
 
บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ตลอดช่วงเวลากว่า 73 ปีดังกล่าวกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหลากหลายประการ ซ่ึงล้วนส่งผลให้ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยไม่อาจพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และเต็มที่นัก เช่น ปัญหาการถูกแทรกแซง
และครอบง าจากอ านาจฝ่ายทหารทั้งในลักษณะของการใช้ก าลังก่อการปฏิวัติรัฐประหารเพื่อยึด
อ านาจแล้วปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการอ านาจนิยม และการใช้อ านาจกดดันฝ่ายการเมือง 
หรือพรรคการเมืองเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ที่ฝ่ายตนต้องการ อีกทั้งด้วยปัญหาวัฒนธรรมทาง
การเมือง (Political culture) ที่ยังคงลักษณะของระบบอุปถัมภ์ (Patron-client) อยู่ จึงส่งผลให้ระบบ  
การเมืองไทยเน้นที่ตัวบุคคล หรือผู้น าทางการเมือง (Elite) มากกว่าการเสริมสร้างกระบวนการแบบ
ประชาธิปไตยที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น และยังส่งผลต่อเนื่องท า
ให้เกิดปัญหาการซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง และปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองตามมาอีก
ด้วย นอกจากนี้ตลอดช่วงของพัฒนาการทางการเมืองไทยดังกล่าว มีหลายยุคสมัยท่ีกระบวนการ
แบบประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักลง เพราะการปกครองด้วยระบอบเผด็จการอ านาจนิยมของทหาร 
ซ่ึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนต้องและมีหลายครั้งที่ประชาชนต้องลุกขึ้นต่อสู้ท้าทายอ านาจเผด็จ
การเหล่านั้นเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอันพึงมี เหตุการณ์ก็มักส้ินสุดลงด้วยการสูญเสียทั้งเลือดเนื้อ
และชีวิตในเหตุการณ์รุนแรง 
 ในกระบวนการทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ พรรคการเมือง  (Political party) พรรคการเมืองเกิดจากกลุ่มบุคคลใน
สังคมท่ีมารวมกันโดยสมัครใจ อิสระ และมีอุดมการณ์ที่จะสร้างเจตนารมณ์ทางการเมือง และท า
กิจกรรมทางการเมืองแก่สาธารณะชนให้เป็นไปในทิศทางท่ีเห็นเหมาะสมเพื่อก่อประโยชน์แก่
สังคมและประชาชน และต้องการส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปมีบทบาท เป็นสมาชิกสภา  
ผู้แทนราษฎร เพื่อให้ได้มาซ่ึงอ านาจรัฐในการสร้างนโยบายและท ากิจกรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย และบริหารราชการ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติประกอบ 
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 มาตรา 4 (1) ได้บัญญัตินิยามพรรคการเมืองไทยไว้ว่า 
พรรคการเมือง หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง  โดยได้รับการจดแจ้ง
การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประชาชนตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดย
มุ่งที่จะส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และมีการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองอ่ืนอย่างต่อเนื่อง  และตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2 550 มาตรา 65 ได้
บัญญัติรับรองถึงสิทธิทางการเมืองไว้ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อด าเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ” และวรรคสอง บัญญัติว่า  “การจัดองค์กรภายใน การ
ด าเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” ย่อมแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมือง
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการท างานในระบบรัฐสภาหรือการเมืองในระบบประชาธิปไตย แบบมี
ผู้แทน  
 เนื่องจากสภาพสังคมประกอบด้วยคนจ านวนมากและประชาชนทุกคนไม่อาจเข้าไปมี
ส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมทางการเมืองได้ พรรคการเมืองจึงมีบทบาทและหน้าที่ในการเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน โดยน าความต้องการ ความจ าเป็นของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบาย
และด าเนินการทางการเมืองตามแนวนโยบายนั้น จึงถือได้ว่าพรรคการเมืองถือเป็นกลไกหรือเป็น
เครื่องมือทางการเมืองท่ีส าคัญอันจะช่วยขับเคล่ือนให้ระบบการเมืองสามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเป็นเสมือนกระจกที่สามารถสะท้อนภาพความ
ต้องการอันหลากหลายของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นช่องทางอันหนึ่งที่ท า
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ ( Public policy) และการน า
นโยบายสาธารณะนั้นไปปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้เองความเข้มแข็งของพรรคการเมืองจึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  
 พรรคการเมือง ด าเนินนโยบายโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง เมื่อได้
ด าเนินการ ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองใน
ทะเบียนพรรคการเมืองและให้ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ย่อมเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมาย มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และมติของท่ีประชุมใหญ่
ของพรรคการเมือง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศ
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และประชาชน และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง ในกรณีที่พรรคการเมืองและ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองด าเนินการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ .ศ.2550 หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ย่อมถูกลงโทษทาง
การเมืองได้  
 พรรคการเมืองมีเจตนารมณ์ที่ต้องด าเนินไปตามครรลองของกฎหมายรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ และยังเป็นกฎหมายที่ก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ 
ของรัฐ ศาลรัฐธรรมนูญ จึงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญซ่ึงใช้อ านาจตุลาการที่มีความส าคัญยิ่ง
องค์กรหนึ่ง เนื่องจากรัฐธรรมนูญก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่ท้ังในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลมิให้ถูกละเมิดจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การแก้ไข
ปัญหาและการจัดระบบความสัมพันธ์ในการใช้อ านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญระหว่าง
กัน ตลอดจนมีหน้าที่ส าคัญในการรักษาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา - 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองและรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ศาล
