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๑. บทนำ
	 มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคม	ด้วยมีเหตุผลสนับสนุนที่สำคัญสองประการคือ
  ประการแรก	ด้วยข้อจำกัดด้านกายภาพของมนุษย์เอง
   ประการที่สอง	ด้วยความจำเป็นในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	
		 การรวมกันเป็นสังคมของมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในชีวิต	 ร่างกาย	 ทรัพย์สิน	 
ตลอดจนให้ได้รับความคุ้มครองในด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาค 
ในการเข้าถึงซึ่งทรัพยากรอันจำเป็นในการดำรงชีวิต	
  เม่ือท่ีใดมีสังคมท่ีน่ันย่อมมีผู้นำและมีกฎหมายท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการปกครอง 
ดูแลและจัดสรรผลประโยชน์ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข	 การปกครองในยุคเริ่มต้น 
ใช้ระบบการปกครองแบบจารีตประเพณี	 โดยไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษร	 การใช้อำนาจของผู้ปกครอง 
เป็นไปตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา	 เม่ือผู้ปกครองมีอำนาจอย่างกว้างขวางทำให้ในบางคร้ัง 
การใช้อำนาจผิดไปจากจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมา	ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิด 
ต่อสัญญาประชาคมท่ีประชาชนยอมสละสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนให้กับผู้ปกครอง	 ดังเช่นกรณีของ 
ประเทศอังกฤษในสมัยคริสตศตวรรษท่ี	 ๑๓	 ในขณะน้ันประเทศอังกฤษปกครองโดยจารีตประเพณี 
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขชื่อพระเจ้าจอห์น	 พระองค์ได้ประพฤติผิดจารีตประเพณีการปกครอง 
ของอังกฤษที่มีมาอย่างยาวนาน	 คือการเรียกเก็บภาษีจากประชาชนโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจาก 
มหาสภา	 (The	Grest	 Council)	 ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ขุนนางและประชาชน	ขุนนางอังกฤษ
ได้เป็นผู้นำในการรวบรวมกองกำลังข้ึนต่อสู้กับพระเจ้าจอห์น	 เม่ือรบชนะได้บังคับให้พระเจ้าจอห์นลงนาม 
ในเอกสารฉบับหน่ึงช่ือว่า			Magna	Carta			เอกสารฉบับน้ีทางประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
ฉบับแรกของโลก	ที่เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดอำนาจของผู้ปกครอง	



การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

	 ในยุคต่อมากระแสแนวความคิดของนักปรัชญาเมธีได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
รัฐชาติต่าง ๆ 	ท้ังด้านการเมือง	การปกครองและสังคม	ประเทศท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของมหาอำนาจ 
เจ้าของอาณานิคมได้นำเอาแนวความคิดของนักปราชญ์มาใช้เป็นเหตุผลในการต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพ 
ในการปกครองตนเองและบรรจุหลักการแนวความคิดของนักปราชญ์ไว้ในรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นกรอบ 
การใช้อำนาจของผู้ปกครองและเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ดังเช่นกรณีการประกาศ 
เอกราชของอเมริกาจากการปกครองของอังกฤษในปี	ค.ศ.	๑๗๗๖	เม่ือได้รับเอกราชอเมริกาได้จัดทำ 
รัฐธรรมนูญขึ้นในปี	ค.ศ.	๑๗๘๗	รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เก่าแก่ที่สุดในโลก	 
การประกาศเอกราชของอเมริกาภายหลังต่อมาได้ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝร่ังเศสโดยการประกาศ 
สิทธิมนุษย์และพลเมืองของฝร่ังเศสในปี	 ค.ศ.	 ๑๗๘๙	 อันเป็นการสถาปนาหลักกฎหมายมหาชนข้ึน 
เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรและถือเป็นต้นกำเนิดหลักกฎหมายมหาชนไปยังรัฐชาติต่าง ๆ รวมท้ัง 
ประเทศไทยของเราด้วย
	 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอประวัติความเป็นมาในการควบคุมกฎหมาย 
มิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งในส่วนของต่างประเทศและของประเทศไทย	 ตลอดจนแนวคำวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่น่าสนใจ

