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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๕๕/๒๕๕๖
วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง กระบวนพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ประเด็น ที่สอง การแกไ ขเพิ่ม เติมเนื้อหาของรางรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย แกไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
และมีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
กระบวนการพิ จ ารณาร างรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจัก รไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ ..)
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๙๐) ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ กําหนดหลักเกณฑของกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไววา
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึง่ ขัน้ รับหลักการใหใชวิธเี รียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมี
คะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ องขัน้ พิจารณาเรียงลําดับมาตราใหถือเอาเสียงขางมาก
เปนประมาณ เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภา
พิจารณาในวาระที่สามตอไป การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
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ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
บัญญัติใหการปฏิบัติห นาที่ของรัฐสภาตองเปนไปตามหลักนิติธรรมซึ่งถือเปนแนวทางในการปกครอง
ที่ม าจากหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติอันเปนความเปน ธรรมที่บ ริสุทธิ์ ปราศจากอคติ โดยไม มี
ผลประโยชน สว นตนเขา มาเกี่ย วข องและแอบแฝง หลั กนิ ติธ รรมจึ ง เปน หลัก การพื้ น ฐานสํา คัญ ของ
กฎหมายที่อยูเหนือบทบัญญัติที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งรัฐสภาก็ดี คณะรัฐมนตรีก็ดี ศาลก็ดี รวมทั้ง
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานตาง ๆ ของรัฐก็ดี จะตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
มีปญ
 หาประการแรกที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่หนึ่ง คือ การปดการอภิปรายรางรัฐธรรมนูญ
แหง ราชอาณาจั กรไทย แกไ ขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ ..) พุท ธศัก ราช ....ในวาระที่ ห นึ่ งขั้น รับ หลัก การ
ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสํานวนรับฟงไดวาในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔
(สมัย สามัญ นิติบัญ ญัติ) วัน จั น ทร ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ป ระชุม เห็น ชอบใหนํ ารางรัฐ ธรรมนู ญ
แหง ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่ม เติมมาตรา ๑๙๐)
พิจารณารวมกันไปกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗
มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ ง และยกเลิ ก มาตรา ๑๑๓ และ
มาตรา ๑๑๔) และรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗) และใหลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการโดยวิธีเรียกชื่อ
สมาชิกรัฐ สภาตามลําดับ อักษรเพื่อใหออกเสียงลงคะแนนในรางรัฐ ธรรมนู ญ แกไขเพิ่มเติม แตละฉบับ
โดยประธานรัฐสภาไดแจงใหที่ประชุมรับทราบวาการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม จะใชเวลา
อภิปรายทั้งหมด ๓๘ ชั่วโมง โดยมีสัดสวนฝายรัฐบาล ๑๕ ชั่วโมง ฝายคาน ๑๕ ชั่วโมง และสมาชิก
วุฒิสภา ๘ ชั่วโมง ปรากฏวาที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดใชเวลาอภิปรายรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
เปนเวลา ๓ วัน จนถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ไดมีสมาชิกวุฒิสภาเสนอญัตติเพื่อขอปดอภิปราย
มีสมาชิกพรรคประชาธิปตยทักทวงเพื่อขอใหมีการอภิปรายตอไปเพราะยังเหลือเวลาอภิปรายประมาณ
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๘ ชั่วโมง แตผูถูกรองที่ ๑ ไดดําเนินการจนมีการปดอภิปรายและใหสมาชิกรัฐสภาออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการและที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดลงมติรับหลักการรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมแตละฉบับ
พิจารณาแลวเห็นวา การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการบัญญัติกฎหมายเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของสมาชิกรัฐสภา เพื่อนําเสนอความเห็นและใหเหตุผลเกี่ยวกับความจําเปน ในการบัญ ญัติกฎหมาย
หรือ เหตุ ผลที่อาจโตแ ย ง การบั ญ ญัติ กฎหมายนั้ น ความเห็น และเหตุ ผลของสมาชิก รัฐ สภาแตล ะคน
จะมีผลตอการโนมนาวหรือการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภาคนอื่น ๆ ในการที่จะลงมติเกี่ยวกับบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนั้น ๆ ดังนั้นความเห็นและเหตุผลของสมาชิกรัฐสภาแตละคนจึงมีความสําคัญตอการพิจารณา
บทบัญญัติแหงกฎหมายและเพื่อใหการพิจารณาของรัฐสภาเปนไปดวยความรอบคอบ มีมุมมองที่หลากหลาย
และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา
ในสวนที่เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาและพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไ ธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ยอมมีผลใชบังคับกับประชาชนทุกคน
ในประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบและรับฟงความเห็นและเหตุผล
ของสมาชิกรัฐสภาอยางทั่วถึง ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาประธานรัฐสภา ผูถูกรองที่ ๑ ไดสั่งปด
การอภิปรายในวาระที่หนึ่งและดําเนินการเพื่อใหมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ
ทั้ง ๆ ที่ ยั ง มีส มาชิก รั ฐ สภาที่ ยั ง มิไ ด อ ภิป รายและยั ง มี ค วามประสงค ที่ จ ะอภิ ป รายต อ ไป จึ ง เห็ น ว า
แมการปดอภิปรายจะเปนดุลพินิจของประธาน แตการใชดุลพินิจจะตองไมตัดการทําหนาที่ของสมาชิก
รัฐสภาหรือละเลยไมฟงความเห็นของฝายขางนอย การรวบรัดปดการอภิปรายเพื่อใหมีการลงคะแนนเสียง
จึงเปนการใชอํานาจไปในทางที่ไมชอบกระทบตอสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกรัฐสภาที่จะใชสิทธิในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการแกไขรัฐธรรมนูญซึ่งถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญจะรวบรัดเรงรีบไมไดและประธานในที่ประชุมจะใชดุลยพินิจโดยไมเปนธรรมเอื้อประโยชนแก
ฝายขางมากโดยถือเอามติฝายเสียงขางมากเปนเกณฑ แตหากละเลยหรือใชอํานาจตามอําเภอใจกดขี่ขม เหง
ฝายขางนอยโดยไมฟงเหตุผลและขาดหลักประกันจนทําใหฝายขางนอยไมมีที่อยูที่ยืนตามสมควรแลวไซร
จะถือวาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดอยางไร หากแตจะกลับกลายเปนระบอบเผด็จการ
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ฝายขางมากขัดตอหลักนิติธรรมและขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคสอง ที่กําหนดใหประธาน
สภาผูแ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภาและผูทําหนาที่แทนตองวางตนเปน กลางในการปฏิบัติหนาที่และ
ยังเปนการขัดตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
ปญหาที่ตองพิจารณาตอไปมีวา การกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสํานวนรับฟงไดวา เมื่อที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดออกเสียง
ลงคะแนนรับหลักการในวาระที่หนึ่งแลว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ในการกําหนดเวลาการแปร
ญัตติไดมีสมาชิกรัฐสภา คือ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี เสนอญัตติขอให
กําหนดการแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมภายในสิบหาวัน แตนายอรรถพร พลบุตร สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตยไดเสนอญัตติใหกําหนดเวลาการแปรญัตติภายในหกสิบวัน ซึ่งตาม
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ จะตองใหที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาลงมติวาจะใชกําหนดเวลาใด
แตผูถู กรอ งที่ ๑ ได ต รวจสอบองค ป ระชุม แลว ปรากฏวาองคป ระชุ มไม ครบ จึง ยังมิ ไ ดมี การลงมติ
ผูถูกรองที่ ๑ ไดสั่ง ใหกําหนดเวลายื่น คํา แปรญัต ติภายในสิบ หา วัน นับ แต วัน ที่รัฐ สภารับ หลักการ
แตมีผูทักทวง ผูถูกรองที่ ๑ จึงไดนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งนี้
ที่ประชุมไดลงมติใหกําหนดเวลาแปรญัตติสิบหาวัน แตผูถูกรองที่ ๑ ไดสรุปใหเริ่มตนนับยอนหลังไป
โดยใหนับระยะเวลาสิบหาวันนัน้ ตัง้ แตวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทําใหระยะเวลาการขอแปรญัตติไมครบ
