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ดว่นทีส่ดุ                                              77 ซ.อนิทามระ 1 ถนน สทุธสิาร 

                                                                สามเสนใน พญาไท กรงุเทพ 10400 
 
 
                                               วนัที ่ 23  สงิหาคม  2564 
 
 
เร ือ่ง  ขอใหย้ืน่ศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉัยวา่จะตอ้งมคี าสัง่ยบุพรรคกา้วไกล หรอืไม ่
 
เรยีน  ประธานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
 
อา้งถงึ 1. ค าวนิจิฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่3/2562 
          2. พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560  
          3. การประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร วนัที ่22 สงิหาคม 2564 และทีเ่กีย่วขอ้ง         
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนาเอกสารจากเฟซบุก๊พรรคกา้วไกล 
                                                 
             ขา้พเจา้ นายเรอืงไกร ลกีจิวฒันะ ทีอ่ยูข่า้งตน้ โทร 081 659 9391 ในฐานะ
ปวงชนชาวไทยซึง่มหีนา้ทีต่ามรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 (1) และเป็นกรรมาธกิารวสิามญั
พจิารณารา่งพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึง่พบ
เห็นการกระท าตามค ารอ้งนี ้ ขอให ้กกต. ด าเนนิการตามหนา้ทีแ่ละอ านาจทีบ่ญัญัตไิว ้
ในพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 ดว้ย
การยืน่ศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉัยวา่จะตอ้งมคี าสัง่ยบุพรรคกา้วไกลหรอืไม ่ดงัตอ่ไปนี ้
 
             ขอ้ 1. พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 
มาตรา 92 บญัญัตวิา่ 
 
             “มาตรา 92 เมือ่คณะกรรมการมหีลักฐานอนัควรเชือ่ไดว้า่พรรคการเมอืงใด
กระท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ ใหย้ืน่ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่สัง่ยบุพรรคการเมอืง
นัน้ 
             (1) กระท าการลม้ลา้งการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมขุหรอืเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่อ านาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซึง่มไิด ้
เป็นไปตามวถิทีางทีบ่ญัญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญ 
             (2) กระท าการอนัอาจเป็นปฏปัิกษ์ตอ่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ  
             (3) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 
มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรอืมาตรา 74 
             (4) มเีหตอุนัจะตอ้งยบุพรรคการเมอืงตามทีม่กีฎหมายก าหนด 
             เมือ่ศาลรัฐธรรมนูญด าเนนิการไตส่วนแลว้ มหีลกัฐานอนัควรเชือ่ไดว้า่พรรค
การเมอืงกระท าการตามวรรคหนึง่ ใหศ้าลรัฐธรรมนูญสัง่ยบุพรรคการเมอืง และเพกิถอน
สทิธสิมคัรรับเลอืกตัง้ของคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงนัน้”  

        ขอ้ 2. เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2564 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคกา้วไกล 
หลายคนไดร้ว่มกนัในลักษณะแบง่หนา้ทีก่นัท า ในการอภปิรายรา่งพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาตรา 36 งบประมาณรายจา่ยของ
สว่นราชการในพระองค ์รายละเอยีดปรากฏตามรายงายการประชมุแบบค าตอ่ค า(ชวเลข)
และเทปวดิโีอบนัทกึภาพและเสยีง ซึง่อยูท่ีส่ านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
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              ขอ้ 3. ตอ่มา พรรคกา้วไกล ไดน้ าขอ้มลูการอภปิรายมาตรา 36 งบประมาณ
รายจา่ยของสว่นราชการในพระองค ์ไปเผยแพร ่ทัง้ขอ้ความ ภาพ และ วดิโีอ ในเฟซบุก๊
ของพรรคกา้วไกล เพือ่เผยแพรสู่ส้าธารณชน ซ ้าอกี เป็นชว่ง เป็นตอน เชน่  

