ที่มาและปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย

โดย
รชณัฐ มะโนแสน

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2564
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

THE SELECTION OF CONSTITUTIONAL JUDGES AND PROBLEMS OF
DEMOCRATIC LEGITIMACY OF THAI CONSTITUTIONAL COURT

BY
RACHANATT MANOSAN

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
PUBLIC LAW
FACULTY OF LAW
THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2021
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSIT

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

(1)
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา

ที่มาและปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
รชณัฐ มะโนแสน
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
2564

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและปัญหา
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 การศึกษานี้เป็นการศึกษาในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอันเป็นคุณค่า
สาคัญแห่งหลักประชาธิปไตยกับทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ โดยการศึกษานี้จะดาเนิน
ประกอบไปกับการพิจารณาลักษณะร่วมของรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
ต่างๆที่ถูกนามาจัดกลุ่มประเภทรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและจัดกลุ่มประเภทของศาล
รัฐ ธรรมนูญ ตามเกณฑ์ร ะดับของความชอบธรรมทางประชาธิ ปไตยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ของรั ฐ
ต่างประเทศ ทั้งหมดนี้จะถูกนามาศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ ไทยเพื่อน ามาพิจารณาถึงปัญหาของ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ในท้ายที่สุด
ทั้งนี้ จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับระดับ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศ ทาให้เราสามารถจัดจาแนก
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในรัฐต่างประเทศดังกล่าวออกเป็น รูปแบบที่มีองค์กรนิติ
บัญญัติเป็นองค์กรคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , รูปแบบที่มีองค์กรนิติบัญญัติและองค์กรฝ่าย
บริหารเป็นองค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกัน, รูปแบบที่มีองค์กรตุลาการเป็น
องค์กรเดียวที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , รูปแบบที่มีองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร
และองค์กรตุลาการ ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกัน และรูปแบบที่มีองค์กรระดับสูง
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ของรัฐและองค์กรพิเศษอันถูกจัดตั้งขึ้นหรือรับมอบอานาจโดยกฎหมายให้มีอานาจในการคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ และเราก็สามารถจัดจ าแนกศาลรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศตามระดับ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจั ดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐเหล่านั้นโดยศึกษาจาก
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้เป็น กลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีระดับความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง, กลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับ กลาง และกลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่า
จากข้อมูลซึ่งได้จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศข้างต้นโดยนามาศึกษา
เปรียบเทียบกับรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อีกต่อหนึ่ง เราจะพบว่าศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นศาลรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบที่มา
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขององค์กรระดับสูง
ของรัฐและองค์กรพิเศษอันถูกจัดตั้งขึ้นหรือรับมอบอานาจโดยกฎหมายให้มีอานาจในการคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีระดับ
ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยอยู ่ ใ นระดั บ ต ่ า ด้ ว ยเหตุ น ี ้ เ อง จึ ง ท าให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้เป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่มี
ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลในระดับที่ไม่เพียงพอที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงความสอดคล้องของการจัดตั้งองค์กรศาลรัฐธรรมนูญต่อหลักประชาธิปไตยได้ เนื่องจากศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่อยู่ในระดับต่าและองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเลย
ปัญหาดังกล่าวนี้สามารถถูกแก้ไขได้โดยการแก้ไขที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดย
การยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้สูงขึ้น และสามารถถูก
แก้ไขได้ในอีก รูปแบบหนึ่งนั่นก็คือ การแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของที่มาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ล้วน
แล้วแต่จะต้องดาเนินการแก้ไขในที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งนี้ การ
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ดาเนินการแก้ไขที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นควรจะต้องมีสถาบันทางการเมืองที่มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่อยู่ในระดับสูงอย่างสภาผู้แทนราษฎรเป็ นองค์กรที่มี
อานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญของไทยในท้ายที่สุด
คาสาคัญ: ศาลรัฐธรรมนูญ, ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
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ABSTRACT
The purpose of this thesis was to study the selection of constitutional
judges and democratic legitimacy of the Constitutional Court of the Kingdom of
Thailand under the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017; The
Constitution). The degree of organizational democratic legitimacy guaranteed as a vital
legal principle for all liberal democratic states was considered. Democratic legitimacy
was theoretically examined, focusing on the issue of high-level state organization along
with related Constitutional Court establishment theory. The comparative nature of
constitutional courts in foreign states was also evaluated, to help classify approaches
for selecting constitutional judges from a common point internationally. The goal was
to classify constitutional court types according to level of democratic legitimacy criteria
in each nation’s constitutional court. These were compared with the method of
selecting constitutional judges in Thailand, to indicate what specific form of
constitutional judge selection and constitutional court democratic legitimacy level may
be achieved under The Constitution. The question was asked, was the Constitutional
Court established according to democratic principles as stated in The Constitution, to
measure the Constitutional Court’s democratic legitimacy level.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

(5)
A theoretical study on democratic legitimacy and establishment of the
Constitutional Court, as well as a comparative study of foreign states that established
constitutional courts as constitutional control organizations indicated that
responsibility for selecting constitutional judges in foreign states may be attributed to
legislative; legislative and executive; legislative, executive and judicial; and high-level
state and special bodies established or authorized by law. Constitutional court types
in foreign states may be classified according to constitutional court democratic level
as high, moderate, and low. Results were that in Thailand, selecting constitutional
judges for the Constitutional Court under The Constitution is done by high-level state
bodies and special bodies established or authorized by law through a low level of
constitutional court democratic legitimacy.
For this reason, the Constitutional Court under The Constitution has shown
insufficient democratic legitimacy as a constitutionality control organization
organizationally and individually reflecting consistency between the establishment of
the constitutional court and the principle of democracy. This is because the selection
procedure for constitutional judges under The Constitution uses organizational power
to select judges with a low level of organizational and individual democratic legitimacy.
To resolve this issue, a constitutional amendment for selecting constitutional judges
should be passed to enhance organizational and individual democratic legitimacy
levels in attributing power to select constitutional judges according to The Constitution
Kingdom. Another potential solution might be to amend the constitutional provision
by changing the format for selecting constitutional judges under The Constitution to
finally enhance Constitutional Court of the Kingdom of Thailand democratic legitimacy
levels.
Keywords: Constitutional court, Selection of constitutional judges, Democratic
legitimacy
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กิตติกรรมประกาศ
การที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ เนื่องจากที่ผู้เขียนได้รับความกรุณาจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพดล เดชสมบูรณ์รัตน กรรมการวิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ กรรมการ
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้คาแนะนาในการจัดทาวิทยานิพนธ์แก่ผู้เขียนเพื่อพัฒนาเนื้อหา
ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนทั้งในเนื้อหาทางวิชาการและเนื้อหาการ
วิเคราะห์ปัญหาในงานวิทยานิพนธ์ หากมิได้มีท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่
สามารถสาเร็จเสร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ของผู้เขียนได้ ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ที่ได้ให้ค วาม
อนุเคราะห์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และได้สละเวลาในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดาเนินการศึกษา ค้นคว้าและพิจารณาถึงปัญหาในการจัดทาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ์ใ นท้ายที่ส ุด รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในอาจารย์กฎหมายผู้เป็นแรงบันดาลใจของผู้เขียนใน
การศึกษาต่อปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์วรเจตน์ สาหรับความ
เมตตาและความหวังดีที่กล่าวมาทั้งหมด มา ณ โอกาสนี้
ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และมิตรสหายทุก ๆท่านที่ผ่านพบเข้ามาในชีวิต
ของผู้เขียนทั้งมิตรสหายจากการเรียนประถม มิตรสหายจากการเรียนมัธยม มิตรสหายจากการเรียน
ปริญญาตรี มิตรสหายจากการเรียนปริญญาโท รวมไปถึงมิตรสหายในที่ทางาน มิตรสหายในวงกาแฟ
และมิตรสหายในวงสุรา โดยเฉพาะมิตรสหายจากกลุ่มเพื่อนห้อง(ว), มิตรสหายจากกลุ่มเพื่อนชัดเจน,
มิตรสหายจากกลุ่มชมรมเปตอง นิติ มช และมิตรสหายจากกลุ่มพลัมคลับ ทุกคน ที่คอยให้กาลังใจ
และคอยแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และคุณป้า ผู้ให้การสนับสนุนทางการศึกษา
และเป็นกาลังใจให้ผู้เขียนมีแรงกาย แรงใจ และแรงบันดาลใจในการศึกษาระดับปริญญาโทและต่อสู้
กับชีวิตเพื่อความฝันอันสูงสุด พระคุณของท่านเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีมากล้นจนไม่อาจประเมินค่ าเป็น
ตัวเลขจ านวนนับใด ๆ ได้ และผู้เขียนขอขอบคุณ คุณครูเคมีท่านหนึ่งผู้เป็น คนรักซึ่ง คอยติดตาม
ตรวจสอบ และให้กาลังใจแก่ผู้เขียนในการจัดทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีได้
สุดท้ายนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณประโยชน์ในทางวิชาการหรือในทางวิชาชีพอัน
ก่อให้เกิดผลดีด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ผู้เขียนขอให้ผลบุญกุศลจากการกระทาอันสุจริตนี้ได้บังเกิดแก่
ผู้มีพระคุณของผู้เขียนดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมด รวมทั้งบุคคลที่ผู้เขียนมิได้กล่าวถึงไว้ในที่นี้ แต่หาก
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใดผู้เขียนขอกราบขออภัยมาใน ณ โอกาสนี้
และขอน้อมรับความบกพร่องและความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียว

รชณัฐ มะโนแสน
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สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย

หน้า
(1)

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

(4)

กิตติกรรมประกาศ

(6)

สารบัญตาราง

(17)

บทที่ 1 บทนา

1

1.1 ทีม่ าและความสำคัญ
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 วิธีการศึกษา
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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บทที ่ 2 ทฤษฎี ท างกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด องค์ ก รแห่ ง รั ฐ เสรี ป ระชาธิ ป ไตย :
ประชาธิปไตยและความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
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2.1 รัฐเสรีประชาธิปไตย : ประชาธิปไตยและความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
2.1.1 ความหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตย
2.1.2 หลั ก ประชาธิ ป ไตย : หลั ก การทางกฎหมายที ่ ส ำคั ญ แห่ ง รั ฐ เสรี
ประชาธิปไตย
2.1.2.1 วิวัฒนาการของข้อความคิดว่าด้วยประชาธิปไตย
2.1.2.2 สาระสำคัญของหลักประชาธิปไตยในรัฐเสรีประชาธิปไตย
2.1.2.2.1 หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
2.1.2.2.2 การปกครองในระบบผู้แทน
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17
17
20

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

(9)
2.1.2.2.3 หลักเสียงข้างมาก
2.1.3 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
2.1.3.1 องค์กรของรัฐกับห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
2.1.3.2 ประเภทความชอบธรรมทางประชาธิปไตยภายใต้ทฤษฎีห่วง
โซ่ความความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
1) ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่สถาบันและภารกิจ
2) ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล
3) ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่เนื้อหา
2.2 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย : ความชอบธรรมทางการเมืองภายใต้
ระบบกฎหมายแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย
2.2.1 ความชอบธรรมทางการเมือง
2.2.2 ประเภทความชอบธรรมทางการเมือง
2.2.2.1 อำนาจที่มีความชอบธรรมมาจากจารีตประเพณี
2.2.2.2 อำนาจที่มีความชอบธรรมมาจากลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย์
เทพประทาน
2.2.2.3 อำนาจที่มีความชอบธรรมมาจากความเป็นเหตุเป็นผลและ
ข้อบังคับตามกฎหมาย
2.2.3 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของการจัดองค์กรของรัฐสมัยใหม่
2.2.4. นิติฐานะแห่งความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระบบกฎหมาย
ของรัฐเสรีประชาธิปไตย
2.2.4.1 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับการคัดเลือกผู้ดำรง
ตำแหน่งองค์กรของรัฐ
2.2.4.2 ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยกั บ กลไกการควบคุ ม
ตรวจสอบในการจัดองค์กรแห่งรัฐ
2.2.4.3 ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยในฐานะสิ ่ ง สะท้ อ นถึง
สถานะความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและผู้ทรงอำนาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญ
บทที่ 3 ทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้ง ข้อถกเถียง และความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ
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3.1. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
3.1.1 ที่มาเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายแห่งหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ
3.1.2 ข้อความคิดว่าด้วยหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
3.1.3 การควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายโดยองค์กร
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
3.2 ทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
3.2.1 หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ
3.2.2 ทฤษฎีว่าด้วยการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลา
การ : รากฐานรูปแบบองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดย
องค์กรตุลการในระบบอเมริกัน
3.2.2.1 ประวัติศาสตร์กฎหมายว่าด้วยองค์กรที่มีอำนาจควบคุ ม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายแห่ง
สหรัฐอเมริกา
3.2.2.2 รูปแบบอำนาจการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดย
องค์กรตุลาการในระบบอเมริกัน
3.2.3 ทฤษฎีว่าด้ วยการจั ด ตั ้ งศาลรัฐ ธรรมนูญ ในฐานะองค์กรควบคุ ม
ความชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญ : ผู้พิทักษ์รัฐ ธรรมนูญ ตามรากฐาน
ทฤษฎีการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบ
ออสเตรีย
3.2.3.1 ข้อความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามทฤษฎีว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรีย
3.2.3.2 การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธสาธารณรัฐออสเตรีย : การ
จัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรีย
และปรากฏการณ์การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตย
ภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2
3.2.3.3 รูปแบบอำนาจการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และสถานะทางกฎหมายแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน
ระบบออสเตรีย
3.2.3.4 ความแตกต่างขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตาม
ทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญใน
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รูปองค์กรตุลาการของระบบออสเตรียกับทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปองค์กรตุลาการของ
ระบบอเมริกัน
3.2.4 ข้อโต้แย้งทางทฤษฎีต่อข้อความคิดสถานะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
3.3 สถานะทางกฎหมายและการจัดโครงสร้างองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ
3.3.1 สถานะทางกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ
3.3.2 โครงสร้างการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ
3.3.2.1 รูปแบบขององค์คณะตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ
3.3.2.2 รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3.4 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับศาลรัฐธรรมนูญ
3.4.1 ข้อความคิดว่าด้วยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับศาล
รัฐธรรมนูญ
3.4.2 ศาลรัฐธรรมนูญ ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์ กรและ
บุคคล และการใช้อำนาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยสถาบัน
ทางการเมือง
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บทที ่ 4 ที ่ ม าและความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในระบบ
กฎหมายต่างประเทศ

98

4.1 การพิจารณารูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
4.1.1 รูปแบบที่มีองค์กรนิติบัญญัติเป็นองค์กรคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
1. รูปแบบทีม่ ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการคัดเลือกโดยสภา
ผู้แทนราษฎรสภาเดียว
2. รูปแบบที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการคัดเลือกร่วมกันของ
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
4.1.2 รูปแบบที่มีองค์กรนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารเป็นองค์กรที่ใช้
อำนาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกัน
1. องค์กรฝ่ายบริหารเสนอชื่อและฝ่ายนิติบัญญัติรับรอง
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2. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเสนอชื่อและองค์กรฝ่ายบริหารรับรอง
3. ทั้งองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารต่างคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญตามสัดส่วนที่รัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจไว้
4.1.3 รูปแบบที่มีองค์กรตุลาการเป็นองค์กรเดียวที่ใช้อำนาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ
4.1.4 รูปแบบที่มีองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ ใช้
อำนาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกัน
1. รู ป แบบที ่ ม าตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ ่ ง มาจากการใช้ อ ำนาจ
คัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส่วนใหญ่
2. รู ป แบบที ่ ม าตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ ่ ง มาจากการใช้ อ ำนาจ
คัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กร
ฝ่ายตุลาการในสัดส่วนที่เท่ากัน
3. รู ป แบบที ่ ม าตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ ่ ง มาจากการใช้ อ ำนาจ
คัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กร
ฝ่ายตุลาการในลักษณะอื่นๆ
4.1.5 รูปแบบที่มีองค์กรระดับสูงของรัฐและองค์กรพิเศษอันถูกจัดตั้งขึ้น
หรือรับมอบอำนาจโดยกฎหมายให้มีอำนาจในการคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
4.2 การพิจารณาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญใน
ต่างประเทศ
4.2.1 ประเทศที ่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตย
ระดับสูง
1. กลุ่มประเทศที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจากการใช้อำนาจ
คัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเพียงองค์กรเดียว
2. กลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจากการใช้อำนาจ
คัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหาร
4.2.2 ประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
ระดับกลาง
1. กลุ ่ ม ประเทศที ่ ต ุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มาจากการใช้ อ ำนาจ
คัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กร
ฝ่ายตุลาการ
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(ก) กลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและประธานาธิบดี
ซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
(ข) กลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนแต่ประธานาธิบดีที่มีอำนาจคัดเลือก
ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ ไ ด้ ม ี ท ี ่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง
โดยตรงของประชาชน
(ค) กลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนและมีองค์กรฝ่ายบริหารซึ่งมีอำนาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ประมุขของรัฐและ
หัวหน้ารัฐบาล
2. กลุ ่ ม ประเทศที ่ ต ุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มาจากการใช้ อ ำนาจ
คัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงของรัฐตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ
ร่วมกับองค์กรพิเศษตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้
4.2.3 ประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
ระดับต่ำ
4.2.4 ประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
บทที่ 5 ทีม่ าของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
5.1 วิ ว ั ฒ นาการทางประวั ต ิ ศ าสตร์ แห่ ง ที่ ม าขององค์ก รควบคุ ม ความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไทย
5.1.1 ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทยที่ไม่ใช่ศาล
รัฐธรรมนูญภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม พ.ศ.2475
5.1.1.1 ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในรูป
ของสภาผู้แทนราษฎร
5.1.1.2 ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบ
ไปด้วยรัฐสภากับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
5.1.1.2.1 ช่วงสมัยที่องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ประกอบไปด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกับรัฐสภา
โดยรัฐสภามีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญอย่างไม่จำกัด
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5.1.1.2.2 ช่วงสมัยที่องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ประกอบไปด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกับรัฐสภา
โดยรัฐสภามีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญอย่างจำกัด
(ก) ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492
(ข) ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2475 แก้ ไ ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2495
(ค) ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511
(ง) ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517
(จ) ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521
5.1.1.3 ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียว
5.1.2 ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไทยในรูปแบบศาล
รัฐธรรมนูญในช่วงเวลาภายหลังการประกาศใช้รัฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
5.1.2.1 ทฤษฎีและข้ อถกเถียงว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทย
5.1.2.2 ที ่ ม าและกระบวนการคั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
5.1.2.3 ที่มาและกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
5.2 ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายหลังการรัฐประหารของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
5.2.1 ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายหลังการรัฐประหารของคณะ
รั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ก ่ อ นมี ก ารประกาศใช้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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5.2.1.1 ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ช่วงก่อนและระหว่างการประกาศใช้
รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557
5.2.1.2 ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 ประกอบกับประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ก่อนการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
5.2.2 ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
5.2.2.1 ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกระบวนการคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560
5.2.2.2 ที่มาขององค์กรที่มีอำนาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน
ขั้นสุดท้ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
บทที่ 6 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
6.1 รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
6.2 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทย
6.2.1 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับการจัดองค์ก รระดับสูงแห่งรัฐ
และศาลรัฐธรรมนูญตามระบบกฎหมายไทย
6.2.2 ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550
6.2.3 ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
6.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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6.3.1 ปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
6.3.2 การแก้ไขและข้อเสนอแนะต่อปัญหาความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560
6.3.2.1 การแก้ไขปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐ ธรรมนูญ ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560
6.3.2.2 สภาผู้แทนราษฎรในฐานะองค์กรผู้ใช้อำนาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญกับทางออกของปัญหาความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญไทย
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สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1 การพิจารณารูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
4.2 รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
อยู่ในระดับกลาง
4.3 การพิจารณาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญใน
ต่างประเทศ
6.1 ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยในแต่ละฉบับ
6.2 ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนู ญ
ไทยตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในแต่ละฉบับ
6.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญไทยโดยการแก้ไขที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีเขตอานาจพิเศษในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
การใช้อ านาจของรัฐและการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รั ฐ ธรรมนู ญ ในระบบกฎหมายแห่ ง รั ฐ เสรีป ระชาธิ ป ไตยสมั ยใหม่ แนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยการจัด ตั ้ งศาล
รัฐธรรมนูญในฐานะศาลพิเศษที่ใช้อ านาจดังกล่าวมานี้ถูกท าให้แพร่หลายอย่างมากภายหลังช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐต่างๆมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ในสถานะองค์กรตุลาการที่มีอานาจ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการใช้อ านาจแห่งรัฐโดยเฉพาะการใช้อ านาจขององค์กร
ระดับสูงแห่งรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยสูงสุดภายใต้ระบบกฎหมายอย่างองค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีความแตกต่าง
จากศาลยุติธรรมทั่วไปตรงที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีเขตอานาจพิเศษอันเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการ
เมืองที่มีการกาหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน และการดารงอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ในระบบกฎหมายก็ยงั เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการพิทักษ์หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
อันจะนามาซึ่งการพิทักษ์รักษาคุณค่าแห่งระบอบการเมืองการปกครองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยให้
ธารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในท้ายที่สุด
ด้วยเหตุผลทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่อยู่ในสถานะองค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่มีความสาคัญต่อ
ระบบกฎหมายและระบอบการปกครองแห่งรัฐเป็นอย่างมาก จึงทาให้การพิจารณาถึงที่มาขององค์กร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่มีความสาคัญอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ โดยการพินิจพิเคราะห์ถึง
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการดาเนินการเพื่อให้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ของการใช้
อานาจของรัฐว่าด้วยการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักการสาคัญ
ประการหนึ่งที่รัฐเสรีประชาธิปไตยได้ให้การรับรองและเรียกร้องให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติ โดยการ
พิจารณาดังกล่าวมีความจาเป็นจะต้องพิจารณาถึงกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า
กระบวนการดังกล่าวมีการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยองค์กรที่มีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กรอยู่มากน้อยเพียงใดเพื่อให้ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กรของตนอยู่ในระดับไหนเพื่อที่จะทราบถึงระดับ
ความสัมพันธ์ของการจัดองค์กรศาลรัฐธรรมนูญต่อหลักประชาธิปไตยในท้ายที่สุด
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โดยเมื่อเรากลับมาพิจารณาในระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน (พ.ศ.2564) เราก็จะพบว่าใน
ระบบกฎหมายไทยนั้นก็มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญให้เป็น องค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญอยูเ่ ช่นกัน โดยหากพิจารณาผ่านบทบัญญัติในการจัดโครงสร้างองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในบทบัญญัติว่าด้วยรูปแบบที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไทย เราจะพบว่าบทบัญญัติดังกล่าวได้มีการกาหนดถึงองค์กรที่มีอานาจในการคัด เลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็น ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และวุฒิสภา โดยองค์กรเหล่านี้ต่างเป็นองค์กรที่มีที่มา
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเจตจานงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยในระดับที่น้อยมากหรือ
แม้กระทั่งบางองค์กรก็เป็นองค์ กรที่มีที่มาที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนผู้ ทรงอานาจอธิปไตยอยู่
เลยในเชิงหลักการจนทาให้เราได้พบว่าศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ได้เป็นองค์กรที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กรที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กรซึ่งอยูใ่ นระดับทีต่ ่ามากนั่นเอง
เหตุปัจจัยทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ นามาซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศ รวมไปถึงการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของอานาจว่าด้วย
การจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ ที่สัมพันธ์กับ หลักประชาธิปไตยอันสะท้อนให้ปรากฏอยู่ในรูป
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐต่างประเทศเหล่านั้น โดยศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ของต่ า งประเทศที ่ น ามาศึ ก ษาในวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี ้ โ ดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญของรัฐที่ใช้ระบบองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบรวมศูนย์
(Centralized Judicial Review) โดยมีบทบัญญัติว่าด้วยหลักประกันความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ (Supremacy of Constitution) และมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ในสถานะองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรพิทักษ์หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจน โดย
การศึกษาเปรียบเทียบดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการสังเคราะห์ข้อมูลซึ่งทาให้เกิดผลลัพธ์ในรูปของจุด
ร่วมและจุดต่างของรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่ง รัฐต่างประเทศอันจะนามาซึ่งการ
ทราบถึงระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศและได้ทาการ
จั ด กลุ ่ ม ประเภทของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยใช้ ร ะดั บ ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาล
รัฐธรรมนูญเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเพื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับลักษณะเฉพาะแห่งองค์กรของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เราได้เห็น
ถึงปัญหาของระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ว่ามีลักษณะของปัญหาเป็นแบบไหนอย่างไร โดยใน
ท้ายที่สุดจะได้มีการเสนอแนะในเชิงหลักการถึงการแก้ไขปัญหาถึงความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
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ของตัวองค์กรศาลรัฐธรรมนูญที่จะส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญของไทยเป็นองค์กรที่ได้รับหลักประกันแห่ง
องค์กรที่จะต้องเป็นองค์กรที่พิทักษ์รักษาหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามครรลองของหลักการแห่งระบอบการปกครองของรัฐเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ ที่มาของตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ และศึกษา
เปรียบเทียบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในแง่รูปแบบองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ในรัฐต่างประเทศ อันน ามาซึ่งการจัดจ าแนกประเภทรูปแบบที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญจากจุดร่วมของประเทศต่างๆว่ามีลักษณะเป็นแบบใด เพื่อนามาศึกษาเปรียบเทียบกับที่มา
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามระบบกฎหมายไทยในแง่ รูปแบบองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยและนามาสู่ข้อสรุปของรูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ว่าสามารถถูกจัดอยู่ในรูปแบบใด
2. เพื่อวิเคราะห์ทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัด
องค์กรของรัฐ และทฤษฎีว่าด้วยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อน าไป
พิจารณากับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศและนามาจัดกลุ่ม
ประเภทของศาลรัฐธรรมนูญตามเกณฑ์ ระดับของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กร
ของศาลรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศเหล่านั้น
3. เพื่อนาทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กรของ
รั ฐ ไปพิ เ คราะห์ ถ ึ ง ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 แล้ ว เปรี ยบเที ย บกั บ ความชอบธรรมทางประชาธิป ไตยของศาล
รัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ถึงลักษณะเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2560 ว่ า สามารถถู ก จัด อยู่ ในกลุ ่ม ศาลรัฐ ธรรมนู ญ ในเกณฑ์ ร ะดับ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญประเภทไหน อย่างไร
4. เพื่อตอบคาถามถึงความสาคัญของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอันเป็นคุ ณค่าอย่าง
หนึ่งที่นามาใช้ในการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเชิง
หลักการของที่มาและความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องตามหลักประชาธิปไตยและมาตรฐานการ
การจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลอันสูงสุดตามครรลองแห่งระบอบการปกครอง
เสรีประชาธิปไตย
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1.3 ขอบเขตการศึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะแบ่งขอบเขตการศึกษาเนื้อหาออกเป็น 5 บทโดยจะกล่าวถึงเนื้อหาที่จะ
นามาศึกษาดังต่อไปนี้
ในบทที่ 2 เริ่มต้นจากการกล่าวถึงเนื้อหาของหลักการที่เป็นคุณค่าแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยที่
ได้มุ่งเน้นการน าคุณค่าดังกล่าวมาใช้ในการจัดการปกครองซึ่งรวมไปถึงการจัดองค์กรของ รัฐ โดย
คุณค่าดังกล่าวนั้นก็คือหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตยซึ่งในเนื้อหาบทนี้จะมุ่งเน้นไปที่การอธิบายถึง
ความเป็นมา ความหมายและคุณลักษณะของหลักประชาธิปไตย เพื่อ มุ่งทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยซึ่งเป็นความชอบธรรมทางการเมืองในสังคมการเมื องสมัยใหม่ที่
ได้รับการยอมรับอย่างทั่วกันในโลกเสรีประชาธิปไตย ทั้งนี้ ในบทดังกล่าวจะมีการนาทฤษฎีทางสังคม
วิทยาอื่นๆที่จ าต้องน ามาพิจารณาประกอบกับงานศึกษานี้เพื่อท าความเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีของหลักประชาธิปไตยและความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กรของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเพื่อ เป็นฐานข้อมูลอันน ามาซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในบทต่อๆไป
บทที่ 3 กล่าวถึงหลักทฤษฎีว่าด้วยการจัด ตั้งศาลรัฐธรรมนูญว่ามี รายละเอียด ในเชิงเนื้อหา
และความเป็นมาแบบไหนอย่างไร โดยจะเริ่มด้วยการกล่าวถึงหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นมานับตั้งแต่ ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรูปของการปฏิวัติในนาม
ของประชาชนภายใต้อิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมในโลกสมัยใหม่ที่เฟื่องฟูขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 จน
น ามาซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญและการสถาปนาหลักความสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ภายในระบอบการ
ปกครองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยในท้ายที่สุด ต่อจากนั้นก็จะกล่าวถึง ทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับตัวองค์กรศาลรั ฐธรรมนูญทั้งในแง่ของทางประวัติศาสตร์ และในแง่
ของเนื้อหาทางทฤษฎี รวมทั้ง ข้อถกเถียงอันเป็นวิวาทะที่โด่งดังในวงการวิชาการกฎหมายมหาชน
เกี่ยวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในภาคพื้นยุโรปซึ่งได้ส่งอิทธิพลต่อการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญของรัฐ
เสรีประชาธิปไตยไปทั่วโลกในเวลาต่อมา ต่อด้วยส่วนสุดท้ายที่จะอธิบายส่วนที่เกี่ยวกับการจัดองค์กร
ของศาลรัฐธรรมนูญว่าโดยทั่วไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะมี สถานะทางกฎหมายและลักษณะการจัด
องค์กรที่มีรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญอยู่ในลักษณะไหน และสถานะทางกฎหมายกับ
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนสาคัญซึ่งจะนามาใช้ในการพิจารณาถึง
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอันเป็นคุณค่าที่บ่งชี้ถึงความสอดคล้องของการจัดองค์กรแห่งรัฐต่อ
หลักประชาธิปไตยได้
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บทที่ 4 จะกล่าวถึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญของรัฐต่างประเทศที่ โดยจะได้อธิบายให้อยู่ในรูปของการ
จัดจาแนกประเภทของศาลรัฐธรรมนูญ ของแต่ละประเทศเป็นกลุ่มๆในรูปของกลุ่มรูปแบบที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกลุ่มระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละ
ประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทขององค์กรที่มีส่วนร่วมในการคัด เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ของรัฐต่างประเทศในแต่ละรัฐ อย่างละเอียด เพื่อนาชุดข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบกับที่มา
และความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในบท
สุดท้าย
บทที่ 5 กล่าวถึงที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทย โดยแบ่งเนื้อออกเป็นสองส่วนประกอบ
ไปด้วยส่วนแรกเป็นส่วนที่ว่าด้วยวิวัฒนาการของที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของไทย นั บ ตั ้ ง แต่ ก ารประกาศใช้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกของไทย มาจนถึ ง การมี ค ณะตุ ล าการ
รัฐธรรมนูญโดยมีการจัดตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2489 จน
มาถึงการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดย
เมื่อรัฐธรรมนูญดังกล่าวถูกประกาศใช้เป็นต้นมาประเทศไทยก็ได้ใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทยเสมอมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) อย่างไรก็ตาม การศึกษาเชิง
ประวัติศาสตร์กฎหมายในแง่ของวิวัฒนาการองค์กรนี้จะเป็นการศึกษาในมิติของที่มาของบุคคลผู้ดารง
ตาแหน่งองค์กรที่ใช้อานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทย และส่วนที่สอง
ของบทนี้ก็จะกล่าวอธิบายถึงที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน ซึ่งก็คือตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ว่ามีที่มาอย่างไรเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่
จะนามาใช้ประกอบการวิเ คราะห์ถึงลักษณะเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญไทยเพื่อจัดจาแนกประเภท
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยเพื่อที่จะน ามาซึ่งการ
พิจารณาถึงปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญไทยในลาดับต่อไป
บทที่ 6 เป็นบทที่ว่าด้วยการวิเคราะห์และน าเสนอข้ อเสนอแนะต่ อปัญ หาในที ่ม าและ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทย ทั้งนี้บท
ดังกล่าวจะมีการวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะขององค์กรและที่มาของตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ ตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยว่ามีลักษณะเป็นเช่นใดและสามารถจัดประเภทศาลรัฐธรรมนูญไทยให้อยู่
ในกลุ่มประเภทของศาลรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและระดับความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแบบไหน ต่อด้วยการวิเคราะห์ถึงปัญหาในเชิงหลักการทางกฎหมายของ
ที่มาแห่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เป็นอยู่ แล้วส่งท้ายด้วยการนาเสนอข้อเสนอแนะใน
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เชิงหลักการต่อปัญหาว่าด้วยที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในท้ายที่สุด
1.4 วิธีการศึกษา
การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทาง
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นตาราคาอธิบายกฎหมาย วารสารวิชาการทางกฎหมาย งานวิจัยทางกฎหมาย
วิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย รวมทั้งสื่อสารสนเทศอื่นๆที่เป็นฐานข้อมูลวิชาการทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือ
เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ยังได้มีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งข้อมูลวิชาการทาง
กฎหมาย เพื่อทาให้งานศึกษาฉบับนี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ในทางเนื้อหาที่ ต้องการ
นาเสนอเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางวิชาการในท้ายที่สุด
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากการศึกษา
ฐานข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและจากการศึกษาเปรียบเทียบในรูปแบบที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ในรัฐต่างประเทศ อันน ามาซึ่งการจัดจ าแนกประเภทรูปแบบที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญจากจุดร่วมของประเทศต่า งๆว่ามีลักษณะจุดร่วมเป็นแบบใดและสามารถน ามาศึกษา
เปรียบเทียบกับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้
2. ได้ทราบถึงทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กร
ของรัฐและทฤษฎีว่าด้วยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อนาไปพิจารณากับ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐต่างประเทศ โดยจากการพิจารณาข้างต้น
จะนามาซึ่งการจัดกลุ่มประเภทของศาลรัฐธรรมนูญตามเกณฑ์ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ในการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐต่างประเทศเหล่านั้นได้
3. สามารถนาทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กร
ของศาลรัฐธรรมนูญและนาข้อมูลจากการศึกษาเปรียบเทียบความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการ
จัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐต่างประเทศไปพิเคราะห์ถึงความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
การจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ แล้วสามารถ
สรุปได้ถึงลักษณะเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ว่าจัด
อยู่ในกลุ่มศาลรัฐธรรมนูญที่มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับไหน
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4. ได้ทราบถึงความสาคัญของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอันเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งที่
นามาใช้ในการจัดองค์กรโดยเฉพาะกับการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ และได้ทราบถึงวิธีการแก้ไข
ปัญหาเชิงหลักการของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้มีความสอดคล้องตามหลัก
ประชาธิ ป ไตยและมาตรฐานการจั ด องค์ ก รของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและก่ อ เกิ ด
ประสิทธิผลอันสูงสุดตามครรลองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยในท้ายที่สุด
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บทที่ 2
ทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยการจัดองค์กรแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย : ประชาธิปไตยและ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
2.1 รัฐเสรีประชาธิปไตย : ประชาธิปไตยและความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
2.1.1 ความหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตย
เมื่อเรากล่าวถึงรัฐเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy States) ในความหมาย
อย่างหยาบ เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐดังกล่าวเป็นรั ฐสมัยใหม่ (Modern States) ที่ใช้ระบอบการปกครอง
แบบเสรี ป ระชาธิ ป ไตย ค าว่ า “ระบอบเสรี ป ระชาธิ ป ไตย” บ้ า งก็ ถ ู ก เรี ย กแทนว่ า “ระบอบ
ประชาธิ ป ไตยแบบเสรี น ิ ย ม” (Liberal Democracy) บ้ า งก็ ใ ช้ ค าว่ า “ระบอบประชาธิ ป ไตย”
(Democracy) ค าเหล่านี้ล้วนเป็นค าที่สื่อความหมายถึงระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ (Modern
Democracy) โดย Alexis de Tocquevile นั ก ทฤษฎีก ารเมือ งชาวฝรั ่ง เศส ได้ เ ขี ย นวรรณกรรม
ทางการเมือง เรื่อง Democracy in America ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเขาได้ให้คานิยามเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย (ระบอบเสรีประชาธิปไตย) ว่าเป็นระบอบที่รัฐต้องออกกฎหมายมาเพื่อปกป้องปัจเจก
บุคคลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมาย 1 รัฐภายใต้ระบอบดังกล่าวต้องเปิดโอกาสให้
ปัจเจกชนมีเสรีภาพในทางการเมืองโดยการประกันสิทธิและเสรีภาพไว้ในกฎหมายของรัฐนั้น 2 โดย
รัฐบาลในระบอบเสรีประชาธิปไตยที่ทรงอ านาจในทางการเมืองการปกครองต้องอยู่ในกรอบของ
รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายที่กาหนดรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยแบบผู้แทน3
ตามจริงแล้ว คานิยามที่ Tocquevile ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะอันสาคัญของรัฐ
เสรีประชาธิปไตยข้างต้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่แต่อย่างใด หากแต่ได้เคยถูกอธิบายโดย John Stuart Mill
นักปรัชญาการเมืองเสรีนิยมชาวอังกฤษ โดย Mill ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับข้อความคิดว่าด้วยการ
ปกครองของรัฐเสรีประชาธิปไตยว่ารัฐดังกล่าวมีหลักการปกครองอันถูกเรียกกันว่า “รูปแบบการ
ปกครองแบบผู้แทน” (Representatives Government) เขากล่าวว่ารัฐเสรีประชาธิปไตยเป็นรัฐที่ใช้
รูปแบบการปกครองแบบผู้แทนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองผ่านการเลือกผู้แทนของตน
1

เบอร์นาร์ด คริก, ประชาธิปไตย: ความรู้ฉบับพกพา (อธิป จิตตฤกษ์ ผู้แปล, สานักพิมพ์
openworlds 2557) 33.
2 เพิ่งอ้าง 134-135.
3 เพิ่งอ้าง 141.
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(Representatives) เพื่อไปทาหน้าที่ในการออกกฎหมายรวมไปถึงปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการ
ของรัฐ4 โดยรัฐที่มีรูปแบบการปกครองดังกล่าวจะต้องมุ่งคุ้มครองเสรีภาพของพลเมืองแห่งรัฐนั้น
เนื่องจากการมีเสรีภาพเป็นคุณค่าซึ่งสาคัญที่สุดอันสามารถแสดงให้เห็นถึงเกียรติศักดิ์ของมนุษย์ และ
ความพอใจสูงสุดของมนุษย์ ทั้งนี้ มนุษย์จึงต้องมีเสรีภาพในการใช้สิทธิตามธรรมชาติต่างๆของเขา
เหล่านั้น ดังนั้น รัฐที่ดีจะต้องเป็นรัฐที่มีรูปแบบการปกครองที่ส่งเสริมให้มนุษย์มีเสรีภาพในการ
ดาเนินการใดๆภายใต้กรอบของกฎหมายที่ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไว้ด้วย5
ทั ้ ง นี ้ ในปี ค.ศ. 1788 James Madison ก็ ไ ด้ ใ ห้ ค านิ ย ามเกี ่ ย วกั บ ระบอบการ
ปกครองที่เขาพึงประสงค์จะให้เกิดขึ้นในอเมริกา การปกครองที่เขาได้กล่าวถึงนั้นเป็นการปกครองที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับระบอบเสรีประชาธิปไตย โดยเขาได้กล่าวถึงรูปแบบของรัฐที่มีระบอบการ
ปกครองแบบ “มหาชนรัฐ” (Republic) มหาชนรัฐเป็นรัฐที่มอบอานาจการปกครองให้แก่พลเมือง
จานวนน้อยซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากพลเมืองส่วนใหญ่ พลเมืองจานวนน้อยที่ได้รับเลือกตั้งมานี้จะ
ใช้สติปัญญาของตนวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่แท้จริงของประเทศชาติแทนพลเมืองทั้งหมดของรัฐ ได้6
อย่างไรก็ตาม Alexander Hamilton ก็ได้มีการให้ค าอธิบ ายถึ งรู ปแบบการปกครองของรั ฐ เสรี
ประชาธิปไตยในจดหมายของเขาที่เขียนถึง Gouverneur Morris เขาได้อธิบายรูปแบบการปกครอง
แบบผู้แทนของเขาโดยใช้คาว่า “ประชาธิปไตยแบบผู้แทน” (Representatives Democracy) แทน
ค าว่า มหาชนรัฐ (Republic)7 นอกเหนือจากนี้ Thomas Paine ก็ยังได้เคยกล่าวถึง ระบอบการ
ปกครองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยเช่นกัน โดยเขาได้อธิบายผ่านความหมายของประชาธิปไตยแบบ
ผู้แทนว่าระบอบการปกครองดังกล่าวเป็นรูปแบบการปกครองที่สนับสนุนหลักการปกครองโดยความ
ยินยอมของประชาชน และรูปแบบการปกครองดังกล่าวนี้เองก็ เป็น การปกครองที่ให้อ านาจกับ
ประชาชนในการกาหนดความเป็นไปของตนเอง Paine อธิบายถึงตัวองค์กรของรัฐที่ดาเนินการโดย

4

ศุภชัย ศุภผล, ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2561) 117-119.
5 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 2, ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
2526) 54.
6 ศุภชัย ศุภผล, ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (เชิงอรรถ 4) 121-122.
7 A Hamilton, ‘From Alexander Hamilton to Gouverneur Morris 19 May 1777’
( Founders Online) <https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-01-020162.> สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2563.
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ผู้แทนของประชาชนล้วนแล้วแต่ จะต้องใช้อานาจที่จากัดและมีความเชื่อมโยงกับอานาจอธิปไตยซึ่ง
เป็นของประชาชน8
เกษียร เตชะพีระ ได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับรัฐเสรีป ระชาธิปไตยว่าเป็นรัฐที่ใช้ระบอบ
การปกครองอันยึดโยงหลักปรัชญาทางการเมืองที่สาคัญอยู่สองหลักการด้วยกัน ประกอบไปด้วยหลัก
เสรีนิยมกับหลักประชาธิปไตย 9 โดยหลักเสรีนิยม (Liberalism) คือหลักการที่ผูกพันให้รัฐมีอานาจ
จากัด การจากัดดังกล่าวนี้ก็คือการสร้างภาระให้รัฐจาต้องประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดย
แก่นแกนแห่งสิทธิและเสรีภาพในฐานะสิทธิตามธรรมชาติ ก็คือ สิทธิและเสรีภาพเหนือชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สิน นั่นเอง ด้วยเหตุนี้รัฐจึงไม่อาจใช้อานาจละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยไม่มี
กฎหมายให้อานาจได้ ในขณะเดียวกัน หลักการดังกล่าวก็ให้การยอมรับอานาจของรัฐสภาในการออก
กฎหมายให้อานาจแก่รัฐ สามารถละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะได้
ภายใต้ ก รอบของกฎหมายที ่ ใ ห้ อ านาจนั ้ น ในขณะที่ ห ลั ก ประชาธิ ป ไตย (The Principles of
Democracy) ก็เป็นหลักการที่ว่าด้วยความเสมอภาคและยืนยั นความเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยของ
ประชาชน หลั ก คิด ดัง กล่า วเป็ นการเน้น ย ้า ถึ ง การที่ ประชาชนเป็น เจ้า ของอ านาจอธิ ปไตยโดย
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครอง โดยพวกเขาเหล่านั้นมีความเท่าเทียมกัน เมื่อรัฐจาเป็นต้อง
ตัดสินใจในการใดๆในทางสาธารณะและผลแห่งการตัดสินใจนั้นเป็นผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม
การตัดสินใจในการใช้อานาจดังกล่าวนั้นก็จาเป็นต้องผ่านกระบวนการออกเสียงกาหนดทิศทางในการ
ตัดสินใจนั้นโดยประชาชนหรือผู้แทนของประชาชนเพื่อสะท้อนถึงเจตจ านงของประชาชนผู้เป็น
เจ้าของอานาจอธิปไตยอย่างแท้จริง
เมื่อพิจารณาในมิติของประวัติศาสตร์การเมือง เราจะพบว่ารัฐเสรีประชาธิปไตยเป็น
ผลผลิตทางวิวัฒนาการของรัฐตามกระแสธารแห่งประวัติศาสตร์การเมืองตะวันตก โดยจุด ระยะเวลา
เริ่มต้นที่เด่นชัดของการปรากฏตัว แห่งรูปแบบรัฐดังกล่าวก็คือ ช่วงระยะเวลาภายหลังการประกาศ
อิสรภาพของสหรัฐอเมริกาต่อเจ้าอาณานิคมอังกฤษในปี 1776 (The American Revolution 1776)
โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ มีการจัดทารัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดที่ยืนยัน หลักความเป็น
เจ้าของอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนในเวลาต่อมา และถูกขัดเกลาเชิงอุดมการณ์ซ้าสองจากลัทธิ

8

Mark Philp, ‘Thomas Paine’ ( Stanford Encyclopedia of Philosophy
<https://plato.stanford.edu/entries/paine/#SociGove> สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2563.
9 เกษียร เตชะพีระ, ‘จากจุดก าเนิดเสรีนิยมประชาธิปไตยถึงทุนนิยมเหลื่อมล ้าของ คสช.’
(ประชาไท, 4 กรกฎาคม 2562) <https://prachatai.com/journal/2019/07/83279> สืบค้นเมื่อ
13 มกราคม 2563.
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เสรีสาธารณรัฐนิยมจากการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี 1789 (The French Revolution 1789) ที่มุ่งเน้นถึง
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยใช้รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุด เป็นกรอบให้รัฐ
ดาเนินตามพันธะกิจที่มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คานิยามของรัฐเสรีประชาธิปไตย
(Liberal Democracy States) จึ ง เป็ น ค านิ ย ามที ่ ห มายถึ ง รั ฐ ที ่ ใช้ ร ะบอบการปกครองที ่ ย ึด หลัก
ประชาธิปไตยที่สนับสนุนความเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยของประชาชนซึ่งโดยทั่วไปรัฐจะเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองผ่านระบบรัฐบาลแบบผู้แทน และหลักเสรีนิยมอันเป็นหลักการ
ว่าด้วยการจากัดอานาจรัฐและประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยสิทธิดังกล่าวของประชาชน
จะถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศ กลไกการปกครองของ
รัฐเสรีประชาธิปไตยจะสามารถถูกถ่วงดุลและตรวจสอบภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อไม่ให้รัฐใช้
อานาจละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หลักเสรีนิยมและหลักประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการที่
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เนื่องจากหลักประชาธิปไตยเป็นหลักการที่ ยืนยันถึงความชอบธรรมในการ
ปกครองแก่ประชาชน และการปกครองโดยประชาชนจะเกิดขึ้นจริงได้ ก็ต่อเมื่อพลเมืองส่วนใหญ่มี
สิทธิเข้าร่วมตัดสินใจรวมหมู่ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง เช่น การทาประชามติ หรือการเข้าชื่อถอดถอนผู้
ดารงตาแหน่งของรัฐ เป็นต้น หรือทางอ้อม เช่น การเลือกตั้งผู้แทนของตนเองให้เข้าไปใช้อานาจรัฐ
แทนตน การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองนี้จะนามาซึ่งการปกป้องคุ้มครองและ
ควบคุมไม่ให้รัฐใช้อ านาจละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยใน
ท้ายที่สุด10
2.1.2 หลักประชาธิปไตย : หลักการทางกฎหมายที่สาคัญแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย
เมื่อพิจารณาถึงหลักการทางกฎหมายมหาชนอันเป็นหัวใจสาคัญของระบบกฎหมาย
ภายในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น เราจะเห็นว่าหลักการอันสาคัญที่มักจะพบเห็นได้เสมอภายใต้ขอบเขต
เชิงอุดมการณ์แห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย ก็คือ หลักนิติรัฐ (Rechtsstaat) หลักนิติรัฐเป็นหลักการที่
เรียกร้องให้รัฐต้องยอมตนผูกมัดอยู่กับกฎหมายของรัฐนั้นเพื่อประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ทั้งนี้ การที่รัฐจะเข้าไปจากัดสิทธิของประชาชนได้ก็จะต้องมีกฎหมายของรัฐให้อานาจกระทาการไว้
เท่านั้น รัฐจะใช้อานาจของตนจ ากัดสิทธิของประชาชนโดยปราศจากกฎหมายให้อ านาจไว้ไม่ได้ 11
อย่างไรก็ดี หลักนิติรัฐนั้นยังเรียกร้องให้รัฐจะต้องดาเนินการให้อยู่ภายใต้หลักการแบ่งแยกอานาจ โดย

10

นอร์แบร์โต บ็อบบิโอ, เสรีนิยมกับประชาธิปไตย (เกษียร เตชะพีระ ผู้แปล, โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ 2558) 52.
11 หยุ ด แสงอุ ท ั ย , หลั ก กฎหมายทั ่ ว ไป ค าอธิ บ ายโดยสั ง เขปของธรรมนู ญ การปกครอง
ราชอาณาจักรและกฎหมายเลือกตั้งทั่วไป (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2506) 90-93.
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การแบ่งแยกอานาจดังกล่าวจะต้องแบ่งออกเป็นอานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ
โดยให้องค์กรที่ใช้อานาจทั้งสามนี้แยกเป็นอิสระออกจากกันเพื่อให้อานาจหนึ่งสามารถหยุดยั้งอีก
อ านาจหนึ่งได้โดยมิให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งใช้อ านาจอย่างเกินขอบเขต 12 และเมื่อรัฐได้แบ่งแยก
อานาจของรัฐให้เป็นอานาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และได้มอบให้องค์กรของรัฐแต่ละองค์กรเป็น
ผู้ใช้อ านาจตามภารกิจที่แตกต่างกันแล้ว ในส่วนขององค์กรตุลาการที่ใช้อ านาจตุลาการ องค์กร
ดังกล่าวจะต้องถูกจัดตั้งขึ้นให้อยู่ในกรอบของหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาอันเป็นหลักการที่
เรียกร้องให้องค์กรตุลาการดารงตนอยู่ในความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระในการใช้อานาจตัดสิน
อรรถคดีต่างๆตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเรียกร้องของหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษามี
เป้าประสงค์ที่มุ่งต่อการใช้อ านาจทั้งในมิติของอ านาจในการพิพากษาอรรถคดีและอ านาจในการ
บริหารและจัดองค์กรขององค์กรฝ่ายตุลาการ13
นอกเหนือจากหลักนิติรัฐซึ่งเป็นหลักการที่สาคัญอย่างมากในระบบกฎหมายแห่งรัฐ
เสรีประชาธิปไตยแล้ว ยังมีหลักการที่สาคัญมากซึ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักนิติรัฐอีกหลักการหนึ่ง และ
หลักการดังกล่าวก็ยังเป็นหลักการที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ให้ความสาคัญและมุ่งที่จะศึกษา หลักการ
ดังกล่าวก็คือ หลักประชาธิปไตย (The Principles of Democracy) หลักประชาธิปไตยนั้น เป็ น
หลักการที่ยืนยันสถานะความเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยให้กับประชาชน และหลักการนี้ก็ยังได้
เรียกร้องให้องค์กรต่างๆของรัฐต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชนในการแสดงเจตจานงผ่านการมีส่วน
ร่วมในการปกครอง14 การใช้อานาจของรัฐที่ยึดหลักประชาธิปไตยเป็นสาคัญจึงย่อมจะต้องเป็นการใช้
อานาจตามความยินยอมของประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตย โดยความยินยอมดังกล่าวได้ถูกแสดง
ออกมาในรูปของเจตจานงทั่วไปของประชาชนผ่านการใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่ให้อานาจแก่เขา
เหล่านั้นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการปกครองของรัฐภายใต้ระบอบการปกครองในรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความคิดว่าด้วยหลักประชาธิปไตยภายใต้ระบบกฎหมายของรัฐ
เสรีประชาธิปไตย ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงรายละเอียดอันเป็นวัตถุที่มุ่งจะศึกษาในที่นี้โดยแยกเป็น

12

หยุด แสงอุทัย, ‘ประชาธิปไตยกับนิติรัฐ ’ ใน เอกบุญ วงศส์วัสดิ์กุล (บรรณาธิการ) นิติรัฐ
นิติธรรม (โครงการตาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553) 6.
13 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่
3, สานักพิมพ์วิญญูชน 2552) 29.
14 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักพิมพ์
อ่านกฎหมาย 2564) 327-328.
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ประเด็นที่สาคัญเป็นสองประเด็นหลักๆอัน ได้แก่ ประเด็นว่าด้วยวิวัฒนาการของข้อความคิดว่าด้วย
ประชาธิ ป ไตย และประเด็ น สาระส าคั ญ ของหลั ก ประชาธิ ป ไตยในรั ฐ เสรี ป ระชาธิ ป ไตย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1.2.1 วิวัฒนาการของข้อความคิดว่าด้วยประชาธิปไตย
คาว่า ประชาธิปไตย เป็นคาที่แปลมาจากคาว่า democracy ในภาษาอังกฤษซึ่งมี
รากทรัพย์มาจากภาษากรีกในคาว่า demokratia คาศัพท์ดังกล่าวเป็นการผสมกันของรากศัพท์อยู่
สองคาคือ demos ที่แปลว่า ฝูงชน, ชนชั้นต่า คนจน และคาว่า kratia ที่แปลว่าการปกครอง โดยเมื่อ
นามาผสมกันจึงแปลว่าการปกครองของพวกคนจนคนชั้นต่า ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างไปจากคาว่า
ประชาธิปไตยในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง 15 ประชาธิปไตยปรากฏขึ้นครั้งแรกในแนวคิดปรัชญาทาง
การเมืองในนครรัฐเอเธนส์ โดย Plato นักปรัชญาและนักทฤษฎีการเมืองชาวกรีกได้ให้ความหมาย
ของประชาธิปไตยว่าเป็น "การปกครองโดยผู้ถูกปกครอง" 16 โดยในขณะนั้นนครรัฐเอเธนส์ก็ใช้รูปแบบ
การปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยโดยเป็นการปกครองที่ให้พลเมืองชาวเอเธนส์ซึ่งไม่รวมผู้หญิง
ทาส และคนต่างด้าว เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง การปกครองโดยตรงจากพลเมืองชาวเอเธนส์นี้
เป็นการปกครองโดยผ่านกลไกการจับสลากระหว่างพลเมืองเอเธนส์ด้วยกันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าสู่
ตาแหน่งในสภาฝ่ายบริหาร ตาแหน่งสมาชิกสมัชชาประชาชน และตาแหน่งผู้พิพากษาเพื่อตอบสนอง
แนวความคิดว่าด้วยความเสมอภาคทางการเมืองของเหล่าพลเมือง17
Plato ได้วิพากษ์วิจารณ์รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยในเอเธนส์ว่าเป็นระบอบ
ที่ให้คนไม่มีความรู้มีอานาจเหนือคนมีความรู้ เขาได้แยกให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างความรู้และความ
คิดเห็น และประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ใช้ความคิดเห็นมากกว่าความรู้18 ด้วยเหตุนี้ในทัศนะของ
Plato ประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครองครองที่ไม่อาจมีประสิทธิภาพได้ เพราะมวลชนคนส่วน
ใหญ่ขาดทั้งความรู้ ภูมิปัญญา และประสบการณ์ในการบริหารกิจการบ้านเมือง ความคิดเห็นพลเมือง
จึงไม่อาจชี้นานโยบายของรัฐไปในทางที่ดีได้ เขาเห็นว่าระบอบการปกครองที่ดีควรเป็นระบอบการ

15

ศุภชัย ศุภผล, ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (เชิงอรรถ 4) 149.
16 Eric Brown, ‘Plato's Ethics and Politics in The Republic’ (Stanford Encyclopedia
of Philosophy) <https://plato.stanford.edu/entries/plato-ethics-politics/#4.5.> สื บ ค้ น เมื่ อ
12 กุมภาพันธ์ 2563.
17 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549) 32.
18 เบอร์นาร์ด คริก (เชิงอรรถ 1) 39.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

14
ปกครองโดยผู้มีอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญรวมทั้งเป็นคนที่มีคุณธรรม ซึ่ง
Plato เรียกการปกครองดังกล่าวว่า การปกครองโดยราชาปราชญ์ (Philosopher King)19 ในขณะที่
Aristotle เห็นว่าประชาธิปไตยเป็นอุดมคติทางการเมืองที่ เชื่อว่าพลเมืองทุกคนเสมอภาคกันโดยไม่
คานึงว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมี ความรู้และประสบการณ์ มากน้อยเพียงใด เขามองว่าอุดมคติดังกล่าว
เป็นความเชื่อแบบผิดๆ 20 เนื่องจากในความเป็นจริงมนุษย์มีความเสมอภาคกันในบางเรื่องเท่านั้น
มนุษย์ไม่มีความจาเป็นต้องเสมอภาคกันในทุกเรื่องรวมไปถึงเรื่องการเมืองการปกครอง ดังนั้น ระบอบ
การปกครองที่ดีในมุม มองของ Aristotle จึงเป็นการปกครองโดยคนส่วนน้อยที่มีความเป็นเลิศ
(Arete) ที่ ได้รับความเห็นชอบจากคนส่วนมากซึ่ง เป็นพลเมืองที่มีการศึกษาและมีทรัพย์สมบัติ
พอประมาณในระดับหนึ่ง21
ในกลางศตวรรษที ่ 18 Jean Jacques Rousseau ได้ เ สนอข้ อ ความคิ ด ว่ า ด้ ว ย
สัญญาประชาคม (Social Contract) โดยข้อความคิดดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการให้ค านิยามของ
ประชาธิปไตยในช่วงเวลาภายหลังการปฏิวัติประชาธิปไตยในโลกตะวันตกอย่างมาก ข้อความคิด
ดังกล่าวของเขาได้บรรยายถึงรูปแบบสังคมการเมืองที่ เกิดขึ้นจากการเข้าท าสัญญาประชาคมของ
มนุษย์เพื่อแสวงหาหลักประกันสิทธิและเสรีภาพที่แน่นอน โดย Rousseau มองว่าเดิมทีแล้วมนุษย์
ดารงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายในป่าเหมือนสัตว์อื่นๆ โดยดารงชีพอยู่โดยลาพัง มนุษย์จะอยู่ร่วมกันก็
ต่อเมื่อต้องการสืบพันธุ์แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ สภาวะดังกล่าวนี้ ถึงแม้จะคล้ายๆกับ
สภาวะของสัตว์ป่าแต่ด้วยการที่มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนจึงมีความเป็นอิสระ ถึงแม้
มนุ ษ ย์ เ ป็ น สั ต ว์ ท ี ่ ม ี ค วามขี ้ ข ลาด แต่ ม นุ ษ ย์ ก ็ ม ี ค วามเมตตากรุ ณ าต่ อ เพื ่ อ นมนุษ ย์ ด ้ ว ยกั น เอง 22
นอกเหนือจากนี้ มนุษย์ยังมีเสรีภาพ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และมีความเสมอภาคกัน
ตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ แต่ด้วยการที่มนุษย์สละสภาวะธรรมชาติและเริ่มเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็น
สังคม จึงได้เกิดการสถาปนาหลักคิดเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน มนุษย์จึงเริ่มมีการแก่งแย่ง
ชิงดีซึ่งกันและกัน เนื่องจากมนุษย์แต่ละคนมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน เหตุดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความ
ไม่เสมอภาคกันระหว่างมนุษย์ขึ้นมา

19

นิยม รัฐอมฤต, การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ (วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 2552) 7-8.
20 เบอร์นาร์ด คริก (เชิงอรรถ 1) 39.
21 เพิ่งอ้าง.
22 ศุภชัย ศุภผล, ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (เชิงอรรถ 4) 49.
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เพื่อแสวงหาหลักประกันสิทธิและเสรีภาพที่แน่นอนของมนุษย์ท่ามกลางสังคมที่
พรากความเสมอภาคตามธรรมชาติไป มนุษย์จึง เข้าท าสัญญาประชาคมเพื่อน าความเสมอภาคใน
สภาวะธรรมชาติของมนุษย์กลับคืนมา โดยมนุษย์อันเป็นสมาชิกในประชาคมการเมืองต่างคนต่างก็
ยินยอมพร้อมใจสละเสรีภาพตามธรรมชาติทั้งปวงตามที่ตนมีอยู่เพื่อก่อให้เกิด เจตจ านงทั่วไป
(General Will) ซึ่งเป็นส่วนที่มีลักษณะร่วมกันของเจตจานงของมนุษย์ในสังคมทุกคน โดยเจตจานง
ทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองประโยชน์มหาชน (Common Good) โดยบุคคลจะต้องยอมตนอยู่
ภายใต้เจตจานงทั่วไปเนื่องจากมนุษย์นั้นได้โอนสิทธิตามธรรมชาติของตนให้แก่ส่วนรวมไปแล้ว23 รัฐที่
เกิดขึ้นจากสัญญาประชาคมในแบบของ Rousseau นั้นจึงเป็นรัฐที่จะต้องมีหน้าที่ในการดาเนินการ
รักษาความสงบและมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคน โดยมีเจตจานงทั่วไปเป็นสิ่งที่
แสดงออกซึ่งความต้องการของประชาชนส่วนรวม เจตจานงทั่วไปมักปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมาย
ของรัฐ ดังนั้น การยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางกฎหมายของรัฐจึงเป็นการยอมตนของประชาชนต่อ
เจตจานงทั่วไปอันเป็นบรรทัดฐานที่ประชาชนมีส่วนจัดตั้งขึ้น 24 อย่างไรก็ตาม กฎหมายของรัฐที่เป็น
เครื่องแสดงถึงเจตจานงทั่วไปจะต้องเป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติโดยพลเมืองทุกคน Rousseau มองว่า
การตัดสินใจของรัฐจะต้องเป็นการตัดสินใจโดยผ่านการออกเสียงของประชาชนทุกคนอย่างเสรีและ
เท่าเทียมกันโดยต้องอยู่บนฐานของประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ในกรณีที่ความคิดเห็นของประชาชน
ไม่สอดคล้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ เขาได้เสนอให้ใช้เกณฑ์เสียงข้างมากเป็นตัวตัดสิน ( Majority
Vote) ซึ่งเสียงข้างมากนี้ในมุมมองของ Rousseau ถือเสมือนเป็นการประนีประนอมอันเป็นจุดร่วมใน
ความต่างของผลประโยชน์ของประชาชนที่ก่อให้เกิดพันธะทางสังคมที่รัฐจะต้องดาเนินการเนื่องจาก
จุดร่วมดังกล่าวเป็นเจตจานงทั่วไปที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยประชาชนนั่นเอง25
ข้อความคิดดังกล่าวของ Rousseau ได้เป็นการสนับสนุนการปกครองตนเองของ
ประชาชน ประชาชนต้องแสดงออกซึ่งอานาจของรัฐด้วยตัวของประชาชนเอง โดยที่ประชาชนทุกคนมี
อานาจในการปกครองโดยตรง อานาจการปกครองของประชาชนในฐานะปัจเจกบุคคลไม่อาจถ่ายโอน
ให้ แ ก่ บ ุ คคลใดบุ คคลหนึ ่ ง ได้ รู ป แบบการปกครองที่ ช อบธรรมในทั ศ นะของ Rousseau จึ ง เป็ น
ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) โดยอานาจในการออกกฎหมายต้องผ่านการประชุมกัน

23

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (สานักพิมพ์อ่านกฎหมาย 2561)

24

ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา (พิมพ์ครั้งที่ 8, สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550)

328.
211-212.
25

ศุภชัย ศุภผล, ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (เชิงอรรถ 4) 96-99.
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ของประชาชนในฐานะเจ้าของอานาจอธิปไตย รัฐบาลมีฐานะเป็นเพียงองค์กรที่ใช้อานาจให้สอดคล้อง
อานาจนิติบัญญัติเท่านั้นซึ่งอานาจนิติบัญญัติเป็นเครื่องมือสะท้อนเจตจานงทั่วไปที่คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชนทุกคนเป็นส าคัญ 26 จากการพิจารณาทัศนะของ Rousseau จะเห็นได้ว่า
ข้ อ ความคิ ด แบบประชาธิ ป ไตยทางตรงได้ ถ ู ก ผลิ ต ขึ ้ น มาและกลายเป็ น ต้ น แบบในการสถาปนา
อรรถาธิบายเกี่ยวกับหลักการอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนซึ่งได้ถูกกาหนดให้มีข้อผูกพันทาง
กฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญประกอบการจัดองค์กรของรัฐเสรีประชาธิปไตยภายหลังการปฏิวัติ
ประชาธิปไตย (Democratic Revolution) ในปลายศตวรรษที่ 18 จวบจนถึงปัจจุบัน
ทั ้ ง นี ้ John Stuart Mill ยั ง ได้ เ คยกล่ า วถึ ง ประชาธิ ป ไตย (Democracy) ใน
วรรณกรรมเรื่อง considerations on representative government โดย Mill ให้ความหมายของ
ประชาธิปไตยว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองเพื่อรักษาประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยมากที่สุด (Utility) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารระดับชาติได้โดยการเลือก
ผู้แทน (Representatives) ให้ไปท าหน้าที่ออกกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่เกี่ ยวกับกิจการของรัฐ 27
เห็ น ได้ ว ่ า ในความหมายของประชาธิ ป ไตย (Democracy) แบบ John Stuart Mill เป็ น การให้
ความหมายประชาธิปไตยในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative
Democracy) ซึ่งแตกต่างจากประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) แบบในสังคมการเมือง
แห่งนครรัฐเอเธนส์โบราณ หรือประชาธิปไตยทางตรงแบบทัศนะของ Rousseau ในขณะที่ James
Madison ก็ได้เรียกระบอบการปกครองตามลักษณะที่ Mill นิยามว่าเป็นระบอบการปกครองแบบ
มหาชนรั ฐ (Republic) โดย Madison ได้ ก ล่ า วถึ ง มหาชนรั ฐ ไว้ ใน The Federalist Papers ในปี
1788 โดยมหาชนรัฐในทัศนะของ Madison ก็คือการปกครองแบบตัวแทนที่มาจากการมอบอานาจ
การปกครองโดยพลเมืองของรัฐ พลเมืองของรัฐมีส่วนร่วมในการปกครองโดยการเลือกตั้งตัวแทนให้
ไปท าหน้าที่แทนเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม 28 อย่างไรก็ดี Madison ได้ปฏิเสธ
ข้อความคิดว่าด้วยประชาธิปไตยบริสุทธิ์ (Pure Democracy) ที่เป็นระบอบการปกครองที่พลเมืองมา
รวมกันและบริหารรัฐบาลด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ เขาเห็นว่า รูปแบบการปกครองดังกล่าวเป็น
ปรากฏการณ์แห่งความวุ่นวายเต็มไปด้วยการโต้แย้งและไม่สามารถสร้างความมั่นคงส่วนบุคคลและ

26

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (เชิงอรรถ 23) 328-329.
27 ศุภชัย ศุภผล, ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (เชิงอรรถ 4) 154-159.
28 เพิ่งอ้าง 166-167.
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สิทธิในทรัพย์สินแก่ประชาชนได้ และเขายังเห็นว่าโดยทั่วไปรูปแบบการปกครองดังกล่าวนี้มักมีชีวิต
สั้นและสิ้นสุดลงด้วยการใช้ความรุนแรงในท้ายที่สุด29
จากที ่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นี ้ ข้ อ ความคิ ด ของ Jean Jacques Rousseau และ
ประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) ได้เป็นหนึ่งในข้อความคิดอันเป็นส่วนผสม
ชั ้ น ดี ท ี ่ ม ี ค วามส าคั ญ ต่ อ การให้ ค านิ ย ามของการปกครองประชาธิ ป ไตยสมั ย ใหม่ ( Modern
Democracy) ซึ่งได้มีการสนับสนุนรูปแบบการปกครองโดยประชาชนซึ่งประชาชนนี้เองจะต้องเป็นผู้
มีส่วนร่วมในการปกครองผ่านการให้ความยินยอมของตนโดยการมอบอ านาจให้แก่ตัวแทนของ
ประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ความหมายของประชาธิปไตยสมัยใหม่จึงเป็นความหมายที่แสดงถึงจุดยึด
โยงระหว่างอานาจรัฐกับประชาชน ในบริบทที่ประชาชนอยู่ในสถานะเป็นประธานแห่งการปกครอง
ของรัฐ ดังนั้น หลักประชาธิปไตยอันเป็นหลักการที่มีความส าคัญในระบบกฎหมายแห่งรั ฐเสรี
ประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการที่ยืนยันถึงอานาจของความเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยแก่ประชาชนใน
ระบอบการปกครองของรัฐนั้น ด้วยเหตุที่ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยภายใต้ระบอบการ
ปกครองเสรีประชาธิปไตย รัฐในระบอบดังกล่าวจึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการปกครองของตนเอง ผ่านเงื่อนไขของกฎหมายที่รัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ
ของตนได้อย่างเสรี เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
2.1.2.2 สาระสาคัญของหลักประชาธิปไตยในรัฐเสรีประชาธิปไตย
เมื่อกล่าวถึงหลักการสาคัญของหลักประชาธิปไตยในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น ในทาง
กฎหมายมหาชน สามารถพิจารณาได้เป็น 3 หลักการย่อยอันประกอบไปด้วย หลักอานาจอธิปไตย
เป็ น ของประชาชน หลั ก การปกครองในระบบผู้ แทน และหลั กเสีย งข้ า งมาก อั น มี ร ายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1.2.2.1 หลักอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
จากที่ได้กล่าวมาในหัวข้อเกี่ยวกับวิวัฒนาการความหมายของประชาธิปไตย
เป็นที่แน่ชัดว่าหลักคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยสมัยใหม่ ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากข้อความคิดของ Jean
Jacques Rousseau ว่าด้วยทฤษฎีสัญญาประชาคม ดังนั้น หลักประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการที่
ยอมรับว่าประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย รูปแบบการปกครองที่ได้ยึดถือหลักประชาธิปไตยจึง
เป็นรูปแบบการปกครองโดยประชาชน และภายใต้รัฐเสรีประชาธิปไตยที่ปกครองโดยกฎหมายจึงได้มี
การประกันหลักประชาธิปไตยไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยมีการบัญญัติรับรองว่าอ านาจของรัฐย่อมเป็น

29

เพิ่งอ้าง 164.
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อานาจของประชาชนซึ่งก็หมายความว่าการใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐจึง ต้องเป็นการใช้อานาจของ
ประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยแต่เพียงผู้เดียว
ตัวอย่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยที่บัญญัติหลักการ
อานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไว้โดยตรง เช่น ในรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่ง เศส ค.ศ.1958 ได้มี
การรับรองหลักการอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไว้ใน Article 3 บัญญัติว่า “ให้อานาจอธิปไตย
ของชาติเป็นของประชาชนซึ่งใช้อานาจดังกล่ าวผ่านทางผู้แทนราษฎร”30 ในรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
เยอรมนี ค.ศ.1919 ก็ได้มีการกาหนดหลักการว่าด้วยอานาจอธิปไตยที่มาจากประชาชน ใน Article 1
กล่าวว่า “รัฐเยอรมนีนเ้ี ป็นสาธารณรัฐโดยอานาจรัฐมาจากประชาชน”31 หรือในรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้
ค.ศ.1988 ก็ได้มีการกล่าวไว้ใน Article 1 ว่า “สาธารณรัฐเกาหลีเป็นสาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตย
อ านาจอธิปไตยของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นของประชาชน และอ านาจทั้งหมดมาจากประชาชน”32
หรือในรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย ค.ศ.1945 ได้บัญญัติไว้ใน Article 1 ว่า “รัฐอินโดนีเซียเป็นรัฐเดีย่ วโดย
มีรูปแบบเป็นสาธารณรัฐ อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและจ าต้องถูกใช้ตามครรลองของ
รัฐธรรมนูญ...”33 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การรับรองหลักอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอาจไม่ได้มี
การรับรองไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น แต่เราก็สามารถตีความได้จาก
บริบทของบทบัญญัติ ทางกฎหมายในระบบกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยดังกล่าวได้ว่ามีการ
รับรองหลักอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไว้แล้ว เช่น อารัมบทของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1787 ที่ได้กล่าวว่า “เพื่อที่จะก่อตั้งสหภาพ ให้สมบูรณ์มากขึ้น เราประชาชนแห่งสหรัฐอเมริกา
สถาปนาความยุติธรรม รักษาความสงบภายใน จัดหาการป้องกันประเทศ สงเสริมสวัสดิการโดยทั่วไป
และสร้างความมั่นคงในเสรีภาพ อันศักดิ์สิทธิ์แก่พวกเราและคนรุ่นหลังต่อไป จึงบัญญัติและสถาปนา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นสาหรับประเทศสหรัฐอเมริกา” 34 รวมไปถึงรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ ปี 1966
ก็ไม่ได้มีการบัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้โดยตรง แต่รัฐเสรีประชาธิปไตยเหล่านี้ก็มีการรับรอง
30

The Constitution of the Fifth French Republic 1958 Article 3.
31 The Constitution of the German Empire 1919 Article 1.
32 The Constitution of the Republic of Korea 1948 Article 1.
33 The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 Article 1.
34 "…We the People of the United States, in order to form a more perfect Union,
establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence,
promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our
Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America…"
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โดยอ้อมผ่านการบัญญัติรับรองหลักประกันสิทธิในการส่วนรวมทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การทา
ประชามติ และการควบคุมการใช้อานาจของรัฐ เป็นต้น คุณค่าเหล่านี้ล้วนแล้ วแต่เป็นการเน้นย้าถึง
หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 35 ดังที่กล่าวมานี้ เราจะเห็นได้ว่าหลักประชาธิปไตยอัน
เกี่ยวกับหลักอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้น ปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ
แห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
โดยทั่วไปการใช้อานาจรัฐของรัฐเสรีประชาธิปไตยจะต้องถูกใช้โดยองค์กร
ของรัฐอันเป็นองค์กรที่ใช้อานาจแทนประชาชน อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็ยังสามารถใช้อานาจรัฐได้
โดยตรงผ่านกระบวนการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ในสหรัฐอเมริกาได้มีการ
กาหนดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการออกเสียงประชามติที่ริเริ่มโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
(Legislative Referendum) ในกรณี ท ี ่ ร ั ฐ ธรรมนู ญ ของมลรั ฐ ได้ บ ั ญ ญั ต ิ ใ ห้ ก ารแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญของมลรัฐนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน โดยจะต้องจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติ จ ากประชาชนก่ อ นการประกาศ และการออกเสี ย งประชามติ ท ี ่ เ สนอโดยประชาชน
(Popular Referendum) ซึ ่ ง เป็ น กรณี ท ี ่ มี ก ารร่ า งบทบั ญ ญั ติ เ กี ่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ของมลรั ฐ ซึ่ ง
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาก็ได้ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสนอค าร้องที่จะขอให้มีการออกเสียง
ประชามติในร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายนิติบัญญัติได้ โดยกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิยื่น
ค าร้องให้มีการออกเสียงประชามติก่อนการประกาศใช้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 36 หรือใน
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.1958 ก็ได้มีการกาหนดเงื่อนไขในการออกเสียงประชามติไว้ โดย
แบ่งเป็น 4 กรณี คือกรณีการออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับร่างกฎหมาย37 กรณีการออกเสียง

35

Hugh Evander Willis, ‘The Doctrine of Sovereignty Under the United States
Constitution’ (Maurer School of Law) <https://www.repository.law.indiana.edu.> สืบค้น
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2563.
36 เนติพงษ์ วิจิตรเวชการ, ‘ประชามติกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย’ (รายงานส่วนบุคคล หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ศาล
รัฐธรรมนูญ 2559 ) 6.
37 The Constitution of the Fifth French Republic 1958 Article 11.
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ประชามติระดับชาติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 38 กรณีการออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงในดินแดน39 และกรณีการออกเสียงประชามติระดับท้องถิ่น40
ดังที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าในรัฐเสรีประชาธิปไตย
ที่ใช้หลักการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representatives Democracy) เป็นส าคัญ
ประชาชนก็ยังสามารถใช้อานาจรัฐโดยตรงผ่านการออกเสียงประชามติในการตัดสิ นใจสาธารณะได้
เหมือนกัน การออกเสียงประชามติจึงเป็นการสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยทางตรง (Direct
Democracy) อันเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรงของประชาชนที่ยังมีให้เห็นอยู่ ใน
รัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ในปัจจุบัน
2.1.2.2.2 การปกครองในระบบผู้แทน
จากที ่ ท ราบกั น ดี ว ่ า ในรั ฐ เสรี ป ระชาธิ ป ไตยนั ้ น เป็ น รั ฐ ที ่ ใ ช้ ร ะบบ
ประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representatives Democracy) ในกระบวนการได้มาซึ่งตัวผู้ปกครอง
กระบวนการดังกล่าว ประชาชนผู้มีสิทธิตามกฎหมายย่อมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งผู้ซึ่งจะเข้าไป
ดารงตาแหน่งทางการเมืองผ่านเครื่องมือที่สาคัญอย่างมากในกระบวนการสรรหาผู้ปกครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตยซึ่งเรียกกันว่า “การเลือกตั้ง” (Election) การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการแสดงออก
ถึงความยินยอมของประชาชน ภายใต้การจัดองค์กรของรัฐให้สอดรับกับการปกครองในรูปแบบ
ประชาธิปไตยแบบผู้แทน ประชาชนย่อมเป็นผู้ใช้อานาจของรัฐ ในทางอ้อมโดยใช้อานาจผ่านการให้
ความยินยอมในรูปของการเลือกผู้แทนของตนเข้าไปใช้อ านาจรัฐตามระยะเวลาหรือตามวาระที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 41 ด้วยเหตุน้ี การเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงร่วมกันของ
ประชาชน เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นการหล่อหลอมเจตจ านงและความคิดทางการเมืองที่มีความ
แตกต่างหลากหลายของคนภายในสังคมการเมืองในรัฐเสรีประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันการเลือกตั้ง
ก็เป็นสิ่งสาคัญที่สร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐและผู้ปกครองได้ในระบอบเสรีประชาธิปไตยเนื่องจาก
เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความยินยอมพร้อมใจในการเลือกสรรผู้แทนของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชนเอง
เมื่อกล่าวถึงการเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตย โดยทั่วไปแล้วการเลือกตั้ง
จะสามารถปรากฏให้เห็นได้ชั ดในกรณีของการเลือกตั้งสมาชิก องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ การเลือกตั้ง

38

The Constitution of the Fifth French Republic 1958 Article 89.
39 The Constitution of the Fifth French Republic 1958 Article 53.
40 The Constitution of the Fifth French Republic 1958 Article 72-1.
41 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (เชิงอรรถ 14) 335.
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ประธานาธิบดี หรือการเลือกตั้งสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เราสามารถจัดจาแนกการ
เลือกตั้งเป็นระบบใหญ่ๆอยู่ 2 ระบบอันประกอบไปด้วย การเลือกตั้งระบบเสียงข้างมากและการ
เลือกตั้งระบบสัดส่วน การเลือกตั้งระบบเสียงข้างมากเป็นระบบที่ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคือผู้สมัคร
รับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งที่ตนลงสมัคร ในกรณีที่เขตเลือกตั้งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
หลายคน ผู้สมัครที่ได้รับเลือกไม่จาเป็นต้องได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 42
และการเลือกตั้งระบบสัดส่วนก็เป็นระบบการเลือกตั้งอีกระบบหนึ่ง ที่พรรคการเมืองต้องท าบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงตามลาดับเสนอให้ประชาชนเป็นผู้เลือกว่าจะเลือกบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองพรรคใด ระบบดังกล่าวมักมีการกาหนดให้มีการคานวณคะแนนตามสัดส่วนคะแนน
มาตรฐานขั้นต่าจานวนหนึ่งไว้43 จากคะแนนของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดหรือของเขตการเลือกตั้งนั้นๆ
หรือใช้ผสมกันทั้งสองระบบแล้วแต่กฎหมายของแต่ละรัฐที่ได้กาหนดขึ้น
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ งที่ถูกท าให้เป็นเครื่องมือในการใช้อ านาจของ
ประชาชนนั้น มีความจาเป็นที่จะต้องอยู่ภายในกรอบหลักการอันจะทาให้การเลือกตั้งนั้นเป็นการใช้
สิทธิโดยแท้จริงของประชาชนตามครรลองของระบอบเสรีประชาธิปไตย หลักการดังกล่าวปรากฏอยู่
ในบทบัญ ญัติของกฎหมายอัน เป็นหลักการพื้ นฐานที่ สร้ างความผู กพั นให้ร ัฐ จะต้ อ งด าเนิ น การ
สนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนให้บังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง หลักการดังกล่าวนั้น
ประกอบไปด้วย หลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค หลักการเลือกตั้งโดยตรง
จากผู้ออกเสียงเลือกตั้ง หลักการเลือกตั้งโดยลับ และหลักการเลือกตั้งโดยเสรี44 ในระบบกฎหมายของ
รัฐเสรีประชาธิปไตย หลักการดังกล่าวเหล่านี้มักจะปรากฏอยู่ในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุดเพื่อผูกพันให้รั ฐและองค์กรของรัฐจาต้องเคารพต่อหลักการดังกล่าว เช่น รัฐธรรมนูญ

42

เพิ่งอ้าง 356-359.
43 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ‘การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบสัดส่วน’ (สถาบันพระปกเกล้า)
<http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9
%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%
E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8
%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E
0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8
%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA% E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99.> สืบค้นเมื่อ 23
กุมภาพันธ์ 2563.
44 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (เชิงอรรถ 14) 351-354.
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แห่ ง สาธารณรั ฐ ฝรั ่ ง เศส ค.ศ. 1958 45กฎหมายพื ้ น ฐานของสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี 46 และ
รัฐธรรมนูญของออสเตรีย47 เป็นต้น48
2.1.2.2.3 หลักเสียงข้างมาก
สั ง คมการเมื อ งของมนุ ษ ย์ ใ นรั ฐ สมั ย ใหม่ น ั้ น เป็ น ที ่ รู ้ ก ั น ว่ า เป็ น สั งคมที่
ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะในเรื่องความเชื่อ ความคิดเห็นทางการ
เมือง สถานะทางเศรษฐกิจ รสนิยมส่วนบุคคล เชื้อชาติ ภาษา และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย เราอาจกล่าว
ได้ว่าสังคมดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม (Cultural Pluralism Society) รัฐสมัย
ใหม่จึงต้องการความเป็นเอกภาพในการใช้อานาจของรัฐ และความเป็นเอกภาพของการใช้อานาจนี้ก็
ต้องมาจากการใช้อ านาจตามบรรทัดฐานทางกฎหมาย ในรัฐ เสรีประชาธิปไตยบรรทัดฐานทาง
กฎหมายได้ถูกสถาปนาขึ้นผ่านหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย การตัดสินใจของรัฐหรือการใช้
อานาจของรัฐในระบอบเสรีประชาธิปไตยจึงต้องมีการคานึงถึงหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตยที่ถูก
กาหนดไว้ในกฎหมายอย่างปฏิเสธมิได้

