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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีตอการ

พัฒนาการเมืองไทยดวยวิธีการศึกษาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญเปนการเฉพาะเจาะจง ตามท่ีไดสอบถามความเห็นจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกจาก ผูท่ีเก่ียวของในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
ประกอบดวยบุคคล 3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ รวม 8 คน กลุมท่ี 2 ท่ีปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญประจําประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญประจําตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ รวม 25 คน และกลุมท่ี 3 เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษา
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญดานคดี และ
วิชาการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวม 16 คน ผลการศึกษาพบวา คําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีตอการพัฒนาการเมืองไทย แบงไดดังนี้ 1) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ท่ีเก่ียวกับการสรางความเปนสถาบันของพรรคการเมืองไทย 2) การสรางระบอบรัฐธรรมนูญ
นิยมและหลักนิติรัฐ 3) คําวินิจ ฉัยในการตรวจสอบการทําหนา ท่ีของฝายบริหาร
4) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ 5) คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องถอดถอนจากตําแหนง 6) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่อง
บทเฉพาะกาล

ABSTRACT
This study aims to study the decision of the constitutional court

toward Thai’s political development. The research methodology used based
on in-depth interview from 3 groups of key, informants involved in the
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decision of the constitutional court.  Group 1 consisted of Chairman of the
Constitutional Court And judges of the Constitutional Court included 8 key
people. Group 2 consisted of President of the Constitutional Court
consultancy, Advisor Judicial Court, Experts of the President of the
Constitutional Court, Expert judge of the Constitutional Court included 25
people and group 3 consisted of Secretary General of the Constitutional
Court, Advisor to the Office of the Constitutional Court, Deputy Secretary
General of the Constitutional Court, Office of the Constitutional Court ruling
and academic experts 16 people. According to the study, The decision of the
Constitutional Court of Thailand affecting political development. Categorized
as follows 1) The decision of the Constitutional Court regarding the creation
of an Institute of Political Thailand. 2) Creating a constitutional and legal
state. 3) The decision is to examine function of the executive. 4) The decision
of the Constitutional Court as the matter of monitoring the using power by
state. 5) The decision of the Constitutional Court in removal politician form
position. 6) The decision of the Constitutional Court pertains to the transition
provision.

คําสําคัญ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาการเมือง

ความสําคัญของปญหา
ตั้งแตในป พ.ศ. 2475 เม่ือประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย จนกระท้ังปจจุบัน พบวาประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญแลวถึง18 ฉบับ และยังอยูในวังวนของปญหาในดานตางๆ จึงทําใหยังไมบรรลุผล
ตามเจตนารมณทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับความแตกตางกันซ่ึง
เกิดข้ึนจากสภาพของสังคมท่ีมีพลวัตรสูง ดังนั้น จึงมีความมุงหวังท่ีจะมีการปฏิรูปทาง
การเมือง เพ่ือจะสงผลกระทบท่ีดีตอสังคม อนึ่ง ท้ังในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ตางมุงท่ีจะทําการปฏิรูปทางการเมือง โดยมีการจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญข้ึน เพ่ือวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญของไทย เปนองคกรตุลาการ
องคกรหนึ่ ง ท่ี มีลักษณะแตกตางจากองคกรตุลาการอ่ืนคือ เปนองคกรท่ีมีรูปแบบ
การพิจารณาคดีโดยเฉพาะเจาะจงท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อาทิ องคคณะในการนั่ง
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พิจารณาคดีและในการทําคําวินิจฉัย การทําคําวินิจฉัยสวนตน การนําคําวินิจฉัยของศาล
รั ฐธรรมนูญและคําวินิ จ ฉัยของตุลาการ ศาลรั ฐธรรมนูญทุกคนลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา สวนประกอบของคําวินิจฉัย ผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
และโดยเฉพาะของผลผูกพันของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไดสรางผลกระทบท่ีสําคัญ
เนื่องจากผลผูกพันในการบังคับใชของคําวินิจฉัยท่ีผูกพันองคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร
องคกรตุลาการ และองคกรอ่ืนของรัฐ ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาทาง
การเมืองของไทยนับตั้งแตในชวงปพ.ศ. 2540 จนกระท่ังในปจจุบัน ในหวงสิบกวาปท่ีผานมา
สถานการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนอาจกลาวไดวาเปนวิกฤติการณทางการเมือง อันเกิดจาก
ความคิดเห็นของผูคนในสังคมท่ีขัดแยงกันอยางรุนแรง และนําไปสูปญหาความขัดแยง
ทางการเมืองอยางรุนแรง อาทิ การชุมนุมประทวงอยางตอเนื่องจากกลุมคนท่ีสนับสนุน และ
กลุมคนท่ีตอตาน ภายใตสถานการณดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไดมีบทบาทสําคัญใน
การวินิจฉัยชี้ขาดคดี ท่ีสําคัญอันนําไปสูการยุติขอขัดแยงดังกลาว และนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซ่ึงนับเปนบทบาทท่ีสําคัญและสงผลกระทบทางการเมืองท่ีสําคัญ
ในหวงเวลาดังกลาว อันเกิดจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีผลกระทบอยางสําคัญตอ
การพัฒนาทางการเมืองนับแตการปฏิรูปการเมืองโดยการนําเอารัฐธรรมนูญฉบับป 2540
และรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 ท่ีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสรางสถาบันตางๆ
ความสัมพันธของสถาบันตางๆ การถวงดุลอํานาจ และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ตลอดจนการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนซ่ึงนํามาซ่ึงการกําหนดบทบาท
ของศาลรัฐธรรมนูญท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาทางการเมืองของไทยในชวงเวลาท่ีผานมา
จนปจจุบันท่ีมีลักษณะเปนพลวัตรทางการเมือง