ส่วนราชการในพระองคมี์บุคลากร 14,275 คน ใชง้บประมาณบุคลากรทั้งส้ินสูงถึง 8,098 ลา้นบาท 
. 
ในขณะท่ีกระทรวงแรงงาน มีขา้ราชการ 5,919 คน กระทรวงพาณิชยมี์ขา้ราชการอยูท่ี่ 3,544 คน 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยท่ี์ตอ้งดูแลพี่นอ้งประชาชนทั้งประเทศ แต่มี
ขา้ราชการทั้งส้ิน 3,054 คน 
. 
ทั้งน้ี หน่วยงานส่วนราชการในพระองคท่ี์มีหนา้ท่ีเฉพาะปฏิบติัภารกิจราชการในพระองคถ์วายองค์
พระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศถึ์งจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรมากถึงเพียงนั้น? 
. 
และเม่ือบุคลากรเหล่าน้ีพน้จากราชการ จะเป็นภาระต่องบประมาณแผน่ดินในอนาคตมากขนาด
ไหน 
. 
ปัญหาท่ีท าใหส้ภาไม่สามารถพิจารณาหรือตรวจสอบงบส่วนราชการในพระองคไ์ดอ้ยา่งปกติ
เหมือนส่วนราชการอ่ืน เป็นเพราะกฎหมายพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการในพระองค ์ซ่ึง
ตราข้ึนหลงัรัฐประหารโดยสภานิติบญัญติัแห่งชาติในสมยัของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) 
. 
ท่ีบญัญติัใหก้ารจดัระเบียบบริหารราชการในพระองค ์รวมถึงการบริหารงานบุคคลของส่วน
ราชการน้ี เป็นไปตามพระราชอธัยาศยั ฉะนั้น หากสภาผูแ้ทนราษฎรจะเขา้ไปตรวจสอบงบส่วนน้ี ก็
ยอ่มสุ่มเส่ียงท่ีจะกระทบกระเทือนต่อพระราชสถานะ 
. 
"ความจงรักภกัดีไม่ไดว้ดักนัท่ีจ านวนหน่วยถวายรักษาความปลอดภยั จ านวนขา้ราชบริพาร จ านวน
ซุม้เฉลิมพระเกียรติ หรือการใช ้112 แจกจ่ายประชาชน แต่เกิดจากความยนิยอมพร้อมใจของ
ประชาชนเอง" 
. 
จากการอภิปรายของ Bencha Saengchantra - เบญจา แสงจนัทร์ ในวาระพิจารณา พ.ร.บ. #
งบประมาณปี65 มาตรา 36 'งบส่วนราชการในพระองค'์ 
. 
#กา้วไกล #ประชุมสภา #งบสถาบนักษตัริย ์

