนาตอ ก็จะกลายเปนกระแสทางการเมืองเกิดขึ้นมาอีก
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๖

“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จุลนิติ

เม่ือการแกไขรัฐธรรมนูญมีปญหาวา เปนการกระทําทีข่ดัตอรฐัธรรมนูญ สิง่ท่ีควรกระทําคอื
การใหประชาชนออกเสียงลงประชามติ และควรทําแคครั้งเดียว คือ ครั้งสุดทายที่ใหเลือกระหวาง
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมกับรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ผมมองวา รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มีปญหาดาน
จติวญิญาณของความเปนประชาธปิไตย แมรฐัธรรมนญูป ๒๕๔๐ จะไมไดผานการออกเสยีงลงประชามต ิ
แตกลบัไดรบัการยอมรับวาเกิดขึน้โดยวิถทีางของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตรฐัธรรมนูญ
ป ๒๕๕๐ เกิดขึ้นในชวงที่บานเมืองไมเปนประชาธิปไตยเต็มที่ แมจะมีการออกเสียงลงประชามติ 
แตเปนการประชามติที่ผมถือวาไมเปนประชามติอยางแทจริง เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ จึงมี
ปญหาดานจิตวิญญาณ ผมเห็นวาหากเราต้ังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ขึ้นมาเพื่อยกราง
รัฐธรรมนูญแลวคอย ๆ สรางบรรยากาศประชาธิปไตยใหกระจายไปทุกจังหวัด มีคณะกรรมการระดับ
จงัหวดัหรอืระดบัอาํเภอเพือ่ทําหนาท่ีในการเผยแพรประชาธปิไตยในขัน้กระบวนการยกรางรฐัธรรมนญู
และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หากยอนกลับไปเม่ือคร้ังกอนการจัดทํารัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ 
เราบอกวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด นั่นคือสุดที่ปญญาของประชาชนจะรับรูได แตกระบวนการ
ยกรางและการจัดทํารัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนเริ่มเขาใจเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
มากขึน้ คดฟีองรองเกีย่วกบัสิทธิหล่ังไหลขึน้สูศาล เพราะประชาชนเริม่รบัรูและตืน่ตวัในทางรฐัธรรมนญู
มากขึ้น เหลือเพียงแตในเรื่องโครงสรางทางการเมืองเทานั้นที่เรายังมีปญหา

 ถาพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ซึ่งปรับมาจากรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เพียงแต
ความรูสึกของประชาชนสวนใหญยังรูสึกวา รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ เกิดขึ้นในยุคที่ไมเปนประชาธิปไตย 
ดังนั้น หากจะยอนดูโครงสรางของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ แลวคอย ๆ ยกราง หรือขยายเวลาออกไป
ไมตองรีบรอน ทําใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แตกระบวนการสุดทายตอง
ไดรางรัฐธรรมนูญขึ้น ๑ ฉบับ แลวกลับไปถามประชาชนโดยกระบวนการออกเสียงลงประชามติวา 
รางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมทีย่กรางโดย สสร. กบัรฐัธรรมนญูป ๒๕๕๐ ประชาชนสวนใหญจะเลอืกฉบบัใด 
ซึ่งถาประชาชนเลือกรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ก็เทากับเปนการรับรองใหรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ กลายเปน
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งจะลบลางขอกินแหนงแคลงใจที่วารัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มาจากระบอบ
รัฐประหารได เสมือนเปนการใหสัตยาบันกระบวนการทั้งหมดที่มีขอสงสัยได
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนในการธํารงไวซึ่ง
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อันจะสงผลดีตอการพัฒนาการเมืองและ
การปกครองของประเทศโดยรวม