๒. ความเป็นมาของการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
	 เมื่อรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุด	(suprematic	de	la	Constitution	écrite)	 
และมีศักด์ิเหนือกฎหมายอ่ืนท่ีกฎหมายใดจะขัดหรือแย้งมิได้	 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาความเป็น 
กฎหมายสูงสุดด้วยการกำหนดให้มีระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ	 นอกเหนือไปจากการ 
บัญญัติรับรองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรหรือการกำหนดให้ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปโดยวิธีการพิเศษท่ียากกว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายธรรมดา	 
ซึ่งมีลำดับชั้นต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ๑  
  ๒.๑ ระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
	 	 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ	 ได้นำมาสู่แนวคิดในการสร้างระบบ 
ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ	 เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นกฎหมายสูงสุดและให้ความเป็น 
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่มีสถานะเหนือกฎหมายใด ๆ 	 นั้นเกิดผลได้จริง	 ซึ่งระบบการควบคุม 
กฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	แบ่งออกเป็น	๒	ระบบ	ดังนี้
  ๒.๑.๑ ระบบกระจายอำนาจ	(decentralized	system)	เป็นระบบที่มีการกระจาย 
อำนาจในการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติที่ศาลใช้บังคับกับคดีท่ีศาลพิจารณาอยู่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
ไปยังศาลยุติธรรมทุกศาลไม่ว่าจะเป็นศาลช้ันต้น	ศาลอุทธรณ์	หรือศาลฎีกา	การควบคุมกฎหมายมิให้ 
ขัดรัฐธรรมนูญในระบบกระจายอำนาจนี้เป็นระบบที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบและยังคงใช ้
บังคับอยู่ในประเทศญี่ปุ่น	นอร์เวย์	และสวีเดน

 ๑ศ.ดร.บวรศักด์ิ	 	 อุวรรณโณ	และนายนันทชัย	 	 เพียรสนอง,	 คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ,	 PHOLSIAM	PRINTING	AND	
PUBLISHING	(THAILAND)	LIMITED	PARTNERSHIP,	หน้า	๑๒๓.
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  ๒.๑.๒ ระบบรวมอำนาจ	 (centralized	system)	 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัด 
รัฐธรรมนูญในระบบรวมอำนาจนี้เป็นการรวมอำนาจในการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งกับ 
รัฐธรรมนูญไว้ที่องค์กรเดียวเป็นการเฉพาะ	 เช่น	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  
ในปัจจุบันระบบนี้ได้มีการนำไปใช้ในประเทศภาคพื้นยุโรป
  ๒.๒ องค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
  การควบคุมกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
ในต่างประเทศ	 เมื่อพิจารณาจากองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญสามารถ 
แยกออกได้เป็น	๓	ประเภท
  ๒.๒.๑ การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภา
   การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภา	 ได้รับอิทธิพลทางความคิด 
มาจากนักปรัชญาเมธีคนสำคัญ	 คือ	 รุสโซ	 (Jean	 Jacques	 Rousseau)	 แนวคิดนี้มีหลักการสำคัญ 
คือ	 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน	 ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นกฎหมายท่ีมีสถานะสูงสุด	 ท่ีกฎหมายอ่ืน 
จะขัดหรือแย้งไม่ได้ก็ตาม	 แต่เม่ือกฎหมายฉบับใดได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาซ่ึงเป็นสภาตัวแทน 
ของประชาชน	 ถือว่ากฎหมายน้ันได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตย	 องค์กรอ่ืน 
จึงไม่สามารถตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกล่าวได้	 ระบบน้ีได้รับการยอมรับ 
ในประเทศฝร่ังเศส	 ในสมัยสาธารณรัฐที่	 ๑	 –	 ๓	 (ค.ศ.	 ๑๗๘๙	 –	 ๑๙๔๖)	 แต่อย่างไรก็ตามในสมัย 
สาธารณรัฐที่	 ๔	 แนวความคิดที่ว่า	 กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วองค์กรอื่น 
ไม่สามารถตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได้	 ได้เปลี่ยนแปลงไป	 มีการจัดตั้ง	
“คณะกรรมการรัฐธรรมนูญ”๒	 (Comité	 constitutional)	 โดยให้ประธานาธิบดีและประธาน 
คณะรัฐมนตรี (Président	 du	 Conseil	 หรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน)	 สามารถขอให้ 
คณะกรรมการรัฐธรรมนูญพิจารณา	 ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐบัญญัติได้ในกรณีที่มีความ 
ขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร	 หากคณะกรรมการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 
ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ	คณะกรรมการรัฐธรรมนูญจะส่งกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติ 
ให้ความเห็นชอบแล้วกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้ง	 ถ้ารัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบ 
เป็นกฎหมายแล้วก็ให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับรัฐบัญญัติที่ รัฐสภา 
ไ ด้ตรา ข้ึนใหม่	 แต่ถ้าคณะกรรมการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายน้ันชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 
กฎหมายดังกล่าวก็จะถูกประกาศใช้ทันที	 จะเห็นได้ว่าการตั้งคณะกรรมการรัฐธรรมนูญนั้น	 เพื่อให้ 
เป็นองค์กรตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกฎหมายกับรัฐธรรมนูญและเป็นเครื่องมือในการระงับ 

