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 ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
 เรื่องนี้มีความสําคัญมากเพราะเหตุวาจะทําใหมีผลตามมาตั้งแตเรื่องการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ
 อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออํานาจกอตั้งองคกรทางการเมือง
 รฐัธรรมนญูเปนกฎหมายซึง่สถาปนาองคกรทางการเมอืงและระบอบการเมอืงขึน้ไมวาจะเปน
ประมุขของรัฐ รูปของรัฐ จนกระทั่งถึงองคกรที่ใชอํานาจของรัฐ เชนรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 
เพราะฉะนัน้จงึถอืกนัวารฐัธรรมนญูเปนผูกอตัง้ระบอบการเมอืงและองคกรทางการเมอืง อาํนาจใหรฐัธรรมนญู
หรอือาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญูนัน้จงึเปนอาํนาจสงูสดุ สวนอาํนาจขององคกรอืน่ ๆ  ทีร่ฐัธรรมนญูตัง้ขึน้
ไมวาจะเปนประมขุของรฐั รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาลหรอืองคกรตามรฐัธรรมนญูอืน่ทัง้หมดถอืวาถกูกอตัง้
ขึ้นโดยรัฐธรรมนูญจึงเปนอํานาจที่ถูกจํากัดโดยรัฐธรรมนูญ ทั้งขอบอํานาจ รูปแบบของการใชอํานาจ 
กระบวนการในการใชอาํนาจและเนือ้หาสาระของการใชอาํนาจ เพราะฉะนัน้ในประเทศทีม่รีฐัธรรมนญู
ลายลกัษณอกัษรเปนกฎหมายสงูสดุซึง่คอืประเทศสวนใหญในโลกเวลานี ้ถอืวารฐัธรรมนญูเปนกฎหมาย
สูงสุดอยูเหนือองคกรอื่นทั้งหมดของรัฐ ไมไดถือหลักอยางที่ถือกันในอังกฤษวารัฐสภามีอํานาจสูงสุด 
โดยหลักที่วารัฐสภาสูงสุดนั้นเปนหลักที่ใชอยูในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด อิสราเอล เทานั้นเพราะ
ประเทศเหลานัน้ไมมรีฐัธรรมนญูลายลกัษณอกัษรเปนกฎหมายสงูสดุอยูเหนอืสภา ดงันัน้สภาออกอะไร
มาเปนกฎหมายกใ็ชไดทัง้นัน้ไมมทีางไปขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนญู แตประเทศทัง้หลายทีใ่ชรฐัธรรมนญู
ลายลกัษณอกัษรเปนกฎหมายสงูสดุซึง่นาํโดยอเมรกิาเรือ่ยมาจนกระทัง่ถงึไทย มาเลเซยี มรีฐัธรรมนญู
เปนกฎหมายสูงสุด ซึ่งถือหลักวารัฐธรรมนูญสูงสุดคือ สูงกวาประมุขของรัฐ สูงกวารัฐสภา สูงกวา
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ

 ๑เผยแพรครั้งแรกในหนังสือรวมคําบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๖๕ ปการศึกษา ๒๕๕๕ เลมที่ ๗ หนา ๙๕ – ๑๑๗ ที่จัดพิมพโดย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

  
๑

P27-42.indd   27P27-42.indd   27 21/9/2555   16:26:4421/9/2555   16:26:44

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๕๒๘

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

คณะรัฐมนตรี สูงกวาศาล เพราะฉะนั้นองคกรท่ีรัฐธรรมนูญกอตั้งขึ้นและมอบอํานาจใหซึ่งรวมถึง
รฐัสภาจึงจะกระทําการใหไปขดัรฐัธรรมนูญไมได เพราะฉะน้ันกฎหมายท่ีรฐัสภาออกมาเปนกฎหมาย
ที่ตราโดยอํานาจนิติบัญญัติที่ไดรับมาจากรัฐธรรมนูญ จึงออกกฎหมายไปขัดรัฐธรรมนูญซึ่งกอตั้ง
รฐัสภาใหอาํนาจรัฐสภา กาํหนดวธิทีาํงานของรฐัสภาไมได องคกรอ่ืนกเ็หมือนกันไมวาจะเปนประมุข
ของรัฐ ฝายบริหาร ศาลหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญก็จะใชอํานาจใหขัดรัฐธรรมนูญไมได
 เมื่อรัฐสภาถูกกอต้ังขึ้นโดยรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเปนผูกําหนดวารัฐสภาจะมีอํานาจ
ออกพระราชบัญญัติแคไหน กระบวนในการตราพระราชบัญญัติเปนอยางไรจึงตองถือวาอํานาจออก
กฎหมายหรืออํานาจนิติบัญญัตินั้นอยูภายใตอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ จึงเกิดหลักขึ้นมาวา รัฐสภา
จะออกกฎหมายใหไปขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญที่เปนผูกอตั้งหรือผูสถาปนาตัวเองขึ้นมาไมได

