โครงการศึกษาวิจัย
เรื่อง

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ในการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
โดย

รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และคณะ

1. ชื่อโครงการวิจัย
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญในการรักษาบูรณภาพของ
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

2. สาขาวิชาที่เสนอขอทุน
สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กลุมวิชา รัฐประศาสนศาสตร คณะกรรมการสภา
วิจัยแหงชาติ

3. ความสําคัญและจําเปนของโครงการวิจัย
นับแตประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแลวจํานวน 16 ฉบับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 หรือที่เรียกกันวา รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เปนฉบับแรกที่บัญญัติใหมีโครง
สรางและกลไกที่มีบูรณภาพ (integrity) ที่จะชวยทําใหไทยเปนประเทศประชาธิปไตยที่สมบูรณมาก
ที่สุด ซึ่งหมายถึง การมีองคกรและเจาหนาที่ของรัฐในระดับตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยางสอดคลอง
สมดุล ครบถวน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และชัดเจนมากที่สุดเพื่อจะทําใหเกิดรัฐบาลที่มีประสิทธิ
ภาพสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพรอมทั้งสามารถจัดบริการใหประชาชนตามที่
ประชาชนอนุญาตใหอํานาจรัฐจัดทําไดตามหลักรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism)
ตัวอยางโครงสรางและกลไกที่สําคัญ คือ (1) การมีศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีอํานาจหนาที่มาก
ที่สุดอยางไมเคยมีปรากฏมากอนในรัฐธรรมนูญฉบับใด คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเด็ด
ขาดหรือเปนที่สุด และมีผลผูกพันองคกรของรัฐทั้งฝายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ, (2) การมี
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องคกรตามรัฐธรรมนูญ เชน สภาผูแทนราษฎร, วุฒิสภา, ศาลยุติธรรม, ศาลปกครอง, คณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา,
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน องคกรดังกลาวนี้แมรัฐธรรมนูญบัญญัติใหมี
บทบาทและขอบเขตอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน แตก็ลวนมีอํานาจหนาที่รวมกันที่สําคัญยิ่งคือการมี
สวนชวยปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน, ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจา
หนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐ, ปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหารประเทศใหเปน
ประชาธิปไตยที่สมบูรณขึ้นซึ่งจะทําไดเมื่อองคกรเหลานี้รวมกันรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ
ควบคูกับการมีสวนรวมของประชาชน (3) การมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก
เพื่อวางกลไกหรือแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและองคกร
อื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมายตาง ๆ ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ, และ (4)
การมีองคการประชาชนและกลไกที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศได
โดยตรง เชน การเสนอกฎหมายการขอถอดถอนบุคลากรระดับสูงของรัฐ การเขารวมแสดงความ
คิดเห็นประชาพิจารณ และการแสดงประชามติ การมีสิทธิที่จะรองทุกขตอองคกรของรัฐและการ
กําหนดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่เปนสาธารณะ เหลานี้เปนตน
แมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไดบัญญัติใหมีโครงสรางและกลไกที่เปนระบบที่สมบูรณและ
ครบวงจรอย า งมี บู รณภาพดั งกลาวแลว ซึ่งในทางทฤษฎีโครงสรางและกลไกดั งกล า วนี้ย อมมี
แนวโนมที่จะรักษาหรือทําใหรัฐธรรมนูญมีบูรณภาพดวย (โปรดดูภาพที่ 1 ในภาคผนวก ประกอบ)
แตในทางปฏิบัติกลับมีหลายกรณีที่ปรากฏวาศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญไดปฏิบัติ
หนาที่หรือแสดงบทบาทไปในทิศทางที่มิไดพิทักษบูรณภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ
กลาวคือ
1) ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําวินิจฉัยที่เปนไปในทิศทางที่ประชาชนเห็นวาเปนการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งสงผลใหนักการเมืองขาดความเกรงกลัว เชน (1) กรณีวินิจฉัยมิให
