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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย มีประเด็นวินิจฉัยตามคํารองรวม ๔ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
หรือไม
ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไข
เพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได หรือไม
ประเด็นที่ส าม การกระทําของผู ถูกรองเปน การลม ลางการปกครองระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
หรือไม
ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุให
ศาลรั ฐธรรมนู ญต องสั่ งยุ บพรรคการเมื อง และเพิ กถอนสิ ทธิ เลื อกตั้ งของหั วหน าพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
หรือไม
คํารองทั้งหาเปนกรณีที่ผูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญโดยอางวา ผูถูกรองกําลังใชสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อันเปนการฝาฝนขอหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
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ผูถูกรองตางยื่นคําชี้แจงสรุปไดวา การเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรี
และสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร รวมถึง การพิจารณาดําเนิน การแกไ ขเพิ่ม เติมรัฐ ธรรมนูญ ของรัฐ สภา
ไดดําเนินการโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ทุกประการ และเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติม ไมมีบทบัญญัติในสวนใดที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐแตอยางใด
เนื่องจากหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยมีการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้ง ผลกระทบจากการปฏิวัติรัฐประหาร
ทําใหเกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งในการตอตานการปฏิวัติ
รัฐประหาร ประชาชนชาวไทยไดเสียชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก แตการเขาสูอํานาจหรือการใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น มิใช
เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยกองกําลังทหารเพียงประการเดียว การใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อาจกระทําการโดยวิธีการอื่น ๆ
ได อีก ดัง เช น การปลุ กระดมประชาชนให กอ การจลาจลเพื่ อใหเ กิด การล ม ล างการปกครอง หรื อ
การกระทําใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ เปนตน ดังนั้น เพื่อปกปองการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข สิทธิของบุคคลที่จะใชสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยในการพิทักษรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๘ จึงเปนการใชสิทธิในเชิงปองกัน
กลาวคือ บุคคลผูใชสิทธิตองทราบการกระทําตองหามนั้นขณะกระทําการหรือจะกระทําการ หมายถึง
การกระทําตองหามนั้นยังไมสําเร็จหรือยังไมยุติสิ้นสุดลงโดยสมบูรณเรียบรอย ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิให
การกระทําตองหามนั้นสําเร็จเสร็จสิ้นไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง มอบอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรตุลาการ
วินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําตองหามนั้นได อันเปนมาตรการปองกันการกระทําตองหามที่จําเปน
ตองวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําตองหามนั้นไดอยางทันทวงที สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ
เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และเปนการสนับสนุนการใชสิทธิของประชาชน ดังนั้น
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ นี้ จึงเปนกรณีที่ตองปรับบทกฎหมายวา ผูทราบการกระทํา
มีวิธีการใชสิทธิได ๒ ชองทาง กลาวคือ
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(๑) มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการ หรือ
(๒) มีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองทั้งหาไวพิจารณาวินิจฉัย และมีคําสั่งใหผูที่เกี่ยวของชะลอ
การพิจารณาลงมติรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระ ๓ ไปกอนจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
ซึ่ง เปน กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ ปรับ บทกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๘ รับ คํารองที่ยื่น โดยตรงตอ
ศาลรัฐธรรมนูญไวพิจารณาเปนกรณีแรก เพราะเปนคํารองที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิก
การกระทํา สวนการสั่งยุบพรรคการเมืองเปนผลที่ตองพิจารณาตอไป ตางกับคําสั่ง ศาลรัฐ ธรรมนูญ
เรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ เปนคํารองขอใหยุบพรรคการเมืองดวยขออางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันมีขอความลักษณะเชนเดียวกับมาตรา ๖๘
