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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๕-๑๘/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่

๓๖/๒๕๕๖
๓๗/๒๕๕๖
๔๑/๒๕๕๖
๔๓/๒๕๕๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ประเด็น ที่สอง การแกไ ขเนื้อหาของรางรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย แกไ ขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ความเห็น
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ หรื อ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได” กรณี
ตามคํารองเปนเรื่องที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวม ๓๑๒ คน เขาชื่อเสนอญัตติ
แกไ ขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓
มาตรา ๑๑๔ ซึ่งในสวนของกระบวนการตรารางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมมีประเด็นวาชอบดวย
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รัฐธรรมนูญ หรือไม เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง บัญญัติวา “ญัตติขอแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได” ดังนั้น หากญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เขาขายตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ก็สามารถยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
รัฐธรรมนูญ เปน กฎหมายสูง สุดของประเทศ ซึ่งกําหนดโครงสรางของการปกครองประเทศ
การถวงดุลอํานาจรัฐ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว
และยังไดกําหนดไวดวยวาบทบัญญัติกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จะใชบังคับมิได ความสําคัญ
ของรัฐธรรมนูญจึงยอมมีมากกวากฎหมายอื่นใด ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ ไดวางบรรทัดฐานใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบความชอบดวย
รัฐ ธรรมนูญ ของการแกไขเพิ่ม เติมรัฐธรรมนูญไดวาเขาเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
หรือไม จึงเห็นวา ในกรณีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาเขาเหตุ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม ได
เมื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการตรารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม มีประเด็นยอยที่ตองพิจารณา
ดังนี้
ประเด็ น ย อ ยที่ ห นึ่ ง ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ..)
พุทธศักราช .... ที่ใชพิจารณาในการประชุม รว มกัน ของสมาชิกรัฐ สภาเปน ฉบับเดียวกันกับ ที่ยื่น ตอ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือไม
ประเด็นนี้ เห็นวา กรณีตามคํารอง แมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ไดสงใหฝายผูรอง
พิจารณากอนการประชุมจะมีขอความที่แตกตางจากรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ใชในการพิจารณา
วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ก็ถือเปนเรื่องปกติที่สามารถจะแกไขเพิ่มเติมได เนื่องจากเปนการแกไขกอนที่
ผูถูกรองที่ ๑ ประธานรัฐสภา จะสั่งบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ซึ่งในการนี้จะเห็นวา
สมาชิกรัฐ สภาที่พิจารณาญัต ติ เกี่ยวกับ รางรั ฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่ม เติมดัง กลาว ตางก็ไ ดรับ ทราบและ
พิจารณาลงมติรับหลักการตามรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ไดแจกจายใหสมาชิกรัฐสภาพิจารณา
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ในภายหลังทั้งสิ้นประกอบกับในการไตสวนพยานบุคคล คือ นายสุวิจักขณ นาควัชระชัย เลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนเลขาธิการรัฐสภา ยอมรับวา มีการแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ที่เสนอตอประธานรัฐสภาจริง แตเปนการแกไขเพิ่มเติมกอนที่ประธานรัฐสภาจะลงนามอนุญาตใหบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภาในวันจันทรที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งตามขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓๖ กําหนดวา ญัตติที่บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาแลว
หากผูเสนอญัตติจะถอนญัตติ หรือจะแกไขเพิ่มเติม หรือจะถอนชื่อจากการเปนผูรวมกันเสนอ หรือ
ผูรับรองจะถอนการรับรองญัตติ จะตองไดรับความยินยอมของที่ประชุมรัฐสภา กรณีนี้เปนการแกไข
เพิ่มเติมญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมกอนการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภา
จึงสามารถกระทําไดโดยไมตองรับความเห็นชอบจากที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
ดังนั้น จึงเห็นวา รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชในการพิจารณาวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ
คือ ฉบับที่ประธานรัฐสภาสั่งบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ประเด็นวา เปนคนละฉบับกับ
ที่ไดยื่นตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจึงไมเปนสาระสําคัญที่จะเปนเหตุในประการที่จะถือไดวา
เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญแตอยางใด
ประเด็นยอยที่สอง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาระที่หนึ่งและวาระที่สอง
มีการเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาไดอภิปรายตามหลักเกณฑที่กําหนดไวหรือไม
ผูรองอางวา ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการไดมกี ารพิจารณาวา จะรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมนี้หรือไม โดยผูเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไดชี้แจงหลักการและเหตุผลตอรัฐสภา
หลังจากไดมีการอภิปรายแลวที่ประชุมไดลงมติรับหลักการ เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการ จากนั้นก็จะ
เขาสูการพิจารณาในวาระที่สอง ในชั้นนี้ ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา มีสมาชิกรัฐสภาบางคนไดเสนอใหมี
การแปรญัตติภายใน ๖๐ วัน กรณีจึงตองมีการลงมติวาจะมีการแปรญัตติตามที่เสนอหรือไม ปรากฏวา
องคประชุมไมครบ ซึ่งตามหลักเกณฑและวิธีการแลว ประธานจะตองปดประชุมและเรียกประชุมใหม
เพื่อลงมติดังกลาว แตกลับปรากฏวาผูถูกรองที่ ๑ ไดแจงตอที่ประชุมวาใหถือกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ
เปน ๑๕ วัน ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา แตในที่สุด ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดลงมติในวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ดวยเสียงขางมาก ๓๕๙ เสียง ตอ ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๓๓ คน และ
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ไมลงคะแนน ๕ คน ยืนยันวันแปรญัตติรางแกไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเปนรายมาตรา ตามขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา จํานวน ๑๕ วัน ตามเดิม จึงเห็นวา กําหนดการแปรญัตติ ๑๕ วัน เปนไปตาม
มติเสียงขางมากของที่ประชุมรัฐสภาและเปนไปตามรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุมรัฐสภาแลว
ประเด็นยอยที่สาม การกําหนดวันในการแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๙ กําหนดวา ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไ ขเพิ่มเติม ที่ค ณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ใหรัฐ สภาพิจารณาเริ่ม ตน ดว ยชื่อราง คําปรารภ
แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และใหสมาชิกรัฐสภาอภิปรายไดเฉพาะถอยคํา หรือขอความที่มี
การแกไขเพิ่มเติม หรือที่มีการสงวนคําแปรญัตติ หรือที่มีการสงวนความเห็นไว ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุม
รัฐสภาจะลงมติเปนอยางอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการบังคับใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา ผูรักษาการ
ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา คือ ประธานรัฐสภายอมมีอํานาจในการพิจารณาเพื่อบังคับการใหเปนไป
ตามขอบังคับ การประชุม ในการประชุม ของแตละสภา ผูทําหนาที่ประธานในที่ป ระชุม จึง มีอํานาจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยในอันที่จะควบคุมการรักษาความสงบเรียบรอยในที่ประชุมรัฐสภา ทั้งนี้ โดยอาศัย
ขอบังคับ การประชุมเปนเครื่องมือหรือแนวทางในการควบคุมการประชุม สภาใหเปนไปตามขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา การวินิจฉัยใหผูสงวนคําแปรญัตติและกรรมาธิการเสียงขางนอยผูสงวนความเห็น
อภิปรายหรือไม ยอมเปนอํานาจของประธานรัฐสภาที่จะใชดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัยตามขอบังคับดังกลาว
การดําเนินการของผูถูกรองที่ ๑ เปนไปโดยชอบตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๙
แลว
ประเด็นยอยที่สี่ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
เปนการกระทําโดยผูมีสวนไดเสีย และมีประโยชนทับซอน หรือไม
การเสนอญัตติแกไขรัฐธรรมนูญและการรวมกันพิจารณาและลงมติในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เปนสิทธิและหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาอันประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และ
รัฐธรรมนูญก็ไมไดหา มไวชัดเจน ดังเชนกรณีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ
หมวด ๑๒ วาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนที่ ๒ การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน
มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ ก็ไมไดหามสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรยื่นญัตติแกไข