รัฐธรรมนูญเป็นองค์กรใหม่ท่ีเกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้หลายฉบับได้ก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไว้โดยองค์กรดังกล่าวคือ  “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ”   
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  2489 และจากนั้นเป็นต้นมา  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ได้มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับอ่ืน  ๆ อีก 6 ฉบับ คือ ฉบับปี  พ.ศ.2492 ฉบับปี  พ.ศ.2495 ฉบับปี  พ.ศ.2511 ฉบับปี  พ.ศ.2517 
ฉบับป ีพ.ศ.2521 และฉบับปี พ.ศ.2534 (นันทวัฒน์ บรมานันท,์ 2548, หน้า 13)  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา- 
จักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 300 ก าหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญและข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย พ.ศ. 2550 รวมท้ังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ เพื่อท าหน้าที่เป็นกลไกส าคัญในการปฎิรูปการเมืองการ
ปกครอง โดยมีบทบาทและภารกิจส าคัญในการควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญในฐานะผู้
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ควบคู่ไปกับการรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีทางการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เนื่องจากเล็งเห็นว่าพรรคการเมืองเป็นส่วนประกอบส าคัญในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.2 550 ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่ในการ
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วินิจฉัยคดีทางการเมืองและตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
พรรคการเมืองประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยประการส าคัญคือ  
 1. อ านาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยคดีในกรณีที่บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพ 
เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
หรือเพื่อให้ได้มาซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 68 และมาตรา 237 
 2. อ านาจหน้าในการวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือพรรคการเมือง 
กระท าการขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ระเบียบข้อบังคับ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึง
การใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของบุคคลหรือพรรคการเมืองใด จะต้องเป็นไปตามวิถีทาง
ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดใช้สิทธิและเสรีภาพไม่เป็น  
ไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.2550  
 มาตรา 94 (1) โดยกระท าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา - 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือกระท าการตามท่ีรัฐธรรมนูญให้
ถือว่าเป็นการกระท าเพื่อให้ได้มาซ่ึงอ านาจโดยวิธีการดังกล่าว  
 มาตรา 94 (2) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงวุฒิสภา หรือระเบียบประกาศของ
คณะกรรมการ การเลือกตั้ง ซ่ึงมีผลท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
 มาตรา 94 (3) กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ  
 มาตรา  94 (4) กระท าการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอก
ราชอาณาจักรหรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 มาตรา 94 (5) พรรคการเมืองรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้าเป็นสมาชิกหรือด ารง
ต าแหน่งใด  ๆ ในพรรคการเมือง หรือยอมให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของพรรค
การเมือง หรือ พรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  ช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
หรือผู้เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการสรรหาเป็นสมาชิก
วุฒิสภา  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือพรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค
การเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ โดยรู้หรือควรจะรู้
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ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งท่ีมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือพรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาค จากผู้ใดเพื่อกระท าการหรือ
สนับสนุนการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักรราชบัลลังก์  เศรษฐกิจ
ของประเทศ  หรือราชการแผ่นดิน  หรือกระท าการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือกระท าการอันเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ หรือ พรรคการเมืองรับบริจาคเพื่อด าเนินกิจการของพรรคการเมืองต้องห้ามตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือ พรรคการเมืองหรือผู้ใดสมคบ  รู้เห็นเป็นใจ  หรือสนับสนุนให้บุคคลใด
ด าเนินการใด เพื่อให้บุคคลอ่ืนหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลงเชื่อหรือเข้าใจว่าพรรคการเมือง
อ่ืนหรือบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยปราศจากมูลความ
จริง หรือ กล่ันแกล้งพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง  
หรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองโดยปราศจากมูลความจริง  
 ศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมมีอ านาจวินิจฉัยตามข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณา
และการท าค าวินิจฉัย พ.ศ.2550 ข้อ 17  (2), (17)  และ  (20) โดยก าหนดให้พรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ซ่ึงกระท าการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 68 มาตรา 237 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 
มาตรา 94 (1) ถึง ( 5) อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญมีค าส่ังยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองท่ีถูกยุบ ในขณะกระท าความผิดเป็น
ระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าส่ังดังกล่าว และมีผลให้ค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญเป็นที่สุดและเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอ่ืนของรัฐ  
 ดังนั้น ในคดีซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญท าการพิจารณาไต่สวนและมีค าวินิจฉัยยุบพรรคการ  
เมือง (ผู้ถูกร้อง) ซ่ึงนายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งต่ออัยการสูงสุด (ผู้ร้อง) พร้อมด้วยหลักฐานให้
