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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๕-๑๘/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่

๓๖/๒๕๕๖
๓๗/๒๕๕๖
๔๑/๒๕๕๖
๔๓/๒๕๕๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเด็นวินิจฉัย
กระบวนการพิ จ ารณาร างรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจัก รไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓
และมาตรา ๑๑๔) เปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือทําใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิชอบดว ยรัฐ ธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๘
หรือไม
ความเห็น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจาณาแลว เห็นวา คํารองทั้งสี่มีประเด็นแหงคดีเปนเรื่องเดียวกัน จึงมีคําสั่ง
ใหรวมการพิจารณา เรื่องพิจารณาที่ ๓๖/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๖
และเรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๖ เขาดวยกัน เพื่อความสะดวกและประโยชนในการดําเนินกระบวน
พิจารณา โดยใหเรียกพลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ ผูรองที่ ๑ นายวิรัตน กัลยาศิริ ผูรองที่ ๒
นายสาย กังกเวคิน กับคณะ ผูรองที่ ๓ และนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กับคณะ ผูรองที่ ๔ และ
ใหเรียกประธานสภาผูแทนราษฎร ผูถูกรองที่ ๑ ประธานวุฒิสภา ผูถูกรองที่ ๒ และสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนผูถูกรองที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๒
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ในประการแรกจะไดวินิจฉัยวา การแกไ ขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับขอหามการดํารง
ตําแหนงและวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภาของผูถูกรองทั้งหมดเปนการกระทําขัดกันแหง
ผลประโยชน หรือไม เห็นวา ในรางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ไดยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗
วรรคสอง ที่วา “... สมาชิกวุฒิสภาจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได” และใหใชความใหมวา
“...ใหวาระของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกตั้ง” โดยผลของการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว
ยอมมีผลใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาหนึ่งวาระได นอกจากนั้น ตามราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาวก็มิไดมีบทบัญญัติใด ๆ ที่บัญญัติหามมิใหสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบัน
สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีกหากรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลใชบังคับ
ดังนั้น หากรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลใชบังคับแลว สมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันยอมสามารถ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดทันทีและสามารถเปนสมาชิกวุฒิสภาติดตอกันเกินกวาหนึ่งวาระ
ไดอีกดวย นอกจากนั้น โดยผลของการแกไขขอหามการดํารงตําแหนงหลังจากพนจากการเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรหรือการดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๑๕ (๖) มาตรา ๑๑๕ (๗)
และมาตรา ๑๑๕ (๙) ยอมมีผลทําใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สมาชิกภาพสิ้น สุด ลงแลว สามารถ
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดทันทีเชนกัน ทั้งที่หลักการเดิมของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๗
กําหนดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง โดยสมาชิกวุฒิสภา
จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงแสดงถึง
เจตนาของผูถูกรองทั้งหมด วามุงหมายกระทําเพื่อใหตนไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสืบตอไปโดยขัด
ตอหลักการเดิมแหงรัฐธรรมนูญที่มุงหมายมิใหสมาชิกวุฒิสภาไดสืบตออํานาจเกินกวาหนึ่งวาระ การกระทํา
ดัง กลาวจึง เปน การกระทําที่ขัด กัน แหง ผลประโยชน เนื่องจากเปนกรณีที่ผูมีสว นไดเสียกับการแกไ ข
รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนแหงตน โดยเฉพาะผูถูกรองที่ ๒ ในฐานะประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธาน
ที่ประชุมของรัฐสภาสลับกับผูถูกรองที่ ๑ ไดถูกสมาชิกคัดคานการทําหนาที่ประธานในที่ประชุมโดยเห็นวา
มีผลประโยชนทับซอนและจะปฏิบัติหนาที่ไมเปนกลางก็ปรากฏวาผูถูกรองที่ ๒ เพิกเฉยยังคงปฏิบัติหนาที่
เปนประธานในที่ประชุมของรัฐสภาจึงเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๕
ประกอบหลักนิติธรรม ตามมาตรา ๓ วรรคสอง เมื่อกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับแกไข
เพิ่มเติมนี้เปนการกระทําที่มุงหมายใหผลประโยชนแกกลุมตนเองจึงผิดหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซือ่ สัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนและดํารงไวซึ่งหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ กระบวนพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมนี้จึงมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ประการที่สอง ตองพิจารณาวา วิธีการในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณาญัตติขอแกไข
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ชอบดวยหลักเกณฑ
และวิธีการตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ หรือไม เห็น วา ฝา ยผูรองมีน างสาวรังสิม า รอดรัศ มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย เปนประจักษพยานเบิกความประกอบคลิปวีดิทัศน รวม
๓ ตอน ยืนยันวาไดมีนายนริศร ทองธิราช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ผูถูกรองที่ ๑๖๒
เสียบบัตรแสดงตนอิเล็กทรอนิกสใสเขาไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนน และกดปุมเพื่อแสดงตนและลงมติ
คราวละหลายใบแทนสมาชิกผูอื่นที่ไมไดอยูในหองประชุมขณะที่มีการใหออกเสียงลงมติในรางรัฐธรรมนูญ
แกไ ขเพิ่ม เติม ฉบับ นี้ พยานใหการสอดคลองกับ เสียงที่ปรากฏในแผน วีดิทัศนบัน ทึกการถายทอดสด
การประชุมรัฐสภา และรายงานการประชุมรัฐสภา ซึ่งเปนชวงระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการประชุมรวมกัน
ของรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุไวในคํารอง
เห็น วาพยานหลักฐานตามที่ไ ดไตสวนมานี้รับ ฟง ขอเท็จจริง ได ทั้งปรากฏภาพนายนริศร ทองธิร าช
ในแผนวีดิทัศนอยางชัดเจนและมีพฤติการณสอดบัตรหลายใบตอนออกเสียงลงคะแนนอันเปนการผิดปกติ
วิสัยของสมาชิกรัฐสภาในการใชบัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส
เมื่อพิจารณาหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตระบบรัฐสภาแบบ
มีผูแทนแลว สมาชิกรัฐสภาถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอระบบนี้เปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนผูแทน
ของปวงชนที่ไดรับการเลือกตั้งโดยประชาชนหรือไดรับการสรรหาใหเขาไปใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา
แทนประชาชน ภายใต ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ ไดบัญญัติไวอยางชัดแจงวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ยอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ
และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจาก
การขัดกันแหงผลประโยชน อีกทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักนิติธรรมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๓ วรรคสอง ที่วา การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ
และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
เมื่อหลักเกณฑและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ กําหนดใหสมาชิกรัฐสภา
ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผยประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖
วรรคสาม ไดกําหนดหลักการสําคัญ เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตรา
กฎหมายไวประการหนึ่งวา สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน เวนแตถามี
คะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ดังนั้น ยอมเปน
ที่เขาใจไดวา ในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา นั้น การแสดงตนถือเปนเรื่องเฉพาะตัวของสมาชิก
รัฐสภาแตละคนที่จะตองมาแสดงตนในการประชุมแตละครั้ง และในการประชุมพิจารณาแตละครั้งยอมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละเรื่องไดเพียงครั้งละหนึ่งเสียงเทานั้น เมื่อปรากฏวากระบวนการพิจารณา
รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวดําเนินการไปโดยขัดกับรัฐธรรมนูญเสียเองยอมมีผลทําใหรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมเปนโมฆะ นอกจากนี้ ทางไตสวนยังไดความวากระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมซึ่งดําเนินกระบวนการพิจารณาโดยผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ในฐานะประธานในที่ประชุม
ของรั ฐ สภามี ก ารปด อภิป รายและเร ง รั ด กระบวนการพิ จารณาโดยขั ด ตอ บทบั ญ ญั ติแ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๑๒๕ ประกอบข อ บั ง คั บ
การประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๔๗ และขอ ๕๙ วรรคสอง ไปในทํานองเรงรัด ใหเสร็จสิ้น
โดยเร็วกอนที่สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งจะหมดวาระในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อเปดโอกาส
ให ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาใช สิ ท ธิ ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ได อี ก ทั น กํ า หนดเวลาจึ ง ส อ พฤติ ก ารณ ไ ปในทํ า นอง
เอื้อผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพองซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๓ วรรคสอง กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามหลัก
นิติธรรมซึ่งการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศโดยมีเจตนารมณมุงหมายที่จะใหองคกรหรือสถาบันทางการเมืองไดปฏิบัติหนาที่
โดยถูกตองชอบธรรม มีความเปนอิสระและซื่อสัตยสุจริต เพื่ อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน ไมประสงคที่จะใหองคกรหรือสถาบันการเมืองใดบิดเบือน
การใชอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ปราศจากความชอบธรรมทุกรูปแบบ อีกทั้งไมประสงคที่จะใหองคกร
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หรือสถาบัน การเมืองหยิบยกบทกฎหมายใดมาเปนขออางเพื่อใชเปน ฐานสนับสนุน ค้ําจุนในอันที่จะ
แสวงหาผลประโยชนสว นตนหรือพวกพองจากการใชอํานาจนั้น ๆ อยางไรก็ดี ภายใตการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตย แมจ ะให ถือเอามติฝา ยเสี ยงข างมากเปน เกณฑ ก็ต าม แตห ากละเลยหรื อ
ใชอํานาจตามอําเภอใจกดขี่ขมเหงฝายเสียงขางนอย โดยไมฟงเหตุผลและขาดหลักประกัน จนทําใหฝาย
เสีย งข างนอ ยไมมี ที่อ ยูที่ ยืน ตามสมควรแล ว ไซร จะถือ วา เป น การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
ไดอยางไร หากแตก็จะกลับกลายเปนระบบเผด็จการฝายขางมาก ขัดแยงตอระบอบการปกครองของ
ประเทศไปอยางชัดแจงและขัดตอหลักนิติธรรมสงผลใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาวเปนราง
ที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ฟ ง ได ว า กระบวนการพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ นี้ ดํ า เนิ น
กระบวนการที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญดังในรายละเอียดขางตน จึงเปนการใชสิทธิของในฐานะสมาชิก
รัฐสภาผูถูกรองทั้งหมดโดยไมสุจริต ขัดตอหลักนิติธรรม โดยไมคํานึงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและ
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การกระทําตาง ๆ เหลานี้
ลวนเปนการกระทําที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญ และมิชอบดวยวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งสิ้น กรณีจึงเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง เห็ น ว า การกระทํ า ดั ง กล า วของฝ า ยผู ถู ก ร อ งซึ่ ง ถื อ เป น
การใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในทางการเมื อ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ประการหนึ่ ง เป น การกระทํ า โดยมิ ช อบ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
อันเปนการกระทําที่ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง เมื่อกรณีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ในประเด็นนี้แลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นอื่นหรือคําขออื่นใดอีก
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