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เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเขารวมพิจารณาและลงมติในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแตอยางใด จึงเห็นวา
การเสนอญัตติแกไขรัฐธรรมนูญและการเขารวมพิจารณาและลงมติในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเปนสมาชิกรัฐสภาไมขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒
ซึ่งบัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย โดยไมอยู
ในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
ประเด็นยอยที่หา การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
มีการเพิ่มเติมมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๑/๑ และลงมติไปในคราวเดียวกัน เปนการกระทําที่ขัดตอ
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๙ หรือไม
ผูรองอางวา ในการพิจารณารางรัฐ ธรรมนูญแกไ ขเพิ่ม เติม เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
มีการเพิ่มเติมมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๑/๑ และลงมติไปในคราวเดียวกันในการพิจารณาวาระที่สอง
หากเรื่องดังกลาวเปนความจริงก็อาจเขาขายผิดขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๙
ที่บัญญัติวา “ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวใหรัฐสภา
พิจารณาเริ่ม ตน ดว ยชื่อราง คําปรารภ แลว พิจารณาเรียงตามลําดับ มาตรา และใหสมาชิกรัฐ สภา
อภิปรายไดเฉพาะถอยคํา หรือขอความที่มีการแกไขเพิ่มเติม หรือที่มีการสงวนคําแปรญัตติ หรือที่มี
การสงวนความเห็นไว ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติเปนอยางอื่น” พิจารณาแลว เห็นวา
ในรายงานการประชุมสภา ไมปรากฏวามีการอภิปรายรายมาตราในมาตราดังกลาวกอนลงมติ แตอยางไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาดูแลว มาตรา ๑๑/๑ ดังกลาว ก็มีที่มาจากคําแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งแม
ในครั้งแรก คณะกรรมาธิการจะยังไมเห็นดวยในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการ แตเมื่อในชั้นการอภิปราย
และลงมติรายมาตรา คณะกรรมาธิการไดเห็นดวยตามคําแปรญัตติ ประธานรัฐสภาจึงนําเขามาใหออกเสียงวา
จะเพิ่มมาตราดังกลาวตามความเห็นของผูแปรญัตติและตามความเห็นชอบของกรรมาธิการหรือไม อีกทั้ง
เนื้อหามาตรา ๑๑/๑ ที่เพิ่มเขามาดังกลาว ก็ไมใชการเพิ่มเนื้อหาอันเปนสาระสําคัญที่ขัด หรือมีรายละเอียด
แตกตางจากหลักการ แตเปนมาตราที่กําหนดไวเพื่อใหการอางอิงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับแกไข
เพิ่ ม เติ ม นี้ แ ละพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ อ นุวั ต รการตามการแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า ว
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สามารถอางอิงไดเรียบรอยไมลักลั่น ซึ่งเปนบทมาตราที่จําเปนตองมีอยูเปนปกติเมื่อมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่มีการเปลี่ยนชื่อกฎหมายบางฉบับ และเรื่องการไมปฏิบัติตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐธรรมนูญก็ไมไดใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบในเรื่องนี้ เหมือนกรณีรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๕๔ นอกจากนี้ ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๑๗
วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติวา ถามีปญหาที่จะตองตีความขอบังคับนี้ ใหเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะวินิจฉัย
และเมื่อที่ประชุมรัฐสภาไดลงมติวินจิ ฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของทั้งสองสภาเปนประการใดแลว ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนเด็ดขาด เรื่องนี้จึงควรเปนเรื่องของ
ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภาจะเสนอญั ต ติ ใ ห มี ก ารตี ค วามข อ บั ง คั บ การประชุ ม รั ฐ สภา ข อ ๙๙ ว า การลงมติ
ในรางรัฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่ม เติม เกี่ยวกับ ที่ม าของสมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๑/๑
ไปในคราวเดียวกันชอบดวยขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๙ หรือไม จึงเห็นวา
แมการเพิ่มเติมมาตรา ๑๑/๑ อาจไมถูกตองตามขั้นตอนของขอบังคับการประชุมรัฐสภา แตก็ยังไมพอ
ถือไดวาการดังกลาวเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ประเด็นยอยที่หก กระบวนการนับองคประชุมและออกเสียงลงคะแนนในระหวางการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ขอเท็จจริงฟงไดวาฝายผูรองมีประจักษพยานที่เห็นเหตุการณเพียงคนเดียว คือ นางสาวรังสิมา
รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ซึ่งเบิกความตอศาลวาเห็นสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคเพื่อไทย คนหนึ่ง คือ นายนริศร ทองธิราช เสียบบัตรลงคะแนนแทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