  ๒รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสแห่งสาธารณรัฐที่	๔	ค.ศ.	๑๘๔๖	ได้บัญญัติว่า
	 “มาตรา	 ๙๑	 คณะกรรมการรัฐธรรมนูญ	 มีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเป็นประธาน
คณะกรรมการรัฐธรรมนูญประกอบด้วย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ประธานคณะรัฐมนตรี	 และกรรมการอีก	 ๗	 คน	 ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎร 
เลือกต้ังจากบุคลท่ีมิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ตามสัดส่วนของกลุ่มสมาชิกในสภา	เม่ือเปิดสมัยประชุมประจำปี	และกรรมการอีก	๓	คน	
ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากวุฒิสภา	ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
 คณะกรรมการรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาว่า	ร่างรัฐบัญญัติท่ีสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบน้ันจะทำให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญหรือไม่”.	

๙๖ ๙๗



การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

ความขัดแย้งระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภามากกว่าท่ีจะเป็นองค์กรท่ีมีอำนาจควบคุมมิให้กฎหมาย 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	ต่อมาในสมัยสาธารณรัฐที่	๕	ได้มีการจัดตั้ง	“คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ”	(Conseil	
constitutionnel)	 ขึ้นทำหน้าที่แทนคณะกรรมการรัฐธรรมนูญและมีลักษณะเป็นองค์กรพิเศษที่มี 
อำนาจในการควบคุมร่างกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
   ๒.๒.๒ การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยศาลยุติธรรม
   การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยศาลยุติธรรมเกิดข้ึนคร้ังแรก 
ในการตัดสินคดี	Marbury	V.	Madison	ของศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา	ค.ศ.	๑๘๐๓	
โดยศาลสูงสุดได้วางหลักว่า	กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยสภาคองเกรสซ่ึงมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
เป็นโมฆะได้	หลักนี้ประธานศาลสูงสุด	John	Marshall	ให้เหตุผลว่า	เมื่อศาลเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการ	
ศาลจึงมีอำนาจหน้าท่ีในการใช้บังคับกฎหมายแก่กรณีต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้น ซ่ึงก็มีความจำเป็นอยู่เองท่ีศาล 
จะต้องตรวจสอบ	ตีความ	และวินิจฉัยว่าอะไรคือกฎหมายท่ีจะนำมาใช้บังคับแก่คดี	ประเทศที่เป็นต้นแบบ 
ของระบบนี้คือ	สหรัฐอเมริกา	
  ๒.๒.๓ การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยองค์กรพิเศษ
	 	 	 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยองค์กรพิเศษ	เกิดขึ้นครั้งแรก 
โดย	 Hans	 kelsen	 นักปรัชญากฎหมายชาวออสเตรีย	 ได้เสนอให้มีการจัดต้ังองค์กรพิเศษที่มีอำนาจหน้าที่ 
ในการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ	โดย		Kelsen	ได้อธิบายว่า การวินิจฉัยว่ากฎหมายใดใช้บังคับมิได้ 
เพราะขัดรัฐธรรมนูญ	เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติ	เมื่อโดยปรกติแล้วกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับ 
ย่อมต้องได้รับความเคารพและปฏิบัติตาม การระงับผลของกฎหมายโดยการวินิจฉัยว่ากฎหมายใช้บังคับมิได้ 
จึงเป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติทางลบ	 (negative	 act	 of	 legislation)๓	 ประเทศที่ใช้ระบบนี้	 คือ	
ประเทศออสเตรีย	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	 และสาธารณรัฐฝร่ังเศส	ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งสาธารณรัฐที่	๕	ค.ศ.	๑๙๕๘	

๓. ความเป็นมาของการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญในประเทศไทย	เร่ิมเกิดข้ึนต้ังแต่มีการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 มาตรา	 ๖๑	 บัญญัติว่า”บทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายใด	ๆ 	 มีข้อความแย้งหรือขัดแก่รัฐธรรมนูญน้ี	 ท่านว่าบทบัญญัติน้ัน	ๆ 	 เป็นโมฆะ”	 ซ่ึงบทบัญญัติน้ี 
ได้รับรองหลักการความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรไว้เป็นครั้งแรก	 นับแต่นั้น 
เป็นต้นมาระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญก็ได้พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งสามารถ 
แบ่งระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญในประเทศไทยตามลักษณะองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ใน 
แต่ละช่วงเวลา	เป็น	๔	ระยะ	ดังนี้