 ที่มาของอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออํานาจกอตั้งองคกรทางการเมือง
 อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองที่เปนอํานาจใหรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาจากหลายกรณีดังนี้
 ๑. โดยหลักทั่วไปเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติประชาชน ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสที่เกิดจาก
การปฏิวัติใหญในป ๑๗๘๙ หรืออาจจะเกิดจากการประกาศเอกราช เชน ๑๓ อาณานิคมในทวีป
อเมรกิาเหนอืประกาศเอกราชออกจากองักฤษในป ๑๗๗๖ แลวกอ็อกรฐัธรรมนญูฉบบัแรกเปนสนธสิญัญา
ที่เรียกวาบทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐ ตอมาก็เปล่ียนเปนรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาในป ๑๗๘๗ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ใชมา ๒๐๐ กวาป
 ๒. อํานาจใหรัฐธรรมนูญหลังปลดปลอยเมืองขึ้น ตัวอยางเชน อังกฤษใหเอกราชกับอินเดีย 
ศรีลังกา หรือวาพระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระราชทานรัฐธรรมนูญใหโดยไมมี
การปฏิวัติรัฐประหาร เชน รัฐธรรมนูญเมจิของญี่ปุนหรือ
 ๓. พระมหากษัตริยของประเทศท่ีเปนเอกราชอยูเดิมมีพระราชอํานาจสูงสุดแลวก็ทรง
ตรารฐัธรรมนญูขึน้จํากดัพระราชอาํนาจของพระองคเอง เชน รฐัธรรมนูญเมจิทีพ่ระเจาจกัรพรรด์ิเมจิ
หรือพระเจาจักรพรรดิ์มัตซูฮิโตทรงตราขึ้นในป ๑๘๘๙ และมีผลใชบังคับในป ๑๘๙๐ ตรงกับสมัย
รัชกาลท่ี ๕ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเอเชียที่พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจของพระองค
ทานเองตราขึ้น
 ๔. กรณทีีป่ระมขุของรฐัรวมกบัคณะรฐัประหารรวมกนัใหรฐัธรรมนญู เชน ทีเ่กิดในประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรยึดอํานาจการปกครอง
ประเทศจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวแลวก็เชิญเสด็จกลับพระนครในวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
ผูนําคณะราษฎรรางรัฐธรรมนูญซึ่งลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 
๒๗ มถินุายน ๒๔๗๕ ตอมาตัง้คณะกรรมการขึน้มายกรางฯ และทรงพระราชทานเปนรฐัธรรมนญูฉบบัถาวร
ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ แสดงใหเห็นวาอํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเปนพระราชอํานาจ
ดั้งเดิมของพระมหากษัตริยไทย
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 การตรารัฐธรรมนูญ
 เมื่อเห็นภาพวาอํานาจในการใหรัฐธรรมนูญไมใชอํานาจนิติบัญญัติแตเปนอํานาจที่ยิ่งใหญ
และเปนอํานาจสูงสุดที่มีมากอนอํานาจนิติบัญญัติดวยซ้ําไป การตรารัฐธรรมนูญซึ่งถือวาเปนการใช
อํานาจสูงสุดในการสถาปนาระบอบการเมืองและองคกรทางการเมือง จึงมีความสําคัญมาก ในคติ
ประชาธิปไตยถือวาอํานาจนี้ประชาชนตองใชเองผูแทนราษฎรใชไมได เมื่อพิจารณาดูวิธีการจัดทํา
รฐัธรรมนญูของอเมรกิา ฝรัง่เศส ของไทย แลวจะพบวากระบวนการตรารฐัธรรมนญูซึง่เปนการแสดงออก
ของอํานาจในการสถาปนาระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองวาเปนของประชาชน ประชาชน
ตองเขามาเปนคนกําหนดชะตาอนาคตของการปกครองประเทศตัวเอง แลวเมื่อประชาชนเขามา
มสีวนรวมในการกาํหนดกฎเกณฑในการปกครองประเทศเอง เขาถงึถอืวารฐัธรรมนญูแบบนีจ้ะมคีวาม
เปนสัญญาประชาคม ตัวอยางเชน
 รัฐธรรมนูญอเมริกา เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ๆ ของโลก รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญ
ที่ออกมาแทนบทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐ ที่ประกาศใชในป ๑๗๘๗ โดยเม่ือประกาศเอกราช
เมื่อป ๑๗๗๖ ก็ใชบทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐอยูระยะหนึ่ง บทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐมีลักษณะเปน
สนธิสัญญาระหวาง ๑๓ มลรัฐเอกราชท่ีประกาศเอกราชออกจากอังกฤษต้ังสภาคองเกรสข้ึน 
สภาคองเกรส ประกอบดวยผูแทนมลรัฐตาง ๆ  ๑๓ มลรฐัแตไมมอีาํนาจอะไรเลย สภาคองเกรสในบทบญัญัติ
แหงสมาพันธรัฐออกกฎหมายก็ไมได เก็บภาษีก็ไมได บังคับใหรัฐสงกองกําลังก็ไมได แตมีไว
เปนที่ประสานงานประชุมกันระหวาง ๑๓ มลรัฐเอกราช ตอมาเกิดปญหาขึ้นเพราะวารัฐเอกราช
ทั้งหลายในอเมริกาป ๑๗๗๖ – ๑๗๘๗ ทําทาวาจะขัดแยงกันเอง เริ่มตั้งแตตั้งกําแพงภาษีกัน 
มีความขัดแยงกันระหวางรัฐสองรัฐที่เปนที่มาของการต้ังสภารางรัฐธรรมนูญ คือรัฐเวอรจิเนียที่เปน
รัฐใหญกับรัฐแมรีแลนดซึ่งเปนรัฐเล็กเรื่องพรมแดนในแมนํ้ากับในทะเลไมรูจะทํายังไง สภาคองเกรส
กเ็ลยต้ังกรรมาธิการข้ึนมาชุดหน่ึงมจีอรจ วอชิงตนั เปนหวัหนาไปไกลเกล่ียสองมลรัฐใหเลกิทะเลาะกัน
แลวแบงปกปนดินแดน กรรมาธิการทําเสร็จก็เสนอไปยังสภาคองเกรสวาใหมลรัฐ ๑๓ มลรัฐเอกราช
สงผูแทนไปประชุมรวมกันที่ฟลลาเดเฟย เรียกวาคอนเวนช่ันออฟฟลลาเดเฟย ตัวแทนมลรัฐที่สงไป
วันนั้นสงไป ๑๒ มลรัฐ ๕๕ คน ไปประชุมกันอยูที่ฟลลาเดเฟย ๔ เดือน ปรากฏวามีรัฐธรรมนูญออกมา
ฉบบัหนึง่ รฐัธรรมนญูฉบบันัน้สภาคอนเวนชัน่ทีป่ระกอบดวยคน ๕๕ คน กเ็อากลบัไปเสนอสภาคองเกรส 
สภาคองเกรสใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงสองในสาม เสร็จแลวสภาคองเกรสบอกวาจะเปน
รฐัธรรมนญูไดกต็อเมือ่สงไปใหรฐัตาง ๆ  ๑๓ มลรฐัเอกราชใหสตัยาบนัและตองไดรบัสตัยาบนัจากมลรฐั
สามในสี่คือ ๙ มลรัฐใน ๑๓ มลรัฐ ภายใน ๗ ป ก็ปรากฏวามีการรณรงคแลวก็รัฐตาง ๆ ก็ใหสัตยาบัน 
รัฐธรรมนูญของอเมริกันจึงใชไดในป ๑๗๘๗ นั่นเอง จะเห็นไดวากระบวนการทํารัฐธรรมนูญอเมริกัน
เปนกระบวนการที่ประชาชนมีสวนรวมมาตั้งแตแรก
 รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส เนื่องจากการออกรัฐธรรมนูญหรือการใหรัฐธรรมนูญไมใชการใชอํานาจ
นิติบัญญัติแตเปนการสถาปนาหรือกอตั้งระบอบการเมืองและองคกรทางการเมือง เพราะฉะน้ัน
คนที่จะทําหนาที่นี้ใชอํานาจนี้คือประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไมยอมใหผูแทนใช ในป ๑๙๔๖ 
ประชาชนคนฝร่ังเศสเลือกสภารางรัฐธรรมนูญมาทําหนาที่อยางเดียวคือมารางรัฐธรรมนูญโดยเลือก
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โดยตรงจากประชาชน เหมือนเลือก ส.ส. พอรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวใหประชาชนออกเสียง
เปนประชามติวาเอาหรือไมเอารัฐธรรมนูญน้ัน ถาประชาชนไมยอมรับดวยคะแนนเสียงขางมาก
สภารางรัฐธรรมนูญที่รางรัฐธรรมนูญฉบับน้ันยุบแลวประชาชนเลือกสภารางรัฐธรรมนูญสภาใหม
มารางใหเสร็จแลวก็เอากลับมาใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ
 รฐัธรรมนูญไทย จะเห็นไดวารฐัธรรมนูญไทยป ๒๕๔๐ กพ็ยายามท่ีจะเอาหลักการใหประชาชน
มสีวนรวมนีม้าใช ถาศกึษารฐัธรรมนญูป ๒๕๔๐ กจ็ะพบวาอํานาจกอต้ังองคกรทางการเมอืงสงูสดุซ่ึงเปน
ทีม่าของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เปนอาํนาจรวมกันระหวางพระมหากษัตริย รฐัสภา สภารางรัฐธรรมนูญ 
และประชาชน สวนรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ กระบวนการท่ีจดัทาํตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๙ แสดงใหเหน็วา
ผู มีอํานาจกอตั้งระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองซ่ึงเปนที่มาของรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ 
คอืพระมหากษตัรยิ ประชาชนและสภารางรฐัธรรมนญู โดยใหนาํรางรฐัธรรมนญูไปใหประชาชนออกเสยีง
เปนประชามติวารับหรือไมรับ จึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ผานการลงประชามติของประชาชน
 กลาวโดยสรุปก็คือวาในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือวาอํานาจกอตั้งระบอบการเมืองและองคกร
ทางการเมืองซึ่งแสดงออกดวยการใหรัฐธรรมนูญตองเปนของประชาชน ไมใชของสภาหรือของ
คณะบคุคล จงึตองมกีารลงประชามต ิรฐัธรรมนญูในคตปิระชาธปิไตยจงึเปนสญัญาประชาคมดวยเหตนุี้ 
เพราะจะเปนสัญญาประชาคมไดอยางไรถาผูมีอํานาจสูงสุดคือประชาชนไมใหความเห็นชอบ
 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
 เมือ่อาํนาจท่ีใหรฐัธรรมนูญไมใชอาํนาจนิตบิญัญตั ิเพราะอํานาจใหรฐัธรรมนูญเปนอํานาจกอตัง้
ระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองที่มีมากอนอํานาจนิติบัญญัติ และอยูเหนืออํานาจนิติบัญญัติ
ของรัฐสภาซ่ึงถูกกอตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ ในทางวิชาการก็ถือวาอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เปนอํานาจเปล่ียนแปลงองคกรและกระบวนการทางการเมืองท่ีรับมอบมาจากอํานาจสูงสุดในการ
กอตั้งองคกรทางการเมืองตั้งแตเริ่มแรกท่ีใหรัฐธรรมนูญอีกทอดหน่ึง เพราะฉะน้ันอํานาจแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ไมใชอํานาจนิติบัญญัติ แตเปนอํานาจที่แกไขไดแมกระทั่งองคประกอบของ
สภานิติบัญญัติ แกไดแมกระทั่งอํานาจของสภานิติบัญญัติ กระบวนการทํางานของสภานิติบัญญัติ 
เพราะฉะนัน้อาํนาจแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญในทางวชิาการถอืวาเปนอาํนาจสบืเน่ืองจากอาํนาจกอตัง้
องคกรทางการเมืองไมใชอํานาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายธรรมดา เมื่อไดหลักอยางน้ีแลว
กจ็ะพบหลกัตอไปวาในการตรารฐัธรรมนญูกด็ ีในการแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญก็ดเีขาจะไมใชองคกร
และกระบวนการเดยีวกบัการออกกฎหมายธรรมดา ตองมีองคกรพิเศษ มกีระบวนการพิเศษ และตองมี
กระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญดวย จะเห็นไดจากตัวอยางดังนี้
 รัฐธรรมนูญอเมริกัน ยอมใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดแตวาสมาชิกสภาคองเกรส
ตองลงคะแนนเสียงสองในสามเสนอแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญหรอืสภาคอนเวนช่ันของมลรัฐ ๕๐ มลรฐั
ลงคะแนนเสียงสองในสามใน ๕๐ มลรัฐเสนอมา เสร็จแลวเมื่อเปนรางรัฐธรรมนูญแลวตองเอา
รางรฐัธรรมนญูทีไ่ดมาจากสภาคองเกรสสองในสามหรือมลรฐัสองในสามไปใหมลรฐัออกเสียงใหสตัยาบนั 
การใหสตัยาบันนัน้ทาํโดยรัฐสภามลรัฐก็ไดหรือสภารางรัฐธรรมนูญทีเ่ลือกข้ึนมาเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะก็ได 
คนทีจ่ะตดัสนิใจวาใหใชรฐัสภาธรรมดาหรอืสภารางรฐัธรรมนญูคือสภาคองเกรส เพราะฉะน้ันการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของอเมริกาจึงไมใชการทํางาย ๆ 
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 รฐัธรรมนญูเบลเยีย่ม เม่ือสภาสองสภาใหความเหน็ชอบในรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิแลวสภา
ทั้งสองตองยุบโดยผลแหงรัฐธรรมนูญทันทีเลย พอเลือกเขามาใหมสภาทั้งสองมาประชุมดวยจํานวน
องคประชุมไมนอยกวาสองในสาม แลวก็ตองลงคะแนนเสียงดวยสองในสามใหแกไขแลวจึงนําข้ึน
ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายตอไป เหตุทีใ่หยบุสภาดวยเพราะการแกไขรฐัธรรมนูญเปนเรือ่งสาํคญัไมควร
จะใหผูแทนราษฎรทําตามลําพัง เรื่องสําคัญอยางนี้ตองใหอํานาจกลับไปหาประชาชนซึ่งเปนเจาของ
อํานาจสูงสุด และถาจะแกรัฐธรรมนูญแปลวาตัวเองตองพนตําแหนงดวย
 รัฐธรรมนูญเดนมารค ถารัฐบาลกับสภาเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทําราง
รฐัธรรมนญูเสรจ็ตองยบุสภาเหมอืนกนั เสรจ็แลวกส็ภาหลงัเลอืกตัง้กด็าํเนนิการพจิารณารางรฐัธรรมนญู
นัน้ได ถาเหน็ชอบตองสงไปออกเสยีงเปนประชามตภิายใน ๖ เดอืน ประชาชนดวยคะแนนเสยีงขางมาก
ของประชาชนที่มาลงคะแนนเสียงประชามติ ๔๐ เปอรเซ็นต เห็นชอบจึงนําขึ้นทูลเกลาถวาย
 ขอสังเกต เนื่องจากอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงเปนเรื่องสําคัญ การที่รัฐธรรมนูญป ๕๐ 
มาตรา ๒๙๑ ทีบ่ญัญตัเิรือ่งการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูไมไดเขยีนไวเลยวาการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู
ตองขอประชามติจึงไมถูกตอง ผูรางรัฐธรรมนูญป ๕๐ ยกรางรัฐธรรมนูญโดยไมมีตรรกะที่ถูกตองหรือ
ไมใชวิธีคิดที่เปนระบบ เพราะวาตัวรัฐธรรมนูญป ๕๐ ไปใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ แตพอ
ตอนแกมาตรา ๒๙๑ บอกวาใหสภาแกไดดวยคะแนนเสียงขางมากเกินครึ่งหนึ่ง ก็แปลวาใหผูแทน
มาแกสิ่งซึ่งเปนเจาของอํานาจสูงสุดกําหนดไวดวยตัวเองได