รัฐมนตรีตองพนจากตําแหนงงายกวาเจาหนาที่ของรัฐในระดับต่ํากวา, หรือ (2) วินิจฉัยใหองคกร
ตามรัฐธรรมนูญตองปฏิบัติงานยากขึ้น สงผลใหรัฐตองเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้นและเกิดชองวางใน
การบริหารราชการแผนดิน ดังเชนกรณีที่วินิจฉัยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดการเลือกตั้งให
แลวเสร็จโดยเร็วและตองไดสมาชิกรัฐสภาครบจํานวน, หรือ (3) ในบางกรณีคําวินิจฉัยออกมาใน
ทิศทางที่ไมสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน (participation
democracy) และการกระจายอํานาจ เชน ไมยอมรับวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ, หรือ (4) วินิจฉัยไปในทิศทางที่ไมใหความสําคัญกับระบบพรรคการเมือง เชน ในกรณี
ของสมาชิกพรรคการเมืองไมปฏิบัติตามมติของพรรค
2) องคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ในบางกรณีก็มิไดแสดงบทบาทที่รักษาบูรณ
ภาพของรัฐธรรมนูญ เชน (1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่ไมสงเสริมการ
ปฏิรูปการเมือง เชน ไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเครงครัด ไมอาจควบคุมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สภาใหสุจริต เที่ยงธรรมเทาที่ควร และยังไมดําเนินการกับสมาชิกวุฒิสภาบางคนที่ไดรับเลือกตั้ง
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เขามาอยางไมสุจริต, (2) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทําหนาที่
ปองกันและปราบปรามขาราชการและนักการเมืองทุจริตอยางลาชาไมทันเหตุการณ, (3) สภาผูแทน
ราษฎร ออกกฎหมายไมรัดกุมเทาที่ควรและขัดตอรัฐธรรมนูญ เชน บทบัญญัติเกี่ยวกับการเขาชื่อ
ถอดถอนนักการเมืองไปในลักษณะที่กีดกันการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือดําเนินการไดยาก และ
กฎหมายเลือกตั้งซึ่งตองแกไขไปแลว 2 ครั้ง, (4) วุฒิสภา แบงเปน วุฒิสภาชุดเดิม แตงตั้งบุคคล
ระดั บ สูงเขาดํารงตําแหนงไมเหมาะสมและไมมีผลงานดานสงเสริมการปฏิรูปการเมือง ขณะที่
วุฒิสภาชุดปจจุบันมีหลายคนยังคงดํารงตําแหนงอยูไดทั้งที่ไดรับการรองเรียนวาไดเลือกตั้งเขามา
อยางไมสุจริต, (5) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ยังไมมีผลงานปรากฏออกมาอยางชัดเจน, หรือ
(6) บางองคกรยังจัดตั้งไมแลวเสร็จหรือยังมิไดปฏิบัติหนาที่ เชน ศาลปกครอง สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทั้งที่ไดประกาศใชรัฐธรรม
นูญมาแลวถึง 3 ปเศษ
นอกจากนั้น ในอนาคตอาจจําเปนตองมีกลไกเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาบูรภาพของรัฐธรรมนูญ มิใช
ปลอยใหตางฝายตางทํา เชน บทบาทในการรวมปรึกษาหารือ ประสานความคิด หรือมี
มาตรการอื่นใดที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น
จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาการรักษาบูรภาพของรัฐธรรมนูญเปนสิ่งสําคัญยิ่งของการ
สรางสังคมประชาธิปไตย
ทําใหมีความจําเปนตองศึกษาทบทวน (review) บทบาทของศาล
รัฐธรรมนูญและองคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ จึงนํามาสูการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อใหทราบขอมูล ขอ
เท็จจริง
และความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติตอศาลรัฐธรรมนูญ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมาย และประชาชน โดยจะกอใหเกิดประโยชนสําคัญ เชน (1)
ชวยเพิ่มพูนความรู หรือสรางองคความรูใหม (2) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรอบคอบใน
การปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญ (3) ชวยสรางการยอมรับและศรัทธา
ของประชาชนตอศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญ (4) ชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมือง
การปกครองและการบริหารของประเทศ และ (5) ชวยชี้ขอบกพรองของรัฐธรรมนูญเพื่อเปน
แนวทางในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคตอันใกลนี้
ทั้งนี้ จะสงผลใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญไมเพียงมีสวนสําคัญในการชวย
รักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญเทานั้น แตยังจะเปนสถาบันหลักของชาติที่ชวยแกไขปญหาของ
ประเทศชาติและประชาชนไดอยางแทจริงในที่สุดอีกดวย

4. วัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อ
4.1 พิจารณาศึกษาบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติ
ไวหรือตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
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4.2 พิจารณาศึกษาผลงานที่ผานมาของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญวา
สอดคลองกับบทบัญญัติหรือเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือไมเพียงใด มีขอดีขอ
เสียอยางไร
4.3 เสนอแนะการพัฒนาบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญทั้งดาน
วัตถุและจิตใจใหสามารถรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหสมบูรณที่สุด
4.4 กระตุนใหองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่นที่ยังไมไดปฏิบัติหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่อยาง
รัดกุมเพื่อชวยสรางบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหสมบูรณตามบทบัญญัติและเจตนา
รมณของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
4.5 เสนอแนะแนวทางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นที่จะชวยใหรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนมีบูรณภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งเสนอกลไกเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาวดวย

5. สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัยซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคขางตน ที่สําคัญมี 4 ประการ
5.1 ถาศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญไดปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทตามบท
บัญญั ติ และเจตนารมณ ของรัฐ ธรรมนูญแล ว จะทําใหบูรณภาพของรั ฐธรรมนูญฉบับประชาชน
สมบูรณยิ่งขึ้น
5.2 ถาศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่สอดคลองและประสานงาน
กันได ยอมจะชวยรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ
5.3 จําเปนตองมีกลไกเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาบูรภาพของรัฐธรรมนูญ
5.4 ลําพังโครงสรางและกลไกที่มีบูรณภาพเพียงอยางเดียวไมอาจชวยรักษาบูรภาพของรัฐ
ธรรมนูญได หากละเลยเรื่องจริยธรรมของบุคลากร

6. ขอบเขตและขอจํากัดของการศึกษา
เป นการพิ จารณาศึกษาจากเอกสารและการวิจัยสนาม เพื่อนําขอมูลและขอเท็จจริงมา
ประมวล วิเคราะห พรอมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยเขียนเปนรายงานผลการศึกษาวิจัย
อยางสอดคลองกับวัตถุประสงคและพิสูจนสมมติฐานในเรื่องตอไปนี้
6.1 แนวคิดทั่วไป
1) ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ
2) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บทบาทขององค ก รต า ง ๆ ในการรั ก ษาบู ร ณภาพของ
รัฐธรรมนูญ อันไดแก
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2.1) ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรหลัก ใหความสําคัญกับศาลรัฐธรรมนูญ
เปนพิเศษ โดยสัดสวนหรือปริมาณการเขียนจะมีมากกวาองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนที่สุดและมีผลผูกพันฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองคกร
อื่นของรัฐ การศึกษาวิจัยจะครอบคลุมบทบาทในการพิจารณาวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ รวมทั้งบทบาท
ของการปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐ การปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหารประเทศ
ตลอดจนการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญดวย
2.2) องคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญเปนตัวหนุน ในการพิจารณาศึกษา
และนําเสนอจะแยกเขียนแตละองคกรเพื่อใหเกิดความชัดเจน โดยปริมาณการเขียนจะมีสัดสวนใกล
เคียงกัน สวนขอบเขตของการศึกษาวิจัยจะครอบคลุมอํานาจหนาที่หลัก รวมทั้งบทบาทรวมของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ คือ การปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การควบคุมตรวจ
สอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานของรัฐ การปฏิรูปการเมืองการปกครอง
และการบริหารประเทศ ตลอดจนการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ
สําหรับองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้
คือ
องคกรตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งครอบคลุม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และศาลปกครอง
เปนตน เนื่องจากมีลักษณะพิเศษ 2 ประการซึ่งแตกตางจากองคกรอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
กลาวคือ (1) มีฐานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวทํานองเดียวกับศาล
รัฐธรรมนูญ และ (2) ผลงานมีความเกี่ยวของกับศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะที่ประชาชนหรือสังคม
ใหความสนใจเปนพิเศษ นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยยังครอบคลุมรัฐสภาดวย ซึ่งแมจะมิไดเปน
องคกรอิสระของรัฐ แตมีบทบาทสําคัญในการออกกฎหมาย ควบคุมตรวจสอบ ถวงดุล หรือแตงตั้ง
ถอดถอนบุคลากรขององคกรอิสระของรัฐดังกลาว
ฉะนั้น นอกเหนือจากศาลรัฐธรรมนูญและองคกรที่กลาวมาแลว แมวา
องคกรอื่นใดจะมีสวนทําใหรัฐธรรมนูญมีบูรณภาพและมีความมั่นคงเพียงใด
แตจะไมนํามารวม
ศึกษาวิจัยดวย เพราะจะทําใหการศึกษาวิจัยกวางขวางเกินไป อีกทั้งไมมีฐานะเปนองคกรอิสระ
ของรัฐ เชน คณะรัฐมนตรี องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการเอกชน กระทรวงทบวงกรม และ
พรรคการเมือง เปนตน
6.2 บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญในการรักษาบูรณภาพ
ของรัฐธรรมนูญ ครอบคลุม
1) บทบาทตามบทบัญญัติหรือตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และ
2) บทบาทตามที่ปฏิบัติจริงในอดีต
6.3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญในการ
รักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ แบงเปน ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
1) ปจจัยภายใน ครอบคลุม
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1.1) เจตนารมณหรือวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
1.2) โครงสราง อํานาจหนาที่ และการบริหารงานบุคคล
1.3) กระบวนการปฏิบัติงาน
1.4) ปรัชญาหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
1.5) จริยธรรม
1.6) คุ ณ ลั ก ษณะและเกี ย รติ คุ ณ ของผู ที่ จ ะเข า มาดํารงตําแหน ง ในศาล
รัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญในอุดมคติที่จะสามารถสรางประโยชนตอประเทศและประชา
ชนโดยสวนรวม นอกเหนือจากคุณสมบัติที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติไว
2) ปจจัยภายนอก ครอบคลุม
2.1) องคกรของรัฐฝายตาง ๆ
2.2) องคการเอกชนดานเศรษฐกิจ เชน สมาคมนักธุรกิจ
2.3) องคการเอกชนที่ไมสังกัดภาครัฐ (non-governmental organization)
เชน สมาคม หรือมูลนิธิ
2.4) องคการทางการเมือง เชน พรรคการเมือง
2.5) องคการสื่อมวลชน
2.6) ประชาชน
6.4 สัมภาษณกลุมตัวอยาง โดยนําขอ 6.2 – 6.3 มาใชเปนแนวทางหลักในการสัมภาษณ
6.5 ประมวล วิเคราะห และเสนอแนะ โดยใชขอมูลมาจากการวิจัยเอกสารและการวิจัย
สนาม ขอ 6.1 - 6.4 รวมทั้งพิสูจนสมมติฐานของการศึกษวิจัยขางตนดวย (โปรดดูภาพที่ 2
ประกอบ)

