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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ศาลมีคําสั่ง ใหรวมการพิจารณาเรื่องพิจารณาทั้ง หาสํานวนเขาดว ยกัน โดยใหเรียกฝายผู รอง
พลเอก สมเจตน บุณถนอม กับคณะ เปนผูรองที่ ๑ นายวันธงชัย ชํานาญกิจ ผูรองที่ ๒ นายวิรัตน
กัลยาศิริ ผูรองที่ ๓ นายวรินทร เทียมจรัส ผูรองที่ ๔ และนายบวร ยสินทร ผูรองที่ ๕ ฝายผูถูกรอง
ใหเรียก ประธานรัฐสภา ในฐานะรัฐสภาเปนผูถูกรองที่ ๑ คณะรัฐมนตรี ผูถูกรองที่ ๒ พรรคเพื่อไทย
ผูถูกรองที่ ๓ พรรคชาติไทยพัฒนา ผูถูกรองที่ ๔ นายสุนัย จุลพงศธร กับคณะ ผูถูกรองที่ ๕ และ
นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ ผูถูกรองที่ ๖ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาและวินิจฉัย
ประเด็นที่จะพิจารณาวินิจฉัยมี ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม
๒. การแกไ ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไขเพิ่มเติม
โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได หรือไม
๓. การกระทําของผูถูกรองเปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
๔. หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญ
ตองสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่ ๑ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
หรือไม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคแรก บัญญัติวา
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“บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่บุคคลหรือ
พรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการ
สูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว
แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว” จึงเปนกรณีที่ศาลสามารถ
ตีความในบทบัญญัติมาตรานี้ได และเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณในเรื่องสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญฉบับนี้
แยกไวในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญแลว เห็นวา
บทบัญญัติในสวนนี้มีเจตนารมณตองการใหประชาชนผูทราบการกระทําตามมาตรา ๖๘ มีสิทธิยื่นคํารอง
ตออัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง หากกรณีมีมูลความผิดจริง อัยการสูงสุดสามารถสงเรื่องให
ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่ง การใหเลิกการกระทําดังกลาวได และยัง ใหอํานาจพนักงานอัยการดําเนิน
คดีอาญากับบุคคลที่กระทําการลมลางรัฐธรรมนูญไดอีกดวย แตในขณะเดียวกันยังใหสิทธิประชาชน
ผูทราบการกระทําการลมลางรัฐธรรมนูญ มีสิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญได เพราะสิทธิ
พิทักษรัฐธรรมนูญเปนสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะตองชวยกันรักษารัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศมิใหถูกทําลายหรือลมลาง หากทราบวามีการกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือขัดแยงตอ
รัฐธรรมนูญโดยสอไปในทางลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือเพื่อใหไ ดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไ ดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญ ญัติไ วใน
รัฐธรรมนูญนี้ ประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยยอมมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมิให
มีการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี้ ประกอบ
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติหลักการพิทักษรัฐธรรมนูญไวใน
มาตรา ๖๘ (จากมาตรา ๖๓ เดิม จากรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๔๐)
ออกมาเปนสวนที่ ๑๓ เรื่องสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ แสดงถึงการเนนย้ําความสําคัญในการใหประชาชน
มีสวนรวมใชสิทธิในการพิทักษรักษารัฐธรรมนูญ ทั้งเหตุผลจากคําปรารภของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติวา
“ขอปวงชนชาวไทย จงมี ค วามสมั ค รสโมสรเป น เอกฉั น ท ในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามและพิ ทั ก ษ รั ก ษา
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รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทยนี้” จึง ถือเอาคําปรารภเปนสวนหนึ่งของการตีความในบทบัญญัติ
มาตรา ๖๘ นี้ดว ย นอกจากนี้รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสอง ไดบัญ ญัติรับ รองวา บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช
สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยตามหลักนิติรัฐ เมื่ออํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะหวงแหนและรักษาไวซึ่งรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด ประกอบกับบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยวาการกระทําใดเปนการลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขหรือเพื่อใหไ ดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม เมื่อผูรองทั้งหาอางวา
ไดทราบการกระทําของผูถูกรองทั้งหกสอไปในทางลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาและวินิจฉัยตอไปได
ประเด็นที่ ๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไข
เพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได หรือไม เห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวใน
มาตรา ๒๙๑ โดยมี ห ลั กการการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐธรรมนูญ ให ก ระทํา ได ต ามหลั กเกณฑ แ ละวิ ธีก าร
