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บทคัดยอ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีของ

ศาลรัฐธรรมนูญในหลายประการ เพ่ือทําหนาท่ีคุมครองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ ดังปรากฏในมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด

ของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 

บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับไมได” อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญเปนอํานาจฝายตุลาการ มี

หนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยคดีท่ีอยูในอํานาจของ ศาลรัฐธรรมนูญ อํานาจและหนาท่ีนี้เปนการ

แสดงออกถึงอํานาจของฝายตุลาการตามหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย 
ตามทฤษฎีของหลักการแบงแยกอํานาจและระบบศาลคูนั้น เพ่ือตองการใหมีศาลที่มี

ความชํานาญเฉพาะมีอํานาจพิจารณาคดี โดยศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลท่ีมีความชํานาญเฉพาะและ

เปนผูมีความเช่ียวชาญกฎหมายมหาชนและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน อํานาจและหนาท่ีจะตอง

เปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหอํานาจหนาท่ีไวโดยเฉพาะการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย

หรือการตรวจสอบถวงดุลฝายนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย และจากโครงสรางและเจตนารมณ

ในการจัดตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหทําหนาท่ีในการรักษาความเปนกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญแลวนั้น อํานาจในการตีความรัฐธรรมนูญก็ใหเปนอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ

แตเพียงผูเดียว ซึ่งภารกิจของการตีความรัฐธรรมนูญนั้น อาจกลาวไดวาเปนการทําใหไดมาซึ่งผล

อันถูกตองและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความแนนอนในการใชกฎหมาย 
จากการศึกษาพบวา อํานาจและหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของศาล

รัฐธรรมนูญไวอยางแตในทางปฏิบัติก็ยังพบปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญใน

หลายประการ โดยเฉพาะปญหาการตีความรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากเจตนารมณของกฎหมาย 

ปญหาอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ การใชอํานาจหนาท่ีท่ีมิไดเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว ไดสงผล

ผลกระทบตอหลักกฎหมายมหาชนอันเปนหลักสากลท่ียอมรับกันในนานาอารยะประเทศ  
  

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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เม่ือศึกษาถึงโครงสราง ทฤษฎี และอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญภายใต

รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบวาปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของศาล

รัฐธรรมนูญควรมีการแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและเพื่อ

ไมใหเกิดผลกระทบตอหลักกฎหมายมหาชนและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน จึงจําเปนตองศึกษา

ถึงปญหาทางกฎมายเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ ศาลรัฐธรรมนูญและหาแนวทางแกไข 
 
2.  บทนํา 

โดยที่กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งมีฐานะเปนกฎหมายสูงสุด เปนกฎหมายที่วาดวย

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของแตละองคกรของรัฐ และความสัมพันธระหวางองคกร เพ่ือรักษา

ความศักดิ์สิทธิ์ของความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว และเพ่ือใหองคกรแตละองคกร

สามารถทําหนาท่ีไดอยางถูกตองชอบธรรม ตามเจตนารมณของกฎหมาย รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงกําหนดให ศาลรัฐธรรมนูญ เปนองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ี

ดานตุลาการ (Judicial Power) โดยมีอํานาจหนาท่ีตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 นั้น ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีในการวินิจฉัยคดีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว รวมถึง

อํานาจในการตีความรัฐธรรมนูญก็เปนอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญแตเพียงผูเดียว ซึ่งภารกิจ

ของการตีความรัฐธรรมนูญนั้น อาจกลาวไดวาเปนการทําใหไดมาซึ่งผลอันถูกตองและสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความแนนอนในการใชกฎหมาย และทําใหการตีความเปนส่ิงท่ี

คาดหมายได 
อยางไรก็ตามแมรัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหภารกิจอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญใน

การมีอํานาจในการวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญแลว ประเด็นปญหาในเร่ืองของการตีความ

รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญก็ยังเปนเร่ืองท่ีเปนปญหามายาวนาน โดยเฉพาะปญหาการ

ตีความนอกเหนือจากเจตนารมณของกฎหมาย ซึ่งจะพบวาในบางคดีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ออกมานั้นไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย ดังเชนคําวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 

12-13/2551 ซึ่งเปนการวินิจฉัยช้ีขาดความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงหรือไม 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งในวิทยานิพนธเลมนี้สวนหนึ่ง

