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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

“ศาลรัฐธรรมนูญ” นัน้ เปนองคกรตลุาการทีไ่ดรบัการสถาปนาขึน้เปนครัง้แรก
ในระบบศาลของประเทศไทยตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
โดยมีเจตนารมณเพ่ือทําหนาที่คุ มครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามแนวคิดของรัฐธรรมนูญในระบอบ
ประชาธปิไตย และเพือ่ใหบรรลถุงึเจตนารมณของความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู
ดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๘ 
และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หรอืรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั 
มาตรา ๒๑๖ วรรคหา จึงไดบัญญัติรับรองผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว 
โดยการกําหนดให “คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ” ซึ่งยอมหมายความวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
ไดมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแลว คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวน้ันมีผลผูกพันใหองคกรของรัฐทุกองคกร ตองเคารพ
และปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะหากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ไมไดรับการเคารพหรือปฏิบัติตามแลว การคุ มครองความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญซึ่งเปนเจตนารมณในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญก็ไมอาจท่ีจะบรรลุ
ความมุงหมายนั้นได

 อยางไรก็ตาม หากเมื่อพิจารณาหลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักการเอาไวอยางกวาง ๆ เก่ียวกับ
เรื่องผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น แตมิไดกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับขอบเขตของความผูกพันและสภาพบังคับของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เอาไวดวยแตประการใด กรณีจึงกอใหเกิดความไมชัดเจนในเรื่องผลของคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญหลายประการดวยกัน ดังนี้
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมาย
และขอบเขตของความผูกพัน
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ :
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

 ประการแรก โดยที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีสวนประกอบหลายสวนดวยกัน ตั้งแต
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหตุผลตาง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญไดหยิบยกขึ้นมาประกอบการวินิจฉัย 
จึงเปนปญหาวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนใดท่ีจะมีผลผูกพันองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
และมีขอบเขตกวางขวางมากนอยเพียงใด 

 ประการที ่๒ ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนูญไดมคีาํวนิจิฉยัวาบทบัญญตัแิหงกฎหมายฉบับใดฉบบัหนึง่
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เชน กรณีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ นั้น คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกลาวจะเร่ิมมีผลผูกพัน
เมือ่ใด และจะมีผลผูกพนัเปนการตลอดไปหรือไม ในกรณีทีข่อเทจ็จรงิเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ
ของสังคม รัฐสภาจะสามารถตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหาทํานองเดียวกันกับกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
ไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีกหรือไม

 ประการที่ ๓ ในกรณีที่บุคคลหรือองคกรของรัฐที่เก่ียวของซ่ึงตองผูกพันโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญูนัน้มไิดดาํเนนิการใหเปนไปตามคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูดงักลาว จะมวีธิกีาร
หรือมาตรการอ่ืนใดในการท่ีจะบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเร่ืองน้ัน ๆ 
และในทางปฏิบัติจะสามารถนําวิธีการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
มาใชในการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไดหรือไม เพียงใด

ประการสดุทาย คาํวา “ศาล” ทีจ่ะตองผูกพนัตอคําวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญตัิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา นั้น จะหมายความ
รวมถึง “ศาลรัฐธรรมนูญ” เองดวยหรือไม หากหมายความรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญดวยแลวในอนาคต
ศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคําวินิจฉัยของตนไดหรือไม เพียงใด

ดังนั้น เพื่อประโยชนในทางวิชาการอันเก่ียวกับการบังคับการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเร่ือง 
“คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน” 
จากผูทรงคุณวฒุทิีม่คีวามรูความเช่ียวชาญทางดานกฎหมายท่ีเกีย่วของ อนัประกอบดวย ศาสตราจารย 
ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และกรรมการ
ปฏริปูกฎหมาย ศาสตราจารย (พเิศษ) ดร. กมลชยั  รตันสกาววงศ อาจารยพเิศษ คณะนิตศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรรมการกฤษฎีกา และรองศาสตราจารย ดร. เกรียงไกร  
เจริญธนาวัฒน  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยทานผูอานสามารถ
ศึกษาและติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติ ฉบับนี้ 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จลุนติ ิ: ขอทราบถงึทีม่าของแนวความคดิ ทฤษฎแีละ
ความสําคญัของหลกัการตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา ที่บัญญัติวา 
“คํ าวินิ จฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให  เป น เ ด็ดขาด 
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ” 
รวมทั้งสภาพบังคับทางกฎหมายของคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่พิจารณาเปรียบเทียบกับคาํพพิากษา
ของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด ฯ : หลกัการตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา นัน้ 
มีที่มาจากแนวความคิดอันเกี่ยวกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรฐัธรรมนญู (Supremacy of Constitution) ซึง่เปนหลักการ
ที่ประเทศไทยไดยึดถือมาตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป 
พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โดยหลักการดังกลาว
ไดบญัญตัไิวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒ โดยมีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกร
ที่ทําหนาที่คุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อันเปน
หลักการท่ีมีความแตกตางกับประเทศท่ีถือหลักความมีอํานาจสูงสุด
ของรัฐสภา (Supremacy of parliament) ที่กําหนดใหรัฐสภา

“คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ คณะนิติศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ๑

 ๑ คณบดี คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ บัญญัติวา
  “มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”.
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

มสีทิธทิีจ่ะตรากฎหมายใด ๆ  กไ็ด และไมมผีูใดทีจ่ะยกเลกิหรอืเพกิถอนกฎหมายของรฐัสภาไดนอกจาก
รัฐสภาเอง ทั้งนี้ การที่จะทําใหการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามหลักความเปน
กฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญบรรลคุวามมุงหมายไดนัน้จะตองประกอบไปดวยเงือ่นไขรวม ๖ ประการ 
กลาวคือ

 ประการแรก รัฐธรรมนูญจะตองเปนหลักเกณฑสําหรับการออกกฎหมาย เพราะถาหากไมมี
หลักเกณฑดังกลาว กฎหมายก็ไมสามารถที่จะละเมิดตอรัฐธรรมนูญได  

 ประการท่ีสอง การละเมิดตอรัฐธรรมนูญอันเปนกฎเกณฑหลักโดยองคกรนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภานั้น จะตองเปนกรณีที่สามารถจะเปนไปได 

 ประการที่สาม การมีลําดับชั้นของกฎหมายและรัฐธรรมนูญอยูในลําดับชั้นที่สูงสุด
 ประการที่สี่ การกําหนดความแตกตางไวในรัฐธรรมนูญในกรณีเกี่ยวกับรัฐสภาใน ๒ สถานะ 

กลาวคอื ในฐานะทีเ่ปนผูมีอาํนาจในการออกกฎหมายธรรมดา ซึง่มขีอจาํกดัอาํนาจในหลายเรือ่ง เชน 
เง่ือนไขในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปนตน และในฐานะที่เปนผูมีอํานาจ
ในการแกไขรฐัธรรมนญู ซึง่มขีอจาํกดัอาํนาจเพยีงเรือ่งเดยีว คอื การแกไขรฐัธรรมนญูน้ันตองไมขดักบั
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึ่งกําหนดหามมิใหเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มี
ผลเปนการเปลีย่นแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมุข หรอื
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ

 ประการที่หา ในระบบกฎหมายนั้นจะตองยอมใหมีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหองคกรตุลาการมีอํานาจในการตรวจสอบในเรื่องดังกลาว 

 ประการสุดทาย ในการทําใหหลักดังกลาวบรรลุตามความมุงหมายไดจะตองมีหลักประกัน
ที่วา คําวินิจฉัยของศาลเก่ียวกับความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญจะตองผูกพันองคกรของรัฐท้ังหลาย 
ซึ่งถาไมมีเงื่อนไขขอนี้ การมอบหมายใหองคกรตุลาการทําหนาที่ในการคุมครองรัฐธรรมนูญก็จะไมมี
ความหมายแตอยางใด 

 จากเง่ือนไขดังกลาวอาจเกิดความเขาใจไดวาศาลรัฐธรรมนูญอยูในสถานะท่ีเหนือกวา
องคกรอ่ืน ซึง่เห็นวาเปนความเขาใจท่ีไมถกูตอง เพราะการท่ีรฐัธรรมนูญไดกําหนดใหองคกรของรัฐ
ทัง้หลายตองผกูพนัตามคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูนัน้ มทีีม่าจากหลกัความเปนกฎหมายสงูสดุ
ของรัฐธรรมนูญ ไมใชเพราะศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะสูงกวาศาลอื่นแตอยางใด
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ในสวนสภาพบังคับทางกฎหมายของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีความเหมือนและ
ความแตกตางกับสภาพบังคับทางกฎหมายของคําพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
หลายประการ ยกตวัอยาง เชน กรณคีาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญู
ของรางพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม ไดกําหนดไววา ถาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูนี ้และขอความดงักลาวเปนสาระสาํคญั ใหรางพระราชบญัญตัน้ัินเปนอนัตกไป 
กรณีนี้จะเห็นไดวาโดยผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมสงผลใหรางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้เปนอนัตกไปทัง้ฉบบั ทัง้นี ้โดยไมมกีรณทีีจ่ะตองบงัคับตาม
คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนูญแตอยางใด หรอืมลีกัษณะของสภาพบงัคบัในตวัเอง หรอืกรณคีาํวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญกรณีสัง่ใหยบุพรรคการเมือง ผลของคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญยอมมผีลโดยตรง
ตอการยุบพรรคการเมือง สวนเมื่อมีการยุบพรรคการเมืองแลวยังมีกรณีที่จะตองดําเนินการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีนี้ยอมอยูในอํานาจ
หนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ สวนที ่๓ การยบุพรรคการเมือง มาตรา ๙๓ ถงึมาตรา ๙๘ 
ตอไป เปนตน จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตางก็ไมมีบัญญัติทั่วไปที่เกี่ยวกับการบังคับใหเปนไปตาม
คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู ซึง่โดยทัว่ไปแลววธิพีจิารณาคดขีองศาลทัง้หลายยอมจะตองบญัญตัเิกีย่วกบั
การดําเนินการบังคับเพ่ือใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล อันจะทําใหเกิดความเช่ือถือและเช่ือมั่น
ตอกระบวนการยุติธรรมของศาล

  สําหรับในสวนของตางประเทศนั้นอาจแยกกลไกในการกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ
บังคับไว ๒ รูปแบบ คอื 

 รูปแบบที่ (๑)  การกําหนดใหประมุขของรัฐเปนองคกรที่รับผิดชอบในการบังคับใหเปนไป
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คือ ประเทศออสเตรีย และประเทศฝร่ังเศส ประธานาธิบดีเขามา
มบีทบาทในการดําเนนิการใหเปนไปตามคําวนิจิฉยัของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผลมาจากทางปฏิบตัิ

 รปูแบบที ่ (๒)  การกาํหนดใหศาลรฐัธรรมนญูเองเปนผูมอีาํนาจในการกาํหนดวาจะใหองคกรใด
เปนองคกรที่มีหนาที่ในการบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งรูปแบบนี้เปนรูปแบบที่
ไดกําหนดไวในรัฐบัญญัติวาดวยรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พจิารณาและการทาํคาํวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ตางก็ไมมบีญัญัตทิัว่ไปท่ีเกีย่วกับการบงัคับ
ใหเปนไปตามคําวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่โดยท่ัวไปแลววธิพีจิารณาคดีของศาล
ทัง้หลายยอมจะตองบญัญัตเิกีย่วกับการดาํเนนิการบงัคบัเพือ่ใหเปนไปตามคาํพพิากษา
ของศาล อันจะทําใหเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรมของศาล

ารศึจาก

าพพากษา
ศาล
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

 จะเห็นไดวาทั้ง ๒ รูปแบบดังกลาวมิไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการในการบังคับ 
วธิกีารในการบังคบั แตไดกาํหนดใหองคกรซึง่รบัผดิชอบดังกลาวไปกําหนดหรือปลอยใหองคกรทีบ่งัคับ
เปนผูกําหนดเอง 

 ดังนั้น ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. .... ในชัน้คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย ในฐานะกรรมการปฏริปูกฎหมายจงึไดเสนอ
แนวทางในการกําหนดใหมีวิธีการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรูปแบบของ
รัฐบัญญัติวาดวยรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งการบัญญัติเพิ่มเติมดังกลาวยอมทําใหเกิด
ความชดัเจนวาศาลรฐัธรรมนญูเปนผูมอีาํนาจในการกาํหนดผูมหีนาทีใ่นการบงัคบัใหเปนไปตามคาํวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญ และทําใหเกิดความเปนอิสระของศาลรัฐธรรมนูญในการที่จะตัดสินใจเก่ียวกับ
องคกรที่จะเขามาทําหนาที่ในการบังคับการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยหรือมาตรการที่จะใชในการบังคับ
แกกรณีนั้น ๆ 

จลุนติ ิ: โดยทีค่าํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูจะประกอบดวยเน้ือหาสาระสาํคญั
หลายสวนดวยกัน เชน ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหตุผลตาง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดหยิบยกขึ้นมาประกอบการวินิจฉัย ดังนั้น ในทรรศนะของทานเห็นวา คําวินิจฉัยของ
ศาลรฐัธรรมนูญในสวนใดทีจ่ะมีผลผกูพันองคกรตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ และมขีอบเขตกวางขวาง
มากนอยเพยีงใด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูของนานาอารยประเทศ

ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด ฯ : คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมในสวนทีไ่มผกูพนัองคกรของ
รฐัตาง ๆ  อยางแนนอน คอื ขอเทจ็จรงิ เน่ืองจากเปนหนาทีข่องศาลรัฐธรรมนูญทีต่องดาํเนินการไตสวน
เพือ่ใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงทีจ่ะไดใชเปนฐานในการทําคาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ แตความผูกพันทีม่ี
ตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น ผู ถูกผูกพันจะตองผูกพันในเหตุผลของคําวินิจฉัยอันเปน
สาระสําคญัสําหรับคาํวินจิฉยัในเร่ืองน้ัน คาํถามกค็อื อะไรคอืเหตผุลของคาํวนิจิฉยัอนัเปนสาระสาํคัญ 
อาจกลาวไดวา “เหตผุลอนัเปนสาระสาํคญั คอื สวนทีศ่าลรฐัธรรมนญูเหน็วาเปนสวนทีจ่าํเปนสาํหรบั
คําวินิจฉัยดังกลาว” ตัวอยางเชน ในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕ - ๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง คํารองขอให
ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ 
(กรณีการพิจารณารางรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (แกไขเพ่ิมเตมิ) พทุธศักราช .... (ทีม่าของวุฒสิภา)) 
ในการวนิจิฉยัเรือ่งดงักลาว ศาลรฐัธรรมนญูไดวนิจิฉยัประเดน็เบือ้งตนกอนวา ศาลรฐัธรรมนญูมอีาํนาจ
วินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีรัฐสภาดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ หรือไม 
ศาลรฐัธรรมนูญเห็นวา รฐัธรรมนญูไดกาํหนดใหมศีาลรฐัธรรมนญู มอีาํนาจหนาทีส่าํคญัในการตรวจสอบ
และถวงดุลการใชอํานาจเพื่อใหเปนไปตามหลักนิติธรรม ภายใตหลักการควบคุมความชอบดวย
รฐัธรรมนูญของกฎหมาย ควบคูไปกับการธํารงและรักษาไวซึง่ความเปนสงูสดุของรัฐธรรมนูญ และคดีนี้
ผูรองใชสทิธิพทิกัษรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๘ วรรคสอง ดวยการยืน่คาํรองตอศาลรฐัธรรมนญู 
โดยอางวาผูถูกรองไดกระทําการเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมขุ หรอืเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองโดยวิธกีารซึง่มไิดเปนไปตามวิถทีางทีบ่ญัญตัิ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยได 
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จุลนิติ

สําหรับประเด็นหลักในเรื่องดังกลาว คือ กระบวนการหรือเน้ือหาของการแกไขเพิ่มเติม
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเพียงใด จึงจะถือวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวธีิการซึง่มไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนูญน้ี ศาลรฐัธรรมนูญเหน็วา 
รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหสมาชิกวุฒิสภาเปนอิสระจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางแทจริง 
ดงันัน้ การแกไขเพิม่เตมิรางรฐัธรรมนญูทีม่ผีลเปนการทาํลายดลุยภาพระหวางสมาชกิวฒุสิภากบัสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎร ทําใหหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกันของระบบสองสภาอันเปน
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญตองสูญเสียไปอยางมีนัยสําคัญ เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี เพราะฉะน้ัน 
ในกรณีดงักลาวยอมเห็นไดวา เหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญไมวาจะเปนประเด็นเบ้ืองตนก็ด ีประเด็นหลัก
ของเร่ืองก็ดี ลวนเปนเหตุผลอันเปนสาระสําคัญท้ังส้ิน และเหตุผลดังกลาวมีลักษณะเปนการตีความ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ กรณีเชนนี้ก็ยอมที่จะผูกพันองคกรของรัฐตาง ๆ ที่เกี่ยวของในทุกองคกร

 
จลุนติ ิ: ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนูญไดมคีาํวนิจิฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายฉบับใด

ฉบบัหนึง่ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ เชน กรณตีามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ นั้น ในทรรศนะของทานเห็นวา 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกลาวจะเร่ิมมีผลผูกพันเม่ือใด และ
จะมีผลผูกพันเป นการตลอดไปหรือไม  ในกรณีที่ข อ เท็จจริง เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวการณของสังคม รัฐสภาจะสามารถตรากฎหมายที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกัน
กับกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับน้ัน
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีกหรือไม

ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด ฯ : โดยทีบ่ทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๖ ไดกาํหนดไววา 
รฐัธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยง
ตอรฐัธรรมนูญนี ้บทบัญญตันิัน้เปนอันใชบงัคบัมไิด โดยไมไดกําหนดใหบทบัญญตัน้ัินเปนโมฆะซ่ึงเปนผลให
ใชไมไดมาต้ังแตตน เพราะฉะน้ันโดยหลักคาํวนิจิฉยัวาบทบัญญตัแิหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ 
จงึตองถอืวามผีลนบัแตวนัทีไ่ดมกีารออกคาํวนิจิฉยักลางและมีการแจงคาํวนิจิฉยักลางใหคูกรณทีราบ
หรือประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวนจะมีผลผูกพันตลอดไปหรือไม นั้น เห็นวาไมมีผลผูกพัน
ตลอดไป เพราะตลุาการศาลรัฐธรรมนญูรุนหนึง่อาจจะมทีศันคตแิบบหนึง่ ตลุาการรุนตอมากอ็าจจะ
มทีศันคตเิปลีย่นแปลงไป ยกตวัอยางเชน คาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๔๔/๒๕๔๕ เรือ่ง ศาลปกครองกลาง
สงคําโตแยงของคูความ (ระหวางนายศิริมิตร  บุญมูล ผูฟองคดี กับคณะกรรมการอัยการ ผูถูกฟองคดี) 
ในคดหีมายเลขดําที ่๔๑๑๙/๒๕๔๔ ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ 
กรณพีระราชบัญญตัริะเบยีบขาราชการฝายอยัการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓๓ (๑๑) มขีอความขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญ โดยมีขอเท็จจริงคือ ทนายความซ่ึงเปนโปลิโอไดไปสมัครทดสอบความรูเพ่ือบรรจุเปน
ขาราชการอัยการ แตสํานักงานอัยการสูงสุด แจงวา ก.อ. มีมติไมรับสมัครโดยใหเหตุผลวา 
สภาพรางกายและจติใจไมเหมาะสมตอการปฏบิตัหินาทีข่าราชการอยัการ ทนายความผูนีจ้งึไดยืน่เรือ่งนี้
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

ผานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๓ กรณีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
มาตรา ๓๓ (๑๑) มปีญหาเกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนูญ ซึง่ศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัวาพระราชบัญญตันิี้
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตอมา
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรากฎวาไดมคีาํวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๕/๒๕๕๕ เรือ่ง ผูตรวจการแผนดนิเสนอ
เรือ่งขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวินจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ (๑) วาพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม โดยไดกลับคําวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญที ่๔๔/๒๕๔๕ 
ดวยเหตผุลท่ีวา รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ในหลกัการ
หามเลอืกปฏบิตัไิดเพิม่คาํวา “ความพกิาร” อนัเปนการแตกตางจากรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๔๐ จงึเห็นวาพระราชบัญญตัริะเบยีบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) 
เฉพาะในสวนท่ีบัญญัติวา “มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมท่ีจะเปนขาราชการตุลาการ” ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หรืออีกตัวอยางหนึ่ง คือ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๔๑ เรื่อง เทศบาลตําบลทาขาม
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิก
สภาเทศบาล ในกรณีประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับ
วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาเทศบาล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดรับคดีดังกลาวไวพิจารณา ดวยเหตุผลที่วา การที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในหมวด ๙ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ๆ ตามที่มีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งรวมถึงเทศบาลดวย จึงถือเปนองคกร
ตามรัฐธรรมนูญท่ีสามารถสงคดีใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ได 
ซึ่งผลจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในเร่ืองน้ีสงผลใหคดีเขามาสูศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยชองทาง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ เปนจํานวนมาก ผานไปเพียงแค ๒ ป ไดมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๘–๖๒/๒๕๔๓ เรื่อง พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ โดยไดกลับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๔๑ ซึ่งในคําวินิจฉัยนี้ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดยกคํารอง ดวยเหตุวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ  ทีส่งคาํรองมาน้ันไมใชองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเพิ่มกฎเกณฑทางองคกร และกฎเกณฑทางอํานาจหนาที่ประกอบกัน กลาวคือ องคกรใดจะเปน
องคกรตามรฐัธรรมนญูไดนัน้ จะตองไดรบัการจดัตัง้โดยรฐัธรรมนญู และกาํหนดบทบาทหนาทีห่ลกั
ไวในรัฐธรรมนูญดวย ซึง่องคกรใดท่ีไมเขาลกัษณะท้ังสองประการท่ีกลาวมาน้ี แมจะมีชือ่ปรากฏอยูใน
รฐัธรรมนญู กไ็มถอืเปนองคกรตามรฐัธรรมนญู ซึง่จากตวัอยางคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนูญดงักลาว 
จะเห็นไดวา คาํวินจิฉยัศาลรัฐธรรมนูญมคีวามผูกพนัตราบเทาทีศ่าลรฐัธรรมนูญเหน็วาเรือ่งท่ีวนิจิฉัยนัน้
มคีวามถูกตองและสอดคลองกบัรฐัธรรมนูญ แตเมือ่ใดก็ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญเหน็วาเรือ่งท่ีเคยวินจิฉยัน้ัน
ไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญยอมสามารถพัฒนาหรือทบทวนคําวนิจิฉยัทีศ่าลรัฐธรรมนูญ
ไดเคยวินิจฉัยไปแลวได
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญไมไดหมายถึงเฉพาะสิ่งที่เปนบทบัญญัติที่เปนตัวอักษรเทานั้น แตยังคง
หมายความรวมถึงหลักกฎหมายทั่วไป และหลักการที่ผูยกรางรัฐธรรมนูญไดใชเปนหลักการพื้นฐาน
ในการยกรางรัฐธรรมนูญดวย ดังนั้น สําหรับคําถามที่วา ในกรณีที่ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวการณของสังคม รัฐสภาจะสามารถที่จะตรากฎหมายที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันกับกฎหมายที่
ศาลรฐัธรรมนญูไดเคยมคีาํวินจิฉยัวาบทบญัญตัขิองกฎหมายฉบบันีข้ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูไดอกีหรอืไมน้ัน 
จึงตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปวา กฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้น เปนกรณีกฎหมายขัดตอหลักกฎหมายทั่วไปหรือ
หลักการพ้ืนฐานในการยกรางรัฐธรรมนูญ หรือเปนกรณีกฎหมายขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ซึง่หากเปนกรณกีฎหมายขดัตอหลกักฎหมายทัว่ไปหรอืหลกัการพืน้ฐานในการยกรางรฐัธรรมนญูแลว
เห็นวารฐัสภาไมสามารถตรากฎหมายท่ีมเีนือ้หาทํานองเดียวกนักบักฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดเคย
มีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีก 

