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“ศาลรฐัธรรมนญู” เปนองคกรตุลาการท่ีมบีทบาทสําคญัในการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสดุ
ของรฐัธรรมนญู หรอืเปนองคกรทีม่หีนาท่ีและอํานาจวินจิฉยัปญหาความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย
หรือรางกฎหมาย การกระทํา และกรณีอ่ืนที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกําหนด 
ใหอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรอืทีเ่รยีกวา “คดรีฐัธรรมนูญ”๒ อยางไรก็ด ีแมศาลรัฐธรรมนูญ
ไดปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมาต้ังแตประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
แตคาํวนิจิฉยัและผลของคําวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญ
ของกฎหมายภายหลังการประกาศใชบงัคบักย็งัมสีภาพปญหาและอุปสรรคเกิดขึน้หลายประการ ดงันัน้ 
เพือ่เปนการเผยแพรขอมูลใหทกุภาคสวนทีเ่ก่ียวของไดรบัทราบ รวมทัง้เปดโอกาสใหมกีารแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นและใหขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องดังกลาว เพื่อประกอบ 
การพิจารณาและถือปฏิบตัใิหเหมาะสมและสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมายตอไป
คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จงึไดจดัใหมกีารสัมมนางานวิจยัในหัวขอ เรือ่ง “ศาลรัฐธรรมนญู
กับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใชบังคับ” ขึ้น เมื่อวันที่ 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผานมา ซึ่งการสัมมนางานวิจัยในครั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารยธีระ สุธีวรางกูร 
อาจารยประจาํศนูยกฎหมายมหาชน คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ไดเปนผูนาํเสนองานวจัิย 
ทัง้นี ้โดยม ีศาสตราจารย ดร. วรเจตน ภาครีตัน และผูชวยศาสตราจารยสาวตร ีสขุศร ีอาจารยประจาํศูนย
กฎหมายมหาชน คณะนิตศิาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากสํานกังาน
ศาลรัฐธรรมนูญ สาํนกังานศาลปกครอง กรมพระธรรมนูญ กรมราชทัณฑ สาํนกังานพระธรรมนูญทหารบก
สาํนกังานผูตรวจการแผนดนิ และหนวยงานอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของเปนผูใหความเห็นงานวิจยั และรองศาสตราจารย 
ดร. ตอพงศ กติตยิานุพงศ รองคณบดีฝายวิจยัและบริการสังคม คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนผูดําเนินรายการ

๑จดัโดย คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ในการสมัมนางานวจิยั เรือ่ง “ศาลรฐัธรรมนูญกบัการตรวจสอบความชอบ
ดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายหลังการประกาศใชบงัคบั” เมือ่วนัจนัทรที ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬกา ณ หองประชมุ
จิตติ ติงศภทัิย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร.

๒เว็บไซตศาลรัฐธรรมนูญ (http://www.constitutionalcourt.or.th).
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๑๑

ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญ
กับการตรวจสอบความชอบกับการตรวจสอบความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
 หลังการประกาศใชบังคับ
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด�วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใช�บังคับ

๖๔

โดยการสัมมนางานวิจัยในหัวขอเร่ือง
ดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

ผูชวยศาสตราจารยธีระ สุธีวรางกูร
อาจารยประ จําศูนย  กฎหมายมหาชน 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดนาํเสนองานวจิยัวา นบัตัง้แตมกีารยดึอาํนาจ
การปกครอง เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ทีผ่านมา หรอืกอนมกีารประกาศใชรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จะพบวามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใชบังคับไปบางแลว เหตุใดจึงตองมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาวอีก 
เหตุผลทีต่องจดัใหมกีารศึกษาวิจยัขึน้อกีครัง้เพราะเหน็วามปีระเดน็กฎหมายเกดิขึน้ใหมและประเดน็นัน้
เปนประเด็นที่ไมเคยมีการศึกษาวิจัยมากอน รวมท้ังแมจะมีการศึกษาวิจัยในบางประเด็นมาแลว
แตประเด็นนัน้ ปจจบุนัมขีอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปอันสมควรท่ีจะนํามาศึกษาอีกคร้ัง
นอกจากนี้ แมประเด็นหรือปญหาน้ันเคยมีการศึกษาวิจัยมาแลว และขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
มิไดเปลี่ยนแปลงไป แตเห็นสมควรใหมีการทบทวนขอเสนอแนะในประเด็นนั้นอีกครั้งวาสังคมหรือ
ประชาชนจะมทีางเลอืกในการแกไขปญหานัน้อยางไร จากเหตผุลในประการตาง ๆ  ดงักลาวจงึเปนทีม่า
ของรายงานการวิจัยในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายงานการวิจัยฉบับนี้ มิไดศึกษาในมิติทางรัฐศาสตรหรือสังคมวิทยา แตเปนมิติทาง
นิติศาสตร ฉะนั้น สัดสวนหรือเนื้อหาในบทตาง ๆ ของรายงานการวิจัยจึงมุงศึกษาในเชิงนิติศาสตร
โดยแท ซึ่งแบงออกเปน ๔ สวน ประกอบดวย

สวนที่ ๑ วัตถุแหงคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบ
สวนที่ ๒ กลไกในการเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบ
สวนที่ ๓ หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ 
สวนที่ ๔ ผลการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยแตละสวนเม่ือศึกษาแลวพบวามีปญหาเกิดขึ้นหลายประการ อาทิ ปญหาการตีความ

รัฐธรรมนูญของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติของหนวยงานและเจาหนาที่ซึ่งตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และปญหาตาง ๆ ซ่ึงจะไดกลาวตอไปวาไดแกเรื่องใดบาง 
โดยแตละปญหาจะมีสาเหตุหรือที่มา รวมทั้งขอเสนอในการแกไข อันสรุปไดดังนี้
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สวนท่ี ๑ วตัถแุหงคดีทีศ่าลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจตรวจสอบ ในสวนนีม้ปีระเดน็ปญหาเกดิขึน้ 
๒ ประการ ไดแก ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหาร กลาวคือ

๑. ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ สาเหตุของประเด็นปญหาในขอน้ีปรากฏตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕/๒๕๕๗๓ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา “พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔ ที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ในวันอาทิตยที ่๒ กมุภาพันธ ๒๕๕๗ เปนบทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญมอีาํนาจตรวจสอบได” 
จากคําวินิจฉัยดังกลาวเห็นวาเปนประเด็นปญหา เพราะเมื่อพิจารณาหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หลักการแบงแยกอํานาจ และบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญ รวมท้ังคาํวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒๗/๒๕๔๔๔ ที่เปนบรรทัดฐานโดยเคยมีคําวินิจฉัยเก่ียวกับบทนิยามของคําวา “กฎหมาย” แลว 
จะพบวา สิง่ใดจะเปน “กฎหมาย” ตามความหมายของรฐัธรรมนญูได สิง่นัน้ตองตราขึน้โดยองคกร
ฝายนติบิญัญตัติามกระบวนการทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู หรอืเปนสิง่ทีต่ราขึน้โดยองคกรฝายบรหิาร
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญก็ได แตสิ่งนั้นรัฐธรรมนูญตองรับรองไววาใหมีคาบังคับ
หรือมีลําดับศักดิ์เทียบเทากับกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติ สวนสิ่งตาง ๆ นอกเหนือจากนี้
ไมถือวาเปนกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ

ดงันัน้ เมือ่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มไิดตราข้ึนโดยฝายนติบิญัญตัิ 
และแมจะถกูตราขึน้โดยฝายบรหิารตามกระบวนการทีร่ฐัธรรมนูญบญัญติัไว แตรฐัธรรมนูญมไิดกําหนดให
พระราชกฤษฎกีาประเภทนีม้สีถานะหรอืคาบงัคบัดงัเชนกฎหมายทีต่ราขึน้โดยฝายนติบิญัญตัแิตอยางใด
ฉะนั้น พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไมสามารถเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ตามความหมายของรัฐธรรมนูญได ดวยเหตุนี้ การที่ศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงมีอํานาจในการตรวจสอบวา
บทบญัญตัแิหงกฎหมายใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูหรอืไม ไดรบัพระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญ โดยวินิจฉยัวาไมชอบดวยรฐัธรรมนูญ จงึเหน็วา
เปนการรับคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจวินิจฉัยมาวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดรับคดีไว
วินิจฉัย โดยวินิจฉัยวาพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสถานะเปนกฎหมาย 
ไดกอใหเกิดผลประหลาดหรือสภาพที่ไมปกติตามมา ๔ เรื่อง ดังนี้

๓คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม, 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๑ ตอนที ่๕๔ ก วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗.