45

Article 3
Suffrage may be direct or indirect as provided by the Constitution. It shall
always be universal, equal and secret.
46 Article 38
Members of the German Bundestag shall be elected in general, direct, free,
equal and secret elections. They shall be representatives of the whole people, not
bound by orders or instructions and responsible only to their conscience.
47 Article 26
The National Council is elected [by the Federal Nation (Bundesvolk) on the
basis of equal, direct, and personal suffrage of men and women who have completed
18 years of age [at] the end of the election day at the latest. By Federal law more
detailed provisions are made concerning the electoral procedure.
48 จากตัวอย่างที่ได้ยกมาแสดงให้เห็นว่าการรับรองหลักการพื้นฐานในการเลือกตั้งนั้นมักจะมี
การบัญญัติรับรองในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ารัฐ
ต่างๆเหล่านี้จะบัญญัติหลักการไว้ทั้งหมด หากแต่สิ่งที่บัญญัติ รับรองไว้ก็เป็นหลักการว่าด้วยการ
เลือกตั้งโดยทั่วไป เสมอภาค และโดยลับ อันเป็นหลักการสาคัญในการกาหนดกรอบขั้นต่าที่จะนามา
ซึ่งการเลือกตั้งที่เป็นการใช้สิทธิของประชาชนโดยแท้จริง
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รัฐเสรีประชาธิปไตยเป็นรัฐที่ยึดหลักการเสียงข้างมากเป็นส าคัญ โดย
หลักการเสียงข้างมากหมายถึงหลักการที่กาหนดกฎเกณฑ์การตัดสินใจโดยเลือกทางที่มีคะแนนเสียง
ข้างมาก เช่น มีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรืออาจถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีการตัดสินใจ
แบบทวิภาค49 หลักเสียงข้างมากเป็นหลักการที่คอยขจัดความขัดแย้งจากความหลากหลายของสังคม
พหุวัฒนธรรมในมิติของระบบกฎหมายและการปกครองที่จะต้องมีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากหลัก
เสียงข้างมากเป็นสิ่งที่หล่อหลอมความหลากหลายของคนในสังคมการเมืองให้มีความเป็นหนึ่งเดียวใน
การตัดสินใจใดๆของรัฐเสรีประชาธิปไตย หลักการเสียงข้างมากเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าการตัดสินใจโดย
เสียงข้างมากนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันเป็นหลักการสาคัญหลักการหนึ่งของหลักประชาธิปไตย 50 ในรัฐ
เสรีประชาธิปไตยมักใช้หลักเกณฑ์ของเสียงข้างมากในการเลือกตั้งองค์กรที่ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชน หรือเป็นหลักเกณฑ์ในการลงมติของรัฐสภาและเกณฑ์ในการลงประชามติรวมไปถึง
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจใดๆขององค์กรของรัฐที่เป็นองค์กรกลุ่ม
ถึงแม้ว่าหลักการเสียงข้างมากเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาในการ
ตัดสินใจในทางสาธารณะของรัฐเสรีประชาธิปไตย ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ต้องให้ความสาคัญกับฝ่ายข้าง
น้อยด้วย หลักการคุ้มครองเสียงข้างน้อยจึงเป็นหลักการที่เกิดขึ้นคู่กับหลักการเสียงข้างมาก หลักการ
คุ้มครองเสียงข้างน้อยเป็นการทาให้เสียงข้างมากที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในภาวะที่สามารถถูกตรวจสอบได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล อีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจของรัฐได้ อย่างไร
ก็ตาม การคุ้มครองเสียงข้างน้อยไม่ได้หมายความว่าให้เสียงข้างน้อยขัดขวางการตัดสินใจของเสียงข้าง
มาก หากแต่เป็นเหมือนห้ามล้อที่คอยทัดทานเสียงข้างมากไม่ให้ใช้อานาจไปในทางที่มิถูกมิควรอันจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สาธารณชนได้ หลักการคุ้มครองเสียงข้างน้อยปรากฏอยู่ในรูปของการ
ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานที่ส าคัญบางประการ เช่น การประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ,
เสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร, เสรีภาพในการชุมนุม รวมไปถึงเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม51 และ
ปรากฏอยู่ในรูปของการคุ้มครองฝ่ายเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎร เช่น การจัดให้มีการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรโดยเปิดเผยเพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบความคิดเห็นของฝ่ายเสียงข้างมาก, การ
เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งกระทู้ถาม, การกาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถ

49

Duncan Black, The Theory of Committees and Elections (Cambridge
University Press 1958) 47.
50 บรรเจิด สิงคะเนติ , หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (เชิงอรรถ
13) 19.
51 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (เชิงอรรถ 14) 349.
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เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้โ ดยไม่จาเป็นต้องมีผู้เข้าเสนอชื่อเป็นจานวนมาก ตลอดจนการคุ้มครองเอก
สิทธิ์ของสมาชิกองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติจากการใช้อานาจของรัฐซึ่งเป็นฝ่ายเสียงข้างมาก เป็นต้น
2.1.3 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
เมื ่ อ เราได้ พ ิ จ ารณาถึ ง มิ ต ิ เ ชิ ง สถาบั น อั น เกี ่ ย วกั บ การจั ด องค์ ก รของรั ฐ เสรี
ประชาธิปไตยแล้ว เราจะพบว่าการจัดโครงสร้างดังกล่าวล้วนแล้วแต่จะต้องมีการค านึงถึงความ
เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรที่ใช้อานาจรัฐกับประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยตามครรลองแห่งหลัก
ประชาธิปไตย การพิจารณาถึงหลักประชาธิปไตยภายใต้ระบอบการปกครองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย
จึงมักให้ความสาคัญต่อบริบทของความสัมพันธ์ในการจัดตั้งองค์กรและการได้มาซึ่งองค์กรแห่งรัฐ
ภายใต้ระบบกฎหมายกับการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยผ่านเครื่องมือที่กฎหมาย
ได้ให้หลักประกันและรองรับไว้ โดย “ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย” (Democratic Legitimacy)
เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งอันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการช่วยให้ผู้ศึกษาหลักประชาธิปไตยสามารถ
พิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการจัดองค์กรของรัฐ โดยเฉพาะสถาบันทางการเมืองหรือองค์กร
ระดับสูงแห่งรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อใช้อานาจทางการเมืองในระดับมหภาคกับการแสดงเจตจานงของ
ประชาชนผ่านการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนได้ ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนี้จึง
เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งที่บ่งบอกได้ถึงหลักประกันของการปกครองตนเองโดยประชาชนซึ่งรัฐจะต้องให้
การรับรองผ่านกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรของตนที่มีความยึดโยงกับประชาชนภายใต้ขอบเขต
แห่งหลักประชาธิปไตยที่รัฐเสรีประชาธิปไตยได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
ในการพิ จ ารณาถึ ง การจั ด โครงสร้ า งแห่ ง องค์ ก รของรั ฐ ตามครรลองแห่ ง หลั ก
ประชาธิปไตย มีความจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงข้อเรียกร้องที่มุ่งให้องค์กรแห่งรัฐ ต้องมีความชอบธรรม
ทางประชาธิ ป ไตย (Democratic Legitimacy) โดยในทางรู ป ธรรมนั ้ น ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยมักปรากฏอยู่ในรูปของการให้หลักประกันในการจัดองค์กรแห่งรั ฐว่าจะต้องมีความยึด
โยงกับประชาชน โดยประชาชนจะเป็นผู้ ให้ความยินยอมแก่รัฐ โดยให้รัฐเป็นผู้ใช้อานาจแทนตนเอง
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย ทั ้ ง นี ้ เราสามารถพิ จ ารณาถึ ง ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตย
(Democratic Legitimacy) ในระบบกฎหมายแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยผ่านการพิจารณา “ห่วงโซ่
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย” (The Great Chain of Legitimacy)
2.1.3.1 องค์กรของรัฐกับห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย (Democratic Legitimacy) เป็นคุณค่าที่สาคัญ
คุณค่าหนึ่งที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรของรัฐกับ เจตจานงของประชาชนผู้ทรงอานาจ
อธิปไตยในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นๆ โดยตัวระบบกฎหมายที่ว่าด้วยการจัดองค์กรของรัฐ นั้นสามารถ
แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการจัดองค์กรแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มุ้งเน้นให้เกิดความเชื่อมโยง
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ระหว่างการจัดองค์กรของรัฐกับหลักการปกครองโดยประชาชนภายใต้อานาจรัฐที่จากัด โดยกฎหมาย
ได้ 52 การพิ จ ารณาในทฤษฎี ห ่ ว งโซ่ ค วามชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตย (The Great Chain of
Legitimacy) มีความส าคัญต่อการพิจารณาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยขององค์กรรัฐผ่าน
บทบัญญัติทางกฎหมายเป็นอย่างมาก โดยในการจัดองค์กรในระบบกฎหมายก็จะประกอบไปด้วย
องค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยโดยตรงนั่นก็คือองค์กรของรัฐที่ได้รับอานาจกระทา
การมาจากประชาชนโดยตรงผ่านการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตยโดย
ไม่มีองค์กรอื่นใดหรือบรรทัดฐานแห่งองค์กรอื่นใดมาคั่นกลางระหว่างองค์กรที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิ ป ไตยโดยตรงกั บ เจตจ านงของประชาชน ตั ว อย่ า งขององค์ ก รที ่ ม ี ค วามชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยโดยตรงก็คือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือรัฐสภา เนื่องจากองค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่
มีที่มาจากการใช้สิทธิทางการเมืองอันเป็นการตัดสินใจของประชาชนโดยตรง อานาจของประชาชนจึง
ถูกส่งต่อไปยังตัวองค์กรรัฐสภาโดยมิได้มีองค์กรใดๆมาคั่นกลาง53
ทั้งนี้ การจัดองค์กรในระบบกฎหมายก็ ยังประกอบไปด้วยองค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยโดยอ้อมซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ได้รับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมาจาก
องค์กรอื่น หรือบรรทัดฐานแห่งองค์กรอื่นที่ด ารงอยู่ขั้นกลางซึ่งเป็นตัว เชื่อมระหว่างองค์กรที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยโดยอ้อมกับเจตจานงของประชาชนประชาชน ตัวอย่างเช่น องค์กร
ตุลาการที่มาจากการแต่งตั้งจากองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติหรือองค์กรฝ่ายบริหารตามแต่เงื่อนไขของการ
จัดองค์กรของรัฐแต่ละรัฐจะกาหนด องค์กรตุลาการถือเป็นองค์กรของรัฐที่ได้รับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยที่ถูกส่งต่อมาจากองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่สูงกว่า หรือในกรณีของ
ประเทศที่มีเงื่อนไขการได้มาซึ่งการดารงตาแหน่งของฝ่ายบริหารที่ต้องมาจากการเลือกหรือรับรอง
โดยรัฐสภา ฝ่ายบริหารดังกล่าวก็ถือเป็นองค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยโดยอ้อม
เนื่องจากความชอบธรรมทางประชาธิปไตยขององค์กรฝ่ายบริหารในกรณีดังกล่าวนั้นย่อมได้รับการส่ง
ต่ อ ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยจากรั ฐ สภาซึ ่ ง เป็ น องค์ ก รที ่ มี ร ะดั บ ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยที่สูงกว่านั่นเอง
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การที่องค์กรแห่งรัฐมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความชอบธรรมของอานาจขององค์กรแห่งรัฐนั้นๆว่ามีแนวโน้มของขอบเขตอานาจที่
มากน้อยขนาดไหน กล่าวคือ หากองค์กรของรัฐมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยโดยตรงจาก
ประชาชนมากเท่าไหร่ องค์กรดังกล่าวนั้นก็ ย่อมมีแนวโน้มขอบเขตของอานาจที่มากโดยแปรผันตรง
ตามความเข้มข้นของความชอบธรรมทางประชาธิปไตย เช่น รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยโดยตรง รัฐสภาก็มีอานาจมากในการออกกฎหมายและกฎหมายดังกล่าวนั้นก็สามารถ
เป็นกฎหมายที่จากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้ ทั้งนี้ การใช้อานาจของรัฐสภาดังกล่าวก็จะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญด้วย ในขณะที่องค์กรตุลาการเป็นองค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยโดยอ้อม องค์กรตุลาการก็จะถูกจากัดอานาจโดยกฎหมายระดับรัฐบัญญัติในการใช้
อานาจในการตีความกฎหมาย หรือวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี โดยทั่วไปแล้วอานาจตุลาการนั้นก็
ล้วนถูกใช้ตามขอบเขตบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
2.1.3.2 ประเภทความชอบธรรมทางประชาธิปไตยภายใต้ทฤษฎีห่วงโซ่ความ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ในมิติของระบบกฎหมายแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย เราสามารถจาแนกประเภทของ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยภายใต้ทฤษฎีห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยได้เป็น 3
ประเภทประกอบไปด้วยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่สถาบันและภารกิจ , ความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล และความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่เนื้อหา
1) ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่สถาบันและภารกิจ 54
ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยดั ง กล่ า วเป็ น ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยที่ม าจากรัฐธรรมนูญ กล่าวคือเป็นความชอบธรรมที่มาจากความเป็นเหตุเป็นผล
(Rationality) ตามกฎหมายพื้นฐานโดยตรง และกฎหมายดังกล่าวนี้ถูกผูกไว้กับอุดมการณ์ของระบอบ
เสรีประชาธิปไตย โดยมีผู้ทรงอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญคือ ประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญได้มีการ
บัญญัติถึงหลักการแบ่งแยกอานาจซึ่งเป็นการแบ่งแยกตามภารกิจ โดยแบ่งออกเป็นอานาจนิติบัญญัติ
อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ ด้วยนัยยะดังกล่า วทาให้มีการแบ่งแยกสถาบันที่จะต้องถูกจัดตั้ง
ขึ้นมาให้สอดคล้องต่อภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดไว้ 55 กล่าวคือรัฐธรรมนูญได้ก่อเกิดการดารง
อยู่ขององค์กรในทางรัฐธรรมนูญที่มีภารกิจเป็นของตัวเอง การด ารงอยู่ขององค์กร อาทิ รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งองค์กรอื่นๆของรัฐที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมมีความชอบ
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ธรรมในแง่สถาบันที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ ว่าจะในแง่ของการจัดตั้งองค์กรหรือการประกันการ
จัดตั้งองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอานาจ ในขณะที่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
แง่ภารกิจก็คือความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการใช้อานาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดอ านาจและภารกิ จแก่องค์กรนั้นๆไว้ เช่น รัฐสภามีอ านาจ
ในทางนิติบัญญัติในการออกกฎหมายตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญได้กาหนด ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจใน
การควบคุมตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ และคณะรัฐมนตรี ก็มีอ านาจในการแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา เป็นต้น
2) ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเป็น ประเภท
ความชอบธรรมทางประชาธิ ปไตยที่ ว ิทยานิ พนธ์ฉบับ นี ้ไ ด้มุ ่ งเน้ นให้ ค วามส าคัญ มากที ่สุ ด โดย
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเป็นคุณค่าที่ เกิดขึ้นจากการที่องค์กรเดี่ ยว
หรือองค์กลุ่มซึ่งเป็นองค์กรของรัฐมีความเชื่อมโยงไปหาประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยผ่าน
การคัดเลือกบุคคลผู้เข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรนั้นๆ ในเงื่อนไขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าองค์กรที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากที่สุดก็คือองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยโดยตรงที่
มีวิธีการได้มาซึ่งตาแหน่งแห่งที่ขององค์กรผ่านการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โดยตรง นั่นก็คือ การใช้สิทธิเลือกตั้ง ตัวอย่างขององค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลในระดับสูงก็คือ สภาผู้แทนราษฎร โดยสภาผู้แทนราษฎรมีที่มาของสมาชิกมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็นต้น จากที่ทราบกันดีในรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีฝ่ายบริหารที่มา
จากการคัดเลือกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ในกรณีดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่า องค์กรฝ่ายบริหารไม่ได้มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเลย องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารก็ยังเป็นองค์กร
ที่ยังมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในประเภทดังกล่าวอยู่ หากแต่เป็นองค์กรของรัฐที่มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลในระดับที่ลดหลั่นลงมา ยกตัวอย่างเช่น ปลัดกระทรวง
อธิบดี และข้าราชการของหน่วยงานภายใต้องค์กรบริหารส่วนกลางของรัฐ ก็ย่อมมีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเช่นกัน หากแต่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลที่มีไม่มากเมื่อเทียบเท่ากับองค์กรฝ่ายบริหารระดับบนที่เป็นข้าราชการฝ่ายการเมือง
เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับการใช้อานาจของประชาชนไม่มากเมื่อเทียบกับ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
ระดับบนซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง56
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ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยประเภทดังกล่าวนี้สามารถนามาพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไข
ของการควบคุมตรวจสอบองค์กรของรัฐจากองค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลที่สูงกว่า การควบคุมตรวจสอบนี้สามารถปรากฏให้เห็นได้ในรูปของการแต่งตั้งและ
การให้ออกจากตาแหน่งโดยการใช้อานาจขององค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในประเภท
ดังกล่าวระดับที่สูงกว่าและรูปของความพร้อมรับผิดขององค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ในแง่องค์กรและบุคคลที่ต่ากว่าต่อองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล
ในระดับที่สูงกว่าดังจะได้อธิบายโดยละเอี ยดต่อไปในหัวข้อว่าด้วยนิติฐานะแห่งความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในระบบกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยในบทนี้
3) ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่เนื้อหา57
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่เนื้อหาเป็นความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยที่เกิดจากกฎหมายขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนโดยตรง
โดยที่กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดองค์กรแห่งรัฐซึ่งมีเป้าประสงค์แห่งการจัดองค์กรให้
เป็นไปตามหลักการปกครองด้วยกฎหมาย ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยดังกล่าวนี้สามารถพบได้
จากกฎหมายของรัฐสภาที่ตราขึ้นเพื่อให้อานาจแก่องค์กรฝ่ายปกครอง และองค์กรฝ่ายตุลาการ เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่เนื้อหา เราจะไม่สามารถ
ปฏิเสธการค านึงถึ งความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่ภ ารกิจและสถาบั น ไปได้ เนื่องจาก
ความชอบธรรมทางภารกิ จ และสถาบั น เป็ น ความชอบธรรมทางกฎหมายที ่ ใ ห้ อ านาจในระดั บ
รัฐธรรมนูญ หากกฎหมายของรัฐสภาขัดต่อกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ แล้ว กฎหมายของรัฐสภา
ดังกล่าวก็ไม่อาจจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ เช่น รัฐสภาไม่สามารถตรารัฐบัญญัติให้ขัดต่อ
หลักการแบ่งแยกอานาจซึ่งถูกประกันไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้เพราะขัดต่อหลักนิติรัฐ เมื่อมี
องค์กรของรัฐองค์กรใดที่เกิดขึ้นจากรัฐบัญญัติที่ขัดต่อบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ การมีอยู่
ขององค์กรดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและปราศจากซึ่งความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
เนื้อหาไปด้วย
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2.2 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย : ความชอบธรรมทางการเมืองภายใต้ระบบกฎหมายแห่ง
รัฐเสรีประชาธิปไตย
2.2.1 ความชอบธรรมทางการเมือง
George Thomas Kurian ได้กล่าวถึงความหมายของความชอบธรรมทางการเมือง
(Political Legitimacy) ว่าหมายถึงการใช้อานาจทางการเมืองการปกครองของผู้ปกครอง โดยนัยยะ
ของการใช้อานาจในทางการเมืองการปกครองย่อมจะต้อ งได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามจากคนใน
สังคม58 ในคาอธิบายของ Kurian แสดงให้เห็นว่าความชอบธรรมทางการเมืองสามารถบ่งบอกถึงการ
ได้รับความไว้วางใจในทางการเมือง (Political Trust) จากคนในสังคมการเมืองนั้นๆด้วย ในขณะที่
Robert Alan Dahl ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy) ว่า
ความชอบธรรมทางการเมื อ งอยู ่ ใ นสถานะของเงื ่ อ นไขพื ้ น ฐานในการปกครอง หากปราศจาก
ความชอบธรรมทางการเมืองแล้ว ผู้ปกครองย่อมจะเดินทางไปสู่ทางตันของการบัญญัติกฎหมาย
(Legislative Deadlock) และท้ายที่สุดจะนามาซึ่งการล่มสลายของระบบการเมืองแห่งรัฐนั้นๆได้ 59
นอกเหนื อ จากนี ้ Dolf Sternberger ยั ง ได้ ใ ห้ ค าอธิ บ ายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของความชอบธรรมทาง
การเมืองว่าความชอบธรรมทางการเมืองมีลักษณะเป็นรากฐานแห่งอ านาจทางการปกครองที่ถูก
นาไปใช้ในสองทาง ประกอบไปด้วยการสร้างความตระหนักรู้ในส่วนของผู้ปกครองว่าตนเองมีสิทธิใน
การปกครอง และการสร้างความยอมรับในการปกครองต่อผู้ถูกปกครอง 60 เมื่อพิจารณาจากมุมมอง
แห่งภาวะสมัยใหม่ ความหมายของความชอบธรรมทางการเมืองได้มีความหมายครอบคลุ มไปถึงมิติ
การใช้อ านาจของรัฐสมัยใหม่ในการจัดการปกครอง ไม่ว่าจะในเรื่องของการใช้อ านาจว่าด้วยการ
จัดการนิติสัมพันธ์ของบุคคลตามกฎหมายหรือการใช้อานาจในการจัดองค์กรของรัฐเพื่อให้สอดคล้อง
กับอุดมการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสังคม เศรษฐกิจ และเมืองของรัฐนั้นๆ
ในความหมายโดยทั่วไปแล้ว ความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy)
มีความแตกต่างจากความชอบด้วยกฎหมาย (Legality) ตรงที่ความชอบด้วยกฎหมายคือความชอบ
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สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, คาและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ (มูลนิธิฟรีด
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ธรรมในบรรทัดฐานทางปฏิฐาน (Positive Norms) ซึ่งอยู่นอกสภาวะอาเภอจิตของมนุษย์ โดยมนุษย์
ได้สร้างบรรทัดฐานทางปฏิฐานขึ้น ตามกฎแห่งปฏิฐาน (Law of Imputation) บรรทัดฐานดังกล่าว
สามารถถูกสร้างขึ้นโดยบรรทัดฐานที่สูงกว่า และบรรทัดฐานทางปฏิฐานจะมีสมรรถภาพในการบังคับ
ใช้ได้ก็ต่อเมื่อบรรทัดฐานที่สูงกว่ามีกาลังทางกายภาพที่บังคับได้อย่างแท้จริง ในขณะที่สมรรถภาพ
ของบรรทัดฐานที่สูงขึ้นไปย่อมขึ้นตรงต่อกาลังทางกายภาพบังคับได้จริงของบรรทัดฐานที่สูงก ว่าไป
เรื่อยๆจนถึงบรรทัดฐานทางปฏิฐานที่มีสถานะสูงที่สุด นั่นก็คือ บรรทัดฐานพื้นฐาน (Basic Norm)
โดยทั่วไปบรรทัดฐานพื้นฐานมักหมายถึงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่มีค่าเทียบเทียมกับรัฐธรรมนูญ 61
บรรทัดฐานทางปฏิฐานนี้เป็นบรรทัดฐานที่ว่าด้วยระเบียบความประพฤติของมนุษย์ที่ มีลักษณะบังคับ
เนื่องจากสังคมมนุษย์มีความจาเป็นต้องปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ สังคมมนุษย์จึงต้องปรับพฤติกรรม
ของสมาชิกในสังคมด้วยการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายขึ้นมาบังคับและควบคุม โดยให้สมาชิกใน
สังคมเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องต้องกัน ดังนั้น รัฐจึงมีความจาเป็นต้ องใช้ก าลังทางกายภาพ
บังคับให้คนในสังคมเรียนรู้ หรือเข้าใจในบรรทัดฐานทางกฎหมายที่เกิดขึ้น 62 ความชอบธรรมทาง
กฎหมายจึงเป็นความชอบธรรมอันสอดคล้องต้องกันกับหลักการความเป็นเหตุเป็นผลที่ควรจะเป็นใน
ความสัมพันธ์แห่งเงื่อนไขของบรรทัดฐานทางกฎหมายที่เกิดขึ้นนอกเหนือสภาวะจิตของมนุษย์ ใน
ขณะเดียวกันความชอบธรรมทางการเมืองเป็นความชอบธรรมในบรรทัดฐานที่ไม่ใช่บรรทัดฐาน
ทางปฏิฐาน (Positive Norms) หากแต่เป็นความชอบธรรมในบรรทัดฐานทางการเมืองซึ่งมีลักษณะ
เป็นอัตวิสัยที่สามารถประเมินความถูกผิดได้ตามสภาวะอาเภอจิตของมนุษย์แต่ละคนได้ ดังนั้น การ
ประเมินค่าบรรทัดฐานทางการเมืองจึงไม่ใช่เป็นการนาภววิทยาทางกฎหมายเข้ามาเป็นมาตรวัดคุณค่า
แห่งบรรทัดฐานทางการเมืองนั้นๆ 63 ซึ่งแตกต่างจากความชอบธรรมทางกฎหมายที่สามารถประเมิน
คุณค่าของบรรทัดฐานทางกฎหมายได้ด้วยวิธีภววิทยาทางกฎหมายเป็นการเฉพาะเนื่องจากมีความ
เป็นภววิสัยในตัวบรรทัดฐานทางกฎหมายนั้นเอง
ถึงแม้ว่าความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy) จะเป็นคุณค่าที่ยึด
โยงกับบรรทัดฐานทางการเมืองที่มีความเป็นอัตวิสัยในตัวมันเอง แต่บรรทัดฐานพื้นฐาน (Basic
Norms) ซึ่งเป็นที่มาของบรรทัดฐานทางปฏิฐานหรือบรรทัดฐานทางกฎหมายก็ล้วนแล้วแต่มีการบรรจุ
บรรทัดฐานทางการเมืองไว้ในรูปของบรรทัดฐานทางกฎหมาย เราจะเห็นได้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
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อันเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐเสรีประชาธิปไตย โดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมเป็นเรื่อง
ที่ว่าด้วยการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการจัดโครงสร้างของรัฐที่จาต้องสอดคล้องกับ
หลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย โดยหลักเกณฑ์เหล่านี้เมื่อนามาประเมินความหมายทั่วไปย่อมเป็น
เรื่องบรรทัดฐานทางการเมือง อย่างไรก็ตาม หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานและการจัดโครงสร้างองค์กร
ของรัฐที่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตยได้แปลงรูปตนเองจากหลักการเชิงบรรทัดฐาน
ทั่วไปไปอยู่ในบรรทัดฐานทางกฎหมาย ผ่านหลักการปกครองโดยกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่
มีผลผูกพันต่อองค์กรของรัฐในการใช้อานาจของตนเอง 64 ดังนั้น ความชอบธรรมทางการเมืองจึงเป็น
คุณค่าอย่างหนึ ่ง ที่ ส ามารถเข้ามาอยู่ในปริมณฑลของระบบบรรทั ดฐานทางกฎหมายเพื่ อ สร้ า ง
ความชอบธรรมทางกฎหมายให้แก่รัฐในการใช้กาลังทางกายภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของความชอบ
ธรรมทางการเมืองนั้นในทางรูปธรรมได้
2.2.2 ประเภทความชอบธรรมทางการเมือง
Max Weber นักเศรษฐศาสตร์การเมือ งและนักสั งคมวิท ยาชาวเยอรมัน ได้จั ด
ประเภทความชอบธรรมทางการเมืองไว้ในวรรณกรรมทางวิชาการของเขาเรื่อง Wirtschaft und
Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie (Economy and Society. Outline of
Understanding Sociology) โดยเขาได้จาแนกตามแหล่งที่มาในความชอบธรรมของอานาจเป็น 3
ประเภท ประกอบไปด้วย อานาจที่ มีความชอบธรรมมาจากจารีตประเพณี (Traditional authority)
อ านาจที ่ ม ี ค วามชอบธรรมมาจากลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของมนุ ษ ย์ เ ทพประทาน (Charismatic
Authority) และอานาจที่มีความชอบธรรมมาจากความเป็นเหตุเป็นผลและข้อบังคับตามกฎหมาย
(Legal-Rational Authority)
2.2.2.1 อานาจที่มีความชอบธรรมมาจากจารีตประเพณี
อ านาจที ่ ม ี ค วามชอบธรรมมาจากจารี ต ประเพณี (traditional authority) เป็ น
อานาจอันชอบธรรมที่ไม่ได้ตราอยู่ในรูปของกฎเกณฑ์หรือกฎหมายของรัฐสมัยใหม่ ความชอบธรรม
ดังกล่าวเป็นความชอบธรรมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนในสั งคมซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น
อานาจดังกล่าวเป็นอานาจที่มาจากความชอบธรรมตามค่านิยมทางจารีตประเพณีของสังคมนั้นๆ 65
ความสัมพันธ์ตามจารีตประเพณีที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นทางการ อานาจที่มา
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(Ph.D.dissertation University of Toronto 2006) 202-206.
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จากจารีตประเพณีสามารถอยู่ภายใต้การจัดโครงสร้างขององค์กรผู้ใช้อานาจได้ แต่การจัดโครงสร้าง
ดังกล่าวเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรตามกฎระเบียบที่ตั้งอยู่บนความนิยมชมชอบส่วนตัวของผู้ทรง
อานาจเป็นหลัก กล่าวได้ว่ากรอบโครงสร้างแห่งอานาจดังกล่าวไม่ได้มีความชัดเจนแน่นอนแต่อย่าง
ใด66ตัวอย่างของอ านาจที่มาจากจารีตประเพณี เช่น กรณีทายาทของหัวหน้าเผ่ามีอ านาจในการ
ปกครองชุมชนของตน เนื่องจากได้รับช่วงอานาจต่อจากหัวหน้าเผ่าตามจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมา
อย่างยาวนาน หรือในกรณีของยุคกลางเห็นได้จากอ านาจของจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ารับตาแหน่งโดยได้รับการสวมมงกุฎจากพระสันตะปาปา พระองค์ทรงมีความชอบธรรม
ทางจารีตประเพณีในการปกครองอาณาจักรตามค่านิยมของสังคมในช่วงเวลานั้น เป็นต้น
2.2.2.2 อ านาจที ่ ม ีความชอบธรรมมาจากลัก ษณะเฉพาะตั วของมนุ ษย์เ ทพ
ประทาน
อ านาจที ่ ม ี ค วามชอบธรรมมาจากลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของมนุ ษ ย์ เ ทพประทาน
(Charismatic Authority) คืออานาจของผู้นาหรือบุคคลที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติพิเศษอันเป็นที่
ยอมรับนับถือของคนทั่วไป67 คาว่า charisma หมายถึงของขวัญที่ได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้า บุคคลที่
ได้รับของขวัญของพระเจ้าจึงเป็นผู้ที่มีสิ่งพิเศษที่อยู่เหนือคนอื่นๆและชวนให้ผู้ติดตามภายใต้เครือข่าย
ของมนุษย์เทพประทานได้หลงใหล ชื่นชม อย่างบริสุทธิ์ใจในความพิเศษของมนุษย์เทพประทานนี้
อานาจของมนุษย์เทพประทานล้วนมีความอิสระจากกรอบจารีตประเพณีหรือค่านิยมทางสังคมรวมไป
ถึงกรอบทางกฎหมายหรือกรอบเหตุผลนิยมอื่นๆ อานาจของเขาเป็นอานาจในลักษณะที่เป็นอานาจ
แบบปฏิวัติถอนรากถอนโคนที่ไม่คานึงถึงกรอบกฎเกณฑ์ใดๆ 68 อานาจของมนุษย์เทพประทานเป็น
อานาจที่ขึ้นอยู่กับความจงรักษ์ภักดีของเครือข่ายผู้ติดตามมนุษย์เทพประทานนั้นๆ สภาวะการดารง
อยู่ของมนุษย์เทพประทานมีลักษณะเป็นแหล่งที่มาของอานาจเทพประทานและการใช้อานาจของเขา
ก็ไม่จาเป็นต้องอ้างอิงความชอบธรรมจากกฎเกณฑ์อื่นใดนอกจากอานาจภายในของตัวเขาเอง อานาจ
เทพประทานสามารถอยู่ในปริมณฑลด้านการเมืองรวมไปถึงด้านอื่นๆ อาทิ ศาสนา การทหาร วงการ
ศิลปะ วงการกฎหมาย และปริมณฑลอื่นๆอีกมากมาย Weber ได้ยกตัวอย่างผู้นาเทพประทานเพื่อ
การอธิบายถึงความชอบธรรมแห่งอานาจของมนุษย์เทพประทาน เช่น Otto Von Bismarck ซึ่งเป็นผู้
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ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและผู้น าทางการเมืองแห่งจักรวรรดิ เยอรมนีในระหว่าง ปี 1871 ถึง
1890 เขาเป็นผู้มีบารมีทางการเมืองทั้งภายในประเทศและในทางระหว่างประเทศ และเขายังเป็นผู้นา
ทางการทหารที่มีอิทธิพลอย่างมากอันเป็นที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากคนในเครือข่ายทาง
การเมืองของเขา นอกเหนือจากนี้ Weber ยังยกตัวอย่างมนุษย์เทพประทานอื่นๆอีก อาทิ Oliver
Cromwell ผู้น าทางการทหารและทางการเมืองชาวอังกฤษที่เป็น Lord Protector ภายหลังการ
เปลี่ยนระบอบการสมบูรณาญาสิทธิร าชย์ของอังกฤษไปเป็น ระบอบสาธารณรัฐ รวมไปถึง Stefan
George ซึ่งเป็นกวีชาวเยอรมันที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดของเหล่าศิลปินแนว Expressionism ช่วงก่อน
และหลังสงครามโลกครั้งที่ 169
2.2.2.3 อานาจที่มีความชอบธรรมมาจากความเป็นเหตุเป็นผลและข้อบังคับตาม
กฎหมาย
สุดท้ายคือ อานาจที่มีความชอบธรรมที่มาจากความเป็นเหตุเป็นผลและข้อบังคับ
ตามกฎหมาย (Legal-Rational Authority) อานาจดังกล่าวเป็นอานาจที่ได้รับความชอบธรรมมาจาก
ความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality) ที่ได้ถูกกาหนดไว้โดย Instrumental Rationality ซึ่งปรากฏอยู่
ในรูปของกฎหรือกฎเกณฑ์ที่เป็นกรอบว่าด้วยกระบวนการและขั้นตอนวิธีการในการบรรลุถึงเป้าหมาย
ขององค์กรขนาดใหญ่ที่ท าหน้าที่บริหารงานนั้นๆ 70 อานาจดังกล่าวนี้เป็นอานาจที่มีประสิทธิภาพ
เหนืออานาจรูปแบบอื่นเนื่องจากการใช้อานาจจาก Rationality จะต้องมีการคาดคานวณผลได้ผลเสีย
ของการใช้อานาจตามตรรกะในกระบวนการของ Instrumental Rationality เสียก่อน แตกต่างจาก
อานาจที่มีที่มาของความชอบธรรมมาจากจารีตประเพณีที่มีกฎเกณฑ์แต่กฎเกณฑ์ทางจารีตดังกล่าวไม่
มีความชัดเจนแน่นอนและไม่ถูกตีกรอบขั้นตอนวิธีการด้วยความเป็นเหตุเป็นผลและก็แตกต่างจาก
อานาจที่มีที่มาจากความชอบธรรมมาจากลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย์เทพประทานเนื่องจากอานาจ
ในลักษณะดังกล่าวไม่ต้องการกรอบกฎเกณฑ์ใดๆที่สร้างความชอบธรรมแก่การใช้อ านาจของผู้ใช้
อ านาจ หากแต่ม ุ่งเน้นไปที่อ านาจบารมีของผู้ทรงอ านาจที่เป็นทั้งที่มาของกฎเกณฑ์ รวมไปถึง
กระบวนการขั้นตอนของอานาจ โดยปราศจากความเป็นเหตุเป็นผลเช่นกัน ทั้งนี้ บรรทัดฐานทาง
กฎหมายถือว่าเป็น Instrumental Rationality ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะกฎหมายเป็นรูปแบบ
สูงสุดในการจัดการความสัมพันธ์ในกระบวนการขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรขนาดใหญ่
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นั่นก็คือรัฐอย่างมีความเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุด 71 เนื่องจากคนยอมตนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของรัฐที่
เกิดมาจากการทาสัญญาประชาคมระหว่างปัจเจกบุคคลด้วยกันเอง เขาเหล่านั้น ก็ล้วนได้มอบอานาจ
ให้รัฐเป็นผู้ใช้อานาจปกครองคนในสังคมการเมืองโดยความยินยอมของพวกเขาเองแล้ว บรรทัดฐาน
ทางกฎหมายจึ ง เป็ น Instrumental Rationality อั น เป็ น กฎเกณฑ์ ที่ เ กิ ด จากความยิ น ยอมของ
ประชาชนอีกทั้งยัง มีความส าคัญเหนือกว่าอารมณ์ความรู้สึกโดยมีกลไกที่มีความเป็นเหตุเป็นผล
กาหนดวิธีการขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมายของรัฐสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการจัด จ าแนกประเภทความชอบธรรมแห่ ง อ านาจทางการเมือ งของ Max
Weber เราสามารถนาข้อความคิดดังกล่าวมาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการปกครองของรัฐในมิติของ
ประวัติศาสตร์การเมืองได้ กล่าวคือ บทบาทของอานาจที่มีความชอบธรรมมาจากจารีตประเพณีจะ
ปรากฏให้เห็นได้อย่างเด่นชัดในยุคกลางซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการเกิดรัฐสมัยใหม่ กล่าวคือการใช้
อานาจของผู้มีอานาจมักเป็นการใช้อานาจตามข้อเท็จจริงที่อ้างอิงอยู่กับความชอบธรรมทางจารีต
ประเพณีไม่ว่าจะเป็นอ านาจตามกฎเกณฑ์ทางจารีตประเพณีของชนเผ่าแต่ละชนเผ่า เช่น ชนเผ่า
Visigoth ในยุคกลางมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรโบราณเป็นของตนเองโดยมีการกาหนดให้อานาจแก่
กษัตริย์ในการบังคับใช้อานาจของตนเพื่อปกครองชุมชนของพระองค์ อานาจของกษัตริย์เป็นการใช้
อานาจตามกฎของพระเจ้า โดยกษัตริย์ต้องรักษาควบคุมให้คนในสังคมเคารพและปฏิบัติตามกฎของ
พระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน 72 หรือในกรณีของชนเผ่า Frank ที่ครอบครองอาณาจักรโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีกฎเกณฑ์ทางจารีตประเพณีเกี่ยวกับการแบ่งมรดกในการปกครองดินแดนระหว่างโอรส
ของกษัตริย์ด้วยกัน การแบ่งมรดกมีวิธีการแบ่ง คือจะต้องแบ่งให้แก่โอรสของกษัตริย์ Frank ทุกๆคน
อย่างเท่าเทียมกัน73 กล่าวคือการได้มาซึ่งอานาจการปกครองของโอรสของกษัตริย์เหล่านั้นก็มาจาก
ขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีทางสังคมของอาณาจักร Frank เป็นต้น หรือจะเป็นอ านาจที่มี
ความชอบธรรมมาจากจารีตประเพณีตามหลักศาสนา เช่น กรณีของการเข้าสู่ตาแหน่งของจักรพรรดิ
ของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในยุคกลางก็ต้องได้รับความชอบธรรมจากการสวมมงกุฎโดยพระ
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สันตะปาปาผู้เป็นประมุขของฝ่ายศาสนจักรเสียก่อนที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง อ านาจการปกครองของ
จักรพรรดิจึงเป็นอานาจที่ต้องได้รับความชอบธรรมจากกฎเกณฑ์หรือจารี ตประเพณีทางศาสนาที่มี
อิทธิพลอย่างมากในสังคมยุโรปก่อนการเกิดรัฐสมัยใหม่
เมื่อถึงศตวรรษที่ 17 เป็นช่วงเวลาแห่งการเกิดรัฐสมัยใหม่ อิทธิพลของปรัชญา
การเมืองแบบเหตุผลนิยมได้เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ในงานวรรณกรรมเรื่อง Leviathan ของ
Thomas Hobbes ได้แสดงให้ เห็นว่าอ านาจอธิปไตยของรัฐเกิดจากความยินยอมในการตกลงท า
สัญญาร่วมกันของปัจเจกชนกับผู้ปกครอง โดยปัจเจกชนแต่ละคนได้สละสิทธิเกี่ยวกับการปกครอง
บางประการให้กับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองปกป้องสิทธิตามธรรมชาติของปัจเจกชนจากสภาวะ
ธรรมชาติที่ปราศจากความสงบ เต็มไปด้วยความวุ่นวาย และมีแต่การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
ของมนุษย์ ผู้ปกครองในนามของผู้ใช้อานาจรัฐจึงมีอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และทาทุกวิถีทางที่จะทาให้สังคมมนุษย์ไม่กลับไปสู่ภาวะธรรมชาติ 74 ข้อความคิดดังกล่าว
ของ Hobbes เห็นได้ว่าผู้ปกครองที่มีอานาจสมบูรณ์และไม่อาจถูกจากัดได้ ล้วนเกิดจากการตกลง
ยินยอมทาสัญญาของเหล่าปัจเจกชนด้วยกันเองที่สละสิทธิในการปกครองของตนให้แก่ผู้ ปกครอง
ดังนั้น การยอมรับอานาจของผู้ปกครองจึงเป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่ตนเองได้ทาไว้กับผู้ปกครอง
ตั้งแต่ต้น การยอมรับผลของกฎหมายของผู้ปกครองและรัฐจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องปฏิบัติ
ตามสัญญาที่ตนเองได้แสดงเจตนาทาไปแล้วนั่นเอง ดังนั้น หลักคิดเกี่ยวกับอานาจในช่วงเวลาการ
เกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ จึงเป็นการเพ่งพินิจไปที่อานาจของรัฐสมัยใหม่โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ใช้อานาจ
และอ านาจที่เกิดขึ้นมานี้ก็ เป็นอ านาจตามกฎหมายที่มีความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality) อัน
สอดคล้องกับทฤษฎีสัญญาประชาคมที่ประชาชนได้ทาการก่อตั้งรัฐและผู้ปกครองอย่างเสร็จสรรพ
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กฎหมายที่ออกมาในรัฐสมัยใหม่จึงเป็นกฎเกณฑ์ที่มีความชอบธรรมตามความ
เป็นเหตุเป็นผลที่สอดคล้องกับการก่อตั้งรัฐสมัยใหม่ที่ผู้ปกครองได้รับมอบอานาจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
มาจากประชาชนเพื่อปกปักษ์รักษาสิทธิตามธรรมชาติและความสันติสุขของมนุษย์75 ข้อความคิดของ
Hobbes สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทาให้สังคมมีเป้าหมายและมีวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการให้ความเป็นเหตุเป็นผล (Rationalization) ของการใช้อานาจรัฐในกรอบ
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เงื่อนไขทางกฎหมายที่เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐที่มีความเป็นสถาบันขนาดใหญ่ ในการ
สร้างสังคมการเมืองที่ห่างไกลจากสภาวะธรรมชาติ
ส่วนอานาจที่มาจากมนุษย์เทพประทาน (Charismatic Authority) เป็นอานาจที่มี
ความชอบธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะตัวบุคคลของผู้มีบารมีที่เป็นผู้ทรงอานาจเทพประทานในด้าน
นั้นๆ ดังนั้นอานาจที่มีความชอบธรรมมาจากมนุษย์เทพประทานย่อมสามารถเกิดได้ทั้งในสภาวะก่อน
การเกิดรัฐสมัยใหม่และหลังการเกิดรัฐสมัยใหม่ เช่น จักรพรรดิ Charlemagne แห่งอาณาจักรโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าเงื่อนไขมนุษย์เทพประทานตามคานิยามของ Weber พระองค์ได้
ก่อตั้งรูปแบบระบบการปกครองแบบศักดินาสวามิภักดิ์ในยุโรปขึ้นมา เพื่อสร้างความมั่นคงในอานาจ
การปกครองของราชวงศ์ Carolingian อย่างไรก็ตาม ภายหลังการสวรรคตของพระองค์ ระบบ
ดังกล่าวกลับไม่ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับจักรพรรดิ หากแต่เป็นการเพิ่มอานาจให้ขุนนางและ
ศักดินาเจ้าของที่ดินให้มีอานาจทางข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น เราจะเห็นได้ว่าระบบการปกครองแบบศักดิ
นาสวามิภักดิ์สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่น ได้แค่ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้า Charlemagne ได้เพียง
เท่านั้น เนื่องจากพระองค์มีบารมีต่อขุนนางและเหล่าบริวารของพระองค์อย่างมากจนสามารถใช้
อานาจส่วนพระองค์ควบคุมเหล่าขุนนางและบริวารได้76 หรือแม้แต่ภายหลังการเกิดขึ้นของรัฐสมัย
ใหม่สภาวะมนุษย์เทพประทานก็สามารถเกิดขึ้นได้ อาทิ นายกรัฐมนตรีแห่งจักรวรรดิเยอรมนีอย่าง
Otto von Bismarck หรือ จอมเผด็จการอย่าง Adolf Hitler ในช่วงอาณาจักรไรซ์ที่ 3 แห่งเยอรมนี
(Drittes Reich) ก็สามารถถูกนิยามว่าเป็นมนุษย์เทพประทานในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้เช่นกัน อย่างไร
ก็ตาม ในทัศนะของ Weber เขาเห็นว่าอานาจที่มีที่มาของความชอบธรรมจากความเป็นเหตุเป็นผล
(Legal-Rational Authority) เมื ่ อ ถู ก น ามาพิ จารณาในแง่ ของการจั ด องค์ กรของรัฐ แล้ ว อ านาจ
ดังกล่าวย่อมมีสภาวะที่เหนือกว่าการจัดองค์กรตามรูปแบบของอานาจที่มีที่มาของความชอบธรรม
จากจารีตประเพณี และอานาจที่มีที่มาจากลักษณะเฉพาะของมนุษย์เทพประทาน77 เนื่องจากความ
เป็นเหตุเป็นผล (Rationality) ท าให้องค์กรหรือสถาบันขนาดใหญ่มีเป้าหมายและมีวิธีการในการ
ด าเนินงาน รวมไปถึงการใช้อ านาจที่มีความชัดเจนแน่นอน และสามารถคาดคะเนผลของการ
ดาเนินการได้แม่นยากว่าองค์กรภายใต้ความชอบธรรมทางจารีตประเพณีและอานาจของมนุษย์เทพ
ประทาน
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2.2.3 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของการจัดองค์กรของรัฐสมัยใหม่
เมื่อรัฐสมัยใหม่ได้เกิดขึ้น การใช้อานาจของผู้ปกครองถูกทาให้ปรากฏอยู่ในรูปของ
การใช้อานาจรัฐที่ตอบสนองต่ออุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้ระบอบการปกครองของรัฐสมัยใหม่
นั้นๆ โดยในช่วงเริ่มแรกก็คือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้สถาปนา
อานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้แก่รัฐ รัฐผู้ซึ่งเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายได้ใช้อานาจผ่านแนวคิดประโยชน์
สาธารณะ (Common Good) โดยมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงและความเป็นเอกภาพที่ขึ้นอยู่กั บตั ว
ผู้ปกครองแห่งรัฐ ความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality) ถูกนามาใช้ในการให้คาอธิบายเกี่ยวกับการใช้
อ านาจของรัฐ ผ่าน Instrumental Rationality ของรัฐ สมัยใหม่เพื่อให้บรรลุ เป้า ประสงค์ ใ นทาง
อุดมการณ์ของระบอบนั่นก็คือความมั่นคงของตัวกษัตริย์ ความชอบธรรมทางการเมืองของการใช้
อานาจรัฐภายหลังการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่จึงเป็นความชอบธรรมที่ขึ้นอยู่กับระบอบการปกครอง
ของรัฐสมัยใหม่นั้นๆ
อย่ า งไรก็ ด ี เมื ่ อ กล่ า วถึ ง ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตย ( Democratic
Legitimacy) ในที่นี้จึงต้องหมายถึงความชอบธรรมทางการเมืองของการใช้อานาจของรัฐที่สอดคล้อง
กับหลักการในระดับอุดมการณ์แห่งระบอบเสรีประชาธิปไตย ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
สามารถพิ จ ารณาผ่ า นหลั ก การทางกฎหมายนั ่ น ก็ ค ื อ หลั ก ประชาธิ ป ไตย (The Principles of
Democracy) โดยหลักประชาธิปไตยนั้นเป็นหลักการที่ มีรากฐานมาจากปรัชญาแห่งทฤษฎี สัญญา
ประชาคมตามแบบลัทธิเสรีนิยม โดยทฤษฎีสัญญาประชาคมดังกล่าวถูกให้ค าอธิบายโดย JeanJacques Rousseau เขาได้ ส นั บ สนุ น ข้ อ ความคิ ด เกี ่ ย วกั บ การปกครองที ่ ต ้ อ งมี ค วามยึ ด โยงกั บ
ประชาชนผู้ทรงสิทธิตามธรรมชาติ โดยผ่านการสละสิทธิในการปกครองที่สาคัญเพื่อให้ผู้ปกครองเป็น
ผู้ใช้อ านาจให้เป็นไปตามเจตจ านงร่วมกันของปัจเจกชนทั้งหมด เจตจ านงร่วมกันในที่นี้มีความ
แตกต่างจากเจตจ านงเฉพาะรายของปัจเจกบุคคล การใช้อ านาจของรัฐจะต้องสอดคล้องกับการ
ตัดสินใจขององค์กรกลุ่มที่เป็นผู้แสดงเจตจานงร่วมกันของประชาชนทั้งหมด 78 คาอธิบายเกี่ยวกับ
สั ญ ญาประชาคมของ Rousseau ได้ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ หลั ก คิ ด ในการจั ด การปกครองของรั ฐ เสรี
ประชาธิปไตยที่จะต้องมีความสอดคล้องกับประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ข้อความคิด
ของเขาจึงถูกนับได้ว่าเป็นต้นกระแสธารความคิดของการจัดองค์กรของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่จะต้องมี
ความยึดโยงกับประชาชนเป็นสาคัญ
ในขณะที่ Immanuel Kant ก็ได้กล่าวอธิบายข้อความคิดของเขาว่าด้วยการเกิดรัฐ
ผ่านการตีความสัญญาประชาคมเช่นกัน โดยเขากล่าวว่าสัญญาประชาคมที่ ประชาชนทาขึ้นมาเพื่อ
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มอบอานาจให้กับผู้ปกครองให้ไปใช้อานาจเหนือปัจเจกบุคคลในสังคมการเมืองล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจาก
ความรุนแรง (Violence) โดยในสภาวะธรรมชาติก่อนการจัดตั้งสัญญาประชาคมของปัจเจกบุคคลนั้น
มนุษย์ล้วนแล้วแต่มีอ านาจทางศีลธรรม (Moral Authority) โดยตั้งอยู่กับเหตุผล (Reason) ของ
ปัจเจกบุคคลเป็นหลัก โดยเมื่อมีการเกิดขึ้นของรัฐและผู้ปกครองตามสัญญาประชาคมขึ้นมาแล้ว
สถานะของรัฐและผู้ปกครองจึงดารงอยู่ไปเพื่อการบังคับการให้เป็นไปตามอานาจทางศีลธรรมของ
ประชาชนในสังคมการเมืองให้มีผลในทางความเป็นจริง การจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเกิดขึ้นของ
รัฐสมัยใหม่ถูกดาเนินการโดยประชาชนผู้มีเหตุมีผลและทรงอานาจทางศีลธรรม โดยประชาชนจะต้อง
เป็นผู้ให้ความยินยอมแก่รัฐ ให้ดาเนินพันธกิจตามสัญญาประชาคม โดยรัฐต้องมีภาระผูกพันและจ า
ยอมต่อเหตุผลสาธารณะ (Public Reasons) ที่เป็นศีลธรรมทั่วไปของสาธารณชน กฎหมายที่เกิดขึ้น
จากรัฐจะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนโดยองค์กรของรัฐที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชน ใน
มุมมองของ Kant เห็นว่าหากองค์กรของรัฐไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชน รัฐดังกล่าวก็ไม่อาจเป็น
รัฐของประชาชน (Civil State) ได้ หากแต่เป็นได้แค่รัฐอภิชน (Aristocrat State) เพียงเท่านั้น79
นักปรัชญาการเมืองชาวอเมริกันอย่าง John Rawls ก็ได้มีการน าเอาข้อความคิด
ทฤษฎีสัญญาประชาคมแบบ Rousseau ไปพัฒนาต่อโดยการให้คาอธิบายเกี่ยวกับสภาวะธรรมชาติ
ก่อนการเกิดขึ้นของสัญญาประชาคมที่เขาเรียกว่า “สถานะดั้งเดิม” (Original Position)80 ในสถานะ
ดั้งเดิมของสังคมมนุษย์นั้น มนุษย์มีความเท่าเทียมกัน มีเหตุมีผลและมีจุดมุ่งหมายในตัวเอง และ
มนุษย์ก็มีความสามารถที่จะรับรู้ถึงความยุติธรรมได้ ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงทาการเลือกหนทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อพวกเขามากที่สุดและหนทางที่มนุษย์เลือกนี้จะต้องเป็นหนทางที่ทาให้ตัวเองเสียหายน้อย
ที่สุดในเวลาเดียวกัน มนุษย์จึงเลือกหลักการแห่งเสรีภาพที่เท่าเทียมกันมากที่สุด (The Principle of
Greatest Equal Liberty) หลักการดังที่กล่าวไปข้างต้นเป็นหลักการพื้นฐานที่มุ่งสร้างความเป็นไปได้
ของเสรีภาพและความเท่าเทียมของประชาชนภายใต้ระบอบการปกครองของรัฐ ทั้งนี้ ตามทัศนะของ
Rawls เขามองว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
และสิทธิในการเข้าไปด ารงต าแหน่งสาธารณะต่างๆ รวมไปถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
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เสรีภาพทางความคิด สิทธิในทรัพย์สิน และเสรีภาพในการไม่ถูกจับกุมโดยพละการจากรัฐ 81 ดังนั้น
ตามข้อความคิดของ John Rawls รูปแบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยโดยมีองค์กรผู้แทนของ
รัฐที่เชื่อมโยงกับประชาชนตามกรอบคิดของหลักประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครองที่ส่งเสริม
หลักการขั้นพื้นฐานที่สาคัญที่มนุษย์จะต้องเลือกอย่างแน่แท้ เนื่องจากระบอบการปกครองดังกล่าว
เป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีการใช้เหตุผล (Reason) ในการเลือกผู้แทนของตนเข้าไปใช้
อานาจรัฐให้เป็นไปตามเหตุผลสาธารณะ (Public Reason) อันจะนามาซึ่งการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
พลเมืองทุกคน
โดยเมื่อพิจารณาในระบบกฎหมายแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย เราจะเห็นว่ารัฐดังกล่าว
ได้มีการประกันหลักประชาธิป ไตยผ่านตัว บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย เนื่องจากภายใต้สภาวะหลังการเกิดรัฐ สมัยใหม่นั้น ความชอบธรรมทาง
การเมืองตามอุดมคติทางการเมืองใดๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นคุณค่าที่ต้องการความเป็นเหตุเป็นผลทาง
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการใช้อานาจของรัฐรวมไปถึงอานาจในการจัดองค์กรของรัฐให้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ดังนั้น ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอันเป็น
คุณค่าตามอุดมคติทางการเมืองแห่งสังคมเสรีประชาธิปไตยจึงเป็น สิ่งที่แสดงให้เห็นถึง “ความ
ยินยอม” จากประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตย และยังเป็นคุณค่าที่ได้ถูกรับรองด้วยความชอบธรรม
จากความเป็นเหตุเป็นผลตามกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ โดยใน
กรณีของการจัดองค์กรแห่งรัฐ ตามหลักประชาธิปไตยแบบผู้แทนของรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยได้เป็นคุณค่าทางกฎหมายที่บ่งบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่างการจัด
องค์กรของรัฐกับความยินยอมของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยซึ่งแสดงออกผ่านการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยเหล่านั้น ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยจึง
เป็นคุณค่าซึ่งเป็นความชอบธรรมทางการเมืองที่ถูกประกันไว้ในกฎหมายเพื่อให้เกิดผลผูกพันทาง
กฎหมายในการจัดองค์กรของรัฐ เพื่อให้มีความสอดคล้องตามหลักประชาธิปไตยอันจะนามาซึ่งการ
บรรลุเป้าหมายทางการเมืองของระบอบการปกครองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยในท้ายที่สุด
2.2.4. นิติฐานะแห่งความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระบบกฎหมายของรัฐเสรี
ประชาธิปไตย
ภายใต้การจัดองค์กรของรัฐที่มีกฎหมายรับรองความชอบธรรมทางประชาธิปไตยไว้
เป็นที่แน่นอน ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเป็นคุณค่า ซึ่งถูกรับรองผ่านบรรทัดฐานอันเป็น
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แหล่งกาเนิดแห่งความชอบธรรมทางการเมือง (Source of Normativity)82 ที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของ
ระบบบรรทัดฐานทางกฎหมายแห่งรัฐ เสรีประชาธิปไตย โดยความชอบธรรมทางประชาธิป ไตย
ดังกล่าวเป็นคุณค่า ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรของรัฐ โดยเฉพาะในมิติของที่มาของ
องค์กรของรัฐโดยมีความเกี่ยวข้องกับ กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรของรัฐต่างๆ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยยังเป็นคุณค่าที่บ่งชี้ถึงพันธกิจในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรของรัฐ
นั้นๆว่าองค์กรดังกล่าวจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจของตนให้สอดคล้องกับเจตจานงของเจ้าของ
อานาจรัฐนั้นหรือไม่ นอกเหนือจากนี้ ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยยังแสดงให้เห็นถึงความชอบ
ธรรมแห่งกลไกการควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจรัฐภายใต้ระบอบเสรีประชาธิป ไตยอีกด้วย โดยใน
หัวข้อนี้ผู้เขียนจะขออธิบายถึงลักษณะของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระบบกฎหมายของรัฐ
เสรีประชาธิปไตย ดังจะได้อธิบายเป็นสามหัวข้อคือ ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับการคัดเลือก
ผู้ดารงตาแหน่งองค์กรของรัฐ, ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับกลไกการควบคุมตรวจสอบในการ
จัดโครงสร้างองค์กรแห่งรัฐ และความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในฐานะสิ่งสะท้อนถึงผู้ทรงอานาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญ
2.2.4.1 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งองค์กร
ของรัฐ
ในการจัดองค์กรของรัฐ สิ่งสาคัญที่จะต้องนามาพิจารณาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็
คือที่ม าขององค์กรของรัฐ นั้นๆ การคัดเลือกบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรของรัฐ เป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญในการพิจารณาถึงที่มาขององค์กรของรัฐภายใต้ระบบกฎหมายแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย
การคัดเลือกบุคคลผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรของรัฐจะต้องมีความสอดคล้องกับทฤษฎีห่วงโซ่ความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยที่ไม่ขาดสายในมิติของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่ องค์กรและ
บุคคล การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรของรัฐจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกโดยองค์กรที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยเสมอ
เมื่อองค์กรคัดเลือกมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลองค์กรที่ถูกคัดเลือกก็
จะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลโดยถูกส่งต่อมาจากองค์กรที่มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่สูงกว่าและส่งตามมาเรื่อยๆตามสายห่วงโซ่แห่ง
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระบบกฎหมายอันเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ ในแง่ของการ
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คัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรของรัฐ ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเป็นคุณค่าที่มุ่งเน้นเพื่อ
ประกันว่าการใช้อานาจต่างๆ ขององค์กรของรัฐมีพื้ นฐานมาจากประชาชนและดารงอยู่ในลักษณะที่
สามารถเชื่อมโยงไปถึงประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม การจัดองค์กรของรัฐก็จาเป็นต้องคานึงถึงหลักการ
แบ่งแยกอานาจประกอบด้วย เพื่อไม่ให้อานาจของรัฐเข้าไปผูกขาดในองค์กรของรัฐองค์กรใดองค์กร
หนึ่งอันจะสามารถทาให้องค์กรดังกล่าวนั้นมีโอกาสใช้อานาจไปในทางที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนได้
เมื่อพิจารณาถึงการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรของรัฐนั้น เราสามารถจัดจ าแนก
รูปแบบการ คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรของรัฐโดยใช้องค์กรผู้คัดเลือกเป็นเกณฑ์ได้เป็น สี่
รูปแบบหลักๆ 83 ประกอบไปด้วย รูปแบบแรกคื อการคัดเลือกโดยประมุขของรัฐ เช่น กรณีของ
ประธานาธิบดี ประธานาธิบดีมีอานาจแต่งตั้งทูต กงสุล ผู้พิพากษาศาลสูง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
อื่นๆของรัฐได้ซึ่งอานาจดังกล่าวนี้เราจะเห็นได้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา Article 2 Section
384 หรือ ในกรณีของรัฐธรรมนูญแห่ง จักรวรรดิเยอรมัน ค.ศ.1919 (Constitution of the German
Reich 1919) Article 53 ที่ ประธานาธิบดี (Reich President) มีอานาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
(Reich Chancellor) และรัฐมนตรี (Reich Minister)85 ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของจักรวรรดิเยอรมนีใน
ช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการคัดเลือกในรูปแบบดังกล่าวเป็นการคัดเลือก
โดยองค์กรประมุขของรัฐเพียงองค์กรเดียวโดยไม่ได้เกิดจากการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกับองค์กรอื่น
รูปแบบต่อมา คือการคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียว หรือทั้งสภาผู้แทนราษฎรและ
สภาสูงร่วมกันคัดเลือก กรณีสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวเป็นองค์กรในการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรของรัฐ เช่น สภาผู้แทนราษฎรสหพันธรัฐเยอรมนี (Bundestag) มีอ านาจในการคัดเลือก
ผู้ตรวจการกองทัพแห่งรัฐสภา (The Parliamentary Commissioner for the Armed Forces)86
และในกรณีของการที่ทั้งสองสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและสภาสูงเป็นองค์กรผู้คัดเลือก เช่น การ
คั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศเยอรมนี ท ี ่ ก าหนดให้ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและสภาผู้แทนมลรัฐแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้คัดเลือกผู้ดารงตาแหน่ง
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จากรายชื่อที่รัฐบาลแห่งสหพันธ์ รัฐบาลแห่งมลรัฐ พรรคหรือกลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร
(Fraktion) เสนอมา และจากรายชื่อผู้พิพากษาศาลในระดับสหพันธ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมแห่งสหพันธ์เสนอมา87
รูปแบบที่สามคือรูปแบบการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรของรัฐโดยประมุขของรัฐและ
ฝ่ายรัฐสภาร่วมกันทาหน้าที่คัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรของรัฐ ฝ่ายรัฐสภาอาจมีตัวแทนของตน
ในการใช้อานาจแทนรัฐสภาก็ได้ เช่น การคัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส โดยตุลา
การรั ฐ ธรรมนู ญ นั ้ น มาจากการคั ด เลื อ กของประธานาธิ บ ดี 3 คน และมาจากการคั ด เลื อ กของ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา องค์กรละ 3 คน รวมทั้งหมดเป็น 9 คน88เป็นต้น และ
รู ป แบบสุ ด ท้ า ยก็ ค ื อ รู ป แบบการคั ด เลื อ กผู ้ ด ารงต าแหน่ ง ของรั ฐ โดยคณะกรรมการคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการคัดเลือกนี้เป็ นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรของรัฐ
โดยเฉพาะ เช่ น คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ้ พ ิ พ ากษาศาลระดั บ สหพั น ธ์ ข องเยอรมนี
(Richterwahlausschusse) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอานาจคัดสรรผู้ดารงตาแหน่งเป็นผู้พิพากษา
ศาลระดับสหพันธ์ตามรัฐบัญญัติสหพันธ์ ว่าด้วยการคัดเลือกผู้พิพากษาสหพันธ์ โดยคณะกรรมการมี
อานาจคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะเป็นผู้พิพากษาศาลสหพันธ์ให้กับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
ต่อเรื่องดังกล่าว89 เป็นต้น
การคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรของรัฐเป็นกระบวนการในแง่ของที่มาแห่งองค์กรของ
รัฐที่ถูกดาเนินการโดยองค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่สูง
กว่ า อาทิ องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ อย่ า งรั ฐ สภาที่ ม ี ที่ ม าจากการเลื อ กตั ้ ง โดยประชาชน หรื อ
ประธานาธิบดีซ ึ่งเป็นประมุขของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง โดย
ประชาชนเช่นกัน ก็มีอานาจในการคัดเลือกองค์กรของรัฐที่มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ในแง่องค์กรและบุคคลที่ต่ากว่า เช่น คณะรัฐมนตรี หรือตุลาการ เป็นต้น องค์กรผู้คัดเลือกจึงเป็น
องค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่มากกว่าองค์กรผู้ถูกคัดเลือก
นอกเหนือจากนี้ การใช้อานาจคัดเลือกซึ่งเป็นขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายในการทาให้ได้มาซึ่งผู้ดารง
ต าแหน่ ง ในองค์ ก รของรั ฐ เป็ น สิ ่ ง ที ่ ส าคั ญ ที ่ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การส่ ง ผ่ า นความชอบธรรมทาง
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ประชาธิปไตยจากองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกไปยังองค์กรของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้สายสัมพันธ์
ห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระบบกฎหมาย
2.2.4.2 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับกลไกการควบคุมตรวจสอบในการ
จัดองค์กรแห่งรัฐ
จากที่ทราบกันมาแล้วว่าความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเป็นคุณค่าที่อยู่เบื้องหลัง
การจัดโครงสร้างองค์กรของรัฐเสรีประชาธิปไตย เมื่อพิจารณาถึงความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
แง่องค์กรและบุคคลจากที่มาขององค์กรของรัฐทั้งองค์กรกลุ่มและองค์กรเดี่ ยว สิ่งที่เป็นผลพวงทาง
กฎหมายของความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยในลั ก ษณะดั ง กล่ า วก็ ค ื อ “ความพร้ อ มรั บ ผิ ด”
(Accountability) ขององค์กรของรัฐนั้นๆ 90 ความพร้อมรับผิดในที่นี้คือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย
ระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้ถูกตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบสามารถตั้งคาถาม ประเมินผล และมีคาวินิจฉัย
ในการกระทาของผู้ถูกตรวจสอบที่จะต้องมีหน้าที่ในการอธิบายและแสดงเหตุผลในการกระทาหรือ
พฤติกรรมของตนเองต่อผู้ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถนาข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจง
มานั้นมาทาการประเมินและตั ดสินว่าการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้ถูกตรวจสอบมีความถูกต้อง
หรือไม่ อย่างไร และผู้ตรวจสอบก็สามารถมีคาวินิจฉัยที่มีบทลงโทษต่อผู้ถูกตรวจสอบได้ในกรณีที่ผู้
ตรวจสอบเห็นว่าผู้ถูกตรวจสอบกระทาการในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อบรรทัดฐานที่ให้อานาจผู้
ตรวจสอบนั้นดาเนินการตรวจสอบกับองค์กรผู้ถูกตรวจสอบ91
เห็ น ได้ ว ่ า ในการพิ จ ารณาถึ ง ความพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) เราสามารถ
พิจารณาองค์ประกอบสาคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าดังกล่าวแยกย่อยได้เป็น ห้าองค์ประกอบด้วยกันซึ่ง
ประกอบไปด้วย องค์กรที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือองค์กรผู้ถูกตรวจสอบ, ภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบขององค์กรผู้ถูกตรวจสอบในภาวะความพร้อมรับผิดนั้น , องค์กรที่มีหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบการทาหน้าที่ของผู้ถูกตรวจสอบ, สิทธิขององค์กรผู้ถูกตรวจสอบที่จะได้รับคาชี้แจงข้อมูล
และแสดงเหตุผลเกี่ยวกับการใช้อานาจขององค์กรผู้ตรวจสอบและสิทธิขององค์กรผู้ถูกตรวจสอบที่จะ
คัดค้านการใช้อ านาจขององค์กรผู้ตรวจสอบในกรณีที่องค์กรผู้ตรวจสอบไม่ได้ด าเนินการไปตาม
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ขั้นตอนของกฎหมายที่ให้อานาจในเรื่องนั้นๆ 92 ในกรณีที่เป็นองค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล องค์กรผู้ตรวจสอบจะมี อ านาจในการควบคุมตรวจสอบใน
ปริมณฑลของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรในภาวะความพร้อมรับผิดไม่ว่าจะเป็น
อานาจผูกพันหรืออานาจดุลพินิจ ในขณะเดียวกันภาระหน้าที่ตรงนี้เป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่
องค์กรผู้ถูกตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตาม93
โดยองค์กรผู้ถูกตรวจสอบที่เ ป็นองค์กรของรัฐจะมีความพร้อมรับผิดต่อองค์กรผู้
ตรวจสอบที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่สูงกว่า และภาระหน้าที่ในการใช้อานาจขององค์กรผู้
ถูกตรวจสอบก็ต้องอยู่ในขอบข่ายบรรทัดฐานที่กฎหมายได้ให้อานาจไว้ ทั้งนี้ ถ้าหากองค์กรของรัฐ
องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลในระดับ
สูงสุดในห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย โดยทั่วไปแล้วองค์กรดังกล่าวก็จะมีภาระหน้าที่
ภายใต้ขอบข่ายบรรทัดฐานทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ และความรับผิดชอบขององค์กรดังกล่าว
ก็ย่อมไปผูกอยู่กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย โดยในกรณีดังกล่าวประชาชนจะมี อานาจ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวเหล่านั้นผ่านการใช้สิทธิของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เพื่อให้องค์กรของรัฐใช้อานาจให้ถูกต้องสอดคล้องกับเจตจานงของประชาชน
แต่หากจะพิจารณาในมิติของความพร้อมรับผิดต่อองค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลในระดับสูงสุดในห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ด้วยกันเอง เราก็อาจจะต้องไปพิจารณาที่ความรับผิดชอบขององค์กรเหล่านั้นที่ไปผูกอยู่กับบทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจแก่องค์กรระดับสูงแห่งรัฐซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
สถาบันและภารกิจที่มีอานาจในการตรวจสอบองค์กรที่มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
ระดับสูงสุดด้วยกันเองนั้นด้วย ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมานี้มักจะเกิดกับกลไกของการจัดตั้ง
องค์กรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีระบบการควบคุมตรวจสอบซึ่งกันและกันตามหลักการแบ่งแยก
อานาจซึ่งบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญกาหนดอานาจหน้าที่ในขอบข่ายของความพร้อมรับผิดที่ได้รับแรง
หนุนจากความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่สถาบันและภารกิจ ไว้ กรณีดังกล่าวเป็นเหตุผลทาให้
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่สถาบันและภารกิจ สามารถเป็นคุณค่าที่ ได้รับการน ามา
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พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยในแง่ อ งค์ ก รและบุ ค คลของตั ว องค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญด้วยนั่นเอง
2.2.4.3 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในฐานะสิ่งสะท้อนถึงสถานะความเป็น
เจ้าของอานาจอธิปไตยและผู้ทรงอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
เรามักจะพบความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในฐานะคุณค่าซึ่งเป็นกรอบของการ
จัดองค์กรแห่งรัฐในระบบกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยปรากฏอยู่ในรูปการจัดองค์กรที่สอดคล้อง
กับทฤษฎีห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลที่มีการส่งต่อความชอบธรรมทางประชาธิปไตยจากองค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยในระดับที่สูงกว่ามายังองค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับที่
ต่ากว่าหรือจากองค์กรของรัฐที่ มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยโดยตรงมายังองค์กรของรัฐที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยโดยอ้อม ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยจึงเป็นคุณค่าที่บ่งชี้และ
แสดงให้เห็นว่าการใช้อานาจและการดารงอยู่ขององค์กรแห่งรัฐนั้นเป็นการใช้อานาจและการดารงอยู่
ที่ตอบสนองต่อกับเจตจานงของเจ้าของอานาจอธิปไตยนั่นก็คือประชาชน94
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การใช้อ านาจขององค์กรของรัฐ ย่อมจะต้ อ ง
แสวงหาความชอบธรรมทางการเมืองที่ผูกโยงกับเจตจานงของกษัตริย์หรือจักรพรรดิ แต่ในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย การใช้อานาจขององค์กรของรัฐ และการดารง
อยู่ขององค์กรของรัฐล้วนแล้วแต่ เป็นไปตามเจตจานงของประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตย โดยสิ่งที่
บ่งชี้ว่าการใช้อานาจของรัฐ และการดารงอยู่ขององค์กรแห่งรัฐนั้น เป็นไปโดยสอดคล้องกับเจตจานง
ของประชาชนก็คือความชอบธรรมทางประชาธิปไตย โดยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
สถาบันและภารกิจย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรของรัฐกับประชาชนในฐานะผู้
จัดตั้งระบบกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งระบบ ในขณะที่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
แง่ขององค์กรและบุคคลก็ย่อมสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงของการดารงอยู่แห่งองค์กรของรัฐกับ
ประชาชนในฐานะผู้ใช้อ านาจคัดเลือกบุคคลเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรนั้น ๆทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนั้น ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระบบกฎหมายแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยย่อมเป็น
คุณค่าที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งรัฐนั้นๆกับประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยและยัง
เป็นผู้ทรงอานาจสถานปนารัฐธรรมนูญอีกด้วย โดยอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็น รากที่ให้กาเนิด

94

Harry Beran, The Consent Theory of Political Obligation (Croom Helm 1987)

15-16.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

46
ของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กรของรัฐ ทั้งหมด95 เราจะพบความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อได้มีการพิจารณาถึงองค์กรของรัฐตามรัฐธรรมนูญ โดยจะเห็นได้ว่าองค์กรดังกล่าวเหล่านั้น
ย่อมเป็นองค์กรที่ได้รับอ านาจมาจากรัฐธรรมนูญและมีอ านาจตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ การใช้
อ านาจขององค์กรดังกล่าวรวมไปถึงการด ารงอยู่และการจัดองค์กรจึงเป็น คุณค่าที่ ได้รับมาจาก
รัฐธรรมนูญที่ถูกจัดตั้งโดยเจตจานงของประชาชน ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กร
แห่งรัฐจึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงตาแหน่งแห่งที่ของอานาจอธิปไตยและอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
ในระบบกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นๆว่าอานาจสูงสุดว่าด้วยการปกครองแห่งรัฐและอานาจ
ที่ก่อตั้งระบบกฎหมายและระบบการเมืองนั้นอยู่ที่ประชาชนอย่างแท้จริงอันไม่อาจปฏิเสธได้96

95

Markus Patberg, ‘Patberg A Discourse-Theoretical Solution to the Conflict
between Openness and Containment’ (2017) 24 An International Journal of Critical and
Democratic Theory 1, 4.
96 เพิ่งอ้าง 24.
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บทที่ 3
ทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้ง ข้อถกเถียง และความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ
3.1 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
3.1.1 ที ่ ม าเชิ ง ประวั ต ิ ศ าสตร์ ก ฎหมายแห่ ง หลั ก ความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของ
รัฐธรรมนูญ
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเป็นหลักการทางกฎหมายมหาชนที่เป็นผลผลิต
จากการปฏิวัติสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1776 (The American Revolution) กล่าวคือภายหลังจาก
การประกาศอิสรภาพต่อรัฐเจ้าอาณานิคมอย่างประเทศสหราชอาณาจักร รัฐในอาณานิคมของอังกฤษ
ในทวีปอเมริกาเหนือทั้ง 13 รัฐ ได้มีการรวมตัวกันในรูปแบบของสมาพันธรัฐ (Confederation) ใน
ความเป็นสมาพันธรัฐของรัฐอาณานิคมทั้ง 13 แห่งนั้น เป็นการรวมตัวภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีการตกลง
ร่ ว มกั น ของสมาพั น ธรั ฐ ที ่ ถ ู ก เรี ย กว่ า “Articles of Confederation and Perpetual Union”
บทบัญญัติดังกล่าวถูกจัดทาขึ้นใน ปี ค.ศ. 1777 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ระบุถึงอานาจของสมาพันธรัฐ ใน
การดาเนินกิจการต่างๆในนามสมาพันธรัฐที่เป็นเรื่องส่วนรวมของทั้ง 13 รัฐอาณานิคม อย่างไรก็ตาม
ภ า ย ใ ต ้ Articles of Confederation and Perpetual Union ( เ ร ี ย ก โ ด ย ย ่ อ ว ่ า Articles of
Confederation) ก็ยังถือว่าสมาพันธรัฐมีอานาจในการบริหารและการปกครองน้อยมาก เนื่องจาก
การด าเนินกิจการต่างๆในนามสมาพันธรัฐจะต้องได้รับคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์จากรัฐสมาชิก
ทั้งหมด และในการแก้ไขบทบัญญัติดั งกล่าวยังต้องใช้คะแนนเสียง 9 ใน 13 ของจานวนรัฐสมาชิก
นอกเหนือจากนี้ สมาพันธรัฐภายใต้ Articles of Confederation ไม่มีบทบัญญัติส่วนไหนที่ให้อานาจ
แก่สมาพันธรัฐในเรื่องเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การคลัง และการระงับข้อพิพาทเชิงตุลาการใน
ระดับสมาพันธรัฐ อันเป็นอานาจที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการปกครองของรัฐสมัยใหม่
ด้วยเหตุที่สมาพันธรัฐ ภายใต้ Articles of Confederation เป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ
ของทั้ง 13 รัฐ สมาพันธรัฐดังกล่าวจึงมีความอ่อนแอในอานาจส่วนกลางจนไม่อาจจัดการเรื่องราว
ต่างๆได้ ภายหลังสงครามประกาศอิสรภาพสิ้นสุดลงได้มีการทาสัญญาสันติภาพปารีส ในปี ค.ศ.1783
สมาพันธรัฐภายใต้ Articles of Confederation ก็ได้มีการจัดการประชุมผู้แทนของรัฐสมาชิกแห่ง
สมาพันธรัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไข Articles of Confederation ในเรื่องทางการคลังและภาษีอากร เพื่อ
เพิ่มอ านาจส่วนกลางให้กับสมาพันธรัฐมากยิ่งขึ้น แต่การประชุมดังกล่าวกลับมีผลเป็นการจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นแทนที่จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติ มกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของรัฐทั้ง 13
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รัฐ เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการลงนามโดยตัวแทนของรัฐสมาชิกทั้ง 12 รัฐ ประกอบไปด้วย
นิวยอร์ก เพนซิลวาเนีย จอร์เจีย นิวเจอร์ซีย์ นอร์ทแคโรไลนา เวอร์จิเนีย แมสซาชูเซตส์ แมรีแลนด์
เซาท์แคโรไลนา คอนเนกติคัต นิวแฮมป์ เชียร์ และเดลาแวร์ โดยรัฐโรดไอแลนด์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ในการจัดทารัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา การจัดทารัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาดังกล่าวได้สาเร็จลุล่วง
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ.1787 อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้กลับจะมีผลใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อ
รัฐต่างๆได้ให้สัตยาบันโดยมีจานวนอย่างน้อย 9 รัฐ จากทั้งหมด 13 รัฐ จึงมีผลให้รัฐธรรมนูญสามารถ
บังคับใช้กับทุกรัฐได้ ผลปรากฏว่ามีการให้สัตยาบันอยู่ 11 รัฐ โดยรัฐนิวยอร์กไม่ให้สัตยาบัน และรัฐ
โรดไอแลนด์ไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในการจัดทารัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดรัฐนิวยอร์ก
และโรดไอแลนด์ก็ได้มีการให้สัตยาบันในภายหลัง เมื่อปี ค.ศ.1790 การจัดท ารัฐธรรมนูญ ของ
สหรัฐอเมริกาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการจัดทารัฐธรรมนูญครั้งแรกของโลกในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุด
ว่ า ด้ ว ยการประกั น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนและการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก รของรั ฐ เส รี
ประชาธิปไตยในโลกสมัยใหม่1
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญถูกให้ความส าคัญอย่างสูงโดยถูกน าเอามา
ประยุกต์ใช้กับหลักการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ การออกแบบสถาบันทางการเมือง และการถ่วงดุล
ตรวจสอบการใช้อานาจของรัฐขึ้นมาใหม่เพื่อมุ่งเน้นการจากัดอานาจรัฐ การถ่วงดุ ลตรวจสอบการใช้
อานาจของรัฐนั้นมีความสาคัญอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
สิ้นสุดลง เพราะในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐต่างๆในยุโรปต่างประสบพบเจอกับเหตุการณ์
ทางการเมืองที่มีการใช้อ านาจโดยรัฐอ านาจนิยมซึ่งมีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและค วามเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดนี้นาไปสู่การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ในช่วงเวลานั้นอานาจที่
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังกล่าวถูกเชื่อว่ามีที่มาจากการใช้อานาจภายใต้รัฐธรรมนูญโดยรัฐ ตัวอย่างเช่น
รัฐบาลในระบอบการปกครองวิชี (Régime de Vichy) ของฝรั่งเศสซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นจากการลงมติของ
รัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1940 โดยรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้
มอบอานาจการบริหารในสภาวะพิเศษแก่ Philippe Pétain ให้อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดแห่งรัฐ
ฝรั่งเศส (Chef de l'État Français) หรือ รัฐบาลในประเทศเยอรมนีภายใต้ปกครองของพรรคนาซีที่
เกิดจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญไวมาร์โดยรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐที่ได้มีการลงมติมอบอ านาจทางนิติ
บัญญัติให้แก่ฝ่ายบริหารทาให้เยอรมนีตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและ

1

นอร์แบร์โต บ๊อบบิโอ, เสรีนิยมกับประชาธิปไตย (เกษียร เตชะพีระ ผู้แปล, โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ 2558) 39-40.
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ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นจานวนมาก2 ประสบการณ์ดังกล่าวเหล่านี้
นามาซึ่งการตระหนักถึงการใช้อานาจรัฐโดยสถาบันสูงสุดทางการเมืองที่เข้าไปรุกล้า ก้าวก่าย และ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้วยภาพจาดังกล่าวทาให้ช่วงเวลาภายหลังสงครามโลกครั้งที่
2 สิ้นสุดลง ประชาชนในรัฐต่างๆในยุโรปจึงต่างได้มีก ารเรียกร้องให้รัฐกาหนดหลักประกันสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนที่มีความชัดเจนแน่นอนมากยิ่งขึ้นไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐ ธรรมนูญ ทั้งนี้
วัฒนธรรมทางกฎหมายดังกล่าวได้มีการแพร่หลายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ในกลุ่มรัฐเสรีประชาธิปไตยใน
ภาคพื้นยุโรป แต่ยังรวมไปถึงภูมิภาคต่างๆทั่ วโลก ปรากฏการณ์ทางสังคมวิทยาการเมืองดังกล่าวทา
ให้หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกลายเป็นหลักการทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับ
และให้ความสาคัญอย่างมากในฐานะหลักการอันสาคัญในการจากัดอานาจรัฐไม่ให้รัฐใช้อานาจเกิน
ขอบเขตที่ถูกประกันไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งในมิติข องการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและมิติของการจัด
องค์กรของรัฐ
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดทารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศใช้
บังคับในปี ค.ศ.1787 นั้นได้ก่อเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองและทางกฎหมายแบบใหม่ของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยขึ้นมา โดยรัฐภายใต้วัฒนธรรมดังกล่าวได้มีการสร้างระบบกฎหมายที่มีรัฐธรรมนูญเป็น
ลายลักอักษรในฐานะกฎหมายสูงสุดอันมีผลผูกพันกับการจัดองค์กรของรัฐและมีผลผูกพันให้รัฐ
จะต้องใช้อานาจให้สอดคล้อ งกับรัฐธรรมนูญ3 วัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายหลังการ
ปฏิวัติสหรัฐอเมริกาและเป็นผลผลิตของการปฏิวัติประชาธิปไตย (Democratic Revolution) ที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 18 ก่อให้เกิดการจัดทารัฐธรรมนูญลายลัก ษณ์อักษรขึ้นในรัฐเสรีประชาธิปไตย
สมัยใหม่ในฐานะกฎหมายที่มีค่าบังคับสูงสุดของระบบกฎหมายแห่งรัฐนั้นๆ ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอีกระลอกท่ามกลางบรรยากาศของสังคมโลกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง4 โดยมีกระแสแห่งการจัดทารัฐธรรมนูญในหมู่รัฐเสรีประชาธิปไตยเพื่อ
เป็นหลักกฎหมายสูงสุดที่มีวัตถุประสงค์ในการจ ากัดอ านาจรัฐและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนโดยตรง ในมิติการมองแห่งวัฒนธรรมข้างต้น รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นผลพวงจากการใช้อานาจ

2

บรรเจิด สิงคะเนติ , แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมือง
(สานักพิมพ์วิญญูชน 2563) 13.
3 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2, สานักพิมพ์วิญญู
ชน 2560) 25.
4 อานนท์ มาเม้า, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ (โครงการตาราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558) 29.
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สถาปนารัฐธรรมนูญของผู้ทรงอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญในการก่อตั้งระบบกฎหมายและระบบ
การเมืองแบบใหม่ที่ยืนยันถึงการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการจัดโครงสร้างองค์กร
ของรัฐที่จะต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชนในฐานะผู้ทรงอานาจอธิปไตยของรัฐ
3.1.2 ข้อความคิดว่าด้วยหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและอยู่ในฐานะที่เป็นระเบียบพื้นฐานอันว่าด้วยการ
ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการจัดโครงสร้างองค์กรของรัฐ สภาพของความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้แสดงผ่ านหลักการทางกฎหมายว่าด้วย “หลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ” (Supremacy of the Constitution) ความหมายของหลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ ก็คือ หลักการที่เป็นการยืนยันให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่อยู่ในลาดับศักดิ์
สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐสมัยใหม่ กล่ าวคือ หากมีกรณีขัดหรือแย้งกันระหว่างกฎหมายกับ
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญย่อมอยู่ในฐานะกฎหมายที่มาก่อนเสมอ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้กฎหมายที่ขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีผลเป็นโมฆะหรือมีผลให้กฎหมายนั้นไม่อาจใช้บังคับได้แล้วแต่
เงื่อนไขทางกฎหมายของรัฐนั้นๆว่าจะกาหนดไว้เป็นอย่างไร นอกเหนือจากนี้ หลักความเป็นสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญก่อให้เกิดความผูกพัน (Liability) ของรัฐธรรมนูญที่สัมพันธ์กับบทบัญญัติของกฎหมาย
ต่างๆในลาดับศักดิ์ที่ต่ากว่าเพื่อให้กฎหมายเหล่านั้นสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ
นั้นๆอย่างแท้จริง5
Rainer Wahl นักทฤษฎีกฎหมายชาวเยอรมันได้กล่าวถึงหลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญว่าหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ ธรรมนูญ เป็นหลักการที่ท าให้เกิ ด
ความสัมพันธ์ขององค์กรแห่งรัฐและภาระหน้าที่ขององค์กรแห่งรัฐที่จะต้องสอดคล้องต้องกันในรูป
อานาจทางกฎหมาย6 เมื่อพิจารณาผ่านกรอบทฤษฎีปรัชญากฎหมายของ Hans Kelsen เราจะเห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่มีบรรทัดฐานทางกฎหมายซึ่งมีลาดับศักดิ์ที่ต่ากว่า
จะต้องมีความสอดคล้องและได้รับอานาจจากบรรทัดฐานทางกฎหมายที่สูงกว่า และท้ายที่สุดบรรทัด
ฐานทางกฎหมายทั้งหมดก็จะต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานพื้นฐาน (Grundgesetz) รัฐธรรมนูญใน
ฐานะกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์สูงสุดในรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงมีผลทางกฎหมายที่ผูกพันต่อบรรทัดฐาน
ทางกฎหมายในลาดับศักดิ์ที่ ต่ากว่า ทั้งนี้ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญยังก่อให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์กรของรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายให้จะต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญทั้ง
ในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายและในแง่ของการจัดองค์กรของรัฐ โดยเฉพาะการจัดองค์กรของรัฐ

5

บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงอรรถ 3) 26.
6 เพิ่งอ้าง 27.
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จะต้องมีกฎหมายให้อานาจในการจัดองค์กรหรือจัดตั้งองค์กรของรัฐนั้นๆ และหากองค์กรดังกล่าวเป็น
องค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรนั้นย่อมจะต้องใช้อานาจที่รัฐธรรมนูญนั้นให้มา (Pouvoir Constitué)
โดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญจะใช้อานาจภายใต้กรอบที่รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดได้กาหนดไว้
เพียงเท่านั้น ในขณะที่องค์กรของรัฐโดยทั่วไปมักเป็นองค์กรที่ได้รับอานาจมาจากกฎหมายลาดับศักดิ์
ที่ต่ากว่ารัฐธรรมนูญ องค์กรดังกล่าวก็จะต้องใช้อานาจให้สอดคล้องกับกรอบของกฎหมายที่ให้อานาจ
นั้น โดยกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน
3.1.3 การควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายโดยองค์ ก รควบคุ ม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากภายใต้กฎเกณฑ์สูงสุดแห่งระบบกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยมีหลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้ กับ
โครงสร้างระบบกฎหมายทั้งหมด สิ่งสาคัญที่สามารถทาให้หลักการดังกล่าวมีผลได้ในทางปฏิบัติก็คือ
การจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในกฎหมายแห่งรัฐ โดยเฉพาะกฎหมายของฝ่ายนิติ
บัญญัติซึ่งเป็นผลผลิตแห่งการกระท าในทางนิติบัญญัติ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญใน
กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นก็เพื่อให้การใช้อานาจของฝ่ายนิติบัญญัติสอดคล้องกับการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและหลักการพื้นฐานที่สาคัญแห่งรัฐ เสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
โดยทั่วไปเราสามารถจัดจาแนกการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้เป็น 3 ลักษณะ
ได้แก่ องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรระดับสูงทางการเมือง, องค์กรควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรตุลาการ และองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ไม่
อาจจัดจาแนกได้ว่าเป็นองค์กรระดับสูงทางการเมืองหรือองค์กรตุลาการ
องค์กรควบคุม ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรระดับสูงทางการเมืองนั้น
หมายถึงองค์กรสูงสุดตามรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรฝ่ายบริหารหรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ โดยระบบ
ดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้องค์กรฝ่ายบริหารหรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีอานาจโดยตรงในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดั งเช่น สภาผู้แทนมลรัฐในจักรวรรดิ (Bundesrat) ในรัฐธรรมนูญแห่ง
จักรวรรดิเยอรมนี ค.ศ.1871 มีอานาจในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในรูปของ
อ านาจชี ้ ข าดข้อ พิ พาทเกี ่ย วกับ ความขั ด แย้ง ระหว่ า งมลรัฐ และจั ก รวรรดิ 7 หรื อ องค์ ก รควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสยาม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ.2475 ก็ได้มีการก าหนดให้รัฐสภามีอ านาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

7

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , ‘รัฐธรรมนูญบิสมาร์ค’ (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563) 33.
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กฎหมายได้8 เป็นต้น ส่วนองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรตุลาการเป็นรูปแบบที่
รัฐเสรีประชาธิปไตยส่วนใหญ่ยึดถือกัน ในรัฐที่ใ ช้รูปแบบองค์กรตุลาการเป็นองค์กรควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญมักมีมิติการมองต่อองค์กรตุลาการว่าศาลสามารถเป็นองค์กรที่ก่อให้เกิดความมั่นคง
ต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจากศาลหรือองค์กรตุลาการเป็นองค์กรที่มี
ความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระทั้ง ในการจัดโครงสร้างองค์กรและการใช้อานาจตุลาการ ดังนั้น
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้องค์กรตุลาการเป็นองค์กรที่มีอานาจควบคุมตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญมากกว่าองค์กรอื่นใดในระบบการจัดองค์กรแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย9 ซึ่งในประเด็นนี้
จะได้อธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไปในบทนี้
นอกเหนือจากนี้ ยังมีรูปแบบที่แตกต่างจากนี้ไปอีก นั่นก็คือรูปแบบองค์กรควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญที่ไม่อาจจัดจาแนกได้ว่าเป็นองค์กรระดับสูงทางการเมือ งและองค์กรตุลาการ รูปแบบ
องค์ ก รควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วอาจจะอยู ่ ใ นรู ป ขอ งสภาที ่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการตรวจสอบรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการสามัญประจ าสภา แล้วแต่กรณี เช่น ใน
สหภาพโซเวียตมีคณะกรรมการตรวจสอบรัฐธรรมนูญซึ่งจัดตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ.1989 มีอานาจควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หากแต่ในทางปฏิบัติองค์กรดังกล่าวกลับมีอานาจที่
จากัด10 และในจีนก็มีคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาผู้แทนประชาชนแห่งสาธารณประชาชนจีน
เป็ น องค์ ก รควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนูญ ตามนัย แห่ ง ระบอบการปกครองแบบสั ง คมนิยม
ประชาธิปไตย11 เป็นต้น
3.2 ทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
เนื่องจากระบบกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญอยู่ในสถานะกฎหมายสูงสุด
บนยอดแห่งพี ระมิดของล าดับศักดิ์กฎหมายทั้งปวง ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้รัฐ เสรี
ประชาธิปไตยจะต้องมีการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจากการใช้อานาจของรัฐไม่
ว่าจะเป็นอ านาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร หรืออานาจตุลาการ โดยหากไม่มีการจัดตั้งองค์กรที่มี

8

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 มาตรา 62
9 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงอรรถ 3) 32.
10 ปัญญา อุดชาชน, ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่ (สานักพิมพ์วิญญู
ชน 2562) 33.
11 เพิ่งอ้าง 56-57.
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อานาจควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว คุณค่าของหลัก “ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ” ก็ไม่อาจเกิดขึ้นในระบบกฎหมายแห่งรัฐนั้นได้ ดังทัศนะของ Franz-Joseph Peine
ที่มีต่อหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เขาเห็นว่ารัฐมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งองค์กร
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยองค์กรที่ถูกจัดตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นองค์กรตุลาการ โดย
องค์กรตุลาการจะต้องมี “สิทธิในการตรวจสอบขององค์กรตุลาการ” ทั้งนี้ คาวินิจฉัยอันเป็นผลผลิต
จากการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขององค์กรตุลาการจะต้องได้รับการประกันไว้โดยกฎหมาย
ซึ่งทาให้คาวินิจฉัยนั้นต้องมีผลผูกพันกับองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ และ
การใช้อ านาจขององค์กรตุลาการดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับจากองค์กรสูงสุดทางการเมือง
ทั้งหมด12 อย่างไรก็ดี การให้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแก่ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะ
องค์กรฝ่ายตุลาการก็เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมกันมากของเหล่ารัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายใน
การดาเนินการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปขององค์กรฝ่ายตุลาการนับตั้งแต่
ต้นศตวรรษที่ 20 มาจนถึงปัจจุบัน
เพื่อสร้างความเข้าใจในมิติทางทฤษฎีของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรพิทักษ์
รัฐธรรมนูญในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะขอแบ่งหัวข้ออธิบายเพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทาความเข้าใจประวัติศาสตร์ทาง
ข้อความคิดและรากฐานทางทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งองค์ กรตุลาการที่อยู่ในฐานะองค์กรที่มีอานาจ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันจะแบ่งหัวข้ออธิบายเป็น หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลา
การ, ทฤษฎีว่าด้วยการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ : รากฐานรูปแบบองค์กร
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบอเมริกัน , ทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในฐานะ
องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : ผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญตามรากฐานทฤษฎีการจัดตั้งองค์กร
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรีย และข้อโต้แย้งทางทฤษฎีต่อข้อความคิดสถานะผู้
พิทักษ์รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
3.2.1 หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ
เหตุผลสาคัญที่สนับสนุนการหยิบยกองค์กรตุลาการให้มีสถานะเป็นองค์กรควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นการมีสถานะขององค์กรตุลาการที่จะต้องดารงตนอยู่
ภายใต้กรอบของหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ เนื่องด้วยหลักความเป็นอิสระขององค์กร
ตุลาการเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย และเป็นคุณค่าแห่งหลักนิติรัฐในการจัด
องค์กรตุลาการ หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการเป็นหลัก ประกันในการดาเนินการพิจารณา

12

บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงอรรถ 3) 29.
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พิพากษาอรรถคดีขององค์กรตุลาการซึ่งองค์กรตุลาการนั้นจะต้องดาเนินการตัดสินไปตามกฎหมายที่
ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม13 โดยรัฐเสรีประชาธิปไตยจะต้องมี
หน้าที่จัดหาทรัพยากรที่เพียงพอแก่องค์กรตุลาการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้ ผู้พิพากษาแห่งองค์กรตุลาการจะต้องมีหลักประกันความ
อิสระในเชิงบุคคล ประกอบไปด้วย การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่จะต้องเกิดจากองค์กรบริหารบุคคล
ขององค์กรตุลาการเอง การประกันเงื่อนไขการด ารงต าแหน่งรวมไปถึงการเลื่อนต าแหน่งของผู้
พิพากษาที่จะได้รับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่แน่นอน และการพิพากษาที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิขั้นพื้นฐานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อานาจโดยอยู่ในเงื่อนไขที่ผู้พิพากษาผู้ รับผิดชอบใน
คดีนั้นจะต้องไม่มีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม ไร้ความสามารถ และเป็นผู้กระทาความผิดตามกฎหมาย
อาญา14
ทั้งนี้ เมื่อมีการประกันหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาแล้ว โดยผลแห่งหลักการ
ดังกล่าวนามาซึ่งการประกันคุณค่าทางกฎหมายอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ “หลักความเป็นกลางของ
องค์กรตุลาการ” หลักความเป็นกลางขององค์กรตุลาการเป็นหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติซึ่ง
เกิ ด ขึ ้ น เพื ่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ขั ้ น พื ้ น ฐานของคู ่ ค วามที ่ ม ุ ่ ง ประกั น หลั ก การที ่ เ ฉพาะเจาะจงไปที่
กระบวนการพิจารณาคดีขององค์กรตุลาการเป็นหลัก หลักความเป็นกลางมีความสาคัญในลักษณะที่
เป็นห้ามล้อของการใช้ความรู้สึกของผู้พิ พากษาในการใช้อ านาจพิจารณาวินิจฉัยอรรถคดี โดยผู้
พิพากษาจะต้องไม่มีอคติ ความรัก ความโลภ ความโกรธและความหลง ในการดาเนินการในฐานะ
องค์กรตุลาการ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อสร้างความยุติธรรมให้แก่คู่ความในกระบวนการพิจารณา และ
เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรตุลาการต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยไปอีกทาง
หนึ่ง ทั้งนี้ มักจะมีการประกันหลักการที่มีความเป็นรูปธรรมเพื่อมาเสริมสร้างให้หลักความเป็นกลาง
ของผู้พิพากษาให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลในมิติทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น หลักการ
ดังกล่าวในที่นี้ก็คือ “หลักผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีใดต้องไม่มีส่วนได้เสียในคดีนั้น ”15 โดยส่วนได้เสีย
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หยุด แสงอุทัย, คาอธิบายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2475-95 (สานักพิมพ์ชูสิน 2495)

296-297.
14

หยุด แสงอุทัย, ‘ประชาธิปไตยกับนิติรัฐ ’ ใน เอกบุญ วงศส์วัสดิ์กุล (บรรณาธิการ) นิติรัฐ
นิติธรรม (โครงการตาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553) 5-6.
15 ธีระ สุธีวรางกูร, ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน (โครงการ
ตาราและเอกสารประกอบการสอน นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563) 29.
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ของผู้พิพากษาตามหลักการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากสถานะความสัมพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับคู่ความในคดี
นั้น เช่น เกี่ยวข้องเป็นสามี ภริยา หรือญาติของผู้พิพากษานั้นเอง หรือเป็นคดีที่ตนเองเคยเป็นผู้แทน
โดยชอบธรรมของคู่ความหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาก่อน ก็ล้วนอยู่ในสถานะของผู้มีส่วนได้เสียใน
คดีนั้นตามหลักการข้างต้น
หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการย่อมมีความสัมพันธ์กับหลักความเป็นกลาง
ขององค์กรตุลาการอย่างเห็นได้ชัด จนสามารถกล่าวได้ว่าหลักความเป็นกลางนั้ นเป็นหนึ่งในหลักการ
ที่สาคัญของหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการเลยก็ว่าได้ โดยหากมีการจัดตั้งหลักความเป็น
อิสระขององค์กรตุลาการขึ้นมาย่อมต้องก่อให้เกิดหลักความเป็นกลางขององค์กรตุลาการในการใช้
อ านาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและอ านาจในการตีความกฎหมายที่ปราศจากอคติ อย่างไม่อาจ
ปฏิเสธได้ ดังนั้น ภายใต้ระบบการจัดองค์กรแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีหลักนิติรัฐเป็นหลักการสาคัญ
การดารงอยู่ขององค์กรตุลาการที่มีการประกันหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการเป็นกรอบอย่าง
กว้างให้กับการจัดองค์กรขององค์กรตุลาการย่อมไม่อาจขาดหลักความเป็ นกลางขององค์กรตุลาการ
ไปได้เนื่องจากหากมีแต่หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการแต่ไม่มีหลักความเป็นกลางขององค์กร
ตุลาการก็อาจจะเกิดปัญหาการใช้อานาจโดยมิชอบขององค์กรตุลาการได้นั่นเอง
3.2.2 ทฤษฎีว่าด้วยการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ :
รากฐานรูปแบบองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลการในระบบอเมริกัน
เนื่องจากองค์กรตุลาการมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากองค์กรสูงสุดแห่งรัฐองค์กร
อื่น โดยองค์กรตุลาการมีการใช้อานาจตุลาการที่มีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางมากกว่าองค์กร
นิติบัญญัติและองค์กรบริหาร โดยความเป็นอิสระแห่งองค์กรตุลาการที่กล่าวมานี้เป็ นคุณค่าที่เป็น
กรอบอั น ครอบคลุม ไปถึ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บ ั ต ิ การขององค์ ก รตุล าการในทุก มิ ต ิ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการองค์กรและหลักเกณฑ์การใช้อ านาจแห่งองค์กรตุลาการซึ่งการ
ดาเนินการเหล่านี้ล้วนอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมของตุลาการที่ถูกกาหนดขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์ใน
การจัดองค์ของตุลาการแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย 16 ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้จึงทาให้องค์กรตุลาการมัก
ได้รับความนิยมจากรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่ในการจัดตั้งองค์กรตุลาการให้อยู่ ในฐานะองค์กร
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงต้นน้าของกระแสธารทางข้อความคิดว่า
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ด้วยการยอมรับการใช้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการแล้ว เราจะพบว่า
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐเสรีประชาธิปไตย
ต้นแบบของการจัดองค์กรของรัฐและสถาบันการเมืองของรัฐเสรีประชาธิป ไตยอื่นๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่
ปลายศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความจาเป็นต้องทาการศึกษาข้อความคิดทาง
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรตุลาการในฐานะองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของระบบ
ความคิดในทฤษฎีการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งได้เป็นแม่แบบ
ของการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐอื่นๆอีกไม่น้อยตามมาในภายหลัง ดังนั้น
เพื่อท าความเข้าใจต่อทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรตุลาการให้เป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ในระบบอเมริ ก ั น ผู ้ เ ขี ย นได้ แ บ่ ง หั ว ข้ อ ย่ อ ยออกเป็ น ส องหั ว ข้ อ ประกอบไปด้ ว ย
ประวัติศาสตร์กฎหมายว่าด้วยองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมาย
แห่งสหรัฐอเมริกา และรูปแบบอานาจการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการใน
ระบบอเมริกัน
3.2.2.1 ประวัติศาสตร์กฎหมายว่าด้วยองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา
จากที่ทราบกันมาแล้วว่าหลักคิดของการจัดท ารัฐธรรมนูญ ลายลักษณ์อักษรและ
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเป็นผลผลิตเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองของการปฏิวัติ
ประชาธิปไตยในปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งริเริ่มครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกา โดยในช่วงเวลาการยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐอเมริกานั้นมีประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่ว่าหากกฎหมายที่ออกมา
โดยการใช้อานาจทางนิติบัญญัติขององค์กรนิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐหรือโดยองค์กรนิติบัญญัติแห่งมล
รัฐได้มีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของสหรัฐอเมริกาแล้วนั้น จะมีองค์ กรใดที่
มีอ านาจควบคุมกฎหมายเหล่านั้นไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ และจะด าเนินการจัดตั้งองค์กรควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปแบบองค์กรในลักษณะแบบไหน อย่างไร ต่อปัญหาเรื่องนี้ ได้มีการ
เสนอให้ม ีการจัดตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบกฎหมายไม่ให้ขัดกับรัฐ ธรรมนูญ ” (Council of
Revision) เป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก่อนการประกาศใช้ แนวคิด
ดังกล่าวถูกเสนอในช่วงเวลาของการจัดทารัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา โดย John Randolph17 เขา
เสนอว่าคณะกรรมการตรวจสอบกฎหมายไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญนี้ มีประธานาธิบดีและผู้พิพากษา
ของสหพันธรัฐเป็นองค์คณะ คณะกรรมการตรวจสอบกฎหมายไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรที่มี
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อ านาจควบคุม ความชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญ ของกฎหมายในรู ปของการใช้อ านาจวี โต้ ( Veto) ต่อ
กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะถูกประกาศใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ งสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1787 เราจะเห็นได้ว่าไม่มีบทบัญญัติมาตราไหนให้
อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแก่คณะกรรมการตรวจสอบกฎหมายไม่ให้ขัด
กับรัฐธรรมนูญตามที่ Randolph ได้เสนอไว้แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ในปี ค.ศ.1803 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อข้อ
ความคิดเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองค์กรตุลาการเป็นอย่างมาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในคดีซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม คดี Marbury v. Madison (1803) ซึ่งเป็น
ครั้งแรกที่ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในระดับ
สหพันธรัฐ โดยที่มาที่ไปแห่งคดีดังกล่าวมีมูลเหตุมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ปี ค.ศ.180 0 ซึ่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 3 นับตั้งแต่การก่อตั้งประเทศ
สหรัฐอเมริกาขึ้นมา โดยประธานาธิบดี John Adams ผู้เข้าแข่งขันสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีใน
ครั้งดังกล่าว ได้พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้แก่ Thomas Jefferson ขณะในช่วงระยะเวลาระหว่างที่
Jefferson ยังไม่ได้เข้ารับตาแหน่งตามกฎหมาย ประธานาธิบดี John Adams ในฐานะประธานาธิบดี
รักษาการเพื่อรอการรับต าแหน่งประธานาธิบ ดีของ Thomas Jefferson ได้ใช้อ านาจของตนตาม
กฎหมายเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งผู้พิพากษาของศาลชั้นต้นในมลรัฐโคลัมเบีย 42 คน การใช้
อานาจแต่งตั้งดังกล่าวเป็นการดาเนินการอย่างเร่งด่วน ก่อนการเข้ารับตาแหน่งของ Jefferson เพียง
วันเดียว ปรากฏว่าตามหลักกฎหมายของสหรั ฐอเมริกาในขณะนั้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้พิพากษา
จะต้องให้ประธานาธิบดีต้องดาเนินการตามแบบพิธีการแต่งตั้งโดยการลงนามจากประธานาธิบดีและมี
การส่งมอบตราสารแต่งตั้งแก่ผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
การใช้อานาจแต่งตั้งดังกล่าวจึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย18
ทั้งนี้ ปรากฏว่าหลังจากที่ประธานาธิบดี John Adams ลงนามในเอกสารตราแต่งตั้ง
เรียบร้อย เขาไม่สามารถนาตราสารแต่งตั้งส่งมอบให้กับผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนได้ ทาให้ผู้
พิพากษาผู้ที่ไม่ได้รับตราสารแต่งตั้งจึงไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาตามกฎหมายเนื่องจากผลจาก
การแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีไม่สมบูรณ์ โดยในวันรุ่งขึ้น Thomas Jefferson ก็ได้เข้ารับตาแหน่งเป็น
ประธานาธิบดีคนที่ 3 แห่งสหรัฐอเมริกา และ Jefferson ก็ได้ปฏิเสธการส่งมอบตราสารแต่งตั้งให้แก่
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ผู้พิพากษาที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งในกรณีดังกล่าว ทาให้ William Marbury ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาได้ทาการฟ้อง James Madison รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ในรัฐบาลของประธานาธิบดี Thomas Jefferson ต่อศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา (The Supreme
Court of The United States) ให้ออกคาสั่งแก่ James Madison ให้ส่งมอบตราสารแต่งตั้งให้แก่
ตน
ในคดีดังกล่าวศาลได้มีการตั้งประเด็นไว้สามประเด็นด้วยกัน ประกอบไปด้วย
ประเด็นแรก William Marbury มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งในเอกสารแต่งตั้งผู้พิพากษาหรือไม่
ประเด็นต่อมา ถ้าหาก William Marbury มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งในเอกสารแต่งตั้งผู้พิพากษา
และเกิดความเสียหายจากการไม่ส่งมอบตราสารแต่งตั้งให้แก่ตน ศาลมีอานาจเข้าไปตรวจสอบการ
กระทาของรัฐในการส่งตราสารแต่งตั้งแก่ Marbury ได้หรือไม่ และประเด็นสุดท้าย หากศาลมีอานาจ
เข้าไปตรวจสอบการกระท าของรัฐ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้อ งคดีแล้ว ศาลสูงสุดแห่ง
สหรัฐอเมริกามีอานาจบังคับเพื่อเยียวยาความเสียหายดังกล่าวนั้นได้หรือไม่ ต่อประเด็นแรกนั้น ศาล
สูงสุดได้วินิจฉั ยว่า William Marbury มีสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งในเอกสารแต่งตั้งผู้พิพากษา
เนื่องจาก ประธานาธิบดี John Adams ลงนามแล้วมีการปิดผนึกตราสารเสร็จเรียบร้อย แม้ว่าจะยัง
ไม่ได้ส่งมอบแก่ William Marbury ก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ทาให้กระบวนการแต่งตั้งขาดความสมบูรณ์
ไปในทางกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทาให้ในประเด็นที่สองของคดีดังกล่าว ศาลจึงได้วินิจฉัยต่อว่า
William Marbury เป็นผู้มีสิทธิและเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิจากการปฏิเสธการส่งมอบตราสารแต่งตั้ง
ผู้พิพากษา ดังนั้น เขาจะต้องได้รับการเยียวยาความเสียหายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ศาลได้อธิบาย
ต่อไปว่าในการปฏิเสธไม่ส่งมอบตราสารแต่งตั้งนั้นเป็นการกระทาประเภทใด เนื่องจากว่าหากเป็นการ
กระทาที่เป็นการใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญได้กาหนดดุลยพินิจให้องค์กรฝ่ายบริหาร
นั้นตัดสินใจ การกระทาดังกล่าวย่อมเป็นการกระทาทางการเมืองซึ่งศาลไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้
โดยในคดีดังกล่าวศาลสูงสุดเห็นว่าการส่งมอบตราสารแต่งตั้งผู้พิพากษาไม่ใช่การกระทาทางการเมือง
หากแต่เป็นขั้นตอนที่กฎหมายในระดับที่ต ่ากว่ารัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ ศาลจึงมีอ านาจเข้าไป
ตรวจสอบในการกระทาของรัฐดังกล่าวนั้นได้
และในประเด็นสุด ท้ายคือประเด็นที่สามซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุด
สื บ เนื ่ อ งจาก William Marbury ได้ ท าการฟ้ อ งศาลสู ง สุ ด โดยเขาขอให้ ศ าลสู ง สุ ด ออก Writ of
Mandamus ซึ่งเป็นการออกหมายสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม Judiciary Act 1789
เพื่อให้ James Madison ส่งมอบตราสารแต่งตั้งให้แก่ตน โดยในกฎหมาย Judiciary Act 1789 ได้
เปิ ด โอกาสให้ บ ุ ค คลสามารถยื ่ น ฟ้ อ งโดยตรงต่ อ ศาลสู ง สุ ด ให้ อ อก Writ of Mandamus เพื ่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวได้ ต่อประเด็นนี้ศาลสูงสุดได้
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มีคาวินิจฉัยว่า การที่ Judiciary Act 1789 เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปยื่นฟ้องตรงต่อศาลสูงสุดได้นั้น
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการท าให้ศาลสูงสุดอยู่ในสถานะขององค์กรตุลาการที่ รับฟ้องคดี
โดยตรงจากบุคคลทั่วไปเป็นศาลแรกและศาลสุดท้ายโดยเฉพาะ เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกาได้ให้อานาจศาลสูงสุดให้อยู่ในฐานะเป็นศาลแรกและศาลสุดท้ายในคดีเฉพาะที่ระบุไว้
อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญประกอบด้วย คดีพิพาทระหว่างมลรัฐและคดีพิพาทเกี่ยวกับการทู ตและ
กงสุล ศาลสูงสุดจึงวินิจฉัยว่าหากต้องการเพิ่มอานาจให้แก่องค์กรตุลาการในการรับฟ้องคดีโดยเฉพาะ
จะต้องดาเนินการโดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เป็นการออกกฎหมายโดยองค์กรนิติบัญญัติที่
ไปเพิ่มอานาจให้แก่องค์กรตุลาการเป็นการเฉพาะ ดังนั้น กฎหมาย Judiciary Act 1789 ซึ่ง William
Marbury ใช้เป็นฐานในการฟ้องคดีให้ศาลสูงสุดออก Writ of Mandamus นั้น จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ
และใช้บังคับไม่ได้
ศาลสูงสุดให้เหตุผลว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาได้มีการรับรองหลักความ
สูงสุดของรัฐธรรมนูญเอาไว้ใน Article 6 โดยวางหลักว่ากฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติจะต้อง
ดาเนินการตามกรอบที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญภายใต้ระบบกฎหมายที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดและเชื่อมโยงกับเจตจานงของประชาชน ในการพิจารณาคดีของศาลนั้นอาจจะมีกฎหมายที่เอา
มาปรับใช้ในการพิจารณาคดีอยู่หลายฉบับ ถ้าหากกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่น ามาปรับใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นขัดแย้งกัน ศาลย่อมมีอานาจตัดสินใจว่าจะนากฎเกณฑ์ทางกฎหมายฉบับใด
มาบังคับใช้แก่คดีนั้นๆ อานาจในลักษณะนี้รวมไปถึงอานาจในการวินิจฉัยว่ากฎเกณฑ์ใดเป็นกฎหมาย
หรือไม่เป็นกฎหมายด้วยและในกรณีที่รัฐธรรมนูญกาหนดบทบัญญัติที่มุ่งจากัดอานาจฝ่ายนิติบัญญัติ
ก็เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญเรียกร้องให้องค์กรตุลาการใช้อ านาจในการตรวจสอบกฎหมายของฝ่ายนิติ
บัญญัติ ศาลสูงสุดได้กล่าวไปถึงการที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ผู้พิพากษาศาลสูงสุดก่อนเข้ารับ
ตาแหน่งจะต้องมีการปฏิญาณว่าจะทาหน้าที่พิทักษ์หรือรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ ถ้าหากผู้พิพากษาซึ่ง
เป็นองค์กรตุลาการไม่สามารถปฏิเสธกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ก็เท่ากับว่าผู้พิพากษาไม่อาจ
รักษาสัตย์ปฏิญาณดังกล่าวได้19 อย่างไรก็ตาม ต่อคดี Marbury v. Madison (1803) ในท้ายที่สุดศาล
สูงสุดก็มีคาตัดสินว่าศาลสูงสุดเองไม่สามารถเข้าไปเยียวยาความเสียหายให้แก่ William Marbury ได้
เนื่องจากกฎหมาย Judiciary Act 1789 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงทาให้ศาลไม่สามารถออกคาบังคับใน
รูปของ Writ of Mandamus ได้
เราจะเห็ น ได้ ว ่ า ศาลสู ง สุ ด แห่ ง สหรัฐ อเมริ กาได้ ส ถาปนาอ านาจในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายให้กั บศาลยุติธรรมโดยมิได้มีบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญ
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กาหนดให้อานาจศาลยุติธรรมเข้ามาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไว้อย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม อานาจดังกล่าวก็ถูกใช้ในทางคดีรัฐธรรมนูญโดยศาลยุติธรรมแห่ง
สหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น คดี Lochner v. New York (1905) ที่
ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยว่ากฎหมายที่กาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเวลาการทางานและเงื่อนไข
การทางานอบขนมปังเป็นกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ คดี Muller v. Oregon (1908) ซึ่งเป็นคดีที่ศาล
สูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยว่ากฎหมายของมลรัฐออริกอนที่ว่าด้วยการกาหนดเวลาการทางานของ
สตรีที่ทางานในโรงงานซักรีดถึง 10 ชั่วโมง เป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคทางเพศที่ถูกประกันไว้
ในรัฐธรรมนูญ20 และ คดี United States v. Windsor (2013) โดยศาลสูงสุดมีคาวินิจฉัยว่ารัฐบัญญัติ
ป้องกันการสมรสที่ว่าด้วยการเรียกร้องให้การสมรสตามกฎหมายจะต้องเป็นการสมรสเฉพาะเพศชาย
กับเพศหญิ งเท่านั้นขัดกับรัฐ ธรรมนูญ 21 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หลักการให้ความชอบธรรมทาง
กฎหมาย (Legality) แก่องค์กรตุลาการในการเข้าไปควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก็
เคยได้มีการกล่าวถึงไว้อยู่บ้างก่อนหน้าคดี Marbury V Madison (1803) โดยในเอกสารหมายเลขที่
78 ที่ตีพิ มพ์ไว้ใน The Federalist Papers ของ Alexander Hamilton เขาได้ให้เหตุผลที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการให้ความชอบธรรมทางกฎหมายแก่องค์กรตุลาการว่าองค์กรตุลาการจะต้องมีอานาจใน
การคุ้มครองรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงมีอานาจในการวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญนั้นเป็นโมฆะ
เนื่องจากว่าอานาจตุลาการนั้นอยู่ในสถานะที่เป็นอานาจที่มีความอ่อนแอน้อยที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือเป็นอานาจที่โดยสภาพไม่ได้เป็นอานาจที่มุ่งเน้นการจากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 22 หากแต่
เป็นอ านาจในการตีความกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญก็ถือได้ว่าเป็นกฎหมายพื้นฐานแห่งระบบ การ
ปกครองด้วยกฎหมายทั้งปวง อานาจตุลาการจึงเป็นอานาจที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ดังนั้น
องค์กรตุลาการจึงเป็นองค์กรที่มีความชอบด้วยกฎหมายที่จะเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาตีความ
รัฐธรรมนูญ
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วรรณา สุ พ รรณธะริ ด า, ‘ศาลสู ง สุ ด แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก ากั บ การจั ด ท าค าวิ น ิ จ ฉั ย คดี
รัฐธรรมนูญ’ (Publaw, 7 เมษายน 2556) <http://public-law.net/view.aspx?id=1835.> สืบค้น
เมื่อ 15 เมษายน 2563.
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3.2.2.2 รูปแบบอานาจการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลา
การในระบบอเมริกัน
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการซึ่ งมีศาลยุติธรรมเป็น
องค์ ก รควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ เรี ย กอี ก ชื ่ อ หนึ ่ ง ว่ า การควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการในระบบอเมริกัน (American System of Judicial Review) การ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขององค์กรตุลาการในระบบดังกล่าว เป็นการดาเนินการที่ให้อานาจ
ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแก่ศาลสูงสุดในการดาเนินการวินิจฉัยว่ากฎหมายหรือการ
กระท าใดๆของรัฐขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ผ่านการตีความรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการระบุเขตอานาจให้กับศาลสูงสุดเข้ามาดาเนินการควบคุ ม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทาของรัฐโดยเฉพาะการกระทาทางนิติบัญญัติโดยตรง แต่การ
ดาเนินการของศาลสูงสุดเพื่อเข้ามาควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทาของรัฐก็ไม่ได้
เป็นการใช้อานาจที่ปราศจากฐานทางกฎหมายแต่อย่างใด หากแต่ศาลสูงสุดได้อ้างบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้หลักประกันแก่อานาจขององค์กรตุลาการใน Article 3 และการประกันหลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาใน Article 6 ประกอบกัน
ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา Article 3 ได้มีการประกันอานาจขององค์กรตุลา
การรวมไปถึงกาหนดหลักความเป็นอิสระของตุลาการไว้ใน Section 1 โดยมีหลักว่าอานาจตุลาการ
ของสหรัฐอเมริกาเป็นของศาลสูงสุดศาลหนึ่งและศาลรองลงมาตามที่รัฐสภาได้มีการกาหนดไว้ ทั้งนี้
องค์กรตุลาการดังกล่าวจะต้องมีผู้พิพากษาที่มีความประพฤติอยู่ในทานองคลองธรรมและให้ได้รับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่โดยค่าตอบแทนดั งกล่าวจะถูกตัดทอนหรือลดลงในขณะที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ไม่ได้ 23และใน Section 2 โดยมีการก าหนดเขตอ านาจตุลาการอย่างกว้างให้แก่ศาล
ยุติธรรมโดยกาหนดว่าอานาจตุลาการล้วนขยายเหนือคดีทั้งปวง ทั้งในหลักกฎหมายและหลักความ
ยุติธรรมที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกานี้ ภายใต้กฎหมายสหรัฐและของสนธิสัญญาที่
ได้ทาขึ้นหรือจะทาขึ้นโดยอานาจของสหรัฐ เหนือคดีที่พาดพิงถึงเอกอัครราชทูต ทูตานุทูตและกงสุล
เหนือคดีที่เกี่ยวกับทะเลหรือที่เกิดขึ้นในท้องทะเลทั้งปวง เหนือคดีพิพากษาที่สหรัฐเป็นคู่กรณี เหนือ
คดีพิพาทตั้งแต่ 2 รัฐขึ้นไป ระหว่างรัฐหนึ่งกับพลเมืองอีกรัฐหนึ่ง ระหว่างพลเมืองต่างรัฐ เป็นต้น24 ใน
ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา Article 6 ก็ได้มีการกาหนดหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญไว้โดยวางหลักว่าให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินและให้ผู้พิพากษาแต่

23

The Constitution of the United States Article 3 Section 1.
24 The Constitution of the United States Article 3 Section 2.
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ละรัฐยึดถือตามทั้งหมด แม้ว่าจะมีบทบัญญัติใดๆในรัฐธรรมนูญของแต่ละมลรัฐหรือกฎหมายอื่นใด
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ตาม25 ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งรัฐทั้งหลาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและตุลาการทั้งในระดับสหรัฐและระดับมลรัฐ จะต้องผูกพัน
ตนกับรัฐธรรมนูญโดยสาบานหรือปฏิญาณตนที่จะสนับสนุนรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกานี้26
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการในระบบอเมริกันเป็นการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่อยู่ในรูปแบบของระบบการกระจายอานาจในการตรวจสอบ โดย
ศาลยุติธรรมของสหรัฐอเมริกามีอานาจวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อมีการยกประเด็นความ
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในการพิจารณาคดีของศาล ดังนั้น การควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการในระบบอเมริกันนี้จึงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคดีหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นใน
ศาลยุติธรรม เนื่องจากในระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบอเมริกันเป็นระบบที่ให้ศาล
ยุติธรรมมีอานาจในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของการพิจารณาคดี การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบดังกล่าวจึงเป็นการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมโดยกฎหมายอันเป็นวัตถุแห่ง
การควบคุมโดยศาลยุติธรรมนั้นก็จะต้องเป็นกฎหมายที่มีผลประกาศใช้บังคับแล้ว 27และคาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลยุติธรรมในระบบดังกล่าวก็จะมีผลเฉพาะ
คู่ความในคดีที่มีข้อพิพาท (inter partes) ที่ศาลได้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
นั้น28 อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของบรรทัดฐานที่ศาลยุติธรรมได้ตัดสินในคดีของการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในระบบอเมริกันจึงจะต้องมีหลัก stare decisis โดยเป็นหลักการ
ที่เรียกร้องให้ศาลล่างจะต้องผูกพั นตามคาพิพากษาของศาลสูงและศาลในคดีหลังก็จะต้องผูกพันกับ
ค าพิพากษาของศาลในคดีแรกเกี่ยวกับเรื่องใดๆที่อยู่ในขอบเขตของการวินิจฉัยความชอบด้ วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลยุติธรรม

25

The Constitution of the United States Article 6.
26 The Constitution of the United States Article 6.
27 พิชชาพร สุทธิรอด (เชิงอรรถ 18) 133.
28 ปิ ย บุ ต ร แสงกนกกุ ล , ‘ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ (3)’ (มติ ช นสุ ด สั ป ดาห์ , 15 กรกฎาคม 2559)
<https://www.matichonweekly.com/column/article_7981.> สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564.
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3.2.3 ทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ : ผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญตามรากฐานทฤษฎีการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญในระบบออสเตรีย
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด ตั ้ ง องค์ ก รควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ อั น เป็ น ที ่ แ พร่ ห ลายในรั ฐ เสรี
ประชาธิปไตยมิได้มีเพียงแค่รูปแบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบอเมริกันเท่านั้น
หากแต่ยังมีรูปแบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยในภาคพื้นยุโรปเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 โดยเป็นรูปแบบการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญที่มีอ านาจตามบทบัญ ญัติของกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญที่ได้
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามรูปแบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญใน
ระบบออสเตรี ย (Austrian System of Judicial Review) รู ป แบบดั ง กล่ า วมี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ รั ฐ เสรี
ประชาธิ ป ไตยอย่ า งมากทั ่ ว โลกไม่ เ ว้ น แม้ ร ู ป แบบการควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
ราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน ด้วยความสาคัญของการศึกษาการจัดตั้งองค์กรตุลาการที่มีอานาจใน
การควบคุม ความชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญ ในระบบออสเตรีย ผู้เขียนจึงได้แบ่งประเด็นที่ส าคัญ ใน
การศึกษาข้อความคิดของการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรียเป็น
หัวข้อ ข้อความคิดว่าด้วยการจั ดตั้งศาลรัฐ ธรรมนูญ ตามทฤษฎีว่าด้วยการจัด ตั้งองค์กรควบคุ ม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรีย , หัวข้อรูปแบบอานาจการควบคุมตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญและสถานะทางกฎหมายแห่งคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และ
หัวข้อความแตกต่างขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปองค์กรตุลาการของระบบออสเตรียกับทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปองค์กรตุลาการของระบบอเมริกัน
3.2.3.1 ข้อความคิดว่าด้วยการจัตตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามทฤษฎีว่าด้วยการจัดตัง้
องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรีย
นอกเหนื อ จากระบบการควบคุ ม ตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ รู ป แบบ
อเมริกันที่มีรากฐานทฤษฎีมาจากหลักคิด ในการสถาปนาอ านาจแห่งการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของศาลยุติธรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 แล้ว ยังมีระบบการควบคุมตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการซึ่งเป็นศาลพิเศษที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อเข้ามามีอานาจ
ควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายด้วย โดยข้อความคิดดังกล่าวคือข้อความคิด
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรีย (Austrian System of
Judicial Review) องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบดังกล่าวมีรากฐานทางทฤษฎี
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ที่มาจากข้อความคิดของนักปรัชญาทางกฎหมายชาวออสเตรียคนสาคัญ คือ Hans Kelsen เขาเป็น
นักกฎหมายคนสาคัญในการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง สหพันธรัฐออสเตรีย ค.ศ.1920 โดยในรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวได้มีการจัดตั้งองค์กรศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐออสเตรียขึ้นมา รัฐธรรมนูญฉบับนี้มี
การกาหนดอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทาของรัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของการกระทาทางฝ่ายนิติบัญญัติ หรือการกระทาทางฝ่ายบริหาร รวมไปถึงการระงับความขัดแย้งใน
เรื่องอานาจหน้าที่ระหว่างมลรัฐกับสหพันธรัฐหรือระหว่างมลรัฐกับมลรัฐด้วยกันเอง เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม ในความเป็นจริงแล้วข้อความคิดในการเสนอให้มีการจัดตั้งศาลพิเศษอันเป็นที่รู้จักกันในนามศาล
รัฐธรรมนูญได้ถูกเสนอขึ้นมาก่อนหน้านั้นไม่ถึงศตวรรษ
โดยงานเขียนของ George Jellinek ที่ชื่อว่า “Ein Verfassungsgerichtshof für
Österreich” ซึ่งเผยแพร่ในปี ค.ศ.1885 เขาได้กล่าวสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นมาเพื่อ
ป้องกันการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาและองค์กรอื่นๆของรัฐซึ่งรวมไปถึงองค์การปกครองในระดับ
มลรัฐที่อาจใช้อานาจไปในทางที่เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญได้ โดยข้อความคิดของ Jellinek นั้น อยู่
ในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นเครื่องมือที่เพิ่มอานาจให้แก่องค์กร
ของรัฐส่วนกลางในการชี้ขาดบรรทัดฐานทางกฎหมายมากกว่าวัตถุประสงค์ในการพิทักษ์สิ ทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน29 อย่างไรก็ตาม ข้อความคิดในการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญใน
ฐานะองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่มีวัตถุประสงค์ไปในทางคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนโดยตรงนั้น ได้ เริ่มปรากฏให้เห็นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เช่น ในงานเขียนชื่อ Das
Selbstbestimmungsrechts der Nationen ของ Karl Renner ที่กล่าวถึงองค์กรศาลรัฐธรรมนูญที่
มีอานาจอันชอบธรรมทางกฎหมายในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ผ่านการพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแห่งองค์กรนิติบัญญัติ กฎหมายระดับรัฐกฤษฎีกา รวมไปถึง
การมีอานาจในการขจัดความขัดแย้งระหว่างรัฐส่วนกลางกับองค์กรอื่นๆของรัฐ 30 อย่างไรก็ตาม ข้อ
ความคิดที่มีความสาคัญอันได้อธิบายถึงสถานะขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นระบบและเป็น
บรรทัดฐานให้กับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในออสเตรียและทั่วโลกในทางปฏิบัติมาจวบจนถึงปัจจุบัน
ก็คือข้อความคิดของ Hans Kelsen โดยแรกเริ่มนั้นข้อความคิดของเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายแห่งภาคพื้นยุโรป เขาได้เขียน Entwurf eines Gesetzes

29

Sara Lagi, ‘Hans Kelsen and the Austrian Constitutional Court (1918-1929)’
(2012) 9 Revista Co-herencia 273, 277.
30 เพิ่งอ้าง 275.
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ueber die Errichtung eines Verfassungsgerichtshofes ในปี ค.ศ.1918 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้
มีการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปของศาลรัฐธรรมขึ้นในประเทศออสเตรีย
Hans Kelsen ได้อธิบายถึงความชอบธรรมทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ว่า การควบคุมดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการกระทาเพื่อ
เป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์ต่ากว่าให้สอดคล้องกับ
บรรทัดฐานทางกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์สูงกว่า การกระทาดังกล่าวเป็นการดาเนินการในรูปของการ
ควบคุมให้กฎหมายที่มีลาดับต่ากว่าจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่มีลาดับสูงกว่ าซึ่งกฎหมายลาดับศักดิ์ที่
สูงที่สุดภายใต้ระบบกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญ โดยความถูกต้องหรือความสอดคล้องตามกฎหมายที่สูง
กว่านี้สามารถตรวจสอบได้ผ่านการพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายที่เป็นอยู่ การควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายระหว่างกฎหมายลาดับต่าและกฎหมายลาดับสูงนี้เป็นการดาเนินการภายใต้ความสัมพันธ์
ระหว่างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ต่างลาดับกันในระบบกฎหมายของรัฐสมัยใหม่ โดยการควบคุม
ดังกล่าวกินความรวมไปถึงการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติ
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับสูงภายในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นด้วย31
ในทัศนะของ Kelsen มองว่าภายใต้ระบบกฎหมายแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยย่อมมี
รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายอันมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองในการจากัดอานาจของรัฐ โดยรัฐธรรมนูญก็
ยังมีการก าหนดเงื่อนไขว่ารัฐจะต้องไม่ใช้อ านาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนผ่าน
หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว ที่สาคัญไปกว่านี้คือรัฐธรรมนูญยังอยู่ใน
สถานะที่เป็นบรรทัดฐานอันเป็นกติกาทางการเมืองของสังคมซึ่งเต็มไปด้วยบรรทัดฐานทางสังคมอื่นๆ
ที่ไม่ใช่บรรทัดฐานทางกฎหมายอีกมากมาย โดยมีกลุ่มการเมืองต่างๆที่มักมีการแข่งขันเพื่อช่วงชิง
พื้นที่ในการเข้าไปถือครองอานาจรัฐอยู่เสมอ32 ทั้งนี้ สังคมของมนุษย์ในทัศนะของ Kelsen เป็นสังคม
ที่ประกอบด้วยเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยอันเป็นผลผลิตที่เกิดจากการแข่งขันกันของกลุ่มพหุ
ทัศนคติต่างๆ ดังนั้น เป้าประสงค์ของการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือ บางทีก็อาจถูก
เรียกว่าเป็นการ “พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” ก็ย่อมเป็นการรักษากติกาทางการเมืองไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่
เป็นเสียงข้างมากทาลายกติกาหรือกฎเกณฑ์ทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดไว้ โดยการรักษา
กติกาดังกล่าวปรากฏอยู่ในรูปของการพิทักษ์หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การพิทักษ์

31

Or Bassok, ‘The Schmitelsen Court: The Question of Legitimacy’ (2020) 21
German Law Journal 131, 141.
32 ต่อพงศ์ กิติยานุพงศ์ , ‘ใครควรเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ข้อโต้แย้งทางวิชาการระหว่าง
คาร์ล ชมิตต์ และ ฮันส์ เคลเซ่น’ (2556) 2 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 254, 266.
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รัฐธรรมนูญจะต้องเป็นการใช้อานาจที่มีความเป็นกลางโดยองค์กรที่มีความเป็นอิสระและมีความเป็น
กลางทางการเมืองซึ่งองค์กรที่อยู่ภายใต้กรอบหลักความเป็นอิสระและหลักความเป็นกลางที่กฎหมาย
ได้ให้ประกันไว้ก็คงจะไม่พ้นองค์กรตุลาการเป็นแน่แท้33
ในทัศนะของ Kelsen ต่ออานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เขาก็ยัง
เห็นว่าการสถาปนาอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแก่องค์กรตุลาการนั้น ควรจะต้อง
เป็นการจัดตั้งองค์กรตุลาการที่มีความพิเศษแยกต่างหากจากองค์กรตุลาการทั่วไปที่มีลักษณะเป็นศาล
ยุติธรรม เนื่องจากว่าการวินิจฉัยชี้ขาดว่ากฎหมายที่องค์กรนิติบัญญัติตราขึ้นนั้นขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เป็นการใช้อานาจรัฐที่มีลักษณะเป็นการใช้อานาจนิติบัญญัติในทางปฏิเสธ (Negative Legislation)
ด้วยเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติในทางปฏิเสธจึงนามาซึ่งสถานะของ
องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากพอสมควร
ในขณะที่องค์กรศาลยุติธรรมกลับเป็นองค์กรที่มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่อยู่ในระดับ
ที่น้อยกว่าจึงไม่ควรเป็นองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทาขององค์กร
แห่งรัฐระดับสูงโดยเฉพาะการกระทาทางนิติบัญญัติของรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 34
อย่างไรก็ตาม เขาก็ยังเห็นว่าองค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะเข้ามาท าหน้าที่ควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นควรจะต้องมาจากผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมายเพื่อที่จะทา
ให้ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรที่ใช้อานาจเฉพาะเพื่อควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการใช้
อานาจของสถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ35
อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขององค์กรตุลาการที่มีลักษณะเฉพาะตาม
ระบบออสเตรียนี้จะต้องถูกใช้โดยองค์กรตุลาการที่รัฐธรรมนูญกาหนดจัดตั้งขึ้นมาอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับระบบกฎหมายของภาคพื้นยุโรปที่คาพิพากษาของศาล
สูงสุด (Supreme Court) ไม่ได้มีสถานะเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมาย หากแต่เป็นเพียงการตีความ
และการให้เหตุผลทางกฎหมายที่มีผลเฉพาะกรณีเท่านั้น ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลให้
ระบบกฎหมายของภาคพื้นยุโรปต้องมีการออกกฎหมายจัดตั้งองค์กรตุลาการเฉพาะให้มีอ านาจ

33

Henning Glaser, ‘Constitutional Jurisprudence – On the Function, Impacts,
and Challenges of Constitutional Courts, Constitutional Jurisprudence’ in Henning
Glaser (ed) Constitutional Jurisprudence (Nomos 2016) 35.
34 Or Bassok (เชิงอรรถ 31) 142-143.
35 Alec Stone Sweet, Governing with Judges : Constitutional Politics in Europe
(Oxford University Press 2010) 36-37.
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ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขึ้นมา ซึ่งโดยทั่วไปองค์กรดังกล่าวจะถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายระดับ
รัฐ ธรรมนูญ ในนามของ “ศาลรัฐ ธรรมนูญ ” (Constitutional Court) และการใช้อ านาจควบคุ ม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็มีผลผูกพันต่อองค์กรของรัฐทุกองค์กรโดยเฉพาะ
องค์กรของรัฐระดับสูงที่จะต้องเคารพและผูกพันตามผลทางกฎหมายของคาวินิจฉัยแห่งการใช้อานาจ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ36
3.2.3.2 การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธสาธารณรัฐออสเตรีย : การจัดตั้ง
องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรียและปรากฏการณ์การจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2
ดังที่กล่าวมาแล้วว่าข้อความคิดว่าด้ วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นองค์กรที่มี
อานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรียนั้นเป็นผลผลิตจากทฤษฎีว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจากนักปรัชญาทางกฎหมายสมัยใหม่และถูก
น ามาใช้ให้เกิดรูปธรรมในทางปฏิบัติในรัฐเสรีประชาธิปไตยต่างๆในยุโรป ทั้งนี้ การจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในออสเตรียได้เป็นหมุดหมายที่สาคัญและคอยเน้นย้าถึง
ทฤษฎีในการจัดตั้งตามทัศนะของ Kelsen ว่าสามารถบังคับใช้ได้จริงในระบบกฎหมายสมัยใหม่ของ
รั ฐ เสรี ป ระชาธิ ป ไตย โดยในสาธารณรั ฐ ออสเตรี ย นั ้ น ได้ม ี การจั ด ตั ้ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น มาโดย
บทบัญ ญัติแห่งรัฐธรรมนูญเมื่อปี 1920 โดยมีรัฐ ธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ ออสเตรีย ค.ศ.1920
(Federal Constitutional Law 1920) ได้จัดตั้งองค์กรพร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐสาธารณรัฐนิยมเสรีประชาธิปไตยขึน้ เป็นครั้งแรก
ก่อนหน้าที่ออสเตรี ยจะมีก ารเปลี่ ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็น ระบอบ
สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย ได้ เ ป็ น รั ฐ ที ่ ใ ช้ ร ะบอบการปกครองแบบราชาธิ ป ไตยภายใต้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ
(Constitutional Monarchy) ซึ่งระบอบดังกล่าวถูกจัดตั้งโดยรัฐธรรมนูญฉบับเดือนธันวาคม ค.ศ.
1867 (The December Constitution 1867) ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับเดือนธันวาคมนั้นก็ได้มีการ
จัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยอยู่ในสถานะขององค์กรตุลาการเช่นกันอัน
ประกอบไปด้วย ศาลแห่งจักรวรรดิ (Imperial Court) และศาลแห่งรัฐ (State Court) โดยศาลแห่ง
จักรวรรดิมีอานาจในการวินิจฉัยคดีอันเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างอานาจหน้าที่ในเขตอานาจ
ศาล ความขัดแย้งเรื่องงบประมาณระหว่างองค์กรของรัฐระดับจักรวรรดิกับระดับมลรัฐ หรือระดับมล

36

Mauro Capelletti, ‘Judicail Review in Comparative Perspective’ (1970) 58
California Law Review 1017, 1038-1040.
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รัฐกับมลรัฐด้วยกันเอง และคดีอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทางการเมืองของประชาชน37 ในขณะที่ศาล
แห่งรัฐก็ได้มีอานาจในการวินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาในการใช้อานาจของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี38
เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง สาธารณรัฐออสเตรีย พ.ศ. 1920 ก็ได้มีการ
จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาในฐานะองค์กรที่มีอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่มี
ขอบเขตอานาจรวมไปถึงอานาจหน้าที่ที่เคยเป็นของศาลแห่งจักรวรรดิและศาลแห่งรัฐซึ่งมีอยู่เดิมตาม
รัฐธรรมฉบับเดือนธันวาคม ค.ศ. 1867 โดยศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย
พ.ศ. 1920 นี้ มีที่มาของตุลาการและตุลาการสารองจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กรนิติ บัญญัติ
อันประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติ (Nationalrat) และสภาผู้แทนมลรัฐระดับสหพันธรัฐ
(Bundesrat) องค์กรละครึ่งของจ านวนสมาชิกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกของ
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ39 ทั้งนี้ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปฐมสาธารณรัฐนิยมของออสเตรียดังกล่ าวได้มี
การกาหนดเขตอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจากขอบเขตอานาจเดิมของ
องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับเดือนธันวาคม ค.ศ. 1867 โดยประกอบ
ไปด้วย อานาจในการตรวจสอบควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายฝ่ายบริหารและอานาจ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติที่ถูกบังคับใช้โดยรัฐบาลในระดับ
มลรัฐ อานาจในการตีความกฎหมายในระดับมลรัฐและระดับสหพันธรัฐ และอานาจในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเลือกตั้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ใน ค.ศ. 1925 ได้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย พ.ศ. 1920 ให้เพิ่มอานาจให้กับศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายซึ่งถูกบังคับใช้โดยรัฐบาลในระดับสหพันธรัฐด้วย40
ในปี ค.ศ. 1929 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1920 ได้ถูกแก้ไขอีกครั้ง
ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นอันเกี่ ยวกับที่มาและองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
โดยวัตถุประสงค์ของการแก้ไขในประเด็นเกี่ยวกับลักษณะองค์กรและการได้มาซึ่งองค์กรดังกล่าวนี้ก็

37

Sara Lagi (เชิงอรรถ 29) 274-275.
38 Peter Bußjäger, ‘The Liechtenstein State Court and the Austrian Federal
Constitution’ (IACL-AIDC BLOG) <https://blog-iacl-aidc.org/100th-anniversary-of-theaustrian-constitutional-court/2020/10/20/> สืบค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2564.
39 The Federal Constitutional Law of Austrian Republic 1920 Article 147.
40 Constitutional Court of Austria, ‘The History of the Constitutional Court’
(vfgh)<https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/geschichte/history_overview.en.
html.> สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

69
เพื่อที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็เพื่อลดความ
เป็นการเมืองในมิติเชิงองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญลง (Depoliticization of Constitutional Court)
โดยมีการแก้ให้ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีตามคาเสนอ
ของคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติ และสภาผู้แทนมลรัฐระดับสหพันธรัฐ 41 โดยตุลาการ
ที่มาจากการคัดเลือกขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะต้องไม่เป็น
พนักงานหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองอีกด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
ออสเตรีย ค.ศ. 1920 กลับถูกยกเลิกไปและแทนที่ด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง สาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ.
1934 (The Austrian Constitution of 1934) โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ถูกประกาศใช้ผ่าน
อ านาจรัฐบัญญัติว่าด้วยอ านาจในสภาวะสงคราม ค.ศ. 1917 (the 1917 War Power Act) โดย
รัฐบาลอานาจนิยมซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มฟาสซิสต์อิตาเลียนและกลุ่มอนุรักษ์นิยมคาทอลิก42
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1934 องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติถูก
แทรกแซงโดยฝ่ายบริหารอย่างมากผ่านการประกาศใช้รัฐกฤษฎีกาและกฎหมายของฝ่ายบริหารอื่นๆ
โดยอาศัยอานาจของรัฐบัญญัติว่าด้วยอานาจในสภาวะสงคราม ค.ศ. 1917 ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ในฐานะองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกลับถูกแทนที่ด้วยการใช้อานาจควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญเป็นอานาจของศาลสูงสุดแห่งสหพันธรัฐ 43 โดยศาลสูงสุดแห่งสหพันธรัฐมีอานาจใน
การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท าทางนิติบัญญัติและการควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายในการกระทาของฝ่ายปกครอง เราอาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่ง สาธารณรัฐ
ออสเตรีย ค.ศ. 1934 นี้ ได้มีการรวบอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งเดิมเป็นของ
ศาลรัฐธรรมนูญกับอานาจในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองซึ่งเดิม
เป็นอ านาจของศาลปกครองให้ไปเป็นอ านาจของศาลสูงสุดแห่งสหพันธรัฐเข้าด้วยกัน ต่อมาเมื่อ
ออสเตรียได้ถูกผนวกรวมไปเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไรช์ที่ 3 แห่งเยอรมนี อานาจของศาลสูงสุด
แห่งสหพันธรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1934 ก็ได้กลายเป็นอานาจหนึ่งของ
ศาลปกครองแห่งเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 44 เมื่อถึงช่วง ปี ค.ศ. 1945 อันเป็นช่วงเวลา

41

Austrian Federal Constitutional Law of 1920 as amended in 1929 Article 147.
42 Herbert Wright, ‘The Legality of the Annexation of Austria by Germany’ (1944)
38 The American Journal of International Law 621, 624-626.
43 H Arthur Steiner, ‘The Austrian Constitution of 1934’ (1935) 29 The American
Journal of International Law 125, 126-127.
44 Constitutional Court of Austria (เชิงอรรถ 40).
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ภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 ออสเตรียก็ได้แยกตัวออกมาจากอาณาจักรไรช์ที่ 3
ของเยอรมนี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่สาธารณรัฐออสเตรียได้มีการนารัฐธรรมนูญ แห่ง
สาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1920 กลับมาประกาศใช้บังคับใหม่ โดยให้อานาจในการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นของศาลรัฐธรรมนูญตามเดิมภายใต้ขอบเขตอานาจและการจัดองค์กรของ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1920 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1929
นอกเหนื อ จากสาธารณรั ฐ ออสเตรี ย แล้ ว ข้ อ ความคิ ด ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั ้ ง ศาล
รัฐธรรมนูญของ Hans Kelsen นี้ยังมีอิทธิพลอย่างมากในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในประเทศ
ภาคพื้นยุโรป โดยเฉพาะในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็เป็นอีกรัฐหนึ่งที่ได้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
ขึ้นมาในฐานะเป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยได้รับอิทธิพลทางความคิดเกี่ยวกับการ
จัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจากข้อความคิดของ Hans Kelsen เช่นกัน โดยศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพัน ธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็เป็นศาลพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะแยกต่างหากจากศาล
ยุติธรรม ศาลดังกล่าวมีอานาจเฉพาะในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและอานาจดังกล่าวเป็น
อานาจที่มีผลเป็นการผูกพันองค์กรต่างๆของรั ฐเหมือนเช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
ออสเตรีย หากแต่มีความแตกต่างกันในแง่ของการจัดองค์กรในตัวศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีที่ได้นา
ข้อความคิดการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางกฎหมายของเยอรมนี
เอง45 สืบเนื่องจากกฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ.1949 (Grundgesetz) เป็น
บทบัญญัติทางกฎหมายที่อยู่ในสถานะรัฐธรรมนูญอันมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความสมดุลทางการเมือง
และความสมดุล ทางอ านาจระหว่า งองค์กรของรัฐ ในบทบัญ ญัติดังกล่าวจึ งได้มี การจัด ตั ้ ง ศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The Federal Constitutional Court) เป็นองค์กรตุลา
การพิเศษเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมดุลยภาพแห่งอานาจรัฐระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆ
โดยเฉพาะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อไม่ให้ไปละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 46 เป้าประสงค์
เหล่านี้ถูกดาเนินการภายใต้เจตนารมณ์เ พื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ฉ้อฉลทางอานาจของสถาบัน
ทางการเมื อ งที ่ เ คยเกิ ด ขึ ้ น ในช่ ว งก่ อ นสงครามโลกครั ้ ง ที ่ 2 อั น เป็ น ชนวนเหตุ แ ห่ ง การล้ ม ล้ า ง
รัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมือง
ตะวันตก

45

Samantha Lalisan, ‘Classifying Systems of Constitutional Review: A ContextSpecific Analysis’ (Indiana Journal) <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/
article=1017&context=ijc.> สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2563.
46 ปัญญา อุดชาชน (เชิงอรรถ 10) 32.
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ภายหลั ง การสิ ้ น สุ ด สงครามโลกครั ้ ง ที ่ 2 แนวความคิ ด ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั ้ ง ศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในรัฐเสรี
ประชาธิปไตยไม่เพียงเฉพาะในเยอรมนี หากแต่ยังเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆในยุโรป เช่น เชคโกสโลวา
เกีย อิตาลี และสเปน เป็นต้น และโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ก็ได้มีการจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งมีอ านาจในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทอันมีลักษณะเป็นการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกภาคพื้นยุโรป 47 ไม่ว่าจะเป็นใน
ทวีปแอฟริกา เช่น เบนิน โคโซโว ไนเจอร์ แอฟริกาใต้ และ โตโก เป็นต้น หรือในทวีปเอเชีย เช่น
เกาหลีใต้ ตุรกี ไทย และอินโดนีเซีย เป็นต้น รวมไปถึงทวีปยุโรปตะวันออก เช่น แอลเบเนีย มอลโดวา
สโลวาเกีย ฮังการี ลัตเวีย และยูเครน รัฐเสรีประชาธิปไตยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลของการ
จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรียหรือเราอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นระบบแบบเคลเซ่น
(Kelsenian Model of Constitutional Court) โดยการเกิ ด ขึ ้ น ของปรากฏการณ์ ก ารจั ด ตั ้ ง ศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ในฐานะองค์ ก รตุ ล าการที่ ม ี อ านาจควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของรั ฐ เสรี
ประชาธิปไตยในช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อร่วมสร้างความแน่นอน
ชัดเจนให้กับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอันเป็นคุณค่าที่มีความสาคัญสูงสุดที่รัฐธรรมนูญหมายมุ่ง
จะเข้ามาคุ้มครองให้เกิดผลอย่ างแท้จริงภายใต้อิทธิพลของ “ลัทธิรัฐธรรมนูญ นิยมใหม่” (New
Constitutionalism) โดยมีความแตกต่างจากข้อความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในฐานะ
องค์กรตุลาการซึ่งมีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มี
เป้าหมายเพื่อพิทักษ์รักษาหลักการทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริหารจัดการอานาจรัฐให้สอดคล้อง
กับกรอบคิดของหลักการแบ่งแยกอานาจ หลักสาธารณรัฐนิยม และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญโดยปราศจากการคานึงถึงมิติทางสิทธิมนุษยชนและการจากัดอานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
อย่างชัดเจน48
3.2.3.3 รูปแบบอ านาจการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ
สถานะทางกฎหมายแห่งคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรีย
เมื่อกล่าวถึงรูปแบบอานาจการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขององค์กรตุลา
การในระบบออสเตรียแล้ว เราจะพบว่าอ านาจดังกล่าวนั้นเป็นอ านาจที่ได้มาจากการก าหนดเขต
อานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบรวมศูนย์ไว้กับศาลรัฐธรรมนูญองค์กรเดียว โดย

47

สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ, ‘การเมืองเชิงตุลาการและศาลรัฐธรรมนูญ’ (รายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2561) 37-38.
48 Alec Stone Sweet (เชิงอรรถ 35) 37.
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อานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งหลายนั้นได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย
ระดั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายเฉพาะ โดยเมื ่ อ พิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณะของอ านาจในการควบคุ ม
ตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายในระบบออสเตรี ย เราจะพบว่ า การควบคุ ม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบดังกล่าวนั้นสามารถเป็นการควบคุมตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได้ทั้งในช่วงเวลาก่อนการประกาศใช้กฎหมาย (a priori control) และ
ในช่วงเวลาภายหลังการประกาศใช้กฎหมาย (a posteriori control) โดยอาจปรากฏได้ทั้งในรูปแบบ
ของการควบคุมในลักษณะรูปธรรมที่จะต้องมีคดีเกิดขึ้นในศาลเสียก่อนและมีการโต้แย้งว่ากฎหมายที่
นามาบังคับใช้แก่คดีนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ(เกิดในกรณีที่เป็นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายหลังการประกาศใช้) และทั้งในรูปแบบการควบคุมในลักษณะนามธรรมซึ่งผู้เสนอคดีจะมีสิทธิ
เสนอคดี ต ่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ว ิ น ิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ต ิ ข องกฎหมายใดขั ด กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยไม่
จาเป็นต้องมีคดีเกิดขึ้นในศาลเสียก่อนซึ่งโดยปกติแล้วกรณีดังกล่าวนี้จะมีกฎหมายเฉพาะกาหนดสิทธิ
ว่าองค์กรใดเป็นผู้มีสิทธิเสนอคดีได้ภายใต้เงื่อนไขของเขตอานาจแบบใดของศาลรัฐธรรมนูญ(เกิดได้ทั้ง
ในกรณีที่เป็นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก่อนและหลังการประกาศใช้) 49
นอกเหนือจากอานาจโดยทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีอานาจอื่นๆที่
สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาอันเกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนู ญในเรื่องอื่นๆได้ เช่น อานาจวินิจฉัยความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรระดับสูงแห่งรัฐ , อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดความขัดแย้ง
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของระบบสหพันธรัฐและกึ่งสหพันธรัฐ , อานาจในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ,
อ านาจเกี่ยวกับการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิ กขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐ และอ านาจชี้ขาด
เกี่ยวกับคดีพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เป็นต้น
ทั้งนี้ การใช้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้น ย่อม
ปรากฏอยู่ในรูปของคาวินิจฉัยหรือคาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ผลผลิตแห่งการใช้อานาจดังกล่าว
ย่อมมีสถานะทางกฎหมายที่เป็นการตีความซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายโดยมีผลของคาวินิจฉัยหรือคา
พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่ผูกพันต่อองค์กรของรัฐและอานาจมหาชนแห่งรัฐทั้งหมด 50 ซึ่งมีความ
แตกต่างจากอานาจของศาลยุติธรรมที่โดยหลักทั่วไปแล้วคาพิพากษาของศาลยุติธรรมมีสถานะทาง

49

Anca Florina Morostes and Narcisa-Mihaela Stoicu, ‘Constitutional Justice’
(2017) 19 Journal of Legal Studies 135, 138-140.
50 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , ‘การเปลี่ยนแปลงแนวคาวินิจฉัยและผลผูกพันของคาวินิจฉัยของศาล
รัฐ ธรรมนูญ ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐ อเมริกาและศาลแห่งสหพัน ธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี ’
(รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2550) 47.
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กฎหมายที่มีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีที่พิพาทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญยังเป็นองค์กร
ที่ใช้อ านาจในฐานะองค์กรตุลาการซึ่งด าเนินการในรูปแบบของการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททาง
กฎหมายและใช้เกณฑ์บรรทัดฐานทางกฎหมายเป็นกรอบในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี ค า
วินิจฉัยหรือค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อตัดสินไปแล้วไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถ
อุทธรณ์ค าพิพากษาดังกล่าวได้ และมีผลเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในคดีที่เป็นวัตถุแห่งการพิจารณา
กล่าวคือ ศาลรัฐ ธรรมนูญย่อมอยู่ในสถานะเป็นองค์กรผู้ตีความและให้ความหมายสุดท้ายของ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ51 การอยู่ในสถานะเป็นผู้ตีความและให้ความหมายสุดท้ายของบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญยังจะต้องเป็นการใช้อานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการ
เสนอคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญอันอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งการเสนอคดีและจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่ง
เขตอานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่กฎหมายกาหนดให้อานาจไว้เสียก่อน
3.2.3.4 ความแตกต่างขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามทฤษฎี
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปองค์กรตุลาการของระบบ
ออสเตรียกับทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูป
องค์กรตุลาการของระบบอเมริกัน
ถึงแม้จะได้รับหลักคิ ดมาจากทฤษฎีที ่ว ่า ด้ วยการสถาปนาความชอบธรรมทาง
กฎหมายให้แก่องค์กรตุลาการในการเข้ามาตรวจสอบควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของการ
กระทาของรัฐเหมือนกันทั้งในระบบออสเตรียและระบบอเมริ กัน แต่ความเป็นจริงแล้วรากฐานแห่ง
ทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรตุลาการในฐานะองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของทั้งสอง
ระบบนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ในการนาไปใช้ในทางปฏิบัติของแต่ละรัฐ ทั้งนี้ เราสามารถอธิบายถึง
ความแตกต่างแห่งลักษณะร่วมโดยทั่วไประหว่างองค์กรตุ ลาการที่มีอ านาจควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญในระบบอเมริกันกับองค์กรตุลาการที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบ
ออสเตรียได้ดังต่อไปนี้
ประการแรก คือที่มาของอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขององค์กร
ตุลาการ โดยศาลรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรียนั้นมีที่มาแห่งอานาจทางกฎหมายที่มาจากการจัดตั้ง
องค์กรระดับสูงซึ่งมีอ านาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามเขตอ านาจที่กฎหมายในระดับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน ปัจจัยที่สาคัญดังกล่าวนามาซึ่ง
การใช้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอานาจตามที่
กฎหมายลายลักษณ์อักษรได้กาหนดไว้ โดยหากไม่มีกฎหมายให้อานาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญไว้ ศาล
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รัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถด าเนินการใช้อ านาจที่ปราศจากฐานของเขตอ านาจตามกฎหมายได้ ซึ่ง
แตกต่างจากศาลสูงสุดและศาลยุติธรรมในระบบอเมริกัน โดยองค์กรตุลาการในระบบอเมริกันเกิดขึ้น
มาภายใต้หลักการแบ่งแยกอานาจที่มีการจัดตั้งองค์กรฝ่ายบริหาร องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ และองค์กร
ฝ่ายตุลการอันแบ่งแยกอานาจให้เป็นอานาจทางนิติบัญญัติ อานาจทางบริหาร และอานาจทางตุลา
การอย่ า งเด็ ด ขาดและเป็ น อิ ส ระจากกั น อย่า งเคร่ ง ครั ด โดยอ านาจของตุ ล าการในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของระบบอเมริกันนั้นเกิดจากค าวินิจฉัยของศาลยุติธรรมในคดีที่มีการ
พิพาทกันระหว่างคู่ความในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล และค าวินิจฉัยดังกล่าวนั้นได้สร้าง
บรรทัดฐานทางกฎหมายตามหลัก stare decisis ซึ่งได้สถาปนาอานาจในการควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายให้แก่ศาลยุติธรรมโดยตัวขององค์กรตุลาการเอง52
ประการที่สอง คือเรื่องรูปแบบขององค์กร โดยรูปแบบขององค์กรควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญในทั้งสองระบบดังกล่าวมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ องค์กรตุลาการที่มีอ านาจ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบอเมริกันนั้น อยู่ในสถานะของศาลยุติธรรม โดยศาล
ยุติธรรมทุกศาลทั้งในระดับมลรัฐและในระดับสหพันธ์สามารถตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายได้ กล่าวคือในระบบอเมริกันอานาจในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายนั้นจะกระจายไปยังศาลยุติธรรมต่างๆในประเทศ โดยแตกต่างจากองค์กรตุลาการที่มี
อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรียซึ่งมีการจัดตั้งองค์กรตุลาการที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างไปจากศาลยุติธรรม องค์กรตุลาการลักษณะพิเศษดังกล่าวก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน รวมไปถึงเรื่อง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง53 ดังนั้น ในองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในระบบออสเตรีย
อ านาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายจึงเป็นอ านาจที่รวมศูนย์ไว้แก่ศาล
รัฐธรรมนูญแต่เพียงองค์กรเดียว ศาลยุติธรรมหรือศาลอื่นๆหาได้มีอานาจดังกล่าวไม่
ประการต่อมา คือเรื่องลักษณะการใช้อ านาจขององค์กรตุลาการในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จากที่ทราบกันดีว่าการสถาปนาอานาจขององค์กรตุลาการในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น ก็เพื่อมุ่งเน้นไปในทางการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายอันเป็นผลผลิตในการใช้อ านาจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส าคัญ โดยลักษณะการใช้
อ านาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายขององค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของทั้งสองระบบย่อมมีลักษณะการใช้อานาจที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในระบบอเมริ กัน
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ลักษณะการใช้อ านาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะเป็นการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแบบรูปธรรมเพียงอย่างเดียว โดยจะต้องมีคดีเกิดขึ้นในศาลยุติธรรมเสียก่อนและมี
ประเด็นให้ศาลวินิจฉัยว่ากฎหมายที่นามาใช้กับคดีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และลักษณะการควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลยุติธรรมจะมีลักษณะเป็นประเด็นเบื้องต้นแห่งคดีที่
จะต้องวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวเสียก่อนที่จะไปวินิจฉัยในประเด็นหลักของคดีที่มีการฟ้องร้องกัน
ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้ระบบออสเตรียจะมีอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายในลักษณะที่เป็นการควบคุมความชอบทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม การควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบนามธรรมนี้เป็นการควบคุมที่ไม่ต้องมีคดีเกิดขึ้นในศาล หากแต่มีการ
ยื่นคาร้องโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ซึ่งลักษณะการควบคุมดังกล่าวนี้โดยทั่วไปเป็นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในฐานะ
ประเด็นหลักแห่งคดีในศาลรัฐธรรมนูญ
และประการสุดท้ายเป็นเรื่องของผลในทางกฎหมายของคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัย
ของศาลในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เนื่องในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของศาลในระบบอเมริกันที่มีแต่การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม โดย
หลักทั่วไปผลของคาพิพากษาจะเกิดผลจากัดเพียงเฉพาะกับข้อเท็จจริงในคดีที่ศาลวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แบบรูปธรรมในระบบอเมริกันก็ได้เปิดโอกาสให้ศาลมีอานาจพิจารณาตัวบทกฎหมายเปรียบเทียบกับ
รัฐธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าหากศาลเห็นว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ หมายความ
ว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นไม่สามารถปรับใช้ได้กับข้อเท็จจริงใดๆที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีคาพิ พากษาใน
ข้อเท็จจริงที่เหมือนกันนั้นออกมา โดยไม่ได้จากัดเพียงแต่เฉพาะข้อเท็จจริงในคดี ซึ่งเราสามารถเรียก
การควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แบบรู ป ธรรมดั ง กล่ า วว่ า เป็ น การควบคุ ม แบบ Facial
Challenge54 และเรียกการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรมที่มีผลทางกฎหมายเฉพาะ
ข้อเท็จจริงในคดีที่เกิดขึ้นในศาลที่มีการพิจารณาข้อเท็จจริงนั้นเฉพาะว่าการควบคุมแบบ As-Applied
Challenge ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลเองที่จะยกระดับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายในคดีที่เกิดขึ้นว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญในระดับใด นอกเหนือจากนี้ การควบคุม
ความชอบในระบบอเมริกันนั้นยังมีการใช้หลักบรรทัดฐานทางกฎหมายของค าพิพากษา (stare
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decisis) ที่เป็นหลักการของระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (The Common Law System) ที่
ศาลจะต้องผูกพันคาพิพากษาของตนที่เคยได้ตัดสินไว้ในข้อเท็จจริงนั้นๆ และศาลล่างจะต้องผูกพันต่อ
คาพิพากษาของศาลสูงสุดในข้อเท็จจริงเดียวกัน 55 ในขณะที่ในระบบออสเตรียที่มีระบบการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งในแบบรูปธรรมและนามธรรม โดยในคาวินิจฉัยอันเกี่ยวกับ
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในระบบออสเตรียนั้นย่อมก่อให้เกิดผลผูกพันทาง
กฎหมายต่อองค์กรของรัฐทุกองค์กรเป็นการทั่วไป และทุกองค์กรนั้นจะต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
แห่งคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ออกมานั้น
3.2.4 ข้อโต้แย้งทางทฤษฎี ต่อข้อความคิดสถานะผู้ พิทั กษ์ร ัฐธรรมนูญของศาล
รัฐธรรมนูญ
ภายใต้กระแสการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในประเทศภาคพื้นยุโรปที่
มีอย่างแพร่หลาย ข้อความคิดดังกล่าวนั้นกลับไม่ได้ รับการแซ่ซ้องหรือได้รับการยอมรับจากนัก
กฎหมายในภาคพื้นยุโรปไปเสียทั้งหมด หากแต่ยังมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความคิดว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรตุลาการในฐานะที่เป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะนัก
ทฤษฎีกฎหมายมหาชนชาวเยอรมันนามว่า Carl Schmitt เขามองว่ารัฐธรรมนูญเป็นระบบแห่ ง
กฎเกณฑ์ อ ั น มี ส าระส าคั ญ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ นิ ย ามทางการเมื อ งโดยตรงและมี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นตั ว เอง
รัฐธรรมนูญจึงไม่ได้มีความหมายแค่คานิยามที่หมายถึงบรรทัดฐานทางกฎหมายเพียงเท่านั้น หากแต่
เป็ น ผลผลิ ต ที ่ เ กิ ด จากความตกลงร่ ว มกั น ของฝ่ า ยการเมื อ งในขั้ ว ต่ า งๆที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในสั ง คมเสรี
ประชาธิปไตยแบบกระฎุมพี โดยในความเห็นของเขาเห็นว่าสังคมดังกล่าวเป็นสังคมที่เกิดขึ้นภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไวมาร์56 ในทัศนะของ Schmitt ได้นิยามประเด็นที่เกี่ยวกับข้อพิพาททาง
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อพิพาททางอานาจระหว่างองค์กรระดับสูงของรัฐหรือสถาบันทาง
การเมืองต่างๆโดยเฉพาะระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติที่อยู่ภายใต้กลไกระบบการเมืองแบบ
กระฎุ ม พี ว ่ า สามารถท าให้ ร ะบบการจั ด องค์ ก รของรั ฐ และระบอบการเมื อ งการปกครองเสรี
ประชาธิปไตยเดินทางไปสู่ความล้มเหลว สืบเนื่องจากสภาวะที่ ไร้ความสามารถของระบบรัฐสภา
(Handlungsfähigkeit) และท้ายที่สุดด้วยเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะสามารถก่อให้เกิดวิกฤติรัฐธรรมนูญ
หรือสภาวะเหตุแห่งสถานการณ์ฉุกเฉิน (Ausnahmezustand) ขึ้นมาได้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวล้วน
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วรเจตน์ ภาคีรัตน์, การเปลี่ยนแปลงแนวคาวินิจฉัยและผลผูกพันของคาวินิจฉัยของศาล
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แล้วแต่เป็นเรื่องทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องทางข้อเท็จ จริง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษากฎเกณฑ์ทาง
รัฐธรรมนูญและความสงบเรียบร้อยให้กลับมาสู่สภาวะปกติอีกครั้งหนึ่ง จึงมีความจาเป็นจะต้องมีผู้
พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่มีอานาจในทางความเป็นจริงที่มีหน้าที่ในการสร้างความเคารพต่อรัฐธรรมนูญและ
ต่อต้านขัดขวางการกระทาอันเป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ57
ด้วยเหตุผลที่ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอันแสดงออกมาใน
รูปของคดีข้อพิพาทในการโต้แย้งว่ากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่
หรือแสดงออกมาในรูปของคดีความขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติ เหตุผลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นทางการเมือง การระงับข้อพิพาทดังกล่าวก็ควรเกิดขึ้น
โดยการใช้อานาจขององค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยองค์กรที่จะสามารถเป็นผู้พิทักษ์
รัฐธรรมนูญได้ตามทัศนะของ Schmitt ก็คือ ประธานาธิบดี (Reichspräsident) เขาได้ยกข้อความคิด
ของ Benjamin Constant ขึ้นมาสนับสนุนอานาจที่เป็นกลางของประมุข ของรัฐ58 ตามข้อความคิด
ของ Constant ได้มีการอธิบายถึงสถานะของกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นยิ ม
(Constitutional Monarchy) ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นได้มีการกาหนดอานาจของกษัตริย์ในฐานะ
ประมุขของรัฐที่เป็นอานาจที่เป็นกลางและประสาน (Pouvoir Neutre et Intermédiaire) อานาจ
ดังกล่าวมาจากสถานะของกษัตริย์ซึ่งมีที่มามาจากการสืบทอดสายโลหิตโดยไม่ได้เกิดจากการต่อสู้
แข่งขันกันทางการเมืองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์แบบกระฎุมพีแต่อย่างใด
ด้วยเหตุนี้ กษัตริย์จึงอยู่ในต าแหน่งเฉพาะและปลอดจากการถูกโจมตีจากฝ่าย
การเมืองในขั้วต่างๆ Schmitt ได้นาทฤษฎีเรื่องอานาจที่เป็นกลาง (Pouvoir Neutre) ของกษัตริย์มา
ใช้ ก ั บ ต าแหน่ ง ประธานาธิ บ ดี โดยน ามาปรั บ ปรุ ง ให้ เ ข้ า กั บ อุ ด มการณ์ ภ ายใต้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ เสรี
ประชาธิปไตย เขาเห็นว่าประธานาธิบดีมีอานาจแห่งความเป็นกลางสืบเนื่องจากการเป็นตาแหน่งที่
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนชาวเยอรมันทั้งหมด 59
ประธานาธิบดีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายขั้ วทางการเมืองทั้งหมด เนื่องจากไม่มีใครสามารถโยกย้าย
ต าแหน่งดังกล่าวได้ ประธานาธิบดีไม่ตกอยู่ภายใต้การถูกด าเนินคดีสืบเนื่องมาจากมีเอกสิทธิ์
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีก็ยังเป็นตาแหน่งที่มีวาระในการดารงตาแหน่งที่ชัดเจนตามกฎหมาย ดังนั้น
ตาแหน่งดังกล่าวจึงสามารถใช้ อานาจที่เป็นกลางเข้าไปจัดการความขัดแย้งในข้อพิพาทระหว่างฝ่าย
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58 ปิยบุตร แสงกนกกุล, ‘ทฤษฎีรัฐธรรมนูญ ของ Carl Schmitt’ (2557) 3 วารสารรัฐศาสตร์
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บริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติและปกป้องไม่ให้มีการละเมิดรัฐธรรมนูญได้ โดยประธานาธิบดีจะใช้อานาจที่
เป็นกลางในนามของคนเยอรมันทั้งหมดเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในทางการเมืองและรักษาความ
สงบสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง
Schmitt ได้ปฏิเสธข้อความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรตุลาการขึ้นมาเพื่อพิจารณา
ข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอ านาจในการตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายว่า
กฎหมายนั้นขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ เขาเห็นว่าโดยทั่วไปแล้ว อานาจในการออกกฎหมาย
เป็นอานาจหน้าที่โดยเฉพาะของฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้น เมื่อมีการมอบอานาจในการตรวจสอบกฎหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติในทางเนื้อหาให้แก่องค์กรตุลาการ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายตุลาการเข้ามามี
อานาจแทรกแซงขอบเขตพรมแดนของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นการดึงองค์กรตุลาการเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายโดยตรง หากแต่เป็นประเด็นทางการเมืองที่ตามหลักการแล้วองค์กร
ตุลาการไม่มีอานาจเข้าไปควบคุม กาหนด ชี้ถูกชี้ผิดเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองได้ การสถาปนา
อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแก่องค์กรตุลาการเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้องค์กรตุ ลาการซึ่ง
มีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญกลับกลายมาเป็นองค์กรที่อยู่
เหนือรัฐธรรมนูญเสียเอง ในขณะที่องค์กรตุลาการเองก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทางการเมือง
เหมือนอย่างกับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติหรือองค์กรฝ่ายบริหารแต่อย่างใด 60 การสถาปนาอานาจในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในฐานะผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญแต่เพียงองค์กร
เดียวจึงเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง ในทางกลับกันภายใต้ระบอบเสรีประชาธิปไตยแบบกระฎุมพีก็ได้มี
องค์กรที่มีอ านาจที่เป็นกลางทางการเมืองอยู่แล้ว องค์กรดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากขั้วทาง
การเมืองต่างๆ และมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนอีกด้วย องค์กรดังกล่าวก็คือประธานาธิบดี
และประธานาธิบดีเองก็มีความสามารถในการจัดการปัญหาทางรัฐธรรมนูญได้ดีกว่าองค์กรตุลาการ
ตามความคิดเห็นของ Schmitt
อย่างไรก็ดี Carl Schmitt ก็ไม่ได้ปฏิเสธแนวคิดเกี่ยวกับการให้องค์กรตุลาการใช้
อานาจในการพิจารณาประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายซึ่งนามาใช้แก่คดีที่เกิดขึ้นใน
ศาลปกติ กล่าวคือ ในทัศนะของ Schmitt การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในทาง
รูปธรรมโดยศาลปกติสามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ศาลปกติใช้อานาจวินิจฉัย
ว่ากฎหมายที่นามาใช้แก่คดีของตนนั้นขัดหรือไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ประเด็น
ทางการเมือง หากแต่เป็นประเด็นทางกฎหมายที่เป็นการเทียบกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติเข้ากับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญเพียงเท่านั้น รูปแบบการควบคุมดังกล่าวเป็นการน ากฎหมายมาสกัดให้เป็น