จุลนิติ : ในกรณีที่บุคคลหรือองคกรของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงตองถูกผูกพัน
โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน้ันมิไดดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญดงักลาว จะมวีธิกีารหรือมาตรการอ่ืนใดในการท่ีจะบังคบัใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้น ๆ และในทางปฏิบัติจะสามารถนําวิธีการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองมาใช ในการบังคับ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไดหรือไม เพียงใด

ศาสตราจารย ดร.บรรเจดิ ฯ : ดงัทีไ่ดกลาวไปแลววา ศาลรัฐธรรมนูญไทยยังขาดหลักเกณฑ
ทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัใหเปนไปตามคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู ตราบใดทีอ่งคกรของรฐัทัง้หลาย
ยอมทีจ่ะปฏบิตัติามคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู เมือ่นัน้มาตรการในการบงัคบัใหเปนไปตามคาํวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญก็ไมมีความจําเปนแตอยางใด แตหากองคกรของรัฐองคกรใดองคกรหนึ่งไมปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและเปนกรณีที่ไมมีกฎเกณฑเกี่ยวกับการบังคับใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดวยแลว กรณีอาจกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายและอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอหลักความเปนกฎหมายสูงสุดได ดวยเหตุนี้ผมจึงเสนอใหนํารูปแบบท่ีกําหนดให
ศาลรัฐธรรมนูญเองเปนผูมีอํานาจในการกําหนดวาจะใหองคกรใดเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีในการบังคับ
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เชนเดียวกับรูปแบบที่บัญญัติไวในรัฐบัญญัติวาดวยรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญไมอยูภายใตขอจํากัดท่ีไมสามารถเปล่ียนแปลง
คําวินิจฉัยของตนได กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญยอมสามารถ
ทีจ่ะพัฒนาหรือทบทวนแนวคําวนิจิฉยัของตนท่ีเหน็วาไมถกูตองกับ
หลั กการตามรั ฐธรรมนูญ ให ถู กต อง แล ะสอดคล องกั บ
รัฐธรรมนูญ รวมถึงใหถูกตองและสอดคลองกับสภาวการณ
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเห็นวาสิ่งที่ไมถูกตองยอมจะ
ตองเปลี่ยนแปลงใหเปนสิ่งท่ีถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพ
ความเปนจริงที่ประ เทศไทยยังมีขอจํากัดของผู เชี่ยวชาญ
ดานกฎหมายมหาชนซึ่งอาจทําใหการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีโอกาสผิดพลาด
คลาดเคล่ือนไปบาง ดงันัน้ จงึไมควรจะไปเครงครดัในเรือ่งการหามเปลีย่นแปลงแนวคําวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญมากนัก 

รัฐธร
นิจฉัย

ศาล
คําวิ

จฉยัคาํวนิิ

3-11-MAC6.indd   93-11-MAC6.indd   9 11/6/57   10:2611/6/57   10:26

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๐

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนมีาปรบัใชกบักฎหมาย
วธิพีจิารณาคดขีองศาลรฐัธรรมนญูไทย สวนกรณี
ที่จะนําวิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพงมาใชในการบังคบัใหเปนไป
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
ไดหรือไมนั้น เห็นวาไมสามารถนํามาปรับใชได 
เพราะวตัถแุหงคดขีองศาลรฐัธรรมนญูกบัศาลแพง 

เปนคนละประเภทกัน กลาวคือ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมุ งใชบังคับกับเอกชน 
แตรฐัธรรมนญูมุงบงัคบัใชกบัองคกรของรฐัเปนหลกั 
สวนกฎหมายวิธพีจิารณาคดีปกครองเองก็ยงัไมมี
บทบัญญตัเิก่ียวกับการบังคับตามคําพพิากษาของ
ตนเอง แตใหนําบทบัญญัติวาดวยการบังคับคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

มาใชบังคับโดยอนุโลม ดังนั้น จึงเห็นวาแนวทางที่ควรดําเนินการ คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะตองมี
เครื่องมือของตนเองในการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ : คําวา “ศาล” ที่จะตองผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตาม
บทบญัญตัริฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา นัน้ 
จะหมายความรวมถงึ “ศาลรฐัธรรมนญู” เองดวยหรอืไม หากหมายความรวมถงึศาล
รัฐธรรมนูญดวยแลวในอนาคตศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถเปล่ียนแปลงแนว
คาํวนิจิฉยัของตนไดหรอืไม เพยีงใด และจากประสบการณท่ีผานมาของศาลรฐัธรรมนญู
ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ นัน้ 
ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้อยางไร

ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด ฯ : คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีความผูกพัน
ศาลรัฐธรรมนูญเองดวยหรือไม มีความเห็นในเรื่องนี้ ๒ ฝาย 

ฝายแรก เห็นวา คําวา “ศาล” ในที่นี้ตองหมายความรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญดวย 
ฝายท่ีสอง เห็นวา คําวา “ศาล” ในท่ีน้ี หมายถึงเฉพาะศาลอื่น แตไมหมายความรวมถึง

ศาลรัฐธรรมนูญดวย 
อยางไรก็ดี ไมวาจะมีการตีความบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวไปในแนวทางใดก็ตาม แตประเด็น

สาํคญั คอื ศาลรัฐธรรมนูญไมอยูภายใตขอจาํกดัทีไ่มสามารถเปล่ียนแปลงคําวนิิจฉยัของตนได กลาวคือ 
ศาลรัฐธรรมนูญยอมสามารถท่ีจะพัฒนาหรือทบทวนแนวคําวินิจฉัยของตนท่ีเห็นวาไมถูกตองกับ
หลักการตามรัฐธรรมนูญใหถูกตองและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ รวมถึงใหถูกตองและสอดคลองกับ
สภาวการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเห็นวาสิ่งที่ไมถูกตองยอมจะตองเปลี่ยนแปลงใหเปน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สิ่งท่ีถูกตอง โดยเฉพาะอยางย่ิงในสภาพความเปนจริงท่ีประเทศไทยยังมีขอจํากัดของผูเช่ียวชาญ
ดานกฎหมายมหาชนซึง่อาจทาํใหการทาํคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูมโีอกาสผดิพลาดคลาดเคลือ่นไปบาง 
ดังนั้น จึงไมควรจะไปเครงครัดในเรื่องการหามเปลี่ยนแปลงแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากนัก 

จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะ

ศาสตราจารย ดร.บรรเจิด ฯ : จากขอสงสัยหรือขอกังขาของนักวิชาการบางทาน
อนัเกีย่วกบัการทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดใชอาํนาจตามรฐัธรรมนญูอนัมลีกัษณะเปนการกาวกายหรอืลวงละเมดิ
การทาํหนาทีข่องรฐัสภา นัน้ ขอเนนย้ําวา ประเทศไทยถอืหลกัความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู 
(Supremacy of Constitution) ไมไดถือหลักความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of 
parliament) ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงยอมมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐสภาวาอยูใน
ขอบเขตตามรัฐธรรมนูญหรือไมได ทั้งนี้ เพื่อปกปองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งในอดีตที่ผานมานั้นศาลรัฐธรรมนูญก็เคยถูกตั้งคําถามวาเปนองคกรที่สอดคลองกับหลักความเปน
ประชาธิปไตยหรือไม แตเมื่อโลกผานประสบการณจากเผด็จการของรัฐสภาในเยอรมนี จึงไดมีการ
ปฏริปูระบบศาลรฐัธรรมนญูใหเปนองคกรเขามาถวงดลุกับระบบเสยีงขางมากในรฐัสภา อนัเปนผล
ใหไมมคีาํถามในเรือ่งการเปนองคกรทีส่อดคลอง
กับหลักความเปนประชาธิปไตยอีกตอไป 
เพราะเปนที่ยอมรับกันวาในระบบรัฐสภาน้ัน
นักการเมืองฝายเสียงขางนอยไมสามารถที่จะ
ทําหนาที่ในการคานกับอํานาจนักการเมือง
ฝายเสียงขางมากได ซึ่งจากประสบการณของ
ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
กวา ๖๐ ป นบัแตป ค.ศ. ๑๙๔๘ ศาลรฐัธรรมนูญ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดเปนตนแบบ
ของการปฏิรูปการเมืองในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทย เพราะฉะน้ัน ศาลรัฐธรรมนูญไทย
ยังต องใช ระยะเวลาพอสมควรในการสราง
ความเช่ือมั่นตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพความเปนจริงที่
ประเทศไทยยังมีขอจํากัดของผูเชี่ยวชาญดาน
กฎหมายมหาชนซึ่งอาจทําใหการทําคําวินิจฉัย
ของศาลมีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปบาง 
ซึ่งเปนเรื่องที่ตองพัฒนากันตอไป 
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบถึงที่มาของแนวความคิด ทฤษฎี 
และความสําคัญของหลักการตามรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา 
ทีบ่ญัญัตวิา “คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญูใหเปนเดด็ขาด 
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ” 
รวมทั้งสภาพบังคับทางกฎหมายของคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคําพิพากษา
ของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัย ฯ : ในอดีตกอนท่ี
ประเทศไทยของเราจะมีศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองนั้น คดีทุก
ประเภทอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิรรม โดยหลัก
คําพิพากษาของศาลยุติธรรมจะมีผลผูกพันเฉพาะคูความ เชน คดีที่
ฟองใหเพกิถอนกฎหมายลาํดบัรองเนือ่งจากมขีอความขดัหรอืแยงกบั
กฎหมายแมบท หากศาลพิจารณาแลวเห็นวากฎหมายลําดับรองขัด
หรือแยงตอกฎหมายแมบท ศาลจะไมกาวลวงไปพิพากษาเพิกถอน
กฎหมายลําดับรอง แตศาลจะปฏิเสธการบังคับใชกฎหมายดวยการ
ไมนาํเอากฎหมายลําดบัรองท่ีขดัหรือแยงกับกฎหมายแมบทมาวินจิฉยั
กับคดีที่พิพาทกันนั้น ตอมาเม่ือมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นตาม
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ . ๒๕๔๒ 
คดีเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองไดไปอยูในอํานาจการพิจารณา

“คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน”

เมื่อวันศุกรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ๑

 ๑ นติศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิมอันดบั ๒) นติศิาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร เนติบณัฑิตไทย Dr. Jur. (Magna 
Cum Laude) (Freiburg, FRG) ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการกฤษฎีกา. 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

