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บทนํา
 ตามที่ศาลรฐัธรรมนญูไดมีคาํวินิจฉยัท่ี ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พทุธศักราช 
๒๕๕๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วากรณีที่มีการยื่นญัตติ
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี ้หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม ซึ่งคําวินิจฉัยมีทั้งหมดสี่ประเด็น คือ 
 ประเด็นทีห่น่ึง ศาลรฐัธรรมนูญมอํีานาจรบัคาํรองไวพจิารณาวินิจฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๘ 
หรือไม ปรากฏผลการลงมติเสียงขางมาก ๗ ตอ ๑ วา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ 
 ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไขเพิ่มเตมิ
โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับไดหรือไม ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา แมจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม 
แตการแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูโดยการยกรางใหมท้ังฉบบัยังไมสอดคลองกบัเจตนารมณของรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๙๑ เนือ่งจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน ก็ควร
จะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม หรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปน
ความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาทีจ่ะดําเนินการดังกลาวน้ีได ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ 
 ประเดน็ที่สาม การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๙๑ ตามญัตติเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... 
ถอืเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุตามรฐัธรรมนญูนี้

สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
กับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม ปรากฏผลการลงมติเปนเอกฉันทวา 
การกระทําดังกลาวไมถือวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
 ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุให
ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือไม ปรากฏผลการลงมติเปนเอกฉันทวา กรณีไมเปนการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให
ไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นนี้            
 คําวินิจฉัยดังกลาวแมวาจะทําใหสถานการณทางการเมืองท่ีตึงเครียดผอนคลายลงในระดับหนึ่ง
แตก็ไดกอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณตามมาอยางกวางขวางถึงผลของคําวินิจฉัยดังกลาววารัฐสภา
ควรจะตองดําเนินการอยางไรตอไปกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) 
พุทธศักราช .... ซึ่งกําลังจะเขาสูการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่สาม ดังน้ัน คอลัมน คมความคิด   
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเร่ือง “สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญกับการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ” ดังนี้

๒. เหตุแหงการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองไวโดยชัดแจง 
โดยปริยายหรอืโดยคาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูยอมไดรบัความคุมครองและผกูพนัรฐัสภา คณะรฐัมนตรี 
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมาย อยางไรก็ตาม เพื่อรักษาและคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจน
หลักการที่รัฐธรรมนูญไดรบัรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมืองของชาติ คือ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกันการกระทําเพื่อ
ใหไดมาซึง่อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๓ มาตรา ๖๘ 
วรรคหนึ่ง จึงไดบัญญัติขอหามในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไว ๒ กรณี คือ
 ๒.๑ กรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
   การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนรูปแบบ
การปกครองท่ีประเทศไทยยึดถือเปนหลักในการปกครองประเทศ โดยไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒ ซึ่งบัญญัติวา “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ดังนั้น หากมีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
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เชน การใชเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๕ ในการรวมตวักนัจดัตั้งพรรคการเมอืงแลวใชกลไกของ
พรรคการเมืองในการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการปกครองจากระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุข เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประธานาธิบดีเปนประมุข หรือเปลี่ยนไป
เปนการปกครองระบอบเผดจ็การ เปนตน กรณีดงักลาวถอืเปนการใชสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒.๒ กรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
  การใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทีเ่คยเกิดขึ้นในประวัติศาสตรการเมือง
การปกครองของประเทศไทยนับแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คือ การทําการปฏิวัติ 
รัฐประหาร ยึดอํานาจจากฝายบริหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้น
และจัดใหมีการเลือกตั้ง นํามาสูการจัดตั้งรัฐบาลใหมในการบริหารประเทศ และจบลงดวยการปฏิวัติ 
รฐัประหาร ซึง่นักวชิาการเรยีกวา “วงจรอุบาทว” เพือ่ปองกนัปญหาดงักลาว เมือ่มีการจดัทํารฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง ไดบัญญัติ
ขอหามในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติไวในมาตรา ๖๓ ซึ ่งมีหลักการ
ทํานองเดียวกันกับมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  
      กรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถทีางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น เคยมีคดีทีค่ณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยไว ในกรณีทีพ่รรคไทยรักไทยถูกกลาวหาวาใหเงินสนับสนุนพรรคพัฒนาชาติไทยและ
พรรคแผนดนิไทยใหสงผูสมัครรบัเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อหลกีเลี่ยง
กรณีมีผูสมัครเพียงคนเดียวและผูสมัครนั้นไดคะแนนนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนัน้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาตรา ๗๔ วรรคสอง ทําใหพรรคไทยรกัไทย พรรคแผนดนิไทย และพรรคพฒันาชาตไิทย ถกูอัยการสงูสดุ
ยืน่คํารองรวมสามคํารอง ลงวันที ่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั ่งยุบพรรค
พฒันาชาตไิทย พรรคแผนดนิไทย และพรรคไทยรกัไทย เนื่องจากปรากฏตอนายทะเบยีนพรรคการเมอืงวา  
พรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) พรรคไทยรักไทยกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) 
นายทะเบยีนพรรคการเมืองจงึแจงตออยัการสงูสดุพรอมดวยหลกัฐานตามหนงัสอืท่ี ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๘๙๙๙ 
ลงวันที ่๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ หนังสือที ่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๐๐๐ ลงวันที ่๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
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และหนังสือที ่ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๗๑๙ ลงวนัที ่๒๒ มถินุายน ๒๕๔๙ ตามลาํดบั อยัการสูงสดุพจิารณา
แลวเห็นสมควรใหยืน่คาํรองเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญมคีาํสัง่ยบุพรรคการเมืองท้ังสามตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง และศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งรับคํารองทั้งสามไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙๑ 
      ปรากฏวาในระหวางที่คดีของพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย 
กําลังอยูในข้ันตอนการทําคําชี้แจงแกขอกลาวหา ไดเกิดวิกฤตการณทางการเมืองข้ึนโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดทําการยึดอํานาจ และ
ประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙ และภายหลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดให
เปนอาํนาจของศาลรฐัธรรมนญูหรอืเมือ่มปีญหาวากฎหมายใดขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนญู ใหเปนอาํนาจ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และใหบรรดาอรรถคดีหรือการใดท่ีอยูในระหวางการดําเนินการของ
ศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยู ในอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
          ตอมาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย 
มีเนื้อหาโดยสรุปวา การกระทําของพรรคไทยรักไทยเขาหลักเกณฑที่ถือไดวาเปนการไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
หรือขัดตอกฎหมายหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 
๖๖ (๓) 
      สาํหรบัการกระทําของพรรคพฒันาชาติไทยและพรรคแผนดนิไทยน้ัน เขาหลกัเกณฑทีถ่อืไดวา
เปนการกระทําอนัเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข
ตามรฐัธรรมนูญ ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) 
ทั้งยังเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนตามมาตรา ๖๖ (๓)
            คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพจิารณาแลวเหน็วา การกระทําของพรรคไทยรักไทยเปนการกระทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ และเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งไมผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ไมเคารพยําเกรงตอกฎหมายบานเมือง และไมอาจดํารงความเปนพรรคการเมืองที่จะสรางสรรคและ
จรรโลงความชอบธรรมทางการเมืองแกระบอบการปกครองของประเทศโดยรวมไดอีกตอไป จึงมี

 ๑โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให
มีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย.  