๔คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๗/๒๕๔๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔ เร่ือง ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีสงคําโตแยงของจําเลย 
(บริษัท นํ้าตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการออย
และนํา้ตาลทราย ซึง่ออกตามพระราชบัญญตัอิอยและนํา้ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ, ประกาศราชกิจจานเุบกษา
เลม ๑๑๙ ตอนที ่๓๘ ก วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕.

63-78-MAC6.indd   6563-78-MAC6.indd   65 10/29/20   11:01 AM10/29/20   11:01 AM

creo




ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด�วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใช�บังคับ

๖๖

๑.๑ สภาพท่ีไมปกติเกี่ยวกับความแตกตางของสถานะทางกฎหมายระหวางบทบัญญัติ
ในมาตรา ๔ กับบทบัญญัติในมาตรา ๓ ของพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยเมือ่ศาลรฐัธรรมนญูมคีาํวินจิฉัยวาบทบญัญตัใินมาตรา ๔ มสีถานะเปนกฎหมาย ทัง้ ๆ  ทีโ่ดยหลกัการ
บทบญัญติัในมาตราอืน่ ๆ  กต็องมลัีกษณะหรอืสถานะเปนกฎหมายดวย เพราะไมสามารถทีจ่ะพบไดวา
พระราชบัญญตัฉิบบัหน่ึงบทบญัญตัใินมาตราหน่ึงมสีถานะเปนกฎหมาย แตในอกีมาตราหน่ึงไมมสีถานะ
เปนกฎหมาย หรอืกลาวอกีนยัหนึง่คอื บทบญัญติัในพระราชบญัญตัฉิบับใด ๆ  ตองมสีถานะเปนกฎหมาย
ทั้งหมด ฉะน้ัน เม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติในมาตรา ๔ ของพระราชกฤษฎีกา
ยบุสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มสีถานะเปนกฎหมาย คาํถามจงึมตีามมาวา “บทบญัญัตใินมาตรา ๓ 
ทีกํ่าหนดใหยบุสภาผูแทนราษฎรเพ่ือใหมกีารเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม” มสีถานะเปนกฎหมาย
หรือไม ถาตีความตามระบบก็ตองตอบวามสีถานะเปนกฎหมายดวย แตตามหลักวชิาการแลว “การยุบสภา
ผูแทนราษฎร” ถือเปนคําสั่งของประมุขแหงรัฐในกิจการที่เกี่ยวของกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร 
มิไดมีสถานะเปนกฎหมาย แตเปน “การกระทําทางรฐับาล” ดวยเหตนุี ้การใหบทบญัญติัในมาตรา ๔ 
มสีถานะเปนกฎหมาย แตบทบญัญตัใินมาตรา ๓ เปนการกระทาํทางรฐับาล จงึเกิดสภาพท่ีไมปกตวิา
เหตใุดภายในพระราชกฤษฎกีายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓ จึงมลีกัษณะทางกฎหมาย
อยางหน่ึง และมาตรา ๔ จึงมลีกัษณะทางกฎหมายเปนอกีอยางหนึง่ ซึง่เปนไปไมได และแมจะพยายาม
อธิบายวา เมื่อมาตรา ๔ มีสถานะเปนกฎหมายแลว มาตรา ๓ ก็ตองมีสถานะเปนกฎหมายดวย 
แตอยางไรก็ตาม จะมีผลทําใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถกาวเขาไปตรวจสอบการยุบสภาผูแทนราษฎร
ไดวาชอบหรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึ่งในทางปฏิบัติจะไมกระทําและไมมีประเทศใดกระทําการ
ดังกลาว เพราะฉะน้ัน จากคําวินิจฉัยในเร่ืองน้ีจึงเกิดผลประหลาดเก่ียวกับความแตกตางของสถานะ
ทางกฎหมายระหวางมาตรา ๔ ทีม่สีถานะเปนกฎหมายกับมาตรา ๓ ทีม่สีถานะเปนการกระทําทางรัฐบาล
ซึ่งไมสามารถอยูรวมกันได เพราะในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้หากเปนกฎหมายก็ตองเปนกฎหมาย
ทกุมาตรา และหากเปนการกระทาํทางรฐับาลกต็องเปนการกระทาํทางรฐับาลทัง้หมด จะแยกสวนวา
มาตราหน่ึงเปนกฎหมาย สวนอีกมาตราหน่ึงหรือมาตราอ่ืน ๆ  เปนกฎ เปนคําสั่งทางปกครอง หรือเปน
การกระทําทางรฐับาลมไิด

๑.๒ สภาพทีไ่มปกตเิก่ียวกบัความเปนเอกภาพของคาํวา “กฎหมาย” ตามระบบการตรวจสอบ
แบบรูปธรรมและแบบนามธรรม เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยโดยใหเหตุผลประการหนึ่งวา 
ความหมายของคําวา “บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” กับความหมายของคําวา 
“บทบญัญตัแิหงกฎหมายใดมปีญหาเกีย่วกบัความชอบดวยรฐัธรรมนญู” มคีวามแตกตางกนัในลกัษณะทีม่ี
ความหมายกวางแคบไมเทากัน กลาวคือ หากเปนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
แบบรปูธรรมซึง่เปนการตรวจสอบกฎหมายทีศ่าลจะใชบงัคับแกคด ี“กฎหมาย” ในทีน้ี่จะประกอบดวย
พระราชบัญญตั ิพระราชกําหนด และประกาศหรือคาํส่ังของคณะรัฐประหาร โดยไมรวมถึงพระราชกฤษฎีกา 
สวนการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายแบบนามธรรม กฎหมายในทีน้ี่จะมคีวามหมาย
รวมถึงพระราชกฤษฎีกาดวย ฉะนั้น จึงตีความไดวา ความหมายของส่ิงที่เรียกวา “กฎหมาย” นั้น 
ถาเปนการตรวจสอบแบบรูปธรรมคือ การตรวจสอบกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี กฎหมายที่จะ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๖๗

ถูกตรวจสอบไดตามการตรวจสอบแบบนี้จะมีเฉพาะการตรวจสอบพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด 
และประกาศหรือคาํส่ังของคณะรัฐประหารท่ีมสีถานะเทียบเทาพระราชบัญญตั ิแตถาเปนการตรวจสอบ
แบบนามธรรมคือ การตรวจสอบผานผูตรวจการแผนดนิ กฎหมายท่ีจะถกูตรวจสอบไดนอกจากจะหมายถึง
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารที่มีสถานะเทียบเทา
พระราชบัญญัติแลว ยังหมายความรวมถึงพระราชกฤษฎีกาดวย จะเห็นไดวา “กฎหมายท่ีจะ
ถูกตรวจสอบได” ถาเปนกรณีการตรวจสอบแบบรูปธรรมจะไมรวมถึงพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ แตถาเปนกรณกีารตรวจสอบแบบนามธรรม กฎหมายทีศ่าลรฐัธรรมนญู
สามารถตรวจสอบไดจะหมายความรวมถึงพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ดวย
อยางไรกดี็ คาํวา “บทบัญญติัแหงกฎหมาย” ตามรฐัธรรมนญูนัน้มไิดมคีวามหมายแตกตางกนัตามระบบ
การตรวจสอบดังกลาวแตอยางใด ฉะน้ัน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเร่ืองน้ีจึงกอใหเกิดผล
ประหลาดของคําวา “กฎหมาย” ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบซึ่งจะมีความหมายไมเหมือนกัน
สุดแทแตวาจะเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบแบบรูปธรรมหรือแบบนามธรรม ถาตรวจสอบ
แบบรูปธรรม กฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบไดจะแคบกวา แตถาตรวจสอบแบบนามธรรม 
กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบไดจะกวางขึ้นมาโดยหมายความรวมถึงพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ดวย ซึ่งเปนสภาพที่ไมปกติและไมควรจะเปนเชนนั้น