พิพากษาของศาลปกครอง คําพิพากษาของศาลปกครองที่ใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น
มีผลเปนการเพิกถอนกฎหมายลําดับรอง คําพิพากษาของศาลปกครองจึงมีผลผูกพันถึงบุคคล
และองคกรตาง ๆ ที่ไมใชคูความตามไปดวย 

กอนมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้น มีการจัดตั้งองคกรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในรูปแบบของ 
“คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” ซึ่งมีลักษณะเปนองคกรทางการเมืองมากกวาองคกรศาล ทั้งนี้ 
เพราะองคประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญสวนหน่ึงมาจากผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
เชน ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และไมมีการบัญญัติวิธีการสรรหาและการคัดเลือกตุลาการ
รัฐธรรมนูญผูทรงคุณวุฒิไวโดยชัดเจน ประกอบกับการกําหนดใหตุลาการรัฐธรรมนูญผูทรงคุณวุฒิ
มีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป และสามารถไดรับการแตงตั้งใหมได หรือการกําหนดใหคณะตุลาการ
รฐัธรรมนูญมวีาระการดํารงตําแหนงท่ีเปนไปตามอายุของสภาผูแทนราษฎร ยอมสงผลกระทบโดยตรง
ตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รวมท้ังยังเปนการเปดโอกาสให
ฝายการเมืองสามารถมีอทิธพิลเหนอืตลุาการรัฐธรรมนูญได และการกําหนดใหคณะตลุาการรฐัธรรมนูญ
ดําเนินงานในรูปแบบของ “คณะกรรมการ” สงผลโดยตรงตอวิธีพิจารณาของตุลาการรัฐธรรมนูญ
ทีไ่มเปดเผย และไมมหีลกัประกนัพืน้ฐานในวธิพิีจารณาไวเหมอืนดงัเชนวธิพีจิารณาทัว่ไปขององคกร
ในรูปแบบของ “ศาล” ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร     

ตอมาเม่ือมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ผูรางรัฐธรรมนูญไดพยายามแกไขปญหาที่เคยเกิดขึ้นกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ในอดีตดวยการบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มีเขตอํานาจเฉพาะเรื่องตามที่บัญญัติไวใน
รฐัธรรมนญู และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ ซึง่มวีธิพีจิารณาคดขีองศาลรฐัธรรมนญูโดยเฉพาะ 
ทัง้นี ้ เพือ่ทาํใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรศาล และคําวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาดและมี
ผลผูกพันทุกองคกรซึ่งถือเปนหลักการใหมที่มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรก เมื่อมีการ
ยึดอํานาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(คปค.) ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ถูกยกเลิกไป มีผลทําให
ศาลรัฐธรรมนูญตองถูกยกเลิกไปดวย ตอมาเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่เปนรฐัธรรมนญูทีม่ผีลใชบงัคบัอยูในปจจบุนั ไดมกีารบญัญตัใิหมกีารจดัตัง้องคกร
ศาลรฐัธรรมนญูขึน้อกีครัง้หนึง่โดยมหีลกัการคงเดมิตามรฐัธรรมนญูฉบบัปพทุธศกัราช ๒๕๔๐ แตมกีาร
ลดจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงจากเดิม ๑๕ คน เหลือ ๙ คน และกําหนดใหวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งแตกตางจากหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติให
ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูกําหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเอง  

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจที่ชัดเจนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ และมีวิธีพิจารณาคดีที่ใหหลักประกันความเปนธรรมแกคูความ ทําใหคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญเปนเด็ดขาดและมีผลผูกพันทุกองคกร และโดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกร
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

ที่มีอํานาจในการควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ และคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญจึงตองกําหนดองคกรท่ีมีอํานาจเสนอคดี
ตอศาลรัฐธรรมนูญไวอยางชัดเจน ทั้งน้ี เพื่อใหองคกรตาง ๆ ชวยกลั่นกรองคดีที่จะเสนอตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ และเปนการปองกันไมใหมีปริมาณคดีเขาสู การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวนมาก ซึ่งจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และจะทําให
การพจิารณาคดเีกดิความลาชาอนัจะทําใหประชาชนไมไดรบัความเปนธรรมในท่ีสดุ ดงันัน้ ในประเดน็แรก
นี้หลักการใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนเด็ดขาดมีผลผูกพันทุกองคกรตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา ถือเปนหลักการท่ีมีความสําคัญในการสรางดุลยภาพเพ่ือไมให
กฎหมายทั้งระบบขัดแยงกันเอง

 
จลุนติ ิ: โดยทีค่าํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูจะประกอบดวยเน้ือหาสาระสาํคญั

หลายสวนดวยกัน เชน ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหตุผลตาง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดหยิบยกขึ้นมาประกอบการวินิจฉัย ดังนั้น ในทรรศนะของทานเห็นวา คําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนใดท่ีจะมีผลผูกพันองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของ และมีขอบเขต
กวางขวางมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ของนานาอารยประเทศ

ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กมลชยัฯ : คดีรฐัธรรมนญูเปนคดทีีเ่กีย่วของกบัความสงบเรยีบรอย
ของประชาชน ฉะนัน้วิธพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญูจึงใชหลกัการคนหาความจริงเปนสาํคญั ซึง่ตางจาก
คดีแพงท่ีใชหลักการช่ังนํา้หนักพยานหลักฐาน คูความฝายใดนําสบืแลวมนีํา้หนักความนาเช่ือถอืมากกวา
คูความฝายนัน้เปนฝายชนะคด ีสวนคดอีาญาโจทกมหีนาทีน่าํสบืพยานเพือ่ใหศาลเหน็วาจาํเลยกระทาํ
ความผิดจริงตามที่โจทกฟอง หากมีขอสงสัยใหยกประโยชนแหงความสงสัยเปนคุณแกจําเลย ดังนั้น 
เม่ือวธิพีจิารณาคดีแตกตางกนัการรบัฟงขอเทจ็จริงจึงแตกตางกัน ขอเทจ็จริงทีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั
ฟงเปนที่ยุติแลวอาจจะนําไปใชในคดีแพง คดีอาญาไดเพียงบางสวนเทานั้น จะนําไปใชทั้งหมดไมได 
เพราะวาในชั้นการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญจําเลยในคดีแพงหรือคดีอาญาอาจจะไมไดเขามาตอสูคดี 
ดังนั้น คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนของขอเท็จจริงจึงมีผลผูกพันศาลอื่นเพียงบางสวน
เทานั้น สําหรับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนของขอกฎหมายน้ัน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วนิจิฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายฉบบัใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูบทบญัญตันิัน้เปนอนัใชบงัคบั
ไมได คําวินิจฉัยในสวนนี้จึงมีผลผูกพันทุกองคกร สวนเร่ืองดุลพินิจน้ันแตละศาลมีอิสระในการ
ใชดลุพนิจิในการวนิจิฉยัคดแีตละประเภท ศาลรัฐธรรมนูญจะเปนการใชดลุพนิจิวากฎหมายขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลอาญาก็จะเปนการใชดุลพินิจในเร่ืองโทษท่ีจะลงแกจําเลย สวนศาลแพง
กจ็ะเปนการใชดลุพนิจิในเรือ่งการกาํหนดคาเสยีหาย ซึง่ไมไดมคีวามเกีย่วของสมัพนัธกนัแตประการใด 

หากจะพิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางศาลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศเยอรมันซึง่จะมวีธิพีจิารณาคดีทีช่ดัแจงในทางทฤษฎี โดยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน
จะใชหลักการพิสูจนความจริงและหลักการเจรจา กลาวคือ ถาเปนคดีที่ไมเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ของประชาชนสามารถใชหลักการเจรจาตกลงกันได (Verhandlungsgrundsatz) ถาเปนคดีเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบรอยของประชาชนตองใชหลักการพิสูจนความจริง (Untersuchungsgrundsatz) 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนของขอเท็จจริง จึงนําไปใชในคดีแพงคดีอาญาไดเพียงบางสวน
เทานั้น ดังนั้น โดยหลักการแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนของขอกฎหมายมีผลผูกพัน
ทุกองคกร สวนในขอเท็จจริงนั้นตองพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป ตองดูวาคูความมีโอกาสในการตอสูคดี
เรือ่งนัน้หรอืไม เพยีงใด คดนีัน้มวีธิพีจิารณาในการรบัฟงขอเทจ็จริงเปนอยางไร เพราะการฟงขอเทจ็จรงิ
ในคดีแตละประเภทไมเหมือนกัน

จุลนิติ : ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ฉบับ ใดฉบับหนึ่ งขัดหรือแย งต อรัฐธรรมนูญ  เช น  กรณีตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ นัน้ ในทรรศนะ
ของทานเหน็วา คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูในกรณดีงักลาวจะเริม่มผีลผกูพนัเมือ่ใด 
และจะมีผลผูกพันเปนการตลอดไปหรือไม ในกรณีที่ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวการณของสังคม รัฐสภาจะสามารถตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหาทํานองเดียวกันกับ
กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้น
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีกหรือไม

ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กมลชยัฯ : กรณทีีจ่ะพจิารณาวาคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
จะเร่ิมมีผลผูกพันเม่ือใดนั้น ใหพิจารณาตามประเภทของการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายซึ่งแบงไดเปน ๒ ประเภท กลาวคือ 

ประเภทแรก เปนการตรวจสอบแบบรูปธรรม กลาวคือ เปนกรณีที่มีการฟองคดีตอศาล 
เมือ่คูความโตแยงหรือศาลเหน็วาบทบญัญตัแิหงกฎหมายทีจ่ะใชบงัคบัแกคดขีดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู 
ศาลที่พิจารณาคดีก็จะสงความเห็นมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยในระหวางนั้นใหศาล
ที่สงความเห็นดําเนินการพิจารณาคดีตอไป แตใหรอการพิพากษาไวชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลวจะสงคําวินิจฉัยกลับมายังศาลหรือองคกรท่ีเสนอ
คดีตอศาล ในทางนิตินัยถือวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันศาลหรือองคกรที่เสนอความ
เห็นนับแตศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย ศาลที่สงความเห็นจะวินิจฉัยเปนอยางอื่นไมไดตองผูกพันตาม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในทางปฏิบัติเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลวก็จะสงคําวินิจฉัย
กลับมายังศาลหรือองคกรท่ีเสนอความเห็น และสงคําวินิจฉัยกลางและคําวินิจฉัยสวนตนไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลผูกพันเปนการทั่วไปนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประเภทที่สอง เปนการตรวจสอบแบบนามธรรม กลาวคือ รางพระราชบัญญัติใดท่ีรัฐสภา
ใหความเห็นชอบแลว กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธย หรือรางพระราชบัญญัติใดท่ีรัฐสภาลงมติยืนยันกอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํา
รางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาฯ อีกครั้งหนึ่ง หากนายกรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิก
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

ทั้งหมดเทาที่มีอยู ของทั้งสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยง
ตอรฐัธรรมนูญนี ้หรือตราข้ึนโดยไมถกูตองตามบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญ สามารถสงความเห็นใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได แตถาเปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐสภาใหความ
เห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อ
ทรงลงพระปรมาภไิธย ใหสงศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาความชอบดวยรฐัธรรมนญูทกุฉบบั โดยคาํวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญยอมมีผลผูกพันนับแตมีคําวินิจฉัย    