ดังตอไปนี้ ซึ่งหมายถึงรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดแตตองทําตามหลักเกณฑ
และวิธีการในมาตรา ๒๙๑ (๑) ถึง (๗) ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการแกไขรัฐธรรมนูญนั้น
ศาลเห็นวาเปนอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติที่จะดําเนินการใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ศาลไมมี
อํานาจไปวินิจฉัยถึงหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวได มิฉะนั้นจะกลายเปนวาศาลซึ่งอยูในอํานาจของ
ฝายตุลาการเขาไปกาวกายอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเปนการขัดกับหลักการแบงแยกอํานาจ
อธิปไตยที่แบงแยกอํานาจหนาที่ของแตละฝายไวอยางชัดเจนแลว ในประเด็นที่ ๒ นี้มิไดใหอํานาจศาล
ที่เขาไปตรวจสอบซึ่งแตกตางจากกรณีตามมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญที่ใหศาลเขาไปมีอํานาจตรวจสอบ
ไดในกรณีที่มีการรองตอศาลวามีการกระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ แมตั้งเปนประเด็นไวแตเห็นสมควรไมพิจารณาในประเด็นนี้ สวนขออางของ
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ฝายผูรองที่วา ฝายผูถูกรองไมมีอํานาจไปยกเลิกรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ทั้งฉบับโดยยกรางขึ้นใหมไดนั้น
ศาลได ใ ห เ หตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น แล ว ว า การแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ เป น อํ า นาจหน า ที่ ข องฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ
ศาลมิอาจกาวลวงเขาไปตรวจสอบในประเด็นที่ผูรองโตแยงดังกลาวได จึงไมรับวินิจฉัยในประเด็นนี้
ประเด็นที่ ๓ การกระทําของผูถูกรองเปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
หรือไม เห็นวา การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญของผูถูกรองทั้งหกไดดําเนินตามมาตรา ๒๙๑
แหงรัฐธรรมนูญนี้โดยเฉพาะมาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง บัญญัติวา “ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได” ซึ่งญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผูถูกรองที่ ๒ ถึงที่ ๖ รวมกัน
เสนอตอรัฐสภาไดรับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภาและมีมติรับหลักการแหงญัตติ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาว ยอมแสดงไดวารัฐสภาแหงนี้ไดพิจารณาญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
อยางรอบคอบถี่ถวนไมมีขอใดจะเปนการขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ ทั้งขั้นตอนการดําเนินการแกไขเพิ่มเติม
รางรัฐธรรมนูญก็ไดดําเนินการตามขั้นตอนของรัฐสภา จนผานวาระ ๑ และในวาระ ๒ เหลือแต
ขั้นตอนการลงมติในวาระ ๓ เทานั้น และเมื่อพิจารณาเนื้อหาของรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
โดยเฉพาะรางในมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา ที่วา รางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลง
แกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยจะกระทํามิได ยอมแสดงใหเห็นวาผูถูกรองยังคงหลักการ
การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุขอยูมิไ ดมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตยแตอยางใด สวนขออางของฝายผูรองที่เห็นวาการรางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่ฝายผูถูกรองเสนอขอแกไขเปนการมอบหมายใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
(ส.ส.ร.) จํานวน ๙๙ คน ไปยกรางรัฐธรรมนูญใหมทั้งฉบับตามมาตรา ๒๙๑/๑ จะเปนการใหอํานาจ
กับ ส.ส.ร. ไปจัดทํารัฐธรรมนูญอยางไรก็ไดอันเปนสิทธิของ ส.ส.ร. ที่จะกระทําโดยที่รัฐสภาไมสามารถ
ตรวจสอบไดนั้น ก็เปนเพียงการคาดคะเนเหตุการณในอนาคตซึ่งยังไมเกิดขึ้น ทั้งการรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ผานการรางของ ส.ส.ร. แลวยังมีขั้นตอนที่ตองนําไปใหประชาชนทําประชามติวาจะเห็นชอบกับ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๘ ก
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

รัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้หรือไม ถือวายังใหประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยใชสิทธิที่จะตรวจสอบ
รัฐธรรมนูญฉบับใหมนไี้ ดวาจะรับเปนรัฐธรรมนูญของประเทศหรือไม โดยสรุปเห็นวาการรางแกไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนู ญ ของผู ถู ก ร อ งดั ง กล า ว โดยเนื้ อ หาสาระและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ไ ม มี ผ ลเป น การล ม ล า ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ คํารองของฝายผูรอง
ดังกลาวจึงเปนแตเพียงขอหวงใยกังวลเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ วาจะออกมาในลักษณะ
รูปแบบใดลวนแตเปนขอกังวลของฝายผูรองซึ่งเปนเหตุการณในอนาคต ศาลจะวินิจฉัยวาเปนการลมลาง
หรือเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดหรือไม
เฉพาะกรณีเมื่อมีพฤติการณเกิดขึ้น โดยมีพยานหลักฐานรับฟงไดเปนที่ประจักษชัดแจง ในชั้นนี้เห็นวา
พยานหลักฐานของผูรองยังไมมีน้ําหนักและเหตุผลเพียงพอ คํารองของผูรองทั้งหาจึงฟงไมขึ้น
เมื่อเห็นวาฝายผูถูกรองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้โดยยังไมมีพฤติการณเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญ ญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้แลว
ในประเด็นขอที่ ๔ จึงไมตองวินิจฉัย
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ใหยกคํารองของผูรองทั้งหา
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