คนอื่น จึงไดใหเจาหนาที่รัฐสภาถายภาพไว แตภาพจากคลิปวีดิทัศนที่ฉายในหองพิจารณาเปนภาพจาก
มุมสูงถายจากดานหลังหองประชุมสภา เห็นไมชัดเจนวาเปนนายนริศร ทองธิราช ตามที่พยานกลาวอาง
เห็นเพียงวามีผูกําลังเสียบบัตรในหองประชุมรัฐ สภา จากการตรวจสอบภาพที่ป รากฏในคลิปตรงกับ
การประชุมรัฐสภา ตอมาผูรองที่ ๒ คือ นายวิรัตน กัลยาศิริ ไดสงภาพบุคคลในคลิปที่อางวากดบัตร
ลงคะแนนแทนคนอื่นตอศาล เปนภาพถายบัตรประจําตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายนริศร ทองธิราช
และภาพถายดานขางของผูที่อยูในคลิปวีดิทัศน ซึ่งก็มิไดเปนภาพในขณะกดบัตรลงคะแนนและภาพดานขาง
ของผูที่อยูในคลิปกับภาพถายหนาตรงของนายนริศร ทองธิราช ซึ่งไมแนใจวาเปนบุคคลคนเดียวกัน
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จึงยังพิสูจนไมไดวาบุคคลในภาพคลิปวีดิทัศน คือ นายนริศร ทองธิราช ประกอบกับนางอัจฉรา จูยืนยง
ผูบัง คับ บัญ ชากลุมงานโสตทัศนูปกรณ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พยานศาลเบิกความ
ตอหนาศาลวา ถาหากสมาชิกรัฐสภาเสียบบัตรหลายครั้งเครื่องคอมพิวเตอรจะบันทึก การลงคะแนน
เฉพาะการเสียบบัตรครั้งหลังสุด โดยไมมีการบวกคะแนนเพิ่มตามจํานวนครั้งที่มีการเสียบบัตร นอกจากนี้
เลขาธิ การสภาผูแ ทนราษฎรไดยื่น คํา ชี้แ จงตอศาลวาการบัน ทึกภาพการกดบัต รแทนกั น ที่ไ ด เห็น นั้ น
ไมสามารถยืนยันไดวาเปนการกดบัตรแทนกันในการพิจารณารางกฎหมายฉบับใด ซึ่งอาจจะใชหรือมิใช
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไข
เพิ่ม เติ ม มาตรา 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) ก็ได กรณีจึงฟงไมไดวาเปนการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของสมาชิกรัฐสภาในการลงมติ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังที่ฝายผูรองกลาวอาง
อยางไรก็ดี ถึงแมวามีสมาชิกรัฐสภาใชบัตรแสดงตนและลงมติแทนผูอื่นในระหวางการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมก็ตาม แตการดังกลาวนั้น ก็เปนการกระทําผิดบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และขอบังคับการประชุมสภาเฉพาะตัวของผูนั้นเองกับผูที่ยื่นขอใหยืนยันตนและลงคะแนนแทนเทานั้น
สมาชิกรัฐสภาคนอื่นที่พิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนี้คนอื่นมิไดมีสวนรูเห็นดวย จึงควรถือวา
การลงมติข องสมาชิกรัฐ สภาผู ถูกกล าวหานั้น ตอ งเสียเปลาไปเนื่อ งจากเปน การใช วิธีการโดยไมชอบ
ก็แตเฉพาะในสวนที่ผูนนั้ ไดกระทําลงไปเทานัน้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการลงมติในวาระที่สอง รางมาตรา ๙
และรา งมาตรา ๑๐ นั้ น ปรากฏว ามี ส มาชิ กรั ฐ สภาเห็น ด ว ยกั บ ร า งมาตรา ๙ ตามที่ มีก ารแก ไ ข
โดยคณะกรรมาธิการ ๓๕๘ เสียง ไมเห็น ดวย ๙๖ เสียง งดออกเสียง ๓๖ เสียง และสําหรับ
รางมาตรา ๑๐ นั้น มีสมาชิกรัฐ สภาเห็น ดวยตามที่มีการแกไ ขโดยคณะกรรมาธิการ ๓๕๔ เสียง
ไมเห็นดวย ๑๔ เสียง กลาวคือ เสียงของสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบตอรัฐธรรมนูญทั้งสองรางมาตรานี้
มากกวาสองในสามของสมาชิกผูใชสิทธิลงคะแนนในแตละมาตรานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียเปลา
ที่เกิดขึ้นจากการลงคะแนนแทนกันของสมาชิกรัฐสภาฝายผูถูกรองที่ถูกกลาวหานั้น แมจะมีการลงคะแนน
เสี ยงแทนผู อื่ น ก็ เป น เพี ยงเสี ย งจํ านวนนอ ยที่มี ป ระมาณสามถึง สี่ เสี ยง ซึ่ง ไมมี นัย สํา คั ญ ที่ จะทํา ให
เปลี่ยนแปลงผลการลงมติในรางมาตราที่เปนปญหา หรือทําใหกระบวนการซึ่งเปนสาระสําคัญที่ชอบอยูแลว
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ตองเสียไปทั้งหมด สวนการที่จะเอาผิดกับสมาชิกรัฐสภาผูกระทําการดังกลาว ก็ชอบที่จะดําเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป กรณียังมิอาจถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแตอยางใด
เมื่อพิจารณารายละเอียดประเด็นตามคํารองของผูรองทั้ง ๔ ตลอดจนพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงในสํานวน ขอกฎหมายทั้งหมดตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว เห็นวายังไมเขาเหตุตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
ประเด็น ที่สอง การแกไ ขเนื้อหาของรางรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย แกไ ขเพิ่ม เติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ... เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ... มีประเด็น
พิจารณา ๒ ประเด็น คือ การแกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาบางสวนมาเปนแบบเลือกตั้ง