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โดยไมไดขอใหวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําใด เปนกรณีที่ยื่นคํารอง
โดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญไมได จึงไมไดขัดแยงกันอยางใด
การที่ ผู ถู ก ร อ งต า งยื่ น คํ า ชี้ แ จงว า ผู ถู ก ร อ งร ว มกั น ยื่ น ญั ต ติ ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ
ตามอํานาจและกระบวนการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ตามขอเท็จจริงรับฟงไดยุติแลววา
การที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูถูกรอง เสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น
เป น ไปตามนโยบายที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด แ ถลงต อ รั ฐ สภา และนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วนั้ น
เปนนโยบายที่มาจากการหาเสียงที่พรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดประกาศนโยบายในการเลือกตั้งโดยทั่วไปวา
เมื่อไดเปนรัฐบาลแลวจะดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยใหประชาชนเปนผูออกเสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ
หรือไม จึงเห็นไดวา การเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น เปนการกระทําที่สืบทอดตอเนื่องมาจาก
นโยบายของพรรคการเมืองไดหาเสียงไวตอประชาชน อันเปนการใชสิทธิเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองตามเจตนารมณของพรรคการเมือง ในกรณีบุคคลนั้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา ยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ ที่บัญญัติวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเป น ผู แ ทนปวงชนชาวไทย โดยไม อ ยู ใ นความผู ก มั ด แห ง อาณั ติ ม อบหมายหรื อ
ความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน แตถาการปฏิบัติหนาที่เปนการกระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ยอมไมไดรับความคุมครอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจสั่งการใหเลิกการกระทํา
ตองหามนั้นได
ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไข
เพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได หรือไม
ประเด็ น ที่ กํ า หนดไว นี้ เป น การพิ จ ารณาถึ ง กระบวนการในการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ มิใชการพิจารณาวินิจฉัยประเด็นหลักเกี่ยวกับ การกระทําตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ โดยตรง ในเบื้องตนจะเห็นไดวารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฯ มิไดกําหนดให
ยกเลิกรัฐ ธรรมนูญทั้ง ฉบับ ตามประเด็น ที่กําหนดไวแ ตอยางใด ขอโตแ ยงที่วาเปน การแกไ ขเพิ่ม เติม
รัฐ ธรรมนูญ โดยกําหนดใหมีสภารางรัฐ ธรรมนูญ ยกรางรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ใหม และนําไปสูการยกเลิ ก
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ผานการทําประชามติมาแลว โดยมิไดมีการจัดทําประชามติกอนรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมนั้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ มิไดบัญญัติใหตองจัดทําประชามติกอน แตรัฐสภา
ไดกําหนดในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฯ ใหสภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เทานั้น มิไดมอบอํานาจใหสภารางรัฐธรรมนูญเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่จัดทําขึ้นแตอยางใด
สภารางรัฐธรรมนูญมีสมาชิกที่มีที่มาเปน ๒ สวน ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนจังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมรัฐสภาจํานวนยี่สิบสองคน จึงเห็นไดวา
สภารางรัฐ ธรรมนูญ เปน องคกรที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง ทั้ง ทางตรงและทางออมของประชาชน
เปนการยึดโยงโดยตรงกับประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เพื่อใหสะทอนความตองการของ
ประชาชนตามหลักการของการจัดทําประชามติอยูแลว
เมื่อพิจารณาถึงวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้น ตามประเพณี
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษัต ริ ย ทรงเปน ประมุ ข ของประเทศไทย ได เ คยมี
การยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ โดยรั ฐ สภาหรื อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ เ ป น ผู ย กร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เช น รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ มีสภาผูแทนราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีสภาเดียวเปนผูยกราง
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญซึ่งมีฐานะ
เปนรัฐสภาเปนผูยกราง และการจัดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ เปนองคกรผูยกรางรัฐ ธรรมนูญ ดังเชน
รัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๒ และรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ สําหรับกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดกําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ
เมื่อจัด ทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ตองมีการจัด ใหมีการออกเสียงประชามติ หากประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติ เห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับแลว
ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางรัฐธรรมนูญนั้นทูลเกลา ฯ ถวาย และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได
ตามรายงานการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่
๒๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๕ และรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ที่ประธานกรรมาธิการ ฯ สงไปถึง
ประธานรัฐสภา ตามหนังสือเลขที่ ๒๙๓๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ปรากฏขอมูลวา
สมาชิกรัฐสภาไดอภิปรายถึงการขอใหรอนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ประชาชนเขาชื่อเสนอญัตติไว
มาพิจ ารณาไปพรอมกัน ดว ย ไดมีก ารพิ จารณารา งรัฐ ธรรมนูญ แก ไ ขเพิ่มเติ ม เป น รายมาตรา โดยมี
กรรมาธิการบางคนสงวนคําแปรญัตติใหมีการทําประชามติกอนรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไวดวย ซึ่งเห็นไดวา
ขอมูลดังกลาวขางตนเปนการใชอํานาจของรัฐสภาเพื่อพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ ที่มีสมาชิกรัฐสภาที่ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาล สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรฝายคาน และสมาชิกวุฒิสภา รวมประชุมดวยกันตามปกติ เปนการใชอํานาจนิติบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ซึ่งเปน “อํานาจตามรัฐธรรมนูญ” เชนเดียวกับการใชอํานาจตุลาการ
ของศาลที่ตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญเชนกัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ไมไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจตรวจสอบความชอบดว ยรัฐธรรมนูญในการใชอํานาจแกไขเพิ่ มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาไว
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑
สามารถแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยยกเลิ ก รั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ฉบั บ ได ห รื อ ไม และต อ งมี ก ารทํ า ประชามติ ก อ น
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฯ หรือไม เปนอํานาจของรัฐสภาและองคกรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
ตองพิจารณาโดยคํานึงถึงขอเรียกรอง หรือความวิตกกังวลในทางสังคมวิทยาการเมืองของประชาชน
ทุกภาคสวนดวย ศาลรัฐธรรมนูญไมอาจพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นนี้ได
ประเด็นที่สาม การกระทําของผูถูกรองเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
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โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
หรือไม
ตามรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไดกําหนดขอหามอยางชัดแจงวา รางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปน
การเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข หรื อ
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริย จะกระทํามิได
และเมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวใหประธานรัฐสภาและรัฐสภาวินิจฉัยกอนวา รางรัฐธรรมนูญนั้น
มีลักษณะตอ งหามหรือไมเทานั้น ไมไ ดใหรั ฐ สภามีอํา นาจเห็น ชอบรางรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ใหมทั้ง ฉบั บ
แตรางรัฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่มเติม กําหนดใหสง รางรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ใหมใหคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
จัด ใหมีการออกเสียงประชามติของประชาชนวาจะเห็น ชอบรางรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ใหมหรือไม เพื่อให
ประชาชนเปนผูใชอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญของตนโดยตรง มิใชสมาชิกรัฐสภาซึ่งเปนผูแทนปวงชนชาวไทย
ที่เปนผูใช “อํานาจตามรัฐธรรมนูญ” ในการตรากฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเทานั้น อันเปน
กระบวนการที่ทุกภาคสวนทั้งหนวยงานของรัฐ เอกชน สมาชิกพรรคการเมืองและพรรคการเมืองทุกพรรค
และประชาชนผูเกี่ยวของทุกคน ตองมีสวนรวมในการใหความรูกับประชาชนทั่วไป เปนพัฒนาการทาง
การเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ใหประชาชนไดปรับปรุงทบทวนวัฒนธรรมทางการเมือง