60

ต่อพงศ์ กิติยานุพงศ์ (เชิงอรรถ 32) 263.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

79
รูปธรรมแก่คดีที่เกิดขึ้นในศาล โดยการพิจารณาดังกล่าวนี้ศาลไม่ได้เข้าไปแตะต้องถึงแก่นแกนของ
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎเกณฑ์อันเป็นผลของการกระทาแห่งผู้ทรงอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญในการ
กาหนดเงื่อนไขที่ทาให้หน่วยการเมืองต่างๆต่างก็สมบูรณ์ด้วยตัวของมันเอง การควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแบบรูปธรรมโดยศาลจึงไม่อยู่ในสถานะที่เป็นการดาเนินการที่ไปกระทบกระเทือนต่อดุลย
ภาพแห่งสถาบันทางการเมือง61 แตกต่างจากการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาลพิเศษและมีอานาจ
ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ ลักษณะแห่งอานาจดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้
ศาลเฉพาะนั้นมีดุลยพินิจโดยแท้ในการใช้อานาจที่สัมพัทธ์ต่อข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีในการพิจารณาว่า
กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ 62 และด้วยสภาวะแห่งอานาจดุลยพินิจของศาล
ดังกล่าวก็ได้เป็นอานาจของศาลโดยแท้ในการตีความเองว่าแก่นแกนของรัฐธรรมนูญเป็นเช่นไร ด้วย
สภาวะดังกล่าวนี้จึงสามารถทาให้ศาลอยู่ในแดนทางการเมือง และอาจทาให้องค์กรตุลาการอยู่เหนือ
กฎหมายทั้งหมดผ่านการใช้อานาจและการตีความรัฐธรรมนูญได้
อย่างไรก็ตาม ข้อความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญกลับได้รับการยอมรับ
มากกว่าในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ศาลรัฐธรรมนูญถูก
สถาปนาขึ้นมาให้เป็นองค์กรที่มีอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของกฎหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาสถานะคุณค่าความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ วัตถุ ประสงค์
ดั ง กล่ า วย่ อ มมุ ่ ง ไปที ่ ก ารประกั น สิ ท ธิ ข ั ้ น พื ้ น ฐานของประชาชนภายใต้ อ ุ ด มการณ์ แ ห่ ง รั ฐ เสรี
ประชาธิปไตย ทั้งนี้ ด้วยหลักการที่ถูกประกันไว้ในรัฐธรรมนูญที่เรียกร้องให้รัฐจะต้องปฏิบัติตาม
หลักการนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย จึงทาให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในสถานะขององค์กรที่ใช้อานาจ
ระงับความขัดแย้งระหว่างอานาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐต่างๆรวมไปถึงการมีอานาจวินิจฉัยในเรื่อง
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ระหว่างมลรัฐและสหพันธรัฐเพื่อความเป็นเอกภาพของระบอบการปกครองแห่ง
รั ฐ ตามครรลองของหลั ก การที ่ ถ ู ก บั ญ ญั ต ิ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ด้ ว ย ดั ง นั ้ น โดยหลั ก การแล้ ว ศาล
รัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรที่เป็นเสมือนผู้พิทักษ์มิให้รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรนิติบัญญัติที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่สูงที่สุดใช้อานาจที่ผิดแผกแตกต่างไปจากหลักการต่างๆซึ่งถูก
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อันเป็นการด าเนินการที่ อาจกระทบกระเทือนต่อการปกครองของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยได้

61.ปิยบุตร
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3.3 สถานะทางกฎหมายและการจัดโครงสร้างองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ
3.3.1 สถานะทางกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใต้การจัดองค์กรของรัฐเสรีประชาธิปไตย เราจะเห็นได้ถึงลักษณะของการจัด
องค์กรของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรของรัฐระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งได้แก่รัฐสภา
หรือองค์กรทางฝ่ายบริหารนั่นก็คือ คณะรัฐมนตรี หรือประธานาธิบดี ล้วนแล้วแต่จะต้องดาเนินการ
โดยมีกฎหมายให้ อ านาจไว้ การพิจารณาตั วบทกฎหมายที่จ ั ดตั้ ง องค์ กรระดั บสู งจึ งเป็ นสิ ่ ง ที ่ มี
ความสาคัญและทาให้รู้ว่าโดยทั่วไปแล้วนิตสิ ถานะขององค์กรแห่งรัฐดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร
เมื่อพิจารณาถึงองค์กรของฝ่ายนิติบัญ ญัตินั่นก็คือรัฐ สภา และองค์กรของฝ่ายบริหารนั่นก็คื อ
คณะรัฐมนตรี หรือประธานาธิบดี เราจะพบว่าองค์กรดังกล่าวนี้ล้วนเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย
กฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ และการใช้อานาจขององค์กรของรัฐดังกล่าวก็ล้วนแล้วแต่เป็นอานาจที่
รัฐธรรมนูญได้มีการกาหนดขอบเขตให้องค์กรดังกล่าวนี้สามารถดาเนินการได้ตามกรอบขอบเขตแห่ง
กฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ63
เมื่อพิจารณาในลักษณะขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เราจะพบว่าสถานะของศาล
รัฐธรรมนูญย่อมเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นกัน เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรของรัฐที่ถูก
จัดตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรม ความเป็นรูปธรรมนี้ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญอันได้มีการระบุถึงองค์ประกอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วิธีการได้มาซึ่งตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ วิธีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงอานาจหน้าที่ขององค์กรศาล
รัฐธรรมนูญในการดาเนินการเพื่อควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ที่ถูกกาหนด
ขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ64 ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึงสถานะทางกฎหมายในเชิงองค์กรของ
ศาลรัฐธรรมนูญว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ใช้
อานาจระดับสูงในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการใช้อานาจขององค์กรของรัฐภายใต้
เงื่อนไขแห่งเขตอานาจที่กฎหมายได้กาหนดไว้
ต่อประเด็นเรื่องสถานะขององค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ Gerhard Leibholz ได้
กล่าวไว้ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีสถานะเป็นเพียงองค์กรตุลาการเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีสถานะ
เป็นองค์กรทางรัฐธรรมนูญที่เหมือนกับองค์กรทางรัฐธรรมนูญทั้ง 4 องค์กรของเยอรมนี ได้แก่
ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์ สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ สภาผู้แทนมลรัฐระดับสหพันธ์ และ
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คณะรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์65 ผลของการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญนั้นทาให้ศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ในสถานะที่เป็นองค์กรระดับสูงของรัฐเคียงคู่ไปกับองค์กรของฝ่ายนิติบัญญัติและ
องค์กรของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีความเป็นอิสระในการใช้อานาจและการบริหารองค์กรเฉกเช่นองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญที่เหมือนกัน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความสัมพันธ์กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นๆในลักษณะที่
ไม่มีองค์กรใดเป็นผู้บังคับบัญชาหรืออยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาขององค์กรใด ความสัมพันธ์ ใน
ลักษณะนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าเมื่อพิจารณาในมิติของกฎหมาย โดยหลักทั่วไปแล้วสถานะของอานาจ
แห่งการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็นอานาจที่มีความเท่าเทียมกับ
อานาจทางบริหารหรืออานาจทางนิติบัญญัติ การควบคุมผลผลิตแห่งการใช้อานาจขององค์กรตา ม
รัฐธรรมนูญอื่นๆโดยศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้เป็นการใช้อานาจในฐานะที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่
อยู่เหนือกว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นๆแต่อย่างใด หากแต่เป็นการใช้อานาจในฐานะของฝ่าย
ตุลาการที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อ านาจตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจขององค์กร ตาม
รัฐธรรมนูญอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับการดุลและคานอานาจภายใต้หลักการแบ่งแยกอานาจแห่งรัฐเสรี
ประชาธิปไตย66
เมื่อพิจารณาในมิติของผลแห่งการใช้อานาจในการตรวจสอบควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เราจะเห็นว่าบ่อเกิดแห่งอานาจ
ของการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นเป็นบ่อเกิดที่มาจากรัฐธรรมนูญที่เป็น
กฎหมายซึ่งมีสถานะที่สูงกว่ากฎหมายธรรมดา ดังนั้น องค์กรของรัฐอื่นๆที่มีฐานอ านาจที่มาจาก
กฎหมายธรรมดาจึงไม่สามารถใช้อานาจตามกฎหมายธรรมดาไปล่วงล้าซึ่งอานาจที่มีฐานทางกฎหมาย
จากรัฐธรรมนูญได้ ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงการใช้อานาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญด้วยกัน
องค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นๆก็ไม่อาจใช้อานาจของตนเองไปก้าวล่วงล้าแก่อานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ได้เช่นกัน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วอานาจที่รัฐธรรมนูญได้ให้ไว้แก่ศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็ นอานาจใน
การตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้
ให้กับศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากนี้ ผลแห่งการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญของ
ศาลรัฐธรรมนูญทาให้ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีสถานะคงอยู่หรือสิ้นสุดไปตามการคงอยู่หรือสิ้นสุ ดของ
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมา หากจะยกเลิกศาล
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รัฐธรรมนูญก็จะต้องไปแก้ไขกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะแก้ไขด้วย
กฎหมายธรรมดามิได้ ดังนั้น สถานะของการดารงอยู่หรือสิ้นสุดลงของศาลรัฐธรรมนูญจึงแปรผัน ตรง
กับการมีอยู่ของรัฐธรรมนูญนั่นเอง67
3.3.2 โครงสร้างการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น องค์ ก รของรั ฐ ที ่ ม ี ส ถานะเป็ น องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นองค์กรฝ่ายตุลาการที่ใช้อานาจทางตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี
ทางรัฐธรรมนูญ สถานะดังกล่าวจึงทาให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการจัดองค์กรในรูปการจัดองค์กรของฝ่าย
ตุลาการนั่นก็คือการดาเนินการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องคาถึงหลักความอิส ระของ
องค์กรตุลาการ อย่างไรก็ตาม ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ถูกเรียกร้องให้ต้อง
มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับสูงด้วยเพื่อให้สามารถใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญให้
สอดคล้องกับเจตจ านงของประชาชนผู้ทรงอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริง ในรัฐเสรี
ประชาธิปไตยที่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในฐานะขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ย่อมมีรูปแบบของการจัดองค์กรที่มีความแตกต่างกันในเชิงรายละเอียด อย่างไรก็ตาม เราสามารถ
พิจารณาโครงสร้างการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญโดยพิจารณาผ่านข้อพิจารณาเกี่ยวกับ รูปแบบ
ขององค์ ค ณะตุ ล าการในศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และรู ป แบบที ่ ม าของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อั น มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.3.2.1 รูปแบบขององค์คณะตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ
ในรูปแบบขององค์คณะตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ สามารถจัดจาแนกกลุ่มประเภท
ของรูปแบบองค์คณะตุลาการภายในศาลรัฐธรรมนูญ ได้เป็นสองประเภทได้แก่ ประเภทองค์คณะตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญที่มีตุลาการสารอง และประเภทองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่มีตุลาการ
สารอง
ประเภทแรก คือประเภทองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีตุลาการสารอง เป็น
ลักษณะองค์คณะที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศออสเตรีย ใน ค.ศ.1920 โดยศาลรัฐธรรมนูญของ
ออสเตรียนั้นมีองค์คณะตุลาการเพียงองค์คณะเดียวที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสารอง โดยในองค์
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรียนั้น ประกอบไปด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน รอง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 12 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน ทั้งนี้ ยังมีตุลา
การส ารองอีก 6 คน โดยต าแหน่งตุลาการส ารองนี้เป็นต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่แทนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในกรณีที่เจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้หรือตุลาการมีส่วนได้เสียกับการตัดสินในคดี
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นั้นๆ68 แต่โดยปกติการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญแห่งออสเตรียต้องดาเนินการตามมติเสียงข้าง
มากขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาประชุมปรึกษาคดีซึ่งโดยทั่วไปประกอบไปด้วยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญหรืออาจมีกรณีที่ตุลาการสารองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้
วินิจฉัยคดีได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย โดยประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงวินิจฉัย หากแต่ถ้ามี
กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันกึ่งต่อกึ่งจากทั้งสองฝั่ง ประธานในที่ประชุมปรึกษาคดีก็มีสิทธิออกเสียงลง
มติวินิจฉัยได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีบางคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องดาเนินการพิจารณาและมีการลงมติ
โดยอาศั ย คะแนนเสี ยงที ่ เป็ นเอกฉัน ท์ ทั ้ ง นี ้ แล้ ว แต่ เงื ่ อนไขที ่ ได้ มี การก าหนดไว้ ในกฎหมาย 69
นอกเหนือจากนี้ ยังมีศาลรัฐธรรมนูญของประเทศกัวเตมาลาที่มีองคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มี
ตุลาการส ารอง โดยในองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของกัวเตมาลามีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จานวน 5 คน และตุลาการสารองอีก 5 คน
ประเภทที่สอง คือประเภทองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่มีตุลาการสารอง
ประเภทขององค์คณะตุลาการดังกล่าว สามารถแบ่งได้อีกเป็นองค์คณะตุลาการที่มีก ารแบ่งองค์คณะ
อย่างเด็ดขาดตามภาระหน้าที่ในการใช้อ านาจและองค์คณะตุลาการที่ ไม่มีการแบ่งองค์คณะอย่าง
เด็ดขาดตามภาระหน้าที่ในการใช้อ านาจ ในกรณีขององค์คณะตุลาการที่มีการแบ่งองค์คณะอย่าง
เด็ดขาดตามภาระหน้าที่ในการใช้อ านาจที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือระบบองค์คณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญของเยอรมนี โดยศาลรัฐธรรมนูญ ของเยอรมนีมีการแบ่งองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีเป็น 2 องค์คณะ แต่ละองค์คณะประกอบไปด้วยตุลาการองค์คณะละ 8 คน
โดยในรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีการกาหนดภาระหน้าที่ ใน
การด าเนินการใช้อ านาจให้แต่ละองค์คณะมีความรับผิดชอบพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่
แตกต่างกันอย่างเด็ดขาด จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบองค์คณะตุลาการลักษณะนี้เป็นระบบศาลคู่แฝดที่มี
ลักษณะเหมือนกับว่ามีศาลสองศาลซ้อนทับกันอยู่ในศาลเดียว 70 โดยการประชุมปรึกษาคดีขององค์
คณะจะต้องมีตุลาการมาประชุมไม่น้อยกว่า 6 คน และการลงมติก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของคดีที่กฎหมาย
ได้มีการกาหนดไว้ เช่น ใช้เสียงข้างมากธรรมดาหรือเสียงข้างมากพิเศษ 2 ใน 3 ก็แล้วแต่กฎหมายจะ
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‘Members of the Constitutional Court: Overview’ ( REDESCRIPTIONS)
<https://journal-redescriptions.org/articles/10.33134/rds.312/print/> ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ 22
เมษายน 2563.
69 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ‘วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีของศาลต่างประเทศกับ
ศาลรัฐธรรมนูญไทย’ (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2550) 65.
70 เพิ่งอ้าง 5.
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กาหนด หรือในบางกรณีที่มีการกาหนดให้มีการดาเนินการวิ นิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดยที่ประชุมใหญ่
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องมีตุลาการที่มาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของตุลาการทั้งหมด
นั่นก็คือ 1 ใน 3 ของ ตุลาการทั้ง 16 คน นั่นเอง71
ส่วนองค์คณะตุลาการที่ไม่มีการแบ่งองค์คณะอย่างเด็ดขาดตามภาระหน้าที่ในการใช้
อานาจนั้นก็คือลักษณะองค์คณะตุลาการที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญในประเทศภาคพื้นยุโรปอื่นๆ เช่น
ประเทศสเปน ประเทศอิตาลี และประเทศโปแลนด์ เป็นต้น รวมไปถึงประเทศที่ได้รับอิทธิพลจาก
รูปแบบดังกล่าวในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 72 เช่น ประเทศโคลัมเบีย
ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศอินโดนี เซีย ประเทศไทย และประเทศตุรกี เป็นต้น
ประเทศดังกล่าวเหล่านี้มีองค์คณะตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญเพียงองค์คณะเดียว โดยไม่มีการ
แบ่งแยกย่อยเป็นองค์คณะที่มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ในเขตอานาจศาลอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
เหมือนอย่างเยอรมนี หากแต่การดาเนินกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในรูปแบบนี้จะมี
การกาหนดองค์ประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดโดยไม่ได้แยก
องค์คณะไว้อย่างเด็ดขาด จานวนดังกล่าวขึ้นอยู่กับเขตอานาจศาลรัฐธรรมนูญว่าในกรณีนั้นมีเงื่อนไข
ทางกฎหมายกาหนดไว้เช่นไร73
3.3.2.2 รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาที่สาคัญอย่างมากในการ
พินิจพิเคราะห์ถึงโครงสร้างการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งในทางรูปธรรมที่เน้นหนักไปในทาง
ปฏิบัติและในทางนามธรรมที่มุ่งเน้นถึงการอธิบายความสัมพันธ์ในมิติเชิงอุดมการณ์ของรัฐ ที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปมาจากการใช้อานาจในการคัดเลือกโดยองค์กรของรัฐที่มีสถานะเป็น
องค์กรของรัฐระดับสูงหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ การใช้อานาจขององค์กรของรัฐในเรื่องเกี่ยวกับ
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญ ต่อประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ มา
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เราสามารถจาแนกรูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในรัฐเสรี
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เพิ่งอ้าง 44.
72 Andrew Harding, ‘The Fundamentals of Constitutional Courts’ (International
IDEA)
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-fundamentals-ofconstitutional-courts.pdf.> สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2563.
73 Lech Garlicki, ‘Constitutional courts versus supreme courts’ ( Oxford
Academic) <https://academic.oup.com/icon/article/5/1/44/722508.> ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ 28
เมษายน 2563.
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ประชาธิปไตยทั่วโลกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจาการคัดเลือกโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการคัดเลือกร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญ ญัติและ
ฝ่ายบริหาร ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการคัดเลือกร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายตุลาการ และที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากองค์กรพิเศษที่มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ74
ประเภทแรก เป็นที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการคัดเลือกโดยฝ่ายนิติ
บัญญัติ โดยที่มาดังกล่าวเป็นที่มาจากการคัดเลือกโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งก็คือรัฐ สภา การคัดเลือก
ดังกล่าวอาจเป็นการคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกัน เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรระดับสูงของรัฐที่เป็นองค์กร
กลุ่ม การคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีความจาเป็นต้องกาหนดเงื่อนไขใน
การลงมติการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้ซึ่งโดยปกติจะเป็นเงื่อนไขในเกณฑ์เสียงข้างมาก
เสียงข้างมากในที่นี้อาจมีการก าหนดให้เป็นเสียงข้างมากธรรมดา เช่น ประเทศโปแลนด์ได้มีการ
กาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ งหมด 15 คน โดยใช้เกณฑ์เสียงข้าง
มากธรรมดา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศก็อาจมีการกาหนดให้เป็นเสียงข้างมากพิเศษ เช่น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปรูทั้ง 7 คน มีที่มาจากการคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรโดยมีเงื่อนไขว่า
จะต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในประเทศเยอรมนีก็ได้มีการ
กาหนดให้การคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น มาจากการคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา โดยมีการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละองค์คณะในศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะละ
8 คน โดยในแต่ละองค์คณะจะได้รับการคัดเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา องค์กรละ 4 คน
โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมากพิเศษ จานวน 2 ใน 3 ของสมาชิกของแต่ละสภาที่ดาเนินการคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละองค์คณะนั้น75 เป็นต้น
ประเภทต่อมา คือที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการคัดเลือกร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ที่มาประเภทดังกล่าวนี้เป็นที่มาที่เกิดจากการคัดเลือกร่วมกันระหว่าง
องค์กรสูงสุดของรัฐสององค์กร ลักษณะของการคัดเลือกอาจปรากฏในรูปของการกาหนดรายชื่อของ
ตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ โดยองค์ กรหนึ ่งและภายหลั งจากการก าหนดตุล าการศาลรัฐ ธรรมนู ญ
เรียบร้อยแล้วจะต้องมีการใช้อานาจรับรองรายชื่อของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีการกาหนดไว้โดย

74

Andrew Harding (เชิงอรรถ 72).
75 ปิ ย บุ ต ร แสงกนกกุ ล , ศาลรั ฐ ประหาร ตุ ล าการ ระบอบเผด็ จ การ และนิ ต ิ ร ั ฐ ประหาร
(สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน 2560) 252-253.
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องค์กรอีกองค์กรหนึ่ง หรืออาจจะเป็นการต่างเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยองค์กรระดับสูงของรัฐ
ทั้งสององค์กร แล้วให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองตามอานาจผูกพันแห่งการ
กาหนดตัวตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญจากองค์กรระดับสูงที่มีอานาจนั้นๆก็ได้ เช่น ในสาธารณรัฐเช็ก
รายชื่อของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะถูกเสนอโดยวุฒิสภาและประธานาธิบดีจะเป็นผู้ใช้อ านาจ
แต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามการเสนอรายชื่อของวุฒิสภาจานวน 15 คน 76 ประเทศโคโซโวมี
การก าหนดอ านาจให้ ป ระธานาธิ บ ดี แ ต่ ง ตั ้ ง ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามค าแนะน าของสภา
ผู้แทนราษฎรจานวน 9 คน และในประเทศอาเซอร์ไบจานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการแต่งตั้ง
โดยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งแต่งตั้งจากการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีจานวนจานวน 9 คน77 เป็นต้น
ประเภทถัดมา เป็นที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการคัดเลือกร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ที่มาในลักษณะนี้เป็นผลผลิตแห่งอานาจที่ถูก
กาหนดให้เป็นอานาจขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐตามหลักการแบ่งแยกอานาจทั้งสามองค์กรในการ
ตัดสินใจเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอัน ประกอบไปด้วย องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร
และองค์กรฝ่ายตุลาการ โดยปกติจะมีการก าหนดจ านวนโควตาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้แต่ละ
องค์กรเป็นผู้เลือกให้มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสัดส่วนที่กฎหมายได้กาหนดไว้ การกาหนด
สัดส่วนอาจมีการกาหนดจานวนโควตาตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรที่มี
อานาจในสัดส่วนที่เท่ากัน หรือ อาจไม่เท่ากันก็ได้ เช่น ในประเทศบัลแกเรีย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นั้นมีที่มาจากการคัดเลือกโดยประธานาธิบดี สภาผู้แทนราษฎร และศาลสูงสุด องค์กรละ 4 คน
รวมกันเป็น 12 คน78 ศาลรัฐธรรมนูญอิตาลีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการคัดเลือกของรัฐสภา
(สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) 5 คน มาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการตุลาการ 5 คน และมา
จากการคัดเลือกโดยประธานาธิบดีอีก 5 คน รวมทั้งหมดเป็น 15 คน 79 และในประเทศสเปนได้มีการ
กาหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอย่างละ 4
คน มาจากการคัดเลือกของรัฐมนตรี 2 คน และมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการตุลาการอีก 2
คน รวมทั้งสิ้น 12 คน80 เป็นต้น และ
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The Constitution of Czech Republic 1993 Article 84.
77 The Constitution of the Republic of Azerbaijan 1995 Article 130.
78 The Constitution of the Republic of Bulgaria 1991 Article 147.
79 The Constitution of the Republic of Italy 1947 Article 135.
80 The Spanish Constitution Article 159.
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ประเภทสุดท้าย เป็นที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกขององค์กรพิเศษที่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ องค์กรพิเศษดังกล่าวเป็นองค์กรของรัฐที่ไม่มี
สถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ หากแต่อาจจะอยู่ในสถานะของ
องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน องค์กรศาสนา หรือองค์กรในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
องค์กรดังกล่าวเหล่านี้จะใช้อานาจร่วมกับองค์กรของรัฐระดับสูงหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญอันเป็น
องค์ ก รภายใต้ ห ลั ก การแบ่ ง แยกอ านาจ โดยองค์ ก รพิ เ ศษดั ง ที ่ ก ล่ า วมานี ้ อ าจอยู ่ ใ นฐานะของ
คณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายให้มีอานาจในการเสนอชื่อให้องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้
รับรอง หรือ อาจอยู่ในรูปขององค์กรที่ใช้อานาจเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในจานวนสัดส่วนที่
เท่ากับองค์กรฝ่ายบริหาร องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ และองค์กรฝ่ายตุลาการ เช่น ในประเทศไนเจอร์ ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญมาจากการคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎร 1 คน ประธานาธิบดี 1 คน ศาลชั้นต้น
1 คน ศาลอุทธรณ์อีก 1 คน และองค์กรพิเศษที่กฎหมายให้อานาจเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้แก่
องค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชน องค์กรวิชาชีพ และองค์กรวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนร่วมกัน
เลือก องค์กรละ 1 คน รวมทั้งหมดแล้วมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน 7 คน81 เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม องค์คณะตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญมักมีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในองค์คณะคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าขององค์คณะตุลาการในนามของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยในการพิจารณาถึงมิติแห่งที่มาของประธานศาลรัฐธรรมนูญในศาล
รัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐจะมีความแตกต่างกัน โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจมาจากการคัดเลือก
กันเองของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในองค์คณะ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญสเปน ศาลรัฐธรรมนูญเบลเยียม
และศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ ที่มาของประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจมาจาก
การคัดเลือกโดยองค์กรอื่น องค์กรดังกล่าวเหล่านี้มักเป็นองค์กรของรัฐที่มีอานาจเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ เช่น ในศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียรัฐบาลเป็นผู้เลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญ และในศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ของเยอรมนี ร ั ฐ สภาเป็ น ผู ้ เ ลื อ กประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ 82 เป็ น ต้ น ประธานศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ในสถานะของหัวหน้าของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในองค์คณะ ในขณะเดียวกันก็อยู่ใน
สถานะของผู้บังคับบัญชาของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหน่วยธุรการที่ดาเนินการเกี่ยวกับงาน
ธุรการในฐานะฝ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
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3.4 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับศาลรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบันการจัดองค์กรของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญในระบบกฎหมายแห่งการ
ปกครองของรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นๆ หลักการสาคัญดังกล่าวก็คือหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรของรัฐ
กับเจตจานงของประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตย ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กร
และบุคคลขององค์กรแห่งรัฐจึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดองค์กรของรัฐนั้นๆมีความสอดคล้องกับ
หลักประชาธิปไตยที่สถาปนาอ านาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่
อย่างไร เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยในมิ ติของการจัดองค์กรของสถาบันทางการเมืองอัน
เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วก็จะพบข้อเรียกร้องจากหลักประชาธิปไตยในการจัดองค์กรระดับสูง
ของรัฐว่าองค์กรดังกล่าวเหล่านั้นจะต้องมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่
ในระดับสูง เนื่องจากองค์กรระดับสูงแห่งรัฐเหล่านี้แทบทั้งหมดเป็นองค์กรที่ใช้อานาจที่ได้รับมาจาก
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแหล่งที่มาของอานาจอันได้รับมาจากประชาชนอีกต่อหนึ่ง83
ในฐานะที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องใช้อ านาจในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้ถูกต้องตามครรลองแห่งหลักการที่ถูกประกันไว้ในกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐ
การจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญในนามขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นจึงจะต้องมีความสอดคล้อง
กับหลักประชาธิปไตยด้วยอย่างปฏิเสธมิได้ โดยในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงรายละเอียดแห่ง
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่เจาะจงไปที่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและ
บุคคลของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคุณค่าที่สาคัญที่เป็นดัชนีชี้วัดถึงความสอดรับระหว่างการจัดองค์กร
ของศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประชาธิปไตย ดังจะได้แยกอธิบายได้เป็นสองหัวข้อประกอบไปด้วย
หัวข้อ ข้อความคิดว่าด้วยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับศาลรัฐธรรมนูญ และหัวข้อ ศาล
รัฐธรรมนูญ ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล และการใช้อานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญโดยสถาบันทางการเมือง
3.4.1 ข้อความคิดว่าด้วยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเมื่อพิจารณาจากทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เราจะทราบว่า
อานาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นโดยสภาพเป็นการใช้อานาจเพื่อเข้าไปควบคุมการใช้อานาจของรัฐและ
อานาจของรัฐดังกล่าวมักเป็นอานาจที่ถูกใช้โดยองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
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องค์กรและบุคคลในระดับสูงสืบเนื่องจากองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กร
และบุคคลอยู่ในระดับสูงดังกล่าวมีความยึดโยงกับประชาชนในระดับที่ใกล้ชิดตามห่วงโซ่ความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยเป็นอย่างมากและอีกทั้งองค์กรของรัฐดังที่กล่าวไปนี้ก็ยังมีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่สถาบันและภารกิจ ซึ่งถูกกาหนดตามรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย การใช้
อ านาจขององค์ ก รฝ่ า ยนิ ต ิ บ ั ญ ญั ติ ก ็ ไ ด้ เ ป็ น การใช้ อ านาจขององค์ ก รที ่ ม ี ค วามชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลซึ่งอยู่ในระดับสูง เนื่องจากองค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่ มีที่มา
จากการคัดเลือกผ่านกระบวนการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ จึงมีอานาจ
ในทางนิติบัญญัติที่ทรงพลานุภาพมากจนสามารถจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในบางเวลา
และบางโอกาสได้ด้วยการใช้ส านึกที่ได้รับอิทธิพลมาจากข้อความคิดแห่งทฤษฎีสัญญาประชาคม
(Social Contract Theory)
ข้อความคิดว่าด้วยสัญญาประชาคมนั้นเป็นข้อความคิดที่มุ่งให้คาจากัดความในการ
ใช้อานาจของรัฐโดยเฉพาะอ านาจในการออกกฎหมายของรัฐสภาให้เสมือนเป็นการด าเนินการใช้
อานาจโดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยเอง โดยประชาชนจะเป็นผู้ให้ความยินยอมในรูป
ของการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาตามหลักการประชาธิปไตยแบบผู้แทนเพื่อให้รัฐสภาเป็นองค์กรที่ไปใช้
อานาจในการออกกฎหมายแทนประชาชน ด้วยสาเหตุที่รัฐสภาเป็นองค์กรของรัฐที่มีวิธีการได้มา มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนี้เอง องค์กรดังกล่าวจึงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีความ
ใกล้ ช ิ ด และเชื ่ อ มโยงกั บ ประชาชนมากที ่ ส ุ ด ปั จ จั ย ข้ า งต้ น ท าให้ ร ั ฐ สภามี ค วามชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลในระดับสูงภายใต้ห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
ระบบกฎหมายแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย 84 ด้วยเหตุนี้องค์กรที่มีสถานะเป็นองค์กรที่ถ่วงดุลตรวจสอบ
อานาจของรัฐสภาจึงควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและ
บุคคลเฉกเช่นกัน เพื่อให้การใช้อานาจในการถ่วงดุลตรวจสอบขององค์กรที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลดังกล่าวเป็นการใช้อานาจในฐานะการใช้อานาจขององค์กรที่อยู่
ในระดับเดียวหรืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงมากที่สุดกับองค์กรเจ้าของอานาจที่เป็นวัตถุแห่งการควบคุม
นั่นก็คือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งใช้อานาจทางนิติบัญญัติที่เสมือนเป็นการใช้อานาจโดยประชาชน85
ดังที่ Hans Kelsen ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการใช้อ านาจควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไว้ว่า การใช้อานาจดังกล่าวเป็นการใช้อานาจนิติบัญญัติในทางปฏิเสธ

84

Or Bassok (เชิงอรรถ 31) 142-143.
85 Jorge Farinacci-Fernós, ‘Constitutional Courts as Majoritarian Instruments’
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(Negative Legislation)86 การใช้คาว่าอ านาจนิติบัญญัติกับลักษณะอ านาจควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญท าให้ลักษณะของอ านาจดังกล่าวอยู่ในความหมายที่จะต้องเป็น
อานาจที่ต้องถูกดาเนินการให้สอดคล้องกั บเจตจานงของประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตย ด้วยเหตุ
ดังกล่าวนี้จึงทาให้การใช้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะอานาจ
นิติบัญญัติในทางปฏิเสธเป็นอานาจที่จะต้องมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย โดยอานาจที่ถูกใช้บน
ฐานของรัฐธรรมนูญจะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยได้ก็ต่อเมื่ออานาจนั้นถูกใช้โดยองค์กรที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย 87 กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นองค์กรทางรัฐธรรมนูญที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเช่นเดียวกับองค์กรของรัฐอื่นๆที่ใช้อานาจใน
ฐานะเป็นสถาบันผู้ใช้อานาจแทนประชาชน นอกเหนือจากนี้ เมื่อประกอบกับการพิจารณาลักษณะ
ของอ านาจที่ถูกใช้โดยศาลรัฐธรรมนูญที่มีมากไม่ว่าจะเป็นอ านาจในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย อ านาจในการชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรของรัฐ อ านาจในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเลือกตั้งและการทาประชามติ และอานาจในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท าของพรรคการเมือง เป็นต้น อ านาจเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
สามารถถูกใช้โดยศาลรัฐธรรมนูญและมีผลผูกพันตามกฎหมายต่อองค์กรของรัฐทั้งระบบ ซึ่งเป็นที่
แน่นอนว่าผลกระทบแห่งการใช้อานาจดังกล่าวย่อมมี ผลโดยตรงต่อบรรทัดฐานแห่งการประกันสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนและมีผลกระทบต่อนิติสัมพันธ์แห่งการจัดโครงสร้างองค์กรของรัฐในวงกว้าง
ปัจจัยสาคัญดังกล่าวจึงยิ่งทาให้ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอานาจอัน
มากมายดังที่กล่าวมานี้อย่างเต็มเปี่ยมยิ่ง ควรจะต้องมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยโดยเฉพาะ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับที่สูงอย่างไม่อาจปฏิเสธได้
ต่อประเด็นเรื่องขอบเขตแห่งอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่กว้างขวางในข้างต้น
ประเด็นดังกล่าวนามาซึ่งการพิจารณาถึงความสัมพันธ์แห่งขอบเขตอานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กับระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยจากการพิจารณาดังกล่าวนี้ท าให้ เราพบว่าศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่อยู่ในระดับสูงจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีเขตอานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญที่กว้างขวางมากกว่าศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลในระดับที่ต ่ากว่า สืบเนื่องจากการศึกษาเปรียบเทียบจ านวนประเทศที่ มีศาล
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Henning Glaser (เชิงอรรถ 33) 18.
87 Conrado Hübner Mendes, Constitutional Courts and Deliberative Democracy
(Oxford University Press 2013) 83-84.
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รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ ่ ง มี ค วามชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง กั บ จ านวนประเทศที่ มี ศ าล
รัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับ กลาง88โดยพิจารณาจากจ านวนศาล
รัฐธรรมนูญที่มีเขตอานาจในการวินิจฉัยคุณสมบัติและสมาชิกภาพของสมาชิกองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ,
เขตอานาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการดาเนินการของพรรคการเมือง และเขต
อานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเลือกตั้งและการทาประชามติ โดยเขตอานาจ
ดั ง กล่ า วเป็ น เขตอ านาจตั ว อย่ า งที่ อ ยู่ น อกเหนื อ จากเขตอ านาจในการควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายและนอกเหนือจากเขตอานาจในการชี้ขาดในปัญหาข้อพิพาทระหว่างองค์กร
แห่งรัฐ โดยกลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและ
บุคคลอยู่ในระดับสูงก็ได้มีจานวนประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีเขตอานาจในการวินิจฉัยคุณสมบัติ
และสมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก องค์ ก รฝ่ า ยนิ ต ิ บ ั ญ ญั ติ , เขตอ านาจในการวิ น ิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของการด าเนินการของพรรคการเมือง และเขตอ านาจในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการเลือกตั้งและการทาประชามติ เป็นจานวนคิดเป็นร้อยละ 33.3389, 47.6290 และ
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การจัดกลุ่มประเทศที่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามเกณฑ์ของระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลสามารถจัดกลุ่มของประเทศดังกล่าวจากการศึกษาเปรียบเทียบ
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศ โดยสามารถเรียกการจัดกลุ่มประเทศที่มีการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญเหล่านั้นว่าเป็นการจัดกลุ่มประเทศซึ่งมีศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้เกณฑ์ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะได้มีการกล่าวถึงและอธิบายในเชิงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดกลุ่มดังกล่าวผ่านการพิจารณาศึกษาถึงที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในรัฐต่างประเทศดังกล่าว
นี้ต่อไปในบทที่ 4
89 ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศโปรตุเกส, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี, ศาล
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเช็ค, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศโตโก, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี,
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสโลวาเกีย และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรีย
90 ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศโปรตุเกส, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศโปแลนด์, ศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศโครเอเชีย , ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี , ศาลรัฐธรรมนูญ ของ
สาธารณรัฐเช็ค , ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี , ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสโลวาเกีย , ศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศมอนเตเนโกร, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเซาตูเมและปรินซีปี และศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศอาร์เมเนีย
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61.9091 ของจานวนประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่
อยู่ในระดับสูงด้วยกัน ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับกลางก็ได้มีจานวนประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมี
เขตอานาจในการวินิจฉัยคุณสมบัติ และสมาชิกภาพของสมาชิกองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ, เขตอานาจใน
การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการดาเนินการของพรรคการเมือง และเขตอานาจในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเลือกตั้งและการทาประชามติ เป็นจานวนคิดเป็นร้อยละ
14.2892, 42.8693 และ 42.8694 ของจานวนประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับกลางด้วยกันทั้งหมด ตามลาดับ
John Rawls ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญว่าการใช้อานาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือเสมือนเป็ นแบบสาเนาของ
การใช้เหตุผลสาธารณะ (Public Reason) ซึ่งในทัศนะของ Rawls เขาเห็นว่าเหตุผลสาธารณะนี้
สามารถเกิดขึ ้น ได้จ ากการใช้อ านาจโดยองค์ กรของรัฐ ในฐานะตั วแทนของประชาชน โดยศาล
รัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ใช้เหตุผลสาธารณะผ่านการใช้นิติวิธีของศาลและการตีความรัฐธรรมนูญที่
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ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศโปรตุเกส ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศโครเอเชีย, ศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศเบลเยียม, ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเช็ค, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
โตโก, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกี, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสโลวาเกีย, ศาลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศมอนเตเนโกร, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเซาตูเมและปรินซีปี, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
เบนิน, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศโคโซโว, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศอาร์เมเนีย ศาลรัฐธรรมนูญ
ของประเทศกาบอง และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรีย
92 ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศชิลี, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศแอฟริกาใต้ และศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศมองโกเลีย
93 ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต้ , ศาลรัฐธรรมนูญ ประเทศอินโดนี เซีย, ศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศบัลแกเรีย , ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศมอลโดวา, ศาลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศเซอร์เบีย, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศชิลี, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศแอลเบเนีย, ศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศเอกวาดอร์ และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศแองโกลา
94 ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศอิ นโดนีเซีย, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศบัลแกเรีย ,
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศคองโก, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศมาลี, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
มอลโดวา, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศชิลี, ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศแอลเบเนีย, ศาลรัฐธรรมนูญ
ของประเทศเอกวาดอร์ และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศแองโกลา
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กฎหมายได้ให้อานาจไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 95 การได้มาซึ่ง
องค์กรที่ใช้อานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงควรเป็นขั้นตอนกระบวนการได้มาแห่ง
องค์กรที่จะต้องให้ความเคารพต่อรัฐสภา ซึ่งในทัศนะของ Rawls มองว่ารัฐสภาก็ถือเป็นองค์กรที่ใช้
อานาจไปตามกรอบของเหตุผลสาธารณะเนื่องจากรัฐสภานั้นเป็นองค์กรแห่งรัฐที่อยู่ในฐานะตัวแทน
ของประชาชนโดยตรงเนื่องจากที่มาของตัวองค์กรดังกล่าวมีกระบวนการได้มาแห่งองค์กรที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยตรง ความเคารพดังกล่าวนี้สามารถเกิดขึ้นใน
รูปแบบการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีความยึดโยงกับประชาชน
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยผ่านระบบการมีส่วนร่วมในคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาที่
เป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูง96 อย่างไรก็ตาม
ในประเทศที่มีองค์กรฝ่ายบริหารมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ใน
ระดับสูง เช่น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน องค์กรฝ่ายบริหารดังกล่าวก็สามารถใช้
อานาจในการคัดเลือกและแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ Mattias Kumm
ก็ยงั ได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับอานาจในการคัดเลือกในกระบวนการได้มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า
การใช้อานาจเลือกและแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นอานาจที่อยู่ในฐานะของอานาจแห่งการ
ถ่วงดุลตรวจสอบจากรัฐสภาอันเป็นองค์กรกลุ่มแห่งผู้แทนของประชาชนทั้งปวง โดยเขามองว่ารัฐสภา
เป็นองค์กรที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเจ้าของอานาจอธิปไตย
มากที่สุด ในทัศนะของ Kumm รัฐสภาเป็นองค์กรที่อยู่ในสถานะที่มีความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับศาล
รัฐธรรมนูญตามหลักการแบ่งแยกอานาจโดยอานาจขององค์กรทั้งสองจะต้องมีการถ่วงดุลตรวจสอบ
อานาจซึ่งกันและกัน97
แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตุลาการอันมีความอิสระใน
การใช้อานาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีโดยจะต้องปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลอื่นใด แต่
ด้วยสถานะของการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรที่มีฐานอานาจในการจัดองค์กรและการใช้
อ านาจนิติบัญญัติในทางปฏิเสธที่ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นองค์กรที่ใช้
อานาจดังกล่าวจึงจะต้องเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลตาม
ห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กรของรัฐ และเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็น
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องค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล ศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องเป็น
องค์กรของรัฐที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชนนั่นเอง98
3.4.2 ศาลรัฐธรรมนูญ ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล
และการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยสถาบันทางการเมือง
ดั ง ที ่ ท ราบกั น มาอย่ า งละเอี ย ดแล้ ว ว่ า อ านาจในการควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญเป็นอานาจนิติบัญญัติในทางปฏิเสธที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้ตามฐานอานาจของกฎหมายใน
ระดับรัฐธรรมนูญ โดยอานาจที่ได้รับมาจากรัฐธรรมนูญในรูปอานาจนิติบัญญัติในทางปฏิเสธของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ นี ้ ไ ด้ ถ ู ก สถาปนาขึ ้ น มาเพื ่ อ ใช้ ค วบคุ ม อ านาจขององค์ ก รที ่ ม ี ค วามชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะองค์กรนิติบัญญัติเพื่อบังคับยับยั้งและ
ป้องปรามมิให้การใช้อานาจของรัฐภาและองค์กรของรัฐอื่นใดเข้าไปละเมิดคุณค่าของหลักการที่ถูก
ประกันไว้ในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นๆ เช่น สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในความเสมอภาค
หลักการแบ่งแยกอานาจ และอานาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชน เป็นต้น
นักปรัชญากฎหมายชาวเยอรมัน นามว่า Robert Alexy ได้ให้ค าอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้อานาจในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญว่าอานาจในการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอานาจแห่งการประนีประนอมกันทางการเมืองจากขั้วทางการเมืองต่างๆ การ
ที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดขอบเขตว่าด้วยอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการยืนยันให้เห็นถึงอานาจแห่งการประนีประนอมดังกล่าวจะต้องถูกใช้
โดยองค์กรที่มีที่มาจากฉันทามติร่วมกันขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรที่มีที่มาจากฉันทามติดังกล่าวก็จะต้องดาเนินการไปเพื่อพิทักษ์สิทธิขั้น
พื้นฐานซึ่งได้ถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 99 คาอธิบายดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าอานาจในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นอ านาจที่ได้รับมาจากบรรทัดฐานทางรัฐธรรมนูญและเป็นอ านาจที่
แสดงออกมาเป็นภาพแทนของฉันทามติร่วมกันขององค์กรตัวแทนของประชาชนที่จะต้องใช้อานาจให้
สอดคล้องตามเจตจานงของประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตย ด้วยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรแห่ง
ฉันทามติขององค์กรตัวแทนของประชาชนที่ได้ใช้อานาจซึ่งได้รับมาจากรัฐธรรมนูญนี้เอง กระบวนการ
แห่งฉันทามติขององค์กรตัวแทนประชาชนที่ใช้อานาจคัดเลือกในกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า วก็ ย ่ อ มเป็ น กระบวนการใช้ อ านาจคั ด เลื อ กตามที ่ ไ ด้ ร ั บ มาจากรั ฐ ธรรมนู ญ
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เช่นเดียวกันและการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวนี้ย่อมควรจะต้องเป็นการ
ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการโดยสถาบันทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงมิได้นั่นเอง100
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการคัดสรรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในรัฐ เสรีประชาธิปไตยก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญของสหพั นธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีที่มาจากการคัดเลือกโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่
ประกอบไปด้วย สภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) และสภาผู้แทนมลรัฐแห่งสหพันธ์หรือเรียกกันอีกชื่อ
ว่าวุฒิสภา (Bundesrat) การคัดเลือกเป็นการคัดเลือกตามองค์คณะที่มีการแบ่งแยกย่อยเป็นองค์คณะ
หลักอยู่สององค์คณะในศาลรัฐธรรมนูญ โดยองค์คณะแรกมาจากการคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎร 4
คน และจากวุฒิสภา 4 คน เช่นเดียวกับองค์คณะที่สองที่มาจากการคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาองค์กรละ 4 คน สรุปแล้วเราสามารถกล่าวได้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีมีที่ม าจากการคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎร 8 คน และมาจากการคัดเลือกโดย
วุฒิสภาอีก 8 คน รวมทั้งหมดเป็น 16 คน โดยแต่ละองค์คณะหลักจะต้องมีผู้พิพากษา 3 คน ที่เคย
ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาของศาลสูงสุดในระดับสหพันธ์ อย่างน้อยต้องเคยปฏิบัติงานมาแล้ว 3 ปี ส่วน
ที่เหลืออีก 5 คนในแต่ ละองค์คณะหลักนั้นจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายซึ่งอาจจะเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่รัฐในระดับสูงซึ่งมีความสามารถหรือคุณสมบัติที่จะเป็นผู้พิพากษา
ได้101
การคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นเป็นการ
คัดเลือกที่สะท้อนถึงฉั นทามติของสถาบันทางการเมืองซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลในระดับสูง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองที่มี
สมาชิกของตนซึ่งดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกรัฐสภาย่อมมีอิทธิพลอย่างสูงในการคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไปด้วย โดยเดิมทีกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีนั้นมาจากการ
จัดตั้งคณะกรรมการที่มาจากการเลือกกันของสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการสรรหา
ดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในรัฐสภา โดย
คณะกรรมการดังกล่าวก็จะไปคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกทีหนึ่งโดยมีการโหวตเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้คะแนนเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ต่อมาสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีได้มีการแก้ไขกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ในกฎหมายว่าด้วยศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht) ในเรื่องการคัดเลือกตุลา
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การศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีโดยให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกกันโดยการโหวตด้วย
คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของแต่ละสภา โดยการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสภาผู้แทนราษฎรมา
จากการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบั ติครบถ้วนในรายชื่อที่ถูกจัดเตรียมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมซึ่งได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร
แห่งสหพันธ์และการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวุฒิสภาก็มาจากการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในรายชื ่อ ที่ถ ูกจั ดเตรี ยมโดยรัฐ มนตรีว ่ าการกระทรวงยุต ิธ รรมซึ ่ง ได้ร ับ การเสนอจาก
คณะกรรมาธิการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา102
ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นการยืนยันให้เห็นถึงสถานะแห่งองค์กรฉันทามติขององค์กร
ตัวแทนประชาชนของศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องเป็นองค์กรที่มี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการ
ร่วมใช้อ านาจคัดเลือกโดยสถาบันทางการเมืองที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอย่างไม่อาจ
ปฏิเสธได้ สอดคล้องกับคาอธิบายของ Hans Kelsen ที่กล่าวถึงการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นั้นควรต้องมีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกของสถาบันทางการเมืองที่ มี
ความผสมผสานกันอันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสถานะขององค์กรแห่งฉันทามติขององค์กรระดับสูง
แห่งรัฐในตัวองค์กรศาลรัฐธรรมนูญนั้นเอง อย่างไรก็ดี Kelsen เองก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ถึงสถานะ
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ย่อมจะต้องมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสถาบันทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
และพรรคการเมืองในสถาบันทางการเมืองต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเขามีความเห็นว่าวิธีการที่สามารถเลี่ยงปัญหาของการที่ศาล
รัฐธรรมนูญจะถูกครอบง าโดยอิทธิพลต่างๆอันเกิดจากปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้นก็คือการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะต้องเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องไม่เป็นสมาชิกของ
รั ฐ สภาและสมาชิ ก ของรั ฐ บาลอย่ า งเด็ ด ขาด และอาจจะต้ อ งด าเนิ น การคั ด เลื อ กตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญที่วางอยู่บนเงื่อนไขของการคานึงถึงระดับสัดส่วนที่ มีความแตกต่างกันของพรรคการเมือง
ต่างๆทั้งหมดที่มีเสียงอยู่ในรัฐสภา เป็นต้น103
การเป็นองค์กรแห่งฉันทามติที่มาควบคู่กับการเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญนี้เองเป็นชนวนเหตุที่สาคัญในการนามาซึ่ง
การตั้งคาถามถึงความขัดแย้งต่อหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการที่คอยกากับศาลรัฐธรรมนูญ
โดยสถานะองค์กรฉันทามติของศาลรัฐธรรมนูญ อาจทาให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในปริมณฑลของการถูก

102

The Act of the Federal Constitutional Court 1951 Section 5-7.
103 ชาย ไชยชิต, ‘แนวคิดว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญของ ฮันส์เคลเซ่น’ (2564) 1 วารสาร
รัฐศาสตร์นิเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1, 49-52.
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แทรกแซงโดยอานาจตามกฎหมายและอานาจตามความเป็นจริงขององค์กรทางการเมืองระดับสูงของ
รัฐอื่นๆหรือกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองต่างๆอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ สถานะของความเป็นอิสระของ
องค์กรตุลาการที่กากับศาลรัฐธรรมนูญถูกท้าทายโดยสถานะของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรแห่ง
ฉันทามติขององค์กรทางการเมืองระดับสูงของรัฐ ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กร
และบุคคล เนื่องจากสถาบันทางการเมืองอื่นใดที่มีอานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม
กฎหมายก็สามารถมีดุลยพินิจในการคัดสรรค์บุคคลเข้าไปด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามแต่ความสมประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่อย่างไรก็ดี ด้วยสถานะทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแห่งฝ่ายนิติบัญญัติเสมือนเป็นการใช้อานาจในทางนิติ
บัญญัติรูปแบบหนึ่งก็ย่อ มจะต้องดาเนินการใช้อ านาจดังกล่าวอย่างเป็นกลางและไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลที่ไม่เหมาะสมอย่างเคร่งครัดตามกรอบขอบเขตแห่งกฎหมายที่ให้อานาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญไว้
อย่างชัดเจนอยู่แล้ว104 ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้องค์กรตุลาการพิเศษอย่างศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งถูกกากับด้วยหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการสามารถธารงตนให้เป็นองค์กรที่มีความเป็น
อิสระได้โดยการมีดุลยพินิจใช้อานาจตามกฎหมายอย่างเป็นอิสระอยู่แล้วควบคู่ไปกับการจัดองค์กร
ของตนที่มีความสัมพันธ์กับการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยองค์กรทางการเมือง
ระดับสูงของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่สูงกว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กรแห่งรัฐที่ใช้อานาจอธิปไตยของประชาชนเพื่อพิทักษ์หลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญในท้ายที่สุด

104

Christoph Grabenwarter, ‘Separation of Powers and the Independence of
Constitutional Courts and Equivalent Bodies’ ( Venice Commission)
<https://www.venice.coe.int/WCCJ/Rio/Papers/AUT_Grabenwarter_keynotespeech.pdf
?fbclid=IwAR0HQdiOFlHYAaGy608MFa2sjWN_cjnIKqQRzFrChG8tQH6BSKGCl_nNEig.>
สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564.
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บทที่ 4
ที่มาและความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมาย
ต่างประเทศ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเป็นคุณค่าที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากในการจัดองค์กร
ของรัฐ เนื่องจากเป็นหลักการที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดตั้งและการจัดโครงสร้างองค์กรของรัฐที่
คานึงถึงหลักประชาธิปไตยซึ่งรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธต่อหลักการดังกล่าว
ได้ ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยถูกนามาใช้ในการจัดองค์กรของรัฐทุกๆองค์กร ไม่เว้นแต่องค์ กร
ตุลาการ โดยเฉพาะประเภทองค์กรตุลาการที่มีสถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญด้วยแล้ว หลัก
ประชาธิปไตยโดยมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเป็นกรอบในการจัดองค์กรดังกล่าวย่อมถูก
นามาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญ และปัจจัยสาคัญที่สะท้อนถึงความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในองค์กร
ศาลรัฐธรรมนูญมากที่สุดก็คงจะไม่พ้นที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาถึงที่มาของตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญเป็นการมุ่งประเด็นไปที่การพิจารณาองค์กรที่ใช้อ านาจคัดเลือกบุคคลผู้ด ารง
ตาแหน่งในองค์กรที่ใช้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยตรงและนามาซึ่งการพิจารณาถึง
ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญในลาดับท้ายที่สุด
โดยในบทนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
ผ่านม่านการพิจารณาที่มาขององค์กรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกองค์กร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่เกิดขึ้นในรัฐที่ใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด โดยมีประเด็นที่จะต้อง
กล่าวถึงได้แก่ การพิจารณารูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในรัฐต่างประเทศ และการ
พิจารณาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
4.1 การพิจารณารูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากในการน ามาพิจารณาถึงมิติ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการจั ด องค์ ก รศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ หลั ก ประชาธิ ป ไตย การวิ เ คราะห์ ถึ ง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวในทางเนื้อหาสามารถพิจารณาได้จากที่มาขององค์กรผู้ใช้อานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ผู้วิเคราะห์จึงจะต้องทราบรูปแบบขององค์ก รที่มีอานาจ
คั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เสี ย ก่ อ นโดยทราบผ่ า นการวิ เ คราะห์ ค วามชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่สถาบันและภารกิจขององค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตาม
บทบัญญัติที่ถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเราสามารถจัดจาแนกระบบของมาตรแห่งการพิจารณา
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รู ป แบบที ่ ม าของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ รู ป แบบองค์ ก รที ่ ม ี อ านาจคั ด เลื อ กตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญได้โดยแบ่งเป็น รูปแบบที่มีองค์กรนิติบัญญัติเป็นองค์กรคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รูปแบบที่มี องค์กรนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญร่วมกัน รูปแบบที่มอี งค์กรตุลาการเป็นองค์กรคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รูปแบบที่มี
องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ ใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมกัน และรูปแบบที่มีองค์กรระดับสูงของรัฐและองค์กรพิเศษอันถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายให้มี
อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
4.1.1 รูปแบบที่มีองค์กรนิติบัญญัติเป็นองค์กรคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ระบบมาตรแห่ ง การพิ จ ารณารู ป แบบองค์ ก รที ่ ม ี อ านาจคั ด เลื อ กตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญในรูปแบบแรกนั้นก็คือ รูปแบบที่มีองค์กรนิติบัญญัติเป็นองค์กรคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ในรูปแบบนี้สามารถแบ่งแยกกลุ่ม ประเทศที่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแยกย่อยได้เป็น
รูปแบบที่มีที่มาจากการคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวและรูปแบบที่มีศาลรัฐธรรมนูญมา
จากการคัดเลือกร่วมกันของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
1. รูปแบบที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎร
สภาเดียว
กลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญมาจากการคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียว
เป็นกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันขึ้นอยู่กับการใช้อานาจ
ดุลพินจิ ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นสถาบันทางการเมืองอันสูงสุดของรัฐองค์กรหนึ่งนั่นก็คือ สภา
ผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรมีอานาจโดยชอบทางรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียวในการใช้อานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เช่น ในประเทศเปรูเป็นหนึ่งในประเทศที่มีที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้อานาจคัดเลือกและแต่งตั้งของสภาผู้แทนราษฎรโดยตรง การคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรของประเทศเปรูนั้นเป็นการคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญจานวน 7 คน โดย 1 คนจะต้องมาจากผู้พิพากษาของศาลสูงสุด ทั้งนี้ จะต้องมีมติของสภา
ผู้แทนราษฎรในเสียงข้างมากจ านวน 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาประชุมกันในการ
แต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเปรู1
ในขณะที่ประเทศโปแลนด์ มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการคัดเลือกโดยสภา
ผู้แทนราษฎรหรือ Sejm จ านวน 15 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากธรรมดาของสมาชิกสภาผู้ แทน

1

The Constitution of the Republic of Peru 1993 Article 201
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ราษฎรที่ปรากฏอยู่2 และในประเทศฮังการีก็มีศาลรัฐธรรมนูญที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอัน
มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวเช่นกัน โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด 15 คน มาจากการเสนอชื่อของกลุ่มสมาชิกพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร (fraction)
จานวน 15 คน และจะต้องได้รับมติจากเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภาที่มาประชุมร่วมกัน 3
ทั้งนี้ ยังมีประเทศโครเอเชียที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 13 คน มา
จากการคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นสภาล่างเพื่อทาการคัดเลือกและแต่งตั้ง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญโดยใช้มติเสียงข้างมากธรรมดาของสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่มาประชุม กัน4 และ
ประเทศโปรตุเกส โดยประเทศโปรตุเกสมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกและ
แต่งตั้งโดยสภานิติบัญญัติ (Assembleia da República) ซึ่งถือเสมือนเป็นสภาผู้แทนราษฎรของ
ประเทศโปรตุเกส ประเทศดังกล่าวนั้นใช้ระบบสภาเดี่ยว กล่าวคือ มีองค์กรนิติบัญญัติซึ่ งเป็นสภา
ผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว อานาจในการคัดเลือกและแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงตกอยู่กับ
สภานิติบัญญัติแต่เพียงองค์กรเดียว และสภานิติบัญญัติของโปรตุเกสก็มีอานาจคัดเลือกและแต่งตั้ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน 13 คน โดยใช้มติคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกสภาที่มาประชุมใน
การคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ5
2. รูปแบบที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการคัดเลือกร่วมกันของวุฒิสภา
และสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญมาจากการคัดเลือกร่วมกันของวุฒิสภาและสภา
ผู้แทนราษฎร มักเป็นกลุ่มประเทศที่มีรูปแบบการจัดองค์กรระดับสูงของรัฐในส่วนขององค์กรนิติ
บัญญัติอยู่ในระบบสภาคู่ (Bicameral system) อันประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรหรื อสภาล่าง
และวุฒิสภาหรือสภาสูง ทั้งสององค์กรเป็นองค์กรของรัฐระดับสูงที่ใช้อานาจนิติบัญญัติด้วยกันตาม
เงื่อนไขของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยภายใต้เงื่อนไขที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้ระบบดังกล่าว ได้ทาให้ทั้งสภาล่างและสภาสูงซึ่งเป็นองค์กรนิตบิ ัญญัติที่อยู่ในระบบสภาคู่
ล้วนแล้วแต่มีอานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของรูปแบบที่มา
ของศาลรัฐธรรมนูญอันมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกร่วมกันระหว่างวุฒิสภาหรือสภาสูงกับสภา

2

The Constitution of the Republic of Poland 1997 Article 194.
3 The Constitution of the Republic of Hungary 2011 Article 24.
4 The Constitution of the Republic of Croatia 1991 Article 126.
5 The Constitution of the Republic of Portugal 1911 Article 222.
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ผู้แทนราษฎรหรือสภาล่าง6 ตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีนั้นประกอบไปด้วยตุลาการอยู่ 16
คน มาจากกระบวนการคัดเลือกในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐ ธรรมนูญแห่งสหพัน ธ์
(Gesetz über das Bundesverfassungsgericht) ประกอบกับกฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz) อัน
อยู่ในสถานะเป็นรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้มีการระบุว่าการคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีนั้น มาจากการเลือกกันโดยการโหวตด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ในแต่ละ
กระบวนการคัดเลือกของแต่ละสภาอันประกอบไปด้วยกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐและกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ของสภาผู้แทน
มลรัฐระดับสหพันธ์ โดยในกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสภาผู้แทนราษฎรแห่ง
สหพันธรัฐเป็นการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในรายชื่อที่ถูกจัดเตรียมโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมซึ่งได้ รับการเสนอจากคณะกรรมาธิการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสภา
ผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ จานวน 8 คน และกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสภา
ผู้แทนมลรัฐระดับสหพันธ์(วุฒิสภา)เป็นการคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อที่จัดทาโดยรัฐมนตรีกระทรวง
ยุติธรรมจากรายชื่อที่ถูกเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยผู้แทนมลรัฐระดับสหพันธ์ใน
ฐานะวุฒิสภา อีกจานวน 8 คน รวมแล้วจากการคัดเลือกของทั้งสองสภาจะมีจ านวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งสิ้นจานวน 16 คน7
นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ศาลรัฐธรรมนูญของเบลเยียมก็เป็นอีกศาลหนึ่งที่มีตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับการคั ดเลือกจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันด้วยเช่นกัน โดย
กระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเบลเยียมเป็นกระบวนการคัดเลือกโดย
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร โดยแต่ละสภาก็จะใช้อ านาจในการคัดเลือกรายชื่อตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญของแต่ละสภานั้นเอง การคัดเลือกรายชื่ อดังกล่าวจะดาเนินการโดยใช้มติในคะแนนเสียง
2 ใน 3 ของสมาชิกที่มีอยู่ในแต่ละสภาของการคัดเลือกครั้งนั้น แล้วจึงได้ส่งรายชื่อของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ใช้อานาจแต่งตั้งในฐานะการใช้อานาจของประมุขแห่งรัฐ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศเบลเยียมประกอบไปด้วยตุลาการทั้งหมด 12 คน โดยมีตุลาการ 6 คน จะต้อง
มาจากกลุ่มชุมชนที่พูดภาษาดัตช์ และอีก 6 มาจากกลุ่มชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศส โดยหนึ่งในตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องรู้ภาษาเยอรมัน ทั้งนี้ ตุลาการในแต่ละกลุ่มภาษาจะต้องประกอบไปด้วยผู้
พิ พ ากษา 3 คน ที ่ ม ี ป ระสบการณ์ ด้ า นกฎหมาย เช่ น เป็ น ศาสตราจารย์ ท างด้ า นกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยในเบลเยียม เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลฎีกา และเลขานุการด้านกฎหมายของศาล

6

The Basic Law for the Federal Republic of Germany 1949 Article 94.
7 The Act of the Federal Constitutional Court 1951 Section 5-7.
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รัฐธรรมนูญ เป็นต้น และจะต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 3 คน ที่จะต้องเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
มาไม่น้อยกว่า 5 ปี นอกเหนือจากนี้ เงื่อ นไขของรูปแบบคณะตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญเบลเยียม
จะต้องประกอบไปด้วยเพศสภาพเป็นเพศชายและเพศหญิงปนกัน โดยอย่างน้อยแต่ละเพศจะต้องมี
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนตุลาการทั้งหมด จะมีแต่เพศใดเพศหนึ่งเพียงเพศเดียวในองค์คณะตุลาการ
ทั้งหมดไม่ได้8
4.1.2 รูปแบบที่มีองค์กรนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารเป็นองค์กรที่ใช้อานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกัน
1. องค์กรฝ่ายบริหารเสนอชื่อและฝ่ายนิติบัญญัติรับรอง
การพิจารณาถึงรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันมาจากการใช้อานาจโดย
องค์กรฝ่ายบริหารเสนอชื่อและฝ่ายนิติบัญญัติรับรองที่ ปรากฏให้เห็นได้ชัดก็คือ รูปแบบที่มาของตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญของประเทศทาจิกิสถาน ศาลรัฐธรรมนูญประเทศทาจิกิสถานประกอบไปด้วยตุลา
การศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จ านวน 7 คน ที ่ ม าจากการใช้ อ านาจคัด เลือ กของประธานาธิ บ ดีแ ละสภา
ผู้แทนราษฎร (Assembly of Representatives, Majlisi namoyandagon) สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้
แต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 7 คน ตามค าเสนอแนะของประธานาธิบดี 9 ในขณะที่ประเทศ
อาเซอร์ไบจานมีศาลรัฐ ธรรมนูญที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับการคัดเลือกจาก
กระบวนการเสนอชื่อของประธานาธิบดีและรับรองโดยสภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
โดยประธานาธิบดีมีอานาจคัดเลือกและเสนอรายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน 9 คน ไปให้สภา
นิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ แ ห่ ง สาธารณรั ฐ อาเซอร์ ไ บจาน (Milli Majlis of the Azerbaijan Republic) เป็ น ผู้
แต่งตั้ง10 ในสาธารณรัฐเช็กก็ได้มีศาลรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจาก
การเสนอชื่อขององค์กรฝ่ายบริหารและมีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติรับรอง โดยประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐจะใช้อานาจคัดเลือกโดยเสนอชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน 15 คน โดยจะต้องให้
วุฒิสภา (senate) ทาการรับรองรายชื่อจากการเสนอชื่อโดยให้ความยินยอมแก่การเสนอรายชื่อของ
ประธานาธิบดีเสียก่อนถึงจะสามารถแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ 11 ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญ

8

‘The Constitutional Court of Belgium’ ( Constitutional Court)
<https://www.const-court.be/public/brbr/e/brbr-2014-001e.pdf.> สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน
2563.
9 The Constitution of the Republic of Tajikistan 1994 Article 89.
10 The Constitution of the Republic of Azerbaijan 1995 Article 130.
11 The Constitution of Czech Republic 1993 Article 84.
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ของประเทศมอนเตเนโกรมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจในกระบวนการคัดเลือกโดย
ประธานาธิบดีมีอานาจในการคัดเลือกและเสนอรายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 7 คน ไปยัง
รัฐ สภา (The Parliament of Montenegro) มีอ านาจในการแต่งตั้ง ตุล าการศาลรัฐ ธรรมนู ญ ใน
รายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประธานาธิบดีนั้น12 นอกเหนือจากนี้ ยังมีประเทศอุซเบกิส
ถานซึ่งมีองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 7 คน ที่มาจากการใช้อานาจแต่งตั้งโดยมติเสียงข้างมาก
ของวุฒิสภา (Senate) ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวนั้นเป็นการใช้อานาจเลือกจากรายชื่อที่ถูกเสนอโดย
ประธานาธิบดี13
2. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเสนอชื่อและองค์กรฝ่ายบริหารรับรอง
กลุ่มประเทศที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันมาจากการใช้อานาจคัดเลือก
ขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติกับองค์กรฝ่ายบริหาร โดยลักษณะของกระบวนการคัดเลือกนั้นเป็นการ
ดาเนินการโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ใช้อานาจในการเสนอรายชื่อไปให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับรอง และโดย
ปกติองค์กรฝ่ายบริหารในที่นี้มักอยู่ในรูปแบบของประธานาธิบดี เช่น ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
สโลวาเกีย ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเซาตูเมและปรินซีปี และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศโคโซโว
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสโลวาเกียมีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจาก
กระบวนการคัดเลือกโดยการใช้อานาจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหาร โดยสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติสาธารณรัฐสโลวาเกีย (The National Council of the Slovak Republic) มีอานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จานวน 20 คน โดยเสนอรายชื่อให้กับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
เป็นผู้มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในรายชื่อดังกล่าวนั้นมา ทั้งนี้ องค์คณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญของสโลวาเกียนั้นมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ทั้งสิ้น 13 คน 14 ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ของประเทศเซาตูเมและปรินซีปีมีองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ประกอบไปด้วยตุลาการจานวน
5 คน มาจากการเสนอชื่อของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (Assembleia Nacional) ไปยังประธานาธิบดี

12

Milan Marković, ‘Constitutional Court Indipendence’ (Council of Europe)
<https://www.venice.coe.int/WCCJ/Rio/Papers/MNE_Markovic_E.pdf.> ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ 10
กันยายน 2563.
13 The Constitution of The Republic of Uzbekistan 1992 Article 108.
14 The Constitution of The Republic of Slovakia 1992 Article 134.
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ให้กาหนดและแต่งตั้งบุคคลในรายชื่อดังกล่าวเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 15 และในศาลรัฐธรรมนูญ
ของประเทศโคโซโวก็มีองค์คณะตุลาการประกอบไปด้วยตุลาการ 9 คน อันมีที่มาจากการแต่งตั้งโดย
ประธานาธิบดีตามการเสนอรายชื่อของสภานิติบัญญัติแห่งโคโซโว โดยการคัดเลือกของสภานิติบัญญัติ
แห่งโคโซโวจะต้องดาเนินการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 7 คน จะต้องใช้มติเสียงข้างมาก 2 ใน
3 ของที่ประชุม ส่วนอีก 2 คนจะต้องได้รับมติเสียงข้างมากธรรมดาจากที่ประชุม16
3. ทั้งองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารต่างคัดเลือกตุ ลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามสัดส่วนที่รัฐธรรมนูญได้ให้อานาจไว้
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญในลักษณะดังกล่าวเป็นรูปแบบที่มาจาก
การใช้อานาจในการคัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงของรัฐสององค์กรในการดาเนินการคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยดาเนินการคัดเลือกตามแต่ละสัดส่วนที่ตนมีอานาจในการคัดเลือกและเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตั้งประกอบเป็นองค์คณะตุลาการของศาลรั ฐธรรมนูญ เราจะเห็นรูปแบบที่มาในลักษณะนี้ใน
ประเทศออสเตรีย ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียเป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยองค์คณะตุลาการและตุลา
การสารองที่มาจากการคัดเลือกของทั้งองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารตามสัดส่วนที่
กฎหมายได้กาหนดให้อานาจไว้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญของออสเตรียมีจานวน 14 คน และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญส ารองอีก 6 คน โดยมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของ
คณะรัฐมนตรีจากผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกมาจากผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายปกครอง และศาสตราจารย์
คณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยจานวน 8 คน และตุลาการสารองอี ก 3 คน และมาจากการใช้อานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติอีก 6 คน ตุลาการสารองอีก 3 คน โดย
แบ่งเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (Nationalrat) เป็นผู้เสนอชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญสารอง 1 คน และสภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตุลา

15

Kevashinee Pillay and Nélia Daniel Dias, ‘São Tomé and Príncipe: Legal System
and Research’ (NYU Law) <https://www.nyulawglobal.org/Sao_Tome_Principe.html.>
สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2563.
16 The Constitution of The Republic of Kosovo 2008 Article 114.
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การศาลรัฐธรรมนูญอีก 3 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส ารองอีก 1 คน 17 โดยทั้งหมดนี้จะถูก
แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี18
นอกเหนือจากนี้ ยังมีประเทศอื่นๆที่มีรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมา
จากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารตามสัดส่วนที่กฎหมาย
กาหนดอยู่อีก เช่น ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9
คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยสภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐ 5 คน และมาจากการใช้อานาจ
คัดเลือกโดยประธานาธิบดี 4 คน 19 ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเบนินมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจาก
การใช้ อ านาจคั ด เลื อ กโดยสภานิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ แ ห่ ง ชาติ จ านวน 4 คน และมาจากการคั ด เลื อ กโดย
ประธานาธิบดีจ านวน 3 คน เป็นไปตามสัดส่วนที่รัฐธรรมนูญก าหนด รวมทั้งหมด 7 คน20 ศาล
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐกาบองมีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการใช้อานาจร่วมระหว่าง
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติกับองค์กรฝ่ายบริหารตามสัดส่วนที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้เช่นกัน โดยมาจากการ
ใช้อ านาจคัดเลือกโดยรัฐสภาอันประกอบไปด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎร 3 คน และประธาน
วุฒิสภาอีก 3 คน รวมเป็น 6 คน โดยคัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอมาจากแต่ละสภา และมาจากการใช้
อานาจคัดเลือกโดยประธานาธิบดีอีก 3 คน รวมทั้งหมดจะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน 9 คน21
ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญประเทศโตโก มีจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน มา
จากการใช้อานาจคัดเลือกโดยรัฐสภาอัน ประกอบไปด้วยสภาล่างคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ 3
คน โดยใช้มติเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกสภาล่างที่มาประชุม และวุฒิสภาคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน โดยใช้มติเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกของวุฒิสภาเช่นเดียวกับ
สภาล่าง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออีก 3 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยประธานาธิบดี22
และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศตุรกีประกอบไปด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 15 คน 3 คนมาจาก

17

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ‘อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้ วย
รัฐธรรมนูญของการกระทาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561’ (รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2563) 125.
18 The Federal Constitutional Law of Austrian Republic 1920 Article 147.
19 The Law of The Republic of Armenia on the Constitutional Court Article 3.
20 The Constitution of the Republic of Benin 1990 Article 115.
21 The Constitution of the Republic of Gabon 1991 Article 89.
22 The Constitution of the Republic of Togo 1992 Article 100.
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การคัดเลือกของรัฐสภาตุรกีจากผู้พิพากษาศาลบัญชีของประเทศตุรกี และนักกฎหมายผู้เป็นสมาชิก
ของเนติบัณฑิตยสภา และอีก 12 คน มาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดยประธานาธิบดีจากผู้ด ารง
ต าแหน่ ง ในศาลสู ง แห่ ง ประเทศตุ ร กี , สมาชิ ก ของสภาอุ ด มศึ ก ษาโดยสอนในรายวิ ช ากฎหมาย
เศรษฐศาสตร์และการเมือง และผู้ดารงตาแหน่งบริหารระดับสูง นักกฎหมายของรัฐ ตุลาการในศาล
อัยการ หรือตุลาการซึ่งดารงตาแหน่งเป็นโฆษกประจาศาลรัฐธรรมนูญ23
4.1.3 รูปแบบที่มีองค์กรตุลาการเป็นองค์กรเดียวที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นรูปแบบที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นในฝ่ายตุลาการเพียง
องค์กรเดียว ประเทศที่ใช้รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ก็คือ ประเทศโดมินิกัน
ประเทศโดมินิกันมีการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์หลักความสูงสุดของรัฐธรรมนูญในรูปแบบศาลรัฐธรรมนูญ
โดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศโดมินิกั นมีจานวนตุลาการทั้งหมด 13 คน มาจาก
การใช้อ านาจคัดเลือกโดยองค์กรของฝ่ายตุลาการในรูปแบบองค์กรกลุ่มที่เรียกกันว่า National
Council of Magistrate24 ซึ่งเป็นองค์กรอันมีอ านาจในทางการบริหารองค์กร รวมไปถึงออกกฎ
ระเบียบ เกี่ยวกับองค์กรตุลาการ ทั้งนี้ สมาชิกของคณะกรรมการดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย
ประธานสภาล่าง ประธานวุฒิสภา ประธานศาลสูงสุดและอัยการ เป็นต้น 25 นอกเหนือจากนี้ เราจะ
เห็นได้ว่ารูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการมีส่วนร่ว มใช้อ านาจคัดเลือกจาก
องค์กรฝ่ายตุลาการมักจะมีลักษณะเป็นการใช้อานาจร่วมกับองค์กรฝ่ายอื่นๆเสียมากกว่า โดยองค์กร
ฝ่ายตุลาการอาจจะใช้อานาจคัดเลือกร่วมกับ องค์กรฝ่ายบริหารหรือใช้ร่วมกับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือใช้ร่วมกับทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็แล้วแต่เงื่ อนไขของรัฐธรรมนูญที่ให้ไว้ตามแต่ละ
ประเทศ ดังที่จะได้กล่าวต่อไป