 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไทย
 รัฐธรรมนูญป ๕๐ มาตรา ๒๙๑ พูดถึงเร่ืองอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเอาไวมีทั้งส้ิน ๗ 
อนุมาตรา โดยบัญญัติรายละเอียดไววา
 ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมมาได ๓ ทาง คือ มาจากคณะรัฐมนตรีทางหนึ่ง มาจาก ส.ส. หนึ่งในหา 
จากส.ส. และส.ว. หนึ่งในหาของสองสภา หรือมาจากประชาชนผูมีสิทธิเลอืกตั้ง ๕๐,๐๐๐ คน
 การลงมติในการแกไขเพ่ิมเติมตองดําเนินการเปน ๓ วาระ วาระท่ีหนึ่งคือรับหลักการใหใชวิธี
เรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดเผยและตองไดคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา วาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมาก 
และวาระที่สามขั้นใหนําออกใชเปนรัฐธรรมนูญ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตอง
มีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา โดยรัฐธรรมนูญ
กําหนดเอาไวในมาตรา ๒๙๑ (๕) วาถาพิจารณาวาระที่สองเสร็จแลวจะพิจารณาวาระที่สามทันทีไมได
ตองทิ้งไว ๑๕ วัน แลวถึงมาลงคะแนนเสียงวาระสาม เหตุผลที่ตองทิ้งไว ๑๕ วันก็เพื่อใหไปไตรตรอง
กันใหดี และเพื่อใหประชาชนจะแสดงพลังกดดันวาทําไดหรือทําไมไดอยางไร แตขอใหสังเกตวา
มาตรา ๒๙๑ ไมไดใหสงกลับไปใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ ซึ่งนับเปนจุดบกพรองเพราะการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีประชาชนลงประชามติรับมา เพราะทายที่สุดควรตองกลับไปขอประชามติ
จากประชาชน และมาตรา ๒๙๑ (๗) วาเมื่อมีการลงมติแลวใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐, ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวก็คือพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย คือวาถาทรงยับยั้งก็ดี ไมพระราชทาน