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เหตอุนัสมควรยบุพรรคไทยรกัไทย สําหรบัพรรคพฒันาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยน้ัน เปนพรรคการเมอืง
ท่ีจดัตัง้ขึน้มาเพือ่ประโยชนของผูกอตัง้หรอืคณะกรรมการบรหิารพรรค มิไดมีสภาพความเปนพรรคการเมอืง
อยูเลย จึงมีเหตุอันสมควรยุบพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทย
           ดงัน้ัน คาํวนิิจฉัยของคณะตลุาการรฐัธรรมนญูท่ี ๓-๕/๒๕๕๐ จึงถอืเปนแนวบรรทดัฐานใน
การวนิิจฉัยถงึกรณกีารใชสิทธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน มาตรา ๖๘  

๓. การยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘
 สําหรบัประเดน็การยื่นคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญตามมาตรา ๖๘๒ นัน้ กรณดีงักลาว ศาลรฐัธรรมนญู
ไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยที ่๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติ
ทีใ่หสิทธิแกผูทราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ทีจ่ะใชสิทธิใหมี
การตรวจสอบการกระทําดังกลาวไดโดยใหมีสิทธิสองประการ คือ 
 ประการที่หน่ึง เสนอเรื่องใหอัยการสงูสดุตรวจสอบขอเทจ็จรงิและยื่นคาํรองตอศาลรฐัธรรมนญู 
 ประการทีส่อง สามารถย่ืนคาํรองขอใหศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยัสั่งการใหเลกิการกระทาํดงักลาวได 
 โดยศาลรฐัธรรมนญูไดใหเหตผุลวา เพราะอาํนาจหนาท่ีในการตรวจสอบและวนิจิฉยัสั่งการในกรณี
ทีผู่รองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสองนี ้ เปนอํานาจหนาทีข่องศาลรัฐธรรมนูญ 
อัยการสงูสดุเพยีงแตมีหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจรงิเบื้องตน และยื่นคาํรองขอตอศาลรฐัธรรมนญูไดเทาน้ัน 
หาไดตดัสทิธขิองผูรองที่จะยื่นคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญโดยตรงไม แมผูรองไดเสนอเรื่องใหอัยการสงูสดุ
ตรวจสอบแลว ก็ไมตัดสิทธิผูรองที่จะใชสิทธิในประการที่สองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได เห็นวา
การแปลความดังกลาวนีจ้ะสอดคลองตอเจตนารมณในมาตรา ๖๘ ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และ
เปนไปเพื่อการรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญที่บญัญัติไวในมาตรา ๖๙ ที่วา “บุคคลยอมมีสิทธิตอตาน
โดยสนัตวิธิซีึง่การกระทาํใด ๆ  ท่ีเปนไปเพื่อใหไดมาซ่ึงอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธิีการซึ่งมไิด
เปนไปตามวถิทีางที่บญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูนี”้ เนื่องจากการที่ศาลรฐัธรรมนญูจะมคีาํสั่งใหเลิกการกระทาํ
ทีอ่าจเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุตามรฐัธรรมนูญ หรอืเพือ่ใหไดมาซึง่อํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดนั้น การกระทําดังกลาวจะตองกําลัง

 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา
 “มาตรา ๖๘ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้มิได
 ในกรณีท่ีบุคคลหรอืพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดงักลาวยอมมีสทิธเิสนอเรือ่งใหอยัการสงูสดุ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทัง้นี ้ไมกระทบกระเทือนการ
ดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว
      ฯลฯ    ฯลฯ”
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ดําเนินอยูและยังไมบังเกิดผล ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะมีคําวินิจฉัยสั่งใหเลิกการกระทําน้ันได หาไมแลว       
คาํวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี ้กจ็ะพนวสิยั ไมสามารถใชบงัคบัได ทัง้สทิธิ
พิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ นี้ มีหลักการสําคัญมุงหมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการ
ปกปองพิทักษรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการ
เขาสูอํานาจในการปกครองประเทศใหเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มิใหถูกลมลาง 
โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกันไวลวงหนาเพ่ือจะไดมีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการ
ใหเลิกการกระทําที่จะเปนอันตรายตอระบอบการปกครองและการลมลางรัฐธรรมนูญมิใหเกิดขึ้นได 
เพราะหากปลอยใหเกดิการกระทาํทีเ่ปนภยัรายแรงตอรฐัธรรมนญูและระบอบการปกครองตามรฐัธรรมนญู
ขึน้แลวยอมสดุวสิยัทีจ่ะแกไขใหกลบัคืนดไีด เชนนีแ้ลว ประชาชนผูทราบเหตตุามมาตรา ๖๘ วรรคสอง 
ยอมสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนใชสิทธิของตนตอตาน
การกระทํานั้นไดโดยสันติวิธี
 เนื่องจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรานี้มิไดมุ งหมายลงโทษทางอาญา หรือลงโทษ
ทางรัฐธรรมนูญโดยการยุบพรรคการเมืองเทาน้ัน แตยังหมายถึงการส่ังใหเลิกการกระทําที่มิชอบ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง เสียกอนท่ีการกระทํานัน้จะบังเกิดผล การมีอยูของมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ 
แหงรัฐธรรมนูญนี้ จึงเปนไปเพื่อรักษาหรือคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจนหลักการที่รัฐธรรมนญู
ไดรับรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมืองของชาติ คือการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกันการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิดเปนไปตามวถิทีางทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู ความมุงหมายของ
รัฐธรรมนูญในประการนี้ตางหากที่ถือเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญที่จะตองยึดถือไวเปนสําคัญ
ยิง่กวาเจตนารมณของผูรางรฐัธรรมนญู ซึง่แมจะถอืเปนเครือ่งมอืชวยคนหาเจตนารมณของรฐัธรรมนญู
ได แตความเหน็ของผูรางรฐัธรรมนญูคนใดคนหนึง่ก็มใิชเจตนารมณทัง้หมดของรฐัธรรมนญู อยางไรกต็าม
หากพิจารณาจากรายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ ทัง้การรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังพิจารณาไดวา
สาระสําคัญของการอภิปรายนั้นมีเจตนารวมกันอยู ที่การจะใหประชาชนสามารถใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญผานกลไกของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตราน้ีเปนสําคัญยิ่งกวาเรื่องของตัวบุคคลผูมีสิทธิ
เสนอคํารอง การตีความเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงตองตีความไปในแนวทาง
ของการยอมรับสิทธิ มิใชจํากัดสิทธิ เพื่อใหชนชาวไทยและศาลรัฐธรรมนูญสามารถเขามาตรวจสอบ
การกระทําที่อาจมีปญหาตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง เพื่อพิทักษรัฐธรรมนูญไดสมดังเจตนารมณ
ของบทบัญญัติดังกลาว
 หลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาผูทราบการกระทําตามมาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง มีสิทธิ
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั้น ทําใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางในทาง
วิชาการวาคําวินิจฉัยดังกลาวเปนการแปลความที่เกินเลยไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม 
โดยมีการหยิบยกเอาขอเท็จจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งมีเนื้อหาในทํานองเดียวกันมาเทียบเคียง คือ 
คําสั่งเรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานมีขอมูลประกอบการใชดุลพินิจในการ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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แสดงความคิดเห็น จึงขอนําเสนอขอเท็จจริงทีเ่กิดขึ ้นในระหวางการไตสวนพยานฝายผูถูกรอง
เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหวางนายวสนัต สรอยพสิทุธิ์ ประธานศาลรฐัธรรมนูญ กบั นายโภคนิ 
พลกุล พยานฝายผูถูกรอง กับขอเท็จจริงในคําสั่งเรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ในกรณีทีน่ายสุรพงษ 
โตวิจักษชัยกุล ยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปตยมานําเสนอ ดังนี้ 
 ในการไตสวนพยานฝายผูถกูรอง เมือ่วนัที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายวสนัต สรอยพสิทุธิ์ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนญู ไดสอบถามนายโภคนิ พลกลุ ตอกรณท่ีีนายโภคนิฯ อางวา ศาลรฐัธรรมนูญเคยมคํีาสัง่
เรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ไมรับคํารองขอใหยุบพรรคประชาธิปตยตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในขอหาลมลางการปกครอง เพราะตองผานการพิจารณา
ของอัยการสูงสุดมากอน ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับกรณีตามมาตรา ๖๘ ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
 นายวสันตฯ : ในฐานะเปนอดีตตุลาการมากอนรูหรือไมวาแตกตางกันอยางไร 
 นายโภคนิฯ : ขอตรวจสอบอานกอน (เจาหนาที่ของศาลรฐัธรรมนูญนําเอกสารดงักลาวไปใหนาย
โภคินฯ อาน)
 นายวสันตฯ : ขอกฎหมายถาเราเหน็ไมตรงกนัไมมใีครวาอะไร แตขอมลูตองตรงกัน สาํหรบักรณี
ดงักลาว ขอช้ีแจงวาในครั้งนั้น นายสรุพงษฯ ไดย่ืนตรงขอใหยุบพรรคประชาธิปตยเลยทนัท ีถอืเปนการ
ขามขั้นตอน เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ แหงรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ทีน่ายสุรพงษฯ ไดใช