23

Turkey's Constitution of 1982 Article 146.
24 The Constitution of the Republic of Dominican 2015 Article 186.
25 Marisol Florén-Romero, ‘Guide to Legal Research in the Dominican Republic’
(NYU Law) <https://www.nyulawglobal.org/globalex/Dominican_Republic.html> สื บ ค้ น
เมื่อ 14 กันยายน 2563.
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4.1.4 รูปแบบที่มีองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ ใช้อานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกัน
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ เป็นรูปแบบที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกขององค์กรระดับสูงของรัฐตามหลักการ
แบ่งแยกอานาจ 3 องค์กรด้วยกัน เราสามารถจัดประเภทของรูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน
ลักษณะดังกล่าวได้เป็น 3 รูปแบบย่อยได้แก่ รูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการใช้
อานาจเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส่วนใหญ่ รูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการ
ใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการในสัดส่วนที่
เท่ากัน และรูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการในลักษณะอื่นๆ
1. รูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดย
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส่วนใหญ่
เป็นรูปแบบการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขององค์กรระดับสูงของ
รัฐตามหลักการแบ่งแยกอานาจ โดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีอานาจ
ในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับองค์กรฝ่ายบริหารและ
องค์กรฝ่ายตุลาการ ประเทศที่มีรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะดังกล่าว ได้แก่
ประเทศสเปน ประเทศชิลี ประเทศโคลัมเบีย และประเทศลัตเวีย
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปนมีที่มาของตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญทั้ง 12
คน ที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกของรัฐสภา (The Cortes Generales) อันประกอบไปด้วย สภา
ล่าง (Congreso de los Diputados) และสภาสูง (Senado) โดยสภาล่างมีอานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจานวน 4 คน และสภาสูงมีอานาจคัดเลือกอีก 4 คน รวมแล้วรัฐสภามีอานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 คน ในขณะที่คณะรัฐมนตรีในฐานะองค์กรฝ่ายบริหารมีอานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2 คน และอีก 2 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกของคณะกรรมการตุลา
การ (General Council of Judiciary) ซึ ่ ง เป็ น องค์ ก รของรั ฐ ที ่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ฝ ่ า ยตุ ล าการ 26 ศาล
รัฐธรรมนูญประเทศชิลีมีองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 10 คน 4 คน มาจากการคัดเลือก
ของรัฐสภาแห่งชิลี (The National Congress of Chile) ที่ประกอบไปด้วย สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา โดยสภาผู้แทนราษฎรมีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2 คน โดยใช้มติเสียงข้างมาก
2 ใน 3 ของสมาชิกสภาที่มาประชุม และวุฒิสภาใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 2 คน

26

The Constitution of Spain 1978 Article 159.
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โดยใช้มติเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาที่มาประชุมเช่นกัน ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก
6 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายบริหารคือ การใช้อานาจของประธานาธิบดี และอีก
3 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกของศาลสูงสุดแห่งชิลีในฐานะองค์กรฝ่ายตุลาการ27
ทั้งนี้ ประเทศลัตเวียที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด 7 คน มาจากการคัดเลือกโดยสภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐ (Saeima) จานวน 3 คน มาจาก
การใช้อานาจคัดเลือกโดยคณะรัฐมนตรี 2 คน และมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของ
ศาลสูงสุด 2 คน อย่างไรก็ตาม รายชื่อเหล่านี้จะต้องมีการนาเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐใช้
อ านาจคัดเลือกโดยท าการรับรองอีกทีโดยใช้มติ เสียงข้างมากธรรมดา 28 อย่างไรก็ตาม ยังมีศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศโคลัมเบียมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในองค์คณะอยู่ทั้งหมด 9 คน โดยมีที่มา
ของการใช้อานาจคัดเลือกของวุฒิสภาในฐานะสภาสูงจานวน 9 คน ผ่านการเสนอชื่อโดยศาลสูงสุด
แห่งประเทศโคลัมเบียและสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ (Council of State) องค์กรละ 3 คน รวมแล้ว
องค์กรฝ่ายตุลาการมีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ 3 คน ประธานาธิบดีมีอ านาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน และ อีก 3 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษา
แห่งรัฐ29 ทั้งนี้ ในกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยองค์กรระดับสูงของรัฐ ดังกล่าวนี้
ล้วนแล้วแต่ดาเนินการโดยการเสนอให้วุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติใช้อานาจในการคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผ่านการพิจารณารายชื่อที่ถูกเสนอมาโดยองค์กรที่มีอ านาจข้างต้นใน
ท้ายที่สุด30
2. รูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดย
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการในสัดส่วนที่เท่ากัน
รูปแบบที่มาลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันมา
จากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงแห่งรัฐภายใต้หลักการแบ่งแยกอานาจอยู่สามองค์กร

27

The Constitution of the Republic of Chile 1980 with Amendments through
2015 Article 92.
28 The Constitution of the Republic of Latvia 1922 Article 85.
29 The Constitution of the Republic of Colombia 1991 Article 239.
30 ‘Constitutional Court of Columbia’ (Corte Constitucional Republica de
Colombia) <https://www.corteconstitucional.gov.co/english/> สื บ ค้ น เมื ่ อ 23 กั น ยายน
2563.
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ได้แก่ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ และองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการมีอานาจ
ในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามสัดส่วนที่กฎหมายกาหนดอย่างละเท่าๆกัน
ในศาลรัฐธรรมนูญของประเทศมาลีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการใช้อานาจ
คัดเลือกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติจานวน 3 คน โดยมีสัดส่วน 2 ใน 3 จะต้องเป็นผู้พิพากษา ทั้งนี้
ประธานาธิบดีก็มีอานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน และมีเงื่อนไขว่าต้องมีสัดส่วน
2 ใน 3 คน ก็จะต้องเป็นผู้พิพากษาเช่นกัน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออีก 3 คน ก็มาจากการ
ประชุมใหญ่ของคณะตุลาการศาลยุติธรรมสูงสุด (Superior Council of Magistracy) รวมแล้วองค์
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศมาลีมีตุลาการรวมทั้งหมดอยู่ 9 คน31 ในขณะที่ประเทศ
อิตาลีมีศาลรัฐธรรมนูญที่ประกอบไปด้วยตุลาการ 15 คน โดยมีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกของ
ประธานาธิบดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจานวน 5 คน มาจากการใช้อานาจขององค์กรฝ่ายตุลาการก็
คือการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกันระหว่างผู้พิพากษาศาลสูงสุ ดและตุลาการศาลปกครองสูงสุดจานวน
5 คน และมาจากการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกันขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ประกอบไปด้วยสภา 2
สภา นั่นก็คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาใช้อานาจคัดเลือกร่วมกันโดยใช้มติ 2 ใน 3 ของจานวน
สมาชิกของทั้งสองสภาที่มาประชุมร่วมกัน32 ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต้มีองค์คณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ประกอบไปด้วยตุลาการจานวน 9 คน เช่นกัน โดย 9 คนนี้ มาจากการใช้อานาจ
คัดเลือกของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ 3 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎร
3 คน และมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยศาลยุติธ รรม 3 คน โดยประธานาธิบดีใช้อานาจแต่งตั้ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน
ฐานะประมุขแห่งรัฐ33
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศลิทัวเนีย ก็มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้
อานาจคัดเลือกร่วมกันขององค์กรฝ่ายบริหาร องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายตุลาการในสัดส่วน
ที่เท่ากันเช่นกัน โดยมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยประธานาธิบดี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
ประธานศาลสูงสุด ฝ่ายละ 3 คน รวมทั้งหมดเป็ น 9 คน34 ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
คองโกมีองค์คณะตุลาการอยู่ 9 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยคะแนนเสียงข้างมาก 2 ใน 3
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาประชุมกัน 3 คน จากการใช้อานาจคัดเลือกโดยประธานาธิบดีอีก 3

31

The Constitution of the Republic Mali 1992 Article 91.
32 Constitution of the Italian Republic Article 135.
33 The Constitution of the Republic of Korea 1948 Article 111.
34 The Constitution of The Republic of Lithuania 1992 Article 103.
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คน และจากการใช้ อ านาจคั ด เลื อ กโดยคณะกรรมการตุ ล าการสู ง สุ ด (High Council of the
Judicary) อีก 3 คน35 ทั้งนี้ ยังมีศาลรัฐธรรมนูญของประเทศแอลเบเนีย36 อินโดนีเซีย37 เอกวาดอร์38
และมองโกเลีย39 ที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยประธานาธิบดี สภา
ผู้แทนราษฎร และศาลสูงสุด อย่างละ 3 คน เท่ากัน โดยรวมแล้วองค์คณะดังกล่าวนั้นมีตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมดรวม 9 คน
นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ยังมีประเทศที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมา
จากการใช้อ านาจเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการใน
สัดส่วนที่เท่ากันอีก ได้แก่ ประเทศบัลแกเรีย ประเทศมอลโดวา ประเทศเซอร์เบีย และประเทศยูเครน
ในศาลรัฐธรรมนูญของประเทศบัลแกเรียนั้นมีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจ
คัดเลือกโดยสภานิติบัญญัติ 1 ใน 3 ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด อีก 1 ใน 3 ของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมดถูกคัดเลื อกโดยประธานาธิบดี และ อีก 1 ใน 3 ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั ้ ง หมดถู ก ใช้ อ านาจคั ด เลื อ กโดยคณะกรรมการตุ ล าการศาลฎี ก าและศาลปกครอง ( General
Assembly of The Judges of Supreme Court of Cassation and the Supreme
Administration Court) รวมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในองค์คณะทั้ งหมดมีอยู่ 12 คน 40 ด้วยกัน
ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศมอลโดวาประกอบไปด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
จานวน 6 คน โดย 2 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยรัฐสภา อีก 2 คน มาจากการใช้อานาจ
คัดเลือกโดยรัฐบาล และอีก 2 คน มาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดยคณะตุลาการสูงสุด 41 ในศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศเซอร์เบียก็มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 15 คน มาจากการใช้อานาจ
คัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงของรัฐในจ านวนสัดส่วนที่เท่ากัน มาจากการใช้อ านาจคัดเลือกจาก
ประธานาธิบดี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และที่ประชุมทั่วไปของตุลาการศาลสูงสุด (General Session
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The Constitution of the Republic of Congo 2015 Article 157-158.
36 The Constitution of the Republic of Albania 1998 Article 125.
37 The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 Article 24c.
38 The Constitution of the Republic of Ecuador 2008 Article 432-434.
39 The Constitution of the People Republic of Mongolia 1992 Article 65.
40 The Constitution of the Republic of Bulgaria 1991 Article 147.
41 The Constitution of the Republic of Moldova 1994 Article 136.
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of the Supreme Court of Cassation) อย่างละ 5 คน42 และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศยูเครนมี
ที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกตุลการศาลรัฐธรรมนูญโดยประธานาธิบดีจานวน 6 คน มาจากการใช้
อานาจคัดเลือกจากรัฐสภาแห่งยูเครน (the Verkhovna Rada of Ukraine) จานวน 6 คน และมา
จากการใช้อานาจคัดเลือกจากสภาผู้พิพากษา (Congress of Judges) จานวน 6 คน รวมแล้วมีตุลา
การทั้งหมด 18 คน43
3. รูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดย
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการในลักษณะอื่นๆ
รูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่าย
นิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลการในลักษณะอื่นๆนี้ เป็นรูปแบบที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีลักษณะเหมือนกับรูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้อานาจ
คัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติ บัญญัติเป็นส่วนใหญ่ และรูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจาก
การใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการในสัดส่วน
ที่เท่ากัน ประเทศที่มีรูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในลักษณะดังกล่าวอย่างชัดเจนก็
คือประเทศแอฟริกาใต้ โดยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศแอฟริกาใต้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจาก
การใช้อานาจร่วมกันขององค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติกับองค์กรฝ่ายตุลาการ โดยตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญของประเทศแอฟริกาใต้นั้นมาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการก ากับดูแล
องค์กรตุลาการ (The Judicial Service Commission) โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องจั ดท า
รายชื่อของผู้มีคุณสมบัติเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมากกว่า 3 รายชื่อ จากตาแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมดเพื่อเสนอไปให้ประธานาธิบดีเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากรายชื่อที่ถูกจัดทา
โดยคณะกรรมการกากับดูแลองค์กรตุลาการ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวจะถูกจัดทาขึ้นภายหลังการ
เสนอชื่อและการให้ความเห็นโดยประชาชนผ่านการจัดท า Public Interview ทั้งนี้ การใช้อ านาจ
คัดเลือกโดยประธานาธิบดีจะต้องได้รับการให้คาปรึกษาและใความเห็นจากประธานศาลสูงสุดและ
หัวหน้าพรรคการเมืองที่มีที่ นั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วย โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในองค์คณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศแอฟริกาใต้จะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ทั้งหมด 11 คน โดย
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‘Election, appointment and termination of office’ (The Constitutional Court
of the Republic of Serbia) <http://www.ustavni.sud.rs/page/view/en-GB/212100016/election-appointment-and-termination-of-office> สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2563.
43 The Constitution of the Republic of Ukraine 1996 Article 148.
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2 คน เป็นประธานศาลสูงสุดและรองประธานศาลสูงสุดที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยตาแหน่ง
และอีก 9 คน มาจากกระบวนการคัดเลือกดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น44
4.1.5 รูปแบบที่มีองค์กรระดับสูงของรัฐและองค์กรพิเศษอันถูกจัดตั้งขึ้นหรือรับมอบ
อานาจโดยกฎหมายให้มีอานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแบบสุดท้ายก็คือรูปแบบที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงของรัฐตามหลักการแบ่งแยกอานาจ
ได้แก่ องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญั ติ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร และ/หรือองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
ร่วมกับองค์กรพิเศษอันถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายให้มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดย
องค์กรพิเศษดังกล่าวสามารถอยู่ในสถานะเป็นองค์กรของรัฐภายในประเทศหรือองค์กรเอกชนที่ถูก
จัดตั้งตามกฎหมายเอกชนภายในประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศที่
ถูกจัดตั้งตามอนุสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันของรัฐภาคีตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศกัวเตมาลามีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้
อานาจคัดเลือกของรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา (The Congress of the Republic) จานวน 1
คน มาจากการเสนอชื่อของประธานาธิบดี จานวน 1 คน และมาจากการคัดเลือกจากศาลสูงสุดอีก
จ านวน 1 คน ทั ้ ง นี ้ ยั ง มี จ านวนอี ก 2 คน มาจากการใช้ อ านาจคั ด เลื อ กโดยการเสนอชื ่ อ ของ
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย สู ง สุ ด แห่ ง ซานคาลอส ( Superior University Council of
University of San Carlos de Guatemala) และสภาวิชาชีพทนายความ องค์กรละ 1 คน รวมแล้ว
ทั้งองค์คณะจะมีตุลาการประกอบทั้งหมด 5 คน 45 ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศกัวเตมาลายังมี
ตุลาการส ารอง (Substitute Magistrates) อีกจ านวน 5 คน ซึ่งมาใช้การใช้อ านาจคัดเลือกโดย
รัฐสภาตามคาเสนอขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกโดยการเสนอชื่อ อันได้แก่ ประธานาธิบดี ศาลสูงสุด
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสูงสุดแห่งซานคาลอส และสภาวิชาชีพทนายความ
ในประเทศแองโกลามีศาลรัฐธรรมนูญที่มีที่มาของตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญทั้ง 11
คน ที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยประธานาธิบดี 4 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยสภา
ผู้แทนราษฎร 4 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยศาลสูงสุด 2 คน และ 1 คน มาจากการคัดเลือก
โดยกระบวนการสอบแข่งขันตามหลักสูตรการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของรัฐภายใต้กฎเกณฑ์
ที่กฎหมายเฉพาะได้กาหนดไว้46 โดยกฎหมายดังกล่าวก็คือ Law No 2/07 – Organic Law (Law of
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The Constitution of the Republic of South Africa 1996 Article 167,174.
45 The Constitution of the Republic of Guatemala 1985 Article 269.
46 The Constitution of the Republic of Angola 2010 Article 180.
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functioning, competence and powers) of the Constitutional Court ไ ด ้ ม ี ก า ร ก า ห น ด
กระบวนการคัดเลือกรูปแบบดังกล่าวไว้ อย่างระเอียด47 ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไนเจอร์
ประกอบไปด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 7 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยรัฐสภา 1 คน
โดยจะต้องมีมติ 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดที่มาประชุมกันในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมา
จากการคัดเลือกโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ 1 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์องค์กรละ 1 คน รวมมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรตุลาการทั้งสิ้น 2 คน
และมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกขององค์กรพิเศษซึ่งไม่ใช่องค์กรระดับสูงของรัฐ ตามหลักการ
แบ่งแยกอานาจที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้แก่ องค์กรทางวิชาชีพ นักกฎหมายมีอานาจคัดเลือกนัก
กฎหมายเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน องค์กรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยกฎหมายมีอานาจ
คัดเลือกนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชนมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก
1 คน และสมาคมอันเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ดาเนินการเกี่ย วกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
และส่งเสริมประชาธิปไตยมีอานาจคัดเลือกตัวแทนที่ มีคุณสมบัติอย่างน้อยต้องมีใบประกาศนียบัตร
ทางกฎหมายมหาชนมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 1 คน48
นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ยังมีสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาที่มีศาล
รัฐธรรมนูญอันมีที่มาของตุลาการที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากองค์กร
พิเศษอันถูกจัดตั้งขึ้นหรือรับมอบอานาจโดยกฎหมายให้มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประกอบไปด้วยตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมด 9 คน โดยมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐ
บอสเนี ย และเฮอร์ เ ซโกวี น า ( House of Representatives of the Federal of Bosnia and
Herzegovina) 4 คน มาจากการใช้ อ านาจคั ด เลื อ กจากตุ ล าการศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ยุ โ รป
(European Court of Human Right) โดยได้รับการแนะนาจากคณะผู้บริหารสูงสุด 3 คน และมา
จากการใช้อานาจคัดเลือกจากสภานิติบัญญัติแห่ง สาธารณรัฐเซิร์ปสกา (The National Assembly
of Republic of Srpska) ซึ่งเป็นหน่วยการเมืองที่มีความเป็นอิสระและเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของ
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาอีก 2 คน49

47

‘Constitutional Justice and social integration: the Constitutional Court of
Angola’ (Council of Europe) <https://www.venice.coe.int/WCCJ/docs/Angola_
questionnaire_3WCCJ-E.pdf> สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2563.
48 The Constitution of the Republic of Niger 2010 Article 121.
49 The Constitution of Bosnia and Herzegovina 1995 Article 6.1.
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ตารางที่ 4.1 การพิจารณารูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รูปแบบที่มีองค์กรนิติ
บัญญัติเป็นองค์กร
คัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ

กลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญมาจาก
การคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรสภา
เดียว

ประเทศ
เปรู, โปร์แลนด์, ฮังการี, โครเอเชีย,
โปรตุเกส,

กลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญมาจาก เยอรมนี, เบลเยียม
การคัดเลือกร่วมกันของวุฒิสภาและสภา
ผู้แทนราษฎร
รูปแบบที่มีองค์กรนิติ องค์กรฝ่ายบริหารเสนอชื่อและฝ่ายนิติ
บัญญัติและองค์กรฝ่าย บัญญัติรับรอง
บริหารเป็นองค์กรที่ใช้
อานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมกัน
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเสนอชื่อและ
องค์กรฝ่ายบริหารรับรอง

ทาจิกิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, สาธารณรัฐ
เช็ก, มอนเตเนโกร, อุซเบกิสถาน

สโลวาเกีย, เซาตูเมและปรินซีปี, โคโซโว

ทั้งองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่าย ออสเตรีย, อาร์เมเนีย, เบนิน, กาบอง,
บริหารต่างคัดเลือกตุลาการศาล
โตโก, ตุรกี,
รัฐธรรมนูญตามสัดส่วนที่รัฐธรรมนูญได้
ให้อานาจไว้
รูปแบบที่มีองค์กรตุลา
การเป็นองค์กรเดียวที่
ใช้อานาจ
คัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ

โดมินิกนั
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ตารางที่ 4.1 การพิจารณารูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ (ต่อ)
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รูปแบบที่มีองค์กรนิติ
บัญญัติ องค์กรบริหาร
และองค์กรตุลาการ ต่าง
คัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามสัดส่วนที่
กฎหมายได้กาหนดไว้

ประเทศ

รูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง สเปน, ชิลี, โคลัมเบีย, ลัตเวีย
มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส่วนใหญ่
รูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง
มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และ
องค์กรฝ่ายตุลาการในสัดส่วนที่เท่ากัน

มาลี, อิตาลี, เกาหลีใต้,ลิทัวเนีย, คองโก,
แอลเบเนีย, อินโดนีเซีย, เอกวาดอร์,
มองโกเลีย, บัลแกเรีย, มอลโดวา,
เซอร์เบีย, ยูเครน

รูปแบบที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง แอฟริกาใต้
มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และ
องค์กรฝ่ายตุลาการในลักษณะอื่นๆ
รูปแบบที่มีองค์กร
ระดับสูงของรัฐและ
องค์กรพิเศษอันถูกจัดตั้ง
ขึ้นหรือรับมอบอานาจ
โดยกฎหมายให้มีอานาจ
ในการคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

กัวเตมาลา, แองโกลา, ไนเจอร์,
บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา
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4.2 การพิจารณาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
การศึกษาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐที่ปวารณาตนว่าเป็นรัฐ
ที่มี ระบอบการปกครองเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับเจตจานงของประชาชน การพิจารณาถึงระดับความสัมพันธ์
ดังกล่าวผู้พิจารณาจะต้ อ งพิจ ารณาถึง ระดับความชอบธรรมทางประชาธิ ปไตยขององค์ก รศาล
รัฐธรรมนูญว่ามีมากน้อยระดับไหน โดยการพิจารณาจะต้องดาเนินการผ่านการวิเคราะห์ ในกรอบของ
หลักการห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญโดยมีองค์กรของรัฐที่ใช้อานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและ
บุคคลและสามารถสืบสาวการใช้อานาจคัดเลือกในบุคคลผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรดังกล่าวได้ไปจนถึง
การใช้อานาจคัดเลือกของประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยผ่านการเลือกตั้งบุคคลเข้าไปดารงตาแหน่ง
ในองค์กรของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลสูงที่สุด ทั้งนี้ การ
พิจารณาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญมีความ
จาเป็นที่จะต้องดาเนินการให้อยู่ในขอบเขตของทฤษฎีการจัดตั้งของศาลรัฐธรรมนูญ โดยการพิจารณา
จะต้องค านึงถึ งลั กษณะเฉพาะของความชอบธรรมทางประชาธิป ไตยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ที ่ ใ ห้
ความสาคัญกับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองหลักที่ใช้เจตจานงค์แทนผู้ทรงอานาจ
อธิปไตยโดยแท้ผ ่านระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนตามกรอบคิ ดโดยทั่ วไปของทฤษฎีสั ญ ญา
ประชาคมด้วย
ดังนั้น การจัดจ าแนกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญจึง ต้อง
ด าเนิน การพิจารณาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลผ่านการพิจารณา
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะต้องพิจารณาลักษณะรูปแบบที่มาของตุล าการศาล
รัฐธรรมนูญด้วยว่ารูปแบบดังกล่าวมีลกั ษณะรูปแบบที่มาที่มสี ภาหรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กร
ที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีรูปแบบที่มาของตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญที่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ร่ ว มด้ ว ยย่ อ มมี ต ั ว แปรที่ ส าคั ญ ซึ ่ ง ท าให้ อ งค์ ก รศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ร ะดั บ ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยที่สูงกว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่มีองค์กรฝ่าย
นิติบัญญัติเป็นองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบที่มา
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมี องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียวก็ย่อมมี ตัวแปรที่สาคัญในการทาให้องค์กรศาลรัฐธรรมนูญ มีความชอบ
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ธรรมทางประชาธิปไตยที่สูงกว่าศาลรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจาก
การใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติร่วมกับองค์กรระดับสูงของรัฐ
อื่นๆ
จากการพิ จ ารณาความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยในแง่ อ งค์ ก รและบุ ค คลของศาล
รัฐธรรมนูญควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงปริมาณขององค์กรที่มีบทบาทในการคัดเลือกที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศที่ได้ค้นคว้ามา เราสามารถจัดกลุ่มของประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญอันมี
ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยดังกล่าวที่แตกต่างกันได้อยู่ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับสูง กลุ่มประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิ ป ไตยในระดั บ กลาง กลุ ่ ม ประเทศที ่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในระดับต่า และกลุ่มประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
4.2.1 ประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยระดับสูง
ประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง มัก
เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กร
ระดับสูงฝ่ายนิติบัญญัติ หรือหากรัฐเสรีประชาธิปไตยดังกล่าวมีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมา
จากการใช้ อ านาจคั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มกั น ขององค์ ก รระดั บ สู ง ของรั ฐ รั ฐ เสรี
ประชาธิปไตยที่มีศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในเกณฑ์ดังกล่าวในระดับสูง
นั้นจะต้องมีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการดาเนินการใช้อานาจร่วมกันระหว่างองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับสูงของศาลรัฐธรรมนูญในที่นี้เป็นคุณ
ค่าที่ถูกสังเคราะห์จากการพิจารณาถึงที่มาขององค์กรระดับสูงของรัฐ ซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองที่มี
อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นๆที่มาจากกระบวนการคัดเลือกโดยทั่วไปที่ถูก
กาหนดไว้ในบทบัญญัติทางกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาจาก “การเลือกตั้ง” (election) โดยตรง
ของประชาชนอันทาให้ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลขององค์กรที่มี
อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวได้อยู่ในระดับสูงสุดในห่วงโซ่ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในการจัดองค์กรของรัฐ หรือ หากเป็นกรณีของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมา
จากการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกัน ระหว่างองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กร
ฝ่ายบริหาร โดยมีองค์กรฝ่ายบริหารซึ่งมีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน องค์กรฝ่ายบริหารที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในกรณี
ดังกล่าวนัน้ จะต้องมีที่มาจากการคัดเลือกโดยองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กร
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และบุคคลในระดับสูง ในขณะที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ร่วมใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วยนั้นก็จะต้องเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่อยู่ในระดับ
สูงสุดซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เนื่องจากสถานะขององค์กรฝ่ายบริหารนั้นเป็น
องค์กรที่มีภารกิจหลักก็คือการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเสมือนว่าองค์กรดังกล่าว
เป็นองค์กรที่ใช้อานาจทางฝ่ายบริหารที่จะต้องให้มีความสอดคล้องกับขอบเขตแห่งอานาจทางนิติ
บัญญัติซึ่งสะท้อนถึงเจตจ านงค์ของผู้ทรงอ านาจอธิปไตยของรัฐ องค์กรฝ่ายบริหารจึงเป็นองค์กร
ระดับสูงอันเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับเจตจานงค์ของประชาชนมากกว่าองค์กรแห่ง
รัฐอื่นๆที่ไม่รวมองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ในฐานะที่องค์กรฝ่ายบริหารเป็นองค์กรที่ บังคับใช้เจตจานงค์
ของผู้ทรงอานาจอธิปไตยให้เกิดผลในทางปฏิบัติในสังคมการเมืองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นๆ ดังนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีองค์กรฝ่ายบริหารใช้อานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติจึงสามารถถูกจัดอยู่ในกลุ่มศาลรัฐธรรมนูญที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับสูงได้นั่นเอง
เราสามารถแบ่งแยกกลุ่มประเทศที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยดังที่กล่าวไป
ข้างต้นนี้ แยกย่อยออกได้เป็น 2 กลุ่มประเทศ อันประกอบไปด้วย กลุ่มประเทศที่ มีตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญมีที่มาจากใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเพียงองค์กรเดียวและกลุ่มประเทศที่
มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจากใช้อ านาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่าย
บริหาร ดังจะได้กล่าวเป็นลาดับต่อไปนี้
1. กลุ่มประเทศที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดย
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเพียงองค์กรเดียว
ในกลุ่มประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญมีตุลาการที่มาจากการการใช้อานาจคัดเลือกโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติเพียงองค์กรเดียว เราสามารถพิจารณาโดยจาแนกประเภทออกได้เป็น ประเภทที่ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างเพียงองค์กรเดียว
และประเภทที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ในกลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดยสภา
ผู้แทนราษฎรเพียงองค์กรเดียว กลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นกลุ่มประเทศที่มีสภาผู้แทนราษฎรมีที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยในประเทศโปรตุเกสเป็นหนึ่งในประเทศที่ตุลาการศาล
รัฐ ธรรมนูญ มีท ี่มาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรของ
โปรตุเกสนั้นประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดย
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มีการเลือกตั้ง จากหน่วยการเลือกตั้ง 23 หน่วยทั้ งประเทศ50 ในขณะที่ประเทศเปรูมีตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติองค์กรเดียวเช่นกัน โดยสภา
ผู้แทนราษฎรอันเป็นผู้ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งเปรูก็มีที่มาจากการเลือกตั้งใน
ระบบสัดส่วนจากประชาชนชาวเปรู 51 และในประเทศโปแลนด์ ก็มีสภาผู้แทนราษฎร (Sejm) ที่
ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 460 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเช่นกัน52
นอกเหนือจากนี้ ก็ยังมีประเทศฮังการีและโครเอเชียที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันมีที่มาจากการใช้
อานาจคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรของประเทศเหล่านี้ก็มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน โดยในประเทศฮังการี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 199 คน มาจากการ
เลือกตั้งในระบบสัดส่วน 53 และประเทศโครเอเชียซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบสภาเดี่ยวเช่นกันก็มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย 100 คน แต่ต้องไม่เกิน 160 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน54 และ
ในกลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดยสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา กลุ่มประเทศดังกล่าวมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อ านาจ
คัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสภาล่างและวุฒิสภาในฐานะสภาสูงร่วมกัน โดยกลุ่มประเทศ
เหล่านี้จะมีวุฒิสภาหรือสภาสูงที่ไม่ได้มาจากกระบวนการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งเป็น
พลเมืองของรัฐนั้นทั้งหมด หากแต่มาจากการคัดเลือกโดยสภาของมลรัฐหรือของแต่ละพื้นที่ในท้องที่
หน่วยการปกครองที่กฎหมายของรัฐนั้นๆได้กาหนดไว้โดยอยู่ในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติใน
ท้องที่นั้นๆ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวได้แก่ประเทศเยอรมนีและประเทศเบลเยียม โดยในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีได้เป็นประเทศที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกัน
ระหว่ า งสภาผู ้ แ ทนราษฎรและวุ ฒ ิ ส ภา โดยสภาผู ้ แ ทนราษฎรมาจากการเลื อ กตั้ งโดยตรงจาก
ประชาชน55โดยใช้ทั้งระบบแบ่งเขตและระบบสัดส่วนผสมกัน ในขณะที่วุฒิสภามาจากการคัดเลือกกัน
ของรัฐบาลของแต่ละมลรัฐโดยจานวนแปรผันไปตามขนาดของมลรัฐทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ

50

The Constitution of the Republic of Portugal 1911 Article 148-149.
51 The Constitution of the Republic of Peru 1993 Article 90.
52 The Constitution of the Republic of Poland 1997 Article 96.
53 The Constitution of the Republic of Hungary 2011 Article 2.
54 The Constitution of the Republic of Croatia 1991 Article 73.
55 The Basic Law for the Federal Republic of Germany 1949 Article 38.
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กฎหมาย56 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของแต่ละมลรัฐย่อมมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยสภาของแต่ละมลรัฐ
โดยสภาของแต่ละมลรัฐก็มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตพื้นที่ในแต่ละมลรัฐนั้น
ในขณะที่ประเทศเบลเยียมก็มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่าย
นิติบัญ ญัติทั้งสภาผู้แ ทนราษฎรและวุฒิสภาเช่นกัน โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอ งประเทศ
เบลเยียมทั้ง 150 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบสัดส่วน 57 ในขณะที่
วุฒิสภาซึ่งมีสมาชิก 60 คน มาจากการคัดเลือกโดยสภาเฟลมิช (Flemish Parliament) โดยคัดเลือก
จากสมาชิกของตน จานวน 29 คน มาจากการคัดเลือกโดยสภาแห่งชุมชนฝรั่งเศส (Parliament of
the French Community) โดยคัดเลือกจากสมาชิกของตน จานวน 10 คน มาจากการคัดเลือกโดย
สภาแห่งวัลลูน (Parliament of the Walloon Region) โดยคัดเลือกจากสมาชิกของตน จานวน 8
คน มาจากการคัดเลือกโดยสภาแห่งบรัสเซลส์ (the Parliament of the Brussels-Capital Region)
โดยคัดเลือกจากสมาชิกของตนที่อยู่ในกลุ่มผู้พูดภาษาฝรั่งเศส จานวน 2 คน มาจากการคัดเลือกโดย
สภาแห่ ง ชุ ม ชนที ่ พ ู ด ภาษาเยอรมั น (the Parliament of the German-speaking Community)
จานวน 1 คน มาจากการเสนอชื่อของวุฒิสมาชิกที่มาจากการคัดเลือกโดยสภาเฟลมิชจานวน 1 คน
และมาจากการเสนอชื ่ อ ของวุ ฒ ิ ส มาชิ ก ที ่ ม าจากการคั ด เลื อ กโดยสภาแห่ ง ชุ ม ชนฝรั ่ ง เศส สภา
แห่งวัลลูน และสภาแห่งบรัสเซลส์ จานวนอีก 4 คน58 ทั้งนี้ สภาตามหน่วยการปกครองตามเขตท้องที่
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวทั้งสิ้น
2. กลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดย
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหาร
กลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่าย
นิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหาร เป็นกลุ่มประเทศที่มีรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มา
จากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่มีความสาคัญตามหลักการแบ่งแยกอานาจอัน
ได้แก่ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ องค์กรดังกล่าวมักมีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลมากเมื่อพิจารณาในมิติของที่มาที่มีความยึดโยงกับการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นการใช้สิทธิคัดเลือกที่มาแห่ง องค์กรดังกล่ าวโดยประชาชนผู้ทรงอ านาจอธิปไตยในระบบ
ประชาธิปไตยแบบผู้แทน อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบางประเทศในกลุ่มดังกล่าวนี้ ได้มีองค์กรฝ่ายบริหารซึ่ง
มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและ
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The Basic Law for the Federal Republic of Germany 1949 Article 51.
57 The Belgian Constitution Article 61-63.
58 The Belgian Constitution Article 64.
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บุ ค คลอยู ่ ใ นระดั บ ที ่ ส ู ง ที ่ ส ุ ด เหมื อ นกั บ องค์ ก รฝ่ า ยนิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ ท ี ่ ม ี อ านาจคั ด เลื อ กตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญเนื่องจากองค์กรฝ่ายบริหารดังกล่าวไม่ได้มีที่มามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
อันเป็นเหตุให้ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการใช้อ านาจคัดเลือกร่วมโดยองค์กรฝ่ายบริหารที่ไม่ได้มีที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนข้างต้นมีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่รองลงมาจากระดับ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกันของ
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติกับองค์กรฝ่ายบริหารที่มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมด
เราสามารถจัดจาแนกกลุ่มประเทศที่ มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีที่มาจากการใช้
อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิ ติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารออกเป็น กลุ่มประเทศที่มีตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหาร
โดยฝ่ า ยบริ ห ารมาจากการเลื อ กตั ้ ง โดยตรงของประชาชน และกลุ ่ ม ประเทศที ่ ม ี ต ุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารโดย
ฝ่ายบริหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ดังจะได้อธิบายในรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารโดยฝ่ ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็น
กลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่ายบริหารที่มีอานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีประธานาธิบดีซึ่งอยู่ในฐานะฝ่าย
บริหารที่มีดุลยพินิจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยในสาธารณรัฐเช็ค ได้เป็นประเทศที่มี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกันระหว่างวุฒิสภาและประธานาธิบดี โดย
วุฒิสภามีวุฒิสมาชิกทั้งหมด 81 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบแบ่งเขต เขตละ
1 คน59 และประธานาธิบดีก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ในขณะที่ประเทศโตโกก็ได้เป็น
ประเทศที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มาจากการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกันระหว่างรัฐสภาอัน
ประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบสัดส่วน
และวุฒิสภาอันมีสมาชิกมาจากการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสภาในเขตการปกครองจากแต่ละที่
จานวน 2 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด และอีก 1 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภาก็มาจากการคัดเลือก
โดยประธานาธิบดี 60และประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 61 ทั้งนี้ ยังมี
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The Constitution of Czech Republic 1993 Article 18.
60 The Constitution of the Republic of Togo 1992 Article 52.
61 The Constitution of the Republic of Togo 1992 Article 59-60.
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ประเทศตุรกีที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร
และประธานาธิบดี โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบ
สัดส่วน62และประธานาธิบดีก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเช่นกัน 63 เฉกเช่นเดียวกับ
ประเทศตุรกีก็ยังมีประเทศสโลวาเกียที่มีองค์กรผู้ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบสัดส่วน 64 ใช้อานาจร่วมกับ
ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 65 และประเทศมอนเตเนโกรเองก็เป็น
ประเทศที่มีองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันประกอบไปด้วยรัฐสภาที่สมาชิกทั้ง
81 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 66และประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลื อกตั้งโดยตรง
ของประชาชนเช่นกัน รวมไปถึงประเทศเซาตูเมและปรินซีปี 67 ประเทศทาจิกิสถาน 68 ประเทศ
อาเซอร์ไบจาน69 ประเทศอุซเบกิสถาน70 ประเทศกาบอง71 และประเทศเบนิน72 ที่มีที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริ หารโดย
ฝ่ายบริหารก็มีที่มามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และ
กลุ่มประเทศที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีที่มาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดย
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารโดยฝ่ายบริหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน โดยทั่วไปกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นกลุ่มประเทศซึ่งมีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีอ านาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมีองค์กรฝ่าย
บริหารซึ่งมีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากการคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
ในประเทศโคโซโวมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการใช้อ านาจร่วมกันระหว่างองค์กรฝ่ายนิติ
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Turkey's Constitution of 1982 Article 75-76.
63 Turkey's Constitution of 1982 Article 101.
64 The Constitution of The Republic of Slovakia 1992 Article 73-74.
65 The Constitution of The Republic of Slovakia 1992 Article 101.
66 Montenegro's Constitution of 2007 Article 83.
67 Sao Tome and Principe's Constitution of 1975 Article 74,82.
68 The Constitution of the Republic of Tajikistan 1994 Article 48-49, 65-66.
69 The Constitution of the Republic of Azerbaijan 1995 Article 82-83, 101.
70 The Constitution of The Republic of Uzbekistan 1992 Article 77, 90.
71 The Constitution of the Republic of Gabon 1991 Article 9, 35.
72 The Constitution of the Republic of Benin 1990 Article 42, 79-80.
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บัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหาร โดยที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่ง มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 100 คน และมา
จากการเลือกตั้งโดยประชาชนในเขตพื้นที่ในฐานะผู้แทนในเขตการปกครองตามพื้นที่ที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้ อ ั น ประกอบไปด้ ว ย เขตพื ้ น ที ่ ก ารปกครองของชุ ม ชนชาวเซิ ร ์ บ ( the Kosovo Serb
Community) เขตพื้นที่การปกครองของชุมชนชาวโรม่า (the Roma community) เขตพื้นที่การ
ปกครองของชุมชนชาวแอสคาไล (the Ashkali community) เขตพื้นที่การปกครองของชุมชนชาว
อียิปต์ (the Egyptian community) เขตพื้นที่การปกครองของชุมชนชาวบอสเนีย (the Bosnian
community) เขตพื้นที่การปกครองของชุมชนชาวเติร์ก (the Turkish community) และเขตพื้นที่
การปกครองของชุมชนชาวกอรานิ (the Gorani community) จ านวน 20 คน 73 และองค์กรฝ่าย
บริหารที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งโคโซโวก็คือประธานาธิบดีโดยมีที่มาจากการ
คัดเลือกในสภานิติบัญญัติแห่งชาติในบัญชีรายชื่อที่ถูกเสนอขึ้นมาในสภาโดยใช้มติเสียง 2 ใน 3 ของ
สมาชิกที่มาประชุม74 เช่นเดียวกับประเทศอาร์เมเนียที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจ
คัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหาร โดยเป็นการใช้อานาจร่วมกันระหว่างสภา
นิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐที่มีสมาชิกแห่งสภาทั้ง หมด 100 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนในระบบสัดส่วน 75 และประธานาธิ บดีที่มีที่มาจากการคัดเลือกโดยสภานิติบัญญัติแห่ง
สาธารณรัฐ76
นอกเหนือจากนี้ ยังมีประเทศที่มีความสาคัญอีกประเทศหนึ่ง ประเทศดังกล่าวอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
และองค์กรฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประเทศนั้นก็
คือประเทศออสเตรีย ประเทศออสเตรียเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีที่มาของศาลรัฐธรรมนูญมาจาก
การใช้อานาจร่วมกันขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหาร โดยองค์กรฝ่ายบริหารที่ใช้
อานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญอยู่ในฐานะของคณะรัฐมนตรี กล่าวคือ รูปแบบของ
องค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งออสเตรีย เป็นรูปแบบที่มีความแตกต่างจาก
ประเทศอื่นๆในกลุ่มเดียวกันที่ไม่ได้มีประมุขแห่งรัฐ เป็นผู้ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หากแต่เป็นองค์กรฝ่ายบริหารที่มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
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The Constitution of The Republic of Kosovo 2008 Article 63-64.
74 The Constitution of The Republic of Kosovo 2008 Article 86.
75 The Constitution of the Republic of Armenia 1995 Article 63.
76 The Constitution of the Republic of Armenia 1995 Article 50.
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ของประชาชนอีกทีหนึ่ง77 อย่างไรก็ตาม การใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งออสเตรีย
นั้นต้องเป็นการใช้อานาจร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียกับสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (Nationalrat) และสภาที่ปรึกษาแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(Nationalrat) มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบสัดส่วน 78 ในขณะที่สภาที่
ปรึกษาแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) มีสมาชิกมาจากการคัดเลือกจากสภาในแต่ละมลรัฐ โดยในสภาของ
แต่ละมลรัฐนั้นก็ย่อมมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตพื้นที่การเลือกตั้งในแต่ละมลรัฐ
นัน้ ๆนั่นเอง79
4.2.2 ประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับกลาง
ประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับกลาง
มักเป็นประเทศที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกันขององค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรระดับสูงของรัฐที่มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนกับองค์กร
ฝ่ายบริหารที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อาจมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนหรืออาจมีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
ระดับสูงก็ได้แล้วแต่กรณี โดยองค์กรดังกล่าวมานี้จะต้องใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญ
ร่วมกับองค์กรตุลาการที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่
สูงมากนัก เนื่องจากองค์กรตุลาการที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น มักมีที่มาของตัว
องค์กรซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมคัดเลือกขององค์กรภายในตัวองค์กรตุลาการนั้นเอง กรณีดังกล่าว
มักจะปรากฏในรูปของคณะกรรมการตุลาการที่โดยปกติแล้วมีอานาจในการบริหารงานในองค์กรตุลา
การนั้นๆในเรื่องการออกกฎระเบียบ การควบคุมมาตรฐานทางวิชาชีพ รวมไปถึงการบริหารงานบุคคล
ในฐานะที่เป็นองค์กรในฝ่ายตุลาการที่มีความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง
โดยสถานะขององค์กรตุลาการนั้นเป็นองค์กรที่ถือเป็นองค์กรแห่งรัฐที่ใช้อ านาจพิพากษาซึ่งเป็น
อ านาจที่ถูกใช้เพียงเพื่อเป็น “ปากเปล่งถ้อยค าแห่งกฎหมาย” (la bouch qui pronounce les
paroles de la loi) โดยแตกต่างจากสถานะขององค์กรฝ่ายบริหารที่ถึงแม้องค์กรดังกล่าวจะไม่ใช่
องค์กรแห่งรัฐที่ทรงอานาจสูงสุดเด็ดขาดเพราะองค์กรผู้ทรงอานาจสูงสุดเด็ดขาดคือผู้ทรงอานาจใน
การออกกฎหมายนั่นก็คือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ แต่องค์กรฝ่ายบริหารนั้นก็ยังเป็นองค์กรที่ใช้อานาจ
บังคับใช้กฎหมายซึ่งได้ รับความยินยอมและความไว้วางใจโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยเหตุผล

77

The Federal Constitutional Law of Austrian Republic 1920 Article 70.
78 The Federal Constitutional Law of Austrian Republic 1920 Article 26.
79 The Federal Constitutional Law of Austrian Republic 1920 Article 35.
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ดังกล่าวจึงท าให้องค์กรฝ่ายบริหารย่อมมีความใกล้ชิดกับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อ านาจตาม
เจตจานงผู้ทรงอานาจอธิปไตยมากกว่าองค์กรฝ่ายตุลาการภายใต้กรอบคิดทางทฤษฎีสัญญาประชาคม
ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกของ
องค์กรตุลาการร่วมกับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารย่อมมีเหตุปัจจัยที่สาคัญซึ่งทาให้
ศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่น้อยกว่าศาลรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบที่มา
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่าย
บริหาร โดยไม่ได้มีองค์กรฝ่ายตุลาการร่วมใช้อานาจด้วย อย่างไรก็ดี ประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญมี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับกลางอาจมีรูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมาจากการร่วมใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขององค์กรพิเศษตามที่กฎหมายได้ให้
อานาจไว้โดยองค์กรดังกล่าวจะต้องร่วมใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรระดับสูง
ของรัฐตามหลักการแบ่งแยกอานาจ
เราสามารถจัดจ าแนกกลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในระดับกลางแยกเป็นกลุ่มย่อยออกเป็น กลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจาก
การใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายตุลาการ และกลุ่ม
ประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงของรัฐต าม
หลักการแบ่งแยกอานาจร่วมกับองค์กรพิเศษตามที่กฎหมายได้ให้อานาจไว้
1. กลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดย
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายตุลาการ
กลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่าย
นิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายตุลาการ เป็นกลุ่มประเทศที่ถือว่ามีจานวนมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น เนื่องจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงของรัฐภายใต้หลักการ
แบ่งแยกอานาจทั้งสามองค์กรนี้ อาจปรากฏอยู่ในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยใช้อานาจ
ร่วมกันในรูปของการเสนอรายชื่อและรับรองการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือในรูปของการใช้
อ านาจคัดเลือกในลักษณะที่ต่างองค์กรต่างใช้อ านาจคัดเลือกตามสัดส่วนจ านวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่กฎหมายให้อานาจแก่องค์กรซึ่งมีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ กลุ่ม
ประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่าย
บริหารและองค์กรฝ่ายตุลาการสามารถพิจารณาโดยจ าแนกประเภทรูปแบบที่มาขององค์กรที่ใช้
อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละกลุ่มประเทศได้เป็น กลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติและประธานาธิบดีซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน กลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่าย
นิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ประธานาธิบดีที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาล
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รัฐธรรมนูญไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และกลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมีองค์กรฝ่ายบริหารซึ่งมีอานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล
(ก) กลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและประธานาธิบดีซึ่งมีที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
เป็นกลุ่มประเทศที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือก
ขององค์กรสูงสุดแห่งรัฐในฐานะสถาบันทางการเมืองที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลในระดับสูงกับมาจากการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขององค์กรตุลา
การซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลในระดับที่ต่ากว่า เนื่องจากสถาบัน
ทางการเมืองที่มิใช่องค์กรฝ่ายตุลาการอันได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และประธานาธิบดีล้วนได้
เป็นองค์กรที่อยู่ในฐานะของสถาบันทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ในขณะ
ที่องค์กรฝ่ายตุลาการกลับไม่ได้มีที่มาเป็นเช่นนั้น
ทั้งนี้ กลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและประธานาธิบดีซึ่งมีที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อาจปรากฏอยู่ในรูปแบบของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างเพียง
สภาเดียวที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับฝ่ายบริหาร เช่น ในประเทศเกาหลีใต้ ได้
มีองค์กรทีใ่ ช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้แก่ ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน 80 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีที่มาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบสัดส่วนเป็นส่วนใหญ่ 81 และศาลยุติธรรมโดยอานาจในการ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นอานาจของประธานศาลสูงสุด ในขณะที่ประเทศลิทัวเนียรูปแบบ
องค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็คือประธานาธิบดีในฐานะฝ่ายบริหารที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน82 สภานิติบัญญัติแห่งลิทัวเนีย (Seimas) ซึ่งมีสมาชิกที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงในระบบแบ่งเขตจ านวน 71 คน และมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใน
ระบบสัดส่วนจานวน 69 คน83 โดยองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติแห่งลิทัวเนียมีอานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามจ านวนสัดส่วนที่กฎหมายก าหนดเหมือนกั นกับประธานศาล
สูงสุดแห่งลิทัวเนียที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน ในประเทศอินโดนีเซียก็มี
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The Constitution of the Republic of Korea 1948 Article 67.
81 The Constitution of the Republic of Korea 1948 Article 41.
82 The Constitution of The Republic of Lithuania 1992 Article 78.
83 The Constitution of The Republic of Lithuania 1992 Article 55.
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รูปแบบขององค์กรซึ่งมีอานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการใช้อานาจคัดเลือ ก
ร่วมกันระหว่างองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์ฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ โดยองค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติก็คือสภาผู้แทนราษฎรแห่งอินโดนีเซีย (People's Representative Council of Indonesia)
ที่มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบแบ่งเขต 84 ส่วนองค์กรฝ่ายบริหารที่มีอานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็คือประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดย
การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการเลือกตั้งทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี 85 ทั้งสององค์กรข้างต้น
ล้วนใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมด้วยกับประธานศาลสูงสุดแห่ งอินโดนีเซีย ใน
ประเทศบัลแกเรีย องค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศบัลแกเรียก็ประกอบ
ไปด้วยรัฐสภา (National Assembly) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ และคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมสูงสุดและศาลปกครองสูงสุด (General Assembly of The Judges of Supreme Court
of Cassation and the Supreme Administrative Court) โดยรัฐสภาแห่งประเทศบัลแกเรียมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมด 86 เช่นเดียวกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐก็มีที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน87 นอกเหนือจากนี้ ยังมีประเทศคองโกที่มีองค์กรที่ มีอานาจใน
การคั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที ่ ป ระกอบไปด้ ว ย ประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง สาธารณรั ฐ สภา
ผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการตุลาการสูงสุด (High Council of the Judiciary) โดยประธานาธิบดี
ในฐานะฝ่ายบริหาร88และสภาผู้แทนราษฎรอันประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500
คน ในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติ 89ล้วนมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และประเทศ
ยูเครนที่มีองค์กรซึ่งมีอานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วย องค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ โดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาผู้แทนราษฎร
องค์กรฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดี และองค์กรฝ่ายตุลาการคือสภาตุลาการ (Congress of Judges)
โดยสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบสัดส่วน 90 เช่นเดียวกับ
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The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 Article 19.
85 The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 Article 6A.
86 The Constitution of the Republic of Bulgaria 1991 Article 63-64.
87 The Constitution of the Republic of Bulgaria 1991 Article 93.
88 The Constitution of the Republic of Congo 2015 Article 67.
89 The Constitution of the Republic of Congo 2015 Article 128.
90 The Constitution of the Republic of Ukraine 1996 Article 76.
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ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเฉกเช่นเดียวกัน 91 ทั้งนี้ รวมไปถึงประเทศ
มาลี92 มอลโดวา93 เซอร์เบีย94 และมองโกเลีย95ก็มีองค์กรที่มีอ านาจในการคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่าง ประธานาธิบดี และองค์กรตุลาการหรือ
องค์กรกลุ่มอันเป็นหน่วยงานในฝ่ายตุลาการ โดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารที่มี
อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในประเทศดังกล่าวล้วนมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนเช่นกัน
นอกจากที่กล่าวไปข้างต้นนี้ ในกลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและ
องค์กรฝ่ายบริหารซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนสามารถปรากฎอยู่ในลักษณะ
รูปแบบที่วุฒิสภาหรือสภาสูงที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
ร่วมกับองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายตุลาการตามสัดส่วนที่กฎหมายกาหนด และก็ยังสามารถอยู่
ในรูปแบบที่วุฒิสภาหรือสภาสูงเป็นองค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยมีการร่วม
ใช้อานาจคัดเลือกกับสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ โดยทั้งสององค์กร
จะต้องใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐ
ฝ่ายตุลาการก็ได้ โดยประเทศที่มีรูปแบบขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่
ในลักษณะที่วุฒิสภาหรือสภาสูงมีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติเพียงองค์กรเดียว โดยไม่ได้เป็นการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร ก็คือ ประเทศ
โคลัมเบีย โดยประเทศโคลัมเบียมีองค์กรที่มีอานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบ
ไปด้วย วุฒิสภา (Senate) ประธานาธิบดี สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ (Council of State) และศาลสูงสุด
โดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของประชาชน96และวุฒิสภามาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบสัดส่วน 97 และประเทศที่มีรูปแบบขององค์กรที่มีอ านาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่ในลักษณะที่วุฒิสภาหรือสภาสูงมีอานาจคัดเลือกตุลาการศาล
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The Constitution of the Republic of Ukraine 1996 Article 103.
92 The Constitution of the Republic Mali 1992 Article 30, 61.
93 The Constitution of the Republic of Moldova 1994 Article 61, 78.
94 Constitution of The Republic of Serbia Article 100, 114.
95 The Constitution of the People Republic of Mongolia 1992 Article 21, 22,
31.
96

The Constitution of the Republic of Colombia 1991 Article 190.
97 The Constitution of the Republic of Colombia 1991 Article 171.
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รัฐธรรมนูญร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติด้วยกัน โดยทั้งสอง
องค์กรต้องใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายตุลา
การก็คือ ประเทศชิลี โดยประเทศชิลีเป็นประเทศที่มีองค์กรซึ่งมีอานาจในการคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอันประกอบไปด้วย องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารก็คือประธานาธิบดี องค์กรของรัฐฝ่ายนิติ
บัญญัติอันได้แก่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการก็คือศาลสูงสุด โดย
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 98 ในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรมาจากการ
เลื อ กตั ้ ง ในระบบสั ด ส่ ว นและวุ ฒ ิ ส ภาก็ ม าจากการเลื อ กตั ้ ง โดยตรงของประชาชนโดยใช้ ระบบ
Senatorial Circumstances99
(ข) กลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนแต่ประธานาธิบดีที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน
โดยในกลุ่มประเทศดังกล่าวนี้มักเป็นกลุ่มประเทศที่มีองค์กรของรัฐฝ่าย
บริหารที่มีที่มาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน กล่าวคือ หัวหน้าหรือประมุขของฝ่าย
บริหารที่ใช้อานาจบริหารของประเทศเหล่านี้ไม่ได้มาจากการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้
ทรงอานาจอธิปไตยแต่อย่างใด หากแต่องค์กรสูงสุดของรัฐฝ่ายบริหารของกลุ่มประเทศดังกล่าวอาจ
ปรากฏอยู่ในรูปแบบที่มาจากการคัดเลือกโดยองค์กรสูงสุดฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น รัฐสภา หรือสภา
ผู้แทนราษฎร หรือสภาผู้คัดเลือกฝ่ายบริหารที่มีอานาจตามกฎหมาย
เช่นในประเทศอิตาลีเองก็เป็นประเทศที่มีรูปแบบของที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
องค์กรฝ่ายบริหารนั่นก็คือประธานาธิบดี และองค์กรฝ่ายตุลาการนั่นก็คือผู้พิพากษาศาลสูงสุดกับตุลา
การศาลปกครองสูงสุด โดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญล้วน
แล้วแต่มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 100 ในขณะที่ประธานาธิบดีซึ่งเป็นองค์กรฝ่าย
บริหารที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน หากแต่มาจากการเลือกตั้งของสภาผู้มีอานาจเลือกประธานาธิบดีแทนประชาชน โดยสภา
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The Constitution of the Republic of Chile 1980 with Amendments through
2015 Article 26-28.
99 The Constitution of the Republic of Chile 1980 with Amendments through
2015 Article 47, 49.
100 The Constitution of the Republic of Italy 1947 Article 56-58.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

130
ดังกล่าวมีที่มาจากการเลื อกตั้งในระบบสัดส่วนโดยประชาชนอีกต่อหนึ่ง 101 เช่นเดียวกับประเทศ
แอฟริกาใต้ ประเทศดังกล่าวมีองค์กรของรัฐที่มีอ านาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบไปด้วย ประธานาธิบดี สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการก ากับดูแลองค์กรตุลาการ และ
ประธานศาลสูงสุด โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างของแอฟริกาใต้นั้นมีที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบสัดส่วน102 ในขณะที่ประธานาธิบดีมีที่มาจากการคัดเลือกจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฝ่ายพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร103
ทั้งนี้ กลุ่มประเทศดังกล่าวยังมีประเทศแอลเบเนียที่มีที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
และองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ โดยที่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน โดยในประเทศแอลเบเนียตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกของศาล
สูงสุดร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีที่มาของสมาชิกสภาซึ่งมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในระบบสัดส่วน 104 และประธานาธิบดีในฐานะองค์กรฝ่าย
บริหารที่มาจากการคัดเลือกโดยเสียงข้างมากของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐในบัญชี
รายชื่อที่ถูกเสนอโดยสมาชิกสภาแห่งสาธารณรัฐจานวนไม่น้อยกว่า 20 คน105
(ค) กลุ่มประเทศที่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนและมีองค์กรฝ่ายบริหารซึ่งมีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ประมุขของ
รัฐและหัวหน้ารัฐบาล
ในกลุ่มประเทศดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มประเทศที่มีรูปแบบขององค์กรที่ใช้
อานาจในกระบวนการคัดเลือกตุล าการศาลรัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบที่มีองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
องค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ และองค์กรของรัฐ ฝ่ายบริหารเป็นผู้ใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ รูปแบบขององค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในส่วนขององค์กร
ฝ่ายบริหารนี้จะอยู่ในสถานะที่ไม่ได้เป็นองค์กรที่มีอานาจบังคับบัญชาสูงสุดในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
เช่น ประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรี ตามแต่ละระบบการจัดโครงสร้างองค์กรทางการเมืองระดับสูง
แห่งรัฐในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นๆแต่อย่างใด หากแต่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารที่มีอานาจคัดเลือกตุลา

101

The Constitution of the Republic of Italy 1947 Article 83.
102 The Constitution of the Republic of South Africa 1996 Article 42, 46.
103 The Constitution of the Republic of South Africa 1996 Article 86, 87.
104 The Constitution of the Republic of Albania 1998 Article 64.
105 The Constitution of the Republic of Albania 1998 Article 87.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

131
การศาลรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศเหล่านี้ มักจะปรากฏอยู่ในรูปขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารที่เป็น
องค์กรในฝ่ายการเมืองเช่น คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรง
กลุ่มประเทศดังที่กล่าวมานี้ได้แก่ ประเทศเสปน ประเทศลัตเวีย และ
ประเทศเอกวาดอร์ ในประเทศสเปนที่มีรูปแบบของรัฐเป็นราชอาณาจักรอันมีกษัตริย์อยู่ในสถานะ
ของประมุขแห่งรัฐ ได้มีรูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการใช้อานาจคัดเลือก
โดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติอันประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา องค์กรฝ่ายบริหารนั่นก็คือ
คณะรัฐมนตรี และองค์กรฝ่ายตุลาการก็คือคณะกรรมการตุลาการ (the General Council of the
Judiciary) ทั้งนี้ สมาชิกขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ อันได้แก่สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
ของวุฒิสภา ล้วนแล้วมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 350
คน มาจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน 106และสมาชิกวุฒิสภาก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนในท้องที่ในจานวนจังหวัดละ 4 คน 107 ในขณะที่คณะรัฐมนตรีผู้อยู่ในฐานะองค์กรของรัฐ
ฝ่ายบริหารก็มีที่มาจากการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีโดยที่นายกรัฐมนตรีก็มาจากการ
เสนอชื่อโดยเสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกต่อหนึ่ง 108 ในประเทศลัตเวียก็มีรูปแบบ
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญโดยสภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐและคณะกรรมการตุลาการร่วมกับคณะรัฐมนตรีเช่นกัน
โดยในส่วนของฝ่ายบริหารนั้นคณะรัฐมนตรีจะใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยการ
เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐเป็นผู้รับรองในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่ง
สาธารณรัฐในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิกทั้ง 100 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนโดยใช้ร ะบบสั ดส่ วน 109 และสภานิติบัญ ญัติแห่งสาธารณรัฐ ก็มี อ านาจรับรองรายชื่ อ
นายกรั ฐ มนตรี ท ี ่ถ ูก เสนอโดยประธานาธิ บ ดีโ ดยที ่ นายกรั ฐ มนตรี น ั้ น ก็ ม ีอ านาจในการคั ด เลือก
คณะรัฐมนตรีในฐานะองค์กรกลุ่มผู้ใช้อานาจฝ่ายบริหารนั่นเอง110
นอกเหนื อ จากนี ้ ยั ง มี ป ระเทศเอกวาดอร์ ท ี ่ ม ี ท ี ่ ม าของตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายตุลาการ และองค์กรฝ่าย
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The Constitution of Spain 1978 Article 68.
107 The Constitution of Spain 1978 Article 69.
108 The Constitution of Spain 1978 Article 97-98.
109 The Constitution of the Republic of Latvia 1922 Article 5-7.
110 The Constitution of the Republic of Latvia 1922 Artie 36, 55-56.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

132
บริหารโดยองค์กรฝ่ายบริหารที่มีอานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในสถานะที่เป็น
องค์กรฝ่ายประจา กล่าวคือ เป็นองค์กรระดับกระทรวงที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีอัน
เป็ น องค์ ก รฝ่ า ยการเมื อ ง (Public Administration) อั น มาจากการแต่ ง ตั ้ ง โดยรั ฐ มนตรี ป ระจ า
กระทรวงนั้นๆ ทั้งนี้ รัฐมนตรีซึ่งประกอบรวมกันเป็นคณะรัฐมนตรีมีที่มาจากการคัดเลือกและแต่งตั้ง
โดยประธานาธิบดี111และประธานาธิบดีก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 112 ในขณะที่สภา
นิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ที่อยู่ในสถานะของฝ่ายนิติบัญญัติก็มีที่มาของสมาชิกสภาแห่ง
สาธารณรัฐจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นกัน โดยการเลือกตั้งดังกล่าวนี้จะใช้ทั้งระบบแบ่งเขต
และระบบสัดส่วนผสมกัน113
2. กลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดย
องค์กรระดับสูงของรัฐตามหลักการแบ่งแยกอานาจร่วมกับองค์กรพิเศษตามที่กฎหมายให้
อานาจไว้
กลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดยองค์กร
ระดับสูงของรัฐตามหลักการแบ่งแยกอานาจร่วมกับองค์กรพิเศษ เป็นกลุ่มประเทศที่มีรูปแบบของ
องค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อันประกอบไปด้วยองค์กรระดับสูงของรัฐภายใต้
หลักการแบ่งแยกอ านาจ โดยองค์กรดังกล่าวเหล่านี้ เป็นองค์กรที่ ใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรพิเศษที่มีอานาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามความเป็นจริงแล้วศาลรัฐธรรมนูญ
ในกลุ่มประเทศดังกล่าวนี้เป็นศาลรัฐธรรมนูญที่มีจานวนสัดส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่
มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงของรัฐภายใต้หลักการแบ่งแยกอานาจ และมีตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญอีกส่วนหนึ่งที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรพิเศษที่ไม่มีความยึดโยงกับการ
ใช้อานาจคัดเลือกโดยประชาชนทางตรงภายใต้หลักประชาธิปไตยแบบผู้แทน โดยหลักทั่วไปแล้วกลุ่ม
ประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดยองค์กรระดับสู งของรัฐตาม
หลักการแบ่งแยกอานาจร่วมกับองค์กรพิเศษตามที่กฎหมายให้อานาจไว้นั้นย่อมมีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับกลางที่ต ่ากว่าศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในระดับกลางในกลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลื อก
โดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายตุลาการ โดยไม่มีองค์กรพิเศษใช้อานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมด้วย

111

The Constitution of the Republic of Ecuador 2008 Article 151.
112 The Constitution of the Republic of Ecuador 2008 Article 143.
113 The Constitution of the Republic of Ecuador 2008 Article 120.
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เราสามารถจัดจาแนกลักษณะของรูปแบบขององค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมในกลุ่มประเทศดังกล่าวแยกย่อยได้ออกเป็นสองประเภทได้แก่ รูปแบบในกลุ่มประเทศที่มี
รูปแบบองค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีองค์กรพิเศษที่สัมพันธ์กับห่วงโซ่
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอย่างมีนัยสาคัญ และรูปแบบในกลุ่มประเทศที่มีรูปแบบขององค์กร
ที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีองค์กรพิเศษที่ไม่สัมพันธ์กับห่วงโซ่ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตย
โดยรูปแบบขององค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมในกลุ่ม ประเทศที่มี
ลักษณะรูปแบบขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีองค์กรพิเศษที่สัมพันธ์กับ
ห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอย่างมีนัยสาคัญเป็นรูปแบบองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีองค์กรพิเศษที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้มีที่มาอัน
สัมพันธ์กับการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูง ประเทศที่มีรูปแบบขององค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในลักษณะดังกล่าวได้แก่ ประเทศแองโกลาและประเทศกัวเตมาลา ประเทศแองโกลาเป็น
สาธารณรัฐที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎร
ประธานาธิบดี ศาลสูงสุด และมาจากการคัดเลือกโดยองค์กรพิเศษที่มีอานาจในการคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญผ่านกระบวนการสอบแข่งขันโดยในกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นการจัดท าขึ้นตาม
กฎหมาย Law No 2/07 – Organic Law (Law of functioning, competence and powers) of
the Constitutional Court ซึ่งให้อานาจของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญดาเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเฉพาะมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวิธีการดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจขององค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือองค์กรฝ่ายบริ หารแห่งสาธารณรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและ
บุคคลอยู่ในระดับสูงโดยตรง การใช้อานาจดังกล่าวเป็นการใช้อานาจคัดเลือกโดยตัวสานักงานศาล
รัฐธรรมนูญที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยองค์กรดังกล่าวได้รับอานาจ
ตามกฎหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม องค์กรดังกล่าวนี้ก็ยังถือว่าเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่ความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่สืบเนื่องจากองค์กรดังกล่าวก็มีที่มาจากการร่วมใช้
อานาจคัดเลือกขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐ เช่น สภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดี นั่นเอง ทั้งนี้
กระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศแองโกลาก็เป็นการใช้อ านาจร่ วมกัน
ระหว่างองค์กรพิเศษที่มีอานาจตามกฎหมายกับสภาผู้แทนราษฎร ประธานาธิบดี และศาลสูงสุดด้วย
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โดยสภาผู้แทนราษฎรของแองโกลามีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งในระบบสัดส่วน114
ในขณะที่ประธานาธิ บดีซึ่งเป็นประมุขฝ่ายบริหารและมีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เช่นกันก็มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจากบัญชีรายชื่อที่เสนอโดยพรรคการเมืองที่มีที่
นั่งในสภาผู้แทนราษฎร115
ในขณะที่ประเทศกัวเตมาลามีองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง
ประกอบไปด้วย รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา ประธานาธิบดี ศาลสูงสุด และองค์กรพิเศษที่มี
อ านาจคัดเลือกตามกฎหมายอันประกอบไปด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสูงสุดแห่งซาน
คาลอส (Superior University Council of University of San Carlos de Guatemala) และสภา
วิชาชีพทนายความ โดยรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลามีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ในระบบแบ่งเขตและระบบสัดส่วน116 ส่วนประธานาธิบดีที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็
มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเช่นกัน ทั้งนี้ ประธานาธิบดีก็ยังมีอานาจในการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีอีกด้วย 117 ในขณะที่องค์กรพิเศษที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นั ้ น อัน ประกอบไปด้ ว ยคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยสู ง สุ ด แห่ ง ซานคาลอส
(Superior University Council of University of San Carlos de Guatemala) และสภาวิ ช าชี พ
ทนายความ โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสูงสุดแห่งซานคาลอสเป็นคณะกรรมการที่มีอานาจ
ในการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ซานคาลอสซึ ่ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ม ี ค วามเก่ า แก่ ท ี ่ ส ุ ด ของประเทศ
กัวเตมาลา โดยคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยก็เป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ในแง่องค์กรและบุคคลที่ต่าอย่างมากสืบเนื่ องจากมิได้มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กร
ระดับสูงแห่งรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูงสุดแต่อย่าง
ใด118 ในส่วนของสภาวิชาชีพทนายความก็มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดย คณะกรรมการควบคุม
ความอิ ส ระ (Nominating Commissions) ที่ มี อ งค์ ค ณะประกอบไปด้ ว ย ประธานศาลสู ง สุ ด
ประธานสภาเนติบัณฑิตยสภา ประธานสภาโนตารีพับลิค และคณบดีคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย

114

The Constitution of the Republic of Angola 2010 Article 142-144.
115 The Constitution of the Republic of Angola 2010 Article 108-109.
116 The Constitution of the Republic of Guatemala 1985 Article 157.
117 The Constitution of the Republic of Guatemala 1985 Article 184.
118 ‘Historical development of the USAC’ (USAC) <https://www.usac.edu.gt>
สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2563.
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ชั้นนาในประเทศ นอกเหนือจากที่องค์กรดังกล่าวมีอานาจในการคัดเลือกสภาวิชาชีพทนายความแล้ว
คณะกรรมการควบคุมความอิสระก็ยังมีอานาจในการคัดเลือกผู้พิพากษาศาลสูงสุดอีกด้วย119
นอกเหนือจากรูปแบบขององค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมในกลุ่ม
ประเทศที่มีลักษณะรูปแบบขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีองค์กรพิเศษที่
สัมพันธ์กับห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอย่างมีนัยสาคัญ แล้ว กลุ่มประเทศที่ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงของรัฐตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ
ร่วมกับองค์กรพิเศษตามที่กฎหมายให้อานาจไว้ ก็ยังมีรูปแบบขององค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญอีกประเภทหนึ่งก็คือ รูปแบบขององค์กรที่ใช้อานาจคัดเลื อกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในกลุ่มประเทศที่มีลักษณะรูปแบบขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีองค์กร
พิเศษที่ไม่สัมพันธ์กับห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยด้วย โดยรูปแบบดังกล่าวปรากฏอยู่ใน
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยประเทศดังกล่าวอยู่ในสถานะเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วย
รัฐ 2 รัฐเข้าด้วยกัน ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและสาธารณรัฐเซิร์ปสกา
โดยที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนานั้นเป็นผลผลิตในการใช้
อานาจคัดเลือกขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรของรัฐฝ่ ายบริหาร องค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
และองค์กรพิเศษที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยองค์กรพิเศษที่มีอานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญในประเทศดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นองค์กรระดับสูงของรัฐตามหลักการแบ่งแยกอานาจ
และก็ไม่ได้เป็นองค์กรของรัฐในสังกัดขององค์กรระดับสูงของรัฐตามหลักการแบ่งแยกอานาจ
โดยองค์กรพิเศษที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศประเทศ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนานั้น ก็คือ สภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐเซิร์ปสกาและศาลสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ยุ โ รป โดยสภานิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ แ ห่ ง สาธารณรั ฐ เซิ ร ์ ป สกาเป็ น หน่ ว ยการเมื อ งที ่ เ ป็ น องค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญที่ถูกแก้ไขในปี 1992 120 ทาให้สภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐเซิร์ปสกามีอานาจในทางนิติ
บัญญัติในดินแดนแห่งสาธารณรัฐ เซิร์ปสกาโดยเฉพาะ โดยสภาพิเศษดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ขอบเขตของกฎหมายที่ให้อานาจไว้ สภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐ เซิร์ปสกาประกอบไปด้วยสมาชิก

119

‘How Guatemala is Choosing Its Next Attorney General’ (International Justice
Monitor)
<https://www.ijmonitor.org/2018/02/how-guatemala-is-choosing-its-nextattorney-general/> สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2563.
120 ‘About National Assembly’ (National Assembly of The Republic of Srpska)
<https://www.narodnaskupstinars.net /?q=en/national-assembly.> สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม
2563.
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แห่ ง สภาทั ้ ง หมด 83 คน มาจากการเลื อ กตั ้ ง โดยตรงของประชาชนในเขตการเลื อ กตั ้ ง แห่ ง
สาธารณรัฐ121 ในขณะที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเป็นศาลที่มีอานาจตัดสินคดีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights) ภายใต้ขอบเขตที่อนุสั ญญาดังกล่าว
ได้กาหนดไว้ ซึ่งถือได้ว่าองค์กรดังกล่าวเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีอานาจตามอนุสัญญาและมีผล
ผูกพันต่อรัฐในฐานะกฎหมายระหว่างประเทศ122 ทั้งนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปล้วนมีที่มาจากการ
คั ด เลื อ กโดยสภานิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ ค ณะมนตรี ย ุ โ รป (Parliamentary Assembly of the Council of
Europe)123ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยุโรป
เช่นเดียวกัน ภายใต้มิติการมองจากกฎหมายภายในของรัฐนั้นจึงสามารถมองได้ว่าศาลสิทธิมนุษยชน
ไม่ได้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลแต่อย่างใด เนื่องจากศาลดังกล่าวได้
ดารงอยู่ในสถานะที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับการใช้อานาจคัดเลือกโดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจ
อธิปไตยภายในรัฐ กล่าวคือองค์กรดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์ของห่วงโซ่ แ ห่ ง
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนั่นเอง
ทั้งนี้ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาก็ยังมีองค์กรของรัฐระดับสูงที่มีอานาจใน
การคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรพิเศษอีกซึ่งได้แก่ สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบอสเนียและ
เฮอร์เซโกวีนา โดยสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์แห่งสาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นองค์กรที่มี
อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามสัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับจ านวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่ได้รับการคัดเลือกโดยองค์กรของรัฐอื่นๆด้วยกัน โดยสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามีสมาชิกทั้งหมด 42 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน
แต่ละเขตการเลือกตั้งในระดับสหพันธรัฐจานวน 2 ใน 3 ของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทั้งหมด และมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขต
พื้นที่การเลือกตั้งในสาธารณรัฐเซิร์ปสกาจานวน 1 ใน 3 ของจานวนสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา124 ในขณะที่คณะผู้บริหารสูงสุดประกอบไปด้วยสมาชิก