P27-42.indd   31P27-42.indd   31 18/9/2555   9:07:1618/9/2555   9:07:16

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๕๓๒

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

คืนมาภายใน ๙๐ วันก็ดี ใหเรียกประชุมสภาทั้งสอง แลวถาสภาลงมติยืนยันดวยคะแนนเสียง
สองในสามก็ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมนั้นขึ้นทูลเกลาถวายอีกคร้ังหนึ่ง ถาทรงยับยั้งอีก
ก็ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยถือเสมือนหนึ่งวาทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
 ในปจจุบันมีปญหาวาหากญัตติที่ขอเสนอแกไขเพิ่มเติมน้ันไมไดเปนไปตามมาตรา ๒๙๑ (๑) 
วรรคสองคือมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมขุหรอืเปลีย่นแปลงรปูของรฐัจะทาํอยางไร ในเรือ่งน้ีมคีาํวนิจิฉยัเปนคาํสัง่ศาลรฐัธรรมนญู
ที ่๔/๒๕๕๔ ซึง่คณุสรุพงษ โตวิจกัษชยักลุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและคุณเรอืงไกร ลกีจิวฒันะ สมาชิก
วฒุสิภาและคณะเขาชือ่กนัมีจาํนวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของสมาชิกทีม่อียูทัง้สองสภาสงรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม ๒ ฉบับ วารางรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ นั้น มีกระบวนการแกไข
เพิม่เติมทีไ่มชอบดวยขอบงัคบัการประชมุรฐัสภาจงึไมชอบดวยรฐัธรรมนญูไปใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั
ตามมาตรา ๑๕๔ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการควบคุมรางกฎหมาย คือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
ใหความเห็นชอบแลว แตวานายกรัฐมนตรียังไมไดนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยวาขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ จึงเปนเรื่องตรง ๆ เปนเรื่องการสงใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติที่สภาพิจารณาเสร็จแลวแตนายกยังไมนําขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญตัเิกีย่วกบัการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูไวเปนการเฉพาะในหมวด ๑๕ มาตรา 
๒๙๑ โดยบัญญัติหลักเกณฑวิธีการตาม (๑) ถึง (๗) วาตองใหทําเปนญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
และเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มิใชทําเปนรางพระราชบัญญัติ ทั้งมาตรา ๒๙๑ (๗) ไดบัญญัติ
ใหนําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติเฉพาะมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับ
โดยอนโุลม ไมไดบญัญตัใิหนาํมาตรา ๑๕๔ ซึง่เปนบทบญัญตัวิาดวยการควบคุมการตราพระราชบัญญตัิ
ไมใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรวินิจฉัยมาใชบังคับ ดังนั้นเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติดังกลาวประกอบกันแลวกรณีตามคํารองน้ีจึงไมชอบดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
๑๕๔ วรรคหน่ึง (๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยได คําถามคือวันน้ีถาเปล่ียนคํารองแทนท่ีจะรอง
วาการพิจารณารางรัฐธรรมนูญไมไดเปนไปตามขอบังคับแตรองวาญัตติที่เสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนูญไมไดเปนไปตามขอบงัคบัแตรองวาญตัตทิีเ่สนอใหมกีารแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญน้ันเปนการ
เปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งตองหาม
ตามมาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ศาลจะรับหรือไม มีความเห็นวา ยังไมมีคําวินิจฉัยกรณีตาม ๒๙๑ (๑) 
วรรคสอง เพราะกรณีคําสั่ง ๔/๕๔ เปนเรื่องบอกวาไมชอบดวยขอบังคับและไมชอบดวยขอบังคับเรื่อง
ไมระบุเลขมาตราที่ตองการแก แตเรื่องที่ญัตติเปนการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุตองหามตาม ๒๙๑ (๑) วรรคสอง เปนเรือ่งใหญ และ
บังเอิญก็เกิดชองวางของกฎหมายเพราะวามาตรา ๒๙๑ ทั้ง ๗ วงเล็บไมไดบอกวาถากรณีมีปญหาวา
ญัตติแกไขเพิ่มเติมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐตามที่หามไวหรือไม ใครจะเปนผูวินิจฉัย ซึ่งเมื่อศึกษา
ในรฐัธรรมนูญป ๕๐ นี ้จะเหน็ไดวา เรือ่งท่ีเปนปญหาทางรัฐธรรมนูญมอียูเรือ่งเดียวเทาน้ันทีร่ฐัธรรมนญู
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โยนไปใหรัฐสภาคือประธานรัฐสภาและประธานกรรมาธิการเปนคนวินิจฉัย คือกรณีใดเปนกฎหมาย
การเงินหรือไม โดยมาตรา ๑๔๓ วรรคสามและวรรคสี่บอกวาใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการ
ประชุมรวมกันของประธานกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปนกรณีเดียวที่ให
ประธานสภาผูแทนและประธานกรรมาธกิารทกุคณะวนิจิฉยั แตเรือ่งอืน่ถงึแมเปนเรือ่งเลก็นอยอยางไร
ก็ตาม เชน
 ๑. การวินิจฉัยหลักการพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งกับหลักการพระราชบัญญัติที่เสนอใหมวา
หลักการเดียวกันหรือไมซึ่งไมใชเรื่องสําคัญมาก มาตรา ๑๔๙ วรรคสอง บอกวาใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกัน
กับหลักการของพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป
 ๒. กรณีมาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด ที่หาม ส.ส. ส.ว. หรือกรรมาธิการเสนอแปรญัตติหรือทําดวย
ประการใด ๆ ที่ทําให ส.ส. ส.ว. หรือกรรมาธิการมีสวนไดเสียโดยตรงหรือออมในการแปรญัตติแลว
ใชงบประมาณรายจายนั้น ซึ่งมาตรา ๑๖๘ วรรคหก หามไว ทีนี้มีปญหาวาการแปรญัตติดังกลาวทําให 
ส.ส. ส.ว. หรอืกรรมาธกิารมสีวนโดยตรงหรอืโดยออมในการใชงบประมาณรายจายหรอืไม มาตรา ๑๖๘ 
วรรคเจ็ดก็บอกวาใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายใน 
๗ วัน เพราะฉะนั้นเมื่อเปนกรณี มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึ่งเปนเรื่องใหญก็นาจะตองให
ศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉยั แตเมือ่ไมไดบญัญตัไิวตรง ๆ  กต็องอาศยัการเทยีบบทกฎหมายใกลเคยีงอยางยิง่ 
เรื่องนี้ก็เปนปญหาที่อยากฝากนักศึกษาไปคิดเพราะเปนปญหาของบานเมืองเราในปจจุบัน
 การควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ
 ระบบการควบคุมกฎหมายไมให ขัดรัฐธรรมนูญซ่ึงมีเฉพาะในประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณอักษรเปนกฎหมายสูงสุด เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไทย ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน ซึ่งไมได
ถือวารัฐสภาสูงสุดเหมือนประเทศอังกฤษ เมื่อรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดนอกจากการตรายาก 
การแกไขเพิ่มเติมยากแลว องคกรทั้งหลายจะทําการใหขัดรัฐธรรมนูญไมได จึงตองมีกระบวนการและ
องคการท่ีควบคุมกฎหมายและการกระทําอ่ืน ๆ  ไมใหขดัรฐัธรรมนูญ ซึง่จะพูดถงึกนัเฉพาะการควบคุม
กฎหมายไมใหขดัรัฐธรรมนญูซึง่เปนอาํนาจของศาลรฐัธรรมนญู แตความจรงิการควบคมุการกระทาํอืน่ ๆ  
ไมใหขดัรฐัธรรมนญูกย็งัม ีเชน การควบคมุกฎทีฝ่ายปกครองออกไมใหขดัรฐัธรรมนูญ พระราชกฤษฎกีา
ไมใหขัดรัฐธรรมนูญ กฎกระทรวงไมใหขัดรัฐธรรมนูญ แตไมใชอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเปนอํานาจ
ศาลปกครอง ตามมาตรา ๒๔๕ (๒)
 เรื่องการควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญนี้มี ๒ ประเด็นหลัก คือ
 ๑. เรื่ององคกรที่ควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ
 ๒. ระยะเวลาท่ีเขาใชในการควบคุมวาจะควบคุม กอนกฎหมายประกาศใชหรือควบคุมเม่ือ
กฎหมายออกมาประกาศใชแลว
 องคกรที่จะควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ มีอยู ๓ ระบบ คือ
 ระบบท่ี ๑ รฐัสภาเปนผูควบคมุกฎหมายไมใหขดัรฐัธรรมนูญ ระบบนีใ้ชอยูในฝรัง่เศสเพราะวา
ในประเทศนัน้มแีนวความคดิวาอาํนาจอธปิไตยเปนของปวงชนและเมือ่ปวงชนแสดงออกซึง่เจตนารมณ
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รวมกนัของปวงชนโดยการออกกฎหมายแลว คนทีจ่ะวินจิฉยักค็อืตวัปวงชนเองหรือรฐัสภาผูแทนปวงชน 
แปลวาหลกันีใ้นฝร่ังเศสกย็อมรบัหลกัความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนูญวากฎหมายอืน่จะมาขดั
ไมไดแตเมือ่ออกกฎหมายเองหรือผูแทนราษฎรทีอ่อกกฎหมายนัน่เอง ถาเขาออกกฎหมายมาก็แสดงวา
เขาวนิจิฉยัแลววาไมขดั เพราะฉะนัน้ระบบคดิแบบนีท้าํใหระบบการควบคมุกฎหมายไมใหขดัรฐัธรรมนญู
ของฝร่ังเศสจึงใชรัฐสภาเปนผูวินิจฉัยมารอยกวาป ซึ่งในระบบแบบน้ีก็ไมมีกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
เพราะการทีน่าํอาํนาจในการวนิจิฉยัวากฎหมายใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูมาใหคนออกกฎหมายเอง
เปนผูวินิจฉัยเทากับทําใหหลักที่วารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดกฎหมายธรรมดาขัดหรือแยงไมได
เปนเพยีงทฤษฎเีทานัน้ไมมทีางเกดิผลขึน้ไดในความเปนจรงิเน่ืองจากคนออกกฎหมายไมมทีางจะบอกวา
สิ่งที่ตัวออกขัดรัฐธรรมนูญเปนอันขาด แตอาจารยปรีดี  พนมยงค ตอนทานเขียนรัฐธรรมนูญป ๒๔๗๕ 
ทานก็ไปเอาของฝรั่งเศสมา กําหนดไวในมาตรา ๖๑, ๖๒ วาสภาผูแทนราษฎรทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาด
ในการตีความรัฐธรรมนูญโดยมีเจตนาเหมือนฝร่ังเศสวาถาจะตองวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญ
คนวินจิฉยัคอืสภาผูแทนราษฎร แตจะเห็นไดวาศาลฎีกาในคดีอาชญากรสงครามท่ี ๑/๒๔๘๙ ไมถือตามน้ี
 ระบบที่ ๒ ระบบที่ศาลยุติธรรมเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยเปนระบบของอเมริกา สืบเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญอเมริกัน ป ๑๗๘๗ บอกไวชัดเลยวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด แตรัฐธรรมนูญ
ไมไดบอกไววาใครจะเปนคนวินิจฉัยวากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ คดีแรกที่ศาลอเมริกันตัดสินแลว
เปนตนเคาของการควบคมุกฎหมายไมใหขดัรฐัธรรมนญูตอมาทัว่โลกคอื คดีมาเบอร่ี – เมดิสนั ป ๑๘๐๓ 
ทีต่ดัสนิวาศาลยตุธิรรมมอีาํนาจควบคมุกฎหมายไมใหขดัรฐัธรรมนญู ขอเท็จจริงในคดนีีม้วีาในป ๑๘๐๑ 
ประธานาธิบดีจอหน อาดัมซึ่งเปนประธานาธิบดีแลวสมัยหน่ึงจะลงแขงเปนสมัยที่สอง ปรากฏวา
คนทีล่งแขงดวยคอืโธมสั เจฟเฟอสนั ซึง่เปนคนรางคาํประกาศเอกราชของอเมรกินัและเปนทตูอเมรกินั
ในฝรั่งเศส ปรากฏวาอาดัมแพเลือกตั้ง ในคืนสุดทายกอนพนจากตําแหนงอาดัมลงนามตั้งผูพิพากษา
หลายคน คนหน่ึงชื่อนายมาเบอร่ีเปนผูพิพากษาของกรุงวอชิงตันดีซี แตตามกฎหมายคําสั่งแตงตั้ง
ผูพพิากษาจะมีผลตอเมือ่ไดมกีารสงคาํสัง่นัน้ไปถึงตวัผูถกูแตงตัง้แลว แมอาดมัลงนามแลวในคืนสดุทาย
แตคําสั่งจํานวนหนึ่งยังไมออกจากทําเนียบขาวไปยังตัวคนที่ไดรับแตงตั้งเปนผู พิพากษารวมทั้ง
นายมาเบอร่ีดวย เจฟเฟอสันซึ่งเขามาดํารงตําแหนงและเขามาในทําเนียบขาวเห็นวาคําสั่งยังไมสง
ก็สั่งไปท่ีนายเมดิสันวาอยาสงคําสั่งต้ังน้ีใหใคร นายมาเบอร่ีไมไดรับคําสั่งต้ังก็เปนผูพิพากษาไมได
จึงมาฟองศาลฎีกาในฐานะที่เปนศาลแรกและศาลสุดทาย ประธานศาลฎีกาอเมริกาเวลานั้นคือ 
จอหน มาแชล กห็ยบิคดนีีข้ึน้มาตดัสนิแลวก็พบวาพระราชบญัญตัติลุาการ ป ๑๗๘๙ บอกวาถาเกดิคดขีึน้
ทีเ่กีย่วกบัอาํนาจของฝายบรหิารใหศาลสามารถออกหมายบงัคบัฝายบรหิารได และรฐัธรรมนญูอเมรกินั
มาตรา ๒ หมวด ๓ บอกวาศาลฎีกาอเมริกาจะมีอํานาจพิจารณาคดีเปนศาลแรกและศาลสุดทายคือ
ศาลเดียวเฉพาะคดีที่รัฐหรือเจาหนาท่ีทางการทูตเปนคูความเทานั้น แตกรณีนี้คนถูกฟองไมใชรัฐ 
ไมใชเจาหนาที่การทูตแตฟองไดตามพระราชบัญญัติตุลาการ ป ๑๗๘๙ ศาลฎีกาอานรัฐธรรมนูญกับ
อานพระราชบญัญตัติลุาการแลวกเ็หน็วาพระราชบญัญตัติลุาการขดักับรฐัธรรมนญูเพราอาํนาจศาลฎกีา
ในฐานะท่ีเปนศาลแรกและศาลสุดทายจะมีเฉพาะในกรณีที่สหรัฐอเมริกาหรือเจาหนาที่ทางการทูต
ถูกฟอง ศาลฎีกาวินิจฉัยวารัฐธรรมนูญอเมริกันบัญญัติวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของแผนดิน
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เมือ่รฐัธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสดุของแผนดนิแลวกฎหมายอ่ืนจะมาขัดหรือแยงกบัรฐัธรรมนูญก็ไมได 
และเม่ือศาลเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอรรถคดีใชกฎหมายบังคับแกกรณีตาง ๆ เพื่อตัดสินคด ี
ศาลก็มหีนาทีท่ีจ่ะตองตรวจสอบและตีความและวินิจฉยัวาอะไรคือกฎหมายท่ีจะนํามาบังคบัใชกบัคดไีด
เมือ่กฎหมายท่ีศาลจะนาํมาใชบงัคับแกคดไีปขดัรฐัธรรมนูญแลวรฐัธรรมนูญบญัญตัไิวชดัวารฐัธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุดของแผนดนิกจ็าํเปนอยูเองท่ีศาลจะตองไมใชกฎหมายน้ันบงัคบัแกคดถีาศาลเห็นวา
กฎหมายน้ันขัดรัฐธรรมนูญเพราะมิฉะน้ันบทบัญญัติที่วารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของแผนดิน
กจ็ะไรความหมาย พอศาลวางหลกัอยางนีศ้าลกว็นิจิฉยัตอไปวาการทีน่ายมาเบอรีอ่าศยัพระราชบญัญตัิ
ตุลาการป ๑๗๘๙ ที่ใหศาลสูงสุดคือศาลฎีกามีอํานาจออกหมายบังคับใหฝายบริหารกระทําการใดได 
พระราชบัญญัติดังกลาวจึงขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอเมริกันหมวด ๓ มาตรา ๒ ซึ่งบัญญัติให
ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาคดีเปนคดีเปนศาลแรกและศาลสุดทายเฉพาะคดีที่รัฐหรือเจาหนาที่
ทางการทูตเปนคูความเทานัน้ เพราะฉะน้ันการทีพ่ระราชบัญญตัติลุาการป ๑๗๘๙ กาํหนดใหศาลฎีกา
สามารถออกหมายบังคับแกฝายบริหารไดจึงขัดรัฐธรรมนูญหมวด ๓ มาตรา ๒ และพิพากษายกฟอง 
หลังจากนั้นสภามีความพยายามจะถอดถอนศาลฎีกาอเมริกาในชวงนั้นเปนเหตุใหมีศาลฎีกาอเมริกา
ตัง้แตตดัสนิคดีนีใ้นป ๑๘๐๓ แลวทิง้ระยะเวลาไวนานเกือบ ๑๐ ปไมเคยวินจิฉยัวากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
อีกระยะหนึ่งจนกระทั่งเรื่องซาหายไป แตบรรทัดฐานนี้กลายเปนบรรทัดฐานใหศาลอเมริกาและ
ศาลทั่วโลกยึดถือเปนหลักตอมาวาถารัฐธรรมนูญไมไดกําหนดวาองคกรที่วินิจฉัยวากฎหมายใด
ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญไวเปนการเฉพาะแลว ศาลยุติธรรมน้ันเองจะเปนผูวินิจฉัยวากฎหมายใด
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รวมมาถึงคําพิพากษาคดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ ของไทยดวย
 สาระสําคัญของระบบน้ีมีดังตอไปนี้
 ๑. ผูมีสิทธิในการเร่ิมคดีคือคูความซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียจะเปนโจทกหรือจําเลยก็ยกขึ้นไดทั้งนั้น
 ๒. เม่ือคูความยกวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญก็ตองยกในคดีที่ตัวเองเปนคูความ
จงึอาศยัขอเทจ็จรงิของคดนีัน้เปนฐานในการใหศาลวนิจิฉยัวาขดัหรอืแยงรฐัธรรมนญู เราจงึเรยีกระบบ
การควบคุมประเภทนี้วาการควบคุมที่เปนรูปธรรม คือการที่อาศัยขอเท็จจริงในคดีซึ่งเปนสถานะ
ของโจทกจาํเลยมาพจิารณาคูกบักฎหมายทีกํ่าลงัจะใชอยูกับโจทกจําเลยเพือ่รบัรองสทิธหินาทีข่องโจทก
จําเลยนั้นวาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม ตางจากกรณีที่ยกขึ้นมาเฉย ๆ วากฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญ
โดยผูตรวจการแผนดินโดยกรณีตามมาตรา ๑๔๑ เชน การสงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไปใหศาล
ตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญเปนกรณีไมมีขอเท็จจริงอะไรเลย เปนการนําตัวบทพระราชบัญญัติ
มาเทียบกับตัวบทรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรียกวาเปนการควบคุมที่เปนนามธรรม
 ๓. การใหศาลยุติธรรมเปนผูพิจารณาวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ คนยก
อาจจะเปนคูความยกก็ไดหรือศาลอาจจะเห็นเองก็ได และถาศาลเห็นเองศาลไมตองรอใหคูความยก 
เพราะปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนปญหาเก่ียวกับความสงบเรียบรอย
ของประชาชนอยางยิ่งซึ่งศาลไทยยกขึ้นเองไดตามหลักใน ป.วิ.พ. ศาลอเมริกาก็ยกขึ้นเองได และ
สามารถยกขึ้นไดทุกชั้นศาล ในศาลชั้นตนก็ได ศาลอุทธรณก็ได ศาลฎีกาก็ได จึงเปนที่มาของหลัก
ที่วาเมื่อใชศาลยุติธรรมเปนผูควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญเปนการกระจายอํานาจการควบคุม 
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กระจายไปอยูที่คูความใหยกขึ้น กระจายไปอยูที่ศาลชั้นตน กระจายไปอยูที่ศาลอุทธรณ กระจายไป
อยูที่ศาลฎีกา ขอดีก็คือยกในศาลไหนก็ได แตขอเสียคือเกิดความยุงยากเพราะกฎหมายฉบับเดียวกัน
ยกในศาลหลายศาลซึง่อาจวนิจิฉยัขดักนัไมวาจะศาลชัน้เดยีวกนัหรอืตางชัน้กนัทาํใหเกิดความไมแนนอน