สาํหรับประเดน็ทีว่าคาํวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญูจะมผีลผกูพนัตลอดไปหรอืไม หรอืกลาว
อีกนัยหน่ึงคือศาลรัฐธรรมนูญจะกลับคําวินิจฉัยเดิมท่ีเคยวินิจฉัยไวไดหรือไม ในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไวแลว หากตอมามีการเสนอเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยพิจารณา
วนิจิฉยัอกีครัง้หนึง่ ศาลรฐัธรรมนญูจะไมรบัเรือ่งหรอืประเดน็ดงักลาวไวพจิารณาก็ได โดยหลกัการแลว
ศาลรัฐธรรมนูญไมควรจะรับเร่ืองหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยแลวไวพิจารณาอีกคร้ัง
หนึง่ อยางไรก็ตาม หากเร่ืองหรือประเด็นใดท่ีศาลรัฐธรรมนูญเคยวินจิฉยัไวแลวทาํใหเกิดปญหาในการ
ตีความกฎหมายและทําใหเกิดสุญญากาศในการบริหารราชการแผนดินหรือไมสอดคลองกับระบบ
กฎหมายทีเ่ปลีย่นแปลงไป ศาลรฐัธรรมนูญในคดหีลงัมคีวามชอบธรรมทีจ่ะมกีารวนิจิฉยักลบัคาํวนิจิฉยั
เดิม ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในประเด็นที่วากรณีที่ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณของสังคมรัฐสภาจะสามารถ
ตรากฎหมายที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันกับกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายฉบับนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีกหรือไมนั้น สําหรับประเด็นน้ีตองพิจารณาวา
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปโดยชอบธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายหรือไม หากถูกตองและ
ชอบธรรมตามหลักกฎหมายแลว คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญยอมมีผลผูกพันทกุองคกรรวมถึงรฐัสภา
ซึง่เปนองคกรผูใชอาํนาจนติบิญัญตัใินการตรากฎหมายดวย อยางไรกต็าม หากสภาวการณทางการเมอืง 
เศรษฐกจิ และสังคมมีความเปล่ียนแปลงไป ในการตรากฎหมายของฝายนิตบิญัญตักิจ็ะตองตรากฎหมาย
ใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย ทั้งน้ี เพื่อใหฝายบริหารมีกฎหมายเปนเครื่องมือ
ในการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปดวยความเรียบรอยตอไป 

ในทางนิตินัยถือวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันศาลหรือองคกร
ที่เสนอความเห็นนับแตศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย ศาลที่สงความเห็นจะวินิจฉัย
เปนอยางอื่นไมไดตองผูกพันตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในทางนิติ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ในกรณีที่บุคคลหรือองคกรของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งตองถูกผูกพันโดย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมิไดดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญดงักลาว จะมวีธิกีารหรือมาตรการอ่ืนใดในการท่ีจะบังคบัใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้น ๆ และในทางปฏิบัติจะสามารถนําวิธีการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองมาใช ในการบังคับ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไดหรือไม เพียงใด

ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กมลชยัฯ : ตามหลกัทัว่ไปของทฤษฎีนัน้ เมือ่มกีารใชอาํนาจรฐั
ไมวาจะเปนอาํนาจบริหารโดยฝายปกครองหรืออาํนาจตุลาการ ลวนจะตองมีการบังคบัใชใหเปนไปตาม
กฎหมาย หรอืคําส่ังน้ัน ๆ  ถาคําสัง่นัน้มนัเปนคําสัง่ในลักษณะการบังคับ เชน กรณีทีเ่ราถูกเรยีกเก็บภาษีอากร 
หากเราไมไปชําระภาษี กจ็ะตองถกูยดึหรอือายดัทรพัยไปชาํระภาษี เปนตน ในทางตรงกันขามหากคําสัง่นัน้
เปนการใหสิทธิก็ไมจําเปนที่จะตองบังคับตามคําสั่งแตอยางใด เชน กรณีที่เราไปขออนุญาตสรางบาน
ทีเ่ขต หรอือาํเภอ หากเราไมสรางบานกจ็ะไมมใีครบงัคบัใหเราตองสรางบานแตอยางใด ฉะนัน้ สาระสาํคญั
ของเร่ืองจึงตองดูวาวัตถุแหงคดีนั้นเปนสิทธิหรือหนาที่ ถาวัตถุแหงคดีเปนสิทธิแลวหากผูที่ไดรับสิทธิ
ไมดําเนนิการใด ๆ กไ็มมใีครบงัคบัได เชน สมมตวิามใีครกูยมืเงนิเรา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวไมชําระหน้ี 
เราก็เปนเจาหน้ีไปฟองลูกหนี้ใหชําระหน้ี ถาศาลพิพากษาใหเราชนะคดี ใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหเรา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากเราปลอยทิ้งไวไมดําเนินการใด ๆ ก็เปนสิทธิของเรา แตสําหรับฝายลูกหนี้นั้น
จะตองชําระหนี้ มิฉะนั้นแลวจะนําไปสูการบังคับคดี โดยการยึดหรืออายัดทรัพยเพื่อบังคับคด ี
หรือในกรณีที่จะตองมีการทํานิติกรรมใด ๆ หากลูกหน้ีไมปฏิบัติตามก็ใหถือเอาคําพิพากษาแทน
การแสดงเจตนา นี่คือหลักการบังคับคดีแพง ในศาลยุติธรรม  

สําหรับการบังคับคดีทางปกครองนั้นจะมีลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ เมื่อศาลปกครอง
ไดพิพากษาหรือมีคําส่ังในเร่ืองใดแลว หากคําสั่งทางปกครองน้ันไมชอบดวยกฎหมายก็สามารถท่ีจะ
เพิกถอนได เชน การออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ถาคําสั่งที่ออกใบอนุญาตน้ันไมชอบดวยกฎหมาย
ศาลเพิกถอนได หรือกรณีคําส่ังใหเจาหนาที่พนจากตําแหนงหนาที่ราชการในกรณีที่มีการกลาวหาวา
เจาหนาทีน่ัน้กระทาํผดิวนิยั แตหากศาลพจิารณาแลวเหน็วาเจาหนาทีน่ัน้มิไดกระทาํความผดิวนิยั อธบิดี
ก็ตองสั่งใหกลับเขารับราชการและจายเงินเดือนยอนหลังใหตั้งแตวันที่สั่งใหเจาหนาที่ผูนั้นพนจาก
ตําแหนงหนาที่ราชการและสั่งใหหนวยงานรับผูนั้นกลับเขามาปฏิบัติราชการตามเดิม นี่คือคําสั่งของ

12-22-MAC6.indd   1712-22-MAC6.indd   17 11/6/57   10:4211/6/57   10:42

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๘

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

ศาลปกครอง และคําส่ังที่ศาลส่ังนั้นเจาหนาท่ีก็ตองปฏิบัติตาม ถาเจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามก็จะนําไปสู
การใชมาตรการบงัคับทางปกครองแกเจาหนาทีน่ัน้ แตปจจุบนัศาลปกครองยงัไมมกีฎหมายในลกัษณะ
ที่บังคับแกเจาหนาท่ีโดยตรง ทั้งนี้ เพราะคดีปกครองน้ันไมเหมือนกับคดีแพง กลาวคือ คดีปกครอง 
นัน้สวนใหญจะเปนการส่ังใหเจาหนาทีแ่กไขคําสัง่ทางปกครอง หรอืออกคําสัง่ใหม หรอืสัง่ใหปฏบิตักิาร
ในเรือ่งตาง ๆ  แตคดปีกครองทีส่ัง่วาเจาหนาทีข่องหนวยงานของรฐัจะตองชดใชคาเสยีหาย ใหแกคูกรณี
ทีเ่ปนประชาชนท่ัวไปซ่ึงอยูในลกัษณะเชนเดยีวกับคดแีพง จะนาํวิธกีารบังคับคดตีามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพงมาใชบงัคบัไมได เพราะการบังคบัคดตีามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพงนัน้
จะบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดทรัพยของลูกหนี้เพื่อบังคับคดี แตทรัพยสินของทางราชการนั้นไมอยู
ในขายแหงการบังคับคดี ดังนั้น จึงนําวิธีการบังคับคดีตามกฎหมายแพงมาใชในคดีปกครองไมได 

เมื่อพิจารณากรณีของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนของ
การบังคับคดีนั้น สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ คือ 

๑. เร่ืองเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ เขตอํานาจแรกท่ีมีความสําคัญคือ กรณีที่กฎหมาย
มีความขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซ่ึงถือเปนกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติของกฎหมายใด
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของกฎหมายน้ันยอมตกไป หรือถาเปนกรณีที่กระบวนการ
ตรากฎหมายไมชอบดวยรัฐธรรมนูญกฎหมายนั้นย อมตกไปทั้งฉบับ หากไดมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก็ไมสามารถรับพิจารณาความสมบูรณของกระบวนการตรากฎหมายนั้นไดอีก 

๒. เรือ่งคุณสมบัตขิองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวฒุสิภา (ส.ว.) หรอืรฐัมนตรี  
ทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ส.ส. ส.ว. หรือรัฐมนตรีขาดสมาชิกภาพผูนั้นก็จะพนจากตําแหนง
ไปทันที  แตบางครั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญไมไดเขียนใหชัดเจนปลอยใหเกิดปญหาการตีความตามมา เชน 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการสรรหาบุคคลใหบุคคลดํารงตําแหนงบางองคกรไมชอบดวยกฎหมาย 
แตไมวินิจฉัยตอไปวาตองพนจากตําแหนงหรือไม หากนึกยอนกลับไปพิจารณาคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในอดีต กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง๒ (กรณีของ 
พลเอกศิรนิทร ธปูกล่ํา อดตีประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.)) ทีศ่าลรฐัธรรมนูญไดวนิจิฉยัวา
กระบวนการสรรหาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และตองมีการสรรหากรรมการการเลือกต้ังใหม สุดทาย
พลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา ก็ตองพนจากตําแหนงไปโดยปริยาย ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยกรณี
การไดมาซึ่งผูวาการตรวจเงินแผนดิน๓ (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) ที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา
กระบวนไดมาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเชนกัน เปนผลใหคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ไมยอมออกจาก
ตําแหนง จึงทําใหเกิดคําถามวาแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะบังคับไดหรือไม อยางไร 
ซึ่งตามความจริงแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน้ันบังคับไปแลว แตคําวินิจฉัยไมไดระบุใหชัดเจน

 ๒ โปรดพิจารณา คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๘/๒๕๔๕ เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๓ ก หนา ๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖. 
 ๓ โปรดพิจารณา คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๗/๒๕๔๗ เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีการใชอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาการตรวจเงินแผนดินและ
วุฒิสภาในกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งผูวาการตรวจเงินแผนดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๖ ก หนา ๑ 
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘.
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๑๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

วาเม่ือกระบวนการไมชอบดวยกฎหมายแลว 
บุคคลน้ันจะตองพนจากตําแหนงหรือไม 
โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญไม ได วินิจฉัย
ใหสิ้นกระแสความ 

ถากระบวนการบางอยางไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ แตไมชอบในสิ่งที่ไมใช
สาระสาํคญัความไมชอบนัน้กไ็มมผีลกระทบ
ตอผลบังคับของการกระทํานั้น แตถา
กระบวนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญน้ันเปน