121

เพิ่งอ้าง.
122 วรลักษณ์ สงวนแก้ว, ‘ระบบกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองยุโรป’ (2548) 1
วารสารยุโรปศึกษา 1, 5-6.
123 ‘European Court of Human Rights’ (International Justice Resource Center)
<https://ijrcenter.org/european-court-of-human-rights/.> สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2563.
124 The Constitution of Bosnia and Herzegovin 1995 Article 4.
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3 คน ซึ่ง 3 คนนี้ ก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามเขตพื้นที่การเลือกตั้งที่กฎหมาย
กาหนด
ตารางที่ 4.2 รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่
ในระดับกลาง
รูปแบบที่มาของตุลาการศาล
ลักษณะองค์กรที่มีอำนาจคัดเลือก
ประเทศ
รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมี
ซึ่งมีความชอบธรรมทาง
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับกลาง
ที่อยู่ในระดับกลาง
ตุลาการมาจากการใช้อำนาจ
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและ
ชิลี, เกาหลีใต้, ลิทัวเนีย,
คัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
ประธานาธิบดีซึ่งเป็นองค์กรทีม่ ี
อินโดนีเซีย, บัลแกเรีย, คองโก,
องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่าย
อำนาจคัดเลือกมีที่มาจากการ
ยูเครน, มาลี, มอลโดวา, เซอร์เบีย,
ตุลาการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
โคลัมเบีย, มองโกเลีย
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
อิตาลี, แอฟริกาใต้, แอลเบเนีย
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่
ประธานาธิบดีที่มีอำนาจคัดเลือก
ไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เสปน, ลัตเวีย, เอกวาดอร์
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและ
มีองค์กรฝ่ายบริหารซึ่งมีอำนาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่
ไม่ใช่ประมุขของรัฐและหัวหน้า
รัฐบาล
ตุลาการมาจากการใช้อำนาจ
องค์กรพิเศษที่มีอำนาจคัดเลือกไม่มี
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
คัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงของรัฐ ความสัมพันธ์กับห่วงโซ่ความชอบ
ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ
ธรรมทางประชาธิปไตย
ร่วมกับองค์กรพิเศษที่กฎหมายให้ องค์กรพิเศษที่มีอำนาจคัดเลือกมี
แองโกลา, กัวเตมาลา
อำนาจคัดเลือกไว้โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์กับห่วงโซ่ความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตย
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4.2.3 ประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับต่า
ประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่านี้เป็น
ประเทศที่มีองค์กรซึ่งมีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อันสามารถปรากฏให้เห็นในรูปของ
องค์กรตุลาการเพียงองค์กรเดียวที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในประเทศโดมินิกั น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศโดมินิกั นมาจากการใช้อานาจ
คั ด เลื อ กโดยองค์ ก รในรู ป คณะกรรมการของฝ่ า ยตุ ล าการที ่ เ รี ย กกั น ว่ า National Council of
Magistrate คณะกรรมกรรมการดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายตุลาการมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิ ป ไตยในแง่ อ งค์ ก รและบุ ค คลที ่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต ่ า โดย National Council of
Magistrate ประกอบไปด้วย125 ประธานวุฒิสภาที่มีที่มาจากการคัดเลือกกันของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมี
ที ่ ม าจากการเลื อ กตั ้ ง โดยตรงของประชาชนอี ก ต่ อ หนึ ่ ง 126 ประธานรั ฐ สภาหรื อ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรที่มาจากการคัดเลือกกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนเช่นกัน 127 ประธานศาลสูงสุด และอัยการสูงสุด รวมเป็นองค์คณะ โดยเราจะเห็นว่า
ตาแหน่งย่อยทั้ง 2 องค์กรหลังนี้จะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ใน
ระดับต่ามากเนื่องจากไม่ได้มีที่มาจากการคัดเลือกโดยองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
แง่องค์กรและบุคคลที่อยู่ในระดับสูงสุดที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศโดมินิกนั จึงมีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับที่ต่า
นอกเหนื อ จากประเทศที ่ ไ ด้ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น นี ้ ประเทศที่ มี ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่ายังเป็นประเทศที่มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ขององค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนได้เหมือนกัน หากแต่มีสัดส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกเลือกโดยองค์กร
ที่มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนน้อยกว่าสัดส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจาก
การคัดเลือกโดยองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับต่า
อย่างองค์กรตุลาการและองค์กรพิเศษที่ไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง รูปแบบ
ดังกล่าวเราจะเห็นได้ชัดในประเทศไนเจอร์ ประเทศไนเจอร์นั้นมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการ
ใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือรัฐสภา องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารนั่นก็คือ
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Marisol Florén-Romero (เชิงอรรถ 25).
126 The Constitution of the Republic of Dominican 2015 Article 30,34.
127 The Constitution of the Republic of Dominican 2015 Article 30,33.
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ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ องค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการอันประกอบไปด้วยศาลอุทธรณ์และศาล
สูงสุด และองค์กรพิเศษที่มีอานาจคัดเลือกอันได้แก่ องค์กรทางวิชาชีพนักกฎหมาย องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการวิจัยกฎหมาย และสมาคมอันเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรซึ่งไม่แสวงหาผลกาไรที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและส่งเสริมประชาธิปไตย โดยสมาชิกรัฐสภาแห่ง
สาธารณรั ฐ ไนเจอร์ จ านวน 113 คน มี ท ี ่ ม าจากการเลื อ กตั ้ ง โดยตรงของประชาชน 128 และ
ประธานาธิบดีก็มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเช่นกัน 129 ในขณะที่องค์กรพิเศษที่มี
อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับ
กฎหมายรวมไปถึงสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
ทั้งนี้ องค์กรพิเศษที่อยู่ในสถานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพ เช่น องค์กรวิชาชีพนัก
กฎหมายที่เป็นองค์กรที่มีที่มาจากการจัดตั้งขึ้นของกฎหมายและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรฝ่าย
ตุลาการซึ่งไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนโดยตรง กล่าวคือ องค์กรวิชาชีพนักกฎหมายในฐานะ
องค์กรพิเศษในกรณีนี้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับที่ต่า
ในขณะที่องค์กรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยกฎหมายซึ่งมีสถานะที่เป็นองค์กรพิเศษอันเป็นองค์กร
ทางวิชาการก็มีที่มาจากการเลือกกันของนักวิชาการกฎหมายมหาชนในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวกับ
การศึกษาและวิจัยกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยองค์กรดังกล่าวมีอ านาจด าเนินการคัดเลือก
บุคคลที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยกฎหมายด้วยกันเองให้มาเป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ นอกเหนือจากนี้ ยังมีองค์กรพิเศษที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใน
สถานะของสมาคมอันเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ดาเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
และส่งเสริมประชาธิปไตย (Collectif des Organisations de Défense des Droits de l'Homme
et de la Démocratie :CODDHD) โดยสมาคมดังกล่าวเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรซึ่งทาหน้ าที่
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมประชาธิปไตย 130 องค์กรดังกล่าวอยู่ในสถานะ
เป็ น NGOs (Non Governmental Organizations) ที ่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ภ ายใต้ ห ่ ว งโซ่ ค วามสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลแต่อย่างใด จากสัดส่วนของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์ เราจะเห็นได้ว่าจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 7 คน ได้มีที่มา
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The Constitution of the Republic of Niger 2010 Article 84.
129 The Constitution of the Republic of Niger 2010 Article 47-48.
130 ‘Collectif des Organisations de Défense des Droits de L’Homme et de la
Démocratie (CODDHD)’ (Peace Insight) <https://www.peaceinsight.org/conflicts/niger/>
สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2563.
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จากการใช้อานาจโดยตรงขององค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่
ในระดับสูงเพียงแค่ 2 คน ในขณะที่อีก 5 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรที่มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับต่า เช่น ศาลสูงสุดและศาลอุทธรณ์ซึ่งมี
อานาจเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้องค์กรละ 1 คน และองค์กรพิเศษที่ไม่มีความสัมพันธ์กับห่วง
โซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่ขององค์กรและบุคคลอย่างมีนัยสาคัญกลับมีอานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ถึง 3 คน ดังนั้น เราจึงสามารถกล่าวได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
ไนเจอร์ย่อมมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่านั่นเอง
4.2.4 ประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนั้นมักเป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีรูปแบบการปกครองของรัฐที่ไม่ใช่ระบอบเสรีประชาธิปไตย กล่าวคือ การปกครองของรัฐ
ทั้งในทางนิตินัยและทางพฤตินัยไม่ได้มีการมุ่งเน้นถึงการประกันสิทธิและเสรีภาพอย่างชัดเจน เมื่อ
พิจารณาถึงการใช้อานาจของรัฐดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการใช้อานาจในการก่อให้เกิดความเคลื่อนไหว
ของสถานภาพแห่งสิทธิขั้นพื้นฐานหรือการใช้อานาจในการจัดตั้งองค์กร การดาเนินการใช้อานาจของ
รัฐที่ไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตย มักจะมีการใช้อ านาจที่ค านึงถึงหลักนิติรัฐและหลัก
ประชาธิปไตยให้อยู่ในสถานะเป็นเพียงหลักการยกเว้น ในขณะเดียวกันกลับไปคานึงถึงหลักการที่
เกี่ยวกับประโยชน์ของรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นหลักทั่วไป โดยประโยชน์ของรัฐอาจมีความ
เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคณะบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ในปัจจุบันประเทศที่ไม่ได้ยึดหลักการปกครองเสรีประชาธิป ไตยเป็นระบอบแห่ง
กฎหมายและการบริหารการใช้อานาจทางการปกครองของรัฐมักปรากฎอยู่ในรูปของรัฐที่ใช้ระบอบ
การปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่ให้อานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่ตัวกษัตริย์หรือ
ระบอบเผด็จการที่ไม่ว่ารัฐเผด็จการดังกล่าวนี้จะปรากฏอยู่ในรูปของกลุ่มคณะเผด็จการทหาร กลุ่ม
เผด็จการคณะบุคคล หรือจะเป็นผู้นาเผด็จการที่ผูกขาดอานาจการปกครองไว้ที่บุคคลคนเดียว โดยใน
กลุ่มประเทศที่มีลักษณะดังที่กล่าวมานี้มักมีองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่
องค์กรตุลาการพิเศษซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างศาล
รัฐธรรมนูญที่เป็นศาลซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในคดีทางรัฐธรรมนูญเป็นการ
เฉพาะ หากแต่ ป ระเทศเหล่ า นี ้ ม ั ก มี ก ารจั ด ตั ้ ง องค์ ก รของรั ฐ ที ่ ม ี อ านาจควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญโดยวิธีการมอบอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้แก่องค์กรตุลาการทั่วไป
นั่นก็คือศาลยุติธรรมให้เป็นผู้มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญผ่านการวินิจฉัยชี้ขาดของศาล
สูงสุดแห่งรัฐนั้นๆ หรือองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอาจจะอยู่ในสถานะของ
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องค์กรของรัฐ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรที่เป็น องค์กรทาง
การเมืองระดับสูงสุดของรัฐ แล้วแต่จะมีการกาหนดขึ้นไว้เป็นบทบัญญัติทางกฎหมายในรัฐธรรมนูญ
ของประเทศนั้นๆ
เมื่อพิจารณาถึงองค์กรที่ใช้อ านาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรัฐที่ใช้
ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่กษัตริย์อยู่ในฐานะประมุขและผู้ปกครองของรัฐซึ่งมีอานาจใน
การปกครองที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศดังกล่าวได้มีการให้อานาจศาล
สูงสุดแห่งซาอุดิอาระเบีย (Supreme Court of Saudi Arabia) โดยองค์กรดังกล่าวมีอานาจควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายสูงสุด (กฎหมายชารีอะห์และกฎหมายรัฐธรรมนูญ) ของกฎเกณฑ์ที่รัฐหรือ
กษัตริย์ได้ออกมาบังคับใช้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงที่มาของศาลสูงสุดแห่งซาอุดิอาระเบียแล้ว เราจะเห็น
ได้ว่าองค์คณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดนั้นล้วนมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยกษัตริย์ตามคาแนะนาของ
คณะตุลาการสูงสุด (the Supreme Judicial Council)131 ทั้งนี้ คณะตุลาการสูงสุดก็มีที่มาจากการ
ใช้อานาจของกษัตริย์ ในขณะที่กษัตริย์เองก็เป็นองค์กรที่มีอานาจสูงสุดของรัฐที่มาจากการสืบสาย
โลหิต หาได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น องค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแบบประเทศซาอุดิอาระเบียจึงไม่มีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยแม้แต่น้อย เนื่องจากมีที่มาที่ไม่ได้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยตั้งแต่ต้น
ในขณะที่ประเทศบรูไนซึ่งเป็นรัฐที่ใช้ระบอบการปกครองราชาธิปไตยที่ให้อานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่
ที่ตัวกษัตริย์เช่นกันก็ได้ให้อานาจของศาลยุติธรรมมีอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
โดยได้มีการจัดตั้งคณะตุลาการที่มีอานาจในการตีความรัฐธรรมนูญ (Interpretation Tribunal) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ในการให้คาวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญภายใต้สังกัดของศาลยุติธรรม 132ซึ่งโดย
ปกติจะอยู่ในรูปของประเด็นเบื้องต้นของคดีที่เกิดขึ้นในศาลภายใต้ระบบตรวจสอบแบบกระจาย
อานาจและมีลักษณะการใช้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม ทั้งนี้ เมื่อเรามา
พิจารณาถึงที่มาขององค์กรดังกล่าว เราจะเห็นได้ว่าคณะตุลาการที่มีอานาจในการตีความรัฐธรรมนูญ
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Abdullah F Ansary, ‘An Overview of the Saudi Arabian Legal System’ (NYU
Law) <https://www.nyulawglobal.org/globalex/Saudi_Arabia1.html> ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ 3
พฤศจิกายน 2563.
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ของประเทศบรูไนนั้นมาจากการใช้อานาจคัดเลือกของสุลต่านแห่งบรูไน 133 โดยสุลต่านแห่งบรูไนก็
เป็นองค์กรที่มีที่มาของการเข้าสู่ตาแหน่งที่ไม่ได้มีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยแต่อย่างใด
เนื่องจากไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตามกรอบของกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิทาง
การเมืองในการเลือกผู้ปกครองของตนเองอย่างเช่นประเทศที่ใช้ระบอบเสรีประชาธิปไตยอื่นๆ
นอกเหนือจากรัฐที่ใช้ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีรัฐที่ใช้ระบอบ
การปกครองที่ไม่ได้อยู่ในสถานะของกษัตริย์ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบการปกครองระบอบสังคมนิยมที่ให้
อานาจในการปกครองที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปผูกอยู่กับองค์กรคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือไปให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วแต่รูปแบบการจัดองค์ กรในแต่ละรัฐที่มีความแตกต่างกันในเชิงรายละเอียด
สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตหรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ สหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐสังคม
นิยมที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดทั้งในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาของสงครามเย็น
(ช่วง ค.ศ.1947-1991) ในปี ค.ศ.1988 รัฐดังกล่าวมีการจัดตั้งองค์กรที่ใช้อ านาจในการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปของคณะกรรมการตรวจสอบรัฐธรรมนูญ (The Committee of
Constitutional Supervision of the USSR) ที ่ ม ี ท ี ่ ม าจากการคั ด เลื อ กของสมั ช ชาใหญ่ ผ ู ้ แ ทน
ประชาชนแห่งสหภาพโซเวียต (The Congress of People's Deputies of the Soviet Union) และ
สมาชิกของสมัชชาใหญ่ผู้แทนประชาชนทั้ง 2,250 คน มาจากการคัดเลือกจากองค์กรหน่วยการ
ปกครองที่อยู่ภายใต้ระบบการปกครองของสหภาพโซเวียต 750 คน จากองค์กรหน่วยการปกครองที่
อยู่ภายใต้ระบบการปกครองเฉพาะในสาธารณรัฐโซเวียต 750 คน และจากองค์กรหน่วยการปกครอง
ที่อยู่ภายใต้ระบบการปกครองเฉพาะในสาธารณรัฐโซเวียต และมาจากการคัดเลือกโดยหน่วยงานที่มี
อานาจในการจัดทาบริการสาธารณะอีก 750 คน 134 โดย 2,250 คน มาจากการคัดเลือกจากผู้ได้รับ
การเสนอชื่อจากหน่วยการปกครองภายใต้ระบบสายการคัดเลือกสมาชิกจากสถาบันหลักที่มีอานาจใน
การคัดเลือกสมาชิกของสมัชชาใหญ่ผู้แทนประชาชน 135 ซึ่งการคัดเลือกภายใต้สายการคัดเลือก
สมาชิกเพื่อเข้าดารงตาแหน่งในองค์กรระดับสูงของรัฐนั้น จะปรากฏอยู่ในรูปของการเลือกตั้งผู้แทนใน
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หน่วยการปกครองระดับท้องถิ่นขึ้นไปและคัดเลือกให้เป็นไปตามสายบังคับบัญชาไปจนถึงระดับ
สมัชชาใหญ่ของประชาชนซึ่งอยู่ในฐานะขององค์กรทางการเมืองระดับสูงสุดที่ใช้อานาจสูงสุดของรัฐ
ทั้งนี้ เราจะเห็นว่าที่มาของสมาชิกของสมัชชาใหญ่ผู้แทนประชาชนแห่งสหภาพโซ
เวียตในฐานะองค์กรสูงสุดแห่งรัฐที่ใช้อานาจอธิปไตยย่อมเป็นที่มาจากกระบวนการคัดเลือกภายใต้
สายการบังคับบัญชาที่ยืดยาวเมื่อพิจารณาในกระบวนการคัดเลือกนับจากการเลือกตั้งของประชาชน
ในระดับหน่วยการปกครองระดับท้องถิ่นขึ้นมา 136 กล่าวคือในมิติของห่วงโซ่สัมพันธ์แห่งความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยขององค์กรของรัฐนั้น องค์กรสมัชชาใหญ่ผู้แทนประชาชนแห่งสหภาพโซเวียต
จึงมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่น้อยมากๆ ด้วยเหตุนี้เราอาจกล่าวได้
ว่าสมัชชาดังกล่าวไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเลย
เช่นเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เป็นรัฐที่ใช้ระบอบการปกครองแบบสังคม
นิยมประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด โดยมีสภาผู้แทนประชาชน (The National
People’s Congress) เป็นองค์กรทางการเมืองระดั บสูงของรัฐ ที่มี อ านาจสู งสุดในการปกครอง
ประเทศ องค์กรดังกล่าวประกอบไปด้วยผู้แทนของเขตปกครองตนเอง ผู้แทนของเมืองที่ขึ้นตรงต่อ
ส่วนกลางผู้ แทนที่กองทัพเลือกมาและผู้แทนของชนกลุ มน้อยต่างๆ ตามจานวนที่เหมาะสม 137 การ
คัดเลือกดังกล่าวนั้นเป็นการดาเนินการผ่านการเลือกตั้งผู้แทนในระดับท้องถิ่นหรือในระดับหน่วยการ
ปกครองปกครองตนเอง และดาเนินการคัดเลือกในหน่วยการปกครองในระดับที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆจน
มาถึงหน่วยการปกครองส่วนกลางที่จะต้องด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนใน
ท้ายที่สุด สภาผู้แทนประชาชนมีอานาจในการคัดเลือกสมาชิกของคณะกรรมการสามัญประจาสภา
ผู ้ แ ทนประชาชนของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น (The Standing Committee of the National
People's Congress) โดยคณะกรรมการสามัญประจาสภาผู้แทนประชาชนของสาธารณรัฐประชาชน
จีนนี้เอง ก็มีอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทาของรัฐ ด้วยเหตุนี้เราจึง
เห็นได้ว่าในมิติของการพิจารณาถึงความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของคณะกรรมการสามัญประจา
สภาผู้แทนประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นย่อมอยู่ในระดับที่น้อยจนแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้
สืบเนื่องจากที่ม าขององค์กรดังกล่าวมาจากการคัดเลือกขององค์กรที่ไม่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่แล้วนั่นเอง
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ตารางที่ 4.3 การพิจารณาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
ระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญ

รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

องค์กรที่มีอำนาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
กลุ่มประเทศที่มีศาล
รัฐธรรมนูญมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยใน
ระดับสูง

องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเพียงองค์กรเดียว

องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่าย
บริหาร

ประเทศ

รายละเอียดของรูปแบบที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตุ ล าการมาจากการคั ด เลื อ กโดย สภา โปรตุเกส, เปรู, โปแลนด์, ฮังการี, โครเอเชีย
ผู้แทนราษฎรองค์กรเดียว
ตุ ล าการมาจากการคั ด เลื อ กโดย สภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตุลาการมาจากการคัดเลือกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ า ยบริ ห ารโดยฝ่ า ยบริ ห ารที ่ ม ี อ ำนาจ
คั ด เลื อ กมาจากการเลื อ กตั ้ ง โดยตรงของ
ประชาชน
ตุ ล าการมาจากการคั ด เลื อ กของฝ่ า ยนิ ติ
บั ญ ญั ต ิ แ ละฝ่ า ยบริ ห ารโดยฝ่ า ยบริ ห ารที ่ มี
อำนาจคั ด เลื อ กไม่ ไ ด้ ม าจากการเลื อ กตั้ ง
โดยตรงของประชาชน

เยอรมนี, เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ค, โตโก, ตุรกี, สโลวาเกีย, มอนเตเน
โกร, เซาตูเมและปรินซีปี, ทาจิกิสถาน,
อาเซอร์ไบจาน, อุซเบกิสถาน, เบนิน, กาบอง
โคโซโว, ออสเตรีย, อาร์เมเนีย
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ตารางที่ 4.3 การพิจารณาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ (ต่อ)
ระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญ

รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

องค์กรที่มีอำนาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
กลุ่มประเทศที่มีศาล
รัฐธรรมนูญมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยใน
ระดับกลาง

องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่าย
บริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ

ประเทศ

รายละเอียดของรูปแบบที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการมาจากการคัดเลือกขององค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติร่วมกับประธานาธิบดีซึ่งมีที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยมีองค์กร
ตุลาการซึ่งมีอำนาจคัดเลือกไม่ได้มีที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตุลาการมาจากการคัดเลือกขององค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติร่วมกับประธานาธิบดีและองค์กรตุลา
การ โดยประธานาธิบดีและองค์กรตุลาการที่มี
อำนาจคัดเลือกไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน

ชิลี, เกาหลีใต้, ลิทัวเนีย, อินโดนีเซีย, บัลแกเรีย,
คองโก, ยูเครน, มาลี, มอลโดวา, เซอร์เบีย, โคลัมเบีย
, มองโกเลีย

อิตาลี, แอฟริกาใต้, แอลเบเนีย
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ตารางที่ 4.3 การพิจารณาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ (ต่อ)
ระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญ

กลุ่มประเทศที่มีศาล
รัฐธรรมนูญมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยใน
ระดับกลาง

รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรที่มีอำนาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่าย
บริหาร และองค์กรฝ่ายตุลาการ

องค์กรระดับสูงของรัฐตามหลักการ
แบ่งแยกอำนาจใช้อำนาจคัดเลือก
ร่วมกับองค์กรพิเศษที่กฎหมายให้
อำนาจคัดเลือกไว้โดยเฉพาะ

ประเทศ

รายละเอียดของรูปแบบที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการมาจากการคัดเลือกขององค์กรฝ่ายนิติ สเปน, ลัตเวีย, เอกวาดอร์
บั ญ ญั ติ ร ่ ว มกั บ องค์ ก รฝ่ า ยบริ ห ารที ่ ไ ม่ ใ ช่
ประมุ ข ของรั ฐ และหั ว หน้ า รั ฐ บาล รวมทั้ ง
องค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งมีอำนาจคัดเลือกไม่ได้มี
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตุลาการมาจากการคัดเลือกขององค์กรฝ่ายนิติ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บัญญัติและองค์กรฝ่า ยบริหารที่มาจากการ
เลื อ กตั ้ ง โดยตรงของประชาชน ในขณะที่
องค์ ก รพิ เ ศษและองค์ ก รฝ่ า ยตุ ล าการที ่ มี
อำนาจคัดเลือกไม่มีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
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ตารางที่ 4.3 การพิจารณาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ (ต่อ)
ระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญ

รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

องค์กรที่มีอำนาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
กลุ่มประเทศที่มีศาล
รัฐธรรมนูญมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยใน
ระดับกลาง

องค์กรระดับสูงของรัฐตามหลักการ
แบ่งแยกอำนาจใช้อำนาจคัดเลือกร่วมกับ
องค์กรพิเศษที่กฎหมายให้อำนาจคัดเลือก
ไว้โดยเฉพาะ

ประเทศ

รายละเอียดของรูปแบบที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการมาจากการคัดเลือกขององค์กรฝ่าย แองโกลา, กัวเตมาลา
นิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ในขณะ
ที่องค์กรฝ่ายตุลาการที่ มีอำนาจคัดเลือก
ไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของ
ประชาชนและองค์ ก รพิ เ ศษที ่ ม ี อ ำนาจ
คั ด เลื อ กก็ ไ ด้ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ห่ ว งโซ่
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
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ตารางที่ 4.3 การพิจารณาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ (ต่อ)
ระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญ
กลุ่มประเทศที่มีศาล
รัฐธรรมนูญมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยใน
ระดับต่ำ

รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรที่มีอำนาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
องค์กรระดับสูงของรัฐตามหลักการ
แบ่งแยกอำนาจใช้อำนาจคัดเลือกร่วมกับ
องค์กรพิเศษที่กฎหมายให้อำนาจคัดเลือก
ไว้โดยเฉพาะ
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รายละเอียดของรูปแบบที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการมาจากการใช้อำนาจคัดเลือกโดย ไนเจอร์
องค์ ก รระดั บ สู ง ของรั ฐ ตามหลั ก การ
แบ่ ง แยกอำนาจร่ ว มกั บ องค์ ก รพิ เ ศษที่
กฎหมายให้อำนาจคัดเลือกไว้โดยเฉพาะ
โดยมีสัดส่วนของตุลาการส่วนใหญ่มาจาก
การคัดเลือกขององค์กรพิเศษ โดยองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารที่มี
อำนาจคั ด เลื อ กมี ท ี ่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง
โดยตรงของประชาชน ในขณะที ่ อ งค์ ก ร
ฝ่ายตุลาการที่มีอำนาจคัดเลื อกไม่ได้มีที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและ
องค์กรพิเศษที่มีอำนาจคัดเลือกไม่ได้มีที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้ง
ยังมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่ความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยที่น้อยมาก

ประเทศ
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ตารางที่ 4.3 การพิจารณาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ (ต่อ)
ระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญ
กลุ่มประเทศที่มีศาล
รัฐธรรมนูญมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยใน
ระดับต่ำ

รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรที่มีอำนาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
องค์กรฝ่ายตุลาการ

ประเทศ

รายละเอียดของรูปแบบที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการมาจากการใช้อำนาจคัดเลือกของ โดมินิกนั
องค์กรฝ่ายตุลาการ โดยองค์กรฝ่ายตุลา
การไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน
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บทที่ 5
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
5.1 วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของที่มาแห่งองค์กรควบคุมความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญไทย
ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(Absolute Monarchy) มาเป็ น ระบอบการปกครองแบบราชาธิ ป ไตยภายใต้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ
(Constitutional Monarchy) โดยมีระบบการจัดโครงสร้างองค์กรสูงสุดทางการเมืองของรัฐอยู่บน
ฐานคิดของปรัชญาการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Ideology) มาตั้งแต่ พ.ศ.
2475 ทั้งนี้ ประเทศไทยก็มีการจัดตั้งองค์กรที่มีอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเฉก
เช่นเดียวกับรัฐเสรีประชาธิปไตยอื่นๆที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่ โดยเมื่อพิจารณาจากความเป็นมาของ
องค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว เราจะเห็นได้ว่ารูปแบบขององค์กรควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทยนั้นมักปรากฏอยู่ในรูปแบบที่มีความแตกต่างหลากหลายตามแต่ละ
ช่วงยุคสมัย โดยอาจจะปรากฏในรูปขององค์กรที่ใช้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่อยู่ใน
รูปแบบรัฐสภาโดยตรง รูปแบบของศาลยุติธรรม รูปแบบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ไปจนกระทั่ง
เป็นรูปแบบของศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นรูปแบบที่ ประเทศไทยได้นามาใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ทั้งนี้ การพิจารณาถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของที่มาแห่งองค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญไทยก็ดี และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของที่มาแห่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทยก็ดี
ล้วนแล้วแต่ทาให้ผู้ศึกษาสามารถทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกั บรูปแบบลักษณะทั่วไปแห่งองค์กรและ
ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทยว่ามีลักษณะเป็นแบบไหน อย่างไร เพื่อจะ
นามาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการพิจารณาถึงปัญหาและหาทางออกแห่งปัญหาความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญไทยในลาดับต่อไป
โดยในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะขอแบ่งหัวข้อสาคัญออกเป็นสองหัวข้อตามความสอดคล้องกับความ
เป็นมาของแต่ละช่วงสมัย ได้แก่ หัวข้อที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทยใน
รูปแบบที่มาองค์กรที่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินสยาม พ.ศ.
2475 และหัวข้อที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไทยในรูปแบบศาลรัฐธรรมนูญใน
ช่วงเวลาภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
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5.1.1 ที ่ ม าขององค์ ก รควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของไทยที ่ ไ ม่ ใ ช่ ศ าล
รัฐธรรมนูญภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม พ.ศ.2475
นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของราชอาณาจักรสยาม ในปี พ.ศ.
2475 มาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์
สูงสุดแห่งรัฐอยู่ด้วยกัน 19 ฉบับ โดยส่วนใหญ่ได้มีการจัดตั้งองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกาหนดอานาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแก่องค์กรระดับสูง
ของรัฐองค์กรใดองค์กรหนึ่ง การพิจารณาถึงที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญใน
ตลอดระยะเวลาของการใช้รัฐธรรมนูญก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 จึงจะต้องพิจารณาจากตัวองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันถูกจัดตั้งขึ้น
ตามบทบั ญ ญั ต ิ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นั ้ น ๆ โดยเมื ่ อ เราพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ทางประวั ต ิ ศ าสตร์
รัฐธรรมนูญและประวัติศาสตร์ขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทย เราจะเห็นว่า
ตลอดช่วงระยะเวลาของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในทุกๆฉบับก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 สถานะองค์กรที่ใช้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งถูกจัดตั้ง
ขึ้นตามรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับมักจะอยู่ในรูปแบบขององค์กรที่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ หากแต่อาจจะ
ปรากฏในรูปขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือรัฐสภาโดยตรง หรือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ แล้วแต่
กรณี โดยในหัวข้อนี้จะเป็นการอธิบายถึงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับที่มาขององค์กรที่มีอานาจควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายหลังการอภิวัฒน์สยาม พ.ศ. 2475 ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังจะได้มีการแยกย่อยหัวข้อเพื่อการอธิบายข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ได้เป็น 3 หัวข้อด้วยกัน อันประกอบไปด้วย ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ไทยในรูปของสภาผู้แ ทนราษฎรโดยตรง, ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญซึ่ง
ประกอบไปด้วยรัฐสภากับคณะตุ ลาการรัฐธรรมนูญ และที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญในรูปของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1.1 ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในรูปของสภา
ผู้แทนราษฎร
ภายหลั ง การอภิ ว ั ฒ น์ ส ยาม เมื ่ อ วั น ที ่ 24 มิ ถ ุ น ายน พ.ศ. 2475 อั น เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ ทางคณะผู้ก่อการอันเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ “คณะราษฎร” ได้ ท าการประกาศใช้
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.
2475 ในฐานะรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกของประเทศไทย และภายหลั ง จากได้ ม ี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม (ชั่วคราว) พ.ศ. 2475 ทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มี
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การยื่นญัตติเสนอให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ใหม่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดาเนินการร่างรัฐธรรมนูญจนเสร็จสิ้นและได้มีการเสนอร่าง
รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาสยามต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 โดย
ท้ายที่สุดมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
2475 ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ก็ได้มีการบัญญัติหลักการทางกฎหมาย
มหาชนที่ส าคัญอยู่หลายหลักการ ไม่ว่าจะเป็นการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน การจัด
โครงสร้างสถาบันทางการเมืองซึ่งเป็นองค์กรระดับสูงแห่งรัฐให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอานาจ
รวมไปถึงการประกันหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหลักการสาคัญอันนาไปสู่
การจัดตั้งอานาจหน้าทีข่ ององค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม พ.ศ. 2475 มาตรา 61 ได้ บ ั ญ ญั ต ิ ว่ า
“บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ มีข้อความแย้งหรือขัดแก่รัฐธรรมนูญนี้ ท่านว่าบทบัญญัตินั้น ๆ เป็น
โมฆะ” และมาตรา 63 อันเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จะต้องกระทาได้ยาก
กว่าการตรากฎหมายธรรมดา 1 บทบัญญัติดังกล่าวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการประกันหลักความเป็น
กฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ ( Supremacy of The Constitution) ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ .2475 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ยังได้มี
บทบัญญัติที่ระบุถึงองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ องค์กรดังกล่าวก็คือ “สภา
ผู้แทนราษฎร” ดังที่ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 62 ว่า “ท่านว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิ
เด็ดขาดในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญนี้” ดังนั้น จากบทบัญญัติดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม พ.ศ.2475 นั ้ น ก็ ไ ด้ ม ี ก ารจั ด ตั ้ ง อ านาจในการควบคุม ความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญไปให้กับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองสูงสุดแห่งรัฐ โดยองค์กร
ดังกล่าวมีทมี่ าของสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชน2
ในกรณีของที่มาแห่งองค์กรที่มีอ านาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 นั้น โดยหลักทั่วไปที่มาของสมาชิก
องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก็คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ย่ อมมีที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยประชาชน โดยจะต้องดารงตาแหน่งวาระละ 4 ปี3 ทั้งนี้ ไม่ได้มีการจากัดวาระในการดารงตาแหน่ง
ว่าจะสามารถดารงตาแหน่งได้ภายใต้กรอบกี่ปี อย่างไรก็ตาม ภายใต้อานาจแห่งบทบัญญัติเฉพาะการ

1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 มาตรา 63.
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 มาตรา 16.
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 มาตรา 18.
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แห่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้มีการระบุเงื่อนไขว่าเมื่อราษฎรผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิก
ผู้แทนราษฎรยังมีการศึกษาไม่จบประถมศึกษาสามัญมากกว่ากึ่งจานวนทั้งหมดและอย่างช้าต้องไม่
เกินกว่า 10 ปี นับแต่วันที่ใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475
ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบไปด้วยสมาชิก 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกประเภทที่ 1 ได้แก่ผู้ที่ประชาชน
เลือกตั้งตามเงื่อนไขการเลือกตั้งโดยทั่วไปแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และสมาชิกประเภทที่ 2 ได้แก่ผู้ที่
พระมหากษัตริย์ทรงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่าง
เวลาที่ใช้บทบัญญัติเฉพาะการนี้ 4 โดยเมื่อเราพิจารณาเงื่อนไขภายใต้บทบัญญัติเฉพาะการของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรสยาม พ.ศ. 2475 จะเห็นว่าสมาชิกประเภทที่ 2 นี้ ย่อมไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนแต่ประการใด หากแต่ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ซึ่งในทางปฏิบัติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทดังกล่าวก็มีที่มามาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยคณะราษฎรตาม
อานาจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 ประกอบกับธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามฉบับชั่วคราว พ.ศ.2475
5.1.1.2 ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบไปด้วย
รัฐสภากับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เมื่อประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามได้ราว 10 ปี
ภายใต้ บ ริ บ ทการเมื อ งระหว่ า งประเทศนั ้ น ได้ เ ข้ า สู ่ ส ภาวะสงครามซึ ่ ง เป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ก กั น ดี ใ นชื่ อ
“สงครามโลกครั้งที่ 2” (Second World War) ท่าทีของราชอาณาจักรไทยโดยรัฐบาลที่มีจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีท่าทีไปในทางสนับสนุนกลุ่มประเทศมหาอานาจที่อยู่ในฝ่าย
อักษะ (Axis Powers) และได้มีการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มอักษะ โดยได้
ลงนามใน “กติกาสัญญาทางทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ่น” และ “กติกาสัญญาพันธไมตรีระหว่าง
ประเทศ” อันน าไปสู่การที่ราชอาณาจักรไทยได้ท าการประกาศสงครามกับ ประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร (Entente/Allies Powers) เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.24855 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง กลุ่มประเทศฝ่ายอักษะเป็นฝ่ายแพ้

4

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 มาตรา 65.
5 โดม ไกรปกรณ์, ‘สงครามโลกครั้งที่ 2’ (สถาบันพระปกเกล้า)
<http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8
%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%
E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9
%88_2#_ftn5> สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2563.
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สงคราม ทาให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพ้สงครามของกลุ่มประเทศฝ่ายอักษะด้วย ทั้งนี้
ภายหลังการสิ้นสุดสงครามทางรัฐ บาลไทยชุดใหม่ในขณะนั้น โดยมี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้มีการเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ.2488
เพื่อลงโทษแก่ผู้กระทาการตามที่ กฎหมายนี้ถือว่าเป็นอาชญากรสงคราม ไม่ว่าการกระทานั้นจะได้
กระทาก่อนหรือหลังกฎหมายดังกล่าวนี้ใช้บังคับก็ตาม โดยต่อมาได้มีการจับกุมบุคคลผู้ดาเนินการที่
ถูกรัฐบาลมองว่าเป็นการกระทาที่อาจเข้าข่ายในเงื่อนไขของการเป็นอาชญากรสงครามโดยได้ฟ้องคดี
ต่อศาลฎีกา และศาลฎีกาก็ได้มคี าพิพากษาในคดีอาชญากรสงครามที่ 1/2489 ระบุว่าพระราชบัญญัติ
อาชญากรสงคราม พ.ศ.2488 เฉพาะบทบัญญัติที่ระบุถึงการลงโทษต่อการกระทาก่อนวันใช้กฎหมาย
นีเ้ ป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังจึงขัดกับรัฐธรรมนูญ6
ในคาพิพากษาคดีอาชญากรสงครามที่ 1/2489 ศาลฎีกาได้ยืนยันอานาจของศาลใน
การเข้ามาพิพากษาว่ากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งศาลฎีกาได้ให้เหตุผลว่า
ศาลเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นผู้ใช้กฎหมาย ดังนั้น การดูว่าอะไรเป็นกฎหมายหรือกฎหมายไหนเป็น
กฎหมายที่ใช้ได้หรือไม่ย่อมเป็นอานาจของศาล โดยการปกครองแห่งรัฐในระบอบรัฐธรรมนูญสามารถ
แบ่งอานาจออกเป็น 3 ประเภท ประกอบไปด้วย อานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลา
การ โดยอ านาจทั้ง 3 นี้ ย่อมมีอ านาจที่ยับยั้งและควบคุมซึ่งกันและกัน หลักการดังกล่าวเป็น
หลักประกันความมั่นคงเมื่อสภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายมาไม่ถูกต้องหรือขัดกับรัฐธรรมนูญ ด้ วย
หลักการดังกล่าวจึงทาให้ศาลมีอานาจแสดงความไม่ถูกต้องนั้นได้ ศาลฎีกายังให้เหตุผลต่อไปว่า ใน
ระบอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้จาเป็นที่จะต้องมีผู้มีอานาจชี้ขาดว่ากฎหมายใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่
มิ ฉ ะนั ้ น ข้ อ ความที ่ ว ่ า รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ก็ จ ะไม่ ม ี ผ ล โดยหากกฎหมาย นั ้ น สภา
ผู้แทนราษฎรผู้ออกมาเองได้มีอานาจชี้ขาดว่ากฎหมายที่เกิดจากการใช้อานาจของตัวเองถูกหรือขัดกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ย่อมไม่สามารถทาได้ และหากให้ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรที่มีอานาจชี้ขาดก็ยิ่งไม่ได้
อีกเพราะการวินิจฉัยกฎหมายไม่ใช่เรื่องของฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุผลดังกล่าวเหล่านี้ ศาลที่เป็นองค์กร
ที่ตั้งขึ้นไว้สาหรับให้ความยุติธรรมอันเป็นการบาบัดทุกข์ร้อนแก่ประชาชน บุคคลทั้งหลายย่อมหวังพึ่ง
ในความยุ ต ิ ธ รรมจากศาลเป็ น ที ่ ต ั ้ ง และเมื ่ อ มี ต ั ว บทกฎหมายอั น ออกมาตั ด เสรี ภ าพและขั ด ต่ อ
รัฐธรรมนูญเช่นนี้ จะไม่ให้ศาลมีอานาจดาเนินการเพื่อความยุติธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร?7

6

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย
(สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2560) 5.
7 คาพิพากษาคดีอาชญากรสงครามที่ 1/2489.
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ด้วยผลแห่งคาพิพากษาคดีอาชญากรสงครามที่ 1/2489 ทาให้สภาผู้แทนราษฎรใน
ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่พอใจที่ศาลได้เข้ามาใช้อานาจของสภาผู้แทนราษฎรในการตีความรัฐธรรมนูญ
ทางสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรจึง มี ก ารเสนอญั ต ติ ใ ห้ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรตี ค วาม มาตรา 62 ของ
รัฐ ธรรมนูญ และสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ท าการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง จ านวน 7 คน
ประกอบไปด้วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตประธานศาลฎีกาและผู้เชี่ยวชาญด้าน
นิติศาสตร์ เข้ามาทาหน้าที่ตีความตามที่ได้มีการเสนอญัตติเข้ามาข้างต้น โดยกรรมาธิการชุดนี้ก็ได้เห็น
ว่าอานาจในการตีความรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 เป็นอานาจ
โดยเด็ดขาดของสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหาในข้อขัดแย้งทางอ านาจในการ
ตีความรัฐธรรมนูญระหว่างศาลยุติธรรมและสภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญในฉบับต่อมาจึงได้มีการ
จัดตั้งองค์กรพิเศษที่มีชื่อว่า “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” ให้มีอานาจในการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใดมีข้อขัดแย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ควบคู่ไปกับอานาจในการตีความรัฐธรรมนูญ
ของรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ได้มีการให้อานาจไว้ โดยหากจะกล่าวถึงที่มาขององค์กรที่
มีอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปแบบนี้แล้ว เราสามารถจัดจาแนกรูปแบบตาม
ลักษณะขององค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้การใช้อานาจร่วมกันของสอง
องค์กรระหว่างคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกับรัฐสภา โดยสามารถจัดจาแนกได้ตามช่ วงสมัยแห่งการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่ให้อานาจรัฐสภาในการตีความรัฐธรรมนูญร่วมกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่ง
มีความแตกต่างกันเป็น ช่วงสมัยที่องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญกับรัฐสภาโดยรัฐสภามีอานาจตีความรัฐธรรมนูญอย่างไม่จากัด และช่วงสมัยที่องค์กร
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกับรัฐสภาโดยรัฐสภามี
อานาจตีความรัฐธรรมนูญอย่างจากัด
5.1.1.2.1 ช่วงสมัยที่องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญประกอบไป
ด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกับรัฐสภาโดยรัฐสภามีอานาจตีความรัฐธรรมนูญอย่างไม่จากัด
ช่วงสมัยดังกล่าวเป็นช่วงสมัยที่เกิดขึ้นภายใต้การประกาศใช้รั ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 ด้วยปัญหาการพิพาทในอานาจและหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญ
แห่งองค์กรของรัฐทั้งสององค์กรระหว่าง องค์กรฝ่ายตุลาการและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ จึงได้มีการ
จัดตั้งองค์กรพิเศษที่มีอานาจในการตีความรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะขึ้นโดยองค์กรดั งกล่าวก็คือ ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ โดยบทบัญญัติว่าด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ปรากฏอยู่ใน มาตรา 89 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ซึ่ง ได้มีการจัดตั้งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่าง
ชัดแจ้ง ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ก็ได้ กาหนดองค์ประกอบและที่มาของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่า องค์คณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นประกอบไปด้วยด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
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ซึ่งรัฐสภาแต่งตั้งขึ้นเป็นประธานตุลาการคนหนึ่งและตุลาการอีก 14 คน โดยตุลาการรัฐธรรมนูญจะ
ถูกแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเหตุที่สภาผู้แทนหมดอายุหรือ
ถูกยุบ8 และในมาตรา 88 ก็ได้มีการระบุถึงเงื่อนไขของเขตอ านาจในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ โดยในบทบัญญัติดังกล่าวได้มีการระบุว่า ในการที่ศาลจะใช้
บทกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นว่าบทกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 87 ก็ ใหศาลรอ
การพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ไว้ชั่วคราวแล้วให้รายงานความเห็นเช่น ว่านั้นไปยังคณะตุล าการ
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้ วให้ แจ้ งให้ ศาล
ทราบ โดยค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญให้ถือเป็นเด็ดขาดและให้ศาลปฏิบัติตามนั้น 9
อย่างไรก็ตาม อานาจในการตีความรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 ก็
ไม่ได้อยู่ที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียว หากแต่ยังอยู่ที่ขอบข่ายการใช้อานาจของรัฐสภา
อีกด้วย โดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา 86 ว่าภายใต้การบังคับแห่งมาตรา 88 รัฐสภาย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิ
เด็ดขาดในการตีความแห่ งรัฐธรรมนูญ 10 กล่าวคือ รัฐสภายังเป็นองค์กรที่ทรงไว้ซึ่งอ านาจในการ
ตีความรัฐธรรมนูญได้ เว้นแต่ในกรณีที่ศาลได้ส่งเรื่องมาให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วตาม
เงื่อนไขแห่งมาตรา 88 เท่านั้น กรณีเช่นว่ามานี้เป็นกรณีที่รัฐสภาไม่มีอานาจตีความรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
เราจึงสามารถกล่าวได้ว่าองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงนี้ประกอบไปด้วย
องค์กรของรัฐ 2 องค์กร นั่นก็คือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและรัฐสภาที่มีอานาจอย่างกว้างโดยไม่มี
ข้อจากัดขอบเขตการใช้อานาจนอกเสียจากเงื่อนไขแห่งเขตอานาจตามมาตรา 88
จากที่กล่าวไปข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 ประกอบไปด้วย
องค์กรกึ่งตุลาการและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ โดยคณะตุลาการรั ฐธรรมนูญในฐานะองค์กร กึ่งตุลาการ
ที่ได้กล่าวไปข้างต้นล้วนมีที่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐสภา กล่าวคือ ตุลาการทั้ง 15 คน ล้วนแล้วแต่มี
ที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยรัฐสภาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนและพฤฒสภา 11
ในขณะที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันก็ได้ประกอบ
ไปด้วยสองสภา ได้แ ก่ สภาผู้แ ทนและพฤฒสภา โดยในเรื่องการตีความรัฐธรรมนูญ นั้นจะต้อง

8

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 มาตรา 89.
9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 มาตรา 88.
10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 มาตรา 86.
11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 มาตรา 62(11).
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ดาเนินการโดยต้องประชุมร่วมกันทั้งสองสภา 12 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงที่มาของสมาชิกแห่งรัฐสภาอัน
ประกอบไปด้วย สมาชิกสภาผู้แทนและสมาชิกพฤฒสภา เมื่อพิจารณาจากกระบวนการคัดเลือก
ภายใต้กรอบกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน จะเห็นได้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนตาม
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้ล้วนมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน13 ในขณะที่สมาชิกพฤฒ
สภามีที่มาจากการเลือกตั้งเช่นกัน หากแต่วิธีการเลือกตั้งทางอ้อมโดยประชาชนตามบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง14 ทั้งนี้ ในวาระเริ่มแรกสมาชิกพฤฒสภามาจากการคัดเลือกโดยองค์การ
เลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภาที่ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในวันสุดท้ายก่อนประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 และสมาชิกสภาผู้แทนในวาระแรกให้ถือเอาสมาชิกซึ่ง
ราษฎรได้เลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาด าเนินการเลือกตั้ง ผู้ แทนราษฎร พ.ศ.2488 ลงวันที่ 26
ตุลาคม พ.ศ.2488 และใหดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนเพิ่มจ านวนขึ้นให้ครบจ านวนตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ15
5.1.1.2.2 ช่วงสมัยที่องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญประกอบไป
ด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกับรัฐสภาโดยรัฐสภามีอานาจตีความรัฐธรรมนูญอย่างจากัด
ช่ ว งสมั ย ดั ง กล่ า วเป็ น ช่ ว งสมั ย ที ่ ร าชอาณาจั ก รไทยมี ค ณะตุ ล าการ
รัฐธรรมนูญและรัฐสภาเป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภามี อ านาจควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมญที่จากัดแตกต่างจากช่วงสมัยดังที่กล่าวไปก่อนหน้า ทั้งนี้ สามารถจัดจาแนก
ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้เป็นที่มาที่อยู่ภายใต้การจัดตั้งองค์กรของ
รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ เ ป็ น ที ่ ม าขององค์ ก รควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใต้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492, ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495, ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511, ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 และที่มาขององค์กรควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 ดังจะได้อธิบาย
ต่อไปนี้

12

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 มาตรา 62(10).
13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 มาตรา 29.
14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 มาตรา 24.
15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 มาตรา 91.
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(ก) ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 "คณะทหารแห่งชาติ" ซึ่งเป็นกลุ่มทหาร
นอกราชการที่น าโดย พลโทผิน ชุณหะวัณ ได้น าก าลังยึดอ านาจการปกครองจากรัฐบาล พล.ร.ต.
ถวัลย์ ธารงนาวาสวัสดิ์16 โดยได้มีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489
และได้ ม ี ก ารประกาศใช้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั ่ ว คราว) พ.ศ.2490 แทนที่
รัฐ ธรรมนูญฉบับเดิม ทั้งนี้ รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2490 เป็น
รัฐธรรมนูญที่นาหลักความมีอานาจสูงสุดของรัฐสภากลับมาใช้อีกครั้ง โดยในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
องค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ได้มีการให้อานาจควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแก่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหมือนดังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489
แต่ประการใด หากแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2490 ได้ให้อานาจแก่
รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ ดังบัญญัติไว้ใน มาตรา 94 วรรคหนึ่ง
ความว่า “รัฐสภาทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญนี้…”
อย่างไรก็ตาม ต่อมาก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และได้ประกาศใช้ใน
ปี พ.ศ. 2492 แทนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2490 ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี 2492 นี้ ก็ได้มีการบัญญัติให้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปตกอยู่แก่องค์กรระดับสูง
ของรัฐอยู่สององค์กรด้วยกัน ประกอบไปด้วยรัฐสภาและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยคณะตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจในการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติทางกฎหมายใดๆมีข้อขัดแย้งกับรัฐ ธรรมนูญ
หรือไม่ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับการเสนอความเห็นโดยศาลที่มีอานาจในการพิจารณาคดีใดๆอยู่
และศาลได้เห็นว่าบทบัญญัติทางกฎหมายที่นามาใช้แก่คดีนั้นมีข้อความแย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ
โดยคาวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติทาง
กฎหมายให้ถือเป็นเด็ดขาดและให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวงแต่ไม่กระทบกระทั่งต่อคาพิพากษาของศาลอันถึง
ที่สุดแล้ว17 โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ยังมีอานาจในการวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือไม่อีกด้วย 18 ในขณะที่รัฐสภาในฐานะองค์กรที่มีอานาจใน

16

สุ ช ิ น ตั น ติ ก ุ ล , ‘รั ฐ ประหาร 2490 “รุ ่ ง อรุ ณ แห่ ง แสงเงิ น แสงทองของวั น ใหม่ ” ’
(ศิลปวัฒนธรรม, 8 พฤศจิกายน 2562) <https://www.silpa-mag.com/history/article_41402>
สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2563.
17 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 มาตรา 179.
18 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 มาตรา 81.
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การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอีกองค์กรหนึ่ง ก็มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2492 บัญญัติไว้ในมาตรา 177 วรรคหนึ่ง ความว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 179 ถ้ามีปัญหา
การตีความรัฐธรรมนูญอันอยู่ในวงงานของวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ให้เป็น อ านาจของรัฐ สภาที่จะตีความและให้ถือว่าการตีความของรัฐ สภาเป็ นเด็ ดขาด...” จาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 เราจะเห็นว่าอานาจของรัฐสภาในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้มีการถูกจากัดในขอบเขตที่แคบลง โดยถูกลดอานาจให้จากัดอยู่
แค่การตีความรัฐธรรมนูญเฉพาะประเด็นปัญหาที่อยู่ในวงงานของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเพียง
เท่านั้น
ทั้งนี้ ในเรื่องที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 เราสามารถแยกพิจารณาได้เ ป็นที่มาของคณะตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญ และที่มาของรัฐสภา โดยคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญประกอบไปด้วยสมาชิกตุลาการ
รั ฐ ธรรมนู ญ 9 คน ประกอบไปด้ ว ยสมาชิ ก ที ่ เ ป็ น โดยต าแหน่ ง 5 คน ได้ แ ก่ ประธานวุ ฒ ิ ส ภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา อธิบดีศาลอุทธรณ์ และอธิบดีอัยการ และสมาชิกซึ่ง เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการคัดเลือกโดยรัฐสภา 4 คน การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวนี้ดาเนินการ
คัดเลือกโดยประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 19 ในขณะที่ที่มาของรัฐสภานั้น
เนื่องจากการใช้อ านาจตีความรัฐธรรมนูญของรัฐสภาเป็นการด าเนินการโดยการประชุมร่วมกัน
ระหว่างสภาผู้แทนและวุฒิสภา 20 เราจึงจาเป็นต้องพิจารณาที่มาแห่งองค์กรแยกออกเป็นที่มาของ
สมาชิกสภาผู้แทนและที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยสมาชิกสภาผู้แทนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน21 แม้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนในฐานะสภาล่างของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2492 จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แต่สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นสภาสูงกลับมา
จากการคัดเลือกของพระมหากษัตริย์ โดยพระมหากษัตริย์นั้นจะใช้อานาจคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา
จ านวน 100 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความช านาญในวิชาการหรือกิจการต่างๆอันจะยัง
ประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด แก่ ก ารปกครองแผ่ น ดิ น อย่ า งไรก็ ต าม การคั ด เลื อ กสมาชิ ก วุ ฒ ิ ส ภาของ
พระมหากษัตริย์นั้นจะต้องมีประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิก
วุฒิสภา22

19

อมร จันทรสมบูรณ์, ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ (2536) 12 วารสารกฎหมายปกครอง 519, 555.
20 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 มาตรา 137(11).
21 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 มาตรา 86.
22 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 มาตรา 82.
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(ข) ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495
ภายหลังจากที่บังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 มาได้
2 ปี ประเทศไทยก็ได้มีการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นอีกครั้งหนี่ง ใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ทั้งนี้ คณะรัฐประหารซึ่งเรียกตนเองว่า “คณะบริหารประเทศ
ชั่วคราว”ได้ท าการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 และได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.
2495 โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ถูกบังคับใช้ในฐานะกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐซึ่งจะบังคั บต่อมา
จนถึง พ.ศ.2500
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495
นี้ ได้มีการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันประกอบไปด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
และรัฐสภา ทั้งนี้ ที่มาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวประกอบไป
ด้วยตุลาการ 6 คน มาจากสมาชิกที่ถูกคัดเลือกโดยตาแหน่ง 3 คน ได้แก่ ประธานศาลฎีกา อธิบดีผู้
พิพากษาศาลอุทธรณ์ อธิบดีกรมอัยการ และมาจากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิผ่านกระบวนการใช้
อานาจคัดเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรอีก 3 คน ทั้งนี้ ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็คือประธาน
ศาลฎีกานั่นเอง23 อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475
แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม พ.ศ. 2495 ก็ ไ ด้ ม ี ก ารก าหนดอ านาจในการตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ของสภา
ผู้แทนราษฎรเช่นกัน หากแต่จะต้องเป็นการใช้อานาจในวงงานของสภาผู้แทนราษฎรเพียงเท่านั้น 24
โดยที่มาของสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ล้วนแล้วแต่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 25 อย่างไรก็ตาม ภายใต้บทบัญญัติเฉพาะการที่มีการบังคับใช้เ ริ่มแรก
ภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับ ก็ได้มีการกาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรนั้น
ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรประเภทที่ 2 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 มาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ 26ทั้งนี้
เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว 5 ปี ก็จะต้องให้มีการเลือกตั้งในจังหวัดที่ราษฎรมีสิทธิออกเสียง

23

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495 มาตรา 106.
24 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495 มาตรา 112.
25 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495 มาตรา 45.
26 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495 มาตรา 115.
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เลือกตั้งได้รับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาเป็นจานวนเกินกว่าครึ่งหนึ่ง แล้วให้สมาชิกประเภทที่ 2
ออกจากตาแหน่งในจานวนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีการเลือกตั้งในจังหวัด นั้น ให้มีการ
ประกาศจ านวนผู้มี สิทธิเลือกตั้งซึ่งจบประถมศึกษา ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี และเมื่อยกเลิก
สมาชิกประเภทที่ 2 รัฐมนตรีข้าราชการการเมืองอื่น จะต้องไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการประจาอีก
ต่อไป27
(ค) ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511
ในช่วงทศวรรษที่ 2500 เป็นช่วงเวลาที่ ประเทศไทยมีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน กล่าวคือ การปกครองของรัฐในช่วงตลอดระยะเวลา 10 ปี ดังกล่าวเป็น
การปกครองภายใต้รัฐบาลซึ่งเป็นคณะทหารที่ได้มีการยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 และได้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502
ในฐานะรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2502
ภายใต้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 นี้ ไม่ได้มีการก าหนดให้อ านาจควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแก่องค์กรใดองค์กรหนึ่งอย่างชัดเจน หากแต่มีการกาหนดให้เมื่อมีปัญหา
เกี่ยวกับการวินิจฉัยในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรดังกล่าวบังคับแก่
กรณีนั้นๆและกรณีดังกล่าวต้องอยู่ในขอบเขตวงงานของสภาหรืออยู่ในขอบเขตของวงงานอื่นแต่
คณะรัฐมนตรีได้ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติวินิจฉัยในประเด็นปัญหาดังกล่าว ก็ให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีดังกล่าวนั้น28
ต่อมาภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลคณะทหาร ก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ขึ้นมาโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.
2502 และได้ถูกประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 ของราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ. 2511 โดยมีชื่อว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้มี
การกาหนดอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปให้แก่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและรัฐสภา
โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ได้มีอานาจในการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาเหมือนกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2492 29 และมีอานาจในการวินิจฉัย
ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีในศาลนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ การวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ใช้

27

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495 มาตรา 116.
28 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 มาตรา 20.
29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 77.
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บังคับในคดีใดคดีหนึ่งจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่ามีก รณีที่ศาลซึ่งวินิจฉัยในคดีใดๆเห็นว่าบทบัญญัติทาง
กฎหมายที่ใช้กับคดีของตนมีข้อความขัดต่อรัฐธรรมนูญและศาลก็มีคาสั่งรอการพิจารณาพิพากษาไว้
ชั่วคราว แล้วศาลนั้นก็จะต้องส่งความเห็นในคดีดังกล่าวให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 30 ในขณะ
ที่รัฐสภาภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐ ธรรมนูญฉบับนี้ก็มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเช่นกัน
หากแต่จากัดอานาจในการตีความรัฐธรรมนูญในปัญหาอันอยู่ในวงงานสภาเพียงเท่านั้น31
เมื่อพิจารณาถึงที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 ที่ประกอบไปด้วยที่ มาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
และที่มาของรัฐสภาที่ใช้ระบบสภาคู่ซึ่งประกอบไปด้วยสภาผู้แทนและวุฒิสภา เราจะเห็นได้ว่าองค์
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นประกอบไปด้วยสมาชิกตุลาการรัฐธรรมนูญจานวน 9 คน ประกอบไป
ด้วย ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทน ประธานศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ อธิบดีกรม
อัยการ รวม 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายอีกจานวน 4 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายนี้
มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยรัฐสภา32 โดยกระบวนการคัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญของรัฐสภานี้
เป็นการใช้อานาจคัดเลือกโดยการประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับ วุฒิสภา33 ในขณะที่
รัฐสภาซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเช่นกันก็มีสมาชิกสภาผู้แทนที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 34และสมาชิกของวุฒิสภามาจากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน
วิชาการหรือกิจการต่างๆโดยพระมหากษัตริย35์
อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 ก็ได้มี
บทบัญญัติเฉพาะกาลที่ได้บัญญัติรูปแบบของที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่อยู่
ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้อานาจแห่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยในบท
เฉพาะกาลได้มีการกาหนดให้ภายใน 15 วัน นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 ได้
ประกาศใช้บังคับ จะต้องมีการแต่งตั้งวุฒิสภาจานวน 120 คน โดยพระมหากษัตริย์ โดยเมื่อมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนโดยทั่วไปแล้ว ค่อยเพิ่มหรือลดจานวนสมาชิกวุฒิสภาให้อยู่ในจานวน 3 ใน

30

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 175.
31 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 173.
32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 164.
33 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 134.
34 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 82.
35 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 78.
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4 ของจานวนสมาชิกสภาผู้แทน 36 โดยอานาจหน้าที่ของวุฒิสภาที่ใช้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็น
การใช้อ านาจในนามของรัฐสภา 37 ทั้งนี้ ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในบท
เฉพาะกาลไม่ได้ถูกก าหนดเพียงเฉพาะแค่รูปแบบที่มาของวุฒิสภาเท่านั้น หากแต่มีการก าหนด
รูปแบบที่มาของคณะตุลาการรัฐธรรมนู ญอีกด้วย โดยที่มาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะ
กาลประกอบไปด้วย สมาชิกตุลาการรัฐธรรมนูญ 7 คน ได้แก่ ประธานศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาล
อุทธรณ์ อธิบดีกรมอัยการ และบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการคัดเลือกของวุฒิสภาที่ได้มีการแต่งตั้ง
โดยพระมหากษัตริย์หลังจากที่ได้ มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับแต่มี
การเปิดประชุมรัฐสภาตามบทเฉพาะกาล38
(ง) ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517
ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511
ได้เพียง 3 ปี จอมพลถนอม กิตติขจร ในฐานะผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดและนายกรัฐมนตรีของรัฐบาล
ในขณะนั้น ได้ท าการรัฐ ประหารรัฐบาลของตนเอง เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 การ
รัฐประหารดังกล่าวได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 โดยได้มีการ
ประกาศใช้ค าสั่งคณะปฏิวัติเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองในขณะนั้นแทนที่ ต่อมาได้มีการ
ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 ในฐานะกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการ
ปกครองของรัฐ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จากการพิจารณาในบทบัญญัติแห่งธรรมนูญการ
ปกครองที่ได้มีการประกาศใช้มาใหม่นี้ ก็ไม่พบว่ามีการกาหนดอานาจหน้าที่ในการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญให้ไปอยู่ในขอบเขตอานาจขององค์กรใดองค์กรหนึ่งอย่างชัดเจน ดังนั้น เราจึงกล่าวได้
ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้มีการจัดตั้งองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขึ้นมา
เลยนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม กระแสความกดดันรัฐบาลโดยผู้ชุมนุม นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน ผู้มาร่วมชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลและเรียกร้องให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ในช่วงระยะเวลา 2 ปีนับแต่มีการรัฐประหารรัฐบาลตนเองของจอมพลถนอม กิตติขจร ก็ได้ทาให้
รั ฐ บาลคณะทหารของจอมพลถนอมต้ อ งสิ ้ น สุ ด ลงไป โดยจอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและได้ลาออกจาก

36

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 177.
37 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 182.
38 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 182.
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ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในท้ายที่สุด โดยต่อมาก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิก
สมัชชาแห่งชาติขึ้นมาจานวน 2,346 คน และจัดให้มีการคัดเลือกสมาชิกของสมัชชาแห่งชาติให้เหลือ
จ านวน 299 คน เพื่อไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ นอกเหนือจากนี้ รัฐบาลใหม่ที่น าโดยนายก
พระราชทานอย่าง นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนูญเพื่อร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา 39 และรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ได้มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2517 อันเป็นที่รู้จักกันในนาม “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517”
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2517 นี ้ เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่
กาหนดให้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตกแก่องค์กรของรัฐอยู่ 2 องค์กรเช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญฉบับที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ องค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็คือ รัฐสภากับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั่นเอง โดยรัฐสภามีอ านาจควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญผ่านการตีความรัฐธรรมนูญในกรณีที่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ของรัฐสภาที่จะต้องตีความ 40 ในขณะที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็มีอานาจในการวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐ ธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติที่สภาจะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อจะประกาศใช้เ ป็น
กฎหมายนั่นก็คืออานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก่อนการประกาศใช้
นั ้ น เอง 41 นอกจากนี ้ คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง มี อ านาจในการวิ น ิ จ ฉั ย สมาชิ ก ภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา42 อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ในลักษณะเป็นการควบคุมแบบรูปธรรม 43 และอานาจในการวินิจฉัยเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลยุติธรรมกับศาลอื่นหรือกับศาลอื่นอีกด้วย44
เมื่อพิจารณาถึงที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 นั้น เราจะพบว่าที่มาขององค์กรที่มีอานาจควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ประกอบไปด้วย ตุลาการรัฐธรรมนูญ
จานวน 9 คน โดย 9 คนนี้ มาจากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญโดยองค์กร

39

ลิ ข ิ ต ธี ร เวคิ น , วิ ว ั ฒ นาการการเมื อ งการปกครองไทย (พิ ม พ์ ค รั ้ ง ที ่ 2, ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533) 146.
40 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 มาตรา 163.
41 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 มาตรา 224.
42 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 มาตรา 105.
43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 มาตรา 225.
44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 มาตรา 213.
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ของรัฐองค์กรละ 3 คน ทั้งนี้ มีองค์กรของรัฐที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญมีอยู่ 3 องค์กร
ได้แก่ รัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี และคณะกรรมการตุลาการ โดยในกระบวนการคัดเลือกตุลาการ
รัฐธรรมนูญนั้น คณะกรรมการตุลาการจะเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญเป็น
อันดับแรกจานวน 3 คน พอเลือกเสร็จก็จะต้องแจ้งผลการคัดเลือกไปยังรัฐสภาให้ทราบและให้รัฐสภา
เลือกตุลาการรัฐธรรมนูญเพิ่มอีก 3 คน และเมื่อรัฐสภาใช้อานาจคัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น
ก็ให้รัฐสภาแจ้งผลการคัดเลือกต่อคณะรัฐมนตรี ให้ทราบ และให้คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่ใช้อานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มต่ออีก 3 คน เป็นอันครบจานวนในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่มี
ตุลาการรัฐธรรมนูญจ านวน 9 คน ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 45 ในขณะที่รัฐสภา
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเช่นกันก็มีที่มาจากกระบวนการคัดเลือกอยู่
2 แบบอันอาจจ าแนกออกตามเกณฑ์องค์กรซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของรัฐสภา ได้แก่ สภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยสภาผู้แทนราษฎรนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า 240
คน แต่ไม่เกิน 300 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 46 ส่วนวุฒิสภานั้นประกอบไปด้วย
สมาชิกวุฒิสภาจานวน 100 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้ง จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู
ความชานาญในวิชาการหรือกิจการต่างๆ โดยมีประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา47
(จ) ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 ถูกประกาศใช้ได้เพียง 2
ปี ก็ได้เกิดโศกนาฏกรรมทางการเมืองที่รัฐและกลุ่มประชาชนฝ่ายขวาได้ก่ออาชญากรรมอย่างร้ายแรง
แก่ประชาชนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เหตุการณ์
ดังกล่าวนาไปสู่การรัฐประหารโดยคณะทหารที่ เรียกตนเองว่า “คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” ซึ่ง
ได้เข้ายึดอานาจจากรัฐบาลพลเรือนในขณะนั้น และคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยังได้มีการยกเลิก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2519 แทนที่ อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2519 ก็มีผลบังคับใช้อยู่ได้ไม่
นานก็ถูกยกเลิกไป เนื่องจากได้มีการรัฐประหารซ้าอีกครั้งหนึ่ง โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้

45

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 มาตรา 218.
46 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 มาตรา 111,114.
47 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 มาตรา 107.
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ท าการยึดอ านาจจากรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร และได้ท าการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2519 โดยมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520
ขึ้นมาแทนที่ อย่างไรก็ตาม คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินก็ได้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมา
เป็นองค์กรผู้ใช้อานาจในทางนิติบัญญัติ48 ทั้งนี้ ตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520 ก็
ได้ให้อานาจสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ขึ้นมา49
ผลจากกระบวนการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใต้ เ งื ่ อ นไขของธรรมนู ญ การ
ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520 นามาซึ่งการประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2521” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2521 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 ได้มีการ
ก าหนดให้มีองค์กรที่มีอ านาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่เป็นคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญและรัฐสภาเฉกเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 โดยคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญมีอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายของรัฐสภาก่อนการ
ประกาศใช้50 อานาจในการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภา 51 อานาจในการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในเชิงรูปธรรม 52 และอานาจในการวินิจฉัยปัญหาเขตอานาจของศาล
ในขณะที่รัฐสภาก็มีอานาจในการตีความรัฐธรรมนูญในขอบเขตวงงานในรัฐสภาของรัฐสภา53
เมื่อกล่าวถึงที่มาขององค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 นั้น เราสามารถแยกพิจารณาออกได้เป็นที่มา
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและที่มาของรัฐสภา โดยที่มาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นประกอบ
ไปด้วยตุลาการที่ม าจากต าแหน่งขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐและตุลาการที่มาจากการคัดเลื อก
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยรัฐสภา ทั้งนี้ องค์ประกอบของตุลาการที่มาจากตาแหน่งขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐ
ซึ่งเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญโดยตาแหน่งนั้น ประกอบไปด้วย ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา และ
อธิบดีกรมอัยการ รวมจานวน 3 คน ในขณะที่องค์ประกอบของตุลาการที่มาจากการคัดเลือกของ
รั ฐ สภาประกอบไปด้ ว ยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ 4 คน รวมทั ้ ง หมดแล้ ว คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใต้

48

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520 มาตรา 6.
49 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520 มาตรา 9.
50 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มาตรา 190.
51 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มาตรา 80.
52 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มาตรา 191.
53 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มาตรา 141.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มีทั้งหมด 7 คน 54 และในส่วนของรัฐสภานั้นก็ประกอบ
ไปด้วย สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยที่มาของสมาชิกสภาทั้งสองประกอบไปด้วยกระบวนการ
คั ด เลื อ กที ่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น โดยสภาผู ้ แ ทนราษฎรมี ส มาชิ ก มาจากการเลื อ กตั ้ ง โดยตร งของ
ประชาชน55 ในขณะที่วุฒิสภาก็มีที่มาของสมาชิกวุฒิสภามาจากการคัดเลือกโดยพระมหากษัตริย์56
5.1.1.3 ที่มาขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปของคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียว
ในทศวรรษที่ 2530 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง เนื่องจากภายหลังที่ได้มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มานับสิบปี ก็
ได้มีการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนที่มี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี การรัฐประหาร
ดังกล่าวด าเนินการ เมื่อวัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดย “คณะรักษาความสงบเรียบร้ อย
แห่งชาติ” ซึ่งมี พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ เป็นประธานคณะ โดยการรัฐประหารครั้งนี้นามาซึ่งการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 และได้มีการประกาศบังคับใช้ ธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 แทนที่ ทั้งนี้ บทบัญญัติแห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ.2534 ได้มีการก าหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้ธรรมนูญการ
ปกครองแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.2534 จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการซึ่งมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 57 คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญโดยมี นายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน
กรรมาธิการ ได้ด าเนินการร่างรัฐ ธรรมนูญ ขึ้นมา การด าเนินการร่างรัฐ ธรรมนูญ ฉบับใหม่นี้ใช้
ระยะเวลาร่างประมาณ 6 เดือน โดยร่างเสร็จ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2534 และเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามกระบวนการขั้นตอนที่ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
ได้กาหนดขึ้นมา ทั้งนี้ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 ของราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม พ.ศ. 2534
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติที่ให้
อานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแก่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียว โดย
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 นั้น มีอานาจที่เพิ่มขึ้น
มากกว่าอานาจหน้าที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าหลายๆฉบับ โดย

54

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มาตรา 184.
55 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มาตรา 89.
56 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มาตรา 84.
57 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 มาตรา 10.
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อานาจหน้าที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้แก่ อานาจในการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ 58, อานาจวินิจฉัยใน
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลอื่น หรือระหว่างศาลอื่นด้วยกัน 59,
อานาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายหรือร่างข้อบังคับก่อนการประกาศใช้
บังคับในแบบนามธรรม 60, อ านาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการ
ประกาศใช้บังคับแบบรูปธรรม61, อานาจวินิจฉัยว่าพระราชกาหนดถูกตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญหรือไม่62
และอานาจในการตีความรัฐธรรมนูญ63
ในส่วนของที่มาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2534 ก็มีที่มาอยู่สองแบบอันได้แก่ ที่มาของตุลาการรัฐธรรมนูญโดยตาแหน่งขององค์กร
ระดับสูงแห่งรัฐตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้และที่มาของตุลาการรัฐธรรมนูญจากการคัดเลือกโดย
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ โดยในที่มาของตุลาการรัฐธรรมนูญโดยต าแหน่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้
ประกอบไปด้วย ตุลาการรัฐธรรมนูญที่มาจากต าแหน่งระดับสูงแห่งรัฐอัน ได้แก่ ประธานรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา และอัยการสูงสุด ในขณะที่ตุลาการรัฐธรรมนู ญที่มาจาก
การคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีจานวน 6 คน มาจากการคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุ ฒ ิ ส ภาโดยเลื อ กจากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิส าขานิ ต ิ ศาสตร์ ห รื อ รั ฐ ศาสตร์ สภาละ 3 คน รวมตุ ล าการ
รัฐธรรมนูญทั้งองคณะแล้วมีจานวนตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งหมดอยู่ 10 คน โดยในองค์คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีประธานรัฐสภาเป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ 64 ทั้งนี้ ในกรณีที่สภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบไป ก็ให้องค์คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบไป
ด้วย ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา และอัยการสูงสุดแทน เราจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร
สิ้นอายุหรือถูกยุบไปนั้น มีความแตกต่างจากองค์ประกอบที่ถูกกาหนดในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆที่การ
ดารงอยู่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะแปรผันตรงกับการดารงอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร โดยหากแม้

58

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 มาตรา 91 และ170.
59 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มาตรา 195.
60 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มาตรา 205.
61 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มาตรา 206.
62 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มาตรา 173.
63 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มาตรา 207.
64 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 มาตรา 200.
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เกิดกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุลงไปคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังดารงอยู่
โดยให้องค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วย ประธานรัฐสภานั่นก็คือประธาน
วุฒิสภา ประธานศาลฎีกา และอัยการสูงสุด ซึ่งองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของการ
มีส่วนร่วมในทางการเมืองของภาคประชาชนผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งต่างจากสภาผู้แทนราษฎรที่มีที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ถึงแม้ว่ารูปแบบขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้จะเป็นรูปแบบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรแห่งรั ฐองค์กรเดียวที่ใช้อ านาจ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 ก็
ไม่ได้ตัดบทบาทขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทองค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญไปเสียทั้งหมด หากยังให้บทบาทแก่รัฐสภาหรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติในการเป็นองค์กรที่มี
บทบาทส าคั ญ ในการคั ด เลื อ กตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ อั น เป็ น ที ่ ม าที ่ ส าคั ญ ขององค์ ค ณะตุ ล าการ
รัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้ได้ให้อานาจรัฐสภาในการคัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญมาก
ถึง 5 คน หากพิจารณาถึงตุลาการรัฐธรรมนูญที่ถูกคัดเลือกโดยตาแหน่งก็จะเห็นว่าใน 5 ตาแหน่งนี้ก็
จะมี 2 ตาแหน่งที่มาจากประธานของสภาซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติอยู่สองตาแหน่งด้วยกัน ได้แก่
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ปัจจัยดังที่กล่าวมานี้สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้จะมีการตัด
อ านาจในการควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ไปจากรั ฐ สภาหรื อ องค์ ก รฝ่ า ยนิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ แต่
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ยังให้รัฐสภาหรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัตินี้มีบทบาทในมิติของการเป็นองค์กร
ที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญที่มีดุลยพินิจในการใช้อานาจคัดเลือกตามขอบเขตที่กฎหมาย
กาหนดไว้อย่างชอบธรรมทั้งทางการเมืองและทางกฎหมาย65
5.1.2 ที ่ ม าขององค์ ก รควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยในรู ป แบบศาล
รัฐธรรมนูญในช่วงเวลาภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
ในปลายทศวรรษที่ 2530 หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2534 ก็ ไ ด้ ม ี ก ารแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ดั ง กล่ า วอยู ่ ห ลายฉบั บ ด้ ว ยกั น โดยการแก้ ไ ข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 ที่สาคัญก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่ 6 ซึ่งได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา 211 โดยเพิ่มมาตรา 211 ทวิ เข้ามา โดยมาตรา 211 ทวิ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) นั้น ได้มีการกาหนดให้มีสภา
ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้มา

65

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ, บันทึกการประชุม ครั้งที่ 24/2534 (8 พฤศจิกายน 2534) 1115 (4/3).

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

170
จากการคัดเลือกโดยรัฐสภาจากผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยให้ได้จังหวัดละ 1 คน และมาจากการคัดเลือก
โดยรัฐสภาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์จานวน 23 คน ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ ยวชาญสาขา
กฎหมายมหาชนจานวน 8 คน ผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จานวน 8 คน และ
ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการร่างรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑ์ที่
ประธานรัฐสภากาหนดอีกจานวน 7 คน66 ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น มาแล้วให้สภา
ร่างรัฐธรรมนูญดาเนินการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา 240 วันนับแต่วันที่มี
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครบจานวน 67 เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ดาเนินการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ
แล้วก็จาต้องนาร่างดังกล่าวเสนอให้แก่รัฐสภาเพื่อให้พิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับแล้วค่อยให้ประธานรัฐสภาน าร่างรัฐ ธรรมนูญทูลเกล้าถวายให้พระมหากษัตริย์ลงพระ
ปรมาภิไธย68 เมื่อเงื่อนไขแห่งบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้น
ลง ท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ก็ได้ถู กประกาศใช้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
พ.ศ.2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มี
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปของศาลรัฐธรรมนูญ และ
รู ป แบบดั ง กล่ า วก็ ไ ด้ ถ ู ก จั ด ตั ้ ง มาเป็ น แบบขององค์ ก รที ่ ม ี อ านาจในการควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รั ฐ ธรรมนู ญ ตามบทบั ญ ญั ต ิ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ถาวรฉบั บ ถั ด ๆมาไม่ ว ่ า จะเป็ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หรือว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ล้วน
แล้วแต่มีการกาหนดให้จัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้อยู่ในรูปของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั ้ ง สิ ้ น การพิ จ ารณาถึง ความเป็ นมาของที ่มาตุ ลาการศาลรัฐ ธรรมนู ญ ไทยก่อ นการ ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน) เป็นสิ่งที่มีความสาคัญ
อย่างมาก โดยการทาความเข้าใจในเชิงรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีและเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญของไทยเป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าไปทาความเข้าใจเชิงลึก
เกี่ยวกับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทยได้เป็นอย่างดี หัวข้อดังกล่าวนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
อธิบายถึงหลักคิดทฤษฎีที่มีผลต่อการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญของไทยอันมีความสัมพันธ์กับการจัด
องค์ประกอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทยในช่วงแรกเริ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับที่มาของตุลาการศาล
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) มาตรา 211 ทวิ.
67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) มาตรา 211 เตรส.
68 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2534 แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที ่ 6) มาตรา 211
ปัณรส.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

171
รัฐธรรมนูญไทยอย่างมีนัยสาคัญและความเป็นมาของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทยก่อนการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยผู้เขียนจะขอแบ่งหัวข้อเป็น 3 หัวข้อ
ประกอบไปด้วย ทฤษฎี และข้อถกเถียงว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย, ที่มาและ
กระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
และที่มาและกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 ดังจะอธิบายไปตามลาดับ
5.1.2.1 ทฤษฎีและข้อถกเถียงว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
เมื่อเราพิจารณาถึงหลักการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นี้ เราจะพบว่าในรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจากเดิมนั้นเป็น
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งทาหน้าที่เป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 เปลี่ยนไปเป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปแบบ
ศาล และศาลในที่นี้ก็มีลักษณะเป็นศาลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษที่อยู่ในรูปของ “ศาลรัฐธรรมนูญ”
(Constitutional Court) เหตุผลที่เปลี่ยนรูปแบบขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจาก
คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ มาเป็ น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นั ้ น ก็ ค ื อ ในทางความเห็ น ส่ ว นใหญ่ ข องผู ้ ร ่ า ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีความประสงค์จะให้มีการปฏิรูปองค์กรระดับสูงแห่ง
รัฐ โดยองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ถือได้ว่าเป็นองค์กรระดับสูงแห่งรัฐองค์กรหนึ่งที่ทา
หน้าที่ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการใช้อานาจรัฐจากองค์กรระดับสูงอื่นๆตามขอบเขต
อานาจแห่งกฎหมาย การเปลี่ยนสถานะองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจากคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมาอยู่ในสถานะของศาลซึ่งเป็นองค์กรที่จะต้องมีความเป็นกลางและความเป็นอิสระทั้ง
เรื่องของการบริหารจัดการองค์กรและการใช้อานาจในทางตุลาการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็น
การแปลงรูปแบบขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่สามารถถูกแทรกแซงทางการเมือง
ได้มากให้ม ีส ถานะที่ม ีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระตามรูปแบบของศาลซึ่งสามารถถู ก
แทรกแซงทางการเมืองได้น้อยกว่า 69 ทั้งนี้ ในสถานะของศาลเองที่ทางผู้ร่างได้มองว่าเป็นองค์กร
ระดับสูงองค์กรหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะทาหน้าที่ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการ
ใช้อานาจขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐ โดยเฉพาะการใช้อานาจของฝ่ายการเมืองให้อยู่ในกรอบขอบเขต
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สภาร่างรัฐธรรมนูญ, รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2540 เป็นพิเศษ (8 พฤษภาคม 2540)

115.
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แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ดี มี ประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมตามกฎหมาย และปราศจากการ
แทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง70
อย่างไรก็ตาม ข้อความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก่อนมีการประกาศใช้บังคับก็มีการโต้แย้งโต้เถียงอยู่เหมือนกัน ทั้งใน
ชั้นการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแก่
ร่างรัฐธรรมนูญ โดยในชั้นการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญเองก็มีการโต้แย้งว่าหากมีการจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญที่มีอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การใช้อานาจของรัฐ
ต่างๆ รวมไปถึงการวินิจฉัยถึงสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรี และการยุบพรรคการเมือง
อาจทาให้องค์กรตุลาการเข้าไปวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการเมืองได้ ประกอบไปกับที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเองที่มาจากการคัดเลือกโดยฝ่ายการเมือง ปัจจัยเหล่านี้อาจทาให้ศาลซึ่งเป็นองค์กร
ตุลาการที่มีความเป็นกลางและมีความอิสระสามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง จนทาให้
องค์กรตุลาการอยู่ในขอบข่ายของการแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองได้ 71 โดยหนึ่งในสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2539 ท่านหนึ่งผู้ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ มีความเห็นว่า การจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจเป็นการจัดตั้งองค์กรที่อยู่เหนือองค์กรระดับสูงของรัฐทั้งหมด ทั้งองค์กรฝ่าย
บริหาร องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ และองค์กรฝ่ายตุลาการ สืบเนื่องจากผลผูกพันของคาวินิจฉัยแห่งศาล
รัฐธรรมนูญนั้นมีผลผูกพันกับองค์กรทุกองค์กรตามอานาจแห่งกฎหมาย ในขณะที่ที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเองก็มาจากการคัดเลือกโดยองค์กรทางการเมืองระดับสูงของรัฐอันอยู่ในขอบข่ายของ
การแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ได้72 สอดคล้องกับความคิดของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ท่านหนึ่ง
ผู ้ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การจั ด ตั ้ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยเขาให้ ค วามเห็ น ว่ า การที ่ ร ่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้ก าหนดให้ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และศาล อันเป็นการสถาปนาให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในสถานะเหนือ
องค์กรแห่งรัฐอื่นๆไปเสียหมด ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญกลับมีเพียงศาลเดียวและไม่มีการอุทธรณ์คา
วินิจฉัยแต่อย่างใด สิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นการจัดตั้งองค์กรที่
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เพิง่ อ้าง 116.
71 เพิ่งอ้าง 97-98.
72 เพิ่งอ้าง 99-102.
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ขาดระบบการถ่วงดุลตรวจสอบอานาจการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐ ธรรมนูญ
เอง73
ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นโต้แย้งกันเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญทั้งในขั้นตอน
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในสภาร่างรัฐธรรมนูญและในขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในส่วนอีกฟากฝั่งหนึ่งของข้อโต้เถียงในประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้ งศาล
รัฐธรรมนูญนั้นก็มีการให้เหตุผลสนับสนุนให้จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมา ดังเช่นความเห็น ของ
กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ท่านหนึ่งผู้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ โดยเขาเห็นว่าศาล
รัฐธรรมนูญที่จะได้รับการจัดตั้งขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นี้ ไม่ได้อยู่ใน
สถานะที่เป็นยักษ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่มีอานาจมากมายอย่างที่ใครหลายคนคิด หากแต่เป็นองค์กรที่มี
อานาจแบบเดียวกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่เคยเกิดขึ้นมาในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าที่ได้มีการ
บังคับใช้มา เขากล่าวว่าการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเป็นพัฒนาการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของไทย
และพัฒนาการของตุล าการรัฐ ธรรมนูญ ดั งกล่า วนี้ เองน ามาซึ่ งการเปลี่ย นแปลงองค์ กรควบคุ ม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของไทยที่ถูกพัฒนาให้ยกระดับสถานะขององค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความ
เป็นอิสระมากยิ่งขึ้น74 ทั้งนี้ ในท้ายที่สุดเมื่อมีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ก็ปรากฏว่าได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญไว้ในหมวดที่ 8 ส่วนที่ 2 มาตรา
255 ไว้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบขององค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญจากเดิมเป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาลที่มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษเป็นครั้งแรกนับแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นต้นมา และ
จวบจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2564) ก็ยังใช้รูปแบบขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้
อยู่นั่นเอง
5.1.2.2. ที ่ ม าและกระบวนการคั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
จากที่ทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่
ได้มีการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปของศาลรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกหลังจาก
ที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้อยู่ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
อานาจขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปแบบดังกล่าวได้ถูกกาหนดให้มีเพิ่มขึ้นอย่าง
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รัฐสภา, รายงานการประชุมร่วมกัน ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญครั้งที่สอง) (8 กันยายน 2540)

172-174.
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Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