๑.๓ สภาพท่ีไมปกติเกี่ยวกับความลักลั่นของการเสนอคดีใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายตามแบบรูปธรรมและแบบนามธรรม โดยหากตองการตรวจสอบ
ความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมายแบบรูปธรรมคือ การตรวจสอบกฎหมายท่ีศาลจะใชบงัคบัแกคดี
จะไมสามารถเสนอเรือ่งหรอืขอโตแยงผานศาลทีพ่จิารณาคดใีหศาลรฐัธรรมนญูตรวจสอบพระราชกฤษฎกีา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ได เพราะการตรวจสอบแบบนี ้คําวา “กฎหมาย” มีความหมาย
ไมรวมถงึพระราชกฤษฎีกายบุสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ แตถาเบีย่งเบนออกมาโดยขอใหตรวจสอบ
แบบนามธรรมคอื ผานผูตรวจการแผนดนิ ผูตรวจการแผนดินสามารถเสนอเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูตรวจสอบ
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ไดมีคําวินิจฉัยแลววา
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเกิดผลประหลาดวาในการเสนอคดีใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ถาตองการใหตรวจสอบพระราชกฤษฎีกายบุสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตองเสนอผานระบบตรวจสอบแบบนามธรรม จะเสนอผานระบบตรวจสอบแบบรปูธรรม
ไมได เพราะระบบตรวจสอบแบบรูปธรรม พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ จะไมมี
สถานะเปนกฎหมาย ศาลที่พิจารณาคดีจึงไมอาจจะเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวนิิจฉัยได

๑.๔ ปญหาเรื่องความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยที่คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสถานะเปนกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
ตรวจสอบได และวินจิฉยัวาพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ีเฉพาะในสวนของบทบัญญตัใินมาตรา ๔ ทีก่าํหนดใหมี
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการทัว่ไปในวนัอาทติยที ่๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ นัน้ ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากไมสามารถจัดใหมีการเลือกต้ังใหเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรได เพราะมี 
๒๘ เขตเลือกตัง้ ไมมผูีสมคัรรบัเลือกตัง้ ไดกอใหเกดิสภาพทีไ่มปกตขิึน้ กลาวคอื โดยทัว่ไปการพิจารณาวา
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กฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม จะพิจารณาจากเนื้อหาของบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสภาพ
ของกฎหมายนัน้วาขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูหรอืไม แตจะเหน็ไดวาพระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในมาตรา ๔ ที่มีเนื้อหากําหนดวันเลือกต้ังทั่วไปก็ไดมีการกําหนดวันเลือกต้ังทั่วไปใหเปน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซึ่งเปนวันเดียวกัน อันสอดรับกับมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ แลว แตสิง่ทีท่าํใหพระราชกฤษฎีกาน้ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มใิชเพราะตัวเนือ้หาของพระราชกฤษฎีกา แตเปนเพราะการดําเนนิการตามพระราชกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีปญหาไมสามารถจัดการเลือกตั้งใหครบทุกเขตเลือกตั้งได เนื่องจากมี ๒๘ เขตเลือกตั้ง
ไมมีผูสมคัรรับเลือกตัง้ ซึง่กรณีควรเปนปญหาเกีย่วกับการดาํเนินการจดัการเลอืกต้ังของคณะกรรมการ
การเลอืกต้ัง แลวเหตใุดจงึใหการดาํเนนิการจดัเลอืกตัง้ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีม่คีวามบกพรอง
เพราะไมสามารถจัดการเลือกตั้งตามที่กําหนดไวเปนเหตุทําใหบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเนื้อหา
มไิดขดัตอรฐัธรรมนญูตองขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู หรอืกลาวอกีนยัหนึง่คอื เน้ือหาหรอืตวัเนือ้ความ
ของกฎหมายมิไดขัดตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด เพราะวันเลือกต้ังก็เปนวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
อันเปนวันเดียวกันตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด แตสิ่งที่ทําใหพระราชกฤษฎีกานี้ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ไมใชเพราะเนือ้หาของกฎหมาย แตเปนการดาํเนนิการตามพระราชกฤษฎีโดยคณะกรรมการการเลือกตัง้
ตางหากท่ีมีปญหาไมสามารถจัดการเลือกต้ังใหครบทุกเขตเลือกต้ังได ซ่ึงควรเปนปญหาเก่ียวกับ
การดําเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวเหตุใดจึงใหการดําเนินการจัดการ
เลือกต้ังที่มีปญหาบกพรองดังกลาวตองทําใหเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาซ่ึงมิไดขัดตอรัฐธรรมนูญ
ตองขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไปได 

จากสภาพท่ีไมปกติที่เกิดขึ้นอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีศาลรัฐธรรมนูญรับตรวจสอบ
วาพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสถานะเปนกฎหมาย โดยวินิจฉัยวาขัดตอ
รัฐธรรมนูญดังกลาว ถือเปนปญหาท่ีไมเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายแตเกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญ
ของศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีขอเสนอวาศาลรัฐธรรมนูญพึงท่ีจะตีความรัฐธรรมนูญโดยรับเฉพาะเร่ือง
ที่อยูในเขตอํานาจไววินิจฉัย และพึงท่ีจะตีความรัฐธรรมนูญใหความหมายของคําวา “กฎหมาย” 
ตามรัฐธรรมนูญมีความเปนเอกภาพ นอกจากน้ี หากมีการเสนอใหมีการตรวจสอบพระราชกฤษฎีกา
ยบุสภาผูแทนราษฎรขึน้อกี ไมวาจะเปนแบบรปูธรรมหรอืแบบนามธรรม เห็นวาศาลรฐัธรรมนญูไมควร
รบัเรือ่งไวพจิารณาวินจิฉยั โดยใหเหตุผลวาเนือ่งจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรไมมสีถานะ
เปนกฎหมาย

๒. ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของประกาศหรือคําส่ังของ
คณะรัฐประหาร สาเหตุของประเด็นปญหาในขอน้ีเกิดขึ้นเนื่องจาก หลังจากมีการรัฐประหารสําเร็จ 
โดยเฉพาะการรฐัประหารทีเ่กดิขึน้ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๑๑ เปนตนมา ธรรมนญูการปกครองหรอืรฐัธรรมนญู 
ไมวาจะเปนฉบับชั่วคราวหรือฉบับถาวรมักจะรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหกับ
ประกาศหรอืคาํส่ังของคณะรฐัประหารทีม่สีถานะเปนกฎหมาย ซึง่การรบัรองความชอบดวยรฐัธรรมนญู
และกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารตาง ๆ ดังกลาว ทําใหเกิดสภาพการณที่
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๖๙