สิบหาวันตามมติที่ประชุม เพราะจะเหลือระยะเวลาใหสมาชิกรัฐสภาเสนอคําแปรญัตติเพียงหนึ่งวันนับแต
วันที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาลงมติ เทานั้น เห็นวาการแปรญัตติเปนสิทธิของสมาชิกรัฐสภาที่จะเสนอ
ความคิดเห็นในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเปนเรื่องสําคัญที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑ ตองกระทําโดยรัฐสภาโดยมีเจตนารมณเพื่อใหสมาชิกรัฐสภาไดมีสวนรวม
ทั้งในเรื่องการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งการเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น เพื่อใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนประโยชนตอประเทศชาติและ
ประชาชน และหลักการดังกลาวก็ปรากฏอยูในขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖
วรรคหนึ่ง ที่กําหนดใหการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขั้นกรรมาธิการหากสมาชิกรัฐสภาผูใด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

เห็นควรแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือตอประธาน
คณะกรรมาธิการ การกําหนดใหสมาชิกรัฐสภาเสนอคําแปรญัตติเพื่อแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม นอกจากนี้การที่
สมาชิกรัฐสภาไดมีโอกาสเสนอคําแปรญัตติก็จะมีผลใหมีสิทธิเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับเหตุผล
และความจําเปนที่ตองแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น และหากคณะกรรมาธิการมีมติใด ๆ
เกี่ยวกับคําแปรญัตตินั้น และสมาชิกรัฐสภาผูเสนอคําแปรญัตติไมเห็นดวยก็มีสิทธิที่จะสงวนคําแปรญัตติ
ในขอนั้นไว เพื่อใหมีโอกาสชี้แจงในรัฐสภาและใหสมาชิกรัฐสภาในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาทําหนาที่
วิ นิ จ ฉั ย ดั ง นั้ น การแปรญั ต ติ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ กระบวนพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
การแปรญัตติจึงตองมีเวลาพอสมควรเพื่อใหสมาชิกผูประสงคจะขอแปรญัตติไดทราบระยะเวลาที่แนนอน
ในการยื่นขอแปรญัตติอันเปนสิทธิของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งในหลักการของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น
สมาชิกรัฐสภายอมมีสิทธิตามบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญยิ่งกวาการบัญญัติกฎหมายธรรมดา การนับ
ระยะเวลาในการแปรญัตติโดยเริ่มนับระยะเวลายอนหลังไปจนทําใหเหลือระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
เพียงหนึ่ง วัน จึง ถือเปน การตัด สิทธิของสมาชิกรัฐ สภาเปน การดําเนิน การที่ขัด ตอหลักนิติธ รรมตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง และไมเปนกลางไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคสอง
การกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมจึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
และมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง
เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวากระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ดําเนินกระบวนการ
ที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญดังในรายละเอียดขางตน จึงเปนการใชสิทธิของผูถูกรองทั้งหมดในฐานะสมาชิก
รัฐสภาโดยขัดตอหลักนิติธรรม และมิชอบดวยวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กรณีจึงเปน
การแกไขเพิ่ม เติมรัฐ ธรรมนูญ เพื่อใหไ ดม าซึ่ง อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง มิไดเปน ไป
ตามวิถีทางที่บัญ ญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
อาศัยเหตุผลดัง กลาวขางตน จึงเห็นวา การกระทําดังกลาวของผูถูกรองทั้งหมดซึ่ง ถือเปน
การใชสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญประการหนึ่งเปนการกระทําโดยมิชอบเพื่อใหไดมา
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ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ อันเปน
การกระทํ า ที่ ต อ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ ง เมื่ อ กรณี ไ ม ช อบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ในประเด็นนี้แลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นอื่นหรือคําขออื่นใดอีก
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