ผูเขียนจะศึกษาถึงปญหาการตีความนอกเหนือจากเจตนารมณของกฎหมายโดยวิเคราะหจากคํา

วินิจฉัยท่ี 12-13/2551 ตามหลักทฤษฎีและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน และดวยความเคารพตอ

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ประเด็นปญหาตอมาในเร่ืองของอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะศึกษาใน

วิทยานิพนธเลมนี้ คือปญหาอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญวาดวยเขตอํานาจหนาท่ีของศาลใน

การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ปญหาดังกลาวนี้ผูเขียน

ทําการศึกษาถึงอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2550 และแนวคิดทฤษฎี โครงสรางของศาลรัฐธรรมนูญ วามีบทบัญญัติใดใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่ีไดใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเขามาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 18-22/2555 จึงเปนปญหา

ทางกฎหมายในเรื่องอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในเร่ืองการตรวจสอบความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาปญหาอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกลาวนี้

จําเปนท่ีจะตองศึกษาและทบทวนถึงบทบาทอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิทยานิพนธ

เลมนี้ผูเขียนไดศึกษาถึงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศโดยเฉพาะใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญโดยไดแยกศึกษาในส่ีประเทศ คือ ประเทศโรมาเนีย 

ประเทศตุรกี ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี โดยพิจารณาจาก

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในแตละประเทศวาไดบัญญัติปญหาในกรณีนี้อยางไร ท้ังนี้ เพราะ

รัฐธรรมนูญในแตละประเทศไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญไวไมเหมือนกัน โดยแยกพิจารณาของแตละประเทศดังนี้คือ 
1. ในประเทศท่ีมีศาลรัฐธรรมนูญ และมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยชัดเจน

ใหศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจในการตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ กรณีนี้คือ ประเทศ

ตุรกี และ ประเทศโรมาเนีย  
2. ในประเทศท่ีมีศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ แตไมมีบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเขามาตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ดังนั้นศาล
รัฐธรรมนูญจึงไมมีเขตอํานาจในการตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไดแก ประเทศ

ฝร่ังเศส 
3. ในประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญ แตไมมีบทบัญญัติกําหนดไวชัดเจนใหศาล

รัฐธรรมนูญเขามาตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ แตศาลรัฐธรรมนูญไดเขามาตรวจสอบ
โดยอาศัยฐานอํานาจการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายธรรมดา กรณีนี้ไดแก ประเทศเยอรมัน 

ประเด็นปญหาสุดทายท่ีจะศึกษาในวิทยานิพนธเลมนี้ คือปญหาผลกระทบตอหลัก

กฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นนี้สืบเนื่องมาจากคํา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีผู เขียนเห็นวามีความจําเปนอยางย่ิงในการศึกษาถึงปญหา

ผลกระทบตอหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะวาคํา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกร

อ่ืนของรัฐ ฉะนั้น เม่ือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญ

ตามภารกิจอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแลว การยึดหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายมหาชน

จึงมีความสําคัญในการใชอํานาจหนาท่ีของศาล ท้ังนี้เพ่ือเปนกรอบและหลักในการตีความเพ่ือ

ไมใหขัดตอหลักการตีความกฎหมาย หลักนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน หลักการแบงแยกอํานาจ 

หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม และหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เปนตน โดยตอง
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คํานึงถึงระบบกฎหมาย และระบบศาลเปนสําคัญดวย ท้ังนี้เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในอนาคต 
 
3. บทวิเคราะห 

 

3.1 ประเด็นปญหาการตีความของศาลรัฐธรรมนูญที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมายศึกษาจากคําวินิจฉัยที่ 12-13/ 

กอนท่ีจะวิเคราะหถึงประเด็นปญหาท่ีเปนหัวใจสําคัญในคําวินิจฉัยฉบับนี้ จําเปนท่ี

ตองศึกษาถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 265 

เสียกอน กลาวคือ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 265 บัญญัติไวในสวนท่ี 2 ในเร่ืองการ

กระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน อยูในหมวด 12 วาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บริบทของรัฐธรรมนูญท้ังสองมาตราน้ี
ไดวางหลักเกณฑวาดวยเร่ือง “การกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน” โดยเจตนารมณของ
มาตรา 265 เปนบทบัญญัติท่ีมีเจตนารมณปองกันมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภาในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทยมีการกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน ในการปฏิบัติ
หนาท่ีของฝายนิติบัญญัติซึ่งเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีในการตรากฎหมาย รวมท้ังควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารใหเปนไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐและ

นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา  
เจตนารมณตามมาตรา 267 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ประกอบมาตรา 265 เห็นวาความมุงหมายหรือเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเปนเร่ืองท่ีไมประสงค

ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือองคกรท่ีดําเนิน

ธุรกิจโดยมุงหากําไรหรือรายไดมาแบงกันหรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย  
การพิจารณาหลักกฎหมายในรัฐธรรมนูญมาตรา 265 ประกอบ มาตรา 267 นั้น ตอง

คํานึงถึงองคประกอบใน 3 ประการดังนี้ คือ 
1.  บุคคลท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดหามมิใหกระทําการดังกลาว 
2.  ลักษณะของการกระทําท่ีตองหาม และ 
3.  การกระทํา ท่ีตองหามนั้นมี ลักษณะเปนการกระทํา ท่ี เปนการขัดกันแหง

ผลประโยชน 
หลักการขัดกันแหงผลประโยชนตามท่ีไดศึกษามา สามารถสรุปหลักการสําคัญของ

หลักดังกลาวไดดังนี้ ตองเปนการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ซึ่งอาจละเมิดตอจริยธรรม และ
กฎหมายเน่ืองจากผลประโยชนระดับรอง ไดเขาแทรกแซงการใชดุลพินิจ หรือกระบวนการ

ตัดสินใจ ทําใหผูพิจารณาตองละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ อันทําใหเกิดความ

เสียหายแกผลประโยชนของสถาบันหรือองคกร ซึ่งเปนผลประโยชนหลัก หรืออาจสรุปงายๆไดวา 
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ผลประโยชนขัดกันหรือผลประโยชนทับซอนนี้ หมายถึง สถานการณท่ีผูมีตําแหนงและอํานาจใน
การตัดสินใจ ไมใชอํานาจอยางอิสระเปนกลางเพ่ือประโยชนของสวนรวมเนื่องจากมีผลประโยชน
สวนตัวเขามาเก่ียวของ เม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 265 

ประกอบ มาตรา 267 และหลักการขัดกันแหงผลประโยชนซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งในการ

พิจารณาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 265 แลวนั้น สามารถวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญในคําวินิจฉัยท่ี 12-13/2551 ไดดังนี้  
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประเด็นปญหาสําคัญไมใชอยูท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

ตีความลักษณะของการจางแรงงานแตเพียงอยางเดียว แตส่ิงท่ีขาดหายไปในคําวินิจฉัยฉบับนี้คือ

องคประกอบสําคัญของการกระทํานั้นวามีลักษณะเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือไม  
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีวา “คําวา “ลูกจาง” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา267 

จึงมีความหมายกวางกวาคํานิยามของกฎหมายอ่ืนโดยตองแปลความตามความหมายท่ัวไปซึ่งตาม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา “ลูกจาง” วาหมายถึง 
“ผูรับจางทําการงาน ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะเรียกช่ืออยางไร” โดย

มิไดคํานึงวาจะมีการทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรหรือไมหรือไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง

สินจางหรือคาตอบแทนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินอยางอ่ืนหากมีการตกลงเปนผูรับจางทําการงาน

แลวยอมอยูในความหมายของคําวา “ลูกจาง”ตามรัฐธรรมนูญมาตรา267 ท้ังส้ิน” และการท่ีศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา “ผูรองก็ไดรับคาตอบแทนอยางสมฐานะและภารกิจ เม่ือไดกระทําใน

ระหวางท่ีผูรองดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีจึงเปนการกระทําและนิติสัมพันธท่ีอยูในขอบขาย

ท่ีมาตรา 267 ประสงคจะปองปรามเพื่อมิใหเกิดผลประโยชนทับซอนกับภาคธุรกิจเอกชน…”  
เม่ือพิเคราะหการตีความของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ กับหลักการตีความ

รัฐธรรมนูญ รวมถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 265 ประกอบ 267 ตามองคประกอบที่

ผูเขียนไดยกมาขางตน ดวยความเคารพตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เห็นวาการตีความใน

กรณีดังกลาวนี้ไมไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎหมาย และคําวินิจฉัยท่ีวาการกระทําและนิติ