174
มากเมื่อเทียบกับอานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า ทั้งนี้ อานาจ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กาหนดให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ประกอบไปด้วย อานาจในการวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายหรือร่างข้อบังคับของสภาก่อนการประกาศใช้บังคับ75, อานาจในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกาหนดในเงื่อนไขการตราโดยฝ่ายบริหาร 76, อานาจใน
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใช้แบบรูปธรรม 77, อานาจในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแบบนามธรรมหลังการประกาศใช้ 78, อานาจวินิจฉัย
สมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว 79, อานาจในการวินิจฉัยกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ80, อานาจในการวินิจฉัยสั่งการให้บุคคล
และพรรคการเมืองเลิกกระทาการอันมีลักษณะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือการกระทาใดเพื่อให้
ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 81,
รวมไปถึงอานาจในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง เป็นต้น
ดังได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้มีบทบัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในฐานะขององค์กรควบคุม
ความชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญ ในรูปของศาลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ แต่ถึงแม้ว่ารัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะได้มีการกาหนดให้องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญปรากฏ
อยู่ในสถานะรูปแบบขององค์กรตุลาการประเภทศาลรัฐธรรมนูญก็ตาม หากแต่ในบทเฉพาะกาลแห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้ก็ได้กาหนดให้ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวาระเริ่มแรกหลังจากมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จะต้องมาจากการแต่งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 เป็นศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 262และ 263.
76 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 219.
77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 264.
78 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 198.
79 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 96 และ216.
80 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 266.
81 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 63.
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ตามกระบวนการคัดเลือกที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กาหนดไว้ 82
โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็คือองค์คณะของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ที่ดารงตาแหน่งอยู่ในวาระล่าสุดก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ สมาชิกคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดแรกที่ได้รับการจัดตั้งตาม
บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ประกอบไปด้วย นายวันมูหะมัดนอร์
มะทา ประธานรัฐสภา, นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา, นายศักดา โมกขมรรคกุล ประธานศาล
ฎีกา, นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์ อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์บุญ ชนะ
อัตถากร, ศาสตราจารย์ประเทือง กีร์ติบุตร, พลโท โกวิท มัธยมจันทร์, ศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร,
ร้อยตารวจตรีวรรณ ชันซื่อ และนายโอภาส อรุณินท์83
อย่ า งไรก็ ด ี เมื ่ อ ข้ า มพ้ น เงื ่ อ นไขของบทบั ญ ญั ต ิ ว ่ า ด้ ว ยที ่ ม าของตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญที่กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลแล้ว ในเรื่องเกี่ยวกับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจาต้อง
พิจารณาตามเงื่อนไขในบทบัญญัติที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 8 ส่วนที่ 2 ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้ระบุถึงที่มาของคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวว่ามีที่มาจากการคัดเลือกของวุฒิสภา โดยวุฒิสภาจะแนะนา
ให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งจากบุคคลที่มาจากการคัดเลือกอยู่สี่กลุ่มด้วยกันได้แก่ ผู้พิพากษาศาลฎีกา
ที่มาจากการคัดเลื อกโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับจานวน 5 คน, ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดที่ได้รับการคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ
จานวน 2 คน, ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาตุลาการ
รัฐธรรมนูญจานวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรร
หาตุลาการรัฐธรรมนูญจ านวน 3 คน รวมตุลาการในองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดมี
จานวน 15 คน84 โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขารัฐศาสตร์นี้ จะต้องมี
คุณสมบัติคือ เคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงิน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 320.
83 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ , จดหมายเหตุศาลรั ฐธรรมนูญ ฉบับปฐมฤกษ์ (ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 2551) 49.
84 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 255.
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แผ่นดินหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์85
เมื่อพิจารณาถึงคณะกรรมการสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญแล้ว จะพบว่าองค์กร
ดังกล่าวนั้นเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยอานาจจัดตั้งแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้ดาเนินการสรรหาบุคคลผู้
มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการดังกล่าวประกอบไป
ด้วย ประธานศาลฎีกา, คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่ง
เลือกกันเองให้เหลือ 4 คน เป็นกรรมการ, คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 4 คน เป็นกรรมการ, ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิก
เป็ น สมาชิ ก ผู ้ แ ทนราษฎร พรรคละ 1 คน ซึ ่ ง เลื อ กกั น เองให้ เ หลื อ 4 คน เป็ น กรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี้มีอานาจเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
จานวน 10 คน และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์จานวน 6 คน โดยจะต้องมีมติในการเสนอชื่อ
ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่มีอยู่แก่ประธานวุฒิสภาเพื่อให้
วุฒิสภาใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากรายชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่ได้เสนอมาตามเงื่อนไขสัดส่วนแห่งที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ86 อย่างไรก็ตาม การ
เสนอชื่อให้แก่ประธานวุฒิสภานั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อ
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในแง่ของกระบวนการคัด เลือกตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ ในชั้น วุฒ ิสภา เมื่อ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสนอชื่อบุคคลไปยังวุฒิสภาเพื่อให้มีการคัดเลื อก
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ประธานวุฒิสภาก็จะท าการเรียก
ประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาโดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ โดย 5 คนแรกของบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์และ 3 คนแรกของบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ที่ได้รับคะแนนการลงมติสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หากเป็นกรณีที่
ไม่มีผู้ได้รับเลือกหรือมีผู้ได้รับเลือกไม่ครบตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดไว้ ก็ให้นารายชื่อผู้ไม่ได้
รับเลือกในคราวแรกในบัญชีมาให้วุฒิสภาลงคะแนนคัดเลือกอีกครั้งต่อเนื่องไป โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนน
คัดเลือกสูงสุดเรียงลงไปตามลาดับให้ครบจานวนได้รับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หากมี
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กรณีที่บุคคลได้รับคะแนนเท่ากันก็ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากระหว่างบุคคลที่ได้รับคะแนนเท่ากัน
นัน้ 87
ทั้งนี้ จากการพิจารณาที่มาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เราจะพบว่าที่มาดังกล่าวนั้นเกิดจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กร
ของรัฐที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยกัน 4 องค์กร ได้แก่ ศาลฎีกา ศาลปกครอง
สูงสุด คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและวุฒิสภา โดยการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 255(1) และ(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 นั้น
เป็นการใช้อานาจร่วมกันระหว่างองค์กรของรัฐซึ่งเป็นองค์กรตุลาการกับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติอย่าง
วุฒิสภา โดยองค์กรตุลาการนั้นก็คือที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดซึ่งจะต้องทาหน้าที่คัดเลือกผู้พิพากษาในศาลสูงสังกัดของตนเสนอไปยังวุฒิสภาเพื่อให้
วุฒิสภาเสนอชื่อไปยังพระมหากษัตริย์เพื่อแต่งตั้งให้ผู้พิพากษาที่ถูกคัดเลือกตามสัดส่วนแห่งสังกัดของ
ตนไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ มีประเด็นปัญหาอันเกี่ยวกับอานาจในการคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญในช่วงแรกของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปัญหา
ดังกล่าวเกี่ยวกับอานาจของวุฒิสภาในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากผู้พิพากษาที่ถูกเสนอ
ชื่อมาจากที่ประชุมใหญ่ของผู้พิพากษาหรือตุลาการในแต่ละสังกัดที่มีอานาจคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอ
ชื่อไปยังวุฒิสภาเพื่อให้คาแนะนาแก่พระมหากษัตริย์ให้แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น โดยมี
คาถามอยู่ว่าหากเมื่อมีการเสนอชื่อไปยังวุฒิสภา วุฒิสภามีอานาจดุลยพินิจในการเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบในการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอชื่อมาจากองค์กรตุลาการหรือไม่อย่างไร
ปัญหาดังกล่าวมีคดีเกิดขึ้นในการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งทา
หน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ในวาระแรกของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยในคดีดังกล่าวได้มีหนังสือจากประธานศาลฎีกา ลงวันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ.2540 โดยแจ้งต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งทาหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามี
มติส่งปัญหาแก่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งทาหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่าวุฒิสภามี
อานาจตามรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บุคคลที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกเป็นตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 255(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หรือไม่
โดยเหตุแห่งการส่งหนังสือของประธานศาลฎีกามาจากเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 วุฒิสภา
ได้ดาเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาส่งมาตามมาตรา 255(1) โดยวุฒิสภาได้มี
มติไม่ให้ความเห็นชอบที่จะถวายคาแนะนา นายอัมพร ทองประยูร เนื่องจาก นายอัมพร ทองประยูร
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ได้แสดงความจานงเป็นหนังสือว่าไม่มีความประสงค์จะไปดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 88
และวุฒิสภาก็ได้แจ้งให้ประธานศาลฎีกาทราบเพื่อด าเนินการเลือกบุคคลอื่นเพื่อเสนอให้วุฒิสภา
พิจารณาใหม่ ทั้งนี้ ศาลฎีกาก็ได้มีหนังสือถึงวุฒิสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 โดยมี
ความเห็นว่าวุฒิสภาไม่ม ีอ านาจตามรั ฐ ธรรมนูญที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ค วาม
เห็นชอบกับบุคคลที่ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเลือกมา 89 เมื่อมีหนังสือจากประธานศาลฎีกาไปยัง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ท าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่าง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว คณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งทาหน้าที่เป็น ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้มีการ
รั บ เรื ่ อ งซึ ่ ง ที ่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องฎี ก าได้ เ สนอคดี ม าให้ ค ณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ ่ ง ท าหน้ า ที่ ศ าล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 266 โดย
พิจารณาว่าที่ประชุม ใหญ่ของศาลฎีกานั้ นมีลักษณะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังนั้นการดาเนินการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกล่าว
จึงอยู่ในสถานะที่เป็นการใช้อ านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาเกี่ยวพันในประเด็นการ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระหว่างที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากับวุฒิสภา90
ต่อปัญหาข้างต้นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งทาหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัย
ที่ 1/2541 ตัดสินว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้แยกที่มาของบุคคลที่จะเข้ามา
ดารงตาแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และได้มีการกาหนดวิธีการเลือกบุคคลผู้จะเข้ามาดารง
ตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้วโดยเฉพาะ ในมาตรา 255(1) และมาตรา 255 (2) โดยทั้งสอง
มาตรานี้ได้กาหนดว่าต้องเป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา 5 คน
และเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด 2 คน ส่วน
มาตรา 255(3) และมาตรา 255(4) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขานิติศาสตร์และสาขารัฐศาสตร์ที่จาต้อง
ถู ก คั ด เลื อ กโดยคณะกรรมการสรรหาตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยคณะกรรมการดั ง กล่ า วเป็ น
คณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งโดยการใช้อานาจของวุฒิสภา ในขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการ
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คัดเลือกตามมาตรา 255(1) และมาตรา 255(2) เป็นบุคคลที่ได้รับเลือกมาโดยองค์กรที่มีอ านาจ
คัดเลือกตามรัฐธรรมนูญ และไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราใดได้กาหนดให้วุฒิสภาทาการ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้ง วุฒิสภามีเพียงแต่หน้าที่ถวายค าแนะน าตามมาตรา 255
เท่านั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งทาหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยเสียงข้างมากจึงได้วินิจฉัยว่า
วุฒิสภาไม่มีอานาจที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบแก่บุคคลที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาพิจารณาเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 255(1)91 ด้วยผลของคาวินิจฉัยของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งท าหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้จึงท าให้เกิดผลผูกพันในค าวินิจฉัยต่อ
องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดช่วงระยะเวลาของการมีผล
บังคับใช้ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
5.1.2.3 ที ่ ม าและกระบวนการคั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก
ในขณะนั้นในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ น ประมุ ข ได้ น าก าลั ง ทหารเข้ า ยึ ด อ านาจรั ฐ บาลพลเรื อ นโดยมี ดร. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร เป็ น
นายกรัฐมนตรีรักษาการ โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และประกาศให้
สถานะของวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญที่ดารงอยู่ในขณะนั้นสิ้นสุด
ลงไปพร้อมกับรัฐธรรมนูญ92 ภายหลังการรัฐประหารดังกล่าวได้ประมาณสิบวันทางคณะรัฐประหารก็
ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ.2549 ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 นี้เองก็มีบทบัญญัติ
ว่าด้วยการจั ดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หากแต่องค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้เปลี่ยนกลับมาอยู่ในสถานะขององค์กรคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ โดยใน
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้ได้กาหนดให้อานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถูกเปลี่ยนมาเป็นอ านาจของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 ทั้งหมด93

91

เพิ่งอ้าง 11-12
92 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ 3.
93 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 มาตรา 35.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

180
ทั ้ ง นี ้ เมื ่ อ พิ จ ารณาถึ ง ที ่ ม าของคณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 จะเห็นว่าที่มาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น
ประกอบไปด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาจานวน 5 คน และตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองจานวนอีก 2 คน ทั้งนี้
ให้ประธานศาลฎีกาเป็นประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นรอง
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ94 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าที่มาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญนี้มีองค์ประกอบที่มาจากการคัดเลือกโดยองค์กรตุลาการทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นตุลาการที่
มีที่มาจากการแต่งตั้งโดยตาแหน่ง คือ ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครอง และตุลาการที่มี
ที่มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ทั้งของผู้พิพากษาศาลฎีกาและของตุลาการศาลปกครองตาม
สัดส่วนที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดขึ้น รัฐธรรมนูญนี้จึงนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้มีการกาหนด
จัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากฝ่ายตุลาการโดยปราศจากการใช้อานาจคัดเลือกของฝ่าย
การเมืองทั้งคณะ โดยรายชื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญชุดแรกที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้มา
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วย นายปัญญา ถนอม
รอด ประธานศาลฎีกา, นายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด , หม่อมหลวงไกรฤกษ์
เกษมสันต์ ผู้พิพากษาในศาลฎีกา, นายสมชาย พงษธา ผู้พิพากษาในศาลฎีกา, นายกิติศักดิ์ กิติคุณ
ไพโรจน์ ผู้พิพากษาในศาลฎีกา, นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ผู้พิพากษาในศาลฎีกา, นายนุรักษ์ มาประณีต
ผู้พิพากษาในศาลฎีกา, นายจรัญ หัตถกรรม ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และนายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด95
ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ราชอาณาจักรไทยได้มีการประกาศบังคั บใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในฐานะรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียวเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนู ญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได้ถูก
กาหนดให้มีขอบเขตของอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วย อานาจใน

94

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 มาตรา 35.
95 ประกาศ รายชื ่ อ คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ตามบทบั ญ ญั ต ิ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549
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การตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างข้อบังคับการประชุมของสภาก่อนมีการประกาศใช้บั งคับ 96,
อานาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในเงื่อนไขการตราพระราชกาหนด97, อานาจในการ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐ 98, อานาจในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ
การควบคุมใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 99, อานาจในการวินิ
วินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาและอานาจในการวินิจฉัยสมาชิกภาพของรัฐมนตรี 100, อานาจ
ในการวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ 101, อานาจในการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายภายหลังการประกาศใช้แบบรูปธรรม 102, อ านาจ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายภายหลังประกาศใช้แบบนามธรรม103 และอานาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550104 เป็นต้น
เมื่อพิจารณาถึงที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 จะพบว่าองค์ประกอบและกระบวนการคัดเลือกหรือกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีความแตกต่างกับองค์ประกอบและกระบวนการ
คัดเลือกหรือกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 อย่างเห็นได้ชัดเจน โดยองค์ประกอบของตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบไปด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน 9 คน โดยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้มีที่มาจากการคัดเลือกโดยวุฒิสภาผ่านการให้คาแนะนาต่อพระมหากษัตริย์
ให้แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยการคัดเลือกของวุฒิสภาเป็ นการดาเนินการคัดเลือกจาก
รายชื่อที่เสนอมาจากองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันได้แก่ ที่ประชุมใหญ่ของ
ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด และคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

96

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 154 และ 155.
97 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 184.
98 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 214.
99 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 65, 68, 106 และ237 .
100 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 91 และ 182.
101 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 190.
102 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 211.
103 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 212, 245 และ 257.
104 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 13, 14,
20, 31, 33, 41, 91, 94 และ 98.
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ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกามีอานาจคัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นผู้พิ พากษาศาลฎีกาที่จะเข้าไปด ารง
ตาแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน 3 คน ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองมีอานาจคัดเลือก
บุคคลที่เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่จะเข้าไปดารงตาแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน 2
คน และคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจคัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิไปให้
วุฒิสภาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริงจ านวน 2 คน และคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่นซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงจานวน 2 คน 105 โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนี้จะต้องเคยเป็นรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญใน
ศาลทหารสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเคยรับราชการ
ในตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู้ดารงตาแหน่งทางบริหารในหน่วยงานราชการที่มี
อานาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ หรือเคยเป็นทนายความที่
ประกอบวิชาชีพอยู่เสมอและต่อเนื่องในเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จนถึงวันได้รับการเสนอชื่อ106
โดยในส่ ว นองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการสรรหาตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีอานาจในการคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญนี้ ย่อมประกอบไปด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา
ผู ้ แ ทนราษฎร ผู ้ น าฝ่ า ยค้ า นในสภาผู้ แ ทนราษฎร และประธานองค์ ก รอิ ส ระซึ ่ ง ได้ แ ก่ ประธาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั ้ ง ประธานผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ประธานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเลือกกันเองให้เหลือเพียง
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 107 การคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญของคณะกรรมสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จาต้องดาเนินการภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่มีเหตุให้มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แล้วจะต้องเสนอรายชื่อให้แก่วุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภา
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้ มติในการ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้นเพื่อเสนอรายชื่อให้วุฒิสภาของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 204.
106 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 205.
107 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 206.
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รัฐธรรมนูญจะต้องมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มีอยู่ และหากเกิดกรณีที่ไม่มีกรรมการในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้โดยมีเงื่อนไขว่ากรรมการที่เหลืออยู่มีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ให้ดาเนินการและมีมติไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่108 ทั้งนี้ เมื่อมีการเสนอรายชื่อ
บุคคลผู้จะได้รับการคัดเลือกโดยวุฒิสภาในฐานะของผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 204(3) และ 204(4)
แล้ว หากมีความเห็นชอบโดยวุฒิสภาในรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เสนอมาโดยคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป หากเกิดกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งหรือรายชื่อทั้งหมดก็
ให้วุฒิสภาส่งรายชื่อกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้
คณะกรรมการดังกล่าวสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังยืนยันตามมติ
ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ก็ต้องส่งรายชื่อดังกล่าวให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลแต่งตั้งต่อไป
แต่หากมติไม่เป็นเอกฉันท์ก็ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเริ่มสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญใหม่109 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถ
ดาเนินการจัดตั้งได้ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ก็ให้ที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา 3 คน
และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองในศาลปกครองสูงสุด
จานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ110
ความแตกต่ า งในที ่ ม าแห่ ง คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กับที่มาของคณะตุล าการศาลรั ฐ ธรรมนูญ ตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คงจะไม่พ้นเรื่องของจานวนองค์คณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่มีจ านวนลดลงจาก 15 คน มาเป็น 9 คน โดยลดจ านวนของบุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาให้เหลือ 3 คน โดยจากเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 มีเพียง 5 คน บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดจานวน 2 คน จากเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีเพียง 3 คน
และจานวนผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ จานวนสาขาละ 2 คน ซึ่ง
จากเดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กาหนดไว้ให้บุคคลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 206 ประกอบมาตรา 113.
109 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 206 (2).
110 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 206 วรรค 2.
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มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์มี
จานวน 5 คน และ 3 คน ตามลาดับ ประเด็นในเรื่องของจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ลดลงนี้ ก็
เนื่องจากทางคณะผู้ร่างรัฐ ธรรมนูญ ต้องการออกแบบโครงสร้างองค์ประกอบของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดรับกับการสร้างความสมดุลให้กับสัดส่วนขององค์ประกอบคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกขององค์กรระดับสูงที่มีความหลากหลายองค์กรบนพื้นฐานของ
หลักการแบ่งแยกอานาจอันเป็นหลักการสาคัญแห่งรัฐที่ใช้ระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
โดยตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ย่ อ มมาจากการใช้ อ านาจคั ด เลื อ กโดยคณะกรรมการสรรหาที ่ มี
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากองค์กรระดับสูงของรัฐในสัดส่วนที่เหมาะสมและก็ยังคง
สถานะขององค์กรที่มีความเป็นศาลซึ่งจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยอรรถคดีอย่างองค์กรตุลา
การโดยมีสัดส่วนองค์ประกอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยองค์กรฝ่าย
ตุลาการ111
คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ เ ป็ น สิ ่ ง หนึ ่ ง ที ่ ท าให้ ท ี ่ ม าของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550 มี ค วามแตกต่ า งจากที ่ ม าของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นี้ ได้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่จ ะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าบุคคลดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนสังกัดอยู่อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ นสาขานิ ต ิ ศ าสตร์ หรื อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ส าขารั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ หรื อ
สังคมศาสตร์112 เหตุผลที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนก็เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวต้องการผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเองโดยจะต้องมีประสบการณ์ทางานอันเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญในกรณีของผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ และจะต้องมีประสบการณ์
การทางานในการบริหารราชการแผ่นดินในกรณีของผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการบัญญัติ
คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารราชการแผ่นดินเพิ่มเติมก็คือ
มีการเพิ่มสาขาของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการทางานด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่จากเดิมมี
เพียงสาขารัฐศาสตร์ ก็เพิ่มเติมสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสังคมศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 การเพิ่มเติมสาขาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่า วเป็นการ
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สภาร่างรัฐธรรมนูญ, รายงานการประชุม ครั้งที่ 33/2550 (25 มิถุนายน 2550) 176.
112 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 204 (3) และ(4).
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เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากสาขารัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเป็น
ศาลที่มีอานาจในการตัดสินคดีทางการเมืองการปกครองที่จะต้องใช้ทั้งศาสตร์ที่เป็น นิติศาสตร์โดยแท้
และศาสตร์สังคมศาสตร์อื่นๆเข้ามาบูรณาการในการตัดสินชี้ขาดในคดีรัฐธรรมนูญ113
นอกเหนือจากประเด็นดังที่ได้กล่าวมานี้ ยังมีประเด็นอันเกี่ยวกับความแตกต่างใน
เรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่มี
ความแตกต่างจากองค์ประกอบและกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการ
สรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นี้มีความแตกต่างจาก
องค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็คือ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ
กรรมการสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญเสียใหม่ โดยเมื่อพิจารณาดูแล้วจะพบว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีกรรมการที่มาจากประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและตัวแทนจากประธานองค์กรอิสระที่
ได้รับเลือกกันเองเข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ จะเห็นว่าองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีความแตกต่างจากคณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อย่างสิ้นเชิง โดยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นี้ได้มี การตัดคุณสมบัติของกรรมการที่มาจากผู้แทนคณบดีคณะ
นิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง , ผู้แทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือ
เที ย บเท่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ทุ ก แห่ ง และผู ้ แ ทนของพรรคการเมื อ งที ่ ม ี ส มาชิ ก เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างกระบวนการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ามาเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญผ่านการ
ใช้ดุลยพินิจของตัวแทนที่มาจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจในระดับรัฐธรรมนูญอัน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐและการปกครองจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ อัน
ปรากฎอยู่ในรูปของประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นาฝ่ายค้านที่สะท้อนถึงการเป็น ตัวแทนของฝ่าย
ข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎร องค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งได้แก่ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครอง
สูงสุด รวมไปถึงผู้แทนขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีอานาจในการควบคุมการใช้อานาจของ
องค์กรระดับสูงแห่งรัฐ องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการประนีประนอมหรื อฉันทามติ
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ระหว่างขั้วอานาจแห่งองค์กรรัฐภายใต้หลักการถ่วงดุลตรวจสอบอานาจที่ปรากฏให้เห็นในรูปของการ
ใช้อานาจคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าไปดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ114
5.2 ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายหลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายสูงสุดที่บ่งบอกถึงการจัดตั้ง
องค์กรระดับสูงแห่งรัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญอั นปรากฏผ่านบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญแต่ละ
ฉบับของประเทศไทยซึ่งได้มีการประกาศใช้ตามแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการประกาศใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ.
2564) และก็ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ง องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปของศาล
รัฐ ธรรมนูญเหมือนดังเช่นรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐ ธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เมื่อกล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในฐานะ
กฎหมายที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ เราสามารถเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมาภายหลังการรัฐประหารของคณะทหารที่ได้ยึดอานาจรัฐบาลพล
เรือนและได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คณะทหารได้เข้า
ยึดอ านาจรัฐในครั้งล่าสุดของประวัติศาสตร์การเมื องการปกครองแห่ง ประเทศไทย ดังนั้น เพื่อ
พิ จ ารณาที ่ ม าของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 ในเชิ ง
รายละเอียดแห่งการจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจาเป็นต้องทาความ
เข้าใจถึงที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นตามบทบัญญั ติทางกฎหมายรวมไปถึงบริบททาง
การเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 เสียก่อน ที่จะมาทาความเข้าใจถึงที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นไปตามลาดับ
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นการบ่งชี้ถึงความสาคัญในการทาความเข้าใจกับที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญภายในช่วงระยะเวลาภายหลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติใน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเริ่มต้นดาเนินการอธิบายถึงรายละเอียดอันเป็นสาระสาคัญของ
การพิจารณาถึงที่มาของตุ ลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมาจนถึง
ช่วงเวลาภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ผู้เขียนจึงจะขอแบ่ง
หัวข้อแยกย่อยอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของ
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ไทยในปัจจุบันได้แก่ หัวข้อที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายหลังการรัฐประหารของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และหัวข้อ
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อันจะได้กล่าวไป
ตามลาดับดังนี้
5.2.1 ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายหลังการรัฐประหารของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
การพิจารณาถึงความเป็นมาแห่งที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายหลังการเข้ายึด
อานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อนการมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาพร้อม
กับการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็น
อันเกี่ยวกับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ช่วงก่อนและ
ระหว่างการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และประเด็นอัน
เกี่ยวกับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560
ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดังจะได้อธิบายเป็นลาดับต่อจากนี้
5.2.1.1 ที่มาของตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ช่วงก่อนและระหว่างการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ท าการยึด
อานาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนซึ่งเป็นรัฐบาลรักษาการณ์ ภายหลังการประกาศใช้กฎอัยการ
ทั่วราชอาณาจักรไทยโดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ภายหลังการ
รัฐประหารคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 มี
ค าสั ่ ง ให้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550 มี ผ ลสิ ้ น สุ ด ไป ยกเว้ น หมวดว่ า ด้ ว ย
พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงให้ยกเลิกคณะรัฐมนตรีรักษาการที่ดารงตาแหน่งอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น
ด้วย115 อย่างไรก็ตาม ในประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าวก็ได้มี การกาหนดถึง
อ านาจและสถานะของศาลรัฐธรรมนูญไว้เช่นกัน การก าหนดดังกล่าวได้มีการให้สถานะแก่ศาล
ทั้งหลายโดยรวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญให้มีอานาจดาเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบท
กฎหมายและประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น กล่าวคือ สถานะ
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ของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไม่ได้สิ้นสุดลง
ไปภายหลังการยึดอานาจการปกครองและการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ เนื่องจากบทบัญญัติของ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวย่อมมีสถานะเป็นกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญและเป็น
กฎหมายอันมีผลเป็นการจัดตั้งองค์กรระดับสูงแห่งรัฐรวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอาศัยอานาจ
ในทางความเป็นจริงบังคับให้บรรทัดฐานดังกล่าวมีผลในทางกฎหมายขึ้นมา
ภายหลังจากการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประมาณ 2 เดือน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557 ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ได้มีการ
กาหนดอานาจของศาลรัฐธรรมนูญให้มีอานาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายใดขัดแย้งกับ
รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่ 116, อ านาจในการวิ น ิ จ ฉั ย ปั ญ หาตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
ผู้ตรวจการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองได้ให้อานาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญไว้ (ในกรณีที่
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้มีการประกาศใช้แล้ว) 117 และอ านาจในการวินิจฉัยอัน
เกี่ยวกับการตีความหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ118 แต่อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 กลับมิได้กาหนดบทบัญญัติว่าด้วยที่มาและองค์ประกอบของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจน หากแต่มีการกาหนดบทบัญญัติว่าหลักการอย่างกว้างๆไว้ในมาตรา 24
ว่าที่มาขององค์กรแห่งรัฐอันได้แก่ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการฝ่า ยทหาร ตาแหน่งอธิบดีหรือ
เทียบเท่า ผู้พิพากษาและตุลาการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ย่อมมาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ตามที่มีกฎหมายได้บัญญัติ
ไว้119ซึ่งในทางความเป็นจริงภายหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ในช่วงแรก
กฎหมายดังกล่าวก็คือประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีขึ้นโดยอานาจตามความเป็นจริง
(De Facto Power) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้และอานาจตามความ
เป็ น จริ ง ดั ง กล่ า วก็ ถ ู ก รั บ รองให้ ม ี ผ ลผู ก พั น ทางกฎหมายตามบทบั ญ ญั ต ิ ข อง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557120

116

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 45.
117 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 45.
118 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 23.
119 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 24.
120 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 47.
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จากที ่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า แม้ ม ี ก ารประกาศยกเลิ ก รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยของคณะรัฐประหาร แต่เหตุปัจจัยดังกล่าวก็ไม่ได้ส่งผลให้สถานะทางกฎหมายของ
ศาลรัฐธรรมนูญมีผลสิ้นสุดไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แต่อย่างใด ซึ่ง
แตกต่างจากการรัฐประหารในครั้งก่อนหน้าที่เมื่อคณะรัฐประหารได้ทาการยึดอานาจการปกครองเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญและเมื่อมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายจัดตั้งองค์กรควบคุมความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวเหล่านี้ก็ล้วนต้อง
สิ้นสุดลงไปตามกฎหมายที่จัดตั้งนั่นก็คือรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกไปโดยคณะรัฐประหาร แต่เมื่อ
พิจารณาในกรณีของการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาตินี้ เราจะพบว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศให้ยังคงสถานะ
ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อยู่ เราอาจกล่าวได้ว่าสถานะ
ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ภายหลังการยึดอานาจของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังดารงอยู่หากแต่เป็นการดารงอยู่ตามประกาศของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติฉบับที่ 11/2557 อันมีสถานะเป็นกฎหมายที่มีลาดับ ชั้นเทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญนั่นเอง
ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้มีการออกประกาศของคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
48/2557 ขึ ้ น มาเพื ่ อ ก าหนดให้ ท ี ่ ม าของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายหลั ง การประกาศยกเลิ ก
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550 มี ท ี ่ ม าจากกระบวนการคั ด เลื อ กตุ ล าการศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ที ่ เ คยก าหนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550 ตามเดิ ม 121
นอกเหนือจากนี้ ประกาศดังกล่าวยังได้กาหนดให้ยังคงมีคณะกรรมการสรรหาในกรณีที่มีการคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์และสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์อื่นๆ อยู่เหมือนกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดย
หากเกิดกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไม่มีผู้ดารงตาแหน่งใดซึ่งเป็นตาแหน่งที่ต้องมีในคณะกรรมการ
สรรหาก็ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบไปด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ในช่วงเวลาภายหลังการประกาศ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
กล่าวคือ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญตามประกาศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาตินั้นมีกระบวนการคัดเลือกมาจากผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งเป็นผู้พิพากษาไม่ต่า
กว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจานวน 3 คน, มาจากการคัดเลือกตุลาการในศาล

121

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดารง
ตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่าง
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ปกครองสูงสุดโดยที่ประชุม ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองจ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
นิติศาสตร์จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ซึ่งมี
ความรู้ในการบริหารราชการอย่างแท้จริงจานวน 2 คน โดยบุคคลดังกล่าวเหล่านี้จะถูกเสนอชื่อโดย
องค์กรที่ได้กล่าวไปข้างต้นไปยัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่ งใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในขั้นสุดท้ายแทนวุฒิสภา122 อย่างไรก็ตาม ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ก็ได้ถูกยกเลิกไปโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 40/2559 โดยค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งที่ออกโดยการใช้อ านาจมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 48/2557 และให้งดเว้นการสรรหาตุล าการศาลรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงให้บุคคลผู้ดารง
ตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งต่อไปแม้จะครบวาระการดารงตาแหน่ง
แล้วจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม่123 เหตุผลในการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 48/2557 และงดเว้นการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก็คือในช่วงระยะเวลาในการออกคาสั่งดังกล่าวผู้ออกคาสั่งเห็นว่าใน
รูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกระบวนการคัดเลือกที่มีกฎหมายก าหนดอยู่ใน
ขณะนั้นยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนเท่าที่ควร รวมไปถึงการกาหนดเรื่องที่มาและกระบวนการคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรได้มีการกาหนดให้ชัดเจนภายหลังการปฏิรูปองค์กรศาลและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเสียก่อน
5.2.1.2 ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 23/2560 ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557
ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อ านาจตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ออกประกาศค าสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 23/2560 อันเป็นการกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เสียใหม่ซึ่งในประกาศดังกล่าวได้ก าหนดถึงที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญให้ไปใช้กรอบเงื่อนไขในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ตามเดิม
ทั้งนี้ ในคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2560 นี้ ก็ยังมีการกาหนดกระบวนการ

122

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2557 เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง ข้อ 2.
123 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 40/2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557
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คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของแต่ละองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียใหม่
โดยคาสั่งดังกล่าวมีการกาหนดให้คัดเลือกบุคคลผู้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่มีผู้
ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก่อนการประกาศใช้คาสั่งดังกล่าวพ้นไปจากตาแหน่งหรือจะพ้น
จากตาแหน่งภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คาสั่งดังกล่าวประกาศใช้บังคับ และยังได้มีการกาหนดกรอบ
ในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจากบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ตลอดจนมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความสาเร็จ ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะต้องอยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่และอานาจตามรัฐธรรมนูญ124
ทั้งนี้ การคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาจะต้อง
ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในขณะที่การคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญโดยที่ประชุมใหญ่
ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดจะต้องคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากตุลาการศาลปกครองซึ่ง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 ปี ขั้นตอนกระบวนการคัดเลือก
จะต้องดาเนินการลงคะแนนโดยเปิดเผยและผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนผู้พิพากษาในศาลฎีกา (รวมผู้พิพากษาอาวุโสด้วย) หรือตุลาการศาลปกครองสูงสุด
เท่าที่มีอยู่แล้วแต่กรณี 125 ในส่วนของการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่นๆ ก็จะต้อง
ดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหมือนเดิม โดยคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด และบุคคลที่องค์กรอิสระแต่งตั้งขึ้นองค์กรละ 1 คน อย่ างไรก็ตาม หากกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นบุคคลที่องค์กรอิสระแต่งตั้งมีไม่ครบก็ให้คณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู126
่

124

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้อ 4-5.
125 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้อ 7.
126 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้อ 9.
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คณะกรรมการสรรหาตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะต้ อ งด าเนิ น การคั ด เลื อ ก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องเคยเป็นรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดี
หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารในหน่วยงานราชการที่มีอ านาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือด ารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ หรือเคยเป็นทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยู่เสมอและต่อเนื่องใน
เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จนถึงวันได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ คาสั่งดังกล่าวได้มีการเพิ่มเติมเงื่อนไขของการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญจะต้องดาเนินการพิจารณาคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในเงื่อนไขแห่งคุณสมบัติที่
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาอย่างน้อยด้านละ 1 คน จะต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับราชการหรือเคย
รับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งไม่ต่า
กว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 127 อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์128
โดยเมื่อองค์ กรที่มีอ านาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุด และคณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้องค์กรดังกล่าวเหล่านี้เสนอรายชื่อไปยังสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเ พื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องพิจารณาให้
ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันได้รับรายชื่อ และในกรณีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ เมื่อมีผู้ได้รับความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติก็จ าต้องมีการด าเนินการคัดเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยการ
คัดเลือกกันเองระหว่างผู้ได้รับความเห็นชอบกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ดารงตาแหน่งอยู่ให้เป็น
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและเสนอรายชื่อให้แก่ประธานสภานิติบัญญัติเพื่อนาความกราบบังคมทูล

127

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้อ 8(2).
128 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้อ 8(1).
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เพื่อทรงแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 129 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติว่า
ด้วยที่มาและกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ กลับถูกยกเลิกไป
เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้มีการออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2560 โดยอาศัยมาตรา
44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ให้งดเว้นการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐ ธรรมนูญ ตามค าสั่งหั วคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ฉบับที่ 23/2560 จนกว่าจะมี ก าร
ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งออก
ตามเงื่อนไขของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ คาสั่งดังกล่าวยังได้มีการกาหนดให้ต่ออายุการดารงตาแหน่งของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้นตาแหน่งตามวาระ
นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐ ธรรมนูญ หรือด้วยเหตุปัจจัยอันน ามาซึ่งการพ้นต าแหน่งของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในเหตุอื่นใด130 โดยในส่วนของการต่ออายุการดารงตาแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นี้ก็มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ซึ่งก็ได้มีการกาหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ยังคงต้องดารงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปซึ่งบุคคลดังกล่าวจะดารงตาแหน่งต่อไปขนาดไหน
เพียงใดให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถูกกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐ ธรรมนู ญ131 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ก็ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ขึ้นมา
หลั ง จากที ่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 มาเกื อ บ 1 ปี โดยใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ก็ได้มี
บทบัญญัติยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2560 และคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2560 และมีบทเฉพาะกาลซึ่งกาหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้อ 10.
130 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2560 เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือก
หรือสรรหาบุคคลให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 23/2560.
131 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 273.
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และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดารงตาแหน่งไม่ครบวาระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 และด ารงต าแหน่ ง เป็ น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อยู ่ ก ่ อ นวั น ที ่ พ ระราชบั ญ ญั ต ิ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ยังคงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
ครบวาระซึ่งวาระดังกล่าวก็เป็นวาระตามบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ทั ้ ง นี ้ ในบทเฉพาะกาลยั ง ได้ ม ี ก ารก าหนดให้ ป ระธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2560
ที ่ ด ารงต าแหน่ ง ครบวาระไปแล้ ว ยั ง คงปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั ้ ง ตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่132 โดยกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องถูกดาเนินการเมื่อได้มี
การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560133
5.2.2 ที่มาของตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) ประเทศไทยได้บังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ในฐานะของกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการจัดการปกครองแห่งรัฐซึ่งกฎหมายดังกล่าวก็เป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐ ธรรมนูญ โดยอ านาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญ ของศาลรัฐ ธรรมนู ญ ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นก็ประกอบไปด้วย อานาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง
กฎหมายหรื อ ร่ า งข้ อ บั ง คั บ ก่ อ นการประกาศใช้ บ ั ง คั บ 134, อ านาจในการวิ น ิ จ ฉั ยความชอบด้ วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังประกาศใช้ 135, อ านาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
เงื่อนไขการตราพระราชก าหนด 136, อ านาจในการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาหรือการ
วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง137, อานาจในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทาอันได้แก่การกระทา

132

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

มาตรา 79.
133

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

มาตรา 80.
134

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 132 , 139, 148 และ 149.
135 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 212และ 231(1).
136 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 173.
137 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 82 และ 170.
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การโดยใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง 138, อานาจในการวินิจฉัยว่าการกระทาใดขัดแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญตามค าร้องของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ 139และ
อานาจในการวินิจฉัยเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแผ่นดิน 140, อานาจในการวินิจฉัยว่า
หนังสือสัญญาใดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาก่อนหรือไม่ 141, อ านาจในการวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐรวมไปถึงองค์กรอิสระ 142, อ านาจในการวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 143, อานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 144 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 145 และ
อานาจตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 146 เป็นต้น อานาจดังกล่าวเหล่านี้ข อง
ศาลรัฐธรรมนูญนับได้ว่าเป็นอานาจของศาลรัฐธรรมนูญไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับอานาจที่มี
การกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนกันและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นประเด็นที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้มุ่งศึกษานั่นก็คือประเด็นแห่ง
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยในการ
อธิบายถึงรายละเอียดของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 นั้น ผู้เขียนจะขออธิบายโดยแบ่งไปตามหัวข้อซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับที่มาแห่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอยู่สองหัวข้อย่อยด้วยกันอันประกอบไปด้วย หัวข้อที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
กระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อ

138

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 49.
139 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 213.
140 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 144.
141 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 178.
142 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 210 วรรค (2).
143 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 256(9).
144 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 17, 22,
91, 141 และ 101
145 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
มาตรา 7 และ 45.
146 พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 29.
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มุ่งแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อานาจใน
การคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันมุ่งหมาย
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบทบาทของ
องค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีความแตกต่างกันในมิติการใช้อานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขั้นสุดท้ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และหัวข้อ
ที่มาขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 หัวข้อดังกล่าวเป็นหัวข้อที่มุ่งแสดงให้เห็นถึงข้อมูลอันเป็นวัตถุที่มีความสาคัญต่อการศึกษา
ศาลรัฐธรรมนูญในมิติของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทยซึ่งจะได้นามาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นของที่มาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยในบทถัดไป
5.2.2.1 ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กาหนดบทบัญญัติในการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญไว้ในหมวดที่ 11 ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการบัญญัติไว้ในหมวดเฉพาะต่างหาก
จากหมวดที่ 10 ว่าด้วยศาล บทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญนี้เองมีการระบุถึงที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไว้อย่างชัดเจน โดย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ระบุถึงที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่ามาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
ของศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และวุฒิสภา
โดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาจะต้องใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจาก
ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปีจานวน 3 คน อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่ไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาได้ ที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็สามารถใช้อานาจคัดเลือกบุคคลผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาล
ฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี แทนก็ได้ ในขณะที่ที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดจะต้องใช้
อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดารงตาแหน่ง ไม่ต่ากว่า
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 2 คน และคณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่ง
จะต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไ ทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานวิชาการเป็นที่ประจักษ์จ านวน 1 คน, ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

197
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์จานวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้รับหรือเคยรับราชการใน
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า หรือตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการ
สูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน หากรวมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดของ ศาล
รัฐธรรมนูญจะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน 9 คน 147 โดยเมื่อองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลผู้จะเข้าไปดารงตาแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของ
จานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็ให้แจ้งต่อ
ประธานวุ ฒ ิ ส ภา และให้ ป ระธานวุ ฒ ิ ส ภาน าความกราบบั ง คมทู ล เพื ่ อ ทรงแต่ ง ตั ้ ง ตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญต่อไป แต่หากเกิดกรณีที่บุคคลได้รับการคัดเลือกจากองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญรายใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ก็ให้องค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่คัดเลือกบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบนั้น ดาเนินการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
แทนบุคคลดังกล่าวนั้นเสียใหม่148
จากการพิจารณาสัดส่วนของที่มาของตุล าการศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น จะเห็นได้ว่า
จานวนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกโดยองค์กรตุลาการได้มีสัดส่วนที่มากที่สุด
โดยองค์กรตุลาการอันประกอบไปด้วยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดมีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากผู้ พิพากษาศาลฎีกาหรือตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณีตามสัดส่วนจานวน 3 และ 2 คน ตามลาดับ เมื่อเทียบกับจานวนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดในคณะก็ถือได้ว่ามีจานวนตุลาการในสัดส่วนที่มากที่สุดอย่างไม่อาจปฏิเสธได้
สืบเนื่องจากทางผู้ร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่านับแต่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่การประกาศบังคับ
ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะพบว่าสังคมและประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรฝ่ายตุลาการโดยเฉพาะศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดในศาลยุติธรรมที่ได้รับ
ความเชื่อมั่นจากประชาชนมากที่สุด149 และการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถถูกคัดเลือกให้เข้าไป
ดารงตาแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากองค์กรตุลาการก็ได้มีการกาหนดเพิ่มเติมจากเดิมขึ้นมา
โดยกาหนดให้จะต้องเป็นผู้พิพากษาระดับหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและจะต้องดารงตาแหน่งมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี และในกรณีของตุลาการในศาลปกครองก็จะต้องเป็นบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งตุลาการใน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 200.
148 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 204.
149 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, บันทึกการประชุม ครั้งที่ 33 (20 พฤศจิกายน 2558) 12.
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ศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เหตุผลก็เพื่อที่จะท าให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ถูก
คัดเลือกมาจากองค์กรตุลาการซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมจะต้องมีความเป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญในการตัดสินคดีในกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง 150 การให้
ความสาคัญกับองค์กรตุลาการโดยเฉพาะองค์กรในศาลยุติธรรมที่มีบทบาทอันสาคัญต่อที่มาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังได้ปรากฏให้เห็นจาก
อานาจของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยหากมีกรณีซึ่งไม่อาจ
เลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาได้ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาสามารถคัดเลือกบุคคลซึ่งเคยดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี แทนก็ได้151
นอกเหนือจากที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการคัดเลือกขององค์กร
ตุลาการแล้ว ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังมีการกาหนดให้มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจาก
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่มาของตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และที่ มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หากแต่มีความแตกต่างกันตรงที่มา
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการคัดเลือกผู้ทรงุคุณวุฒิโดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ นั่นก็คือ
ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีการก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
รั ฐ ศาสตร์ ห รื อ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ จ ะต้ อ งเป็ น บุ ค คลที ่ ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ซึ่งมีความแตกต่างจากคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และสาขารัฐศาสตร์
หรือรัฐประศาสนศาสตร์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ตรงที่
ไม่ได้มีการจ ากัดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสน
ศาสตร์ไว้เพียงแค่ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย หากแต่กาหนดให้รวมไปถึงผู้ดารง
ตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐฝ่ายการเมือง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการอีกด้วย
ทั้งนี้ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นี้ ยังได้เพิ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าหรือต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
เหตุผลของการก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิรูปแบบดังกล่าวต้องมีฐานะเป็นอธิบดีหรือส่ วนราชการที่
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เพิ่งอ้าง 14-15.
151 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 200 วรรค 2.
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เทียบเท่า ก็เนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้มีความมุ่งหมายที่จะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดารง
ตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบังคับบัญชา
และการบริหารงานบุคคล รวมไปถึงงบประมาณขององค์กรของรัฐ และการกาหนดคุณ สมบัติของ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ไม่ต่ากว่าหรือกาหนดให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าโดยมีกรอบระยะเวลาใน
การดารงตาแหน่งไว้ด้วยก็ย่อมเป็นหลักประกันถึงการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องได้มาซึ่ง
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านสายงานบริหารภาครัฐได้อย่างเป็นแน่แท้152 โดยปัจจัยดังกล่าวนี้จะ
นามาซึ่งการสมวัตถุประสงค์แห่งการสร้างสมดุลในองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้อง
มี ค ุ ณ สมบั ติ ซ ึ ่ ง ได้ ร ั บ การคั ด เลื อ กมาจากหน่ ว ยงานสามส่ ว นที ่ ส าคั ญ อั น ประกอบไปด้ ว ย 153
องค์ประกอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการคัดเลือกในตัวแทนฝ่ายตุลาการ องค์ประกอบตุลา
การศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที ่ ม าจากการคั ด เลื อ กตั ว แทนฝ่ า ยวิ ช าการ และองค์ ป ระกอบตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกตัวแทนของผู้มีประสบการณ์ในการทางานซึ่งเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน154

152

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ความมุ่งหมายและคาอธิบายประกอบรายมาตรา
ของรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 2562) 344.
153 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (เชิงอรรถ 150) 49-50.
154 ข้ อ สั ง เกต ด้ ว ยเหตุ ท ี ่ ไ ด้ ม ี ก ารก าหนดเงื ่ อ นไขแห่ ง องค์ ป ระกอบของที ่ ม าตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญจากการคัดเลือกบุคคลจากตัวแทนของผู้มีประสบการณ์ในการท างานในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน จึงท าให้ต าแหน่งของส่วนราชการอื่นใดที่เทียบเท่าได้กับอธิบดีหรือหัวหน้าส่วน
ราชการหรือเทียบเท่าหรือตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการสูงสุดก็สามารถเป็นบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผ่านเงื่อนไขดังกล่าวนี้ในสัดส่วนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กาหนดไว้
2 คน โดยเฉพาะในกรณีของตาแหน่งในส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีที่กินความไปถึงส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงกลาโหมอันได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม, เลขานุการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนกลาโหม, เจ้ากรมเสมียนตรา, ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
กลาโหม, เจ้ากรมพระธรรมนูญ, ผู้อานวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
, เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, เจ้ากรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, ผู้บัญชาการศูนย์
อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, ผู้อานวยการโรงงาน
เภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, ผู้อานวยการโรงงานวัตถุ
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ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่มีอานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากผู้ทรงคุณวุฒิตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ได้กาหนดไว้นั้นได้ประกอบไปด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นา
ฝ่ายค้าน ประธานศาลปกครองสูงสุด และบุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งขึ้นและไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ
ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่มีกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครบตามตาแหน่ งที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดไว้ก็ให้คณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 155 เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ เราจะพบถึงการจัดสัดส่วนตัวแทนจาก
องค์กรของรัฐอยู่หลายภาคส่วนเข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เช่น
ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดในฐานะตัวแทนจากองค์กรตุลาการ ประธานสภา
ผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรและผู้นาฝ่ายค้านในฐานะตัวแทนขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ และตัวแทนของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกกันเองขององค์กรดังกล่าว สัดส่วนแห่งองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดพื้นที่ให้
องค์กรแห่งรัฐที่โดยสภาพแล้วเป็นองค์กรที่มีอานาจในลักษณะที่เป็นการตรวจสอบและควบคุมการใช้
อานาจของรัฐและหน่วยงานของรัฐเข้ามามีบทบาทในการคัดเลือกบุค คลที่จะเข้าไปใช้อานาจควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของรัฐอีกต่อหนึ่ง 156 การก าหนดสัดส่วนแห่งคณะกรรมการในรูปแบบ
ดังกล่าวจึงเป็นหลักประกันให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรที่มีอานาจตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของอานาจรัฐในองค์กรที่มีบทบาทที่สาคัญในการควบคุมความชอบด้วยรั ฐธรรมนูญของการ

ระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร,
เจ้ากรมการเงินกลาโหม, เจ้ากรมการสรรพก าลังกลาโหม, เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลาโหม, เจ้ า กรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและอวกาศกลาโหม, ผู ้ อ านวยการส านกงานสนับสนุน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. 2563
155 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 203.
156 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (เชิงอรรถ 150) 19.
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ใช้อานาจโดยองค์กรระดับสูงแห่งรัฐภายใต้ฉันทามติร่วมกันของกรรมการสรรหาก่อนการใช้อานาจ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอไปยังวุฒิสภาให้ความเห็นชอบเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไป157
อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้อานาจ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากอานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแก่คณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐ ธรรมนูญ โดยอ านาจดังกล่าวก็คืออ านาจในการวินิจฉัยและชี้ขาดในปัญหาอันเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอานาจของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็จะต้องถือเป็น
ที ่ ส ุ ด 158 สื บ เนื ่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มิได้มีการกาหนดให้อานาจแก่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นผู้มีอานาจใน
การวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับตัวคุณสมบัติของผู้ได้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้
แก่องค์กรของรัฐองค์กรใดอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อขจัดปัญหาความสับสนในตัวขององค์กรที่มีอานาจ
ชี้ขาดในปัญ หาตัวคุณสมบัติของผู ้ได้ร ับเลื อกเป็นตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญ ซึ่ง อาจจะท าให้ ก าร
ดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเกิดเหตุขัดข้องอันไม่อาจดาเนินไปได้อย่าง
สะดวก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงได้มีการกาหนดให้อานาจในการวินิจฉัยและ
ชี้ขาดปัญหาเช่นว่านี้ไว้ให้กับตัวคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคาวินิจฉัยในการชี้
ขาดอันเกี่ยวกับปัญหาตัวคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็ให้ถือเป็น
ที่สุดในการใช้อานาจวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่นเอง159
5.2.2.2 ที่มาขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขั้นสุดท้าย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อัน
เกี่ยวกับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เราจะพบว่าตามแต่ละสัดส่วนแห่งองค์ประกอบของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญล้วนแล้วแต่มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่หลายหลากไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรตุลาการ องค์กรนิติบัญญัติ หรือ
องค์กรในรูปของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ ซึ่ งถูกจั ดตั ้งขึ้นโดยอ านาจตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม เมื่อจะกล่าวว่าองค์กรที่มี

157

เพิ่งอ้าง.
158 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 203 วรรค 5.
159 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ความมุ่งหมายและคาอธิบายประกอบรายมาตรา
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (เชิงอรรถ 153) 350.
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บทบาทคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีอยู่มากที่สุดตามเงื่อนไขของกระบวนการคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ก็คงไม่พ้นจะต้องกล่าวถึงวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรอื่นๆและอยู่ในฐานะเป็นองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกในขั้นสุดท้าย เนื่องจาก
บุคคลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาดารงตาแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ กล่าวคือ หาก
วุฒิสภาไม่ได้ให้ความเห็นชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งได้รับ การคัดเลือกโดยองค์กรที่มีอานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนญองค์กรนั้นก็จะต้อง
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียใหม่และเสนอให้
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไปตามกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
การศึกษาที่มาขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขั้นสุดท้าย
จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาที่มาขององค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในขั้นสุดท้ายมีความสาคัญต่อการพิจารณาถึงระดับความชอบธรรมทางประชาธิป ไตยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกส่งผ่านมาจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กรดังกล่าวและในกรณีของประเทศ
ไทยเองก็มีวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อานาจดังกล่าวนี้และเป็นตัวแทนขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติอันมี
พันธกิจในการปฏิบัติการเพื่อสนองเจตจานงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยตามหลักการ
ปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย โดยเมื่อมาพิจารณาถึงที่มาของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้น เราจะพบว่าที่มาของวุฒิสภาสามารถจัดจ าแนกตามเงื่อนไข
รูปแบบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้อยู่สองส่วนอันประกอบไปด้วย ที่ มา
ของวุฒิสภาตามเงื่อนไขบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ และที่มาตามบทบัญญัติทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยเงื่อนไขตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
นั้นได้ก าหนดว่าในวาระแรกของการด าเนินการของวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาย่อมมีที่มาจากการ
คั ด เลื อ กของคณะกรรมการสรรหาสมาชิ ก วุ ฒ ิ ส ภาซึ ่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ต ั ้ ง มาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆและมีความเป็นกลางทางการเมืองจานวนไม่น้อย
กว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน 160 และการคัดเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์และอาชีพ ที่หลากหลายของสังคมโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการจัดให้มี
เลือกสมาชิกวุฒิสภาตามเงื่อนไขแห่งบทบัญญัติเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
วุฒิสภาจะต้องให้ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อจากการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะในอัน

160
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จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติ หน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศจานวนไม่เกิน 400 คน 161
และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกจากการคัดเลือก
กันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และอาชีพในหลายสาขาจานวน 200 คน162
โดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุ ฒิสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องส่งบัญชีรายชื่อที่
ตนเองจัดทาให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาในชั้นสุดท้ายให้เหลือ 250 คน
ทั้งนี้ การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
สมาชิกวุฒิสภาอันระบุไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาลอยู่ก็คือ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจะต้องดาเนินการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากรายชื่อที่ถูกเสนอขึ้นมาโดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งให้ได้จานวน 50 คน รวมรายชื่อสารองอีก 50 คน และคัดเลือกจากรายชื่อที่ถูกเสนอมาโดย
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจานวน 194 คน พร้อมทั้งรายชื่อสารองอีก 50 คน โดยจานวน
สมาชิกวุฒิสภาที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้คัดเลือกมาทั้ง 244 คนนี้จะต้องนาไปรวมกับผู้ดารง
ตาแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รวมทั้งหมดเป็น 250 คน163
ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้มีการกาหนดหลักการ
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนว่าวุฒิสภาประกอบไป
ด้วยสมาชิกจ านวน 200 คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ อาชี พ ลั ก ษณะ หรื อ ประโยชน์ ร ่ ว มกั น หรื อ ท างานหรื อ เคยท างานด้ า นต่ า งๆที่
หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทาให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือก
ทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 164 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดจาแนกประเภทของกลุ่มผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และอาชีพ ได้เป็น 20 กลุ่มด้วยกัน ประกอบไปด้วย กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดิน
และความมั่นคง, กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, กลุ่มการศึกษา, กลุ่มการสาธารณสุข, กลุ่ม
อาชีพทานา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่นๆทานองเดียวกัน, กลุ่มอาชีพทาสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมงค์ หรือ
อื่นๆทานองเดียวกัน, กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ , กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ

161

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 296(1)(ข).
162 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 296(1)(ก).
163 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 296(1)(ค).
164 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 107.
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พลังงาน หรืออื่นๆในท านองเดียวกัน , กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม, กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่นๆทานองเดียวกัน , กลุ่มสตรี, กลุ่ม
ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่นๆทานองเดียวกัน, กลุ่ม
ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่นๆทานองเดียวกัน , กลุ่มประชาสังคม
กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่นๆทานองเดียวกัน , กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม
หรืออื่นๆทานองเดียวกัน , กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่นๆทานองเดียวกัน
และกลุ่มอื่นๆที่มีการกาหนดไว้ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ 165
การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะต้องด าเนินการคัดเลือกกันเองจากผู้สมัครภายในกลุ่มตามแต่ละ
ประเภทของกลุ่มนั้นๆ โดยจาต้องดาเนินการคัดเลือกกันเองของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละกลุ่ม
ประเภทสาขาจากระดับอาเภอ พอคัดเลือกระดับอาเภอได้แล้วก็มาคัดเลือกกันเองของผู้สมัครสมาชิก
วุฒิสภาในแต่ละกลุ่มประเภทสาขาในระดับจังหวัด และท้ายสุดจึงด าเนินการคัดเลือกกันเองของ
ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละกลุ่มประเภทสาขาในระดับประเทศจนเหลือ 200 คน166
จากการพิจารณาถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาทั้งตามเงื่อนไขของบทเฉพาะกาลแห่ง
รัฐธรรมนูญและเงื่อนไขตามบทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จะพบว่ากระบวนการ
คัดเลือกของสมาชิกวุฒิสภานั้นมิได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนผู้ทรงอ านาจอธิปไตยแต่อย่างใด
เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวนั้นมิได้เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้
สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปการมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาผ่านการ
ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย
พ.ศ. 2560 ทั้งในเงื่อนไขของบทเฉพาะกาลแห่งรัฐธรรมนูญและในเงื่อนไขตามบทบัญญัติทั่วไปว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยในเงื่อนไขของบทบัญญัติเฉพาะการก็ได้กาหนดถึงที่มาของสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยการเสนอรายชื่อจากคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาและจากการคัดเลือกกันเองของกลุ่มผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
และอาชีพ โดยทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะกรรมการสรรหา และกลุ่มผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และอาชีพ ก็ไม่ได้มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกผ่านการใช้สิทธิ เลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนแต่อย่างใด ในขณะที่เงื่อนไขการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติทั่วไปว่า

165

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

มาตรา 11.
166

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
มาตรา 40, 41 และ42.
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ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็มีที่มาของสมาชิกวุฒิสภาจากการคัดเลือกกันเองของกลุ่มผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และอาชีพตามกระบวนการที่ถูกกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ซึ่งก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้
อ านาจคัดเลือกของประชาชนผ่านการเลือกตั้งของประชาชนโดยทั่วไปอีก ดังนั้นวุฒิสภาในฐานะ
องค์กรระดับสูงของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นสภาสู งอันมีบทบาทที่สาคัญอย่างมากใน
กระบวนการออกกฎหมายและเป็ น องค์ ก รที ่ ม ี อ านาจคั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงเป็นองค์กรซึ่งไม่มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยแม้แต้น้อยเมื่อพิจารณาจากมิติของคุณค่าแห่งหลักประชาธิปไตยอันเป็น
หลักการสาคัญของการจัดองค์กรของรัฐระดับสูงในระบอบการปกครองสมัยใหม่ที่ใช้รูปแบบการจัด
องค์กรแบบประชาธิปไตยตัวแทนเข้ามาออกแบบระบบการเมืองเพื่อตอบสนองหลักการมีส่วนร่วม
ทางการปกครองของประชาชนในฐานะเจ้าของอานาจอธิปไตยที่แท้จริงและเพื่อดารงไว้ซึ่งหลักการขั้น
พื้นฐานของระบอบการปกครองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่
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บทที่ 6
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญในประเทศไทย
6.1 รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
จากที่ท ราบกันมาแล้วว่ารัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยนั้นได้มีการจัดตั้งองค์กรควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในรูปแบบขององค์กรตุลาการนับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยลักษณะเฉพาะของตัวองค์กรของศาล
รัฐธรรมนูญไทยนั้นจะมีสถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อานาจในการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการมีส่วนร่วมในการใช้อานาจคัดเลือกของ
องค์กรทางการเมืองแห่งรัฐอย่างชัดเจนตามบทบัญญัติที่ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรในแต่ละ
ฉบับนับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เรื่อยมาจนถึงการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อันเป็นรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน
โดยหากพิ จ ารณาถึ ง รู ป แบบที ่ ม าของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เราจะพบได้ถึงองค์ประกอบของที่มาแห่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มา
จากการใช้อานาจร่วมกันขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐอันประกอบไปด้วย วุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่าย
นิติบัญญัติ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดในฐานะองค์กรฝ่ายตุลา
การ และคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรพิเศษที่ถูกจัดตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญให้มีหน้าที่ในการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะเจาะจง ในขณะที่ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็มีที่มาแห่งองค์กรในลักษณะที่
เหมือนกับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กล่าวคือตุลาการศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550 ก็ เ ป็ น องค์ ก รที่ ม ี ท ี ่ ม ามาจาก
กระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีองค์กรแห่งรัฐที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอันประกอบไปด้วย วุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่
ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดในฐานะองค์กรฝ่ายตุลาการ และคณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรพิเศษเช่นเดียวกัน แตกต่างกันก็เพียงตรงที่รายละเอียดอันเกี่ยวกับตัว
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , ที่มาของคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และสัดส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้รับการคัดเลือกตามแต่ละ
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องค์กรที่ให้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 5
เพียงเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติในปี 2557 คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติในฐานะคณะทหารผู้เข้ายึดอานาจการปกครองไว้ในขณะนั้น ก็ได้มีการออก
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดย
คงสถานะทางองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้ไม่ให้สิ้นสุดไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 และได้มีการกาหนดเขตอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเสียใหม่เมื่อมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาภายหลัง การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก่อน
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แล้ว เราจะพบว่าที่มาของตุลาการศาล
รัฐ ธรรมนูญในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นที่มาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
48/2557 ที่ก าหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญมีที่มาตามบทบัญญัติว่าด้วยที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 1 อย่างไรก็ดี คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้มีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2557 ให้สถานะของวุฒิสภาตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 สิ้นสุดลง และให้อานาจในการดาเนินการที่
จะต้องได้รับความเห็นชอบของวุฒิสภาที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เป็นอ านาจของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแทนที่2 โดยนับแต่เริ่มต้นช่วงเวลาของการประกาศใช้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
30/2557 คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ ป็ น องค์ ก รที ่ ม ี อ านาจในการคั ด เลื อ กตุ ล าการศาล
รัฐ ธรรมนูญแทนที่วุฒิส ภาไปจนเมื่อมีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ด้วยผลแห่งบทบัญญัติดังกล่าวก็ทาให้มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็น
องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่แทนรัฐสภาซึ่งก็หมายความว่าสภานิ ติบัญญัติก็ย่อมเป็นองค์กรแห่งรัฐที่มี
อานาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไปด้วย ดังที่มีการยืนยันถึงกระบวนการได้มาซึ่งตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญไว้ในประกาศคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2560 ซึ่ง
ก าหนดให้ท ี่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้ อ านาจคัดเลือกขององค์กรของรัฐอัน

1

มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรของรัฐซึ่งประกอบไปด้วย วุฒิสภา ที่ประชุมใหญ่
ของศาลฎีกาและที่ประชุม ใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด และคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกตามองค์ประกอบเท่าที่มีอยู่
2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2557 เรือ
่ ง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง ข้อ 2.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

208
ประกอบไปด้วย ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้ศาล
รัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อ านาจ
คัดเลือกโดยวุฒิสภา ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด และ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเหมือนกับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็มีบทบัญญัติที่ให้การยืนยันถึงที่มาของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีกระบวนการได้มามาจากการใช้อานาจคัดเลือกของวุฒิสภาในฐานะองค์กร
ทางการเมืองระดับสูงแห่งรัฐอย่างชัดเจนโดยกาหนดอานาจในการปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบรายชื่อที่
ได้รับการเสนอมาจากองค์กรอื่นๆที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 204 อย่างไรก็ดี อันที่จริงแล้วถึงแม้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะไม่ได้มีการ
กาหนดถึงอานาจในการปฏิเสธของวุฒิสภาในรายชื่อที่ถูกเสนอมาโดยองค์กรอื่นที่มีอานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจน แต่รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้ก็ได้ยืนยันถึงอานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาผ่านการใช้อ านาจของการให้ค าแนะน าต่อพระมหากษัตริย์ ผู้เป็น
ประมุขแห่งรัฐให้ทรงแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับการแนะนาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยมีประธาน
วุ ฒ ิ ส ภาเป็ น ผู ้ ร ั บ สนองพระบรมราชโองการอยู ่ แ ล้ ว ตามมาตรา 255 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และตามมาตรา 204 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550
ถึงแม้ว่าจะมีคาวินิจฉัยเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของวุฒิสภาในการใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบรายชื่อที่องค์กรอื่นๆที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอมาให้แก่
วุฒิสภาเพื่อแนะนาไปยังพระมหากษัตริย์ ดังปรากฏในคาวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งทา
หน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 1/2541 ซึ่งได้วินิจฉัยว่าวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 นั้นเป็นองค์กรที่ ไม่มีดุลพินิจที่จะไม่ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ ที่ได้รับการเสนอโดยที่
ประชุม ใหญ่ศาลฎีกาในฐานะองค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไม่ได้มีบทบัญญัติที่กาหนดให้วุฒิสภามีอานาจในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอขึ้นมาโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของ
ศาลปกครองที่มีกระบวนการคัดเลือกเป็นของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ด้วยความเคารพต่อคาวินิจฉัย
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งทาหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าการกาหนดอานาจใน
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การให้ ค าแนะน ารายชื ่ อ บุ ค คลผู ้ ไ ด้ ร ั บ การคั ด เลื อ กให้ ม าเป็ น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แก่
พระมหากษัตริย์ให้ทรงใช้อานาจแต่งตั้งในฐานะประมุขของรัฐตาม มาตรา 255 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นั้นก็เป็นการยืนยันได้ถึงอานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ
วุฒิสภาในกระบวนการคัดเลือ กตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด โดยมีหลักฐานในทางนิตินัยตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวในมาตรา 255 ที่มีการกาหนดให้ ประธานวุฒิสภาเป็น ผู้รับ
สนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุเช่นนี้ก็หมายความว่าองค์กร
ผู้ที่รับผิดชอบในการแต่งตั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนพระมหากษัตริย์นั้นก็คือประธานวุฒิสภา
ปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงอานาจขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่มีประธานวุฒิสภาในฐานะ
หัวหน้าและตัวแทนที่จะต้องมีความพร้อมรับผิดแทนองค์กรวุฒิสภาอันเป็นองค์กรต้นสังกัดในการใช้
อ านาจแนะน าผู้ที่จ ะเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น
องค์กรที่ไม่สามารถกระทาความผิดได้เนื่องจากไม่ได้กระทาอะไรเลยตามหลัก “The King Can Do
No Wrong” โดยหลักการดังกล่าวเรียกร้องให้พระมหากษัตริย์จะต้องใช้อานาจไปตามคาเสนอแนะ
ขององค์กรระดับสูงแห่งรั ฐและมีองค์กรหรือตัวแทนขององค์กรแห่งรัฐนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้
อานาจดังกล่าวตามกฎหมายแทนพระมหากษัตริยน์ ั่นเอง
ครั้นเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บรรทัดฐานตามคา
วินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งทาหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2541 ได้มีผลสิ้นสุดไปเนื่องจาก
ผลผูกพันแห่งค าวินิจฉัยย่อมสิ้นสุดไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็น
บรรทัดฐานทางกฎหมายสูงสุดอันเป็นแหล่งก าเนิดของผลทางกฎหมายของค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญดังที่กล่าวมาข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 จึงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ผูกพันกับ
คาวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งทาหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2541 ตามกฎหมายแต่อย่าง
ใด หากแต่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งผู ก พั น ตามบทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยที ่ ม าของตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ก าหนดให้มีองค์กรที่มีอ านาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันประกอบไปด้วย คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่
ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด และวุฒิส ภา โดยวุฒิสภาเป็น
องค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรสุดท้ายเมื่อมีการเสนอรายชื่อบุคคลที่
ได้รับการคัดเลือกโดยองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกองค์กรอื่นก่อนมีการแนะนาไปให้พระมหากษัตริย์ทรง
ลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย
และเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ได้มีการจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาจากการใช้อานาจคัดเลือก
โดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรพิเศษที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมใหญ่ของทั้งศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดที่อยู่ในฐานะขององค์กรของรัฐ
ฝ่ายตุลาการ และวุฒิสภาในฐานะองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ โดยบทบัญญัติตามมาตรา 204 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้กาหนดให้วุฒิสภาอยู่ในสถานะองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือกอย่างชัดเจน ผ่านการก าหนดใน
บทบัญญัติดังกล่าวในวรรคหนึ่งว่า “ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา”3 และมีการยืนยันอานาจโดยเด็ดขาดของการคัดเลือก
โดยวุฒิสภาในวรรคสองว่า “ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกราย
ใด ให้ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้นแล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ
ต่อไป”4 บทบัญญัติดังกล่าวมานี้สะท้อนให้เห็นว่าวุฒิสภามีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมกับองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นทั้งหมดอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยจึงสามารถถูกจัดอยู่ใน
รูปแบบของกลุ่มประเทศที่มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐตามหลักการแบ่งแยกอานาจร่วมกับ องค์กรพิเศษอันถูก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายให้มีอานาจคัดเลือกโดยเฉพาะ
6.2 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
6.2.1 ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยกับการจัดองค์กรระดับสูงแห่งรัฐและศาล
รัฐธรรมนูญตามระบบกฎหมายไทย
นับตั้งแต่ม ีการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติธรรมนูญ การปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราว พ.ศ. 2475 ในฐานะรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ประเทศไทยก็ได้มีการรับรองหลักการว่า
ด้วยอานาจสูงสุดในการบริหารประเทศหรืออานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ 5 โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้นก็ได้มีการรับรองหลักการอานาจอธิปไตยเป็นของ

3

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 204.
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 204.
5 พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 มาตรา 1.
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ประชาชนชาวไทยไว้เช่นกัน ดังปรากฏความอย่างชัดเจนในมาตรา 3 อันมีการกาหนดว่า “อานาจ
อธิ ป ไตยเป็ น ของปวงชนชาวไทย พระมหากษั ต ริ ย ์ ผ ู ้ ท รงเป็ น ประมุ ข ทรงใช้ อ านาจผ่ า นรั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ” หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชนดังกล่าวนั้นเป็นหลักการที่สะท้อนให้เห็นถึงการประกันหลักการทางกฎหมายที่ส าคัญ
หลักการหนึ่งที่รัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐต่างก็ต้องให้การรับรองไว้ในระบบกฎหมายนั่นก็คือ “หลัก
ประชาธิปไตย” ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เคยมีคาวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยไว้ในคาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 โดยในคาวินิจฉัยดังกล่าวได้วินิจฉัยถึงหลักประชาธิปไตยในบริบท
ของหลักการทางกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 อันมีเจตนารมณ์เพื่อ การประกันหลักการการปกครองโดยประชาชนที่ให้ประชาชนมีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการปกครองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยจะถือเอาฝ่ายเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ระบบกฎหมายก็จะต้องมุ่งคุ้มครอง
เสียงข้างน้อย และตีกรอบการใช้อานาจรัฐขององค์ก รระดับสูงแห่งรัฐที่ใช้อานาจแทนประชาชนอัน
ได้แก่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงทาให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 นั้น ได้มีการกาหนดหลักการสาคัญอีกหลักการหนึ่งนั่นก็คือหลักนิติธรรมซึ่งมุ่งหมายให้
เป็นกรอบในการกากับการใช้อานาจขององค์กรแห่งรัฐทุกองค์กรที่ไม่ใช่เพียงว่าองค์กรของรัฐนั้นๆ
จะต้องใช้อานาจตามกรอบขอบเขตของกฎหมายเพียงเท่านั้น หากแต่องค์กรของรัฐจะต้องอยู่ภายใต้
กรอบของหลักนิติธรรมที่จะต้องมีการถ่วงดุลอานาจกันระหว่างสถาบันทางการเมืองตามหลักการ
แบ่งแยกอานาจและอานาจแห่งองค์กรของรัฐนั้น ก็สามารถที่จะถูกตรวจสอบได้เสมอ วัตถุประสงค์
หลักของหลักนิติธรรมนี้ก็เพื่อมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข6 จากคาวินิจฉัยข้างต้นเราจะพบถึงหลักการสาคัญ
ที่ปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยอันได้แก่ หลักประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ ซึ่ง
ได้รับการรับรองไว้ตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้ ในคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการกล่าวถึง
หลักการปกครองภายใต้ระบอบการปกครองของประเทศไทยไว้ผ่านการให้ค าอธิบายสถานะทาง
กฎหมายของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรแห่งรัฐที่ส าคัญในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยศาลรัฐธรรมนูญได้กล่าวว่ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีความมุ่งหมายในการบัญญัติรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย และมุ่งขจัดความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศเกิดความสงบสุขภายใต้หลักการ
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คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556.
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ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสภาวการณ์และลักษณะ
ของสังคมไทยเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ของราชอาณาจักรไทยนั้นจึงเป็นระบอบการปกครองที่มีจารีตประเพณีการปกครองที่ควบคู่กับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและ
ทรงอยู่เหนือการเมือง7 อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงรายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับระบอบ
การปกครองของไทยไปว่าระบอบการปกครองประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นย่อมเป็นระบอบการ
ปกครองที่เป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ทรงราชย์ มิได้ทรง
ปกครอง (The King reigns, but does not rule) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยและเป็นบ่อเกิดแห่งความชอบธรรมทางการเมืองโดยใช้อ านาจอธิปไตยของ
ประชาชนชาวไทยผ่านสถาบันทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน 8 จาก
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นจะพบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ยืน ยันถึงสถานะของระบอบการ
ปกครองของประเทศไทยที่เป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีการ
ประกันหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐผ่านรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย
โดยเฉพาะหลั ก ประชาธิ ป ไตยในระบบกฎหมายของไทย ค าวิ น ิ จ ฉั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 ประกอบกับคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 ก็ได้ให้การรับรอง
ว่าอ านาจการปกครองสูงสุดแห่งรัฐนั้นเป็นของประชาชนโดยพระมหากษัตริย์เป็นองค์กรซึ่งเป็น
ประมุขแห่งรัฐซึ่งทรงใช้อานาจดังกล่าวผ่านการใช้อานาจขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐตามที่รัฐธรรมนูญ
ได้มีการก าหนดไว้ การรับรองหลักการดังกล่าวก็เป็นการรับรองหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชนตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้มีการก าหนดไว้
นั่นเอง ถึงแม้ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 จะได้มีการกล่าวถึงความชอบธรรมทาง
การเมืองของระบอบการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นล้วนแล้วแต่มีบ่อเกิดมาจากองค์กรของรัฐ
ตามจารีตประเพณีการปกครองของไทยอย่างพระมหากษัตริย์ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตาม
บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งรัฐธรรมนูญ เราจะพบว่าพระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นองค์กรของรัฐที่ได้รับ
ความชอบธรรมทางการเมืองในการใช้อานาจผ่านองค์กรทางการเมืองระดับสูงแห่งรัฐ มาอีกต่อหนึ่ง
จากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยอยู่ดี ดังนั้น เราจึงสามารถกล่าวได้อย่างแน่ชัดว่าในระบอบ
การปกครองของประเทศไทยไม่ได้ปราศจากการรับรองหลักประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นถึงการประกัน
สถานะของผู้ทรงอานาจอธิปไตยให้กับประชาชนที่จะนามาซึ่งผลผูกพันให้การใช้อานาจของรัฐทั้งใน

7

คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562.
8 คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562.
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เรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรแห่งรัฐและในเรื่องการใช้อานาจอันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ
ขั้นพื้นฐานจะต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตย
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระบบกฎหมายไทยจึงเป็นความชอบธรรมทาง
การเมืองที่ส าคัญอันเป็นมาตรชี้วัดระดับความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรแห่งรัฐกับประชาชนผู้ทรง
อานาจอธิปไตยได้อย่างชัดเจนที่สุดภายใต้ระบอบการปกครองเสรีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนั้นก็เป็ นคุณค่าแห่งหลักประชาธิปไตยที่มี
ความส าคัญเหนือคุณค่าความชอบธรรมทางการเมืองอื่นใดทั้งปวง เนื่องจากความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยเป็นคุณค่าที่ถูกประกันไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยผ่านการ
ประกันหลักประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 การประกันคุณค่า หลักประชาธิปไตยในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใน
ลักษณะเช่นว่านั้นได้มีผลผูกพันให้รัฐจะต้องมีการจัดตั้งองค์กรแห่งรัฐรวมไปถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ของรัฐให้มีความสัมพันธ์กับ ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตย โดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร
จะต้องถูกจัดตั้งโดยอานาจรัฐที่ มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่ของสถาบันและภารกิจที่พิจารณาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในฐานะคุณค่า
ที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐซึ่ง มีผู้ทรงอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญคือ
ประชาชน, ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่พิจารณาถึงความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในฐานะคุณค่าที่เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรของรัฐกับประชาชนภายใต้เงื่อนไขของการ
ให้ความยินยอมให้รัฐปกครองแทนตน และความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่เนื้อหาที่เป็นคุณค่า
อันเกิด จากความสัมพันธ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับ กฎหมายขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็น องค์กรที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยสูงสุดโดยตรง
ถึงแม้ว่าเราสามารถพิจารณาถึงคุณค่าของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของ
องค์กรแห่งรัฐผ่านสถานะของกฎหมายที่จัดตั้งองค์กรแห่ง รัฐภายใต้ความสัมพันธ์ในทางลาดับ ชั้นของ
กฎหมายนั้นได้ แต่การด ารงอยู่ขององค์กรแห่งรัฐภายใต้ ความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขแห่งล าดับ ชั้น
กฎหมายดังกล่าวก็เป็นเพียงการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
สถาบันและภารกิจ และความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่เนื้อหาเพียงเท่านั้น ในขณะที่การ
พิจารณาถึงคุณค่าในรูปของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลจะต้องพิจารณา
ผ่านเนื้อหาของกฎหมายจัดตั้งองค์กรดังกล่าวว่ามีเนื้อหาสาระที่ระบุถึงที่มาขององค์กรแห่งรัฐนั้น ว่ามี
ความยึ ด โยงกั บ ประชาชนมากน้ อ ยเพี ย งใด โดยจากที ่ ท ราบมาแล้ ว ว่ า ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลนั้นเป็นคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงโดยตรงซึ่งกัน
และกันระหว่างประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยกับองค์กรของรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยความ
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เชื่อมโยงระหว่างการจัดองค์กรของรัฐกับประชาชนนั้นจะมี ระดับความสัมพันธ์ที่แปรผันตามตาแหน่ง
แห่งที่ขององค์กรของรัฐนั้นที่ถูกจัดตั้งขึ้นบนสายห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่ องค์กร
และบุคคลที่มีที่มาแห่งองค์กรของรัฐนั้นจากการถูกใช้อ านาจคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งใน
องค์กรของรัฐดังกล่าวจากองค์กรของรัฐองค์กรอื่นที่มีความใกล้ชิดกับการใช้อานาจในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรงของประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยที่มากกว่า โดยเราสามารถสืบสาวสถานะ
ความสัมพันธ์ขององค์กรแห่งรัฐจากที่มาขององค์กรแห่งรัฐนั้นๆตามระดับในห่วงโซ่ความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยไปจนถึงการใช้อานาจคัดเลือกโดยตรงของประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยในฐานะ
องค์กรกลุ่มในระบบการเมืองที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยสูงสุด โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้
ล้วนเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวอย่างขององค์กรของรัฐที่มีสถานะแห่งองค์กรซึ่งสัมพันธ์กับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลก็เช่น รัฐสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติก็เป็นองค์กรทาง
การเมืองระดับสูงแห่งรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่สูงที่สุด
เนื่องจากมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีที่มาของสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ทั้งหมด แตกต่างจากองค์กรระดับสูงแห่งรัฐองค์กรอื่นที่ไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน อาทิ นายกรัฐมนตรีที่มาจากการคัดเลือกโดยรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีที่มีที่มาจากการ
คัดเลือกโดยนายกรัฐมนตรีอีกต่อหนึ่ง โดยองค์กรฝ่ายบริหารข้างต้นนี้ก็จะมีระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคในระดับที่ลดหลั่นกันลงมา
ในขณะที่องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็อยู่ในสถานะขององค์กรแห่งรัฐ
ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเฉกเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่ องค์กรและบุคคลที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ให้
ความสาคัญเป็นการเฉพาะ ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงเป็นองค์กรที่มีสถานะซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลซึ่งสามารถจัดเป็นกลุ่มระดับในการศึกษา
ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ได้ โ ดยเฉพาะซึ่ ง เรีย กเกณฑ์ก ารจั ด กลุ่ ม
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในรูปแบบดังกล่าวว่า “ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ” แม้ว่าองค์กรศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นจะมีสถานะเป็นองค์กรตุลาการที่ ถูก
เรียกร้องให้ต้องมีความเป็นอิสระทั้งการดาเนินงานตามเขตอานาจของกฎหมายและการจัดองค์กรของ
ตนตามครรลองแห่งหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการก็ตามที
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โดยเฉพาะลักษณะองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ถูกกาหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญที่ จะต้องเป็น
องค์กรตุลาการที่อยู่ภายใต้ “มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ พ.ศ. 2561” โดยบทบัญญัติแห่งมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวได้มีการกาหนดให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระจะต้องมีพันธกิจในการยึดมั่นในหลักนิติธรรมและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล
กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องคานึงถึงสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 9 จากประเด็นข้างต้นนี้เราจะพบว่าการประกัน มาตรฐานจริยธรรมในการ
ดาเนินการตามภารกิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรศาลรัฐธรรมนูญภายใต้มาตรฐาน
เดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี10 และผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 11
ได้สร้างความชัดเจนให้แก่สถานะทางองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญ ไทยที่จะต้องเป็นองค์กรซึ่งมีตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่มีความพิเศษแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผู้พิพากษาและตุลาการในศาลอื่น
ดั ง นั ้ น ด้ ว ยสถานะของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไทยที ่ ไ ด้ เ ป็ น องค์ ก รที ่ มี
ความสัมพันธ์กับสถาบันทางการเมืองต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้หลักประกันว่าด้วยการใช้อ านาจในฐานะ
องค์ กรตุล าการที่ตัดสินคดีในทางการเมืองที่พิเศษแตกต่างไปจากองค์กรตุลาการศาลยุติธรรม
โดยทั่วไปและประกอบกับสถานะของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อานาจตาม
ขอบเขตโดยทั่วไปที่ได้รับมาจากรัฐธรรมนูญโดยตรงจึงทาให้การพิจารณาถึงระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นเพื่อประ
เมินถึงการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองของ

9

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรั ฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
พ.ศ. 2561 ข้อ 12-13.
10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 219.
11 มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสร ะ
พ.ศ. 2561 ข้อ 3.
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ประเทศไทยว่ามีลักษณะของการจัดองค์กรของตนที่มีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยซึ่งเป็น
หลักการทางกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้มีการประกันไว้มากน้อยขนาดไหนเพียงใด
โดยในหัวข้อต่อไปผู้เขียนจะขอกล่าวถึงรายละเอียดของระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยดังจะได้แบ่งการนาเสนอเป็นลาดับ
ในหั ว ข้ อ ระดั บ ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 และระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
6.2.2 ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นองค์กรของ
รัฐตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย โดยตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกของ
ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และวุฒิสภา โดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งมีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็
ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาในศาลฎีกาซึ่งมีกระบวนการได้มาจาก
การคัดเลือกโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 12ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนั้นก็มี
ที่มาจากการคัดเลือกของวุฒิสภาร่วมกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมตามสัดส่วนที่กฎหมายกาหนดไว้ 13
โดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม 12 คน มาจากการเลือกข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และมีกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม 2 คน มาจากการใช้อานาจคัดเลือกของวุฒิสภา 14 ในขณะที่ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครอง
สูงสุดก็เป็นองค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน 2 คน โดยที่ประชุมใหญ่ของ
ศาลปกครองสูงสุดก็ ประกอบไปด้วยตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ มีที่มามาจากการคัดเลือกของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีและวุฒิสภา 15 โดยคณะกรรมการตุลา
การศาลปกครองก็มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกันของวุฒิสภากับตุลาการในศาลปกครองใน