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาคําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทย
2. เพ่ือศึกษาผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีตอการพัฒนาการเมืองไทย
กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปนองค

ความรูประกอบการวิเคราะหผลการศึกษา และการหาขอเสนอแนะท่ีเหมาะสม โดย
ผูศึกษาวิจัยทบทวนแนวความรูในประเด็นสําคัญ 5 ประการ คือ แนวความคิดเก่ียวกับระบบ
(สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2544) ของการมีปฏิสัมพันธระหวางสวนยอยตางๆ และระบบการเมือง
ก็ตองมีกระบวนการปฏิบัติหนาท่ีท่ีตอเนื่องสมํ่าเสมอเปนปกติหรือท่ีเรียกวาการทํางาน
ประจํา ซ่ึงก็คือกระบวนการแปร (Conversion Process) ปจจัยนําเขา (Input) ใหกลายเปน
ปจจัยนําออก (Output) ปรากฏผลออกมาในรูปของนโยบายและการตัดสินใจ ดังนั้นเม่ือ
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ระบบการเมืองประกอบดวยบทบาท โครงสรางและสวนยอยซ่ึงตางมีปฏิสัมพันธตอกันเชนนี้
แลวผลตางท่ีเกิดข้ึนก็ยอมจะตองมีการรับ-สงอิทธิพลกับสิ่งแวดลอมระหวางกันดวย โดย
แสดงใหเห็นไดจากสิ่งท่ีเรียกวาการสงขอมูลยอนกลับหรือปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback)
เนื่องจากระบบการเมืองเปนระบบเปดและตองมีการปรับตัวอยูเสมอ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
สาเหตุท่ีทําใหระบบการเมืองตองมีกระบวนการแกไขความตึงเครียดท่ีเขามากดดัน และ
ทาทายเสถียรภาพและความอยูรอดของระบบการเมือง

แนวความคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญนิยมคือ แนวความคิดท่ีจะใชรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณอักษรใหเปนเครื่องมือในการกําหนดรูปแบบการปกครองและกําหนดกลไกอันเปน
โครงสรางพ้ืนฐาน (Infra-Structure) ในการจัดองคกรบริหารรัฐ ซ่ึงการใชรัฐธรรมนูญใน
ลักษณะสัญญาประชาคมเปนเครื่องมือในการจัดองคกรบริหารของรัฐสมัยใหมนั้นมี
วัตถุประสงคในการจํากัดอํานาจผูปกครอง และคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึง
เปนวัตถุประสงคอันเกิดข้ึนเปนลําดับแรก และคงอยูจนปจจุบันนี้ และวัตถุประสงคใน
การสรางเสถียรภาพและประสิทธิภาพใหกับรัฐบาลในระบบการเมือง ซ่ึงวัตถุประสงคขอนี้
ตองการใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรเปนกลไกท่ีจะทําใหรัฐบาลบริหารบานเมืองใหเปนไป
โดยเรียบรอย ตอเนื่องและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมได และวัตถุประสงคประการสุดทาย
คือ เพ่ือสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม ถึงแมวาการบัญญัติกฎหมายจะตองเคารพ
ถึงหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายก็ตาม แตความไมเทาเทียมกันในทางปฏิบัติเนื่องจาก
สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม จึงตองอาศัยหลักการในรัฐธรรมนูญท่ีเปนกฎเกณฑ
สูงสุดของประเทศมาเปนเกณฑคุมครองผูออนแอกวา จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของกระแส
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมนี้มีการสรางความเชื่อมโยงระหวางรัฐในฐานะผูปกครองซ่ึงมีอํานาจสูงสุด
กับประชาชนผูอยูใตปกครอง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อางถึงในเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2554)

แนวความคิดเก่ียวกับนิติรัฐ นิติรัฐเปนแบบของการจัดตั้งประชาคมทางการเมือง
(Political Community) ในรูปของระบบรัฐ ท่ีแยกกําลังบังคับท่ีอยูภายใตอําเภอใจออกจาก
ตัวบุคคลท่ีเปนผูปกครอง (Coercion of Men) ไปเปนอํานาจทางการเมืองการปกครองท่ีอยู
ภายใตกฎหมายของสถาบันทางการเมืองการปกครองของรัฐ (Government of State)
แทน โดยท่ีการไดมาและการดํารงอยูของอํานาจทางการเมืองการปกครองท่ีอยูภายใต
กฎหมายนั้น อิงอยูบนฐานรากของหลักพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ (1) กฎเกณฑ (Law) ซ่ึงเปน
หลักพ้ืนฐานในการแสวงหาสิ่งท่ีเปนความเห็นพองรวมกัน (General Consensus) ของคน
หรือสมาชิกในประชาคมการเมือง (2) ระเบียบแบบแผน (Order) เปนหลักพ้ืนฐานในการ
แสวงหาสิ่งท่ีเปนแบบแผนมาตรฐานของวิธีปฏิบัติรวม (Mutual Practice) ท้ังนี้ โดยอาศัย
กฎเกณฑของกฎหมายเปนกรอบกํากับในการบังคับควบคุม (3) ความเชื่อศรัทธา (Trust)
เปนหลักพ้ืนฐานในการแสวงหาสิ่งท่ีเปนหลักประกันเสถียรภาพของการอยูรวมกัน
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หลักประกันเสถียรภาพระหวางอํานาจอันชอบธรรมของผูปกครองกับ
สิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมของประชาชนผูรับการปกครอง (4) สันติวิธี (Peace) เปนหลัก
พ้ืนฐานในการแสวงหาสิ่งท่ีเปนความแตกตางท่ีสรางสรรคและมิตรภาพท่ีถาวร เพ่ือจัด
สภาพแวดลอมของรัฐใหเกิดสันติสุขในการอยูรวมกันระหวางความแตกตางของมนุษยโดยไม
กอความขัดแยงแตกแยก และ (5) ความยุติธรรม (Justice) เปนหลักพ้ืนฐานในการแสวงหา
สิ่งท่ีเปน เจตจํานงรวมอันชอบดวยกติกา (Legality of General Will) ท้ังนี้ โดยอาศัยกติกา
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนรัฐ เพ่ือใหการใชอํานาจและการทําหนาท่ีของรัฐดําเนินไป
ภายใตครรลองของกฎหมาย (อมร จันทรสมบูรณ อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน,
2537) การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และแนวความคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมือง แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง (The Concept of Political
Development) โดยทัศนของนักวิชาการตะวันตกมีความหลากหลายแตกตางกันไป ข้ึนอยู
กับจุดเนนในการวิเคราะหของแตละทัศนะ อยางไรก็ตาม ลูเซียน ไพย (Lucian W. Pye) ได
พยายามรวบรวมแนวความคิดเ ก่ียวกับการพัฒนาทางการเมืองจากทัศนะตาง ๆ
ท่ีหลากหลาย และสรุปใหเห็นความแตกตางดังนี้ (Pye, 1966)