สัมพันธดังกลาวมีลักษณะท่ีเปนการตองหามตามมาตรา 267 ซึ่งหมายความวา ศาลรัฐธรรมนูญ

มองวาการเปนลูกจางและไดรับเงินตอบแทนนั้น เพียงพอท่ีจะสงผลใหการทําหนาท่ีของ

นายกรัฐมนตรีแปรเปล่ียนไป ตามหลักการขัดกันแหงผลประโยชน แลว 
ในกรณีนี้เม่ือพิจารณาจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 265 ประกอบมาตรา 

267 และหลักการขัดกันแหงผลประโยชนแลว ผูเขียนเห็นวา การกระทําท่ีจะเปนการขัดกันแหง

ผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอนนั้น จะตองมีลักษณะเปนการรับผลประโยชนตอบแทนไมวา

จะมากหรือนอย หรือผลประโยชนอ่ืนใด และการรับนั้นสงผลกระทบกับการใชอํานาจและการ

ตัดสินใจและมีอิทธิพลท่ีจะเอื้อประโยชนสวนตัวถึงข้ันท่ีจะสงผลกระทบตอการทําหนาท่ีในฐานะท่ี

เปนเจาหนาท่ีของรัฐดวย กรณีดังกลาว การเปนลูกจางของนายสมัคร สุนทรเวช ผูเขียนเห็นวา
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ลําพังเพียงการรับจางเปนพิธีกรในรายการทําอาหารและไดรับคาตอบแทนน้ัน ไมไดมีลักษณะถึง

ขนาดท่ีจะสงผลใหการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนายกรัฐมนตรีแปรเปล่ียนไปแตอยางใด 
คดีท่ีเปนคดีประวัติศาสตรของประเทศฝร่ังเศส ท่ีตัดสินความผิดของบุคคลทาง

การเมืองอันเนื่องมาจากการใชอํานาจหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนทับซอน คือ เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 

2011 นายฌาค ชีรัค อดีตประธานาธิบดีฝร่ังเศสถูกฟองตอศาลคดีคอรรัปช่ันโดยกลาวหาวา สมัย

ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีกรุงปารีส ตั้งแตป 1977 – 1995 เก่ียวของกับการจายเงินซื้อ

ตําแหนงในสภาเทศบาลใหกับลูกพรรค R.P.R ท้ังท่ีไมมีตําแหนงนั้นจริงๆ อีกขอหาคือการนําเงิน

สวนกลางไปจางพนักงานมาทํางานในพรรค R.P.R โดยในขณะดํารงตําแหนงประธานาธิบดี

ฝร่ังเศส นายฌาค ชีรัค มีสวนรวมในการแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ือใหตัวเองพนผิด อีกท้ังผลักดันใหมี

การดําเนินคดีนี้ภายหลังพนตําแหนงประธานาธิบดีฝร่ังเศส โดยอางความตอเนื่องของการ

ปกครอง 
วันท่ี 15 ธันวาคม 2544 ศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก 2 ป อดีตประธานาธิบดี

ฌาค ชีรัค แหงฝร่ังเศส ในวัย 79 ป ตามความผิดในขอหาทุจริตคอรรัปช่ัน ในการใชอิทธิพลเขาไป

กาวกายกองทุนและยักยอกเงิน ในชวงระหวางป 2533-2538 ขณะดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี
กรุงปารีส แตโทษจําคุกนั้นใหรอลงอาญาไวกอน 

 
3.2 ปญหาอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญวาดวยเขตอํานาจหนาที่ของศาลในการ

ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
การวิเคราะหในประเด็นปญหานี้ผูเขียนไดศึกษาปญหาการตรวจสอบการแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญในตางประเทศ ท้ังทฤษฎีและแนวคิดในการเขาไป

ตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ วาอาศัยอํานาจจากบทบัญญัติใดหรือ

ทฤษฎีใดในการเขาไปตรวจสอบ เพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับคําวินิจฉัยท่ี 18-22/2555 

ไดซึ่งพอสรุปแนวทางของแตละประเทศไดดังนี้ 
1)  ประเทศโรมาเนีย เปนประเทศท่ีรัฐธรรมนูญแหงโรมาเนียมีบทบัญญัติอยางชัด

แจงใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไว โดยรัฐธรรมนูญ

โรมาเนีย ค.ศ. 1991 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2003 รัฐธรรมนูญมาตรา 146(a) บัญญัติใหศาล
รัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได และสามารถตรวจสอบได

ท้ังกระบวนการตราและเนื้อหาของรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ท้ังกอนและหลังการพิจารณาของ

สภา แตหามพิจารณาหลังจากท่ีไดลงประชามติแลว 
2)  ประเทศตุรกี เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีรัฐธรรมนูญตุรกี ฉบับป ค.ศ. 1982 มาตรา 