ไมพึงประสงคขึ้นหลายประการ โดยตามความเห็นสวนตัวเห็นวา แมจะมีการใหเหตุผลวาการรับรอง
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารมีความจําเปน
เพื่อมิใหเกิดชองวางของกฎหมายซ่ึงอาจสรางความวุนวายในชวงท่ีมีการรัฐประหาร และเพ่ือใหระบบ
กฎหมายของคณะรัฐประหารไดรับการยึดถือตอไปจนกวาจะมีการยกเลิกโดยกระบวนการนิติบัญญัติ
ในภาวะปกต ิหรอืเพือ่คุมครองกฎหมายอืน่ซึง่ออกโดยคณะรฐัประหารกต็าม แตอกีดานหน่ึงตองคํานงึวา 
การรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหาร
ไดกอใหเกิดผลในประการตาง ๆ ตามมา ดังนี้

๒.๑ การไมเคารพหลักนิติรัฐ กลาวคือ เมื่อมีการรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารแลว ประกาศหรือคําสั่งเหลานั้นจะไมมีทาง
ที่จะไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายไดเลยไมวาเนื้อหาจะเปนอยางไร ในขณะที่หลักนิติรัฐ
เปนหลกัการท่ีกาํหนดใหสามารถตรวจสอบไดวาสิง่ใดชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย โดยหากส่ิงใดชอบ
กต็องบอกวาชอบ หรอืหากสิง่ใดไมชอบก็ตองบอกวาไมชอบ ฉะน้ัน การรับรองเปนการท่ัวไปใหสิง่ท่ีไมชอบ
กลายเปนสิ่งที่ชอบและไมสามารถตรวจสอบได จึงขัดตอหลักนิติรัฐในเรื่องผลผลิตทางกฎหมาย
ขององคกรจะตองถูกตรวจสอบไดตามระบบ 

๒.๒ การทําลายหลักความเสมอภาคของระบบตรวจสอบ กลาวคอื บทบญัญตัขิองกฎหมาย
ถาตราขึ้นโดยองคกรฝายนิติบัญญัติในระบบปกติจะสามารถตรวจสอบไดวาชอบหรือไมชอบดวย
รฐัธรรมนูญ โดยไมมขีอยกเวนวาหามมใิหตรวจสอบเพราะมีการรับรองความชอบไว ในขณะท่ีประกาศ
หรือคําส่ังของคณะรัฐประหารที่มีสถานะเปนกฎหมายกลับไดรับการรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายเสมอไป ฉะนั้น จึงมีปญหา ๒ ระบบ คอื ถาเปนกฎหมายท่ีออกมาในระบบปกติสามารถ
ตรวจสอบไดวาชอบหรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ แตถาเปนกฎหมายที่ออกมาในสถานการณไมปกติ
หรือเปนประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารกลับตรวจสอบไมไดเพราะมีการรับรองความชอบไว 
เชนน้ีแลวยอมเปนการทําลายหลักความเสมอภาคของระบบตรวจสอบวากรณีกฎหมายที่ออกโดย
องคกรหน่ึงสามารถตรวจสอบได แตกฎหมายท่ีออกโดยองคกรอีกองคกรหน่ึงไมสามารถตรวจสอบได
เพราะมีการรับรองความชอบไวแลว

๒.๓ การไมคุมครองสิทธแิละเสรีภาพของบคุคลท่ีตกอยูภายใตบงัคับของกฎหมาย กลาวคอื 
ในการตรากฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึงข้ึนใชบังคับแกประชาชน หากประชาชนเห็นวากฎหมายฉบับนั้น
มปีญหาความชอบดวยรฐัธรรมนญูกส็ามารถเสนอคดใีหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัได ซึง่จะไดรบั
ความคุมครองหากศาลวินิจฉัยวากฎหมายน้ันมีปญหาความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ แตสําหรับกรณี
ของประกาศหรือคาํส่ังของคณะรัฐประหาร เมือ่มกีารรบัรองความชอบแลวแมกฎหมายน้ันจะนําไปใชบังคับ
กับประชาชนอยางไร ประชาชนก็ไมสามารถโตแยงได เมื่อเปนเชนนี้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ผูตกอยูภายใตบังคับของประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารจึงไมไดรับความคุมครอง 
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด�วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใช�บังคับ

๗๐

เมื่อการรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของ
คณะรัฐประหารเปนการไมเคารพตอหลกันติริฐั และทาํลายหลกัความเสมอภาคของระบบตรวจสอบ 
รวมท้ังไมคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูตกอยูภายใตบังคับของกฎหมาย จึงมีขอเสนอ
ในการแกไขปญหาดังกลาว ๓ ประการ ซึง่อาจจะกระทําพรอมกนัหรอืเลือกใชแนวทางใดแนวทางหน่ึง
ก็ได ดังนี้

๑) ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยยกเลิกบทบัญญัติที่รับรองความชอบดวย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง 
และมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญ๕

๒) หากการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูกระทาํไดยาก ศาลรัฐธรรมนญูพึงรบัประกาศหรอืคําสัง่
ของคณะรัฐประหารมาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนญู โดยอาจใหเหตผุลวา การรบัรองความชอบ
ดวยรฐัธรรมนญูและกฎหมายของประกาศหรอืคําส่ังของคณะรฐัประหารนัน้รับรองความชอบไดเฉพาะ
กรณีในขณะที่คณะรัฐประหารยังมีอํานาจปกครองประเทศอยูเทานั้น เมื่อประเทศกลับคืนสูสภาวะ
ปกติแลว ระบบการตรวจสอบทุกอยางจะตองเปนไปอยางเสมอภาคกัน

๓) หากศาลรฐัธรรมนญูยงัไมตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูและกฎหมายของประกาศ
หรือคําสั่งของคณะรัฐประหาร อาจใชกลไกทางนิติบัญญัติ คือ อาศัยอํานาจของรัฐสภาในการยกเลิก
ประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารวามีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือปญหา
ความไมเหมาะสม ซึ่งสมควรจะยกเลิกใหหมดไป 

๕รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง และมาตรา ๒๗๙ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๖๕ ใหคณะรกัษาความสงบแหงชาตทิีด่าํรงตาํแหนงอยูในวนักอนวนัประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้ ยงัคงอยูในตาํแหนง

เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารบัหนาที่
ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ยังคงมีหนาที่และอํานาจตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) พทุธศักราช ๒๕๕๘ และรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และใหถือวาบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาวในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรักษา
ความสงบแหงชาติยังคงมีผลใชบังคับไดตอไป”

“มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ คาํสัง่ และการกระทาํของคณะรกัษาความสงบแหงชาติหรอืของหวัหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาตทิีใ่ชบงัคบัอยูในวนักอนวนัประกาศใชรฐัธรรมนญูนี ้หรอืทีจ่ะออกใชบงัคับตอไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไมวาเปนประกาศ
คําสั่ง หรือการกระทําที่มีผลใชบังคับในทางรัฐธรรมนญู ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ใหประกาศ คําสั่ง การกระทํา 
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ คําสั่ง หรือการกระทํานั้น เปนประกาศ คําสั่ง การกระทํา หรือการปฏิบัติที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้
และกฎหมาย และมีผลใชบังคับโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ตอไป การยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่งดังกลาว ใหกระทํา
เปนพระราชบัญญติั เวนแตประกาศหรือคาํสัง่ทีม่ลีกัษณะเปนการใชอํานาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเตมิใหกระทําโดยคาํสัง่
นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี

บรรดาการใด ๆ  ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) พทุธศกัราช ๒๕๕๘ และรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ วาเปนการชอบดวย
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมท้ังการกระทําท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกรณีดังกลาว ใหถือวาการน้ันและการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้
และกฎหมาย”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๗๑

สวนที่ ๒ กลไกในการเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบ ในสวนนี้มีประเด็นปญหา
เกิดขึ้น ๒ ประการ ไดแก ปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมในกระบวนการเสนอคดี และปญหาเกี่ยวกับ
การใชดุลพินิจของศาลในการสงคําโตแยงของคูความไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กลาวคือ