เพื่อยืน่คํารองนั้นกําหนดไวตองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหพรรคการเมืองใด ยกเลิกการกระทํา
การลมลางการปกครองกอนถงึจะคอยพจิารณายุบพรรคการเมอืง อยู ๆ  มาย่ืนใหยุบพรรคเลย โดยไมมี
การขอใหหามการกระทํากอน เหมือนกบัอยู ๆ  ไมไดฟองใครเพื่อใหลงโทษจาํคกุเลยแตขอใหรบิของกลาง 
มันเปนไปไมไดอยูในตวั ขอใหทําความเขาใจกันใหถกูตอง สวนเรื่องความเหน็ตางกันไมมีใครทะเลาะกนั 
 นายโภคินฯ : ตรงนี้เปนความเห็นสวนตัว ไมไดเห็นคํารองที่นายสุรพงษฯ ยื่น แตในคําสั่งนี้
ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดระบุวาตองผานการพิจารณาของอัยการสูงสุดกอน 
 นายวสันตฯ : ความเห็นนั้นเปนการลอกขอความของมาตรา ๖๓ วรรคสอง ลงมาเทานั้น แตศาล
ไมไดชี้วาตองไปผานอัยการสูงสุดกอนเสมอไปแตอยางใด     
 ในลําดับตอไปเปนขอเท็จจริงของคดีตามคําสั่งเรื่องพิจารณาที ่๑๒/๒๕๔๙ โดยผูรองในคดีนี้
คือ นายสุรพงษ ฯ ไดยืน่คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั ่งยุบพรรคประชาธิปตย โดยอางวา
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หวัหนาพรรคประชาธปิตย ไดเสนอแนะให พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี
ในขณะนัน้ นาํคณะรฐัมนตรลีาออกทัง้คณะ และให พ.ต.ท. ทกัษณิ ฯ กราบบงัคมทลูขอนายกรฐัมนตรี
พระราชทาน โดยอาศยัความตามมาตรา ๗ แหงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
อันถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิถีทางซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิธีการทีบ่ัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั ่งเรื ่องพิจารณาที ่ ๑๒/๒๕๔๙ วา 
“ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ มิไดบัญญัติใหผู รองมีสิทธิ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหยุบพรรคการเมอืงไดโดยตรง แตจะตองดําเนนิการตามมาตรา ๖๓ 
วรรคสอง โดยเสนอเรื่องใหอัยการสงูสดุตรวจสอบขอเท็จจรงิและย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนญู กรณี
ตามคํารองศาลรัฐธรรมนูญไมอาจที่จะรับไวพิจารณาวินิจฉัยใหได”
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สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญกับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
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๔. การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙๑ เปนการกระทาํอนัตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม
 สาํหรับปญหานี ้ ในคาํวินจิฉยัที ่๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ศาลรฐัธรรมนูญวินจิฉยัวา การแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ มีเจตนารมณเพื่อตองการใหมีวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้น
เปนรายมาตราเพื่อปฏิรูปการเมือง และปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองขึ้นใหมเพื่อใหมีเสถียรภาพ
และประสทิธิภาพยิง่ขึน้ และเปนอํานาจทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ใหไว
เพื่อเปนชองทางในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากขอบกพรองในตัวรัฐธรรมนูญเอง หรือปญหา
จากขอเท็จจริงทางการเมืองที่ตองมีการแกปญหาอยางเปนระบบ และมีความสอดคลองตอเน่ือง
ในคราวเดียวกัน รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... จึงเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ อันถือไดวามีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน หากพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... ที่มาจากการแกไข
เพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เพือ่ใหมสีภารางรฐัธรรมนูญมาทาํหนาทีจ่ดัทาํรางรฐัธรรมนูญฉบับใหม 
และกําหนดกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังที่ไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระ
ทีส่อง และกาํลงัจะเขาสูการลงมติในวาระทีส่าม จงึเหน็ไดวากระบวนการดังกลาวยังไมมขีอเทจ็จรงิเพยีงพอ
ที่จะถือวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ อกีทัง้ขัน้ตอนการจัดตัง้สภารางรฐัธรรมนูญยงัมไิดเปนรปูธรรม การกลาวอางของผูรอง
จงึเปนการคาดการณลวงหนาซ่ึงยงัไมปรากฏผลประการใด และยิง่เมือ่พจิารณาบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึง่ถอืเปนขอจาํกัดของการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ ไดบญัญตัไิวอยางชัดแจงในการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญวา “ญตัตขิอแกไขเพ่ิมเติม