148(1) บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได แตบัญญัติขอจํากัดในการตรวจสอบไวใหสามารถตรวจสอบไดเฉพาะ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญในทางรูปแบบเทานั้น  
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3)  ประเทศฝร่ังเศส ตามรัฐธรรมนูญแหงประเทศฝรั่งเศสบัญญัติใหคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจในการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐบัญญัติกอน

ประกาศใช และตรวจสอบความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญของสนธิสัญญากอนใหสัตยาบัน 

รัฐธรรมนูญแหงประเทศฝรั่งเศสไมไดบัญญัติใหอํานาจคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในการเขาไป

ตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได แตอยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญแหงประเทศฝร่ังเศสก็ไม

ถึงกับบัญญัติหามคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมใหมีเขตอํานาจดังกลาวแตอยางใด  
4) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมันนี ไมมีบทบัญญัติกําหนดไวชัดเจนใหศาลรัฐธรรมนูญเขามาตรวจสอบการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ แตศาลรัฐธรรมนูญไดเขามาตรวจสอบโดยอาศัยฐานอํานาจการตรวจสอบความชอบ
ดวยกฎหมายธรรมดา ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี ไดรับอํานาจตามกฎหมาย
พ้ืนฐาน ค.ศ. 1949 มาตรา 93 ใหมีเขตอํานาจพิจารณาวินิจฉัยในเร่ืองตาง ๆ ได แตในมาตรานี้
ไมไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ซึ่ง มาตรา 93 (1) และ (2) บัญญัติไวเพียงใหศาลรัฐธรรมนูญมี
อํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายสหพันธหรือกฎหมายมลรัฐ สวนเร่ือง

ขอบเขตการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไมไดกลาวถึงในมาตรานี้  
อยางไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันไดมีคําวินิจฉัยลงวันท่ี วันท่ี 3 มีนาคม ค.ศ. 

2004 คดีความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ แมศาลรัฐธรรมนูญไมได
กลาวชัดเจนวารัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมสามารถตีความรวมถึงขอบเขตความหมายของคําวา

“กฎหมายสหพันธ (Bundesrecht)” แตเขาใจไดวา ศาลรัฐธรรมนูญตีความขอบเขตของคําวา

กฎหมายสหพันธไมไดหมายความถึงเฉพาะกฎหมายธรรมดาของสหพันธเทานั้น แตยังรวมถึง

กฎหมายท่ีแสดงออกในการแกไขหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาของกฎหมายพื้นฐานดังเชนรางรัฐธรรมนูญ

แกไขเพ่ิมเติมดวย ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวาตนมีเขตอํานาจตรวจสอบความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  
สําหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 การ

ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญไดกําหนดเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญใน

การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญโดยสามารถแยกการตรวจสอบออกเปนสองลักษณะ

ดังนี้คือ 
1. การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของเนื้อหากฎหมาย ซึ่งเปนการตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายหรือกฎมายท่ีมีผลบังคับใชแลววามีขอความขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม โดยศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการตรวจสอบเนื้อหากฎหมายไดท้ังใน

กรณีท่ีเปนการตรวจสอบกอนประกาศใชและตรวจสอบหลังประกาศใช ยกเวนมาตรา 185 ท่ีวา

ดวยการตรวจสอบสอบเง่ือนไขการตราพระราชกําหนด ในกรณีนี้ถือเปนอํานาจของฝายบริหาร 

ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจในการตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายในมาตราน้ีได 
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2.  การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายวาดวยกระบวนการตรา 

เปนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายหรือกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลววา

ตราข้ึนโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม โดยศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบ

กระบวนการตรากฎหมายไดเฉพาะกรณีท่ีเปนการตรวจสอบกอนประกาศใชตามมาตรา 141 ท่ีวา

ดวยการตรวจสอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และมาตรา 154 ท่ีวาดวยการ

ตรวจสอบรางพระราชบัญญัติ และในกรณีเปนการตรวจสอบหลังประกาศใชตามมาตรา 185 ท่ีวา

ดวยการตรวจสอบเง่ือนไขการตราพระราชกําหนดเทานั้น  
สวนมาตรา 211 มาตรา 212 มาตรา 245(1) และมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) เปน

การตรวจสอบหลังการประกาศใชเพ่ือความม่ันคงแนนอนของกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับ ไมอาจ