๑. ปญหาเก่ียวกับความเหมาะสมในกระบวนการเสนอคดี สาเหตุของประเด็นปญหาในเร่ืองนี้
เกิดข้ึนเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ 
วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๕ วรรคสอง มไิดกาํหนดองคกรผูทาํหนาทีเ่สนอคดีใหศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยั
กรณทีีคู่ความโตแยงวากฎหมายท่ีศาลจะใชบงัคับแกคดีขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญไว โดยเฉพาะกรณีที่
เกดิข้ึนในศาลทหาร รวมทัง้คาํสัง่ศาลรฐัธรรมนญูที ่๘๔/๒๕๕๗๖ และคาํสัง่ศาลทหารกรงุเทพที ่๓/๒๕๕๘ 
ตางยนืยนัวาองคกรทีม่อีาํนาจเสนอคดใีหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัเพือ่ตรวจสอบบทบญัญตัแิหงกฎหมาย
ทีศ่าลจะใชบงัคบัแกคดมีเีฉพาะ “ศาลยตุธิรรม” และ “ศาลปกครอง” เทานัน้ ไมรวมถงึ “ศาลทหาร” 
แตอยางใด ซึ่งกอใหเกิดความไมยุติธรรมแกคูความในคดีที่อยูในศาลทหาร กลาวคือ ถาคูความ
ในคดีที่เกิดขึ้นในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเห็นวากฎหมายที่ศาลทั้งสองศาลนี้จะใชบังคับแกคดี
ขดัตอรฐัธรรมนญู คูความสามารถโตแยงตอศาลทีพ่จิารณาคดีเพือ่เสนอเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัได 
แตถาเปนกรณทีีเ่กดิขึน้ในศาลทหาร โดยเฉพาะในชวงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกาศใชบังคับแลว แมคูความในคดีเห็นวากฎหมายที่ศาลทหารจะใชบังคับแก
คดีขัดตอรัฐธรรมนูญก็ไมสามารถเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได เพราะศาลทหารไมมี
อาํนาจทีจ่ะสงคาํโตแยงของคูความไปใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัได กรณจึีงเกิดความลกัลัน่ระหวางคูความ
ในคดีทีอ่ยูในศาลยุตธิรรมหรือศาลปกครองกับคูความในคดีทีอ่ยูในศาลทหาร เพราะฉะน้ัน การเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในศาลทหารกับศาลยุติธรรมและศาลปกครอง จึงมีปญหา
ความไมเสมอภาคหรือการเลือกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมแกคูความในคดีทีอ่ยูในศาลทัง้ ๓ ศาล อยางไรกด็ี
ปญหาดังกลาวไมจําเปนตองดําเนินการแกไขเพราะในปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๖๐ไดกาํหนดใหศาลทหารมอีาํนาจเสนอเรือ่งใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัแลว แตการนาํ
ปญหาดังกลาวมาอธิบายอีกคร้ังเพ่ือชี้ใหเห็นวาในระบบการปกครองของคณะรัฐประหาร นับตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในศาลทหาร คูความในคดี
จะไดรบัการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม

๖คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที ่๘๔/๒๕๕๗ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖/๒ 
และมาตรา ๖๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กาํหนดแบบสญัญาจะซือ้จะขายและสัญญาซือ้ขายหองชดุตามพระราชบัญญตัิ
อาคารชดุ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
หรือไม.
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด�วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใช�บังคับ

๗๒

๒. ปญหาเกี่ยวกับการใชดุลพินิจของศาลในการสงคําโตแยงของคูความ สาเหตขุองปญหา
ในเรื่องน้ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม โดยศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีไมวาจะเปน
คดีแพงหรือคดีอาญาก็ตาม เมื่อคู ความไดโตแยงตอศาลที่พิจารณาคดีวากฎหมายที่จะใชบังคับ
แกคดีขัดตอรัฐธรรมนูญ ศาลจะใชดุลพินิจในการไมสงคําโตแยงไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ซึ่งการใชดุลพินิจของศาลในการไมสงคําโตแยงดังกลาว บางกรณีเปนการใชดุลพินิจที่ไมสอดคลองกับ
บทบัญญัติหรือเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ กลาวคือ หากพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๖๐๗ แลว กฎหมายไดกําหนดให
ศาลที่พิจารณาคดี ไมวาจะเปนศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร มีดุลพินิจในการพิจารณา
คําโตแยงของคูความ โดยใหพิจารณาวาคําโตแยงนั้นเปนการโตแยงบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือไม 
และเปนการโตแยงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีหรือไม รวมทั้งเปนคําโตแยงที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เคยมีคําวินิจฉัยมาแลวหรือไม หากเห็นวาเปนการโตแยงบทบัญญัติแหงกฎหมาย เปนการโตแยง
กฎหมายทีศ่าลจะใชบงัคบัแกคด ีและศาลรฐัธรรมนญูยังไมมคีาํวนิจิฉยัในสวนทีเ่กีย่วกบับทบญัญติันัน้ 
ศาลมีหนาที่ตองสงคําโตแยงของคูความไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
ถาศาลท่ีพิจารณาคดีเห็นวาคําโตแยงมิไดเปนการโตแยงบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตเปนการโตแยงกฎ
คําสั่ง หรือคําพิพากษา หรือการโตแยงมิใชเรื่องของกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี หรือเรื่องที่โตแยง
ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยแลววาขัดหรือไมขัดตอรัฐธรรมนูญอยางไร เชนน้ีศาลจึงจะมีอํานาจ
ไมสงคําโตแยงตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได ฉะนั้น บางกรณีที่ศาลชั้นตนรับคําโตแยงของคูความ
ในคดีแลวแตไมสงคําโตแยงนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยใหเหตุผลวา “เน่ืองจากกฎหมาย
ทีศ่าลจะใชบังคบัแกคดีไมขดัตอรฐัธรรมนญู” หรอืในกรณีคูความไดโตแยงตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวาบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะใชบังคับแกคดีขัดตอรัฐธรรมนูญ
แตศาลก็ไมสงคําโตแยงโดยใหเหตุผลวา “ในการพิจารณาคดีของศาล ศาลไดใหความยุติธรรม
โดยเปดโอกาสใหนําพยานหลักฐานเขาสืบอยางเต็มที่แลว” เหตุผลทั้ง ๒ กรณีดังกลาวถือเปนเหตุผล
ที่นอกเหนือไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน การท่ีศาลชั้นตนหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนํามาอางเปนเหตุผลเพ่ือไมสงคําโตแยงไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
จึงเปนการใชดุลพินิจพิจารณาคําโตแยงของคูความท่ีไมสอดคลองกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณ
ของรฐัธรรมนญู ซึง่ขอเสนอสาํหรบัปญหาน้ีกค็อื ในการพจิารณาคาํโตแยงของคูความ ศาลควรพิจารณา
เฉพาะเรื่องที่รัฐธรรมนูญใหดุลพินิจไวเทาน้ัน กลาวคือ ใหพิจารณาเพียงวาเปนการโตแยงบทบัญญัติ
แหงกฎหมายท่ีศาลจะใชบังคับแกคดีหรือไม และเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
เคยมีคําวินิจฉัยมาแลวหรือไม หากเปนไปตามท่ีกําหนดก็ตองเสนอเร่ือง แตถามิใชก็ไมตองสง
หรือเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

๗รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๑๒ ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวย

เหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันตองดวยมาตรา ๕ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัตินั้น 
ใหศาลสงความเห็นเชนวานัน้ตอศาลรฐัธรรมนูญเพือ่วนิจิฉยั ในระหวางนัน้ ใหศาลดําเนนิการพจิารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไว
ชั่วคราวจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหน่ึง ไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ
จะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได...”
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๗๓

สวนที่ ๓ หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ ในสวนน้ีมีประเด็น
ปญหาเกดิขึน้ ๒ ประการ ไดแก ปญหาการนาํรฐัธรรมนญูทีส่ิน้ผลใชบงัคบัแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบ 
และปญหาความสับสนของการนําหลกัเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญมาใชเปนเหตุผล
ในการใหความหมายของกฎหมาย กลาวคือ