ยื่นค าร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าส่ังยุบพรรคการเมือง และ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ในกรณีที่หากเกิดการด าเนินกระบวน
พิจารณา การไต่สวน หรือการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
เช่นอาจเกิดจากการใช้อ านาจบางประการของผู้มีอิทธิพลทางการเมือง หรือถูกกล่ันแกล้งใส่ร้าย
และถูกปรักปร าด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกร้อง อันสืบเนื่องมาจาก สาเหตุทางการเมือง การถูก
แทรกแซงและครอบง าในลักษณะของการใช้ก าลังก่อการปฏิวัติรัฐประหาร  ตลอดจนสาเหตุอ่ืน ๆ 
เป็นต้น กล่าวหาว่ากระท าความผิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.2 550 เพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อให้ได้มาซ่ึง
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อ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญ ทั้ง ๆ ท่ีมิได้มีมูลความจริงแต่ด้วยเหตุจากพยานหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ พยานบุคคล 
พยานวัตถุ หรือพยานเอกสารบกพร่อง ขาดความถูกต้อง เช่นอาจเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือเท็จ 
ซ่ึงศาลก็จ าต้องลงโทษตามหลักฐานเท่าท่ีปรากฏอยู่ในส านวน เป็นเหตุให้พรรคการเมืองและ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องถูกลงโทษทางการเมืองโดยถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง ซ่ึงค าวินิจฉัยหรือค าส่ังของศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็นที่สุดและเป็นเด็ดขาด ไม่อาจโต้แย้ง
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรนูญที่เสร็จเด็ดขาดไปแล้วน ากลับมาพิจารณาใหม่ให้เปล่ียนแปลงได้ ย่อม
ก่อให้เกิดผลที่ไม่ควรจะเป็นและความไม่ยุติธรรมขึ้นในระบบกระบวนการยุติธรรม  
 หลักในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงมีแนวความคิดว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดในกระบวน การ
ยุติธรรมทางกฎหมายอันเป็นเหตุให้บุคคลใดได้รับความเสียหาย รัฐจ าต้องหาทางเยียวยาความ
เสียหายดังกล่าว ซ่ึงเมื่อเกิดการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ีผิดพลาด ยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ท่ี
ถูกด าเนินคดีเอง หรือต่อทายาทของผู้ถูกด าเนินคดี ซ่ึงถ้ากระบวนการยุติธรรมมีการตรวจสอบ มี
การถ่วงดุลที่ถูกต้อง มีความละเอียดรอบคอบรัดกุม  ให้โอกาสผู้กระท าความผิดจะไม่ท าให้บุคคล
ดังกล่าวตกอยู่ในสภาพท่ีขาดอิสรภาพ ได้รับความเสียหายดังเช่น คดีอาญา โดยรัฐจึงได้มีพระราช - 
บัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2526 ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นทางแก้ไขกระบวนพิจารณาความอาญาท่ีไม่สมบูรณ์ อันเป็นเหตุให้ผู้
บริสุทธ์ิต้องได้รับโทษในเม่ือเขามิได้เป็นผู้กระท าความผิดที่แท้จริง โดยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องของการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ไว้ว่า เมื่อมีพยานหลักฐานใหม่อัน
จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลดังกล่าวมิได้กระท าความผิดก็สามารถท าการรื้อฟื้นคดีได้ 
 ดังนั้น ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีว่า พรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมือง กระท าการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยมาตรา 68 มาตรา 237 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการ 
เมือง พ.ศ.2550 มาตรา 94 (1) ถึง (5) คือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึง
มิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ  และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
และมีค าส่ังให้ยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการ  
บริหารพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะกระท าความผิดเป็นระยะเวลาห้าปี  อันมีลักษณะเป็นข้อ
กล่าวหาท่ีร้ายแรง และมีผลให้ได้รับโทษอันมีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิตัดสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทยเพื่อตอบโต้แก้แค้น และตอบแทนต่อการกระท าความผิดอันเป็น
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ภยันตรายต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และยังอาจ
ได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาความผิดต่อความมั่งคงของรัฐมาตรา 113 และความผิด
ฐานก่อการร้ายมาตรา 135/ 1 ,135/ 2 
 เมื่อภายหลังพรรคการเมืองซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญมีค าส่ังยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิการ
เลือกตั้ง มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าพยานบุคคลซ่ึงศาลได้อาศัยเป็นหลักในการท าค าวินิจฉัยหรือหรือ
ค าส่ังได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในภายหลังแสดงว่าค าเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง
ตรงกับข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ซ่ึงได้อาศัยเป็นหลักในการวินิจฉัยหรือค าส่ังได้มีค า
พิพากษาอันถึงท่ีสุด แสดงว่าเป็นพยานหลักฐานเท็จหรือปลอม ไม่ถูกต้องตรงกับความจริง หรือมี
พยานหลักฐานใหม่อันชัดแจ้งและส าคัญแก่คดีซ่ึงถ้าได้น ามาสืบในคดีซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยเป็นที่สุดและเด็ดขาดแล้วนั้น จะแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรค
การเมืองไม่ได้กระท าความผิดตามท่ีถูกร้อง โดยพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรค
การเมืองไม่สามารถ รื้อฟื้นค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยน าข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นพิจารณา
ใหม่ หรือมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทบทวนค าวินิจฉัย ย่อมก่อให้เกิดผลที่ไม่เป็นธรรม และไม่ควร
จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 40 (1) ที่ว่าสิทธิเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง และ ( 3) ที่ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตน
ได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ดังนั้นปัญหาเรื่อง ในการรื้อฟื้นคดีขึ้น
พิจารณาใหม่ในศาลรัฐธรรมนูญ ในคดียุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมือง นั้นเป็นปัญหาส าคัญ
ประการหนึ่ง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1 . เพื่อศึกษาความส าคัญของมาตรการทางกฎหมาย ในการรื้อฟื้นค าวินิจฉัยของศาล
 