	 ๓Hans	Kelsen.	“Judicial	Review	of	Legisalation	”.	๔	Journal	of	Politcs.	(๑๙๔๒)	:	๑๘๔-๑๘๖.	อ้างในชัยวัฒน์	
วงศ์วัฒนศาสนต์.	“การแบ่งแยกอำนาจกับการตีความรัฐธรรมนูญ”.	วารสารกฎหมายปกครอง	๑	(สิงหาคม	๒๕๒๕)	:	๔๐๐.

๙๘ ๙๙



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

 ๓.๑ ยุคที่สภาผู้แทนราษฎรตีความรัฐธรรมนูญ
	 	 แนวคิดในการให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดว่ากฎหมายใดขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ	โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	พุทธศักราช	๒๔๗๕	มาตรา	๖๒	บัญญัติว่า	
“ท่านว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซ่ึงสิทธิเด็ดขาดในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญน้ี”	หลักการน้ีได้รับ 
อิทธิพลจากรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสโดยแนวทางนี้ยึดหลักว่า	 สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนปวงชนซึ่ง 
เป็นองค์กรออกกฎหมายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเป็นผู้ชี้ขาดว่ากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญได้	 การให้องค์กรอื่นมาวินิจฉัยชี้ขาดเท่ากับให้องค์กรนั้นมีอำนาจเหนือรัฐสภาซึ่งเป็น 
ผู้แทนของปวงชน
	 	 ในช่วงเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้	ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคดีอาชญากรสงครามที่						
๑/๒๔๘๙	 ซ่ึงเป็นคำพิพากษาท่ีน่าสนใจโดยศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานว่าศาลยุติธรรมมีอำนาจทีจ่ะวินิจฉัย 
ว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	โดยให้เหตุผล	ดังนี้๔	 
  (๑)	 ศาลเป็นผู้ใช้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๕๘	 ฉะน้ันการท่ีจะดูว่าอะไรเป็น 
กฎหมายคือเป็นกฎหมายท่ีใช้ได้หรือไม่	ย่อมเป็นอำนาจของศาล	เพราะถ้าศาลไม่มีอำนาจดู	ศาลย่อมไม่รู้ 
ว่าอะไรเป็นกฎหมายหรือไม่	และศาลจะดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายได้อย่างไร
	 	 (๒)	 การปกครองระบบรัฐธรรมนูญของเราแบ่งอำนาจเป็น	 ๓	 ประเภท	 คือ	
อำนาจนิติบัญญัติ	 อำนาจบริหาร	 อำนาจตุลาการ	 แต่ละอำนาจย่อมมีอำนาจยับยั้งและการควบคุม 
ถ่วงดุลซึ่งกันและกันอยู่ซึ่งเป็นหลักประกันที่มั่นคง	เมื่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติ 
ออกกฎหมายแล้ว	ศาลซึ่งมีอำนาจทางตุลาการต้องพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย	ไม่ว่า
ศาลเห็นว่ากฎหมายนั้นสมควรหรือไม่ก็ตาม	แต่ในขณะเดียวกันถ้าสภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายมา 
ไม่ถูกต้องกับรัฐธรรมนูญหรือขัดกับรัฐธรรมนูญ	ศาลก็ย่อมมีอำนาจแสดงความไม่ถูกต้องนั้นได้
  (๓)	 เม่ือรัฐธรรมนูญมาตรา	๖๑	บัญญัติไว้ว่า	“บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด	ๆ	มีข้อความ 
แย้งหรือขัดแก่รัฐธรรมนูญนี้	 ท่านว่าบทบัญญัตินั้น	ๆ 	 เป็นโมฆะ”	การที่มาตรา	 ๖๑	 กำหนดไว้เช่นนี้	 
ก็จำต้องมีผู้ช้ีขาดว่ากฎหมายใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่	มิฉะน้ันมาตรา	๖๑	ก็จะไม่เป็นผล	กฎหมายน้ัน 
สภาผู้แทนราษฎรออกมาเองจะกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรชี้ขาดว่าเป็นกฎหมายหรือไม่อย่างไรได้
   ข้อสังเกต 
  คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยตามบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาในคด ี
Marbury	 V.	 Madison	ซ่ึงเป็นคดีแรกของโลกท่ีศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยว่าศาลยุติธรรมมีอำนาจ 
ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
 ๓.๒ ยุคที่รัฐสภาและคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญ   
	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๙	 ได้บัญญัติให้อำนาจรัฐสภา 
และคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญ	มีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญ	ดังต่อไปนี้