7. ระเบียบวิธีวิจัย
แบงเปน การวิจัยเอกสาร การวิจัยสนาม และการจัดเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
7.1 การวิจัยเอกสาร เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
คําวินิจฉัย คําสั่ง หรือความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญ บทความ ตลอด
จนคําวิเคราะหวิจารณหรือความคิดเห็นของหนวยงานหรือบุคคล เชน นักวิชาการ นักการเมือง
และสื่อมวลชน ขอมูลบางสวนคนหาและรวบรวมจากเครือขายระหวางประเทศ (internet)
7.2 การวิจัยสนาม เปนการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณความคิดเห็นของ
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ (expert opinions) หรือสันทัดในดานการเมืองการปกครองและการบริหาร
ประเทศที่มีตอบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญในการรักษาบูรณภาพของ
รัฐธรรมนูญโดย ทั้งนี้ ขอคําถามจะครอบคลุมวัตถุประสงค ขอบเขตของการศึกษา และพิสูจน
สมมติฐานขางตน
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ตัวอยางบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือสันทัดดังกลาว เชน นักรัฐศาสตร นักรัฐประศาสนศาสตร นักกฎหมายมหาชน อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ผูปฏิบัติงานในองคกรตามรัฐธรรมนูญ เชน กกต. จังหวัด ตลอดจนแกนนําของ
องคการเอกชน รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั่วประเทศประมาณ 100 คน
7.3 การจัดเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ จํานวน 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและความครบถวนของประเด็นที่วิจัยวาสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
หรือไมเพียงใด ตลอดทั้งผลกระทบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย โดยอาศัยความรวมมือ
ของหนวยงานหรือสมาคม เชน สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน เปนตน

8. ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยตลอดโครงการใชเวลา 12 เดือน