หยิบยกประเด็นความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรามาใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยได 
เม่ือพิจารณาอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญไทยตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติใหอํานาจหนาท่ีของศาล

รัฐธรรมนูญในการเขาไปตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไว 

และไมไดบัญญัติหามไวโดยชัดแจงเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงประเทศฝร่ังเศส ซึ่งในกรณีนี้ ศาล

รัฐธรรมนูญไดมีคําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี 4/2554 กรณีท่ีประธานรัฐสภาไดสงความเห็นของ

สมาชิกรัฐสภา เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วากระบวนการ

แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวา การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองทําตามมาตรา 291 (1)-(7) โดยตองทําเปนราง

รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม มิใชทําเปนรางพระราชบัญญัติ และ มาตรา 291 (7) ก็ใหนําเฉพาะ

มาตรา 150 และมาตรา 151 มาใชบังคับโดยอนุโลม จึงไมตองดวยหลักเกณฑตามมาตรา 154 

(1) ใหยกคํารอง คําวินิจฉัยฉบับนี้ศาลรัฐธรรมวินิจฉัยวากระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ไดมีการบัญญัติไวเฉพาะแลว ไมอาจนําบทบัญญัติการตรวจสอบความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติมาเปนฐานในการรับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไว

ตรวจสอบได 
คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญท่ี 4/2554 สอดคลองกับแนวคําวินิจฉัยของคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญฝร่ังเศสท่ี 2003-469 DC ลงวันท่ี 26 มีนาคม ค.ศ. 2003 ท่ีเห็นวารัฐธรรมนูญมิได

บัญญัติใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการเขาไปตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสยังไดวินิจฉัยเพ่ิมเติมวา คณะ

ตุลาการรัฐธรรมนูญไมไดรับอํานาจท้ังจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 61 หรือจากมาตราอื่นๆของ

รัฐธรรมนูญใหมีเขตอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญจึงไมมีเขตอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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อยางไรก็ตาม คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 18-22/2555 ศาลรัฐธรรมนูญได

รับคํารองท่ี ผูรองย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญมาพิจารณาวินิจฉัย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 68 โดย

ถือเปนอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการส่ังการตรวจสอบสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญโดย

ประชาชน เพ่ือตรวจสอบวาการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีอยูในกระบวนการแกไขเพ่ิมเติมท่ีผาน

ความเห็นชอบในวาระท่ีสอง และรอการลงมติในวาระท่ีสามนั้น มีลักษณะเปนการลมการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือไม 
การตีความของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นอํานาจในการรับคํารองมาเพ่ือตรวจสอบ

รางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนั้น ศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีอํานาจเพียงใดและรัฐธรรมนูญมาตรา 68 

ไดบัญญัติเปดชองใหศาลรัฐธรรมนูญเพียงใดน้ัน 
จากแนวคิดทฤษฎี โครงสรางศาลรัฐธรรมนูญไทย อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ

ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 และแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกอนคํา

วินิจฉัยท่ี 18-22/2555 ผูเขียนเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจในการเขาไปตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ 
ประการแรก พิจารณาตามอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ท่ีไมไดบัญญัติให

อํานาจศาลรัฐธรรมนูญไว ท้ังนี้ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ประการท่ีสอง พิจารณาจากทฤษฎีและอํานาจท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเร่ืองการ

ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ท่ีไดบัญญัติชัดเจนในเร่ืองอํานาจการ

ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ ท่ีไดบัญญัติกระบวนการแกไขราง

พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ออกจากการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดย

ไมไดใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเขาไปตรวจสอบรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับ

กฎหมายธรรมดา 
 
3.3  ปญหาผลกระทบตอหลักกฎหมายมหาชนอันเน่ืองมาจากคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญที่ 12-13/2551 และคําวินิจฉัยที่ 18-22/2555 
3.3.1 ผลกระทบตอหลักการแบงแยกอํานาจ 
เนื่องจากประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข ไดยึดหลักการแบงแยกอํานาจในการการใชอํานาจอธิปไตยในการปกครองประเทศ โดย
การใชอํานาจผานทางองคกรนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ท้ังนี้ก็เพ่ือใหเกิดดุลย
ภาพทางการปกครองเพ่ือไมใหมีการผูกขาดอํานาจอยูท่ีองคกรใดองคกรหน่ึง โดยอํานาจทั้งสาม