 ๔. ผลของคําวินจิฉยัวากฎหมายใดขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญทีเ่ปนคาํพพิากษาของศาลยุตธิรรม
มีผลดังนี้
  ๔.๑ ผกูพนัเฉพาะคูความ คอื ศาลปฏเิสธไมนาํกฎหมายนัน้มาใชบงัคบัในคดทีีม่กีารยกปญหา
นีข้ึน้วนิจิฉยัแตกฎหมายน้ันกย็งัอยูเพราะผลของคําวินจิฉยัผกูพนัเฉพาะคูความในคดีมาเบอร่ี – เมดิสนั 
ถาเอากฎหมายนั้นไปใชบังคับ
  ๔.๒ มีผลยอนหลังเพราะคําพิพากษาของศาลยุติธรรมนั้นรับรองสิทธิหนาที่ของคูความ และ
สทิธหินาทีข่องคูความนัน้ไมไดมใีนวนัทีศ่าลพพิากษา เพราะฉะนัน้คาํพพิากษาของศาลยตุธิรรมเปนการ
รับรองสิทธิหรือหนาที่ของคูความท่ีมีอยูกอน ปญหาท่ีวากฎหมายขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญจึงมีปญหา
ยอนหลังได แลวเราจะไดเห็นในคําพิพากษาสองฉบับของศาลไทยเหมือนกับคําพิพากษาของศาลฎีกา
อเมริกาคือ คําพิพากษาฎกีาที่ ๗๖๖/๒๕๓๕ กับ ๙๑๒-๙๑๓/๒๕๓๖

 คาํพพิากษาฎกีาที ่๗๖๖/๒๕๓๕ ศาลฎกีา วนิจิฉยัวา ตองดรูฐัธรรมนูญในเวลาท่ีกฎหมายเวนคืน
ป ๙๖ ซึ่งออกใชป ๙๗ ไดแก รัฐธรรมนูญ ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม ๒๔๙๕ ที่ใชอยูในขณะนั้น ไมใชดู
รัฐธรรมนูญท่ีใชอยูในขณะวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเม่ือขัดรัฐธรรมนูญในป ๙๗ แมตอมารัฐธรรมนูญนั้น
ถูกเลิกในป ๒๕๐๐ แลวก็ยังถือวาขัดรัฐธรรมนูญ
 คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๑๒-๙๑๓/๒๕๓๖ ในคดียึดทรัพยของคณะรัฐมนตรีทานพลเอกชาติชาย 
โดยประกาศ รสช. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ รสช. ยึดอํานาจเลิกรัฐธรรมนูญป ๓๔ พอเลิก
รฐัธรรมนูญแลวไมมรีฐัธรรมนูญใช ประกาศ รสช. เปนกฎหมายโดย รสช. คอื พลเอกสุนทร  คงสมพงษ 
ประธาน รสช. ลงชื่อก็เปนกฎหมาย ตอมาก็ออกประกาศ รสช. ฉบับที่ ๒๖ ใหยึดและอายัดทรัพย
คณะรฐัมนตรพีลเอกชาตชิายจาํนวนหนึง่โดยถอืวาทจุริตหรอืรํา่รวยผดิปกต ิตอมาธรรมนญูการปกครอง
ราชอาณาจกัรป ๓๔ ออกวนัท่ี ๑ มนีาคม ๒๕๓๔ พอใชธรรมนญูการปกครอง ระหวางมสีภานติบิญัญัติ
ก็ไปออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม รสช. ฉบับที่ ๒๖ แทนท่ีจะใหมีกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
คณะเดียวและวินิจฉัยยึดไดเลยก็ไปออกพระราชบัญญัติแกไขวาคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
มีหนาที่ที่จะอายัดเทานั้น และจะยึดไดคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินตองไปฟองศาล ใหศาลแพง
เปนคนไตสวน ศาลฎีกาเปนผูตัดสินวานักการเมืองเหลาน้ีรํ่ารวยผิดปกติหรือไม ปรากฏวาระหวางที่
ใชธรรมนูญการปกครองมีการออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถาวรเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๓๔ ในรัฐธรรมนูญถาวรน้ีกําหนดวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อคดีมาถึงศาลฎีกา คุณเสนาะ  เทียนทอง ขอใหศาลฎีกาวินิจฉัย
ขอกฎหมายเบือ้งตนวาประกาศ รสช. ขดัรฐัธรรมนญูหรอืไมตาม ป.ว.ิพ. กอนจะไตสวนวารํา่รวยผดิปกติ
หรอืไม กม็ปีญหาวาใครเปนผูวนิจิฉยั เพราะตอนทีต่ดัสนิป ๒๕๓๖ รฐัธรรมนญูถาวรใชบงัคบัแลวตัง้แต
วนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๓๔ แลวในรฐัธรรมนญูถาวรน้ันมคีณะตลุาการรัฐธรรมนญูแลว ศาลฎกีาวนิจิฉยัวา 
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ถาการวนิจิฉยัวาประกาศ รสช. ขดัตอรฐัธรรมนญูถาวรคอืรฐัธรรมนญูป ๒๕๓๔ นี ้ผูวนิจิฉยัคอืตลุาการ
รัฐธรรมนูญ แตคดีนี้กําลังจะวินิจฉัยวาประกาศ รสช. ขัดตอธรรมนูญการปกครอง เมื่อขัดตอธรรมนูญ
การปกครองไมใชรัฐธรรมนูญนี้ตามรัฐธรรมนูญถาวรก็ไมใชอํานาจตุลาการรัฐธรรมนูญแตเปนอํานาจ
ของศาลยตุธิรรม แลววินจิฉยัวา คณะกรรมการตรวจสอบทรพัยสนิเปนคณะบคุคลทีไ่มใชศาล ประกาศ 
รสช. ใหทําหนาที่อยางศาลก็เปนการริบทรัพยทางอาญายอนหลัง จึงเปนกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ

 ขอสงัเกต ในคดนีีศ้าลฎกีาบอกวาอํานาจทีจ่ะพจิารณาวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายใดขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญนั้นเปนอํานาจของศาลยุติธรรมเวนแตรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหเปนองคกรอื่น และ
บรรทัดฐานท่ีวาตองดูยอนไปวันกฎหมายออกนั้นใชไมไดแลวในเวลาน้ีเพราะวาศาลรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๕๒ ไมไดวนิจิฉยัวากฎหมายขดัรฐัธรรมนญูยอนหลงัไปในวนัออกกฎหมาย โดยการวนิจิฉยัวา
กฎหมายใดขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญใหดูรัฐธรรมนูญในวันที่วินิจฉัย

 ระบบที่ ๓  ใชองคกรพิเศษ คือใชตุลาการรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย
 ผูทีค่ดิเร่ืองน้ีเปนคนแรกคือ Hans Kelsen นกัปรัชญากฎหมายชาวออสเตรียซึง่เสนอวา ระบบท่ีให
ศาลยตุธิรรมควบคมุกฎหมายไมใหขดัรฐัธรรมนญูนัน้มจีดุออนหลายประการ คอื เปนการกระจายอํานาจ
ในการวินิจฉัยทําใหเกิดความไมแนนอน มีผลผูกพันเฉพาะคูความในคดีและมีผลยอนหลัง
 Kelsen จึงเสนอวาควรจะมีองคกรพิเศษขึ้นที่เรียกวาศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ
เพื่อรวมศูนยคือศาลอื่นหรือองคกรอ่ืนไมมีสิทธิวินิจฉัยและเมื่อวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญ
แลวมีผลผูกพันอื่นทั้งหมดและทําใหกฎหมายส้ินผลหรือถูกยกเลิกไปเลย นี่จึงเปนที่มาของการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเปนศาลแรกของโลกในรัฐธรรมนูญออสเตรีย ป ๑๙๒๐ โดยไดมีการจัดตั้ง
ศาลรฐัธรรมนญูข้ึนเพือ่ทาํหนาท่ีพจิารณาวากฎหมายทีส่ภาตราขึน้ขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนญู แลวตอมา
ในรัฐธรรมนูญออสเตรียป ๑๙๕๕ ก็บัญญัติใหมีศาลรัฐธรรมนูญข้ึนมาอีก แลวระบบศาลรัฐธรรมนูญ
ก็แพรหลายไปท่ัวโลก ไปถึงเยอรมันตกทอดมาถึงไทยในปจจุบันน้ี ฝรั่งเศสก็มีการต้ังคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญขึ้นมาในป ๑๙๕๘ แตระบบฝรั่งเศสตางจากระบบออสเตรีย ระบบเยอรมันและระบบไทย 
ตรงท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสจะวินจิฉยัไดเฉพาะรางกฎหมายท่ียงัไมประกาศใช ถาประกาศใช
แลวไมมีอํานาจ เพราะเขาถือวาเปนการแสดงออกเรื่องเจตจํานงรวมกันของปวงชนแลว
 สรุป  องคกรที่ทําหนาที่วินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้นมีอยู ๓ ประเภท 
 ประเภทที ่๑ คอืรฐัสภาวนิจิฉยัเองซึง่ระบบนีเ้วลานีใ้ชนอยมากแทบจะไมเหลอืกนัแลว ระบบทีใ่ช
กนัอยูทัว่ไปม ี๒ ระบบเทานัน้ คอืระบบทีใ่หศาลยตุธิรรมวนิจิฉยัไดแกประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศ
ที่ใชภาษาอังกฤษทั้งหลายเชน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
ที่ไดรับอิทธิพลจากระบบศาลเดี่ยวของอังกฤษ ของอเมริกา เชน ญี่ปุน ศาลฎีกาก็มีอํานาจวินิจฉัยวา
กฎหมายขดัตอรฐัธรรมนญูหรอืไมดวย ไทยเองก็เคยใชระบบน้ี กบัระบบทีใ่ชศาลรฐัธรรมนญูหรอืองคกร
พเิศษวินจิฉยั ระบบน้ีสวนใหญใชในยโุรปเวลาน้ี เชน ออสเตรีย เยอรมัน อติาล ีเกาหลีและประเทศไทย 
เหลานี้เปนตน
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ศาลรฐัธรรมนูญออสเตรเลีย ประกอบไปดวยประธานศาลรฐัธรรมนญู รองประธานศาลรฐัธรรมนญู
และผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ๑๒ คน แลวก็มีผูพิพากษาสํารอง ๖ คน เพื่อที่วาผูพิพากษา ๑๒ คน 
คนใดตายหรือลาออกจะไดไมตองเลือกใหม ที่มาก็คือใหประธานาธิบดีเปนผูแตงต้ังโดยการเสนอ
ของรัฐบาลและรัฐสภา กําหนดคุณสมบัติผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญตองสําเร็จการศึกษานิติศาสตร 
รัฐศาสตร มีประสบการณมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป แลวก็จะเปนสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรีไมได จะเปน
เจาหนาท่ีพรรคการเมืองไมได วาระศาลรัฐธรรมนูญออสเตรเลียยาวมากคือ ๑๒ ป เปนไดวาระเดียว
และเปนอกีไมได อายตุองไมเกนิ ๗๐ ป อาํนาจหนาทีค่อืวนิจิฉยัวากฎหมายใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู 
ถาศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองสูงสุดรองขอ
 ศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส เขาใชคําวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยตุลาการ
ในตาํแหนงคอือดตีประธานาธิบดทีกุคน ตรงน้ีเองท่ีทาํใหมลีกัษณะคลายองคกรทางการเมือง เดมิในอดีต
ประธานาธิบดีไมเคยไปนั่งเปนตุลาการรัฐธรรมนูญตั้งแตป ๑๙๕๘ จนกระทั่งป ๑๙๘๒ สามสิบกวาป
ไมมกีารท่ีอดตีประธานาธิบดไีปนัง่เปนตลุาการรัฐธรรมนูญ จนกระท่ังเร่ิมทีป่ระธานาธิบดจีสิกาเดสแตรง
เขาไปเปน หลงัจากนัน้อดตีประธานาธิบดฝีรัง่เศสทกุคนก็ทยอยเขาไปน่ังรวมท้ังประธานาธิบดทีีถ่กูฟอง
คดคีอรปัชัน่ดวย ทาํใหตลุาการรัฐธรรมนูญฝรัง่เศสไมมลีกัษณะเปนศาลเทาไหร และตลุาการรัฐธรรมนูญ
ทีม่าจากการแตงตัง้ ๙ คน โดยประธานาธบิดแีตงตัง้มาเลย ๓ คน ประธานสภาผูแทนแตงตัง้ ๓ คน ประธาน
วุฒิสภาแตงตั้ง ๓ คน วาระการดํารงตําแหนง ๙ ป อํานาจหนาที่ก็คือควบคุมกฎหมายกอนประกาศใช
โดยรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับขอบังคับการประชุมสภาตองสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยทุกฉบับ ซึ่งเราก็นําระบบการควบคุมกอนประกาศใชมาจากฝร่ังเศสมาเขียนครั้งแรก
ในประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญป ๒๕๑๗ แลวก็เขียนเร่ือยมาจนกระท่ังมาถึงทุกวันนี้ในป ๒๕๕๐ 
ปรากฏอยูในมาตรา ๑๕๔ เปนตน แตเราเอามาบางสวน โดยมาตรา ๑๔๑ บัญญัติวา ถาเปนราง
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูซึง่อยูในมาตรา ๑๓๘ และ ๑๓๙ ราง พอสภาพจิารณาเสร็จตองสง
ใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัความชอบดวยรฐัธรรมนูญทนัท ีแตขอบงัคบัการประชุมสภาตองสง
เหมือนกัน แตของเราพูดไวในมาตรา ๑๕๔ วาจะสงตอเมื่อ ส.ส.  ส.ว. หรือนายกรัฐมนตรีสงใหวินิจฉัย 
สวนรางพระราชบัญญัติธรรมดาของฝร่ังเศสจะสงใหวินิจฉัยไดก็ตอเม่ือสภาเห็นชอบแลวกฎหมาย
ยงัไมไดประกาศใช ประธานาธบิด ีนายกรฐัมนตร ีประธานสภาผูแทน ประธานวฒุสิภาหรอื ส.ส. ๖๐ คน  
ส.ว. ๖๐ คน รองขอ แลวนอกจากนั้นตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสก็ยังมีอํานาจหนาที่อยางอื่นอีก
คือตั้งแตป ๒๕๕๑ มีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสใหศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด
สงพระราชบัญญตัทิีป่ระกาศใชแลวไปใหตลุาการรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัไดวาบทบัญญตัแิหงกฎหมายใดน้ัน
ขัดตอสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว มีขอสังเกตวา กรณีเหมือนของเราแคบกวาเราเพราะ
ประชาชนฟองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสไมได คนท่ีจะสงคดีใหไดเหมือนของออสเตรีย
คือศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดเทาน้ัน และประเด็นที่จะวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยง
รัฐธรรมนูญไดในฝร่ังเศส คือเฉพาะกฎหมายน้ันขัดตอสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง แปลวา
ถากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องอื่นสงไมได
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน เปนศาลเหมือนของออสเตรีย ประกอบดวยองคคณะ ๒ คณะ 
องคคณะละ ๘ คน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมี ๑๖ คน ๒ องคคณะน้ี ๔ คน จะตองไดรับ
การแตงต้ังจากสภาผูแทนราษฎรแหงสหพนัธ อกี ๔ คน มาจากวุฒสิภา เปนสภาท่ีเปนตัวแทนของมลรัฐ 
สมาชกิสภาไมไดมาจากการเลอืกตัง้มาจากการทีม่ลรฐัสงใครมากไ็ดมานัง่เปนสมาชกิ ในทัง้ ๒ องคคณะนี้
จะตองเลือกผูพิพากษาศาลสูงสุดของเยอรมันมาในองคคณะ ๘ คน อยางนอย ๓ ใน ๘ คน ตองมาจาก
ศาลสูงสุดซึง่ในเยอรมันมีระบบศาลสูงสดุคอื ศาลยุตธิรรม ศาลปกครองสูงสดุ ศาลแรงงานสูงสดุ ศาลสังคม
สูงสุด วาระดํารงตําแหนง ๑๒ ป อํานาจหนาที่ก็จะตรวจสอบควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ 
ประชาชนฟองตรงไดในศาลรฐัธรรมนญูเยอรมนัวากฎหมายขดัรฐัธรรมนญูไปละเมดิสทิธพิืน้ฐานของตวั 
เพยีงแตวาตองไปใชสิทธิทางอ่ืนใหหมดเสียกอน ซึง่เปนทีม่าของมาตรา ๒๑๒ ของรฐัธรรมนญู ป ๕๐ 
 ระยะเวลาที่ควบคุม
 โดยทัว่ไปเกอืบจะทัง้หมดเปนการควบคมุกฎหมายทีป่ระกาศใชแลวไมใหขดัรฐัธรรมนญู ระบบของ
ศาลยุติธรรมจะไปคุมรางกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ ถาศาลยุติธรรมเปนผูควบคุมกฎหมายไมใหขัด
รัฐธรรมนูญตองเปนกฎหมายท่ีประกาศใชแลวเทานั้น แตก็มีระบบควบคุมที่ควบคุมกอนประกาศใช 
ระบบนี้คือระบบทําแทงกฎหมายเปนระบบที่ฝรั่งเศสคิดขึ้นในรัฐธรรมนูญป ๑๙๕๘ แลวประเทศไทย
ก็เอามาใชตามในรัฐธรรมนูญป ๑๗ และในรัฐธรรมนูญป ๕๐ ก็มีอยูในมาตรา ๑๔๑ กับ ๑๕๔ แตวา
สังเกตดูใหดีวา การควบคุมรางกายไมใหขัดรัฐธรรมนูญน้ันตองใหสภาพิจารณาแลวเห็นชอบกอน 
เพราะหากยงัไมเหน็ชอบกย็งัไมแนนอนวาสภาเขาจะแกยงัไง แกไปแกมาอาจจะไมขดักไ็ด เพราะฉะนัน้
การจะสงรางกฎหมายไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดของฝร่ังเศสและของไทยเหมือนกันคือจะมีเวลา
ชวงส้ัน ๆ เทานั้น คือชวงเวลาจากสภาเห็นชอบแลวทั้งสองสภาแตยังไมมีการประกาศใช ของเรา
สั้นกวาของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสบอกสภาทั้งสองสภาเห็นชอบแลวประธานาธิบดียังไมไดลงนามประกาศใช 
แตของเราบอกวาสภาเหน็ชอบแลว แลวนายกฯ ยงัไมไดนาํขึน้ทลูเกลาแปลวาถานายกฯ นาํขึน้ทลูเกลา
แลวสงตามมาตรา ๑๕๔ ไมได
 การควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
 ของไทยเร่ิมตนในป ๒๕๗๕ ทีอ่าจารยปรดีเีปนคนมีสวนในการรางโดยไปนําเอาของฝร่ังเศสมาไว
ในรัฐธรรมนูญ ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ มาตรา ๖๑ บัญญัติวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใด ๆ 
มีขอความขัดหรือแยงแกรัฐธรรมนูญนี้ ทานวาบทบัญญัตินั้น ๆ เปนโมฆะ นี่คือหลักความเปน
กฎหมายสงูสุดของรฐัธรรมนญู แลวกบ็ญัญตัไิวในมาตรา ๖๒ วา ทานวาสภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไว
ซึง่สทิธเิดด็ขาดในการตคีวามแหงรฐัธรรมนญูนี ้คอืไปเอาหลกัของฝรัง่เศสมาชดัเจนวาผูรางรฐัธรรมนญู
ป ๒๔๗๕ ตองการใหสภาเปนผูวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ก็ใชอยางน้ีมาเร่ือย
จนกระทั่งเกิดคดีสําคัญคดีหนึ่งคือคดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ 

 คดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ เปนคดีที่เกิดหลังสงครามโลก โดยเมื่อญี่ปุนบุกเมืองไทย
ป ๒๔๘๕ จอมพล ป. ก็เลยตกบันไดพลอยโจรเขารวมกับญี่ปุนประกาศสงครามกับพันธมิตรซึ่งมี
อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เขารวมกับญี่ปุน แลวปรากฏวาญี่ปุนแพสงคราม ญี่ปุนก็ถูกดําเนินคดี 
เยอรมนักถ็กูดาํเนนิคดโีดยการตัง้ศาลอาชญากรสงคราม เยอรมนัถกูจบัขึน้ศาลอาชญากรทีน่แูลมเบริก 
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ศาลอาชญากรสงครามอีกแหงหนึ่งอยูที่โตเกียว อีกแหงหน่ึงอยูที่สิงคโปร จอมพล ป. อยูในขาย
ที่สัมพันธมิตรตองการจะขอไปขึ้นศาลอาชญากรสงครามที่สิงคโปร เมื่อญี่ปุนแพก็ตองเปลี่ยนรัฐบาล
ไทยดวย และบุคคลทีไ่ดเปนนายกรัฐมนตรีในวนันัน้คือ ม.ร.ว. เสนยี ปราโมช ซึง่เปนทูตไทยในอเมริกา
และเปนเสรีไทยท่ีไมยอมประกาศสงครามกับอเมริกา โดยรวมกับอาจารยปรดี ีพนมยงค ซึง่เปนเสรีไทย
ในเมืองไทย อาจารยปรีดีก็เห็นวาถาจะแกไขปญหาเรื่องไทยแพสงครามรวมกับญี่ปุนใหไดก็ตองให 
ม.ร.ว. เสนีย  ตอนนั้นอายุนอยที่สุดในประวัติศาสตรของประเทศไทยคืออายุ ๔๐ ป ม.ร.ว. เสนีย 
เปนนักกฎหมายใหญ ทานเปนเนติบัณฑิตอังกฤษที่สอบไดเกียรตินิยม ทานเสนอกฎหมายฉบับหน่ึง
เรียกวารางพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม กฎหมายฉบับนั้นออกมาเปนกฎหมายในเวลาตอมาคือ
ในป ๒๔๘๙ กําหนดไวในมาตรา ๓ วา ผูใดกระทําความผิดฐานอาชญากรสงครามไมวากอนหรือหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมีความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต แลวก็ตั้งศาลอาชญากรสงคราม
ขึน้มา ใหคณะกรรมการคณะหน่ึงทาํหนาทีไ่ตสวน แลวศาลฎีกาเปนคนตดัสนิเสรจ็แลวก็จบัจอมพล ป. 
และคณะขึ้นมาฟอง ตอนกฎหมายนี้เขาสภาในการอภิปรายของสภาผูแทนราษฎรมีคนทวงแลววา
นายกฯ เปนนักกฎหมายใหญออกกฎหมายยอนหลังเอาผิดแกคนไดยังไง ขัดรัฐธรรมนูญนะ แตเมื่อ
คดีก็มาถึงศาลฎีกาในฐานะศาลอาชญากรสงครามตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามป ๒๔๘๙ 
ซ่ึงเปนที่มาของคําตัดสินคดีนี้ ซึ่งความจริงไมใช จอมพล ป. เปนจําเลย แตคดีนี้พลโทพระสารศาสตร
พลขันเปนจําเลย เปนคดีแรกท่ีศาลตัดสิน คนทําคําพิพากษาซ่ึงหลวงจํารูญ เนติศาสตร ปญหาแรก
ในคําพิพากษาคือกฎหมายอาชญากรสงครามท่ีบัญญัติวาการกระทําอาชญากรสงครามไมวาจะทํา
กอนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับผูกระทําไดชื่อวาเปนอาชญากรสงครามตองไดรับโทษนั้น
ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔ ซึ่งบอกวาภายในบังคับแหงบทกฎหมาย บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณ
ในรางกายเคหสถานทรัพยสินการพูดการเขียนการโฆษณาการศึกษาอบรมการประชุมโดยเปดเผย
การตั้งสมาคมการอาชีพหรือไม วันนั้นรัฐธรรมนูญปที่ใชอยูคือรัฐธรรมนูญ ป ๒๔๗๕ หมวดเสรีภาพ
ไมไดยาวอยางวนันีม้อียูสองสามมาตราเทาน้ันเอง มาตราทีส่าํคญักค็อืมาตรา ๑๔ ศาลฎกีาพจิารณาแลว 
มีปญหาวารัฐธรรมนูญมาตรา ๖๒ บัญญัติวาทานวาสภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาด
ในการตีความรัฐธรรมนูญนี้ ในขณะที่มาตรา ๖๑ บัญญัติวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความขัด
หรือแยงแกรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้น ๆ  เปนโมฆะ ศาลฎีกาเห็นวามาตรา ๖๑ ไมไดกลาววาใครจะเปน
ผูมีอํานาจแสดงวากฎหมายอันขัดกับรัฐธรรมนญูเปนโมฆะได บอกแตเพียงวาสภาผูแทนราษฎรทรงไว
ซึง่อาํนาจเด็ดขาดจากการตีความแหงรัฐธรรมนูญนีเ้ทานัน้ และการตีความรัฐธรรมนูญนีไ้มไดหมายความ
รวมถึงการวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยง แตศาลฎีกาเห็นวา ประการแรกศาลมีอํานาจตัดสินคดี
ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๗ ฉะนั้นการที่จะดูวาอะไรเปนกฎหมายคือเปนกฎหมายที่ใชได
หรอืไมยอมเปนอํานาจของศาลเพราะถาศาลไมมีอํานาจดูแลวศาลก็ยอมไมรูวาอะไรเปนกฎหมายหรือ
ไมเปนและศาลจะดําเนินการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามกฎหมายไดอยางไร ประการท่ีสอง 
การปกครองรัฐธรรมนูญของเราแบงอํานาจเปน ๓ ประเภทคืออํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ
อํานาจตุลาการ แตละอํานาจยอมมีอํานาจยั้งและกํากับเปนการควบคุมกันอยูซึ่งเปนหลักประกัน
ในความม่ันคง เมื่อสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมีอํานาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายมาแลวศาลซ่ึงมีอํานาจ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ทางฝายตลุาการตองปฏบิตัติามไมวาศาลจะเหน็วากฎหมายนัน้สมควรหรอืไมกต็าม แตในขณะเดยีวกนั
ถาสภาผูแทนราษฎรออกกฎหมายมาไมถกูตองกบัรฐัธรรมนญูหรอืขดักบัรฐัธรรมนญูศาลกย็อมมอีาํนาจ
แสดงความไมถูกตองนั้นได เหตุผลประการสุดทายก็คือ เมื่อมีรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๑ ไวเชนนี้ก็จําตอง
มีผู มีอํานาจช้ีขาดวากฎหมายบทใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม มิฉะนั้นมาตรา ๖๑ นี้ก็จะไมมีผล 
กฎหมายนั้นสภาผูแทนราษฎรออกมาเองจะกลับไปใหสภาผูแทนราษฎรชี้ขาดวาเปนกฎหมายหรือไม
อยางไรได จะวาทางฝายบริหารมีอํานาจช้ีก็ไมไดเพราะการวินิจฉัยกฎหมายไมใชเร่ืองของฝายบริหาร
เชนนี้ใครเลาจะมีอํานาจนอกจากศาล แลวทานก็บอกตอไปวาศาลเปนหนวยที่ต้ังขึ้นไวสําหรับ
ใหความยุติธรรมเปนการบําบัดทุกขรอนใหแกประชาชน บุคคลทั้งหลายยอมหวังพึ่งในความยุติธรรม
ของศาลเปนทีต้ั่งและก็เม่ือมีบทกฎหมายอันออกมาตัดเสรีภาพและขัดตอรฐัธรรมนูญเชนนีจ้ะไมใหศาล
มีอํานาจแสดงเพ่ือใหความยุติธรรมแกบุคคลผูเกี่ยวของหรือการศาลไมประสงคจะเขาไปวินิจฉัย
กิจการทางฝายนิติบัญญัติแตก็ไมมีทางจะหลีกเลี่ยงไดในกรณีเชนนี้ พูดงาย ๆ ทานใหเหตุผลสามขอวา
ทานมีอํานาจวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญคือ ๑. ศาลเปนผูใชกฎหมาย เม่ือจะ
ใชกฎหมายทานตองรูกอนวากฎหมายน้ันใชไดหรือไม ๒. หลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย เมื่อ
สภานติบิญัญตัอิอกกฎหมายมาแลวศาลก็ตองใช สภานิตบิญัญตัอิอกกฎหมายมาขดัรฐัธรรมนญูหรอืไม
ศาลก็ตองวนิจิฉยัไดตามหลกัการดลุและคาน และ ๓. ใหเหตผุลวาสภาผูแทนราษฎรออกกฎหมายมาเอง
จะใหสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยไดอยางไร ก็ตองใหศาลวินิจฉัย เมื่อวินิจฉัยอยางน้ีแลวศาลก็วินิจฉัย
ตอไปวา มาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญที่บอกวาภายในบังคับแหงบทกฎหมายบุคคลยอมมีเสรีภาพ
บริบูรณในรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปดเผย
การต้ังสมาคม การอาชีพ คําวาภายในบังคับแหงกฎหมายหมายถึงบทกฎหมายท่ีใชอยู ในเวลา
ขณะกระทําเวลาพูดเวลาเขียนจะหมายถึงกฎหมายท่ีออกตอไปในภายหนาดวยไมได เพราะฉะน้ัน
เม่ือกฎหมายอาชญากรสงครามมาตรา ๓ เฉพาะสวนที่ประเทศไทย ตอมารัฐธรรมนูญป ๙๐, ๙๒, ๙๕, 
๑๑, ๒๑ ไปจนกระทั่งถึง ๓๔ ก็ยังมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญป ๘๙, ๙๒, 
๗๕ แกไขเพ่ิมเติม ๙๕, ๑๑, ๒๑ ก็ยังใหอํานาจรัฐสภาในการตีความรัฐธรรมนูญ เพียงแตวาตีความ
ในเรือ่งอืน่ทีไ่มใชกฎหมายขดัตอรฐัธรรมนญู ถากฎหมายขดัตอรฐัธรรมนญูนัน้ใหศาลสงใหคณะตลุาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงมีสององคกรคูกันในรัฐธรรมนูญป ๘๙, ๙๒, ๗๕ แกไขเพิ่มเติม ๙๕, ป ๑๑, ๒๑ 
และพอมาป ๓๔ คณะตลุาการรฐัธรรมนญูกม็อีาํนาจตคีวามรฐัธรรมนญูกวางขวางมาก เปนรฐัธรรมนญู
ฉบับเดียวที่เขียนอยางนี้แตวาผลสุดทายก็ไมมีฉบับไหนเอาตาม คือในป ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญ รสช. 
เขียนใหนอกจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญแลว
ยังเขียนมาตรา ๒๐๗ ใหตุลาการรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญไดทุกเรื่องไมไดใหวินิจฉัยเฉพาะ
เรื่องเดียวคือเรื่องกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ยกเลิกอํานาจของรัฐสภา โดยมาตรา ๒๐๗ บัญญัติวา 
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎรแลวแตกรณีมีมติวากรณีปญหา
ตองตีความรฐัธรรมนญู ใหนายกรฐัมนตร ีประธานรฐัสภา ประธานวฒุสิภา หรอืประธานสภาผูแทนราษฎร
แลวแตกรณีสงเรื่องใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในรัฐธรรมนูญป ๓๔ นี้เปนอันวา
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแตเพียงผู เดียวในการวินิจฉัยวากฎหมายใด
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๔๒