จากแนวความคิดและทัศนะท่ีหลากหลายเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมืองตามท่ี
ไพย (Pye) ไดนําเสนอไว เม่ือพิจารณาในสาระสําคัญจะเห็นไดวา การพัฒนาทางการเมืองมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับความพยายามในการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น
เราอาจบูรณาการความหมายใหมของการพัฒนาทางการเมืองไดวา การพัฒนาทางการเมือง
หมายถึง “การเสริมสรางใหระบบการเมืองเอ้ือหรือสงเสริมตอการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจ
และสังคม” และระบบการเมืองท่ีจะสงเสริมการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือ
สนองตอบความตองการของประชาชนสวนใหญก็คือ ระบบการเมืองท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนมีบทบาทในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบผูบริหารอยางใกลชิด เพ่ือใหม่ันใจ
วาการตัดสินใจตางๆ ทางการเมืองจะตองเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการสนองตอบประโยชน
สุขของประชาชน และเราอาจสรุปไดวา ระบบการเมืองท่ีมีคุณลักษณะดังกลาวก็คือ
“ระบอบประชาธิปไตย”

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีผลตอการพัฒนาการ

เมืองไทยเปนการวิจัยสํารวจ (Survey Research) และการวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) โดย ผูศึกษาไดใชรปูแบบในการรวบรวมขอมูล ดังนี้
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1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และนําเนื้อหามาวิเคราะห
(Content Analysis) โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร บทความ วารสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตั้งแตป พ.ศ. 2541 ถึงป พ.ศ. 2555

2. การวิจัยภาคสนาม  (Field Work Research) ดวยวิธีการศึกษาคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญและการสัมภาษณผู ใหขอมูลสํา คัญเปนการเฉพาะเจาะจง (Key
informants) ตามท่ีไดสอบถามความเห็นจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกจากผูท่ีเก่ียวของในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประกอบดวยบุคคล
3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวม 8 คน
กลุมท่ี 2 ท่ีปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญ
ประจําประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวม 25 คน
และกลุมท่ี 3 เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผูเชี่ยวชาญดานคดี และวิชาการสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ รวม 16 คน รวมท้ังสิ้น 49 คน โดยมีถาม 11 ขอ

3. ขอมูลจากการสัมภาษณ นําขอมูลท่ีไดจากขอมูลภาคสนาม มาถอดความดวย
วิธีการสรุปสาระสําคัญตามประเด็นท่ีกําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา ซ่ึงการวิเคราะหขอมูล
เปนกระบวนการท่ีดําเนินไปพรอม ๆ กับการเก็บขอมูลภาคสนามอยางละเอียดในทุกแงมุม
เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาทุก ๆ ดาน

4. ขอมูลท่ีไดจากเอกสาร ผูวิจัยไดแยกแยะขอมูลท่ีไดพรอมกับอาน และวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน แลวแยกขอมูลเปนหมวดหมูตอจากนั้นไดนําขอมูลท่ีไดมาประมวล รวบรวม
เปนหมวดหมูนํามาจัดระบบระเบียบเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแนวคิดมาตรวจสอบ
ความถูกตองและเก็บขอมูลเสริมใหมีเนื้อหาสมบูรณสลับกับการสังเคราะหขอมูลในแตละ
ประเด็น แตละบท และสังเคราะหขอมูลเขาดวยกันเพ่ือใหไดคําตอบของการวิจัย

ผลการวิจัย
จากการนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องของผลกระทบของคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญตอการพัฒนาทางการเมืองของไทย แนวคิดในเรื่องของหลักนิติรัฐ แนวคิดใน
เรื่องรัฐธรรมนูญนิยม และแนวคิดในเรื่องระบบ เพ่ือนํามาใชในการศึกษาวิจัยผลกระทบของ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาการเมืองของไทย โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจาก
การสัมภาษณ และนําเอาขอคิดเห็นเหลานั้นมาตรวจสอบและวิเคราะหกับแนวคิดและทฤษฎี
ท่ีกลาวมาแลว เพ่ือนําไปสูการทําความเขาใจสภาพการณของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
กับการพัฒนาทางการเมือง โดยจะไดนําเสนอสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายจากผลการ
คนพบจากการวิจัย โดยนําเสนอในรูปแบบของสรุปผลการวิจัย ดังนี้
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1. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับการสรางความเปนสถาบันของพรรค
การเมืองไทย ไดแก

1.1 มติของพรรคการเมืองขัดหรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (มาตรา 47)

1.2 มติของพรรคการเมืองท่ีใหลบชื่อผูรองออกจากทะเบียนสมาชิกพรรค
การเมือง

1.3 การสรางกรอบกติกาของพรรคการเมืองของไทย
1.4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มิได

สิ้นผลใชบังคับไปพรอมกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
1.5 กระบวนการดําเนินงานระหวางนายทะเบียนพรรคการเมืองและอัยการ

สูงสุด ในกรณีอัยการสูงสุดยื่นคํารองขอใหยุบพรรคโดยอางเหตุนอยกวาท่ีนายทะเบียนพรรค
การเมืองอาง

1.6 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปจนถึงวันท่ีมีคําวินิจฉัยมีปญหาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญมีผลตอการดําเนินการท้ังหลายท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง

1.7 พรรคการเมืองเปนสถาบันท่ีไดรับมอบหมายภารกิจทางการเมืองท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่ง

1.8 กรณีพรรคการเมืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งท่ีมิใชอํานาจหนาท่ีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

1.9 กรณีบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541

1.10 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขกับการมีผลบังคับใชของบทบัญญัติแหงกฎหมาย

2. การสรางระบอบรัฐธรรมนูญนิยมและหลักนิติรัฐ  ไดแก
2.1 การพิจารณาพระราชบัญญัติของรัฐสภา
2.2 การพิจารณางบประมาณรายจายท่ีทําใหสภาผูแทนราษฎรมีสวนโดยตรง

หรือโดยออม
2.3 การสรางแนวทางการตรวจสอบการดําเนินงานของฝายนิติบัญญัติ
2.4 การเลอืกตั้งท่ัวไป
2.5 วุฒิสภา



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

122

3. คําวินิจฉัยในการตรวจสอบการทําหนาท่ีของฝายบริหาร ไดแก
3.1 คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
3.2 การยุบสภาเปนการใชอํานาจของฝายบริหารโดยแทท่ีกําหนดไวในระบบ

รัฐสภาเพ่ือใหฝายบริหารถวงดุลหรือคานอํานาจกับฝายนิติบัญญัติ อันเปนเรื่องของ
ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร และเปนดุลพินิจของฝายบริหารอยาง
แทจริง ซ่ึงไมอยูภายใตการตรวจสอบการใชอํานาจโดยศาลซ่ึงเปนองคกรฝายตุลาการ…
(คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 9/2549)

3.3 การหามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร
หรือจัดการใดๆ เก่ียวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวในขณะดํารง
ตําแหนงของรัฐมนตรี

3.4 การตราพระราชกําหนด
3.5 การตราพระราชกฤษฎีกา
3.6 มติคณะรัฐมนตรี
3.7 หนังสือสัญญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอํานาจแหงรัฐ

หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสัญญา จะตองไดรับความเห็นชอบของ
รัฐสภา

3.8 การพนจากตําแหนงของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 180 และมาตรา 18)
3.9 การทําหนังสือสัญญา (วรรคหนึ่ง) การใหมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนและ

วิธีการจัดทําหนังสือสัญญา (วรรคหา) และการใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดหนังสือ
สัญญา (วรรคหก)

4. คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ ไดแก
4.1 การแสดงบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง
4.2 การกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน

5. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องถอดถอนจากตําแหนง
6. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องบทเฉพาะกาล
สรุปบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาการเมืองของไทย

บทบาทหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ มีสวนสําคัญตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ และ
เสถียรภาพภายในระบบการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกํากับควบคุมกระบวนการใชอํานาจ
หนาท่ีของสถาบันทางการเมืองและองคกรตางๆ ใหดําเนินไปอยางถูกตองรัดกุม อยูภายใต
กรอบอํานาจหนาท่ี และเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ นั่นคือ การรักษาความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญรวมถึง การปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
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ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสําคัญตามอํานาจหนาท่ีท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว โดยมี
บทบาทในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนประเด็นขอพิพาทในทางการเมืองนั้น มีสวน
สําคัญท่ีจะทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรับการสงเสริม และปกปองคุมครองอยาง
เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน อีกท้ังทําใหกลไกตางๆ ของสถาบันการเมืองท้ังพรรคการเมือง ฝาย
นิติบัญญัติ และฝายบริหารไดทําหนาท่ีในแตละสวนของตนไดอยางมีเสถียรภาพ และ
ประสิทธิภาพสอดคลองกับวิถีการปกครองแบบรัฐสภาตลอดจนบทบาทสําคัญในการ
ตรวจสอบการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง และบทบาทในการวินิจฉัยเพ่ือมีคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองและลงโทษนักการเมือง จะทําใหสถาบันการเมืองตางๆ ไดตระหนักตอหนาท่ี
และดําเนินกิจการทางการเมืองไปในทิศทางท่ีอยางเหมาะสมภายใตกรอบของกฎหมาย

ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสําคัญตามอํานาจหนาท่ีท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว โดยมีผล
ตอ การเสริมสรางระบบนิติรัฐและหลักนิติธรรมในสังคมการเมือง ภายใตการปกครองระบบ
นิติรัฐ และหลักนิติธรรมในสังคมการเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันนี้ หลักการหรือมาตรการตาง ๆ ท่ีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ จะเปนจริงไดตอเม่ือมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนศาลเฉพาะท่ีมี
องคประกอบท่ีหลากหลายแตกตางจากศาลยุติธรรมหรือศาลอ่ืนโดยท่ัวไปเขามาทําหนาท่ีใน
การพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ซ่ึงอาจเรียกอีกนัยหนึ่งวา“คดีการเมือง” เพราะ
เก่ียวของกับสถาบันการเมืองและนักการเมืองโดยเฉพาะ และยังมีผลกระทบตอประโยชน
ของมหาชนอยางกวางขวาง

ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองไทย เพราะบทบาท
ของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับพรรคการเมืองมีผลใหพรรคการเมืองตองพัฒนาตัวเองให
เขมแข็ง เปนสถาบันท่ีมีการบริหารจัดการเปนระบบมีมาตรฐานธรรมาภิบาล ใหประชาชน
เกิดความเชื่อม่ันไววางใจโดยการบริหารจัดการโปรงใส และอยูภายใตกรอบกฎหมาย ไมฝา
ฝนกฎหมายเพียงเพ่ือประโยชนของตัวเองหรือพรรคการเมืองท่ีตนสังกัด มุงประโยชนของ
ประชาชนดวย การทําหนาท่ีตัวแทนของปวงชนชาวไทย ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว ใน
ขณะเดียวกัน ก็ทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของสถาบันรัฐสภา รัฐมนตรี และองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เปนตน) เพ่ือรักษาดุลยภาพอันเกิดผลดีตอการพัฒนาการเมืองไทย

ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสําคัญตอการบูรณาการการเมืองของคือ การทําให
การเมืองของไทยมีความเปนปกแผน ม่ันคง และมีบทบาทสําคัญในการกํากับพฤติกรรมของ
บุคลากรทางการเมืองของไทย โดยการกํากับพฤติกรรมของบุคลากรทางการเมือง สามารถ
พิจารณาไดจากกระบวนการใชอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ หรือ
คุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี คณะกรรมการ การเลือกตั้ง และดํารงตําแหนงทาง
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การเมือง ท่ีตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามท่ีกฎหมายกําหนดศาล
รัฐธรรมนูญมีบทบาทสําคัญตอองคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรสถาบันทางการเมือง และ
กระบวนการทางการเมืองของไทย รัฐธรรมนูญนั้นกําหนดใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นั้นผูกพันทุกองคกร ซ่ึงรวมถึงองคกรตามรัฐธรรมนูญตางๆ และพรรคการเมืองซ่ึงเปนองคกร
สถาบันทางการเมืองดวย ดังนั้น องคกรตางๆ ขางตนก็ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญอยางเครงครัดเชนกัน อีกท้ังศาลรัฐธรรมนูญยังทําหนาท่ีวินิจฉัยในกรณีมีความ
ขัดแยงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ อันเปนการปองกันมิใหฝาย
การเมืองนั้นเขามาแทรกแซงการงานขององคกรอิสระท้ังหลาย ท้ังทําใหองคกรตาม
รัฐธรรมนูญแตละองคกรนั้นปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยไมไปกาวกายอํานาจหนาท่ีขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญอ่ืนอีกดวย ทําใหองคกรตามรัฐธรรมนูญสามารถควบคุมตรวจสอบฝาย
การเมืองและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สุดทายแลว การท่ีศาล
รัฐธรรมนูญสามารถปฏิบัติไดตามหนาท่ีมีขอดีคือ 1) ประชาชนท่ัวไปใหความเชื่อถือ
2) สถาบันศาลถูกผูกพันภายใตหลักกฎหมายท่ัวไป และ 3) พัฒนาการตั้งแตรัฐธรรมนูญป
2540 ถึงรัฐธรรมนูญป 2550 ศาลรัฐธรรมนูญไดสั่งสมประสบการณเรื่อยมา เชน คําวินิจฉัย
ในป 2555 ยังอางอิงคําวินิจฉัยป 2540 เปนตน