ตามครรลองของระบอบประชาธิ ป ไตยให เ จริ ญ งอกงามยิ่ ง ขึ้ น และเป น การยื น ยั น อํ า นาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญของประชาชนที่ไดแสดงเจตจํานงดวยตนเอง รัฐสภามิไดใชอํานาจตรารัฐธรรมนูญฉบับใหม
แต อ ย า งใด ตามร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มิ ไ ด มี เ นื้ อ หาหรื อ ข อ ความใดให ย กเลิ ก รั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับปจจุบันตามที่ผูรองโตแยงวา รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดผานการทําประชามติมาแลวแตอยางใด
แมในที่สุดเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหมใชบังคับแลวตองยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน แตเปนการยกเลิก
โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม ที่ผานการทําประชามติเห็นชอบของประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
รวมกับพระมหากษัตริย โดยลําดับศักดิ์ของกฎหมายที่เทากัน รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมิไดยกเลิกไป
ตามรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมอยางใด รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังคงเปนรัฐธรรมนูญที่มีสภาพบังคับ
อยูตอไป จึงมิใชการลม ลางการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี้แตอยางใด
การที่ผูรองเห็นวาเปนการเปดชองใหมีกลุมบุคคลทําการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยไมเชื่อถือ
ที่มาของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ไมเชื่อถือกระบวนการออกเสียงประชามติวาจะสุจริตเที่ยงธรรม
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และเห็นวาจะมีการครอบงําทางความคิดได ผูรองเห็นวาสังคมมีความคลางแคลงใจในความสุจริตใจของ
พรรคเพื่อไทยและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเชื่อวามีเจตนาซอนเรนตองการชวยเหลือบุคคลบางคนใหไดรับ
ประโยชนจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น เปนความวิตกกังวลที่เกิดขึน้ ไดดวยความหวงใยในชาติบานเมือง
แตเปน ความเชื่อและความคิด เห็ น ตามพฤติก ารณแ ละสถานการณที่ แ ตกตางกั น เปน การคาดคะเน
เหตุการณลวงหนาในอนาคต ยังไมอาจพิจารณาประกอบการดําเนินการของผูถูกรองใหรับฟงขอเท็จจริง
ไดประการใด ขอเท็จจริงที่จะใชประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาล ตองเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นแลว
ในเวลาที่ศาลมีคําวินิจฉัย เพราะศาลมีหนาที่ตองใหความเปนธรรมกับทุกฝาย กรณียังรับฟงขอเท็จจริง
ไมไดวาการกระทําของผูถูกรอง เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้อยางใด
นอกจากนี้ กระบวนการจัด ทํารั ฐ ธรรมนูญ ฉบับ ใหม ยัง ไม เริ่ม ตน และยัง มีขั้ น ตอนอีกมาก
ในขณะที่กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมไดดําเนินการตอไป เนื้อหาตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เริ่มชัดเจนขึ้น โดยตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคดวย ตามรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคสี่ เปนโอกาสใหประชาชนไดรูเห็นรับทราบถึงพฤติการณใด
ที่เกิดขึ้นอีก หรือในขั้นตอนที่รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจัดทําเสร็จแลว ประชาชนมีความวิตกกังวลสงสัย
ประการใดแลว ประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาไดดําเนินการใหมีการอภิปรายของรัฐสภา เพื่อความชัดเจน
โปรงใสประการใดหรือไม อันเปนสัญญาณใหเกิดความไมไววางใจเพิ่มขึ้นอีก ประชาชนทุกคนสามารถชวยกัน
ตรวจสอบติดตาม และจัดการปองกันมิใหความวิตกกังวลนั้น ๆ เกิดขึ้นหรือสัมฤทธิ์ผลไดในทุกขั้นตอน
ตามชองทางตาง ๆ ของกฎหมายและตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุให
ศาลรั ฐธรรมนู ญต องสั่ งยุ บพรรคการเมื อง และเพิ กถอนสิ ทธิ เลื อกตั้ งของหั วหน าพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง หรือไม
เมื่อไดพิจารณาเปนยุติขางตนแลววา การรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ของผูถูกรองที่ ๑ ถึงผูถูกรองที่ ๖ มิใชการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือเพื่อใหไ ดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง มิไ ดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญ ญัติไ วใน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

รัฐธรรมนูญนี้ จึงไมมีกรณีตองวินิจฉัยสั่ง การใหเลิกการกระทําใด และไมมีกรณีใดที่ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจสั่งยุบพรรคการเมืองใดได กรณีไมจําตองพิจารณาวินิจฉัยใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูใดตามที่
กําหนดไวในประเด็นที่สี่อีกตอไป
ดวยเหตุผลดังไดพิจารณาแลวขางตน จึงเห็นวาการกระทําของผูถูกรองทุกราย ไมใชการกระทํา
ตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ใหยกคํารองทุกคํารอง
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