12

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 15-19.
13 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 36.
14 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 36.
15 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 15-16.
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กระบวนการคัดเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง 16 โดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมี
กรรมการตุลาการศาลปกครองมาจากการคัดเลือกของตุลาการศาลปกครองสูงสุดจากตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดจานวน 6 คน มีกรรมการตุลาการศาลปกครองมาจากการคัดเลือกของตุลาการศาล
ปกครองชั้นต้นจากตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นจานวน 3 คน และมีกรรมการตุลาการศาลปกครอง
จานวน 2 คน มาจากการคัดเลือกของวุฒิสภา 17 โดยเมื่อพิจารณาถึงองค์กรแห่งรัฐฝ่ายตุลาการที่มี
อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าองค์กรดังกล่ าวมีที่มาที่ ไม่ได้มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูงเนื่องจากเป็นองค์กรแห่งรัฐที่
อยู่บนสายสัมพันธ์ตามห่วงโซ่แห่งความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระยะที่ห่างไกลจากการใช้
อานาจคัดเลือกของประชาชนอยู่พอสมควร
ในขณะที ่ ค ณะกรรมการสรรหาตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นั้นก็เป็นองค์กรพิเศษที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จานวน 8 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวเป็นองค์กรที่มีสถานะการ
ดารงอยู่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในโครงสร้างการจัดองค์กรของ
รัฐ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ ประกอบไปด้วย ประธานศาลฎีกา, คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือ
เทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 4 คน, คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือ
เทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 4 คน และผู้แ ทนพรรคการเมืองทุก
พรรคที่สมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละ 1 คน เลือกกันเองให้เหลือ 4 คน โดยจากที่
กล่าวมานี้เราจะพบว่า คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นี้มีที่มาจากการคัดเลือกของ
องค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับสูงอยู่ 4 คนด้วยกัน โดย 4 คนดังกล่าวนีป้ ระกอบ
ไปด้ ว ยบุ ค คลที่ ม าจากการคั ด เลื อ กกั น เองของผู ้ แ ทนพรรคการเมื อ งทุ ก พรรคที่ มี ส มาชิ ก เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง องค์กรดังกล่าวก็เป็นองค์กรภายใต้สังกัดสภาผู้แทนราษฎรที่มีที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนั่นเอง
นอกจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดและ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีวุฒิสภาที่อยู่ในสถานะขององค์กรระดับสูงแห่ง
รัฐที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

16

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 279 ประกอบ พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 35-38.
17 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 279 ประกอบ พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 35.
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พ.ศ. 2540 มีสมาชิกทั้ งหมด 200 คน มีที่มามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมด 18
หมายความว่าวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นองค์กรระดับสูงแห่งรัฐ
ฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูงเนื่องจากมี
ที่มาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดยผู้ทรงอ านาจอธิปไตยโดยตรงผ่านกระบวนการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาตามเงื่อนไขที่กฎหมายได้มีการกาหนดไว้
ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้เองศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 จึงเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่มี ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ใน
ระดับกลาง โดยมีองค์กรระดับสูงแห่งรัฐตามหลักการแบ่งแยกอานาจที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญได้แก่ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่า และ
ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดในฐานะองค์กรฝ่ายตุลาการที่เป็นองค์กรซึ่งมีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับกลางและวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรระดับสูงแห่งรัฐฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง และคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น
องค์กรพิเศษที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายให้อ านาจไว้ก็เป็ นองค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กับห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับต่า
เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได้มีการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยยังคงรูปแบบขององค์กรที่ใช้
อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้เช่นเดียวกับองค์กรที่ใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบไปด้วย ที่ประชุมใหญ่
ของศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และวุฒิสภา โดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาก็ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่เป็น ผู้พิพากษา
ศาลฎีกาในศาลฎีกาดังเช่นองค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาดังที่ได้ กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้
ในขณะเดียวกันที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดเองก็เป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดซึ่งก็มีที่มาไม่ต่างไปจากที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดดังที่ได้กล่าวไปแล้วในกรณี
ของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เช่นกัน โดย
องค์กรตุลาการดังกล่าวเหล่านี้ล้วนมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่ไม่ได้อยู่ในระดับสูง โดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับต ่า ในขณะที่ที่
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ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับกลางค่อน
ไปทางที่ต่ากว่าความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลของที่ประชุมใหญ่ของศาล
ปกครองสูงสุดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในที่มา
ของวุฒิสภา
ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบไปจากเดิม โดยคณะกรรมการ
ดั ง กล่ า วนั ้ น ได้ ป ระกอบไปด้ ว ย ประธานศาลฎี ก า ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนประธานองค์กรอิสระ เราสามารถกล่าว
ได้ว่าคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
นี้เป็นองค์กรที่มีองค์ประกอบที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่ความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในโครงสร้างการจัดองค์กรของรัฐทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดที่ถึงแม้จะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ใน
ระดับที่ไม่สูงมากแต่ก็ถือว่ายังเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล
อยู่ ในขณะเดียวกันตัวแทนของประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
สาคัญของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มีที่มาจากการคัดเลือกโดยวุฒิสภาซึ่งใช้
อานาจคัดเลือกร่วมกับคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 19 ทั้งนี้ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่
เป็นองค์กรซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยสูงที่สุด คงจะไม่พ้นประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ผู้นาฝ่ายค้านซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่มีที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นเหตุที่ทาให้องค์ประกอบซึ่งเป็นประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและผู้นาฝ่ายค้านมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่สูงที่สุด
เมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่นในคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ดี ในกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ยังกาหนดให้วุฒิสภายังคงเป็นองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในขั้นสุดท้ายอยู่เหมือนกับกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
โดยวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ เป็นหนึ่งใน
องค์กรระดับสูงที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจานวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
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จังหวัดละ 1 คน รวม 77 จังหวัด และจ านวนที่เหลือมาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา20 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาล้วนมีองค์ประกอบอันประกอบไปด้วย
ประธานศาลรัฐ ธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกามอบหมายจานวน
1 คน และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจานวนอีก 1
คน21 คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวนี้เป็นองค์กรที่จะต้องใช้อานาจคัดเลือกร่วมกับ
องค์กรต่างๆในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา 22 โดยองค์กรที่ใช้อ านาจคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาร่วมกับ
คณะกรรมการสรรหาวุฒิสภาข้างต้นนี้เป็นองค์กรที่ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กร
และบุคคลแต่อย่างใด ดังนั้น จากการพิจารณาถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
เราจะพบว่าวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นั้น เป็นองค์กรทางการเมือง
ระดับสูงแห่งรัฐที่ไม่ได้มีความชอบธรรมทางประชาธิ ปไตยในแง่องค์กรและบุคคลสูงที่สุดเหมือนกับ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แต่อย่างใด หากแต่ก็ยังเป็นองค์กรแห่งรัฐ
ที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและ
บุคคลที่สูงกว่าองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอื่น เนื่องจากว่าวุฒิสภาเป็น
องค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียวซึ่งมีที่มาของสมาชิก จานวนไม่
น้อยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ดั ง นั ้ น หากพิ จ ารณาที ่ ม าของตุ ล การศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในมิติของที่มาขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว เราจึ ง สามารถจั ด จ าแนกรู ป แบบของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ อยู ่ ใ นระดั บ กลางซึ่ ง ค่ อ นไปในทางต ่ า เนื ่ อ งจากรู ป แบบของที ่ ม าของตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นั้น เป็นรูปแบบที่มีวุฒิสภาเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับองค์กรตุลาการและองค์กรพิเศษซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาตาม
กฎหมาย โดยองค์กรพิเศษที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวเป็นองค์กรที่มี ระดับ
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ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับต่า และวุฒิสภาก็มีสมาชิกที่ไม่ได้
มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดโดยมีจ านวนเกือบครึ่งหนึ่งมีที่มาจากคัดเลือกของ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิ ก วุ ฒิ สภาร่ ว มกับ องค์ กรอื ่น ที ่ไ ม่ ได้ มี ความสั มพัน ธ์ก ั บห่ว งโซ่ร ะดับ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอย่างมีนัยยะสาคัญ รวมทั้ง องค์กรตุลาการที่มีอานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นองค์กรที่ไม่ได้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล
อยู่ในระดับสูงโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับต่าและที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดเป็นองค์กรที่มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับกลางค่อนไปในทางระดับต ่า ด้วยเหตุ
ดังกล่าวเหล่านี้เองจึงทาให้สถานะของศาลรัฐธรรมนูญไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้เป็นศาล
รัฐธรรมนูญที่มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับกลางที่มีแนวโน้มค่อนไปทางระดับ
ต่าอย่างมีนัยยะสาคัญ
6.2.3 ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยในปัจจุบัน บรรทัดฐานทางกฎหมายดังกล่าวได้มีการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยไว้ในหมวดที่ 11 โดยมีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ในมาตรา 200 ประกอบมาตรา 204 โดยกาหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวน 9
คน มีที่มาจากกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่คัดเลือกโดยวุฒิสภาจากรายชื่อที่ถูก
เสนอมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาที่คัดเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้
พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน 3 คน, เสนอมาจากที่ประชุมใหญ่
ของศาลปกครองสูงสุดที่คัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 2 คน และเสนอมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือตาแหน่งอัยการสูงสุดมาแล้ว จานวน 2 คน
ซึ่งจากการพิจารณารูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในมิติขององค์กรที่
ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แล้ว
เราจะพบว่ารูปแบบดังกล่าวนั้นเป็นรูปแบบเดียวกับรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่ง
เราสามารถกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หรือ รัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หรือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 ก็ล้วนแล้วแต่มี
รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวกัน นั่นก็คือ มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดย
องค์กรระดับสูงของรัฐอันประกอบไปด้วยวุฒิสภา ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา และที่ประชุมใหญ่ของ
ศาลปกครองสูงสุด ร่วมกับองค์กรพิเศษซึ่งก็คือคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่
อย่างไรก็ดี ถึงแม้รูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะเหมือนกัน แต่ยังมีสิ่งที่แตกต่างกัน
ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับศาลรัฐธรรมนูญตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 และศาลรั ฐ ธรรม นู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นั่นก็คือ ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับ
เราสามารถพิจารณาถึงระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลขององค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอัน
ประกอบไปด้วย ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และวุฒิสภา โดยเมื่อพิจารณาถึงระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
แง่องค์กรและบุคคลของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา เราจะพบว่าองค์กรดังกล่าวมีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่ามากสืบเนื่องจากที่มาของผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งเป็นองค์ประชุมของที่
ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานั้นมีที่มาจากกระบวนการคัดเลือกโดยองค์กรที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่ามากเพราะกระบวนการคัดเลือกผู้พิพากษาศาลฎีกาล้วนแล้วแต่มีที่มาจาก
การคัดเลือกโดยคณะกรรมการตุ ลาการศาลยุติธรรมซึ่งองค์กรดังกล่าวประกอบไปด้วย ประธานศาล
ฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 12 คน ที่มาจากการคัดเลือกกันเองของข้าราชการตุลาการในแต่
ละศาล(เว้นแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษา) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอีก 2 คน มาจากการคัดเลือกโดย
วุฒิสภา23 โดยเมื่อได้พินิจพิเคราะห์ถึงที่มาขององค์ประกอบแห่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
แล้ว เราจะพบว่ากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาสู่ต าแหน่งในองค์กรอันเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนั้น ก็มีความยึดโยงกับการแสดงเจตจ านงของประชาชนผู้ทรง
อานาจอธิปไตยตามสายห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการจัดองค์กรของรัฐที่อยู่ในระดับ
ต่ามากหรือสามารถกล่าวได้ว่าไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเลยอย่างมีนัยสาคัญ ดังจะเห็นได้
จาก ประธานศาลฎีกาที่มีที่มามาจากการใช้อานาจคัดเลือกตามระดับอาวุโสของผู้พิพากษาในศาล
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 11 พ.ศ.2564 มาตรา 36.
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ยุติธรรมโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง24, ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีที่มา
มาจากการคัดเลือกโดยข้าราชการตุลาการในแต่ละศาลซึ่ง บุคคลผู้คัดเลือกนี้ก็ มีที่มาจากการสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาโดยมีประธานศาลฎีกาเป็นผู้ใช้อานาจบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง25 และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีที่มาจากการคัดเลือกโดยวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ 2560 ซึ่งวุฒิสภาก็ไม่ได้มีที่มาที่มีความยึดโยงกับประชาชนแต่ประการใด
ในขณะที่ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดซึ่งประกอบไปด้วยตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดก็มีที่มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองร่วมกับนายกรัฐมนตรี
และวุฒิสภา26โดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองโดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วย
ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการตุลาการศาลปกครองที่มีที่มามาจากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
เป็นตุลาการศาลปกครองจานวน 10 คน โดยการคัดเลือกดังกล่าวเป็นการคัดเลือกของตุลาการศาล
ปกครองทั้งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดตามสัดส่วนที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ และ
กรรมการตุลาการศาลปกครองที่มีที่มามาจากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ
ในศาลปกครองจ านวน 2 คน ซึ่งได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการในศาล
ปกครองชั้นต้น เช่นกัน27 จากการพิจารณาถึงองค์ประกอบแห่งองค์กรคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครองจะพบว่าส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยองค์กรที่มีที่มามาจากการใช้อานาจคัดเลือก
กันเองของตุลาการศาลปกครองตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นประธานศาล
ปกครองสูงสุดหรือตุลาการศาลปกครองก็จะต้องมีที่มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองร่วมกับองค์กรระดับสูงแห่งรัฐ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับสูงฝ่ายนิติบัญญัติหรือองค์กร
ระดับสูงฝ่ายบริหารแล้วแต่กรณี โดยเมื่อพิจารณาถึงระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แล้ว ก็จะพบว่า
องค์กรระดับสูงแห่งรัฐฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าวนั้นไม่ได้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กร
และบุคคลแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันหากเราได้พิจารณาถึง ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ในแง่องค์กรและบุคคลของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง เราก็จะพบว่าที่มาขององค์ประกอบ
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 11 พ.ศ.2564 มาตรา 19.
25 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม
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แห่งองค์กรล้วนแล้วแต่มีที่มาจากการคัดเลือกโดยตุลาการศาลปกครองซึ่ง เป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในสาย
สัมพันธ์ของห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่อยู่ห่างไกลจากการแสดงเจตจานงค์ในการมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนเป็นอย่างมาก
ในส่วนขององค์กรพิเศษที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั่นก็คือคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญ องค์กร
ดั ง กล่ า วก็ เ ป็ น องค์ ก รที ่ ม ี ร ู ป แบบแห่ ง องค์ ก รแบบเดี ย วกั บ องค์ ก รพิ เ ศษตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และองค์กรพิเศษตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 กลับมีความแตกต่างจากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในประเด็นขององค์ประกอบแห่งคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 นี้ประกอบไปด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้าน
ประธานศาลปกครองสูงสุด และบุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งขึ้นและไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆในศาล
รัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบในแต่ละ
ส่วนของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นเราจะพบว่ามีแต่เพียง ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและผู้นาฝ่ายค้านเท่านั้นที่เป็นองค์กรซึ่งมีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยตรงจาก
ประชาชนผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่องค์ประกอบแห่งคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างตัวแทนองค์กรอิสระก็มีที่มาจากการใช้อ านาจขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่อยู่ในระดับต ่าเนื่องจากองค์กร
ดังกล่าวเป็นองค์กรมีที่ มีที่มามาจากการใช้อ านาจคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระ
ร่วมกับวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาก็เป็นองค์กรที่ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล
เลย ในขณะที่ประธานศาลฎีกาก็มีที่มาแห่งองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่า
ในขณะที่ประธานศาลปกครองสูงสุดก็ มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่
ในระดับต่าเช่นกันตามที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของตุลาการศาลปกครอง
ทั้งนี้ ในส่วนของวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน
ขั้นสุดท้ายแห่งกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ก็มีที่มาตามที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดเงื่อนไขในที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไว้เป็นสองกรณี
ด้ ว ยกั น โดยในกรณี แ รกเป็ น กรณี ท ี ่ ใ ช้ บ ั ง คั บ ในวาระแรกของการด าเนิ น งานของวุ ฒ ิ ส ภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สมาชิกวุฒิสภามาจากการใช้อ านาจคัดเลือกโดย
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คณะกรรมการสรรหาวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่ง
เป็นองค์กรที่ใช้อ านาจคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาในขั้นสุดท้าย 28 องค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกสมาชิก
วุฒิสภาดังกล่าวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กร
และบุคคลแต่อย่างใด ส่วนในกรณีที่สองเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญได้กาหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไว้
เป็นกรณีทั่วไปว่าสมาชิกวุ ฒิสภาทั้ง 200 คน มีที่มามาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทางานหรือเคยทางานด้าน
ต่างๆที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทาให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัคร
รับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้29 ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งที่มาของสมาชิกวุฒิสภาก็ได้
มีกระบวนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 โดยจะต้องมีขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลผู้ที่จะเข้าไปด ารง
ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภา โดยเริ่มจากการดาเนินการคัดเลือกกันเองของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละ
กลุ่มประเภทสาขาในระดับอาเภอ แล้วค่อยมาคัดเลือกกันเองของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละกลุ่ม
ประเภทสาขาในระดับจังหวัด และจึงดาเนินการคัดเลือกกันเองของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละ
กลุ่มประเภทสาขาในระดับประเทศตามลาดับที่กฎหมายได้กาหนดไว้30
โดยจากที่ได้ พิ จารณาถึ ง ประเด็น ว่า ด้ ว ยที่ มาของวุฒ ิสภาตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในบทที่ 5 ประกอบไปกับเงื่อนไขของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า
มาด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น จะทาให้เราพบว่าถึงแม้ว่าในกรณีที่สองจะเป็นเงื่อนไขในกรณีทั่วไปที่ไม่มีคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติซึ่งเป็นคณะทหารที่มีอานาจการปกครองอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเป็นองค์กรที่
ปราศจากซึ่งความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการใช้อานาจคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา
เหมือนกับในกรณีแรก แต่ในกรณีที่สองนั้นยังปรากฏที่มาของสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 200 คน ว่ามิได้มี
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและก็ไม่ได้มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กร
ระดับสูงแห่งรัฐที่มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่สูงกว่า(องค์กรที่มี
สถานะอยู่ในสายห่วงโซ่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่ใกล้ชิดการใช้อ านาจคัดเลือกผ่านการ
เลือกตั้งโดยประชาชนมากกว่า)แต่อย่างใด ดังนั้น วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

28

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 296(1)(ค).
29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 107.
30 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา
40, 41 และ42.
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2560 จึงเป็นองค์กรทางการเมืองระดับสูงแห่งรัฐที่ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กร
และบุคคลเลย
ด้วยปัจจัยว่าด้วยองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นนี้ จึงท าให้ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นศาล
รัฐธรรมนูญที่ถูกจัดจ าแนกอยู่ในกลุ่มศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ใน
ระดับต่า เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้นเป็นองค์กร
ที่มีที่มามาจากการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาที่เป็น
องค์กรซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับต่า , มาจากการใช้
อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดที่เป็นองค์กรซึ่งมี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลในระดับต ่า และมาจากการใช้อ านาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลในระดับต ่าเช่นกัน โดยองค์กรเหล่านี้ ก็
จะต้องใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองระดับสูง
แห่งรัฐที่ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเลย
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ตารางที่ 6.1 ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ ของ
ประเทศไทยในแต่ละฉบับ
ศาลรัฐธรรมนูญตาม
รูปแบบที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย
รัฐธรรมนูญ
แต่ละฉบับ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ รูปแบบที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือก
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. โดยองค์กรระดับสูงแห่งรัฐตามหลักการ
2540
แบ่งแยกอานาจร่วมกับองค์กรพิเศษที่ถกู
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายให้มีอานาจ
คัดเลือกโดยเฉพาะ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ รูปแบบที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือก
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. โดยองค์กรระดับสูงแห่งรัฐตามหลักการ
2550
แบ่งแยกอานาจร่วมกับองค์กรพิเศษที่ถกู
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายให้มีอานาจ
คัดเลือกโดยเฉพาะ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ รูปแบบที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือก
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. โดยองค์กรระดับสูงแห่งรัฐตามหลักการ
2560
แบ่งแยกอานาจร่วมกับองค์กรพิเศษที่ถกู
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายให้มีอานาจ
คัดเลือกโดยเฉพาะ

องค์กรที่มีอานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วุฒิสภา, ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา, ที่ประชุมใหญ่
ของศาลปกครองสูงสุด
และคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญ
ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ในระดับกลาง

วุฒิสภา, ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา, ที่ประชุมใหญ่
ของศาลปกครองสูงสุด
และคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ในระดับกลาง
ค่อนไปทางระดับต่า

วุฒิสภา, ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา, ที่ประชุมใหญ่
ของศาลปกครองสูงสุด
และคณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ในระดับตา่
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6.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
การพิจารณาถึงรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทย
เป็นสิ่งที่พึงกระทาเพื่อเบิกทางไปสู่การพิเคราะห์ถึงปัญหาความสอดคล้องของการจัดองค์กรของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ต่ อ หลั ก ประชาธิ ป ไตย โดยเมื ่ อ พิ จ ารณาถึ ง ที ่ ม าของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แล้ว เราจะพบถึงปัญหาของระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นปัญหาที่สาคัญของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในการ
จัดองค์กรขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามระบบกฎหมายไทยอย่างชัดเจน โดยใน
หัวข้อนี้จะได้อธิบายถึงปัญหาของความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างละเอียด
โดยเมื ่ อ เราได้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาของความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในหัวข้อนี้ก็จะได้เสนอวิธีการ
แก้ปัญหาในเชิงหลักการพร้อมด้วยเหตุ ผลของวิธีแก้การปัญหาดังกล่าวอันจะได้กล่าวอธิบายไป
ตามลาดับ
6.3.1 ปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
หากได้วิเคราะห์ถึงรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อการพิจารณาถึงระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญไทยแล้ว เราก็จะสามารถประเมินลักษณะเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดังกล่าวได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกจัดอยู่
ในกลุ่มประเทศที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในระดับต่าโดยที่มีตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีที่มาจากการคัดเลือกขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่
มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับต่าซึ่งได้แก่ที่ประชุมใหญ่
ของศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และมีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขององค์กรที่ไม่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเลยนั่นก็คือวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอ านาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขั้นสุดท้าย
การที่ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้เป็น
องค์ ก รที่ ม ี ร ะดั บ ความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยอยู ่ ในระดั บ ที ่ ต ่า ท าให้ ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ ตาม
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2560 มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากศาลรัฐธรรมนูญในรัฐ
เสรีประชาธิปไตยอื่นๆในแง่ของการมีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่ต่ากว่าระดับความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ ในรัฐต่างประเทศอื่นๆที่มีลักษณะรูปแบบของที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแบบเดียวกัน โดยศาลรัฐธรรมนูญในรัฐต่างประเทศที่มีลักษณะรูปแบบของ
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแบบเดียวกับของไทยนี้ก็ จะอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง
มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับกลางเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังมีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่ต่ากว่า
ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐต่างประเทศที่มีลักษณะรูปแบบของ
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญในรูปแบบอื่น อีกด้วย โดยศาลรัฐธรรมนูญในรัฐต่างประเทศที่มี
ลักษณะรูปแบบของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบอื่นดังกล่าวมานี้ โดยส่วนใหญ่มัก
กระจายอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง
และระดับกลางค่อนข้างมากอย่างเห็นได้ชัด
โดยกรณีเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญในรัฐต่างประเทศอื่นๆที่มีลักษณะรูปแบบ
ของที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแบบเดียวกันก็ เช่น ประเทศกัวเตมาลาที่เป็นรัฐซึ่งที่มีตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกันระหว่างองค์กรระดับสูงแห่งรัฐกับองค์กรพิเศษ
เหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็มีระดับความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในระดับกลาง เนื่องจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศกัวเตมาลานั้นได้มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคล
อยู่ในระดับสูงอันได้แก่ รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาและประธานาธิบดี โดยองค์กรดังกล่าวใช้
อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรตุลาการและองค์กรพิเศษ โดยองค์กรที่มีอานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่ งเป็นองค์กรพิเศษที่มีอานาจตามกฎหมายของประเทศกัวเตมาลา
นั้นก็มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับต่า ในขณะที่ศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศไนเจอร์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการ
คัดเลือกร่วมกันระหว่างองค์กรระดับสูงแห่งรัฐกับองค์กรพิเศษที่มีอานาจตามกฎหมายเช่นกัน และยัง
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิป ไตยอยู่ในระดับต่า อีก
ด้วย ก็ยังมีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงแห่งรัฐ
อันมีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรละบุคคลอยู่ในระดับสูงซึ่งได้แก่ รัฐสภาและ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์ โดยองค์กรดังกล่าวใช้อานาจคัด เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมกับองค์กรพิเศษที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไนเจอร์ อันได้แก่ องค์กร
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วิ ช าชี พ นั ก กฎหมายกั บ องค์ ก รผู ้ เ ชี ่ ย วชาญทางด้ า นการวิ จ ั ย กฎหมายที ่ ม ี ค วามชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับต ่า และสมาคมพิทักษ์สิทธิม นุษยชนและส่งเสริม
ประชาธิปไตยที่ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเลย ถึงแม้ประเทศ
ไนเจอร์จะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการคัดเลือกขององค์กรระดับสูงของรัฐที่มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูงอยู่ด้วยแต่จานวนตุลาการดังกล่าวก็เป็นเพียงสัดส่วนในจานวน
น้อยแค่ 2 คน จากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 7 คน เท่านั้น ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้จึงทาให้
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไนเจอร์ ได้เป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ในระดับต่า แต่ถึงแม้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทศาลรัฐธรรมนูญที่ มีระดับความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยแบบเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 แต่ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไนเจอร์ก็มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่ค่อนไปใน
ระดับที่สูงกว่า เนื่องจากมีองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น องค์กรระดับสูง
แห่งรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับสูงร่วมใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อยู่ด้วย ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กลับไม่ได้มี
องค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรซึ่ง มีระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูงแม้แต่องค์กรเดียว
และจากการศึกษาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญผ่าน
ม่านการพิจารณารูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ถูกจัดจาแนกตามลักษณะร่วมของศาล
รัฐธรรมนูญในบทที่ 4 อย่างละเอียดแล้ว เราจะพบถึงความแตกต่างในระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับระดับ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศกลุ่มอื่นๆเป็นอย่างมาก โดยเรา
พบว่ า ไม่ ว ่ า จะเป็ น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของรั ฐ เสรี ป ระชาธิ ป ไตยในต่ า งประเทศที ่ ถ ู ก จั ด อยู ่ ใ นกลุ่ ม
ลักษณะร่วมของมาตรระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ ในกลุ่ม ไหน ก็
ย่อมจะพบว่าโดยส่วนใหญ่ศาลรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยในต่างประเทศเหล่านั้นล้วนมี
กระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาจากการใช้อ านาจคัดเลือกหรือร่วมใช้อ านาจ
คัดเลือกขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่อยู่
ในระดับสูงแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูงอันได้แก่ กลุ่มประเทศซึ่ง มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดย
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเพียงองค์กรเดียว เช่น ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีและศาลรัฐธรรมนูญ
ของประเทศโปรตุเกส เป็นต้น และกลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาจากการใช้ อานาจ
คัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหาร เช่น ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรีย

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

231
และศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเช็ก เป็นต้น หรือจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับกลางอันได้แก่ กลุ่มประเทศที่ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญมาจากการใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหารและ
องค์กรฝ่ายตุลาการ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต้ ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศอิตาลี
และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเสปน เป็นต้น และกลุ่มประเทศที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการ
ใช้อานาจคัดเลือกโดยองค์กรระดับสูงของรัฐตามหลักการแบ่งแยกอานาจร่วมกับองค์กรพิเศษตามที่
กฎหมายให้อานาจไว้ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศแองโกลาและศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ
กัวเตมาลา เป็นต้น รวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญซึ่ง มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับ ต่าอย่างศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไนเจอร์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ โดยศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศดังกล่าวเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่มีที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการใช้หรือร่วมใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยองค์กร
ระดับสูงของรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูง ทั้งสิ้น โดย
อย่างน้อยก็จะมีองค์กรนิติบัญญัติซึ่งเป็นองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นองค์กรระดับสูงของรัฐที่มี อ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูง หรือหากเป็น
กรณีของประเทศที่มีองค์กรฝ่ายบริหารมีอานาจร่วมคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรฝ่าย
บริหารของประเทศดังกล่าวได้เป็นองค์กรที่มีที่มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน เช่น
ประธานาธิบดีซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐเช็ก
และในประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น องค์กรฝ่าบริหารดังกล่าวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นองค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่มี
อานาจร่วมคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์ กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลที่อยู่ในระดับสูงเช่นกัน
นอกเหนือจากนี้ เมื่อมีการนาเอาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาเปรียบเทียบกับระดับความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เราก็จะพบว่าระดับความชอบ
ธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยนั บ ตั ้ ง แต่ ม ี ก ารประกาศใช้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาจนถึงเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 (พิจารณาเฉพาะการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับถาวร) ได้มีแนวโน้มที่จะมีการ
ปรับลดระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ ลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับต่าที่ค่อน
ไปในทางที่จะไม่ มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ เลย โดยจากการที่ศาล
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รัฐธรรมนูญได้เป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในระดับกลาง
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 มาจนถึ ง การลดระดั บ ความชอบธรรมทาง
ประชาธิ ป ไตยของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มาอยู ่ ใ นระดั บ กลางค่ อ นไปในทางต ่ า ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และท้ายที่สุดก็ถูกลดระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญมาอยู่ในระดับต่าค่อนข้างมากจนแทบจะไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญเลยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ทรงอานาจอธิปไตยของรัฐในสังคมการเมืองสมัยใหม่และ
เป็นผู้ทรงอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญในมิติของผู้ทรงอานาจในการจัดตั้งระบบกฎหมายที่นามาซึ่งการ
จัดตั้งระบบการเมืองภายใต้บรรทัดฐานทางกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตย เหตุผลดังกล่าวจึงเป็น
เหตุปัจจัยที่สาคัญในการเรียกร้องให้รัฐมีการจัดองค์กรของตนให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยซึ่ง
เป็นหลักการที่ยืนยันถึงอานาจในการปกครองของรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นว่าเป็นอานาจของประชาชน
อย่างแท้จริง โดยหากกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยไม่ว่าจะ
เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หรือว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 แล้ว เราก็จะพบว่าองค์กรดังกล่าวเหล่านี้ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ดารง
อยู่ในโครงสร้างการจัดองค์กรระดับสูงแห่งรัฐ อย่างสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยมีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเป็นเครื่องมือ ที่สาคัญในการบ่งบอกว่าการจัดองค์กร
แห่งรัฐดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไร
ด้วยเหตุนี้เมื่อกลับมาพิจารณาถึงสถานะการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แล้ว เราก็จะพบว่าการดารงอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนั้นย่อมมีสถานะแห่งการจัดองค์กรที่ไม่ได้ มีความสอดคล้องกับหลัก
ประชาธิปไตยอัน สะท้ อนถึ ง เจตจ านงของประชาชนแต่ อย่ า งใด เนื่องจากศาลรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้นเป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่มีระดับความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ในระดับต่าในลักษณะที่ค่อนไปในทางระดับที่ไม่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเลยก็ว่าได้ เหตุผลก็เพราะรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นัน้ ไม่ได้มีที่มาจากการร่วมใช้อานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญโดยองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่อยู่ในระดับสูง ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยไม่มีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
การดารงอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
และเป็นองค์กรแห่งฉันทามติทางการเมืองขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่ใช้อานาจพิทักษ์หลักความเป็น
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กฎหมายสูงสุดแห่งรัฐธรรมนูญจึงเป็นการดารงอยู่ที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะแห่งองค์กรของศาล
รัฐธรรมนูญที่จะต้องเป็นองค์กรที่ใช้อานาจที่ได้รับมาตามรัฐธรรมนูญเพื่อสนองต่อเจตจานงค์ของ
ประชาชนผู้ทรงอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไปโดยปริยาย
การดารงอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนเป็นประเด็นที่
เน้นย้าว่าการจัดตั้งองค์กรระดับสูงตามรัฐธรรมนูญที่มีเขตอานาจขององค์กรเพื่อพิทักษ์สถานะความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยได้เป็นอานาจว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรตามกฎหมายที่ ไม่ได้มีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ปัจจัย
ดังกล่าวทาให้ระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจตามหลักการแบ่งแยกอานาจระหว่างองค์กร
ของรัฐระดับสูงของศาลรัฐธรรมนูญมิอาจเกิดความเชื่อมั่นในหลักประกันความเป็นเจ้าของอานาจรัฐ
ของประชาชนขึ้นได้ เนื่องจากขาดซึ่งหลักประกัน ในสถานะขององค์กรที่มีอานาจควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญที่จะต้องเป็นองค์กรแห่งฉันทามติร่วมกันขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลในระดับที่สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่
ใช้ อ านาจแทนประชาชนเจ้ า ของอ านาจอธิ ป ไตยได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง นอกจากนี ้ อ านาจของศาล
รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ยังเป็นอ านาจแห่งการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพื่อพิทักษ์หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดแห่ง รัฐธรรมนูญที่กว้างขวางมาก
ตามเขตอานาจที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กาหนดไว้ ทั้งที่อานาจพิทักษ์รัฐธรรมนูญอันกว้างขวาง
เหล่านี้กลับถูกดาเนินการโดยองค์กรที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับเจ้าของอานาจอธิปไตยอย่างที่ควรจะ
เป็น
โดยศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีอานาจที่
สาคัญอันได้แก่ อานาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและร่างข้อบังคับการ
ประชุมของสภาก่อนมีการประกาศใช้ , อานาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ภายหลังการประกาศใช้บังคับทั้งแบบนามธรรมและรูปธรรม, อานาจในการวินิจฉัยเงื่อนไขการตรา
พระราชกาหนด, อานาจในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และองค์กรอิสระ, อานาจในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมือง, อานาจในการวินิจฉัยสมาชิกภาพ
หรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรี, อานาจในการวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาว่าหนังสือ
สนธิ ส ั ญ ญาใดจะต้ อ งได้ ร ั บ ความเห็ น จากรั ฐ สภาก่ อ นหรื อ ไม่ , อ านาจในการวิ น ิ จ ฉั ย ตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทาที่มีผลทาให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณรายจ่ายทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมโดยผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่บุคคลข้างต้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้
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งบประมาณรายจ่ายสามารถส่งผลให้บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดสมาชิกภาพและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของบุคคลผู้นั้น , อ านาจในการวินิจฉั ยควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างแก้ไขเพิ่มเติม
รั ฐ ธรรมนู ญ , อ านาจในการวิ น ิ จ ฉั ย คดี ค วามชอบด้ ว ยกฎหมายของมติ แ ละการด าเนิ น การของ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 และอานาจในการร่วมกาหนด
มาตรฐานจริยธรรมขึ้นกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อบัง คับใช้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้
ดารงตาแหน่งองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ
โดยศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีอานาจที่
เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบขอบเขตอานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญใน
ฉบั บ ก่ อ นหน้ า ได้ แ ก่ อ านาจในการวิ น ิ จ ฉั ย คดี ผ ่ า นเขตอ านาจในการตรวจสอบความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของการเสนอการแปรญัตติหรือการกระทาที่มีผลทาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณรายจ่ายทั้ งโดยตรงและโดยอ้อม
โดยผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่บุคคลข้างต้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ
รายจ่ายสามารถส่งผลให้บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดสมาชิกภาพและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลผู้
นั้น31, อานาจในการวินิจฉัยคดีผ่านเขตอานาจในการตรวจสอบควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 32, อานาจในการวินิจฉัยคดีผ่านเขตอานาจในการพิจารณาความชอบ
ด้วยกฎหมายของมติและการดาเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์
พ.ศ. 256033 และอานาจในการร่วมกาหนดมาตรฐานจริยธรรมขึ้ นกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อบังคับใช้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 34 อานาจที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้ถูกเพิ่มให้กับศาลรัฐธรรมนูญของ
ไทยในการลงโทษในรู ป ของการให้ ส ิ ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพและการเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั ้ ง แก่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีการกระทาที่มี

31

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 144.
32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 256(9).
33 พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 29.
34 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 219 ประกอบ มาตรฐานจริยธรรม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ
หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 2.
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ส่วนได้เสียในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อป้องกันการทุจริตจากการมีส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวใน
การกระทาอันเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ ดาเนินการอย่างไม่สุจริต35 และอานาจที่ถูก
เพิ่มเติมให้กับศาลรัฐธรรมนูญยังเป็นอานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการใช้ “อานาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ” (Pouvoir de Révision) ซึ่งเป็นอานาจ
ที่สามารถถูกใช้โดยองค์กรที่ มีอานาจและตามกระบวนการซึ่ง รัฐธรรมนูญได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน 36
รวมไปถึงอ านาจที ่น อกเหนือ จากเขตอ านาจในการควบคุมความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนูญ ของศาล
รัฐธรรมนูญไทยก็ยังได้ถูกเพิ่มเติมให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 เพื่อให้เข้าไปควบคุมความชอบด้วยพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 ของการ
ใช้อ านาจทางบริหารของคณะรัฐมนตรี และถูกเพิ่ม เติมให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าไปร่วมก าหนด
มาตรฐานจริยธรรมของบุคคลผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงของรัฐซึ่งมีผลครอบคลุมไปถึงบุคคลผู้ด ารง
ต าแหน่ ง องค์ ก รระดั บ สู ง ที ่ ม ี ค วามยึ ด โยงกั บ ประชาชนผู ้ ท รงอ านาจอธิ ป ไตยมากที ่ ส ุ ด อย่ า ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย
ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งมี
ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญที่สูงกว่ากลับมีขอบเขตอานาจแห่งองค์กร
ที่น้อยกว่า โดยศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีอานาจหน้าที่ที่
สาคัญได้แก่ อานาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและร่างข้อบังคับการ
ประชุมของสภาก่อนมีการประกาศใช้ , อานาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ภายหลังการประกาศใช้บังคับทั้งแบบนามธรรมและรูปธรรม, อานาจในการวินิจฉัยเงื่ อนไขการตรา
พระราชกาหนด, อานาจในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่มิใ ช่ศาล, อ านาจในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้ วย
รัฐธรรมนูญของการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมือง, อานาจในการวินิจฉัยสมาชิก ภาพ
หรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรี, อานาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของ
การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าใดๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
คณะกรรมาธิการในเรื่องที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้ โดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย

35

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ความมุ่งหมายและคาอธิบายประกอบรายมาตรา
ของรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 2562) 251.
36 ปิยบุตร แสงกนกกุล, รัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อานาจสถาปนา และการ
เปลี่ยนผ่าน (สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน 2559) 98.
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และอานาจในการวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาว่าหนังสือสนธิสัญญาใดจะต้องได้รับความเห็นจากรัฐสภา
ก่อนหรือไม่
นอกเหนือจากศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
แล้วศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังมีขอบเขตแห่งอานาจของ
ตนที่มากกว่าศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีระดับความชอบ
ธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที ่ ส ู ง ที ่ ส ุ ด เมื ่ อ เที ย บกั บ ระดั บ ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่ระบบกฎหมายไทยได้มีการจัดตั้งขึ้นมา โดยศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีอานาจหน้าที่ที่สาคัญอันได้แก่ อานาจในการ
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและร่างข้อบังคับการประชุมของสภาก่อนมีการ
ประกาศใช้, อานาจในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายภายหลังการประกาศใช้
บังคับทั้งแบบนามธรรมและรูปธรรม, อานาจในการวินิจฉัยเงื่อนไขการตราพระราชกาหนด, อานาจใน
การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ , อานาจในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมือง, อานาจ
ในการวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรี และอานาจในการวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทาใดๆของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการในเรื่องที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้โดยตรงหรือโดยอ้อมใน
การใช้งบประมาณรายจ่าย
ดังนั้น จากการพิจารณาเปรียบเทียบขอบแขตอ านาจของศาลรัฐ ธรรมนูญ ตาม
รัฐธรรมนูญไทยในแต่ละฉบับเราจะพบว่าทั้งศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับกลางค่อนไปทาง
ระดั บ ต ่ า และศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 ซึ ่ ง เป็ น ศาล
รัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับกลางก็ยังไม่มีขอบเขตอ านาจที่มาก
เทียบเท่ากับขอบเขตอานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ซึ่งมีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่าได้
ทั้งนี้ เมื่อนาปัญหาว่าด้วยขอบเขตอานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มีมากมาพิจารณาประกอบกับปัญหาของการจัดองค์ก รของศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่ามาก เราจะพบว่า
อ านาจที ่ ม ากมายที ่ ถู ก ก าหนดให้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ นผู ้ใ ช้ ต ามบทบั ญ ญัต ิ ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถถูกใช้โดยศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรม
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ทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับต ่ามากจนเกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกแทรกแซงเชิงระบบจาก องค์กร
ระดับสูงทางการเมือง กลุ่มการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของการจัดองค์กร
และการควบคุ ม ตรวจสอบระหว่ า งองค์ ก รแห่ ง รั ฐ ที ่ ม ี ค วามยึ ด โยงกั บ ประชาชนภายใต้ ห ลั ก
ประชาธิปไตยแบบผู้แทนได้ การดารงสถานะที่เป็นปัญหาจากการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและการมีอานาจที่กว้างขวางขององค์กรที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญดังกล่าว
นี้จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญอันนามาซึ่งการทาลายหลัก ประกันความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการตาม
ครรลองของระบอบการปกครองของรัฐเสรีประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไปในตัว มากกว่าการดารงสถานะของการจัดองค์กรศาลรัฐธรรมนูญให้
มีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความยึดโยงกับประชาชนโดยมีรัฐสภาหรือองค์กรระดับสูงของ
รัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่อยู่ในระดับสูงเป็นองค์กรหลักที่มี
อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียอีก เนื่องจากหลักประกันว่าด้วยการคุ้มครองหลักความ
เป็นอิสระขององค์กรตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญ ตามครรลองของระบอบการปกครองแห่งรัฐเสรี
ประชาธิปไตยสามารถเกิดขึ้น ได้ดีในรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยที่อยู่ใ นระดับที่ส ามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องของการจัดองค์กรศาล
รัฐธรรมนูญต่อหลักประชาธิปไตยเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มีความยึดโยงกับประชาชนภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทน ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่ในระดับต่ามากจนไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้อง
ของการจัดองค์กรศาลรัฐธรรมนูญต่อหลักประชาธิปไตยเป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ที่มีสถานะการจัดองค์กรที่ไม่ได้ถูกจัดวางอยู่ในขอบข่ายของความพร้อมรับผิดภายใต้ห่วงโซ่ความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยที่สามารถสืบสาวที่มาแห่งองค์กรภายใต้โครงสร้างการจัดองค์กรแห่งรัฐใน
ระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทนที่เชื่อมโยงไปถึงประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยได้
ดังนั้น ในกรณีของจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่อยู่
ในระดับต่ามากจนไม่อาจมีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย เราจะพบปัญหาของการถูกลดทอน
ความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญจากความสุ่มเสี่ยงของการถูกแทรกแซงจาก
อิทธิพลขององค์กรทางการเมืองระดับสูงของรัฐ กลุ่มการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่ใน
ท้ายที่สุดแล้ว องค์กรที่มีขอบเขตอานาจที่กว้างขวางอย่างศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีปริมณฑลแห่งอานาจที่
สามารถเข้าไปควบคุมการใช้อานาจขององค์กรทางการเมืองระดับสูงแห่งรัฐที่ใช้อานาจแทนประชาชน
อย่างองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายบริหารอย่างเข้มงวดจะไม่สามารถถูกควบคุมตรวจสอบ
ผ่านระบบการจัดองค์กรของรัฐที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยมีส่วนร่วมทางการเมือง
ผ่านระบบการควบคุมตรวจสอบและความพร้อมรับผิดภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทน หากแต่
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จะต้องไปหวังพึ่งกับการควบคุมตรวจสอบและความพร้อมผิดในมิติของการใช้อานาจขององค์กรแห่ง
รัฐที่ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนหรือมิติของการใช้อ านาจตามความเป็นจริง อื่นใดซึ่งมีความ
เป็นไปได้ที่จะทาให้ประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยไม่ได้เข้าไปอยู่ในสมการการจัดองค์กรขององค์กร
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานแห่งสิทธิและผู้ทรงอานาจสูงสุ ดทางการเมืองใน
สังคมการเมืองสมัยใหม่ กล่าวในอีกทางหนึ่งก็คือหลักประกันความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามครรลองของระบอบการปกครองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยสากลจะไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงกับศาลรัฐธรรมนูญไทย หากศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่
มีขอบเขตอานาจแห่งองค์กรที่กว้างขวางเป็นอย่างมากซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่อยู่ใน
ระดับต่ามากจนแทบจะไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเลย
ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เองจึงเป็นเงื่อนไขที่นามาสู่ข้อเรียกร้องให้ มีการ
ยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญไทยให้อยู่ในระดับสูงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้
การจัดตั้งองค์กรศาลรัฐธรรมนูญไทยมีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมากขึ้น โดยจะต้อง
ดาเนินการปรับเปลี่ยนที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ให้มีความยึดโยงกับประชาชนผู้ทรงอ านาจอธิปไตยผ่านการใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลซึ่ง
อยู่ในระดับสูงโดยเป็นการยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญไทยให้อยู่
ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้สถานะการจัดตั้งองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ที่มีขอบเขตอานาจตามรัฐธรรมนูญในการดาเนินภารกิจแห่งองค์กรในการพิทักษ์
รัฐธรรมนูญที่มีอยู่อย่างมากและกว้างขวางได้เป็นสถานะแห่งผลผลิตของการใช้อานาจในการจัดตั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญของไทยที่มีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักการอันสาคัญใน
การจัดองค์กรของรัฐเสรีประชาธิปไตยสากล โดยท้ายที่สุดจะส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่
ใช้อานาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและพิทักษ์หลักการสาคัญแห่งระบอบการปกครอง
ในฐานะองค์กรแห่งฉันทามติขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐมีหลักประกัน สถานะแห่งองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับจากกลไกของการจัดองค์กรระดับสูงของรัฐภายใต้ระบอบเสรีประชาธิปไตยสากลแท้จริง
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ตารางที่ 6.2 ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทย
ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในแต่ละฉบับ
ศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยแต่ละฉบับ
ศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540

ระดับความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ใน
ระดับกลาง

อานาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่สาคัญ

-วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและร่าง
ข้อบังคับการประชุมของสภาก่อนมีการประกาศใช้
-วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายภายหลัง
การประกาศใช้บังคับทั้งแบบนามธรรมและรูปธรรม
-วินิจฉัยเงื่อนไขการตราพระราชกาหนด
-วิ น ิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี ่ ย วกั บ อ านาจหน้ า ที ่ ข ององค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญ
-วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมือง
-วินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภาและ
รัฐมนตรี
-วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระท าใดๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
มีส่วนได้โดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
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ตารางที่ 6.2 ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทย
ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในแต่ละฉบับ (ต่อ)
ศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยแต่ละฉบับ
ศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550

ระดับความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ใน
ระดับกลางค่อนไปทาง
ระดับต่า

อานาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่สาคัญ

-วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและ
ร่างข้อบังคับการประชุมของสภาก่อนมีการประกาศใช้
-วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายภายหลัง
การประกาศใช้บังคับทั้งแบบนามธรรมและรูปธรรม
-วินิจฉัยเงื่อนไขการตราพระราชกาหนด
-วิ น ิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี ่ ย วกั บ อ านาจหน้ า ที ่ ข องรั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาล
-วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมือง
-วินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภาและ
รัฐมนตรี
-วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการเสนอ การแปร
ญั ต ติ หรื อ การกระท าใดๆของสมาชิ ก วุ ฒ ิ ส ภา หรื อ
คณะกรรมาธิการในเรื่องที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้โดยตรง
หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
-วิ น ิ จ ฉั ย หนั ง สื อ สนธิ ส ั ญ ญาว่ า หนั ง สื อ สนธิ ส ั ญ ญาใด
จะต้องได้รับความเห็นจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
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ตารางที่ 6.2 ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทย
ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในแต่ละฉบับ (ต่อ)
ศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศ
ไทยแต่ละฉบับ
ศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560

ระดับความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ในระดับ
ต่ำ

อานาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่สาคัญ

-วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
และร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม ของสภาก่ อ นมี ก าร
ประกาศใช้
-วิ น ิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมาย
ภายหลังการประกาศใช้บังคับทั้งแบบนามธรรมและ
รูปธรรม
-วินิจฉัยเงื่อนไขการตราพระราชกำหนด
-วิ น ิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี ่ ย วกั บ อำนาจหน้ า ที ่ ข องสภา
ผู ้ แ ทนราษฎร วุ ฒ ิ ส ภา รั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี และ
องค์กรอิสระ
-วิ น ิ จ ฉั ย คดี เ กี ่ ย วกั บ การควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของการใช้ ส ิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คลหรื อ
พรรคการเมือง
-วินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา
และรัฐมนตรี
-วินิจฉัยควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
-วิ น ิ จ ฉั ย คดี ค วามชอบด้ว ยกฎหมายของมติ และการ
ดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการ
จัดทำยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 6.2 ระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทย
ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในแต่ละฉบับ (ต่อ)
ศาลรัฐธรรมนูญตาม
ระดับความชอบธรรม
รัฐธรรมนูญของประเทศ ทางประชาธิปไตยของ
ไทยแต่ละฉบับ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญตาม
ความชอบธรรมทาง
รัฐธรรมนูญแห่ง
ประชาธิปไตยของศาล
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
รัฐธรรมนูญอยู่ในระดับต่ำ
2560

อานาจและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่สาคัญ

วินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาว่าหนังสือสนธิสัญญาใด
จะต้องได้รับความเห็นจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
-วินิจฉัยตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการ
เสนอ การแปรญั ต ติ ห รื อ การกระทำที ่ ม ี ผ ลทำให้
สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒ ิ ส ภา หรื อ
คณะกรรมาธิ ก ารมี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
งบประมาณรายจ่ายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยผล
การวิ น ิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี ท ี ่ บ ุ ค คล
ข้างต้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณรายจ่าย
สามารถส่งผลให้บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดสมาชิกภาพและ
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลผู้นั้น
-กำหนดมาตรฐานจริยธรรมขึ้นกับองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญเพื่อบังคับใช้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินและหัวหน้าหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ
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6.3.2 การแก้ไขและข้อเสนอแนะต่อปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
6.3.2.1 การแก้ ไ ขปั ญ หาความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในรั ฐ ต่ า งประเทศที ่ เ ป็ น รั ฐ เสรี
ประชาธิปไตยหรือในรัฐที่มีความปรารถนา (Desire) ที่จะแสดงภาพแทนแห่งรัฐของตนให้เห็นว่าเป็น
รัฐเสรีประชาธิปไตย เราจะพบว่าประเทศดังกล่าวเหล่านี้ย่อมมักจะมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่
ในฐานะขององค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ในระดับกลางขึ้นไปจนถึงในระดับสูง แตกต่างจากศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในระดับต่า
การที ่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่อยู่ในระดับต ่าสามารถแสดงให้เห็นถึงอ านาจในการจัดตั้งศาล
รัฐธรรมนูญที่ได้รับมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยตรงที่ไม่สะท้อนให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงกับความยินยอมของผู้ทรงอานาจอธิปไตยแห่งรัฐผ่านระบบกลไกของระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยแบบผู้แทน ปัญหาดังกล่าวทั้งหมดสืบเนื่องจากรูปแบบที่มาของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญร่วมกันขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลซึ่งอยู่ในระดับต่ากับองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญที่ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเลย ดังนั้น หากจะแก้ไข
ปัญหาว่าด้วยระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญก็ย่อมจะต้องมุ่งเป้าไปที่การ
แก้ไขที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยสามารถแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการได้มาขององค์กร
ที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เดิมให้มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน
แง่องค์กรและบุคคลที่สูงขึ้น หรือไม่ก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรที่มีอานาจในการคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเสียใหม่
1. การแก้ไขที่มาขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีอยู่
เดิมให้มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่
สูงขึ้น
โดยในกรณีของการแก้ไขปัญหาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญผ่านวิธีการแก้ไขที่มาและกระบวนการได้มาขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาล
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รัฐธรรมนูญนั้น สามารถดาเนินการได้ด้วยการแก้ไขที่มาและกระบวนการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาให้มี
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึง
เจตจ านงร่วมกันของประชาชนผู้ทรงอ านาจอธิปไตยผ่านกลไกการเลือกตั้งที่เป็นสิ่งที่หลอมรวม
เจตจานงของผู้คนจากระดับปัจเจกชนตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบผู้แทน การทาให้
สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจึงเป็นการทาให้วุฒิสภาในฐานะองค์กร
ของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญเป็นองค์กรแห่งรัฐระดับสูงที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่ขององค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูง และเมื่อวุฒิสภาเป็น
องค์ ก รที ่ ม ี ค วามชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยในแง่ อ งค์ ก รและบุ ค คลอยู ่ ใ นระดั บ สู ง ก็ จ ะท าให้
กระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ถูก
ดาเนินการโดยองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นนอกจากวุฒิสภาที่มีระดับ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม เนื่องจากวุฒิสภาเองก็
อยู่ในสถานะเป็นองค์กรของรัฐที่มีส่วนร่วมในการใช้อ านาจคัดเลือกในที่มาขององค์กรที่มีอ านาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นอยู่เหมือนกัน โดยอยู่ในสถานะขององค์กรที่มีอานาจร่วม
คัดเลือกองค์ประกอบแห่งองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง เช่น ที่มาของที่
ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด เป็นต้น และอยู่ในสถานะขององค์กรที่มีอ านาจร่วมคัดเลือก
องค์ ป ระกอบแห่ ง องค์ ก รที ่ ม ี อ านาจคั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยอ้ อ ม เช่ น ที ่ ม าของ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การทาให้วุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูงโดยการแก้ไขที่มาของวุฒิสภาในกรณีดังกล่าว
จึงสามารถน ามาซึ่งการยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ใน
ระดับกลางได้นั่นเอง
2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรที่มีอ านาจในการคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญขึ้นเสียใหม่
ส่วนในกรณีของการแก้ไขปัญหาระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ผ่ า นวิ ธ ี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นรู ป แบบขององค์ ก รที ่ ม ี อ านาจในการคั ด เลื อ กตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ เป็นกรณีก ารปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งปรากฏอยู่ในการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแบบเดิมให้
ไปอยู่ในรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแบบใหม่ที่ยึดตัวองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่
ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นสาคัญ โดยสามารถปรากฏอยู่ในรูปแบบที่มาของตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญแบบใหม่ อันได้แก่ รูปแบบที่มีวุฒิสภามีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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รู ป แบบที ่ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรมี อ านาจคั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และรู ป แบบที ่ ม ี ส ภา
ผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเป็นองค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รูปแบบที่มีวุฒิสภามีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสามารถปรากฏได้ใน
รูปแบบที่มีวุฒิสภาใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรฝ่ายตุลาการ รูปแบบที่ มี
วุ ฒ ิ ส ภาใช้ อ านาจคั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มกั บ คณะกรรมการสรรหาตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรพิเศษที่มีอ านาจร่วมคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ และ
รูปแบบที่ มีวุฒิสภาเป็นองค์กรเดียวที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนในกรณีของ
รูปแบบที่มีวุฒิสภาใช้อานาจคัดเลือกร่วมกับองค์กรฝ่ายตุลาการและคณะกรรมการสรรหาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นรูปแบบองค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในแบบเดิมที่ดารง
อยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถนามาเป็นวิธีการแก้ไขในกรณี
ดังกล่าวนี้ได้ อย่างไรก็ดี หากเรากลับมาพิจารณาที่มาของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เราจะพบว่าวุฒิ สภาตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวนั้นเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่ได้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและ
บุคคลแต่ประการใด โดยเมื่อองค์กรดังกล่าวได้ใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับ
องค์กรฝ่ายตุลาการหรือร่วมกับคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรที ่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับต่าอยูแ่ ล้ว ก็ยิ่งทาให้ความเป็นไป
ได้ของรูปแบบขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบใหม่ ดังกล่าวนี้เป็น
รูปแบบที่นามาซึ่ง การคงระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญไทยได้อยู่ใน
ระดับต่าดังเดิม หรือจะเป็นกรณีที่วุฒิสภาเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติองค์กรเดียวที่ใช้อานาจคัดเลื อก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ยิ่งท าให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรซึ่งปราศจากความชอบธรรมทาง
ประชาธิ ป ไตยของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อย่ า งสิ ้ น เชิ ง ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให้ ร ะดั บ ของความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยใช้รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยมี
รูปแบบขององค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนควบคู่ไปด้วย
รูปแบบที่มีสภาผู้แทนราษฎรมีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นรูปแบบ
ที่จะต้องมีสภาผู้แทนราษฎรใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยรูปแบบดังกล่าวสามารถ
ปรากฏอยู่ในรูปแบบที่ มีสภาผู้แทนราษฎรใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กร
ฝ่ า ยตุ ล าการ รู ป แบบที่ มี ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรใช้ อ านาจคั ด เลื อ กตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มกับ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญ และรูปแบบที่ มีสภาผู้แทนราษฎรใช้อานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียว ในกรณีของรูปแบบที่สภาผู้แทนราษฎรใช้อานาจคัดเลือก
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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรฝ่ายตุลาการนั้นเป็นการใช้อ านาจของสภาผู้แทนราษฎรใน
ฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูง
ร่วมกับที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดในฐานะองค์กรฝ่ายตุลา
การที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับต่า รูปแบบข้างต้นนามา
ซึ่งการยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิ ปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ ในขั้นต่าให้อยู่ในระดับกลาง
เฉกเช่นเดียวกับ รูปแบบที่สภาผู้แทนราษฎรใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับ
คณะกรรมการสรรหาตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ส ามารถท าให้ ย กระดั บ ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญในขั้นต่าให้อยู่ในระดับกลางได้เช่นกัน เนื่องจากคณะกรรมการสรร
หาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับสภา
ผู้แทนราษฎรก็เป็นองค์กรหนึ่งที่มีระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่ อยู่
ในระดับต่านั่นเอง กรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ให้ผลแตกต่างกั บกรณีของรูปแบบที่มีสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้
อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียวซึ่งกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้จะท าให้มีการ
ยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้น ให้อยู่ในระดับสูงได้ เนื่องจาก
สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นองค์กรเดียวที่มีอานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รูปแบบที่มีสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเป็นองค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ รูปแบบดังกล่าวนี้สามารถปรากฏได้ ในรูปแบบที่ มีสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเป็น
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรฝ่ายตุลาการ รูปแบบ
ที่สภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ร่ ว มกั บ องค์ ก รฝ่ า ยตุ ล าการและคณะกรรมการสรรหาตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ รู ป แบบที ่ ส ภา
ผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรูปแบบที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญเพียงเท่านั้น ในกรณีของรูปแบบที่สภา
ผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับ
องค์กรฝ่ายตุลาการเป็นรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญร่วมกันขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมดอันได้แก่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กร
ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูงและวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรที่
ปราศจากความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลกับองค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งประกอบ
ไปด้วยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดก็เป็นสององค์กรที่มีความชอบ
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ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่อยู่ในระดับต ่า รูปแบบดังกล่าวจึงน ามาซึ่งการ
ยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญขั้นต่าให้อยู่ในระดับกลาง
ส่วนในกรณีของรูปแบบที่มีสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่
ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรฝ่ายตุลาการและคณะกรรมการสรรหาตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบที่เพิ่มคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กร
พิเศษที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาร่วมกันใช้อานาจกับองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและ
องค์กรฝ่ายตุลาการ โดยคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น เป็นองค์กรที่มีความชอบ
ธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่อยู่ในระดับต ่าที่ใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์ กรและบุคคลที่อยู่ในระดับ
ต่าด้วยกันอย่างที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดและใช้อานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่
อยู่ในระดับสูงอย่างสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรที่ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กร
และบุคคลเลยอย่างวุฒิสภา รูปแบบดังกล่าวนามาซึ่งการยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
ของศาลรัฐธรรมนูญในขั้นต่าให้อยู่ในระดับกลาง ในขณะที่รูปแบบที่สภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเป็น
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญร่วมกับคณะกรรมการสรรหาตุลา
การศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ เ ป็ น รู ป แบบที ่ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรซึ ่ ง เป็ น องค์ ก รที ่ ม ี ค วามชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลอยู่ในระดับสูงกับวุฒิสภาที่เป็นองค์กรที่ไม่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับคณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและ
บุคคลอยู่ใ นระดับต ่าอันจะน ามาซึ่งการยกระดับให้ความชอบธรรมทางประชาธิ ปไตยของศาล
รัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นในขั้นต่าให้อยู่ในระดับกลาง ส่วนรูปแบบที่สภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเป็นองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพียงเท่านั้นก็เป็นรูปแบบที่มีองค์กรฝ่ายนิติ
บัญญัติใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียว โดยเป็นการใช้อานาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกันระหว่างองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและ
บุคคลอยู่ในระดับสูงอย่างสภาผู้แทนราษฎรกับองค์กรที่ไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลเลยอย่างวุฒิสภา โดยรูปแบบดังกล่าวน ามาซึ่งการยกระดับความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญไทยให้เพิ่มขึ้นในขั้นต่าให้อยู่ในระดับกลางเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม หากมีการแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนก็จะทาให้รูปแบบที่ มีสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเป็นองค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลา
การศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สามารถเป็น รู ปแบบที่ ย กระดั บความชอบธรรมทางประชาธิป ไตยของศาล
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รัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากองค์กรที่มีอ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบ
ดังกล่าวจะมีวุฒิสภาในฐานะองค์กรที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลในระดับสูงซึ่งต่างจากเดิม ที่องค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่ไม่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลเลย การแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาจะทา
ให้รูปแบบที่มีสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิ สภาเป็นองค์กรที่ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบไปด้วยองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่อยูใ่ นระดับสูงซึ่ง
ใช้อ านาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ถึงสององค์กรด้วยกัน อีกทั้ง ยังมีผลท าให้ เกิดการ
ยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิป ไตยในแง่องค์กรและบุคคลขององค์กรฝ่ายตุลาการและ
คณะกรรมการสรรหาตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี ข องรู ป แบบที ่ ม ี อ งค์ ก รตุ ล าการและ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการใช้อานาจคัดเลือกร่วมกับ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอีกด้วย เนื่องจากวุฒิสภายังเป็ นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือก
บุคคลในกระบวนการได้มาขององค์กรดังกล่าวข้างต้นทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเอง
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ตารางที่ 6.3 ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขปั ญ หาความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาล
รัฐธรรมนูญไทยโดยการแก้ไขที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วิธีการแก้ไขกับที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

รูปแบบขององค์กรที่ใช้อำนาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การแก้ไขที่มา
ขององค์กรที่มี
อำนาจคัดเลือก
ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ

ระดับความชอบ
ธรรมทาง
ประชาธิปไตย
ของศาล
รัฐธรรมนูญที่พึง
จะได้ในขั้นต่ำ
ระดับกลาง

การแก้ไขที่มาขององค์กร
ที่มีอำนาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญที่มี
อยู่เดิมให้มีระดับ
ความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยในแง่
องค์กรและบุคคลที่สูงขึ้น

รูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ซึง่ มาจากการใช้อำนาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา ร่วมกับที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ศาล
ของศาลปกครองสูงสุด และ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ

วุฒิสภามาจาก
การเลือกตั้ง
โดยตรงของ
ประชาชน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ขององค์กรที่มีอำนาจใน
การคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญขึ้นเสียใหม่

รูปแบบที่มี
วุฒิสภามี
อำนาจ
คัดเลือกตุลา
การศาล
รัฐธรรมนูญ

รูปแบบที่วุฒิสภาใช้
อำนาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับ
องค์กรฝ่ายตุลาการ

วุฒิสภามาจาก
การเลือกตั้ง
โดยตรงของ
ประชาชน

ระดับกลาง

รูปแบบที่วุฒิสภาใช้
อำนาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับ
คณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภามาจาก
การเลือกตั้ง
โดยตรงของ
ประชาชน

ระดับกลาง
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ตารางที่ 6.3 ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขปั ญ หาความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาล
รัฐธรรมนูญไทยโดยการแก้ไขที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ต่อ)
วิธีการแก้ไขกับที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

รูปแบบขององค์กรที่ใช้อำนาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ขององค์กรที่มีอำนาจใน
การคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญขึ้นเสียใหม่

รูปแบบที่วุฒิสภาเป็น
องค์กรเดียวที่มีอำนาจ
คัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
รูปแบบที่สภา รูปแบบที่สภา
ผู้แทนราษฎร ผู้แทนราษฎรใช้อำนาจ
มีอำนาจ
คัดเลือกตุลาการศาล
คัดเลือกตุลา รัฐธรรมนูญร่วมกับ
การศาล
องค์กรฝ่ายตุลาการ
รัฐธรรมนูญ รูปแบบที่สภา
ผู้แทนราษฎรใช้อำนาจ
คัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญร่วมกับ
คณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
รูปแบบที่สภา
ผู้แทนราษฎรใช้อำนาจ
คัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญเพียง
องค์กรเดียว

การแก้ไขที่มา
ขององค์กรที่มี
อำนาจคัดเลือก
ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
วุฒิภาสามาจาก
การเลือกตั้ง
โดยตรงของ
ประชาชน
-

ระดับความชอบ
ธรรมทาง
ประชาธิปไตย
ของศาล
รัฐธรรมนูญที่พึง
จะได้ในขั้นต่ำ
ระดับสูง

ระดับกลาง

-

ระดับกลาง

-

ระดับสูง
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ตารางที่ 6.3 ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขปั ญ หาความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาล
รัฐธรรมนูญไทยโดยการแก้ไขที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ต่อ)
วิธีการแก้ไขกับที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

รูปแบบขององค์กรที่ใช้อำนาจคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ขององค์กรที่มีอำนาจใน
การคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญขึ้นเสียใหม่

รูปแบบที่มี
สภา
ผู้แทนราษฎร
กับวุฒิสภาเป็น
องค์กรที่ใช้
อำนาจ
คัดเลือกตุลา
การศาล
รัฐธรรมนูญ

รูปแบบที่สภา
ผู้แทนราษฎรกับ
วุฒิสภาเป็นองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้
อำนาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมกับองค์กรฝ่าย
ตุลาการ
รูปแบบที่สภา
ผู้แทนราษฎรกับ
วุฒิสภาเป็นองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้
อำนาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมกับองค์กรฝ่าย
ตุลาการและ
คณะกรรมการสรรหา
ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ

การแก้ไขที่มา
ขององค์กรที่มี
อำนาจคัดเลือก
ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
-

ระดับความชอบ
ธรรมทาง
ประชาธิปไตย
ของศาล
รัฐธรรมนูญที่พึง
จะได้ในขั้นต่ำ
ระดับกลาง

-

ระดับกลาง
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ตารางที่ 6.3 ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขปั ญ หาความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาล
รัฐธรรมนูญไทยโดยการแก้ไขที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ต่อ)
วิธีการแก้ไขกับที่มา
ของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
การปรับเปลี่ยน
รูปแบบขององค์กรที่
มีอำนาจในการ
คัดเลือกตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้น
เสียใหม่

รูปแบบขององค์กรที่ใช้อำนาจ
คัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การแก้ไขที่มาของ ระดับความชอบธรรม
องค์กรที่มีอำนาจ ทางประชาธิปไตยของ
คัดเลือกตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญที่พึงจะ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ในขั้นต่ำ
ระดับกลาง

รูปแบบที่สภา
ผู้แทนราษฎรกับ
วุฒิสภาเป็นองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้
อำนาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมกับ
คณะกรรมการสรร
หาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ
รูปแบบที่สภา
ผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาเป็นองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้
อำนาจคัดเลือกตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ
เพียงเท่านั้น

ระดับกลาง
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6.3.2.2 สภาผู้แทนราษฎรในฐานะองค์กรผู้ใช้อานาจคัดเลือกตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ ทางออกของปั ญ หาความชอบธรรมทางประชาธิ ป ไตยของศาล
รัฐธรรมนูญไทย
จากที ่ ไ ด้ ม ี ก ารกล่ า วถึ ง ทางเลื อ กของการแก้ ไ ขปั ญ หาความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหัวข้อก่อน
หน้านี้มาแล้ว เราจะพบว่าการแก้ไขปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถด าเนินการโดยการแก้ไขที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน แต่
รูปแบบการแก้ไขที่น่าสนใจและควรที่จะเกิดขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญของไทยมากที่สุดเพื่อยกระดั บ
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญไทยให้อยู่ในระดับที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความสอดคล้องระหว่างการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญต่อหลักประชาธิปไตยตามครรลองของ
ระบอบการปกครองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยก็คือการแก้ไขที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยการ
เปลี่ยนรูปแบบขององค์กรที่มีอ านาจในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเสียใหม่ ให้อยู่ใน
รูปแบบที่มีสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดย
มิได้มีวุฒิสภาเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมด้วย
ด้วยเหตุผลที่สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรระดับสูงแห่งรัฐองค์กรหลักที่ใช้อานาจ
ทางนิติบัญญัติดังที่มีการกล่าวถึงสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) ว่าเป็นองค์กรแห่ง
ผลผลิตของการจัดตั้งหลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนในระบอบการปกครองแห่งรัฐเสรี
ประชาธิปไตยที่ยืนยันหลักการปกครองของรัฐสมัยใหม่ว่าจะต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชนผู้ทรง
อานาจอธิปไตยผ่านระบบการจัดองค์กรของรัฐตามหลักประชาธิปไตยแบบผู้แทน 37 ในขณะที่วุฒิสภา
(Senate) เป็นองค์กรแห่งผลผลิตของการจัดตั้งหลักสหพันธรัฐในรัฐที่มีรูปแบบแห่งรัฐซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ของสหพันธรัฐ38 และในกรณีของรัฐที่ใช้รูปแบบของรัฐเดี่ยววุฒิสภาก็สามารถเป็นองค์กรซึ่งถูกจัดตั้ง
ให้เป็นผู้แทนของกลุ่มขุนนางศักดินา ผู้แทนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ หรือผู้แทนของกลุ่มผู้
มีสติปัญญาและความรู้ซึ่งเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่อยู่ตรงกันข้ามกับผู้แทนของคนหมู่มาก39 แล้วแต่
อุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังของการจัดตั้งวุฒิสภาของรัฐแต่ละรัฐ อย่างไรก็ดี การดารงอยู่ของวุฒิสภาไม่

37

อเล็กซิส เดอ ท็อกเกอวิลล์, ประชาธิปไตยในอเมริกา (วิภาวรรณ ตุวยานนท์ ผู้แปล, มูลนิธิ
โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 2522) 99,139.
38 เพิ่งอ้าง 139.
39 ไพโรจน์ ชัยนาม, สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของต่างประเทศกับระบอบการปกครอง
ของไทย (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2515) 289.

Ref. code: 25646101032073EKZ
25646101032073MQB

254
ว่าจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือไม่ย่อมเป็นการดารงอยู่ขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
ที่เป็นสภาที่สองซึ่งเป็นสภาที่คอยทักท้วงยึดหน่วงการใช้อานาจนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรที่อาจ
พิจารณาใช้อานาจของตนอย่างไม่ถี่ถ้วนและรอบคอบเท่าที่ควร40 ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึง
เป็นการยืนยันให้เห็นว่า สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรซึ่งมีสถานะเป็นสภาหลักที่มีความสาคัญต่อการ
ใช้อ านาจทางนิติบัญญัติเสมือนเป็นภาพแทนของผลผลิตทางความคิดของประชาชนผู้ทรงอ านาจ
อธิปไตยมากที่สุดภายใต้การจัดโครงสร้างองค์กรระดับสูงแห่งรัฐตามหลักประชาธิปไตยแบบผู้แทน
ของรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่41
หากพิ จ ารณาถึ ง ที ่ ม าของสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยแล้ว เราก็จะพบว่าที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อม
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน ย่อมมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตจานวน 350 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 150 คน42 หรือหาก
พิจารณาตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.
2564 ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในประเด็นของที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการคานวณ
คะแนนในการเลื อ กตั ้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนแบบบั ญ ชี ร ายชื ่ อ โดยมี ก ารก าหนดที ่ ม าของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียใหม่ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวน 500 คน มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตจานวน 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจานวน 100 คน43 ปัจจัยดังที่
กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นองค์กรระดับสูงแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่องค์กรและบุคคลที่สูงที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรระดับสูงแห่งรัฐองค์กรอื่น ในขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรก็ยังเป็น
องค์กรหลักซึ่งใช้อานาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นอานาจสูงสุดแห่งการปกครองแห่งรัฐแทนประชาชนผู้ทรง
อานาจอธิปไตยตามหลักการเบื้องหลังของการจัดตั้งองค์กรแห่งรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ เงื่อนไขดังกล่าวทา
ให้สภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นองค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่สูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับองค์กรระดับสูงตามรัฐธรรมนูญอื่นๆที่ไม่ใช่เพียงแต่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยใน แง่
องค์กรและบุคคลเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในแง่สถาบันและ

40

เพิ่งอ้าง 258-259.
41 เพิ่งอ้าง 259.
42 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 83.
43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 มาตรา
83.
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ภารกิจและในแง่เนื้อหาอีกด้วย สภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นองค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่มีความเหมาะสม
ที่สุดที่จะเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีอานาจคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จากที่ได้ทราบเกี่ยวกับสถานะของศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญได้เป็น
องค์กรระดับสูงแห่งรัฐที่เป็นองค์กรแห่งฉันทามติขององค์กรตัวแทนแห่งรัฐที่มีอานาจตามรัฐธรรมนูญ
ในการพิทักษ์ระบอบการปกครองผ่านอานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
แห่งระบอบการปกครองของประเทศไทย โดยเมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอานาจของศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เราก็จะพบว่าศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวนั้นได้มีขอบเขตอ านาจที่กว้างขวางเป็นอย่างมากในลักษณะที่ท าให้ศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้สามารถเข้าไปก้าวก่ายและควบคุมการใช้อ านาจ
ขององค์กรระดับสูงของรัฐองค์กรอื่นๆ รวมไปถึงการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในบางกรณีด้วย
ขอบเขตแห่งอ านาจที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอยู่ผ่านการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามเงื่อนไขที่
กฎหมายได้มีการกาหนดไว้อย่างแจ้งชั ด ด้วยเหตุผลของการมีอยู่ของสถานะของศาลรัฐธรรมนูญที่
จะต้องเป็นองค์กรแห่งฉันทามติขององค์กรระดับสูงแห่งรัฐ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในการใช้
อานาจนิติบัญญัติในทางปฏิเสธแทนประชาชนผู้ทรงอานาจอธิปไตยและเหตุผลของการมีขอบเขตแห่ง
อานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่กว้างขวางตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 จึงทาให้ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
จะต้องมาจากการใช้อานาจคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎรในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่ใช้อานาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากการมีที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาจากการใช้อ านาจคัดเลือกจากสภาผู้แทนราษฎร ย่อมทาให้สถานะองค์กรฉันทามติแห่งองค์กร
ระดับสูงที่ใช้อานาจแทนผู้ทรงอานาจอธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญได้ถูกทาให้มีความชัดเจนโดยการ
สถาปนาองค์กรตัวแทนของประชาชนโดยแท้ที่ใช้อานาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นอานาจสูงสุดแห่งระบอบ
การปกครองแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยเป็นองค์กรที่มีอานาจคัดเลื อกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในนาม
ของประชาชนผู้ทรงอ านาจอธิปไตยโดยตรง โดยสภาผู้แทนราษฎรสามารถด าเนินการใช้อ านาจ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรแห่งรัฐองค์กรอื่น เช่น องค์กรฝ่ายตุลาการอันประกอบ
ไปด้วย ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุด หรื ออาจจะรวมไปถึงการใช้
อานาจร่วมคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรตัวแทนขององค์กรระดับสูงของรัฐอื่นๆ
อย่างคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ เพื่อสร้างฉันทามติขององค์กรระดับสูงของรัฐ
ที่ใช้อานาจคัดเลือกตัวแทนจากองค์กรของตนเองเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นตุ ลาการศาลรัฐธรรมนูญให้
สอดคล้องตามครรลองของทฤษฎีว่าด้วยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยตามที่ รฐั เสรี
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ประชาธิปไตยในหลายๆรัฐได้ สร้างสถานะแห่งองค์กรฉันทามติระหว่างองค์กรระดับสูงของศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ม ี ค วามชั ด เจนเป็ น อย่ า งมาก และการมี ท ี ่ ม าของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาจากการใช้อานาจคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎรยังเป็นการทาให้มี
การยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ให้มีระดับที่สูงขึ้น โดยหากศาลรัฐธรรมนูญไทยดังกล่าวมีที่มาของตุลาการศ าล
รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ ่ ง มี ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรเป็ น องค์ ก รฝ่ า ยนิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ ท ี ่ม ี อ านาจคั ด เลื อ กตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรฝ่ายตุลาการ หรือ/และองค์กรตัวแทนขององค์กรระดับสูงของรัฐองค์กรอื่น
รูปแบบดังกล่าวก็สามารถยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญไทยได้ โดย
การยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมทาให้มีแนวโน้ม ที่จะ
เกิดความเหมาะสมในเงื่อนไขเชิงหลักการของการมีขอบเขตอานาจที่กว้างขวางของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่จะต้องถูกดาเนินการโดยศาลรัฐธรรมนูญที่มี
ความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่สูงขึ้นจากเดิมที่แทบจะไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของ
ศาลรัฐธรรมนูญอยู่เลย
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้มีที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญโดยสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นวิธีแก้ไขปัญหาว่าด้วยความชอบธรรมทางประชาธิปไตยชอง
ศาลรัฐธรรมนูญไทยที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยสามารถปรากฏอยู่ในรูปของการเปลี่ยนรูปแบบ
ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ไปอยู่ในรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการใช้
อ านาจคั ด เลื อ กของสภาผู ้ แ ทนราษฎรร่ ว มกั บ องค์ ก รตุ ล าการ, รู ป แบบที ่ ม าของตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญที่มาจากการใช้อานาจคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับองค์กรตุลาการและองค์กร
ตัวแทนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และรูปแบบที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการใช้
อานาจคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับตัวแทนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น โดยทั้งหมด
นี้ก็เพื่อยกระดับความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญไทยให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจน
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องของการจัดองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญต่อหลักประชาธิปไตย
อันเป็นหลักการสาคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่นั่นเอง
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บรรณานุกรม
หนังสือ
ภาษาไทย
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 2, สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช 2526).
ธเนศ วงศ์ยานาวา, ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม(การครอบงา) (พิมพ์ครั้งที่ 2, สานักพิมพ์
สมมติ 2559).
ธีระ สุธีวรางกูร, ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน (โครงการตาราและ
เอกสารประกอบการสอน นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563).
นอร์แบร์โต บ็อบบิโอ, เสรีนิยมกับประชาธิปไตย (เกษียร เตชะพีระ ผู้แปล, โครงการจัดพิมพ์คบไฟ
2558).
นั น ทวั ฒ น์ บรมานั น ท์ , ‘ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เปรีย บเทีย บ’ (รายงานการวิจ ัย ฉบับ สมบู รณ์ เ สนอต่อ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2548).
นิยม รัฐอมฤต, การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า 2552).
บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2, สานักพิมพ์วิญญูชน 2560).
–– แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมือง (สานักพิมพ์วิญญูชน 2563).
–– หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักพิมพ์วิญญูชน
2552).
บุ ญ ศรี มี ว งศ์ อ ุ โ ฆษ, กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ (โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549).
เบอร์นาร์ด คริก, ประชาธิปไตย: ความรู้ฉบับพกพา (อธิป จิตตฤกษ์ ผู้แปล, สานักพิมพ์ openworlds
2557).
ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา (พิมพ์ครั้งที่ 8, สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550).
ปัญญา อุดชาชน, ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่ (สานักพิมพ์วิญญูชน 2562).
ปิยบุตร แสงกนกกุล, รัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อานาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน
(สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน 2559).
–– ศาลรัฐประหาร ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร (สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน 2560).
ไพโรจน์ ชัยนาม, สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของต่างประเทศกับระบอบการปกครองของไทย
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2515).
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โภคิน พลกุล, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 6, สานักพิมพ์นิติธรรม 2551).
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ‘อานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
การกระท าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช 2560 มาตรา 213 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561’
(รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2563).
ลิขิต ธีรเวคิน , ความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมื อง และธรรมแห่งอ านาจ
(สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556).
–– วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2, สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533).
ลิวอิส เอ. โคเซอร์ , แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์ (อังกาบ กอศรีพร ผู้แปล,
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537).
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ‘การเปลี่ยนแปลงแนวคาวินิจฉัยและผลผูกพันของคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศึกษากรณีศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและศาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี’ (รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2550).
–– ‘รั ฐ ธรรมนู ญ บิ ส มาร์ ค ’ (รายงานการวิ จ ั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ เ สนอ ต่ อ คณะนิ ต ิ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563).
–– ‘วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีของศาลต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย’
(รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2550).
–– คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักพิมพ์อ่านกฎหมาย 2564).
–– ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (สานักพิมพ์อ่านกฎหมาย 2561).
ศุภชัย ศุภผล, จอห์น รอลส์ : ว่าด้วยทฤษฎีความยุติธรรมและชีวิตของจอห์น รอลส์ (ส านักพิมพ์
victory 2558).
–– ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2561).
สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ, ‘การเมืองเชิงตุลาการและศาลรัฐธรรมนูญ’ (รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2561).
สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 12, สานักพิมพ์วิญญูชน 2560).
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู ้ แ ทนราษฎร, ความมุ ่ ง หมายและค าอธิ บ ายประกอบรายมาตราของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (สานักการพิมพ์ สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 2562).
–– สรุปประเด็น ความเห็น และความเห็นแย้งในการพิจารณาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เล่ม
ที่ 2, ฝ่ายงานตุลาการรัฐธรรมนูญ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2541).
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สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย (สานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 2560).
–– จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับปฐมฤกษ์ (สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2551).
สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, คาและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ (มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
2557).
สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์, ทฤษฎีบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย ของ ฮันส์ เคลเซ่น (สานักพิมพ์วิญญูชน 2562).
หยุด แสงอุทัย, คาอธิบายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2475-95 (สานักพิมพ์ชูสิน 2495).
–– หลักกฎหมายทั่วไป คาอธิบายโดยสังเขปของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรและกฎหมาย
เลือกตั้งทั่วไป (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2506) 90-93.
อเล็กซิส เดอ ท็อกเกอวิลล์ , ประชาธิปไตยในอเมริกา (วิภาวรรณ ตุวยานนท์ ผู้แปล, มูลนิธิโครงการ
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