สิ่งที่เปนสาระสําคัญ ก็ตองมาชั่งและดุลกัน ตามสิทธิของประชาชนที่สุจริต สมมติวา นาย ก. เพิ่งได
รบัการสรรหามาโดยยงัไมไดเขารบัตาํแหนงใด ๆ  แลวศาลไดวินิจฉยัวา นาย ก. ไดรบัการสรรหาโดยไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ นาย ก. ก็ไมไดเสียสิทธิอะไร ก็สามารถให นาย ก. พนจากตําแหนงไปไดเลย 
แตถาเปนกรณีที่เขาดํารงตําแหนงแลวอยางเชนกรณีของพลเอกศิรินทร ธูปกล่ํา หรือกรณีของ
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ถากระบวนการสรรหาไมชอบ โดยสวนที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญนั้น
ไมไดหมายความวาเสียไปทั้งหมด เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไมไดวินิจฉัยในสวนนี้ ก็เลยมีปญหาวาจะบังคับ
อยางไร จึงไดมีการสรรหาประธาน กกต. คนใหม คือพลตํารวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ นี่คือกระบวนการ
เยียวยากันไปเอง ทั้งนี้ เพราะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมไดวินิจฉัยใหสิ้นกระแสความ ดังนั้น 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงตองวินิจฉัยใหสิ้นกระแสความจึงจะเปนคําวินิจฉัยที่ยุติและสามารถ
บังคับได  

๓. การบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยหลักแลวไมมีบทบังคับ เพราะเราไป
กาํหนดในระบบวา ถาศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวาจงใจกระทาํการขดัตอบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู กจ็ะ
ไปสูกระบวนการถอดถอน ซึ่งการวินิจฉัยวาจงใจกระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญ ก็มีผลเทากับวากระทํา
ความผิดกฎหมายซ่ึงอาจนําไปสูกระบวนการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 
มาตรา ๒๐๐ หรือความรับผิดทางแพง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ วาดวย
เรื่องละเมิด ในกรณีจงใจหรือประมาทเลินเลอ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐ
จะไดรับการคุมครอง ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีที่
เปนการประมาทเลินเลอธรรมดาไมตองรับผดิ แตถาเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงเจาหนาทีน่ัน้
ก็ตองรับผิดตอหนวยงาน ซึ่งมาตรการลงโทษนั้นไดกําหนดไวในกฎหมายฉบับอื่น ๆ รัฐธรรมนูญ
จึงไมไดกําหนดบทลงโทษไว 

แตถาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนเรื่องสิทธิและถาไมใชสิทธิน้ันก็ถือวาสละสิทธิ์ไป 
โดยจะไมนาํวิธีการตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ
อาญามาใชบังคับ เพราะวัตถุแหงคดีแตกตางกัน ซึ่งวิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงนั้น จะกระทําโดยการยึด หรืออายัดทรัพยเพื่อออกขายทอดตลาด และบุคคลใดที่ไดรับ
ความเสียหายกม็ารองขดัทรพัย อนันีค้อืการบงัคบัคดโีดยใหชาํระหนีเ้ปนเงนิ สวนวธิกีารบงัคบัทีไ่มใชหนีเ้งนิ
แตเปนหนี้ใหกระทําการ ก็เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๑๓ วรรคสอง 
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๒๐

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

ทีใ่หถอืเอาคาํพพิากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา นีค่อืการบงัคบัทางแพง สวนการบงัคบัทางปกครอง
เรื่องการชําระหนี้เงินนํามาใชไมไดเพราะทรัพยสินของทางราชการไมอยูภายใตการบังคับคดี ซึ่งวัตถุ
แหงคดีของคดีปกครองสวนใหญนั้นจะเปนการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ในคดีปกครองถาคูกรณี
มาฟงคําพิพากษาของศาล คําพิพากษานั้นจะผูกพันคูกรณีทันที  

  
จุลนิติ : คําวา “ศาล” ที่จะตองผูกพันตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

จะหมายรวมถึง “ศาลรัฐธรรมนูญ” เองดวยหรือไม หากหมายความรวมถึงศาล
รฐัธรรมนญูดวยแลว ในอนาคตศาลรฐัธรรมนญูจะสามารถเปลีย่นแปลงแนวคาํวนิจิฉัย
ของตนไดหรือไม เพียงใด และจากประสบการณที่ผานมาของศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ นัน้ 
ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้อยางไร

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัยฯ : โดยหลักแลวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะผกูพนัทกุองคกรรวมทัง้ศาลรฐัธรรมนญูดวย ทัง้น้ีกเ็พราะวาจะตองรกัษากฎ กตกิาใหเกิดความสมดลุ 
เพราะมีการนําเอากฎหมายท่ีมีลําดับสูงกวามาบังคับใช ถาเรามองเปรียบเทียบกับโคมระยา 
(chandelier) ๒ อัน อันแรกคือ norm ไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ซึ่งตอง
ไมขัดหรือแยงกัน และอันที่ ๒ คือ การนําเอาสิ่งตาง ๆ ในขอแรกมาบังคับใชในรูปของการกระทํา 
รูปของคําวินิจฉัย โดยตองยึดถือกฎกติกาซึ่งโดยหลักแลวตองผูกพันทุกองคกร เวนแตวาคําวินิจฉัย
ในอดตีนัน้ไมผกูพนั เพราะคําวนิจิฉยักอใหเกิด dead lock เกิดความขดัแยงกบัมาตราอืน่ ๆ  ทีค่าํวนิจิฉยั
เดิมก็อาจไมไดคํานึงถึง และถามีผลกระทบแลวก็อาจจะเกิดความเสียหายตอสวนรวมได เพราะฉะนั้น
ในกรณีเชนนีศ้าลรัฐธรรมนูญก็มคีวามชอบธรรมท่ีจะวนิจิฉยัเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด หรือ overrule 
ได เพียงแตกระบวนการ ขั้นตอนที่จะมาสูศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมาอยางไร เพราะศาลไมสามารถที่จะ
ริเริ่ม หรือ initiate คดีไดเอง หรือที่ภาษาลาตินเรียกวา “ex officio” ศาลไมมีอํานาจตามกฎหมาย
ที่จะเรียกรองใหมีการนําคดีมาสูศาลเพ่ือตัดสินคดี เพราะศาลเปน Passive ไมใช Active ไมเหมือน
เจาหนาที่ฝายปกครองท่ีสามารถ initiate เรื่อง ex officio ดวยตัวเองได  

กลาวโดยสรปุ โดยหลกัแลวกค็อืผลของคาํวนิจิฉยัผกูพนัทกุองคกรรวมทัง้ศาลรฐัธรรมนญูดวย 
เวนแตมีปญหาวาคําวินิจฉัยเดิมสรางปญหา dead lock ทําใหเกิดความไมสมดุลระหวาง norm 
ทัง้หลาย ขณะเดยีวกนักอ็าจเปนไปไดวาในตอนแรกศาลวนิจิฉยัไปในแนวทางหนึง่ แตตอมามกีฎหมาย
ใหม ๆ เกิดขึ้นจํานวนมากและรัฐธรรมนูญเองก็มีการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ
บางประการ เมือ่รฐัธรรมนูญมกีารแกไขแลว คาํวินจิฉยัเดมิกจ็ะตองปรบัปรงุหรอื adjust หรอืปรับเปลีย่น
ใหสอดคลองกับ norm เพราะฉะน้ันศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความชอบธรรมท่ีจะวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป
จากแนวทางเดิมได 

   
จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะ 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัยฯ : บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา 
ทีบ่ญัญตัวิา “คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนูญใหเปนเดด็ขาด มผีลผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล และ
องคกรอ่ืนของรัฐ” ไมไดเปนบทบัญญัติที่จะหยิบยกข้ึนมาพิจารณา ในลําดับแรกท่ีจะมีการพิจารณา

12-22-MAC6.indd   2012-22-MAC6.indd   20 11/6/57   10:4211/6/57   10:42



พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๒๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

วนิจิฉยัคดทีีม่าสูศาลรฐัธรรมนญู บทบญัญตัมิาตรา ๒๑๖ วรรคหา เปนผลภายหลงัมคีาํวินิจฉยัของศาล
รัฐธรรมนูญก็คือการพิจารณาที่ปลายนํ้า แตตนน้ําน้ันคือการนําคดีเขาสูศาลรัฐธรรมนูญจะตองอยูใน
เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ จึงจะมาถึงปลายนํ้าคือ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา แตถาคดีน้ันไมอยูในเขต
อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ แตศาลรัฐธรรมนูญไปนํามาพิจารณา หรือ long arm เขามาในเขตอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะเกิดปญหาวาในสวนที่ไปนํามาพิจารณานั้นถือวาเปนเรื่องนอกกติกา ฉะนั้น
องคกรของรัฐอื่นเขาก็จะ challenge หรือตอสูวาไมผูกพัน เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจใน
ลักษณะที่เปน Enumerative แตกตางจากศาลแพง ศาลอาญา ที่มีเขตอํานาจทั่วไปในคดีแพงทั้งปวง 
และอาญาท้ังปวง แลวแตกรณี (Generalklausel) แตถาศาลรัฐธรรมนูญจะขยายเขตอํานาจใหมากข้ึน
เพียงเล็กนอยก็อาจจะทําไดในกรณีที่รัฐธรรมนูญเปดชองใหทําได

แตกรณีอาจเปนขอยกเวน กลาวคือ ในกรณีศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไวคดีหนึ่ง เมื่อครั้งที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกใบเหลือง ใบแดง ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 
แลวผูสมคัรรบัเลือกตัง้นัน้ไมเหน็ดวย จงึไดไปฟองศาลแตกไ็มมศีาลใดรับคดไีวพจิารณา สดุทายจงึไปยงั
ผูตรวจการแผนดิน และผูตรวจการแผนดินก็สงเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไดวินิจฉัย
เร่ืองน้ันวาอํานาจในการออกกฎ ระเบียบและประกาศท้ังหลายของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ตองเปนไปตามรฐัธรรมนญู หรอืพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จะพิจารณาเห็นไดวาถากรณีดังกลาวไมสอดคลองกับกฎหมายแมบท หรือไมสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ โดยทฤษฎีแลวถอืวาเปน norm เปน subordinate legislation ซึง่จะตอง comply 
กบักฎหมายแมบท ถาไมชอบดวยกบักฎหมายแมบทกจ็ะตองมอีงคกรตรวจสอบ ซึง่องคกรทีต่รวจสอบ
นั้นก็คือศาลรัฐธรรมนูญที่จะตองวินิจฉัย ศาลยุติธรรมคงไมเขามาตรวจสอบหรือพิจารณาคดี 
subordinate judiciary จะมีก็แตศาลปกครองท่ีจะตรวจสอบในสวนของกฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ขอบังคับ พระราชกฤษฎีกาที่มีสถานะเหมือนกฎกระทรวง โดยศาลปกครองเคยตรวจสอบ
พระราชกฤษฎีกาท่ีเก่ียวกับการเรียกประชุมรฐัสภาหรือการปดประชุมของรัฐสภา หรือพระราชกฤษฎีกา
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งไมอยูในอํานาจของศาลปกครองท่ีจะวินิจฉัย เพราะไมเปน subordinate 
norm แตเปนกฎหมายซ่ึงโดยรูปแบบศาลปกครองไมมีอํานาจในการตรวจสอบ จึงเปนที่มาและทําให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระเบียบวาดวยการเลือกตั้ง การออกใบเหลือง ใบแดง ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จะตองมีองคกรตรวจสอบ แตองคกรนั้นตองไมใชศาลปกครอง เพราะประกาศเหลานี้
มนัไมใชกฎกระทรวง จงึไมอยูในอาํนาจของศาลปกครอง เพราะถาใหศาลปกครองมาตรวจสอบประกาศ
ที่ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนประกาศท่ีออกโดยองคกรตามรัฐธรรมนูญก็คงจะเปนเรื่อง
ที่ไมถูกตองนัก 