รฐัธรรมนูญทีม่ผีลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข
หรอืเปลีย่นแปลงรปูของรฐัจะเสนอมไิด” ประกอบกบับนัทกึหลกัการและเหตผุลประกอบรางรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ ..) พทุธศกัราช .... ใหเหตผุลวา “จะยงัคงรกัษาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไวตลอด” และเม่ือพิจารณาคําชี้แจงแกขอกลาวหา 
บันทึกยืนยันขอเท็จจริง และการไตสวนของศาลจากฝายผูถูกรอง ลวนตางเบิกความถึงเจตนารมณ
ในการดาํเนนิการเพือ่ใหมกีารจดัทาํรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมวา มไิดมเีจตนารมณทีจ่ะกระทาํเพือ่ลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้และผูถูกรอง
ยังแสดงถึงเจตคติอันตั้งมั่นวาจะดํารงคงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขอยูเชนเดิม พิจารณาแลวจึงเห็นวา ขอเท็จจริงยังรับฟงไมไดวาการกระทําของผูถูกรอง
เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขตามรฐัธรรมนญูนี้ 
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ 
วรรคหนึ่ง แตอยางใด
 อยางไรก็ตาม อํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ 
เปนอํานาจของประชาชนอันเปนที่มาโดยตรงในการใหกําเนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือวามีอํานาจเหนือ
รัฐธรรมนูญที่กอตั้งระบบกฎหมายและองคกรทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมืองการปกครอง 
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เมือ่องคกรทีถู่กจัดตั้งมีเพียงอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญใหไว และอยูภายใตรัฐธรรมนูญ จึงเปนไปไมได
ท่ีจะใหองคกรนั้นใชอํานาจท่ีไดรบัมอบมาจากรฐัธรรมนูญน้ันเองกลบัไปแกไขรฐัธรรมนูญน้ันเหมือนการ
ใชอาํนาจแกไขกฎหมายธรรมดา สาํหรบัประเทศไทยเปนประเทศทีป่กครองดวยระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายที่ยึดหลักความเปน
กฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญทีร่ัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไขเปลีย่นแปลง
รัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยทั่วไป
 และโดยเฉพาะการตรารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปนกระบวนการ
ท่ีผานการลงประชามตโิดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธปิไตย ประชาชนจงึเปนผูสถาปนา
รัฐธรรมนูญฉบับนี ้ ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ แมจะเปน
อํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทัง้ฉบับยังไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ไดมาโดยการ
ลงประชามติของประชาชนก็สมควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติ
เสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะดําเนินการดังกลาวได 
ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑          
 
บทสรุป
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย สวนท่ี ๑๓  สิทธพิทัิกษรฐัธรรมนญู มาตรา ๖๘ และ มาตรา ๖๙ นัน้ มเีจตนารมณท่ีสาํคญัในการ
มุงหมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการปกปองพิทักษรักษาและคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง 
ตลอดจนหลักการทีร่ัฐธรรมนูญไดรับรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมือง
ของชาติ คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกัน
การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซ่ึงมไิดเปนไปตามวิถทีางที่บญัญตัไิว
ในรัฐธรรมนูญในทุกรูปแบบ
 สําหรบัคาํถามที่วารฐัสภาควรจะตองดาํเนินการอยางไรตอไปกับรางรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... ซึ่งกําลังจะเขาสูการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระทีส่าม นั้น 
โดยความเห็นสวนตัวของผูเขียนแลวมีความเห็นวารัฐสภาควรดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เปนรายมาตรา เพราะวาเปนวิธีการทีส่อดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตามคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ทัง้เปนการชวยใหประเทศประหยัดงบประมาณจํานวนหลาย
พนัลานบาทจากการจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม อีกทั้ง
เปนการสอดคลองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมการเมืองของประเทศไทยในปจจุบันทีม่ี
ความแตกแยกทางความคิด ทั้งนี้ เพื่อนําพาสังคมไทยใหกาวผานปญหาความขัดแยงทางการเมืองและ
นําสังคมไทยใหกลับคืนสูความสงบรมเย็นตามที่เคยเปนมาในอดีต 
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