๑. ปญหาการนํารัฐธรรมนูญที่สิ้นผลใชบังคับแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบ สาเหตุ
ของปญหาในเรือ่งนีเ้กดิจากคาํพพิากษาศาลฎีกาที ่๙๑๓/๒๕๓๖ โดยศาลฎกีาไดนาํธรรมนญูการปกครอง
ราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๓๔ มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ ซึง่สิน้ผลใชบงัคบัแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบ
ความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย คอื ประกาศคณะรกัษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิฉบบัที ่๒๖
โดยวินิจฉัยวาประกาศฉบับดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ในขณะน้ันมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔๘ จากคําวินิจฉัยดังกลาวไดมีนักวิชาการแสดงความคิดเห็น
โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากทฤษฎีทางกฎหมายยังไมมีขอยืนยันที่ชัดเจนวาไมสามารถนําบทบัญญัติ
ของรฐัธรรมนญูทีส่ิน้ผลใชบงัคบัแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบได หรอืในทางวชิาการยงัไมมกีารพสิจูน
ที่แนนอนวาการนํารัฐธรรมนูญมาใชบังคับแกคดีตองเปนรัฐธรรมนูญที่มีผลใชบังคับอยูเทาน้ัน จะนํา
รฐัธรรมนญูทีส่ิน้ผลใชบงัคบัแลวมาใชไมได นอกจากนี ้ยงัมกีารอางองิถงึกรณปีระเทศเยอรมนทีีศ่าลสงูสดุ
แหงสหพันธซึง่เทียบไดกบัศาลฎีกาของประเทศไทยก็เคยนํารัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมนีทีส่ิน้ผล
ใชบงัคบัแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมาย ซึง่ไมแตกตางกบักรณี
ศาลฎกีาของประเทศไทยในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๖ ทีน่าํรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๔๗๕ แกไขเพิม่เตมิ พุทธศกัราช ๒๔๙๕ ซึง่สิน้ผลใชบงัคบัแลวมาเปนฐานในการตรวจสอบ
ทั้งที่ในขณะนั้นมีการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒๙ ฉะน้ัน 
จึงเปนเหตุผลสนับสนุนวาการนํารัฐธรรมนูญที่สิ้นผลใชบังคับแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนาจะกระทําได 

อยางไรก็ดี หากพิจารณาในมุมตรงกันขามตามหลักวิชาการทางกฎหมายแลว มีเหตุผล
โตแยงความคิดเห็นดังกลาว ๓ ประการ ดังนี้

ประการแรก ในการบงัคบัใชหรอืปฏบิตักิารใหเปนไปตามกฎหมายขององคกรตาง ๆ ของรฐั
ตองอางอิงบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ยังมีผลใชบังคับอยูเทานั้น จะอาศัยอํานาจแหงกฎหมายที่สิ้นผล
ใชบงัคบัแลวมากระทาํการอยางหนึง่อยางใดไมได หรอืกลาวอีกนัยหนึง่คอื เจาหนาท่ีของรฐัจะใชอาํนาจ
หนาท่ีใด ๆ  ตองอางองิวาไดอาศยัอาํนาจตามกฎหมายซึง่ยงัมผีลใชบงัคบัอยูมาเปนฐานในการออกผลผลติ
ทางกฎหมาย คอื กฎหรอืคาํสัง่ทางปกครองเทานัน้ จะไมมกีรณทีีอ่างวาไดนาํกฎหมายทีส่ิน้ผลใชบงัคบัแลว
มาเปนฐานในการออกกฎหรือคาํสัง่ทางปกครองเพ่ือบงัคบัใชตอประชาชนใหกระทําการอยางหน่ึงอยางใด
เกดิขึน้ไดอยางแนนอน 

๘ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๔ โดยประกาศใชบังคับตั้งแตวันที ่
๑ มนีาคม - ๘ ธนัวาคม ๒๕๓๔ สวนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ เปนรฐัธรรมนญูฉบบัที ่๑๕ โดยประกาศใชบงัคบั
ตั้งแตวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๐.

๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๖ 
โดยประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ สวนธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ 
เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๗ โดยประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑.
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด�วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใช�บังคับ

๗๔

ประการท่ีสอง หากยอมรับใหมีการนํารัฐธรรมนูญที่สิ้นผลใชบังคับแลวมาเปนมาตร
ในการตรวจสอบได จะทําใหมีหลักในการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมาย ๒ มาตรดวยกนั 
โดยมาตรหนึง่เปนมาตรตามรฐัธรรมนญูทีย่งัมผีลใชบงัคบัอยู และอกีมาตรหนึง่เปนมาตรตามรฐัธรรมนญู
ทีส่ิน้ผลใชบงัคบัไปแลว หากเปนเชนนี ้ยอมเกิดปญหาตามมาวาเมือ่มกีารเสนอคดีไปใหศาลรฐัธรรมนญู
วนิจิฉยั ศาลรฐัธรรมนญูจะทราบไดอยางไรวาสาํหรบักฎหมายฉบบันีจ้ะใชมาตรตามรฐัธรรมนญูทีย่งัมี
ผลใชบังคับอยูมาวินิจฉัย สวนกฎหมายอีกฉบับหน่ึงจะใชมาตรตามรัฐธรรมนูญท่ีสิ้นผลใชบังคับแลว
มาวนิจิฉยั และกรณยีอมไมอาจเกิดขึน้ไดอยางแนนอนวาศาลรฐัธรรมนญูสามารถตรวจสอบวากฎหมาย
ขดัตอรฐัธรรมนูญโดยใชมาตรจากรัฐธรรมนญู ๒ มาตร ทัง้รฐัธรรมนูญฉบบัทีย่งัมผีลใชบงัคบัและฉบบัที่
สิน้ผลใชบังคับแลว

ประการท่ีสาม แมจะมีความพยายามตีความวาศาลสามารถนํารฐัธรรมนญูทีส่ิน้ผลใชบงัคบัแลว
มาเปนมาตรในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได โดยใหแยกองคกรที่ทําหนาท่ี
ตรวจสอบออกเปน ๒ องคกร กลาวคอื ถาตองการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมายวา
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญที่มีผลใชบังคับอยูหรือไม ใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูตรวจสอบ แตถาตองการ
จะตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมายวาขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญทีส่ิน้ผลใชบงัคบัไปแลว
ก็ใหศาลยุติธรรมเปนผูตรวจสอบ หากเปนเชนนี้ยอมทําใหเกิดสภาพท่ีไมปกติหรือสรางความสับสน
วุนวายของระบบกฎหมาย เพราะกฎหมายฉบับเดียวกันถาสงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
จะใชมาตรของรฐัธรรมนญูทีม่ผีลใชบงัคบัอยูมาตรวจสอบ แตถาไปศาลยตุธิรรม ศาลยตุธิรรมจะใชมาตร
ของรัฐธรรมนูญที่ส้ินผลใชบังคับแลวมาตรวจสอบ และหากกฎหมายฉบับเดียวกันไปท้ัง ๒ ศาล 
หากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งใชมาตรของรัฐธรรมนูญที่มีผลใชบังคับมาตรวจสอบแลววินิจฉัยวาไมขัดตอ
รฐัธรรมนญู ในขณะทีศ่าลยตุธิรรมวนิจิฉยัวาใชมาตรของรัฐธรรมนญูทีส่ิน้ผลใชบงัคบัแลวมาตรวจสอบ
ปรากฏวาขดัตอรฐัธรรมนญู กรณยีอมเกดิปญหาตามมาวากฎหมายฉบับนีจ้ะมผีลเชนไร เพราะทัง้ ๒ ศาล
วินิจฉัยออกมาไมเหมือนกัน ฉะน้ัน ไมวาจะมีเหตุผลใด ๆ  มาสนับสนุนวาศาลสามารถใชรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายท่ีส้ินผลใชบังคับแลวมาเปนมาตรในการตรวจสอบไดก็ตาม แตโดยสวนตัวเห็นวาไมควร
กระทาํหรือไมสามารถกระทําได