	 ๔ศ.ดร.บวรศักดิ์	 	อุวรรณโณ	และนายนันทชัย		 เพียรสนอง,	คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ,	PHOLSIAM	PRINTING	
AND	PUBLISHING	(THAILAND)	LIMITED	PARTNERSHIP,	หน้า	๑๓๖.

๙๘ ๙๙



การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

  ในมาตรา	 ๘๘	 กำหนดว่าในการท่ีศาลจะใช้บทกฎหมายบังคับแก่คดีใด	 ถ้าศาลเห็นว่า 
บทกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา	 ๘๗	 (คือบทกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	
เป็นอันใช้บังคับมิได้)	ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวและให้รายงานความเห็นเช่นว่านั้น
ไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย	 เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็ให้แจ้ง 
ให้ศาลทราบ	คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้ถือเป็นเด็ดขาดและให้ศาลปฏิบัติตาม	
   ในขณะเดียวกันมาตรา	๘๖	กำหนดว่า	ภายใต้บังคับมาตรา	๘๘	(คือ	ถ้าเป็นเร่ืองกฎหมาย 
ขัดรัฐธรรมนูญต้องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย)	แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
รัฐสภาทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความรัฐธรรมนูญ
     ข้อสังเกต 
		 	 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๙	
แต่งตั้งโดยรัฐสภา	 และมีวาระการดำรงตำแหน่งตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้ึนใหม่	 ก็ต้องเลือกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึนใหม่	 ซ่ึงจุดน้ีถือว่าเป็นจุดอ่อน 
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพราะมีความผูกพันกับองค์กรทางการเมือง
 ๓.๓ ยุคที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญ
	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๔	 มาตรา	 ๒๐๗	 บัญญัติว่า	
“ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี	รัฐสภา	วุฒิสภา หรือสภาผู้แทนราษฎร มีมติว่ากรณีมีปัญหาท่ีจะต้องตีความ 
รัฐธรรมนูญ	ให้นายกรัฐมนตรี	ประธานรัฐสภา	ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎร	
แล้วแต่กรณี	ส่งเรื่องให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย”
   ข้อสังเกต 
   รัฐธรรมนูญฉบับน้ีให้อำนาจคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในการตีความรัฐธรรมนูญ 
และวินิจฉัยว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง	 ท้ังท่ีเป็นร่างกฎหมายและท่ีไม่ใช่ร่างกฎหมาย 
ท้ังท่ีเป็นข้อบังคับการประชุมสภา ท้ังท่ีเป็นพระราชกำหนด ย่ิงกว่าน้ันคือมีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญ 
ได้ทุกเร่ืองตามท่ีนายกรัฐมนตรี	 ประธานรัฐสภา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา 
ส่งให้วินิจฉัย	 โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญ	 ขยายความรัฐธรรมนูญ	
หรือจำกัดความรัฐธรรมนูญ	 อันเป็นการแก้ไขความหมายของถ้อยคำในรัฐธรรมนูญ	 โดยไม่ต้องตรา 
ขึ้นเป็นรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและให้ 
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
 ๓.๔ ยุคการตีความรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นครั้งแรกตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนองค์กรท่ีมีอำนาจในการ 
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายขึ้นใหม่แทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเดิมเพื่อแก้ไข
จุดอ่อนบางประการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	ดังต่อไปนี้