องคกรนี้ตองสามารถถวงดุล ตรวจสอบซ่ึงกันและกันภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีไดใหอํานาจ
แตละองคกรไว 
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3.3.2  ผลกระทบตอหลักประชาธิปไตย 
ตามหลักประชาธิปไตยเปนหลักท่ีทําใหเกิดความชอบธรรมตอการใชอํานาจของรัฐ

เพราะผูทําหนาท่ีปกครองนั้นโดยแทจริงตามหลักประชาธิปไตยเปนหลักการที่ยอมรับวาประชาชน

เปนเจาของอํานาจอธิปไตยประชาชนจึงเปนผูใชอํานาจรัฐโดยตรงในการเลือกตั้ง และเปนผูใช

อํานาจรัฐในทางออมโดยผานองคกรของรัฐตางๆการตีความของศาลรัฐธรรมนูญโดยไมคํานึงถึง

เจตนารมณของฝายนิติบัญญัตินั้น เปนการไมยอมรับอํานาจอธิปไตยท่ีประชาชนมอบใหฝายนิติ
บัญญัติเปนผูมีอํานาจทําหนาท่ีแทน  

3.3.3 ผลกระทบตอหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
หลักประการสําคัญอันหนึ่งของความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ นั้นคือ การ

ทําใหรัฐธรรมนูญแกไขยากเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ แตการตีความของศาลรัฐธรรมนูญกลับไมคุมครองถึงหลักการนี้เพราะเหตุวาทําให
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ขาดความนาเช่ือถือและไมชัดเจน จนอาจนําไปสูการแกไขกฎหมายเพ่ือให
มีความชัดเจนข้ึน ท้ังท่ีองคกร ตุลาการมีฐานะหนึ่งในการคุมครองสถานะความเปนกฎหมายสูงสุด
ไว และตามหลักการแบงแยกอํานาจ อํานาจของแตละองคกรถูกกําหนดขอบเขตไวในรัฐธรรมนูญ 
โดยการท่ีฝายนิติบัญญัติเองก็ถูกจํากัดหามไมใหออกกฎหมายมาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใน

ขณะเดียวกันอํานาจตุลาการก็จะตองไมตีความอันกอใหเกิดความความขัดแยงตอหลักการของ

ฝายนิติบัญญัติ กลาวคือศาลสามารถตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของฝายนิติบัญญัติได

ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตไมไดหมายความวาใหศาลทําหนาท่ีแทนฝายนิติบัญญัติโดยการ
อาศัยดุลพินิจในการตีความเปนผลใหเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติผิดไป ซึ่งอํานาจตุลาการตอง
สงเสริมใหรัฐธรรมนูญเกิดความมั่นคงและนาเช่ือถือตามหลักความเปนกฎหมายสูงสุดได โดยการ
เคารพในภารกิจของอํานาจอธิปไตยท้ังสาม อีกท้ังประเทศไทยเปนประเทศท่ีใชระบบประมวล

กฎหมาย Civil Law หลักการแบงแยกอํานาจ หลักการเคารพภารกิจของแตละองคกรถือเปนเร่ือง
ท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง  

3.3.4 ผลกระทบตอหลักการขัดกันแหงผลประโยชน  
จากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12-13/2551 ท่ีผูเขียนไดวิเคราะหขางตนนั้น 

เห็นวาการรับเงินตอบแทนจากการเปนพิธีกรในรายการทําอาหารมิไดสงผลกระทบตอความ

นาเช่ือถือ ในการทําหนาท่ีในฐานะนายกรัฐมนตรีเลย กลาวคือ หาไดมีความเกี่ยวของกันอยางมาก
เพียงพอท่ีจะบั่นทอนความม่ันใจของประชาชนในการรับผลประโยชนตอบแทนและไมไดสงผล

กระทบมากพอกับการตัดสินใจใดๆ ในการดํารงตําแหนงหนาท่ีนายกรัฐมนตรีในอันท่ีจะ

กอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนสาธารณะ 
การตีความของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12-13/2551 จึงมีลักษณะเปนการสรางหลัก

กฎหมายใหมข้ึนมาใหม สงผลใหความหมายของการกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชนผิด
ไป และยังสงผลเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร  
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
วิทยานิพนธเลมนี้ไดทําการศึกษาปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของศาล

รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และจากการศึกษาพบ

ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญใน 3 ประการ ซึ่งเปนประเด็นสําคัญ

ท่ีไดนํามาวิเคราะห และศึกษาเปรียบเทียบกับบทบาทอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญใน

ตางประเทศ และจากการศึกษาถึงอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญของไทยและตางประเทศ ทํา

ใหมองเห็นสภาพปญหาของอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ ผูเขียนตระหนักวาศาลรัฐธรรมนูญ 

เปนองคกรท่ีมีความสําคัญตอการปกครองของประเทศ ปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของศาล

รัฐธรรมนูญท่ีไดศึกษามาในวิทยานิพนธเลมนี้ หากไดรับการการปรับปรุงแกไขเก่ียวกับโครงสราง

ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนเก่ียวกับคุณสมบัติของตุลาการบทบาทอํานาจหนาท่ี รวมถึงหลักเกณฑ

ในการพิจารณาคดีใหเปนไปตามหลักกฎหมายมหาชน เพ่ือใหเกิดความถูกตองชัดเจนและเปน

ธรรมย่ิงข้ึนนั้น เช่ือไดวาสภาพปญหาดังกลาวอาจหมดไปได อันจะสงผลและกอใหเกิดประโยชน

ตอการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีแทจริงได จึงไดเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดังนี้ 
1.  ประเด็นปญหาการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ การตีความรัฐธรรมนูญนั้นจะตอง

พิจารณาพ้ืนฐานของกฎหมาย โดยตองพิจารณาหลักกฎหมายมหาชนและนิติวิธีทางกฎหมาย

มหาชน ทฤษฎีรากฐานของกฎหมาย ระบบกฎหมายเพ่ือใหสอดคลองกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การพิจารณาเจตนารมณของกฎหมายนั้น ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมาย
และตัวบทนั้นๆวามีเปาหมายอยางไร และตองคํานึงถึงผลท่ีเปนรูปธรรมจากการตีความดวย โดย
ตองพิจารณาวาเม่ือตีความกฎหมายแลวจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของกฎหมายหรือไม มี
ผลบังคับไดในทางปฏิบัติอยางไรดวย และไมควรใหเกิดสภาวะสับสนในการบังคับใชกฎหมาย 

2. เนื่องจากปญหาการตีความกฎหมายยังคงเปนเปนหาหลักของผูศึกษากฎหมาย 

ผูใชกฎหมาย ท่ียังขาดความรูความเขาใจในหลักการตีความกฎหมายท่ีถูกตอง ผูเขียนเห็นวาควร

มีการสอนวิชาการตีความกฎหมายในสถาบันการศึกษา เพ่ือการบังคับใชกฎหมายจะเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหการตีความกฎหมายไทยมีหลักเกณฑท่ีแนนอน 
3.  จากการศึกษาอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศ อํานาจในการ

ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแลว พบวาโครงสราง 

แนวคิด ทฤษฎีและที่มาของแตละประเทศไมเหมือนกัน ตางมีขอดี ขอเสีย เม่ือเปรียบเทียบกับ

อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญไทยแลว ผูเขียนขอเสนอแนวทางของประเทศท่ีมีความชัดเจนใน

การใหอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจน ซึ่งแนวทางนี้

สามารถแกปญหาความไมชัดเจนอํานาจหนาท่ีของศาลในกรณีนี้ได และเพ่ือใหเปนไปตามหลักนิติ

รัฐ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรหนึ่งในทางปกครอง การใชอํานาจหนาท่ีก็ตองมีกฎหมาย

ใหอํานาจไวเชนเดียวกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนของรัฐ แตความเหมาะสมจะเปนอยางไรนั้น 

ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับผูมีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายและเจตนารมณของประชาชนดวย 
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4. องคคณะตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีใน

การตรวจสอบความชอบของการกระทําทางนิติบัญญัติ และมีความเกี่ยวของเช่ือมโยงเก่ียวกับ

การเมืองและ การปกครองของประเทศ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจําเปนตองเปนบุคคลท่ีมีความรู

ความเช่ียวชาญทางดานกฎหมายมหาชนอยางนอย 5 คน จากจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ท้ังหมด และการคัดเลือกบุคคลผูมาดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรใหรัฐสภาซึ่งเปน

สถาบันทางการเมืองท่ีถือเปนตัวแทนประชาชนมีบทบาทในการคัดเลือกบุคคลมาดํารงตําแหนง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมิใชเปนเพียงการใหความเห็นชอบเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดดุลยภาพของ

องคกรตามหลักการแบงแยกอํานาจ และเปนไปตามหลักประชาธิปไตย 
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