ทัง้นี ้กรณีดงักลาวเปนประเด็นปญหาท่ีเกิดขึน้ในศาลยุติธรรมมิใชศาลรัฐธรรมนูญ แตการนํามา
อธิบายเพื่อตองการจะชี้หรือเนนยํ้าวา เมื่อมีคดีเสนอมาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ
พึงใชมาตรจากรฐัธรรมนญูทีย่งัมผีลใชบงัคบัอยูเทาน้ันมาตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย 
และถอืเปนเรือ่งทีดี่ทีศ่าลรัฐธรรมนญูยงัไมเคยใชมาตรจากรัฐธรรมนญูทีส่ิน้ผลใชบงัคับแลวมาตรวจสอบ
แตอยางใด
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๗๕

๒. ปญหาความสับสนของการนําหลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาใชเปนเหตุผลในการใหความหมายของกฎหมาย ปญหาในเรื่องนี้มีสาเหตุมาจากคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที ่๕/๒๕๕๗ โดยศาลรัฐธรรมนูญไดใหเหตุผลประการหน่ึงในการวินจิฉยัวาพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสถานะเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕ (๑) วา เนือ่งจากคําวา “บทบญัญตัแิหงกฎหมายใดมีปญหาเกีย่วกบั
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ” มีความหมายกวางกวาคําวา “บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยง
ตอรฐัธรรมนญู” ซึง่พจิารณาแลวเห็นวา เหตผุลดงักลาวจะมเีนือ้ความประกอบดวย ๒ สวน สวนหนึง่เปนวตัถุ
แหงคดีทีศ่าลรัฐธรรมนูญมอีาํนาจตรวจสอบ คอื บทบัญญตัแิหงกฎหมาย และอีกสวนหน่ึงเปนหลักเกณฑ
ในการตรวจสอบบทบัญญตัแิหงกฎหมายน้ัน คอื ปญหาเร่ืองความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือเร่ืองการขัด
หรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ โดยหากศาลตองการจะบอกวาพระราชกฤษฎีกายบุสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มีสถานะเปนกฎหมายหรือไม การใหเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญควรจะเพงไปที่วัตถุแหงคดีเปนสําคัญ 
กลาวคือ ควรพิจารณาวาพระราชกฤษฎีกามีสถานะเปนกฎหมายเพราะเหตุใด โดยไมจําเปนตองนํา
หลกัเกณฑในการตรวจสอบวัตถแุหงคดีมาใชเปนเหตุผลในการใหความหมายของกฎหมายดวย แตเหตุผล
ประกอบคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีน้ีไดชี้ใหเห็นวาไดมีการนําหลักเกณฑการตรวจสอบ
ความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายมาใชเปนเหตผุลในการใหความหมายของกฎหมาย ซึง่อาจจะเปน
ความสับสนในการใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย เพราะมีการนําเหตุผลที่ไมเก่ียวกับสภาพของเรื่อง
มาเปนฐานในการใหความหมายของกฎหมาย 

สาํหรบัขอเสนอตอประเด็นปญหาทีเ่กดิขึน้ดงักลาว เนือ่งจากคําวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ
ไดมีผลใชบงัคับแลวจึงไมสามารถดําเนินการแกไขได แตอยางไรก็ตาม เพ่ือใหคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ
มีนํ้าหนักหรือมีความนาเชื่อถือตอคูความในคดีและสาธารณชนตอไป สมควรที่ศาลรัฐธรรมนูญพึงตอง
แสดงเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยใหสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น 

สวนที ่๔ ผลการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ ในสวนนี้มีประเด็นปญหาเกิดขึ้น ๒ ประการ 
ไดแก ปญหาเก่ียวกบัผลทีใ่ชบงัคบัมไิดของกฎหมาย และปญหาเก่ียวกับทางปฏิบตัเิมือ่การใชบงัคบัมไิด
ของกฎหมายมีผลกระทบตอคําพิพากษาอันถึงที่สุด กลาวคือ

๑. ปญหาเก่ียวกบัผลทีใ่ชบงัคบัมิไดของกฎหมาย สาเหตขุองปญหาในเรือ่งนีเ้กดิจากความเหน็
ทางวิชาการที่แตกตางกันวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยง
ตอรฐัธรรมนญูแลว โดยเฉพาะการตรวจสอบแบบรปูธรรม คอื การตรวจสอบกฎหมายทีศ่าลจะใชบงัคบัแกคดี
นักวิชาการฝายหนึ่งเห็นวา การใชบังคับมิไดของบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นจะเริ่มมีผลใชบังคับมิได
นับตั้งแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัยหรือนับตั้งแตวันที่คําวินิจฉัยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
แลวแตกรณ ีแตนกัวิชาการอกีฝายหน่ึงเหน็วา เมือ่ศาลรัฐธรรมนญูมีคาํวินจิฉยัวาบทบัญญัตแิหงกฎหมายใด
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแลว การใชบังคับมิไดของบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันจะมีผลยอนหลังกลับไป 
โดยอาจจะยอนหลงันบัตัง้แตวนัทีก่ฎหมายนัน้มผีลใชบงัคบั หรอืนับตัง้แตวนัทีร่ฐัธรรมนญูทีใ่ชเปนมาตร
ในการตรวจสอบกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับ แลวแตกรณี ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวา ไมวาการใชบังคับมิได
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด�วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายหลังการประกาศใช�บังคับ

๗๖

ของบทบญัญติัแหงกฎหมายทีข่ดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูจะมผีลนบัตัง้แตวนัทีศ่าลมคีาํวนิิจฉยัหรอืมผีล
ยอนหลงักลบัไปกต็าม ตางกมี็ทัง้ขอดแีละขอดอยแตกตางกนั กลาวคอื ถาใหการใชบงัคบัมไิดของบทบญัญตัิ
แหงกฎหมายมีผลนับต้ังแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แมจะมีขอดีที่เปนการรักษาความม่ันคง
แหงนิติฐานะของบุคคล แตก็มีขอดอยที่อาจจะไมยุติธรรมแกบุคคลผูตกอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ทีศ่าลจะมีคาํวนิจิฉยั สวนการใชบงัคบัมไิดของบทบัญญัตแิหงกฎหมายท่ีใหมผีลยอนกลบัไป แมจะมขีอดี
ทีท่าํใหผูทีต่กอยูภายใตบงัคบัของกฎหมายไดรบัความยุตธิรรม แตกม็ขีอดอยทีอ่าจจะกระทบตอความม่ันคง
แหงนิตฐิานะของบุคคล ดงันัน้ เมือ่ทัง้สองกรณีตางมขีอดแีละขอดอยจึงมขีอเสนอวา การเร่ิมมผีลบงัคับ
ของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมควรระบุไวอยางชัดเจนวาใหคําวินิจฉัยน้ันมีผลนับตั้งแตวันท่ีศาล
มีคําวินิจฉัยหรือมีผลยอนหลังกลับไปทุกกรณี แตควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาใหศาลรฐัธรรมนญูมดีลุพนิิจในการกาํหนดผลทางกฎหมายใหเหมาะสมกบัสภาพ
หรือพฤติการณแหงคดีได ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถใชดุลพินิจกําหนดใหผล
ที่ใชบังคับมิไดของบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีผลใชบังคับตั้งแตเมื่อใดก็ได 