ถ าคํ าวินิ จ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปน เ ร่ือง สิท ธิ
และถ า ไม ใชสิทธินั้ นก็ถือว าสละ สิทธิ์ ไป  โดยจะ ไมนํ า
วิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ 
เพราะวัตถุแหงคดีแตกตางกัน

ถ าคํ าวินิ
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นวาศาลปกครองไมมีอํานาจตรวจสอบแลว ฉะนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจ ที่จะเขาไปตรวจสอบ แตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็ไมไดบัญญัติ
ไวในกฎหมายเชนเดียวกัน เปนเพียงการขยายเขตอํานาจออกไปแตการขยายนี้ไดมีทฤษฎีรองรับ
ถือเปน subordinate norm ที่จะตองถูกตรวจสอบโดยอํานาจตุลาการ 

สรปุวา “คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู” กต็องผกูพนัทกุองคกร และการพจิารณาคดกีต็อง
อยูในเขตอํานาจ ถาไมอยูในเขตอํานาจ จะกอใหเกดิการโตแยงโดยไมยอมรับคําวนิจิฉยัของศาลได 
เมือ่เกิดการไมยอมรบัแลววธิกีารแกไขกค็อืการยอนกลบัไปแกไขรฐัธรรมนญู ซึง่ตอไปก็คงตองไประบุ
ไวในรัฐธรรมนูญวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาคดีในเรื่องใด ซึ่งตามความจริงแลวรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ ก็รางไวแบบนี้ รวมถึงใหมีอํานาจอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เพราะจะมี
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตาง ๆ  ทีก่าํหนดใหศาลรฐัธรรมนญูมอีาํนาจทีจ่ะวนิจิฉยัชีข้าด อาทิ
เรื่องที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง ซึ่งมีนักกฎหมายบางทานบอกวาถาไมเขียนกําหนดไวแบบนี้
เทากับวากฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไปขยายเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะกระทําไมได 
เพราะการขยายเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตองกระทําโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญถากฎหมายไมไดเขียนกําหนดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญไว หลักก็คือ
ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจที่จะพิจารณาได เวนแตจะไปอาศัยหลักในเรื่องของกฎระเบียบของ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ซึง่เขาใจวามคีวามชอบธรรมพอเพราะเหตวุาการเลอืกตัง้กบักฎหมายวาดวย
พรรคการเมืองเปนเรื่องเดียวกัน 

ในอดีตการกํ ากับ ดูแลของรั ฐ
เกี่ยวกับพรรคการเมืองอยูในอํานาจของ
กระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรวีาการกระทรวง
มหาดไทยจึงมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
ฉะนั้น กฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมาย
วาดวยพรรคการเมืองทั้งหลายจึงจะตอง
สอดคลองกับกฎหมายแมบท ซึ่งอยูใน
อํานาจตรวจสอบของศาลปกครองได  
ฉะนั้นประกาศทั้งหลายก็ตองอยูในอํานาจ
ของศาลปกครอง แตปจจบุนัพรรคการเมือง
ไมไดอยูในอํานาจของกระทรวงมหาดไทยอีกตอไป และกระทรวงมหาดไทยไมมอํีานาจท่ีจะออกประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง แตเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอํานาจ
ออกประกาศเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมืองโดยตรง ซึ่งเมื่อเกิดปญหาหรือขอโตแยงใด ๆ 
เกี่ยวกับการเลือกต้ังจึงเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญนี้ ก็จะผูกพันทุกองคกร และขยายผลไปวาบรรดาประกาศท้ังหลายไมวาจะเปนประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดี ประกาศของผูตรวจการแผนดินก็ดี ประกาศของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจรติก็ดี ลวนอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบถึงที่มาของแนวความคิด ทฤษฎี 
และความสําคัญของหลักการตามรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา 
ทีบ่ญัญัตวิา “คาํวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญูใหเปนเดด็ขาด 
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ” 
รวมทั้งสภาพบังคับทางกฎหมายของคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคําพิพากษา
ของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

รศ.ดร. เกรียงไกร ฯ : ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ 
วรรคหา ซึง่บญัญตัวิา “คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูใหเปนเดด็ขาด
มผีลผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาลและองคกรอืน่ของรฐั” แสดง
ใหเหน็ถงึการเคารพตอหลกั “การคุมครองความเปนกฎหมายสงูสดุ
ของรัฐธรรมนูญ” กับ “หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําวินิจฉัย” ของ
ศาล ซึ่งทั้งสองหลักเปนหลักพื้นฐานของมาตรา ๒๑๖ ดังกลาว การมี
ผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนคนละเรื่องกับการมี
สภาพบังคับของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือการมีสภาพ
บังคับของคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูน้ันทีโ่ดยสภาพนัน้เดด็ขาดและ
ถงึทีส่ดุยอมกอใหเกดิผลผูกพนัตอคูความในคดเีทาน้ัน ไมรวมถงึบคุคล
ที่สามที่มิไดเปนคูความในคดีพิพาทดวย สวนในเรื่องการมีผลผูกพัน
ของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นแมบุคคลหรือองคกรเหลานั้น
ไมไดเปนคูความในคดี ก็ยอมผูกพันไปดวย โดยเคารพและปฏิบัติตาม

“คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน”

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

รองศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน๑

 ๑ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, D.E.A. (Droit Public) 
Doctuer de L’Université (nouveau régime) Mention trés honorable (Strasbourg 3) ประเทศฝรัง่เศส. ปจจบุนัดาํรงตาํแหนง
รองศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ดังนั้นถามองในแงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นไดวา 
ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทหลักในการพิทักษรักษาไวซึ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
และรักษาไวซึ่งหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงคําวินิจฉัยในขณะเดียวกัน การมีผลผูกพันตามคําวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญูนัน้ถอืเอาวนัทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีาํวนิิจฉยักลางและไดอานคาํวนิิจฉยัใหคูกรณทีราบ 
และพรอมเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งในคดีแพงและคดีอาญานั้น การมีผลผูกพันของคําพิพากษา
ถอืเอาวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษาหรอือานคาํพพิากษาใหคูความในคดทีราบ สวนการผกูพนัตามคาํพพิากษา
ของศาลปกครองนัน้ การมผีลผกูพนัของคาํพพิากษาขึน้อยูกบัวาศาลปกครองเปนผูกาํหนดวาจะใหเริม่
มีผลผูกพันเมื่อใด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวเปนการเฉพาะตัวสําหรับเรื่องระยะเวลาเร่ิมตน
ของการมีผลผูกพันตามคําพิพากษา

จลุนติ ิ: โดยท่ีคาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญจะประกอบดวยเน้ือหาสาระสําคญั
หลายสวนดวยกัน เชน ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหตุผลตาง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดหยิบยกขึ้นมาประกอบการวินิจฉัย ดังนั้น ในทรรศนะของทานเห็นวา คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนใดท่ีจะมีผลผกูพนัองคกรตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ และมีขอบเขต
กวางขวางมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ของนานาอารยะประเทศ

รศ.ดร. เกรียงไกร ฯ : เนือ่งจากคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญประกอบไปดวยเน้ือหาสาระ
สาํคญัหลายสวน ปญหาวาเนือ้หาสาระสวนใดของคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูจะกอใหเกดิผลผกูพนั
คูความในคดี ประเด็นปญหาดังกลาว คําวา “ผูกพัน” ในมาตรา ๒๑๖ วรรคหานั้น หมายถึง ผลของ
คาํวนิจิฉยัในคดนีัน้และเหตผุลหลกัทีส่าํคญัทีอ่ธบิายถงึสาเหตขุองการทาํคาํวนิจิฉยันัน้ ดงันัน้เหตผุล
ดงักลาวตองเปนเหตผุลทีส่าํคญัอยางยิง่ยวดอนัเปนรากฐานของการทาํคาํวนิจิฉยั เปนเหตผุลทีศ่าล
เห็นวาจําเปนสําหรับการวินิจฉัยในเรื่องนั้น และนํามาซึ่งขอยุติของคดีไดในที่สุด มิใชเปนเหตุผลท่ี
ขางเคยีง เหตุผลประกอบ เหตุผลรองทีศ่าลเขยีนในคาํวนิิจฉยักอนไปสูเหตผุลหลกัและการทาํคาํวนิจิฉยั
ตามลําดับ

โดยหลักการแลวเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแลว 
ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลง
คาํวนิจิฉยัของตนและจะตองผกูพนักบัคาํวนิจิฉยัของตน 
สวนคูความแหงคดีก็ตองผูกพันกับผลของคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญไปดวยมิอาจจะยื่นคํารองขอ
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาซํ้าในประเด็นที่ไดมีการ
วินิจฉัยไปแลวได

หลักกโดยห

มกานทได
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ฉบับ ใดฉบับหนึ่ งขัดหรือแย งต อ รัฐธรรมนูญ  เช นกรณีตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๒ นัน้ ในทรรศนะ
ของทานเห็นวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกลาวจะเร่ิมมีผลผูกพัน
เมื่อใด และจะมีผลผูกพันเปนการตลอดไปหรือไม ในกรณีที่ขอเท็จจริงเปล่ียนแปลงไป
ตามสภาวการณของสังคม รัฐสภาจะตรากฎหมายที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันกับ
กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนั้น
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดอีกหรือไม 

รศ.ดร. เกรียงไกร ฯ : ดังไดกลาวไวขางตนมาแลววา “การมีผลผูกพันตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือเอาวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยกลาง และไดอานคําวินิจฉัยใหคูกรณี
ทราบและพรอมเผยแพรตอสาธารณชน” ดังนั้นในกรณีมาตรา ๒๑๑ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะเร่ิมมีผลผูกพันเม่ือใดนั้นใหดูบทบัญญัติวรรคทายของมาตราดังกลาวท่ีบัญญัติวา “คําวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญูใหใชไดในคดทีัง้ปวงแตไมกระทบกระเทอืนถึงคําพิพากษาของศาลทีถึ่งท่ีสุดแลว” 
ขอความดั งกลาวเปนการเพียงพอที่จะยืนยันไดวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรานี้ 
เริม่มผีลผกูพนันบัแตวนัทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีาํวนิจิฉยั นัน่คอืวนัทีไ่ดมคีาํวนิจิฉยักลางออกมา และไดอาน
ใหคูกรณีทราบ และพรอมเผยแพรตอไป และมีผลผูกพันตอไปในอนาคต สวนในกรณีมาตรา ๒๑๒ 
เปนบทบญัญตัทิีใ่หบคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญฉบบัปจจุบนัรบัรองไวมสีทิธยิืน่คํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนญูวา เนือ้หาของกฎหมายฉบับหน่ึงฉบบัใดทีเ่กีย่วของกบับุคคลน้ันมีเนือ้หาขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญตัมิาตราดังกลาวเปนการใหสทิธิแกประชาชนรองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง 
(รายละเอยีดใหดบูทสมัภาษณ รองศาสตราจารย ดร.เกรยีงไกร เจรญิธนาวฒัน ในจลุนติ ิปที ่๘ ฉบบัที ่๑ 
มกราคม – กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔) ผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในมาตราดังกลาว
กใ็ชหลกัการเดียวกันทีก่ลาวมาขางตน แตในบางกรณีคดรีฐัธรรมนูญบางประเภท รฐัธรรมนูญไดกาํหนด
วนัเร่ิมตนของการมผีลผูกพนัของคําวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญูไวเฉพาะ ดงัในบทบัญญตัมิาตรา ๑๘๕ 
ทีก่าํหนดไววา ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัวาพระราชกําหนดใดท่ีไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง ใหถือวาพระราชกําหนดน้ันไมมีผลบังคับมาต้ังแตตน ผลผูกพันของคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในมาตราดังกลาวมีผลยอนหลังกลับไปในอดีต เหตุที่เปนเชนน้ีก็เพราะวา
พระราชกําหนดดงักลาวไมมเีหตสุมควรใด ๆ ทัง้สิน้ทีจ่ะไดรบัการตราออกมาใชบงัคบัตัง้แตตน เน่ืองจาก
วาไมมีเงื่อนไขและเหตุในการตราพระราชกําหนดดังกลาวเลย กลาวคือไมมีฐานในการกลาวอาง
ที่จะตราพระราชกําหนดออกมาได แตเมื่อตราพระราชกําหนดดังกลาวออกมาใชบังคับไปแลว 
เม่ือมีผู มารองตามมาตรา ๑๘๕ ตอศาลรัฐธรรมนูญวาการตราพระราชกําหนดไมเขาเงื่อนไข
และเหตุในการตราตามมาตรา ๑๘๔ และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดรับคํารองและทําคําวินิจฉัยเห็นวา 
การตราพระราชกําหนดดังกลาวนั้นไมเปนตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีคําวินิจฉัยใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลใชบังคับมาตั้งแตตน
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๑ และ ๒๑๒ นั้นเปนคําวินิจฉัยที่มีผลบังคับ
เปนกฎหมาย กลาวคือเปนคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เก่ียวกับหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย การมีผลผูกพนัของคาํวินจิฉยัดงักลาวยอมมผีลเปนผกูพนัเปนการทัว่ไป กลาวคอื นอกจาก
จะมีผลผูกพันตอคูความในคดีดวยกันเองแลว ยังมีผลผูกพันไปยังองคกรของรัฐ บุคคลภายนอกท่ัวไป
อีกดวยแมวามาตรา ๒๑๖ วรรคทายไมไดกลาวถึงความผูกพันไปถึงบุคคลภายนอกก็ตาม แตถาเมื่อใด
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแลวก็ถือวา 
เปนคําวินิจฉัยที่มีผลบังคับเปนกฎหมายซึ่งยอมผูกพันบุคคลภายนอกเปนการทั่วไปไดเชนกัน 