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเมื่อศาลสงมา และตีความรัฐธรรมนูญไดทุกเร่ืองถานายกรัฐมนตรีและ
ประธานสภาสงเรื่องไปใหตีความ

 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ เรื่องกฎหมายสิ่งแวดลอมขัดรัฐธรรมนูญหรือไม 
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ วรรคสาม บัญญัติวารัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับไดโดยตรงไปฟองศาลบังคับ
ตามรัฐธรรมนูญไดเลยโดยไมตองรอกฎหมายลูก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไววาในคดีนั้นคดีมันเปน
ความกันในศาลปกครองและก็มีปญหาวาพระราชบัญญัติรักษาส่ิงแวดลอมป ๒๕๓๕ ที่ใหทําการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเฉพาะโครงการที่รัฐมนตรีกําหนดขัดรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ 
วรรคสอง ทีบ่ญัญตัวิา โครงการใดทีม่ผีลกระทบสิง่แวดลอมหรอืสขุภาพจะตองม ี๑. รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมรายงานผลกระทบสุขภาพ  ๒. ตองรับฟงความเห็นประชาชน  ๓. ตองใหองคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอมที่ประกอบดวยผูแทนสถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนใหความเห็น แตวากฎหมาย
รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิป ๒๕๓๕ บอกวาโครงการไหนจะมกีารศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอม
ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด ศาลปกครองจึงสงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญถูกยกเลิก
ป ๒๕๔๙ ประเด็นวากฎหมายรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมป ๒๕๓๕ ขัดรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ 
วรรคสองหรือไมคางอยูในศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๔๐ มกีารรัฐประหารยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญ
และรัฐธรรมนูญชัว่คราวป ๒๕๔๙ กโ็อนคดีทีค่างท้ังหมดมายังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๔๙ ชัว่คราว แลวรฐัธรรมนญู ป ๒๕๕๐ บญัญตัวิา คดทีีค่ณะตลุาการรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญ
ชั่วคราวป ๒๕๔๙ วินิจฉัยไมเสร็จใหโอนมายังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๕๐ คดีนี้ก็เลยโอน
มาสองทอดจากการท่ีศาลปกครองสงไปใหศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ วินิจฉัยมายัง
ตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวป ๒๕๔๙ แลวก็ยังพิจารณาไมเสร็จก็โอนมายังศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มีปญหาวาในเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ 
วินิจฉัยรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ถูกยกเลิกไปแลวศาลจะวินิจฉัยอยางไร คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 
ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยคํารองนี้ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว โดยบทบัญญัติมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ผูฟองคดี
โตแยงวาบทบัญญตัแิหงกฎหมายไปขัดหรือแยงนัน้มหีลกัการเดียวกันกบับทบัญญตั ิมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ จึงวินิจฉัยคํารองนี้ตามบทบัญญัติ มาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๕๐ แลววินิจฉัยวาไมขัดรัฐธรรมนูญ

 ขอสังเกต คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๕๒ เปนอันวายกเลิกบรรทัดฐานในคําพิพากษาฎีกา
ท่ี ๗๖๖/๒๕๐๕ และที่ ๙๑๒-๙๑๓/๒๕๓๖ แลวกลับมาใชหลักที่วาการที่จะใชวินิจฉัยวากฎหมายใด
ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญนั้นใหดูรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันซึ่งก็เปนสิ่งที่ถูกตองเพราะเหตุวาน่ีคือ
ศาลรัฐธรรมนูญ 
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