9. งบประมาณ
การศึกษาวิจัยทั้งโครงการใชงบประมาณทั้งสิ้น 960,000 บาท (เกาแสนหกหมื่นบาทถวน)
แบงเปนคาใชจายหมวดตาง ๆ แตถัวจายได ดังนี้
9.1 คาตอบแทนผูอํานวยการโครงการ 1 คน นักวิจัย 1 คน และผูชวย 2 คน
1) ผูอํานวยการโครงการ
เดือนละ 20,000 บาท รวม 12 เดือน
เปนเงิน 240,000 บาท
2) นักวิจัย 1 คน
เดือนละ 15,000 บาท รวม 12 เดือน
เปนเงิน 180,000 บาท
3) ผูชวย 2 คน
เดือนละ 10,000 บาท รวม 12 เดือน/คน
เปนเงิน 240,000 บาท
9.2 คาวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม
เปนเงิน 150,000 บาท
9.3 คาจัดการเสวนา
เปนเงิน 50,000 บาท
9.4 คาแจงนับ ประมวลขอมูล คาจัดพิมพ
และคาใชจายธุรการ
เปนเงิน 100,000 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 960,000 บาท
คาใชจายทั้งสิ้นใหถัวจายไดทุกรายการ

8

10. คณะผูดําเนินการศึกษา
10.1
10.2
10.3
10.4

ที่ปรึกษาพิเศษของโครงการ 1 คน
ผูอํานวยการโครงการ 1 คน
นักวิจัย 1 คน
ผูชวยวิจัยและบรรณาธิกร

:
:
:
:

………………………….
รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
………………………….
…………………………..

11. แผนการดําเนินงานศึกษา
แผนการดําเนินงานศึกษาตลอดโครงการ 12 เดือน ปรากฏในตารางขางลางนี้
แผนการ
ดําเนินงานศึกษา
1. ปรึกษาหารือ และ
วางแผนปฏิบัติงาน
2. ศึกษาคนควา และ
รวบรวมเอกสาร
3. จัดทําและสงรายงาน
ความกาวหนา
4. เตรียมการสัมภาษณ
และเก็บขอมูลสนาม
5. แจงนับ ประมวล และ
วิเคราะหขอมูล
6. จัดทําและสงรายงาน
การศึกษาวิจัยเบื้องตน
7. จัดสัมมนาเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น
8. จัดทําและสงรายงานผล
การศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ

1

2

3

ระยะเวลา 12 เดือน
4 5 6 7 8

9

10

11 12

1
8
1
4
1
1
½
1
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12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
จะทําใหทราบขอมูล ขอเท็จจริง และความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนทั้งทางวิชาการและ
ทางปฏิบัติตอหนวยงานและบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอศาลรัฐธรรมนูญ องคกรตามรัฐธรรมนูญ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการตรากฎหมาย ตลอดจนประชา
ชน โดยจะกอใหเกิดประโยชนสําคัญ เชน (1) ชวยเพิ่มพูนความรู หรือสรางองคความรูใหม (2)
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรอบคอบในการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ (3) ชวยสรางการยอมรับและศรัทธาของประชาชนตอศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐ
ธรรมนูญ (4) ชวยสงเสริมการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหารของประเทศ และ (5) ชวย
ชี้ขอบกพรองของรัฐธรรมนูญเพื่อเปนแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต นอกจาก
นี้แลว ยังจะเกิดประโยชนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาขางตนอีก กลาวคือ
12.1 ชวยใหทราบและเขาใจบทบาท ผลงานที่ผานมา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบท
บาทของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ
12.2 ชวยกระตุนใหองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่นที่ยังไมไดปฏิบัติหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่อยาง
รัดกุมเพื่อชวยสรางบูรณภาพของรัฐธรรมนูญใหสมบูรณตามบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรม
นูญฉบับประชาชน
12.3 ชวยใหทราบแนวทางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นที่จะชวยใหรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนมีบูรณภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งทราบกลไกเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาวดวย

27 ธันวาคม 2543
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ภาคผนวก
ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางความมีบูรณภาพ (integrity) ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
กับโครงสรางและกลไกที่มีบูรณภาพ
ความมีบูรณภาพ ของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ
ฉบับ
ประชาชน

