
โครงการศึกษาวิจัย  เร่ือง

การพิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ
โดย

รองศาสตราจารย ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  และคณะ

1.  ชื่อโครงการวิจัย

การพิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ

2.  สาขาวิชาที่เสนอขอทุน

สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  กลุมวิชา รัฐประศาสนศาสตร  คณะกรรมการสภา
วิจัยแหงชาติ

3.  ความสําคัญและจําเปนของโครงการวิจัย

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เห็นไดจากการเปนกฎหมายแมบทของประเทศ
หรือเปนแหลงกําเนิดของกฎหมายอื่นทั้งปวง  การมีบทบัญญัติที่กําหนดเรื่องสําคัญที่ใชในการปก
ครองและการบริหารประเทศ เชน บัญญัติองคกรหลักของรัฐทั้งฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ
และองคกรอิสระของรัฐ  การดําเนินการปกครอง การจํากัดอํานาจหนาที่ การรับรองหรือประกันสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรของรัฐและเจาหนาที่ของ
รัฐ ไมเพียงเทานั้น การตรารัฐธรรมนูญยังตองผานกระบวนการพิเศษที่แตกตางจากการตรา
กฎหมายอื่น  รวมตลอดทั้งการที่ประชาชนมีจิตใจและการกระทําที่ยอมรับในความสําคัญของ 
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงสวนหนึ่งเห็นไดจากการตอสูเรียกรองรัฐธรรมนูญและบางครั้งถึงกับมีผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บจากการตอสูเรียกรอง ดังเชน เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516  หรือการที่ประชาชนเรียกรอง
และเขามามีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเรียกกัน
วาเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวซึ่งใชอยูในปจจุบัน  ไดจัดตั้งองคกรอิสระของรัฐที่เรียกวา
ศาลรัฐธรรมนูญ ขึ้นเปนครั้งแรก และเริ่มปฏิบัติหนาที่เปนครั้งแรกเม่ือวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2541



อาจกลาวไดวา ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรสําคัญที่สุดของกระบวนการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน โดยหนวยงานและประชาชนจะอาศัยศาลรัฐธรรมนูญเปนที่พ่ึงสูงสุดเพื่อชวยปกปอง
คุมครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง ตลอดจนการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองและการบริหารของ
ไทย  เพราะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใหทุกฝายปฏิบัติตามไมวาจะเปนฝายบริหาร  
นิติบัญญัติ  หรือตุลาการ  นอกจากนี้  ศาลรัฐธรรมนูญยังทําหนาที่เปนหลักประกันสถานะความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  ชวยรักษาดุลยภาพของอํานาจขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนควบคุมตรวจสอบองคกรตามรัฐธรรมนูญและการใชอํานาจรัฐใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
และเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  สวนในทางปฏิบัติ มีขอเท็จจริงซ่ึงปรากฏในคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญที่ผานมาแสดงใหเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรอิสระของรัฐที่มีความสําคัญและ 
จําเปนยิ่งสําหรับประเทศไทยและในอนาคตมีแนวโนมจะเปนสถาบันที่เพ่ิมความสําคัญมากขึ้น เชน
คําวินิจฉัยที่ 31/2543

 
 วันที่ 10 สิงหาคม 2543 เรื่อง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีพลตรี สนั่น
ขจรประศาสน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอัน
เปนเท็จ  เปนตน

นอกจากศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว  รัฐธรรมนูญยังบัญญัติใหมีองคกรอิสระอ่ืนของรัฐ เชน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  องคกรอิสระดังกลาวลวนมีอํานาจ
หนาที่สัมพันธและเกี่ยวเน่ืองกับศาลรัฐธรรมนูญ พรอมกับมีอํานาจหนาที่สําคัญตอประเทศชาติและ
ประชาชน  โดยเฉพาะการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ควบคุมตรวจสอบเจาหนาที่
ของรัฐ  และหนวยงานของรัฐอีกดวย