๑๐๐ ๑๐๑



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

  ประการแรก	องค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	มีลักษณะเป็นองค์กรทาง 
การเมืองมากกว่าศาล	 กล่าวคือ	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นตำแหน่ง 
ทางการเมืองเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญโดยตำแหน่ง	
  ประการท่ีสอง	 การแต่งต้ัง	 การสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึนอยู่กับการเมือง 
กล่าวคือ	 รัฐธรรมนูญฉบับปี	 ๒๔๘๙	 กำหนดให้ตุลาการรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกของรัฐสภาซ่ึงเป็น 
องค์กรทางการเมือง	 ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปี	 ๒๕๓๔	 กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเลือก 
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญในจำนวนที่เท่ากัน
  ประการที่สาม	วาระการดำรงตำแหน่งของตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึนอยู่กับอายุของสภา 
กล่าวคือตามรัฐธรรมนูญฉบับปี	 ๒๔๘๙	 รัฐธรรมนูญฉบับปี	 ๒๔๙๒	 จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับ 
ปี	 ๒๕๓๔	 กำหนดให้ตุลาการรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับอายุของสภาที่ 
เลือกตนเข้ามา	และไม่มีบทบัญญัติห้ามตุลาการรัฐธรรมนูญดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว		
  ประการที่สี่	 การทำงานของตุลาการรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นกรรมการมากกว่าศาล 
กล่าวคือ	การประชุมเป็นความลับ	คำวินิจฉัยบางคำวินิจฉัยประชาชนขอดูไม่ได้	ไม่มีคำวินิจฉัยส่วนตัว	
มีแต่คำวินิจฉัยรวม	ท่ีสำคัญท่ีสุดคือ	ตุลาการรัฐธรรมนูญงดออกเสียงได้	ซ่ึงถ้าเป็นองค์กรศาลท่ีแท้จริง 
ผู้พิพากษาหรือตุลาการจะงดออกเสียงไม่ได้	 เพราะถือว่าการงดออกเสียงเป็นการปฏิเสธความยุติธรรม 
(denial	of	justice)

๔. ระบบควบคุมตรวจสอบร่างกฎหมายหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีใช้บังคับไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศไทยในปัจจุบัน
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ยังคงหลักการให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
เป็นองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเหมือนกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	๒๕๔๐	แต่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญบางประการ	เช่น	จำนวนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
จาก	๑๕	คน	ให้เหลือ	๙	คน	และเปล่ียนแปลงอำนาจหน้าที่บางประการ	เช่น	คดีเก่ียวกับการจงใจไม่ย่ืนบัญชี 
แสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินหรือจงใจย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินอันเป็นเท็จหรือ 
ปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 เดิมเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ	 
แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ให้เป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	หรือกรณีปัญหาเร่ืองอำนาจหน้าท่ีหรือข้อขัดแย้งระหว่างศาลกับ 
องค์กรต่าง	ๆ 	ตามรัฐธรรมนูญ	ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัย	เป็นต้น
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ดังนี้

๑๐๐ ๑๐๑



การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

 ๔.๑ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็น
กฎหมาย
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้กำหนดหลักเกณฑ์การ 
ตรวจสอบร่างกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไว้	๒	กรณี	
  ๔.๑.๑ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๔๑
           มาตรา	๑๔๑	บัญญัติว่า “เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	 ให้ส่งศาล 
รัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ที่ได้รับเรื่อง...”
	 	 		 มาตรานี้	 หมายความว่า	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดผ่าน
ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว	ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ฉบับนั้น	 ขึ้นทูลเกล้าฯ	 เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	 ต้องส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนว่า	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด 
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	และได้ตราขึ้นโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่	
  ๔.๑.๒ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติทั่วไป 
ตามมาตรา ๑๕๔
	 	 		 ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว	ก่อนที่นายกรัฐมนตรี 
จะนำข้ึนทูลเกล้าฯ	เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	หรือร่างพระราชบัญญัติใดท่ีรัฐสภาลงมติ 
ยืนยันตามมาตรา	๑๕๐	ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ	อีกครั้งหนึ่ง											
	 	 		 หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	หรือสมาชิกของทั้งสองสภา 
รวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๑๐	 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	 มีสิทธิ 
เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ประธานวุฒิสภา	 หรือประธานรัฐสภา	 แล้วแต่กรณี	 
เพ่ือให้ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ	 เพื่อวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัด 
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่	หรือ	
   หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	ให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
  ข้อสังเกต
  การควบคุมร่างกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบได้ท้ังด้านเน้ือหา	 ด้านรูปแบบและด้านกระบวนการในการตรากฎหมาย 
กล่าวคือ
  ๑) ด้านเนื้อหาของกฎหมาย
     มาตรา	๓	บัญญัติว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ 
ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจน้ันทางรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และศาล	ตามบทบัญญัตแิห่งรัฐธรรมนูญน้ี” 

