สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๘/๒๕๔๒
เรื่อง

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒

ประธานวุฒสิ ภาส่ งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเห็นว่ าร่ างพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ….
มีข้อความขัดต่ อรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ประธานวุฒิสภามีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒ สงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
เห็นวา รางพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. …. มีขอความขัดตอรัฐธรรมนูญมาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๖๒ (๑) ของรัฐธรรมนูญ ขอเท็จจริงสรุปไดวา รางพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. …. ซึ่ง
สภาผูแทนราษฎรเห็นชอบเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๒ วุฒิสภาเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒ และ
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ สภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาจึงเปนราง
พระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๕ (๓) กอนที่นายกรัฐมนตรีจะ
ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ สมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๖๙ คน มีหนังสือถึงประธานวุฒิสภาความวา
แมรางพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. …. จะปรากฏคําปรารภวา อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ก็ตาม แตรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดตอรัฐธรรมนูญ โดยที่มาตรา
๗ (๓) (๖) กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดเขตทําสวนยาง วิธีการทําสวนยางในบางทองที่
ประกอบกับมาตรา ๔๒ ที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสวนยางหรือแปลงเพาะพันธุตนยาง เพื่อ
ตรวจสอบเนื้อที่สวนยาง วิธีทําสวนยาง ตรวจสอบคุณภาพยาง ตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของได
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น เปนการไมสอดคลองกับขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐
วรรคสอง อีกทั้งรางพระราชบัญญัติดังกลาวมาตรา ๑๐ และมาตรา ๔๒ ยังขัดตอเสรีภาพในการใชที่ดินของ
เกษตรกรเพื่อการดํารงชีพการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ยอม
เปนการลิดรอนเสรีภาพของเกษตรกรผูทําสวนยางในการดําเนินการตามวิธีการของตน หรือเลือกพันธุยางใน
การปลูก หรือในการทดลองวิจัยพัฒนาการปลูกยาง เพราะตองปลูกยางพันธุที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และ
ตองทําสวนยางตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หากเกษตรกรประสงคจะปลูกยางหรือคนควาวิธีการปลูก
ยางก็อาจถูกพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบได เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๒ ไมไดใหกระทํา
ภายใตบังคับของมาตรา ๗ นอกจากนี้บทกําหนดโทษตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๗ ซึ่งลงโทษผูฝาฝน
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๔๒ เปนบทบัญญัติที่มีขอความขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐
๒. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้

๒
ประเด็นที่หนึ่ง ความในมาตรา ๗ (๓) (๖) (ภายหลังปรับปรุงเลขมาตราเปนมาตรา ๖ (๓)
(๖)) ที่ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดเขตทําสวนยาง วิธีการทําสวนยางในบางทองที่เปนไปตามขอยกเวน
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลเปนการคุมครองเกษตรกร
ผูทําสวนยางโดยสวนรวมเพื่อประโยชนสําหรับควบคุมการผลิตหรือคายาง ในบางชวงที่เกิดวิกฤตเมื่อราคายาง
ตกต่ําเพราะผลผลิตมากเกินหรือคุณภาพไมไดมาตรฐาน จึงเปนบทบัญญัติเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากยางเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ หากมีการผลิตไมมีขอบเขตจะเกิดผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ
ทั้งการกําหนดเขตทําสวนยางก็เปนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพอันจะเปนประโยชน
โดยรวมทางดานเศรษฐกิจของประเทศและยังปองกันการบุกรุกปาสงวนไดอีกทางหนึ่ง ทั้งเปนการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมดวยความในมาตรา ๖ (๓) (๖) จึงเปนไปตามขอยกเวนของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง
ประเด็นที่สอง ความในมาตรา ๑๐ (ภายหลังปรับปรุงเลขมาตราเปนมาตรา ๙) ที่ใหเกษตรกร
ตองปลูกยางพันธุดีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวาเหมาะสมที่จะปลูก และตองทําสวนยางตามวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเปนการขัดตอเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คําปรารภวรรคสองของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งมี
ความวา "พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย" จึงเปนการระบุไวแลววา
มีบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแมจะถือวาเปนการขัดตอเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ
บุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ก็เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเทาที่จําเปนเทานั้น และมิไดเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ นอกจากนี้การที่รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดเขตทําสวนยางหรือวิธีการทํา
สวนยางไดตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน ในสวนของคณะกรรมการเองก็มีผูแทนสถาบัน
เกษตรกรที่เปนนิติบุคคล เจาของโรงทํายาง เจาของโรงงานผลิตภัณฑยาง และผูคายางรวมอยูดวย รัฐมนตรีมิ
อาจใชอํานาจไดเองโดยลําพัง
ประเด็นที่สาม ความในมาตรา ๔๒ (ภายหลังปรับปรุงเลขมาตราเปนมาตรา ๔๑) ที่ให
พนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบวิธีการทําสวนยางได เปนการลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการ และเปนการจํากัด
สิทธิในทรัพยสินของผูอื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๘ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากความในมาตรา ๔๑ ไมไดอยูภายใตบังคับของ
มาตรา ๖ (๓) (๖) และมาตรา ๙ ดังนั้น เกษตรกรที่ประสงคจะปลูกยางหรือวิจัยพันธุยางหรือคนควาวิธีการ

๓
ปลูกยางเพื่อพัฒนาพันธุยาง จึงสามารถกระทําไดเพราะกฎหมายมิไดกําหนดใหตองขออนุญาตทั้งคํานิยาม "ทํา
สวนยาง" ก็มิไดมีความหมายรวมถึงการวิจัยการคนควาเสรีภาพทางวิชาการดังกลาวยังคงมีอยูสมบูรณ ความใน
มาตรา ๔๑ จึงไมเปนการลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการของบุคคลแตอยางใด สวนการใหพนักงานเจาหนาที่เขา
ไปในสวนยางได เชน เพื่อตรวจสอบเนื้อที่สวนยาง วิธีการทําสวนยาง ก็เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อความเหมาะสมกับสภาพและความตองการในดานการผลิต
การคา การควบคุมมาตรฐาน เปนตน อยางไรก็ดีการที่พนักงานเจาหนาที่เขาไปในสวนยางไดยอมเปนการจํากัด
สิทธิของบุคคลในทรัพยสินแตก็เปนไปตามขอยกเวนในมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติใหจํากัดสิทธิใน
ทรัพยสินได "ตามที่กฎหมายบัญญัติ" พนักงานเจาหนาที่เองก็กระทําไดในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติเทานั้น
เชน เขาไปไดในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือเขาไปไดในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามี
การกระทําความผิด
ประเด็นที่สี่ บทกําหนดโทษในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๗ (ภายหลังปรับปรุงเลขมาตราเปน
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๖) ซึ่งลงโทษผูที่ฝาฝนมาตรา ๑๐ และมาตรา ๔๒ (ภายหลังปรับปรุงเลขมาตรา
เปนมาตรา ๙ และมาตรา ๔๑) ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา แมมาตรา ๙ และมาตรา ๔๑ จะมีขอความเปนการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล แตเมื่อเขาขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ ที่ให
กระทําไดบทกําหนดโทษจึงเปนมาตรการทางกฎหมายที่จําเปนเพื่อใหบทบัญญัติมาตรา ๖ (๓) (๖) มาตรา ๙
และมาตรา ๔๑ มีผลบังคับใชไดจริง
๓. ผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. …. มาตรา ๖ (๓) (๖)
มาตรา ๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๖ ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๐๖ ก
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