เม่ือรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางยิ่งดังกลาวแตแรกแลว ประชาชนทุกคนและทุกหนวย
งานจึงควรมีหนาที่พิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงครอบคลุมถึงความพยายามของทุกฝาย
ที่ยอมรับนับถือและสนับสนุนใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  ใหรัฐธรรมนูญมีผล
บังคับใชในทางปฏิบัติอยางแทจริง ครบถวน และสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการ
ตอบสนองผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนโดยสวนรวม  แตเปนที่นาสังเกตวา  ศาล 
รัฐธรรมนูญ (รวมทั้งองคกรอิสระอ่ืนของรัฐอ่ืน)  (1) มีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับรัฐธรรมนูญ
(2)  เปนองคกรที่รัฐธรรมนูญรองรับและใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  (3) เปน
องคกรระดับสูงของประเทศที่มีเกียรติ และประกอบดวยบุคลากรที่มีเกียรติสูง  และ (4) ประชาชนให
การยอมรับนับถือ เพราะฉะนั้น จึงควรมีแนวโนมที่จะมีบทบาทในการพิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของ
รัฐธรรมนูญมากเปนพิเศษ

ดวยเหตุผลที่แสดงถึงความสําคัญและความจําเปนของรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญ องคกร
อิสระอ่ืนของรัฐ และการพิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญที่กลาวผานมานี้  ทําใหการศึกษาวิจัย
ครั้งน้ีมุงเนนพิจารณาศึกษาเรื่องการพิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ โดย



พยายามใหครอบคลุมทั้งระบบ  ดวยการแบงเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลตอการ
พิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ

ปจจัยภายใน เชน (1) โครงสราง  อํานาจหนาที่  และการบริหารงานบุคคล (2)
กระบวนการพิจารณาวินิจฉัย (3) ตัวอยางคําวินิจฉัยที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการพิทักษความ 
ศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ (4) จริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ และ (5) คุณลักษณะและเกียรติคุณของ
ผูที่จะเขามาดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในอุดมคติที่จะสามารถสรางประโยชนตอประเทศ
และประชาชนโดยสวนรวม  นอกเหนือจากคุณสมบัติที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว เพราะจะเปนประโยชน
ตอองคกรที่มีอํานาจในการสรรหา เลือก และแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตใหเขามาทํา
หนาที่พิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนญูไดอยางแทจริง (การตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ มิได
หมายถึง การตรวจสอบตามกฎหมายเทานั้น  แตรวมการตรวจสอบทางคุณธรรมและจริยธรรมดวย)

สวนปจจัยภายนอก เชน (1) สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยในยุค
การปฏิรูประบบการเมืองการปกครองและการบริหารประเทศ (2)  องคกรอิสระอ่ืนของรัฐ เชน ปปช.
กกต. ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เน่ืองจากรัฐธรรมนูญบัญญัติให
องคกรอิสระของรัฐดังกลาวนี้มีอํานาจหนาที่มีความตอเน่ืองและสัมพันธกับศาลรัฐธรรมนูญ  อีกทั้ง
ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  เชน ในบางกรณี ปปช. กกต. หรือศาลยุติธรรม ตอง
สงคําวินิจฉัยของตนใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่ง และทุกองคกรตองปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยน้ัน (3) หลักและมาตรฐานสากลในตางประเทศ  โดยเนนปรัชญาหรือแนวทางการ
พิจารณาวินิจฉัยหรือตีความรัฐธรรมนูญของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศที่เปนสากล เพราะ
แนวคิดในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญไทยสวนหนึ่งไดรับมาจากตางประเทศที่สําคัญ เชน เยอรมนี
และอาจนําบางสวนที่เปนสากลไปเปนแนวทางในการปรับประยุกตเพ่ือชวยพิทักษรัฐธรรมนูญความ
ศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญไทย

การศึกษาวิจัยทั้งปจจัยภายในและภายนอกดังกลาวจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ ทันสมัย  
สอดคลองกับสถานการณของประเทศ รวมทั้งและเปนประโยชนทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ,  ตอหนวยงานอื่น,  และตอประชาชน  ประโยชนที่สําคัญ เชน (1) ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและเพิ่มความรอบคอบในการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ (2) ชวยเพิ่มพูนความรู
หรือสรางองคความรูใหม (3)  ชวยชี้นําแนวทางการพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญในทิศทางที่สอดคลองกับ
สถานการณของประเทศชาติและเปนสากล  (4) ชวยเปนแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใน
สวนที่เกี่ยวของกับศาลรัฐธรรมนูญตอไป (5) ใชเปนแนวทางสําหรับสรรหา เลือก และแตงตั้ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต  และ (6) ชวยสรางการยอมรับและศรัทธาของประชาชนตอศาล
รัฐธรรมนูญอีกดวย  สิ่งเหลานี้ จะสงผลใหศาลรัฐธรรมนูญเปนสถาบันหลักของชาติสถาบันหนึ่งที่
ชวยแกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชนไดอยางแทจริงในที่สุด  (โปรดดูภาพที่ 1  กรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจัยประกอบ  ในภาคผนวก)



4.  วัตถุประสงคของการศึกษา

4.1 เพื่อพิจารณาศึกษาการพิทักษความศักดิ์สิทธ์ิของรัฐธรรมนูญโดยศาล  
รัฐธรรมนูญ เปนการพิจารณาศึกษาจากขอมูลภายในและภายนอกประเทศ โดยแบงเปนปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลตอการพิทักษความศักดิ์สิทธิของรัฐธรรมนูญ

4.2 เพื่อนําเสนอขอมูลที่ เปนขอเท็จจริงและความคิดเห็นทางวิชาการ พรอม 
ขอเสนอแนะในลักษณะที่ประชาชนแมไมมีพ้ืนฐานทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญก็สามารถเขาใจได

4.3 เพื่อกอใหเกิดประโยชนในทางวิชาการ การสรางองคความรูใหม การชี้นําแนวทาง
การพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับสภาพของประเทศ  และเกิดประโยชนในทางปฏิบัติที่
ศาลรัฐธรรมนูญ  หนวยงานอื่น  และประชาชน  สามารถนําไปประยุกตใชหรือปฏิบัติได

5.  ขอบเขตของการศึกษา

เปนการพิจารณาศึกษา  วิเคราะห  และนําเสนอขอมูล  พรอมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในเรื่องตอไปน้ี

5.1  ความรูทั่วไป
1)  ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
2)  ประเภทของรัฐธรรมนูญ
3)  องคกรที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยและตีความรัฐธรรมนูญ
4)  พัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญไทย
5)  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญในการพิทักษความ

ศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ  เชน
5.1) ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรหลัก โดยเฉพาะบทบาทในการพิจารณา

วินิจฉัยรฐัธรรมนูญ และคําวินิจฉัยเปนที่สุดมีผลผูกพันฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองคกร
อ่ืนของรัฐ

5.2) สวนองคกรอิสระอ่ืนของรัฐเปนตัวหนุน โดยเฉพาะบทบาทในการ
ปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพ  ตลอดจนควบคุมตรวจสอบบุคคลและหนวยงานเพื่อชวยให 
รัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณขึ้น

5.2  ปจจัยภายในที่สงผลตอการพิทักษความศักดิ์สิทธ์ิของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง

1)  โครงสราง  อํานาจหนาที่  และการบริหารงานบุคคลวาสอดคลองกับการพิทักษ
ความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญเพียงใด



2)  กระบวนการพิจารณาวินิจฉัย
3)  ตัวอยางคําวินิจฉัยที่สําคัญที่ชวยพิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ
4)  ปรัชญาหรือแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยหรือตีความรัฐธรรมนูญของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญแตละคน
5)  จริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
6)  คุณลักษณะและเกียรติคุณของผูที่จะเขามาดํารงตําแหนงตุลาการศาล 

รัฐธรรมนูญในอุดมคติที่จะสามารถสรางประโยชนตอประเทศและประชาชนโดยสวนรวม นอกเหนือ
จากคุณสมบัติที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว

5.3  ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการพิทักษความศักดิ์สิทธ์ิของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง

1)  สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในยุคการปฏิรูประบบการเมือง
การปกครองและการบริหารประเทศ  วาเอ้ืออํานวยตอการพิทักษความศักดิ์สิทธิ์เพียงใด

2)  องคกรอิสระอ่ืนของรัฐตามรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากศาลรัฐธรรมนูญ เชน ปปช.
กกต. ศาลปกครอง  ศาลยุติธรรม ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา วามีเจตนารมณหรือวัตถุประสงค
ในการจัดตั้ง  รวมทั้งมีโครงสรางและอํานาจหนาที่ที่สอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ของศาล 
รัฐธรรมนูญและสนับสนุนการพิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญไทยอยางเปนระบบหรือไมเพียง
ใด

3)  หลักและมาตรฐานสากลในตางประเทศ  โดยเนนปรัชญาหรือแนวทางการ
พิจารณาวินิจฉัยหรือตีความรัฐธรรมนูญของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศที่เปนสากล  วามี
สวนใดสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับประยุกตใหเหมาะสมกับการพิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของ
รัฐธรรมนูญไทยและสังคมไทยไดบาง

5.4  นําเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่สามารถนําไปประยุกตใชหรือปฏิบัติได
ตอศาลรัฐธรรมนูญ  หนวยงานอื่น  และประชาชน  รวมทั้งเผยแพรตอสื่อมวลชน   

6.  วิธีการศึกษาวิจัย

แบงเปน  การวิจัยเอกสาร  การวิจัยสนาม  และการจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
6.1  การวิจัยเอกสาร  เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  บทความ  ตลอดจนคําวิเคราะห
วิจารณหรือความคิดเห็นของหนวยงานหรือบุคคล  เชน  นักวิชาการ  นักการเมือง  และสื่อมวลชน
สําหรับขอมูลที่เปนภาษาตางประเทศ  รวบรวมจากสถานฑูต  หองสมุด มูลนิธิหรือสมาคมตาง
ประเทศ  รานขายหนังสือ  ขอมูลที่สงผานเครือขายระหวางประเทศ (internet)  รวมทั้งขอขอมูลจาก
หนวยงานตางประเทศผานทางจดหมายอิเล็คโทรนิค (e-mail)



6.2  การวิจัยสนาม  เปนการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณความคิดเห็นของ
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ (expert opinions) หรือสันทัดในดานการเมืองการปกครองและการบริหาร
ประเทศที่มีตอการพิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญโดย (1) ศาลรัฐธรรมนูญ และ (2) องคกร
อิสระอ่ืนของรัฐ  ทั้งน้ี ขอคําถามจะครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษาขางตน โดย
เฉพาะปจจัยภายในและภายนอกดังกลาว  ตลอดจนอํานาจหนาที่หรือบทบาทที่ตอเน่ืองกันของศาล
รัฐธรรมนูญและองคกรอิสระอ่ืนของรัฐดวย

ตัวอยางบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือสันทัดดังกลาว เชน  นักรัฐศาสตร  นักรัฐประศาสน-
ศาสตร  นักกฎหมายมหาชน  อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร  ผูปฏิบัติงานในองคกรอิสระของรัฐ  เชน กกต. จังหวัด ตลอดจนแกนนําของ
องคการเอกชน  รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั่วประเทศประมาณ 100 คน

6.3  การจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ จํานวน 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและความครบถวนของประเด็นที่วิจัยวาสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
หรือไมเพียงใด ตลอดทั้งผลกระทบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย  โดยอาศัยความรวมมือ
ของหนวยงานหรือสมาคม เชน สมาคมรัฐธรรมนูญเพ่ือประชาชน  เปนตน

7.  ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัย

        การศึกษาวิจัยตลอดโครงการใชเวลาประมาณ 12 เดือน

8.  งบประมาณ

การศึกษาวิจัยทั้งโครงการใชงบประมาณทั้งสิ้น 960,000 บาท (เกาแสนหกหมื่นบาทถวน)
แบงเปนคาใชจายหมวดตาง ๆ แตถัวจายได  ดังน้ี