๑๐๒ ๑๐๓



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

	 	 	 หมายความว่า	รัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และศาล	ต้องเคารพรัฐธรรมนูญนี้
    มาตรา	๖	 บัญญัติว่า	 “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
บทบัญญัติใดของกฎหมาย	กฎหรือข้อบังคับ	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้	บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้ 
บังคับมิได้”
    บทบัญญัติของกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองค์กรนิติบัญญัติ	 โดยคำแนะนำ 
และยินยอมของรัฐสภา	จะมีเนื้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้
     มาตรา	 ๒๗	 บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้โดยชัดแจ้ง 
โดยปริยายหรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา	
คณะรัฐมนตรี	 ศาล	 รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย	
การใช้บังคับกฎหมาย	และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
    มาตรา	๒๗	สะท้อนให้เห็นว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	มีผลผูกพันรัฐสภาโดยตรงในการออกกฎหมาย	 
จะออกกฎหมายมาให้ขัดกับเนื้อหาและสาระของสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ไม่ได้
   ๒) ด้านรูปแบบของกฎหมาย
   มาตรา	๒๙	บัญญัติว่า	“การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญ 
รับรองไว้จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ี 
กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น	และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
	 	 	 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป	 และไม่มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง	ท้ังต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
ที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
	 	 	 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม”
		 	 	 การตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๒๙	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้
		 	 	 ๒.๑)	 กฎหมายนั้นต้องอ้างถึงรัฐธรรมนูญว่าบทบัญญัติมาตราใดให้อำนาจ
    ๒.๒)	 กฎหมายน้ันต้องใช้เป็นการท่ัวไปไม่เจาะจงแก่คดีใดคดีหน่ึงหรือบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง
    ๒.๓)	 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องทำเท่าท่ีจำเป็นและจะไปกระทบกระเทือน
ต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพไม่ได้
   ๓) ด้านกระบวนการตรากฎหมาย
	 	 	 รัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการนิติบัญญัติในการตรากฎหมายเอาไว้เป็น 
ขั้นตอน	 เช่น	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้กำหนดกระบวนการตรา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา	 ๑๓๘	 –	 มาตรา	 ๑๔๑	 การตราพระราชบัญญัติไว้ 
ในมาตรา	 ๑๔๒	 –	 มาตรา	 ๑๕๓	 ในเรื่องกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภานี้	 มีคำวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมที่น่าสนใจ	 คือคำวินิจฉัยที่	 ๑๓	 –	 ๑๔/๒๕๔๑	 คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเกี่ยวกับ 

๑๐๒ ๑๐๓



การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

กระบวนการตรากฎหมายว่า	ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์กับร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
ตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉบับปี	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๑๗๖	 ทำให้ร่างพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับ 
ตกไป			

 ๔.๒ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมาย
  ๔.๒.๑ การตรวจสอบตามมาตรา ๒๑๑	 (กรณีที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับ 
แก่คดีใด)
		 	 		 รัฐธรรมนูญมาตรา	๒๑๑	มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้
		 	 	 ๑)	 ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด
		 	 	 ๒)	 ศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้ง
		 	 	 ๓)	 บทบัญญัติของกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา	 ๖	 ที่บัญญัติว่า	
“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ	 บทบัญญัติใดของกฎหมาย	 กฎหรือข้อบังคับขัดหรือ 
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้	บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”	
		 	 	 ๔)	 ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น
		 	 	 ๕)	 ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
		 	 	 ๖)	 ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัย	ให้ศาลพิจารณาคดีต่อไปได้	 
แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว
		 	 	 ๗)	 ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได	้ โดยเฉพาะ 
ถ้าเห็นว่าเรื่องนั้นไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย	ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับไว้พิจารณาก็ได้
    ข้อสังเกต
			 	 	 ๑)	 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 หมายถึง	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	
พระราชบัญญัติ	 พระราชกำหนด	 ส่วนกฎหมายลำดับรองอื่น	 เช่น	 พระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวง	
ประกาศกระทรวง	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือคำสั่ง	 ไม่ถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามความหมาย 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
     ๒)	 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี	 ๕/๒๕๕๑	 ได้วางบรรทัดฐานใหม่ว่า	 แม้ศาล 
ท่ีพิจารณาคดียังไม่ได้ส่ังประทับรับฟ้อง	 แต่ถ้าศาลจะต้องใช้กฎหมายน้ันในการส่ังประทับรับฟ้อง 
และมีปัญหาว่ากฎหมายน้ันจะขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่	 ศาลก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ 
ตามมาตรา	๒๑๑
  ๔.๒.๒ การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มาตรา ๒๔๕ (๑)
		 	 	 รัฐธรรมนูญให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหา 
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า	 ทั้งนี้ตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