๒. ปญหาเก่ียวกบัทางปฏบิตัเิมือ่การใชบงัคับมไิดของกฎหมายมผีลกระทบตอคําพิพากษา
อันถึงที่สุด สาเหตุของปญหาในเร่ืองน้ีเกิดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒ 
วรรคสาม๑๐ ไดกําหนดใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญมีผลกระทบตอคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด โดยเฉพาะถาบทบัญญัตินั้น
เปนบทบัญญัติที่กําหนดฐานความผิด ใหถือวาผูซ่ึงตองคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดไมเปนผูกระทํา
ความผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ัน หรือถาผูน้ันยังรับโทษอยูก็ใหปลอยตัวออกจากเรือนจํา
กรณีจึงมีปญหาวา เมื่อการใชบังคับมิไดของกฎหมายมีผลกระทบตอคําพิพากษาอันถึงที่สุดแลว
บุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายหรือเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว ในเรื่องนี้เห็นวา เนื่องจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิไดมีผลโดยอัตโนมัติ แตตองดําเนินการ
ตามกรณตีาง ๆ  เพือ่ใหมผีลขึน้มา ซึง่ปจจบุนัยงัไมมกีฎหมายฉบบัใดกาํหนดขึน้โดยเฉพาะเจาะจงวา
จะดําเนินการลบคําพิพากษาอันถึงที่สุดหรือนําบุคคลผูตองรับโทษอาญาซ่ึงไดรับผลกระทบจาก
คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญออกจากเรอืนจําโดยกระบวนการหรือวิธกีารใด ฉะนัน้ เมือ่รฐัธรรมนญู
ไดรับรองสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลผู ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว และมาตรา ๒๕ วรรคสอง๑๑

๑๐รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒ วรรคสาม บัญญัติวา
“คาํวนิิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทัง้ปวง แตไมกระทบตอคําพพิากษาของศาลอันถงึทีส่ดุแลว เวนแตในคดีอาญาใหถอืวา

ผูซึง่เคยถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉยัวาไมชอบดวยมาตรา ๕ นัน้ เปนผูไมเคย
กระทําความผดิดงักลาว หรอืถาผูนัน้ยงัรบัโทษอยูกใ็หปลอยตวัไป แตทัง้นีไ้มกอใหเกดิสทิธทิีจ่ะเรยีกรองคาชดเชยหรือคาเสยีหายใด ๆ”.

๑๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ วรรคสอง บัญญัติวา
“สทิธหิรอืเสรภีาพใดท่ีรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามทีก่ฎหมายบัญญัติ หรอืใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธิกีารทีก่ฎหมายบัญญตัิ

แมยังไมมีการตรากฎหมายน้ันข้ึนใชบังคับ บุคคลหรือชุมชนยอมสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๗๗

ก็มีเจตนารมณใหสิทธิที่รัฐธรรมนูญไดรับรองแลวแมยังไมมีการตรากฎหมายน้ันขึ้นใชบังคับก็สามารถ
นาํไปใชบงัคบัไดโดยตรง ประกอบกับยงัมพีระราชบัญญตักิารร้ือฟนคดีอาญาข้ึนพจิารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
มาตรา ๕ (๓) ที่กําหนดให “คดีใดที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหบุคคลใดตองรับโทษอาญาในคดี
นั้นแลว อาจมีการรองขอใหรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหมไดเมื่อปรากฏวามีพยานหลักฐานใหม
อันชัดแจงและสําคัญแกคดีซึ่งถาไดนํามาสืบในคดีอันถึงที่สุดนั้น จะแสดงวาบุคคลผูตองรับโทษอาญา
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นไมไดกระทําความผิด” อันเปนการเปดชองใหผูที่เกี่ยวของนํามาใชเปนฐาน
ในการยื่นคํารองตอศาลได ซึ่งศาลช้ันตนท่ีไดรับคํารองควรดําเนินการพิจารณาวาเปนกรณี
ทีเ่กีย่วของกับบทบัญญัตแิหงกฎหมายท่ีศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัวาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญซึง่ทาํให
บุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมมิไดกระทําความผิด แลวพิพากษา
ยกคําพิพากษาเดิมและพิพากษาใหมวาบุคคลนั้นมิไดกระทําความผิด 

สรปุ จากการทีม่โีอกาสไดรวมรบัฟงความคดิเหน็ในการสมัมนางานวจัิยครัง้น้ีผานการถายทอดสด
ทางเฟซบุกของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑๒ ผูเขียนมีความคิดเห็นวา การตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใชบังคับของศาลรัฐธรรมนูญมีปญหาเกิดขึ้น
หลายประการ ทัง้ปญหาวัตถแุหงคดทีีศ่าลรัฐธรรมนูญมอีาํนาจตรวจสอบ กลไกในการเสนอคดีตอศาล 
หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตละกรณี
กม็ปีระเดน็ปญหาปลกียอยตามมา กลาวคอื กรณ ี“วตัถแุหงคดทีีศ่าลรฐัธรรมนญูมอีาํนาจตรวจสอบ”
มีปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของประกาศหรือคําสั่ง
ของคณะรัฐประหาร โดยเม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดรบัคดไีววนิจิฉยัและวินจิฉยัวาพระราชกฤษฎีกายบุสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสถานะเปนกฎหมายแลว ไดกอใหเกิดปญหาความแตกตางของสถานะ
ทางกฎหมายระหวางบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกา ความไมเปนเอกภาพของคําวากฎหมาย 
และความลักลั่นของการเสนอคดีใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบตามแบบรูปธรรมและแบบนามธรรม 
รวมท้ังปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของคําวินิจฉัย สวนการรับรองความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายใหกับประกาศหรือคําสั่งของคณะรัฐประหารไดกอใหเกิดปญหาการไมเคารพหลักนิติรัฐ 
การทําลายหลักความเสมอภาคของระบบตรวจสอบ และการไมคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่ตกอยูภายใตบังคับของกฎหมาย

๑๒https://www.facebook.com/Thammasatlaw/videos/596327701242005/.
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๗๘

สําหรับกรณี “กลไกในการเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบ” ไดกอใหเกิดปญหา
เก่ียวกับความเหมาะสมในกระบวนการเสนอคดี และปญหาเกี่ยวกับการใชดุลพินิจของศาลในการสง
คาํโตแยงของคูความไปใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั สวนกรณ ี“หลกัเกณฑและวธิกีารในการตรวจสอบ
ของศาลรัฐธรรมนูญ” กม็ปีญหาการนํารฐัธรรมนูญทีส่ิน้ผลใชบงัคบัแลวมาเปนหลกัเกณฑในการตรวจสอบ 
และปญหาความสับสนของการนําหลักเกณฑการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญมาใชเปนเหตุผล
ในการใหความหมายของกฎหมาย นอกจากน้ี ในสวนของกรณี “ผลการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญ”
กม็ปีระเดน็ปญหาเกีย่วกบัผลทีใ่ชบงัคบัมไิดของกฎหมาย และปญหาเก่ียวกับทางปฏิบตัเิมือ่การใชบงัคบัมไิด
ของกฎหมายมีผลกระทบตอคําพิพากษาอันถึงที่สุด 

ฉะน้ัน เมื่อคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีความสําคัญในระบบกฎหมายไทย อีกทั้งยังมี
ความสําคัญในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ จึงสมควรปรับปรุงตัวบทกฎหมาย
และเร่ืองอ่ืน ๆ  สําหรบัแกไขปญหาดังกลาวตามแนวทางท่ีวิทยากรผูทรงคณุวฒุไิดใหขอเสนอไว ซึง่แตละ
แนวทางลวนเปนประโยชนตอการปฏบิตัหินาทีข่องศาลรฐัธรรมนูญและองคกรตาง ๆ  ของรฐัทีเ่ก่ียวของ
ใหเปนไปอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น๑๓

๑๓ธรีะ สุธวีรางกรู, “คาํวนิิจฉัยและผลของคาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญู”, วารสารนติศิาสตร, ปที ่๔๕ ฉบบัที ่๒ เดอืนมถินุายน
๒๕๕๙, น. ๓๑๐.
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