รศ. มานิตยฯ : สิ่งสําคัญที่จะทําใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญตองมี
ความศักดิ์สิทธิ์ เวลามีปญหาเกิดข้ึน ก็มีการถกเถียงวิพากษวิจารณกันไดครับ แตเมื่อมีองคกรช้ีขาด
แลวตองจบตามคําวินิจฉัยขององคกรชี้ขาด เพียงแตบานเราองคกรที่ชี้ขาด ชี้ขาดเสร็จแลวกลับ
กอใหเกิดปญหา ไมใชจบปญหา เพราะฉะน้ันตัวองคกรช้ีขาดซ่ึงเปนองคกรตุลาการจะตองดํารงตนใหอยู
ในสถานะท่ีไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึงการรักษาความซ่ือสัตยสุจริต ความไมมีอคติ แตตองเพ่ิม
ความระมดัระวงัตวัอยาใหสังคมหรอืผูคนสงสยัในความยตุธิรรม สงสยัในความไมซือ่สตัย สงสยัใน
ความมีอคต ิสงสัยวาทานเปนคนของใคร สงสัยวาทานมเีปาหมายเปนหลักโดยไมใชกฎหมายเปนหลัก
หรือไม ขอสงสัยเหลานั้นไมพึงใหเกิดมีขึ้นในองคกรตุลาการ

ประเทศไทยของเรามีการทํารัฐประหารเกิดขึ้นอยูบอยคร้ัง โครงสรางของรัฐธรรมนูญ เชน
รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ซึ่งใชมาประมาณ ๙ ป ก็ถูกยกเลิกไป ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
ใชบังคับมาแลวกวา ๒๒๕ ป ไดวางหลักบรรทัดฐานตาง ๆ ที่ชัดเจนไวมากมาย ดังนั้น ถารัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยแตละฉบับมีอายุที่ยืนยาวและศาลตาง ๆ ทําหนาที่ใชดุลพินิจวิเคราะหพิจารณาเพื่อ
ทําใหรัฐธรรมนูญมีชีวิตสอดคลองกับบริบทของบานเมืองในแตละยุคแลวก็จะทําใหรัฐธรรมนูญกลาย
เปนกฎหมายสูงสุดอยางแทจริงได

แตมีสิ่งหนึ่งที่อยากใหพวกเราชวยกันคิด คือ จะทําอยางไรใหรัฐธรรมนูญกินได หมายถึงวา
สามารถเขาถึงประชาชนได และประชาชนสามารถอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญไดอยางถูกตอง ไมใช
อางเฉพาะแตเสรีภาพในการชุมนุม สิทธิของผูบริโภค โดยเอาสิทธิและเสรีภาพเฉพาะของตนเอง
เปนหลกั แตกลบัไมคาํนงึถงึบทบญัญตัทิีมุ่งคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอืน่ จะเปนไปไดหรอืไม
ที่หนวยงานของรัฐ อยางเชน รัฐสภาจะสนับสนุนงบประมาณในการสรางละครหลังขาวโดยขอแทรก
บทเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเขาไปบางสวน โดยบทนั้นตองเปนรัฐธรรมนูญที่ถูกตองดวย ละครไทย
ถาเราสังเกตดูแมกระท่ังสอดแทรกขอกฎหมายธรรมดาก็ยงัไมถกูตอง เชน ตาํรวจไทยจับไดโดยไมตองมี
หมายจับ ไมมีอะไรเลยอาจเปนการใชงบประมาณเพื่อสอดแทรกเปนสวนหนึ่งในละคร อาจจะ
เรื่องละมาตรา เชน เรื่องการชุมนุม โดยสรางฉากใหมีคนหนึ่งอางวาเราจะไปชุมนุมที่หนาอําเภอ แลวมี
อีกคนหนึ่งพูดบอกวาไมไดนะ การชุมนุมคุณตองไมไปปดถนน เพราะเทากับเปนการไปละเมิดเสรีภาพ
ในการเดนิทางของผูอืน่ สอดแทรกอยางเปนธรรมชาต ิโดยไมตองไปจดัเปนรายการเกีย่วกบัรฐัธรรมนญู
โดยเฉพาะหรือเผยแพรผานทางวิทยุรัฐสภา เพราะผูที่เขามาดูหรือฟงก็คือผูที่สนใจการเมืองและ
รฐัธรรมนูญอยูแลว แตถามวาประชาชนอีก ๖๐ กวาลานคน อาจไมเคยทราบถึงเน้ือความในรัฐธรรมนูญ
เลยก็ได ผมเห็นวาจะทําใหรฐัธรรมนูญลงไปถึงประชาชน แลวพอรัฐธรรมนูญเขาถงึประชาชน ประชาชน
ก็จะชวยกันตรวจสอบเวลาท่ีเกิดปญหาข้ึน แลวทายท่ีสุดจะทําใหรัฐธรรมนูญกลายเปนกฎหมายสูงสุด
อยางแทจริง 
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