ปญหาตอมากค็อืวา เมือ่ศาลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวินิจฉยัไปแลววากฎหมายฉบบัหนึง่ไมขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญ ตอมาศาลรัฐธรรมนูญจะเปลี่ยนแปลงแนวคําวินิจฉัยในทางตรงกันขามไดหรือไม
ในกรณีถามีผูรองขึ้นมาวากฎหมายฉบับดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งโดยหลักการแลว
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงคําวินิจฉัย
ของตนและจะตองผูกพนักบัคาํวนิจิฉัยของตน สวนคูความแหงคดีกต็องผูกพนักบัผลของคําวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญไปดวย มิอาจจะยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาซํ้าในประเด็นท่ีไดมี
การวินิจฉัยไปแลวได  

ในประเดน็ปญหานีห้ากภายหลงัปรากฏวามขีอเทจ็จรงิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางมากในเรือ่งดงักลาว
และมีผลสําคัญอยางยิ่งตอการวินิจฉัยคดี บุคคลภายนอกหรือองคกรของรัฐก็มีสิทธิยื่นคํารองตอ
ศาลรฐัธรรมนญูวากฎหมายดงักลาวขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูไดซ่ึงก็สอดคลองกับคาํกลาวทีว่า “กฎหมาย
ตองพลวัตรกับสังคม” คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงไป
ตามสภาพของกฎหมายท่ีพลวัตรกบัสังคมไปดวย ดงันัน้ “ความผูกพนั” ทีม่ตีอคาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ
คงจะมิใชเปนความผูกพันตลอดไป แตเปนความผูกพันที่ตองสอดคลองกับสภาพของกฎหมายท่ีเปน
พลวัตรกับสังคมไปดวย ดวยเหตุดังกลาวรัฐสภาก็อาจจะตรากฎหมายท่ีมีเนื้อหาทํานองเดียวกัน
กับที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญได แตอยางไร
ก็ตามอาจจะถูกตรวจสอบตามกระบวนการได ถามีผูรองไปยังศาลรัฐธรรมนูญวา กฎหมายที่รัฐสภา
ตราขึน้ใหมทีม่เีนือ้หาทาํนองเดยีวกนักบัทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดมคีาํวนิจิฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายนัน้
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญก็ได

บุคคลหรือองคกรของรัฐท่ีเปนคูความในคดียอมมีหนาท่ี
ที่จะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
นอกจากจะตองถูกผูกพันโดยคําวินิจฉัยแลวยังจะตอง
ถูกบังคับโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกดวย 
แตบุคคลหรือองคกรของรัฐที่ไมไดเปนคูความในคดี
ก็ผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเชนกัน 
แต ไมมีกรณีบั งคับ ให เปน ไปตามคํ าวินิ จฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญเพราะโดยสภาพมิไดเปนคูความในคดี

บุคคลหรือ
ที่จะตองป

นจฉยขอ
วามในคดี
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ในกรณีท่ีบุคคลหรือองคกรของรัฐที่เก่ียวของซึ่งตองถูกผูกพัน
โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน้ันมิไดดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว จะมีวิธีการหรือมาตรการอื่นใดในการที่จะบังคับ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้น ๆ และในทางปฏิบัติจะสามารถ
นําวิธีการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองมาใช
ในการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไดหรือไม เพียงใด 

รศ.ดร. เกรียงไกร ฯ : โดยหลักแลวเมื่อคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายแลว บุคคลหรือองคกรของรัฐที่เปนคู ความในคดียอมตองถูกผูกพันตอคําวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญูและตองถกูบงัคบัใหปฏบิตัติามคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูดวย ถาเปนคาํวนิจิฉยั
ที่ใหกระทําการ บุคคลหรือองคกรของรัฐที่เกี่ยวของในคดีความตองถูกผูกพันและดําเนินการ
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากบุคคลหรือองคกรของรัฐที่เกี่ยวของในคดีมิไดดําเนินการ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแลว ในกรณีดังกลาวก็ตองมีการบังคับใหเปนไปตาม
คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ แตถาเปนคาํวนิจิฉยัเพือ่ขอใหพสิจูนสทิธ ิคาํวนิจิฉยัประเภทน้ีไมจาํตอง
มีการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัย เพราะโดยสภาพของคําวินิจฉัยเองท่ีไมจําเปนตองมีการบังคับ 
เชน คําวินิจฉัยเกี่ยวกับความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของมติหรือขอบังคับของพรรคการเมือง
หรือของการกระทําของพรรคการเมือง หากบุคคลหรือองคกรของรัฐไมปฏิบัติตาม ก็ถือไดวา
เปนละเมิดตอบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ 

ดังนั้น บุคคลหรือองคกรของรัฐที่เปนคูความในคดียอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวานอกจากจะตองถูกผูกพันโดยคําวินิจฉัยแลวยังจะตองถูกบังคับ
โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกดวย แตบุคคลหรือองคกรของรัฐที่ไมไดเปนคูความในคดีก็ผูกพัน
ตอคําวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญเชนกัน แตไมมกีรณบีงัคบัใหเปนไปตามคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู
เพราะโดยสภาพมิไดเปนคูความในคดี ปญหาตอมาก็คือ องคกรใดจะทําหนาที่บังคับใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่คูความหรือองคกรของรัฐในคดีไมยอมปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ในขอกาํหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวนิิจฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มิไดกําหนดรายละเอียดในเร่ืองดังกลาวไว แตถาหากจะกําหนดเพ่ิมเติมเรื่องการบังคับใหเปนไปตาม
คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญกย็อมทาํไดโดยอาจเพ่ิมเนือ้หาใหศาลรัฐธรรมนูญมอีาํนาจในการกําหนดให

องคกรของรฐั บคุคลทีส่งเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญู
วินิจฉัยใหเปนผู มีอํานาจหนาที่ในการบังคับ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
และอาจกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับเรื่อง
การบังคับตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ไวก็ไดเช นเดียวกับการกําหนดรายละเอียด
การบังคับคดีในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง 
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับทางกฎหมายและขอบเขตของความผูกพัน

จุลนิติ

จุลนิติ : คําวา “ศาล” ที่จะตองผูกพันตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ 
วรรคหา นัน้ จะหมายความรวมถงึ “ศาลรฐัธรรมนญู” เองดวยหรอืไม หากหมายความ
รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญดวยแลวในอนาคตศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถเปลี่ยนแปลง
แนวคําวินิจฉัยของตนไดหรือไม  เพียงใด และจากประสบการณที่ผ านมาของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญตัริฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ นั้น ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้อยางไร  

รศ.ดร. เกรยีงไกร ฯ : คาํวา “ศาล” ในบทบัญญตัิ
มาตรา ๒๑๖ วรรคหานั้นหมายถึง ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลทหาร ทีป่รากฏในระบบกฎหมายไทย แตไมหมายรวมไปถึง
ศาลรัฐธรรมนูญ แตก็ไมไดหมายความวาศาลรัฐธรรมนูญจะไม
ผูกพันตอคําวินิจฉัยของตนเอง เพราะบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ 
ไดบัญญัติอยางชัดเจนวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหเปนเด็ดขาด ซึ่งแสดงใหเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่
เปนผูทําคําวินิจฉัยยอมตองผูกพันตามคําวินิจฉัยของตนเอง
เชนกัน สวนทีบ่ญัญตัติอไปวา “มผีลผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตรี 
ศาล และองคกรอื่นของรัฐ” นั้นเปนการรับรองขยายความ
ผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกไปยังรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาลและองคอื่นของรัฐอีกดวย

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันตนเองดวยน้ันหมายความวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยคดีเสร็จสิ้นไปแลว ยอมไมอาจเปล่ียนแปลงคําวินิจฉัยของตนเองในคดีนั้นไดอีก แตก็ไมได
หมายความวา ศาลรัฐธรรมนูญจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคําวินิจฉัยในเรื่องนั้นอีกไมไดในอนาคต 
ถามีเหตุที่จะตองเปล่ียนแนวคําวินิจฉัยก็สามารถทําได เชน ประเด็นปญหาเทศบาลเปนองคกรตาม
รัฐธรรมนูญในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชวงป พ.ศ. ๒๕๔๑ และอีกสองปตอมาศาลรัฐธรรมนูญ
ก็เปลี่ยนแปลงแนวทางในการวินิจฉัยเรื่องดังกลาว

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

รศ.ดร. เกรียงไกร ฯ : ปญหามาตรา ๒๑๖ วรรคหาเปนเร่ืองของความไมชัดเจน
ของบทบัญญัติและนําไปสูปญหาในการตีความการมีผลผูกพันและมีสภาพบังคับของคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตเมื่อใด และนอกจากนี้ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไมครอบคลุมและขาดหลักเกณฑในเร่ืองดังกลาว 
ดงันัน้ควรจะกาํหนดรายละเอยีดของการมผีลผกูพนัและมสีภาพบงัคบัของคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
ใหชัดเจนลงไปในขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยเสียเลย 
เพื่อตัดปญหาการตีความบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ วรรคหาดังกลาว แตทั้งน้ีทั้งนั้นไมวาจะเปนรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ การปฏิบัติหนาที่ก็ตอง
เปนไปตามหลักนิติธรรมทั้งสิ้นตามบทบัญญัติมาตรา ๓ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในที่นี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ตองทําหนาที่ของตนภายใตหลักดังกลาวเชนกัน. 
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