แตเม่ือใดศาลรัฐธรรมนูญไมสามารถปฏิบัติไดตามหนาท่ีจะสงผลเสียคือ 1) ตุลา
การไมเปนอิสระจากฝายการเมือง จนนํามาสูความออนแอในการตรวจสอบ และขาดความ
นาเชื่อถือ เพราะวา ศาลรัฐธรรมนูญไมไดตัดสินคดีท่ัวไป แตตัดสินคดีท่ีเก่ียวกับนักการเมือง
โดยตรง 2) กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมดถูกเลือกโดยฝายการเมืองท่ียึดโยงเสียงขาง
มากท้ังหมด อาจสุมเสี่ยงตอความเปนทรราชของเสียงขางมาก (tyranny of the majority)
เชน การตีความกฎหมายโดยไมคํานึงถึงสิทธิของเสียงขางนอย ถือเปนเรื่องท่ีนาเปนหวงมาก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของผูวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะในแตละ

มิติดังนี้
1. ขอเสนอแนะในมิติของการศึกษาวิจัย

1.1 ควรศึกษาและวิเคราะหในเชิงแนวคิดและทฤษฎีเปรียบเทียบกับคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญของไทยในมิติตางๆ เชน การศึกษาผลกระทบของคําพิพากษาท่ีมีผลตอ
สังคม การศึกษาเปรียบเทียบคําพิพากษาของศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด และ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตอบทบาทในการคุมครองสิทธิเสรีภาพหรือการสงเสริมการใชอํานาจของรัฐ

2.2 ควรศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบในเชิงปฏิบัติตอบรรทัดฐานคําวินิจฉัย
ขององคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญในตางประเทศในประเด็นตางๆ
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อาทิ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การพิจารณาปญหาอํานาจหนาท่ีขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญ ปญหาการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง เปนตน

2. ขอเสนอแนะในมิติของการเผยแพร
2.1 การพัฒนาสรุปประมวลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในรูปของฐานขอมูล

เพ่ือประโยชนในการพิจารณาคดีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และประโยชนในการดําเนิน
กระบวนงานพิจารณาคดีของขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต

2.2 การเผยแพรประมวลบรรทัดฐานคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอ
สาธารณชนและสถาบันทางวิชาการ เพ่ือประโยชนตอสาธารณะในการการศึกษาวิเคราะห
ของนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชน

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการพิจารณาคดี
3.1 การพัฒนาฐานขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

อาทิ ประมวลกฎหมายมหาชน ประมวลความเห็นทางกฎหมายมหาชน
3.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงมิติของฐานขอมูลใน

เรื่องกฎหมายมหาชนกับศาลรัฐธรรมนูญในตางประเทศ
4. ขอเสนอแนะในการสรางเครือขายและชุมชนทางวิชาการ

4.1 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเปนการภายในระหวางผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และขาราชการสํานักงานความรู เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปนการพัฒนาองคความรูและชุมชนทางวชิาการ

4.2 การจัดการสัมมนาทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการภายในประเทศหรือ
ตางประเทศในประเด็นของการวางบรรทัดฐาน โดยเรียนเชิญวิทยากรท่ีมีความรูและ
ประสบการณในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ หรือมีความเชี่ยวชาญในดานกฎหมายมหาชน
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