8.1  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          เปนเงิน   240,000   บาท

8.2  คาวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม                   เปนเงิน   150,000   บาท
8.3  คาจัดการสัมมนา                                  เปนเงิน     50,000   บาท
8.4  คาแจงนับ ประมวลขอมูล  และคาจัดพิมพ           เปนเงิน    100,000   บาท

                                                                   รวมคาใชจายทั้งสิ้น    960,000   บาท



9.  คณะผูดําเนินการศึกษาวิจัย

9.1  ที่ปรึกษาพิเศษของโครงการ 1 คน    :  ……………………..
9.2  ผูอํานวยการโครงการ  1 คน            :  รองศาสตราจารย ดร. วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ
9.3  นักวิจัย 1 คน    :  ……………………..
9.4  ผูชวย 2  คน

10.  แผนการดําเนินงานศึกษาวิจัย

แผนการดําเนินงานศึกษาวิจัยตลอดโครงการ 12 เดือน  ปรากฏในตารางขางลางนี้
                                    ระยะเวลา 12 เดือนแผนการ

ดําเนินงานศึกษาวิจัย    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11     12
1.  ปรึกษาหารือ  และ
    วางแผนปฏิบัติงาน

   1

2.  ศึกษาคนควา  และ
    รวบรวมเอกสาร

                                   8

3.  จัดทําและสงรายงาน
    ความกาวหนา

           1

4.  เตรียมการสัมภาษณ
    และเก็บขอมูลสนาม

                                4

5.  แจงนับ ประมวล และ
    วิเคราะหขอมูล

                                                                    1

6.  จัดทําและสงรายงาน
    การศึกษาวิจัยเบื้องตน

                                                                            1

7.  จัดสัมมนาเพื่อรับฟง
    ความคิดเห็น

                                                                                          ½

8. จัดทําและสงรายงานผล
การศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ

                                                                                      1

                 13 ธันวาคม 2543



ภาคผนวก

ภาพที่ 1 การพิทักษความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ปจจัยที่สงผลตอการพิทักษความ
ศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญไทย

                     ปจจัยภายใน                   ปจจัยภายนอก
                      1) โครงสราง อํานาจหนาที่ และ         1) สภาพการเมือง เศรษฐกิจ
                                 การบริหารงานบุคคล    และสังคมของประเทศ

                  2) กระบวนการพิจารณาวินิจฉัย          2) องคกรอิสระของรัฐอ่ืน
           3) ตัวอยางคําวินิจฉัยที่สําคัญ            3) ปรัชญาหรือแนวทางการ
           4) แนวทางการพิจารณาวินิจฉัย             พิจารณาวินิจฉัยหรือตีความ

                                  หรือตีความรัฐธรรมนูญ                    รัฐธรรมนูญของตางประเทศ
           5) จริยธรรมของตุลาการศาล                 ที่เปนสากล

                                  รัฐธรรมนูญ
       6) คุณลักษณะและเกียรติคุณของ

                                  ผูที่จะเขามาดํารงตําแหนง

                                     ทําใหเกิดประโยชนทางวิชาการและทางปฏิบัติตอ
                  ศาลรัฐธรรมนูญ ตอหนวยงานอื่น และตอประชาชน

 1) เพ่ิมประสิทธิภาพและความ  4) ชวยเปนแนวทางในการแกไขเพ่ิม
    รอบคอบในการปฏิบัติงาน      เติมรัฐธรรมนูญ

            2) เพ่ิมพูนความรู หรือชวย              5) ใชเปนแนวทางสําหรับสรรหา เลือก
    สรางองคความรูใหม                 และแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3) ชี้นําแนวทางการพัฒนา  6) ชวยสรางการยอมรับและศรัทธา
    ศาลรัฐธรรมนูญ                 ของประชาชนตอศาลรัฐธรรมนูญ

      สงผลให

รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และองคกรอิสระอื่นของรัฐ เปนสถาบันของชาติ
ที่ชวยแกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชนไดอยางแทจริงในที่สุด
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