ทั้งหมด และการแกไขคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ในสวนประเด็นเรื่องที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภา กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดแทนการสรรหาบางสวน ซึ่งอาจมีผลตอ
กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยูบางก็ตาม แตก็ปรากฏวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ในอดีต เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก็กําหนดไวในมาตรา ๑๒๑
วาวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งทั้งหมด จํานวน ๒๐๐ คน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ระบบรั ฐ สภาทั่ ว โลก ก็ ป รากฏว า วุ ฒิ ส ภาในประเทศประชาธิ ป ไตยส ว นใหญ จ ะมาจากการเลื อ กตั้ ง
ของประชาชน สวนการแกไขคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับ แกไ ขเพิ่มเติมไดตัด คุณสมบัติแ ละลักษณะตองหามของการสมัครรั บ เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
บางสวนออกไป เชน ตองไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเคยเปนสมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิก
หรือการดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแลว ยัง ไมเกินหาปนับ ถึงวัน สมัครรับ เลือกตั้ง หรือ
เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมเกินหาปนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผู บ ริห ารทองถิ่น แตพน จากตําแหนง ดังกลาวมาแลว ยังไมเกินหาป ก็เปน
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การแกกลับไปเหมือนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยกเวนเรื่องการเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากอนพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง จึงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาได จึงเห็นวา เปนการแกไขคุณสมบัติของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาใหเหมือนกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เกือบทั้งหมด
นอกจากนี้ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดใหสิทธิแก
สมาชิกรัฐสภาสามารถแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไดตามหมวด ๑๕ วาดวยการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ โดยมีขอหามในมาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง วาญัตติการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่มผี ลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได จึงเห็นวา ในสวนของเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ไมเขาขอหามตามมาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง คือ ยังไมถึงขั้นเปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นฐานของ
รัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ดี ตามรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...
ที่ผานการพิจารณาวาระที่สาม ของรัฐสภาแลว มาตรา ๑๓ ไดกําหนดใหทั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหา สิ้นสุดสมาชิกภาพพรอมกันในวันที่สมาชิกวุฒิสภา
ที่ไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ ทั้ง ๆ ที่สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะครบวาระการดํารงตําแหนง
๖ ป ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ สวนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาจะครบวาระการดํารงตําแหนง
๖ ป ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ยอมเห็น ไดวาเปน การบัญญัติใหมีผลยอนหลังไปลบลางสิทธิ
การดํ า รงตํ า แหน ง ของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาซึ่ ง มาจากการสรรหา ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองไว อันเปนการขัดตอหลักการไดสิทธิมาแลวโดยชอบธรรม (acquired rights)
ซึ่ ง เป น หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไป และขั ด กั บ หลั ก การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายให มี
ผลยอนหลัง ที่เปนโทษแกบุคคล ซึ่งทั้งสองหลักนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของหลักนิติธรรม ที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติไว จึงเห็นวา ควรที่จะตอง
มีการแกไขใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาที่วาระการดํารงตําแหนงยังไมครบ ๖ ป เทาที่เหลืออยู
ยังคงมีสมาชิกภาพตอไปจนกวาจะครบวาระ ๖ ป ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนั้น ในวาระ
เริ่มแรก วุฒิสภาจึงตองประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งใหมและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจาก
การสรรหาเทาที่เหลืออยู จึงจะชอบ
นอกจากในสวนที่กลาวมาแลว ขางตน เห็นวา การแกไ ขเพิ่ม เติมรัฐธรรมนูญในสวนเนื้อหา
ยังไมเขาเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