 2
รัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมือง. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมาเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและการ

รื้อฟื้นค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
 3. เพื่อศึกษาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาของศาล 
รัฐธรรมนูญ 
 4. เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการรื้อฟื้นค าวินิจฉัยให้ยุบ
พรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการรื้อฟื้นค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองของ
ศาลรัฐธรรมนูญ 
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สมมติฐานของการศึกษา 

 การยุบพรรคการเมืองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ถือเป็นการลงโทษที่มีสภาพบังคับในทางปกครองและใกล้เคียงกับโทษในทาง
อาญาซ่ึงส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปว่าการลงโทษประหารชีวิต การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มิได้มีบทบัญญัติให้สามารถรื้อฟื้นค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรค
และตัดสิทธิทางการเมืองในกรณีที่มิได้เกิดจากการกระท าของพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง ย่อมเป็นการ
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองมาตรา 65 
เมื่อพรรคการเมืองนั้นไม่ได้กระท าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา แต่การถูกกล่าวหานั้นเป็นเรื่องทาง
การเมืองอันเกิดจากพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ดังนั้นคดีร้องขอให้ยุบพรรคการเมือง อาจน ามาซ่ึง
ความเสียหายและความน่าเช่ือถือต่อกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงหากมีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการ
รื้อฟื้นค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญและหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานหลัก  
ฐานในรัฐธรรมนูญย่อมจะเป็นการก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาในคดี
ทางการเมือง  

วิธีด าเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเอกสาร  (Documentary research) โดยการสืบค้นจากเอกสาร
ปฐมภูม ิ(Primary document) ในส่วนที่ใช้ในการศึกษาก็ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญและรัฐสภาของต่างประเทศ ข้อบังคับของการประชุมรัฐสภา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเอกสารทุติยภูมิ  (Secondary document)
ได้แก่รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์  ต ารา  บทความทางวิชาการ  ข้อเขียน  บทความ  บทสัมภาษณ์
วารสาร ส่ิงพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องและเอกสารเผยแพร่ทั้งของรัฐสภาไทยและรัฐสภาต่างประเทศ 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาถึงแนวคิดวิวัฒนาการและสาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.2550 และข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
พิจารณาและการท าค าวินิจฉัย พ.ศ.2550 ในการรื้อฟื้นคดียุบพรรคการเมืองขึ้นพิจารณาใหม่ หรือ
ออกกฎเกณฑ์ในทางแก้ไขเยียวยาค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมือง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบความส าคัญของมาตรการทางกฎหมาย  ในการรื้อฟื้นค าวินิจฉัยของศาล
 

 2
รัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมือง.

 ท าให้ทราบแนวคิดกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและผลของการ
บังคับใช้ตามค าวินิจฉัย  
 3. ท าให้ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ และวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 4. ท าให้ทราบปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการรื้อฟื้นค าวินิจฉัยให้ยุบ 
พรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ 
 5. ท าให้ทราบแนวทางและข้อเสนอแนะทางกฎหมายในการรื้อฟื้นค าวินิจฉัยให้ยุบพรรค  
การเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ 

 