๑๐๔ ๑๐๕



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

   ๔.๒.๓ การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มาตรา ๒๕๗ (๒)
		 	 	 รัฐธรรมนูญให้อำนาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรื่องพร้อม
ด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด 
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	 ตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
  ๔.๒.๔ การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญโดยประชาชน มาตรา ๒๑๒ 
   รัฐธรรมนูญให้อำนาจบุคคลซ่ึง ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี ้  
รับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญได้	แต่จะใช้สิทธิได้ต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว	ทั้งนี้	ตามที่ 
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
   ๔.๒.๕ การควบคุมการตราพระราชกำหนด มาตรา ๑๘๕  
   การควบคุมการตราพระราชกำหนดน้ันได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๘๕	ซ่ึงกำหนดว่า	ก่อนท่ีรัฐสภาจะให้ความเห็นชอบ 
หรืออนุมัติพระราชกำหนดท่ีคณะรัฐมนตรีออกไปแล้ว	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
จำนวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๕	 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาอาจเข้าชื่อ 
เสนอต่อประธานสภาท่ีตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกำหนดน้ันไม่ได้ออกเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษา 
ความปลอดภัยของประเทศ	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	
หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	 ประการหนึ่ง	 และมิได้เป็นกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วน 
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้	 อีกประการหนึ่ง	 โดยให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
วินิจฉัยได้
  ข้อสังเกต
	 	 ๑)	 การให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนดเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี 
ความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได้หรือไม่	 สำหรับประเด็นน้ีถือเป็นหลักการใหม่ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	โดยไม่เคยมีปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ	ที่ผ่านมา
	 	 ๒)	 กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะยื่นต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะอนุมัติ 
พระราชกำหนด	 ในทำนองเดียวกัน	 กรณีที่สมาชิกวุฒิสภาจะยื่นก็ต้องยื่นก่อนที่วุฒิสภาจะได้อนุมัติ 
พระราชกำหนด
  ๓)	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยเฉพาะพระราชกำหนดธรรมดาตามมาตรา	 ๑๘๕	 
เท่าน้ัน ถ้าเป็นพระราชกำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา	ที่ตราขึ้นในสมัยประชุมตาม 
มาตรา	๑๘๖	จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา	๑๘๕	ไม่ได้
	 	 ๔)	 การส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดไม่เป็นไปตาม 
มาตรา	๑๘๔	วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง	จำกัดอยู่เฉพาะเวลาที่รัฐสภาลงมติอนุมัติ	 เมื่อพระราชกำหนด 
ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว	คู่ความจะขอให้ศาลที่พิจารณาคดีส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

๑๐๔ ๑๐๕



การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา	 ๒๑๑	 ว่าการตราพระราชกำหนดที่จะนำมาใช้บังคับแก่คดีนั้นไม่ได้มีเหตุ 
แห่งการออกพระราชกำหนด	ตามมาตรา	๑๘๔	 วรรคหนึ่ง	 หรือไม่ได้เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็น 
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา	๑๘๔	วรรคสอง	อีกไม่ได้	
	 	 อนึ่ง	การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมายนั้น	 
มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ีน่าสนใจ	คือ	คำวินิจฉัยท่ี	๕/๒๕๕๑	โดยศาลรัฐธรรมนูญได้วางบรรทัดฐานว่า 
ในกรณีที่กฎหมายฉบับใดประกาศใช้บังคับแล้ว	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของกฎหมายได้เฉพาะแต่เนื้อหาของกฎหมายว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	 เท่านั้น	
โดยไม่อาจหยิบยกประเด็นความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนั้นให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้อีก	

  สรุป
  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีกำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
ท่ีใช้อำนาจสูงสุดของรัฐต่อกันหรือต่อประชาชน เพื่อธำรงรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
จึงต้องสร้างระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่พิทักษ์รักษาความเป็น 
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ	 เพ่ือธำรงรักษาไว้ซ่ึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ 
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม การควบคุมไม่ให้กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญควรกระทำภายในขอบเขตและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและคำนึงถึง 
หลักการแบ่งแยกอำนาจ	 ไม่ใช้อำนาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก้าวล่วงอำนาจฝ่าย 
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจนทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ	 หรือใช้อำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญ 
แปลความรัฐธรรมนูญให้เกินเลยไปจากเนื้อหาที่รัฐธรรมนูญกำหนด	จนกลายเป็นองค์กรผู้แก้ไข 
เปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญในความเป็นจริงโดยไม่ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ	ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา 
ของสังคมประชาธิปไตย	
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