บัญญัติ
หรือ
สราง

รักษา
ศาล
รัฐธรรมนูญ

ปฏิบัติงานอยาง

องคกรตาม
องคกร
รัฐธรรมนูญ ของรัฐ
และองคกร
ฝาย
อิสระของรัฐ นิตบัญญัติ

สอดคลอง

สมดุล

องคกร
ของรัฐ
ฝาย
บริหาร

องคกร
ของรัฐ
ฝาย
ตุลาการ

องคการ
ประชาชน,
กลไกที่
ประชาชนเขา
มามีสวนรวม,
กฎหมาย

ครบถวน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

โครงสรางและกลไกที่มีบูรณภาพ
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ภาพที่ 2 ภาพรวมโครงการวิจัย เรื่อง บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญในการ
รักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

โครงการวิจัย เรื่อง บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตาม
รัฐธรรมนูญในการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
1. พิ จ ารณาศึ ก ษา
บทบาทของศาลรั ฐ
ธรรมนูญและองคกร
ตามรัฐธรรมนูญตาม
ที่บัญญัติไวหรือตาม
เจตนารมณ ข องรั ฐ
ธรรมนูญ

2. พิ จ ารณาศึ ก ษา
ผลงานที่ผานมาของ
ศาลรัฐธรรมนูญและ
องค ก รตามรัฐธรรม
นูญวาสอดคลองกับ
รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม
เพียงใด พรอมทั้ง
ขอดีขอเสีย

3. เสนอแนะการ
พั ฒ นาบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญและ
องคก รตามรัฐธรรม
นูญทั้งดานวัตถุและ
จิตใจเพื่อรักษาบูรณ
ภาพของรัฐธรรมนูญ
ใหสมบูรณที่สุด

4. กระตุนใหองคกร
ตามรั ฐ ธรรมนูญ อื่น
ที่ ยั ง ไ ม ไ ด ป ฏิ บั ติ
หนาที่ใหปฏิบัติหนา
ที่ อ ย า งรั ด กุ ม เพื่ อ
ชวยสรา งบูรณภาพ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให
สมบูรณ

5. เสนอแนะแนว
ทางแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ใ น
ประเด็นที่จะชวยให
รั ฐ ธรรมนู ญ มี บู ร ณ
ภาพเพิ่ ม ขึ้ น และ
เสนอกลไกเพิ่มเติม
ในประเด็นดังกลาว

สมมติฐานของการศึกษาวิจัย
5.1 ถาศาลรั ฐ ธรรมนูญ และองคกรตามรัฐธรรมนูญไดปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทตามบทบัญ ญัติและ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแลว จะทําใหบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนสมบูรณยิ่งขึ้น
5.2 ถาศาลรัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่สอดคลองและประสานงานกันได ยอม
จะชวยรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ
5.3 จําเปนตองมีกลไกเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาบูรภาพของรัฐธรรมนูญ
5.4 ลําพังโครงสรางและกลไกที่มีบูรณภาพเพียงอยางเดียวไมอาจชวยรักษาบูรภาพของรัฐธรรมนูญได
หากละเลยเรื่องจริยธรรมของบุคลากร

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
1. แนวคิด
ทั่วไป

2. บทบาทตาม
รัฐธรรมนูญและ
ตามที่ปฏิบัติจริง

3. ปจจัยภายใน
และภายนอกที่
สงผลตอบทบาท

4. สัมภาษณกลุม
ตัวอยาง

5. ประมวล วิเคราะห
เสนอแนะ และ
พิสูจนสมมติฐาน

ทําใหเกิดประโยชนทางวิชาการและทางปฏิบัติตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรตามรัฐธรรมนูญ และประชาชน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัย
1. ชวยใหทราบและเขาใจบทบาท
ผลงานที่ผานมา ตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาบทบาทของศาลรัฐธรรม
นูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
รักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญ

2. ช ว ยกระตุ น ให อ งค ก รตามรั ฐ
ธรรมนูญอื่นที่ยังไมไดปฏิบัติหนาที่
ใหปฏิบัติหนาที่อยางรัดกุมเพื่อชวย
สร า งบู ร ณภาพของรั ฐ ธรรมนู ญ ให
สมบูรณ

3. ชวยใหทราบแนวทางแกไขเพิ่ม
เติมรัฐธรรมนูญในประเด็นที่จะชวย
ให รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ประชาชนมี
บูรณภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งทราบกล
ไกเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาวดวย

สงผลให

รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ เปนสถาบันของชาติ
ที่ชวยแกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชนไดอยางแทจริงในที่สุด
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