https://www.facebook.com/BenchBenchaOfficial/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%B565?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%B565?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C?__eep__=6&epa=HASHTAG
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[ ท ำไมงบสถำบันพระมหำกษตัริย์ถงึต้องปฏิรูป? ] 
. 
อยา่งท่ีพรรคกา้วไกลไดอ้ภิปรายไปแลว้ในการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 65 วาระท่ี 1 วา่มีงบ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนักษตัริยท์ั้งทางตรงและทางออ้มกระจดักระจายอยูร่วมๆ อยา่งนอ้ย 33,712 
ลา้นบาท จากงบประมาณแผน่ดินทั้งหมด 3.1 ลา้นลา้นบาท 
. 
------ 
. 
***งบส่วนราชการในพระองคเ์พิ่มข้ึน หลงัออก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค ์พ.ศ. 
2560*** 
. 
ในเงินทั้งหมดกอ้นน้ี ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริยท์ั้งหมดคือ งบประมาณของ “ส่วน
ราชการในพระองค”์ 8,761 ลา้นบาท ซ่ึงงบประมาณส่วนน้ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ภายหลงัจากปี 
2560 ท่ีรัฐบาล คสช. ออก พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการในพระองค ์เพื่อรวมหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์เขา้ไวด้ว้ยกนั 
. 
โดยปี 60 ท่ีงบสถาบนักษตัริยท์ั้ง 5 ส่วน ยงัคงรับงบประมาณแยกกนั เรามีค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีรวม 
5,674 ลา้นบาท แต่หลงักฎหมายฉบบัใหม่ออกมาแลว้ ภายในปีเดียว สถาบนัพระมหากษตัริยก์ลบั
ไดรั้บงบประมาณรวมเพิ่มข้ึนเป็น 6,391 ลา้นบาท แถมยงัมีงบคาอยูท่ี่หน่วยงานถวายความปลอดภยั
เดิมอีก ไม่วา่จะเป็นกระทรวงกลาโหม และส านกังานต ารวจแห่งชาติ อีก 3,055 ลา้นบาท ท าใหร้วม
เบด็เสร็จแลว้กวา่ 9,446 ลา้นบาท และงบประมาณส่วนน้ีเพิ่มข้ึนทุกปี จนในปีน้ี สภาก าลงัจะผา่น
งบประมาณส่วนน้ีรวมกนัถึง 12,176 ลา้นบาท 
. 
------ 
. 
***งบประมาณท่ีสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ด ้สูงเกินไปหรือไม่?*** 
. 
ท าใหเ้ราเห็นไดว้า่ 6 ปีท่ีผา่นมา งบประมาณของส่วนราชการในพระองคแ์ละงบถวายความ
ปลอดภยั เพิ่มข้ึนกวา่ 114% เร็วกวา่งบประมาณแผน่ดิน เพิ่มข้ึนเพียง 13% เท่านั้น 
. 
น่ีท าใหเ้ราตั้งค  าถามวา่ งบประมาณแผน่ดินท่ีเราจดัสรรใหส้ถาบนัพระมหากษตัริย ์สูงเกินไป
หรือไม่? 
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. 
ยกตวัอยา่งประเทศท่ีมีกษตัริยใ์ตรั้ฐธรรมนูญจ านวนหน่ึง เราจะเห็นวา่กษตัริยไ์ทยไดรั้บ
งบประมาณมากท่ีสุด มากกวา่กษตัริยอ์งักฤษ ท่ีไดง้บประมาณ 3,565 ลา้นบาท 1 เท่าตวั และ
มากกวา่สวีเดน ท่ีสถาบนักษตัริยไ์ดง้บประมาณ 266 ลา้นบาท เกือบ 33 เท่า 
. 
นอกจากน้ี ถา้เราเปรียบเทียบกบัส่วนราชการอ่ืนๆ ท่ีมีสถานะเทียบเท่ากนั ส่วนราชการในพระองค์
ไดรั้บงบประมาณมากกวา่กระทรวงถึง 7 กระทรวง ไดแ้ก่ กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวง
วฒันธรรม, กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, กระทรวงพาณิชย,์ กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา, กระทรวงอุตสาหกรรม, และกระทรวงพลงังาน 
. 
อาจมีบางท่านแยง้วา่ท่ีส่วนราชการในพระองคต์อ้งไดรั้บจดัสรรงบประมาณมากขนาดน้ี นัน่เพราะ
ตอ้งดูแลขา้ราชบริพาร ซ่ึงจากการช้ีแจงชั้นกรรมาธิการเราไดรั้บทราบตวัเลขวา่มีขา้ราชบริพาร
ประมาณ 14,275 คน 
. 
ซ่ึงถา้เทียบจ านวนบุคลากรจ านวนน้ี มากกวา่กระทรวงอ่ืนถึง 14 กระทรวง และมากกวา่กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยท่ี์มีหนา้ท่ีดูแลเดก็ คนชรา ผูพ้ิการ และคนเปราะบาง
กลุ่มต่างๆ ทั้งประเทศไทยถึงเกือบ 5 เท่า 
. 
เราไม่ไดก้ าลงับอกใหเ้พิ่มจ านวนบุคลากรใหก้บัหน่วยงานรัฐอ่ืน เพราะปัจจุบนัค่าใชจ่้ายบุคลากร
ภาครัฐกเ็ป็นจ านวนท่ีกดดนัภาระงบประมาณในทุกๆปีอยูแ่ลว้ แต่เราก าลงัตั้งค  าถามถึงจ านวน
บุคลากรท่ีมากเกินความจ าเป็น 

------ 
. 
***งบสถาบนัท่ีไม่มีรายละเอียดเป็นส่ิงท่ีเพิ่งเกิดข้ึนหลงัปี 2560*** 
. 
นอกจากจ านวนเงินท่ีสูงเกินไปแลว้ ปัญหาใหญ่ท่ีส าคญัท่ีสุดของการพิจารณางบสถาบนักษตัริย ์คือ
ความโปร่งใส 
. 
การพิจารณางบประมาณแผน่ดินของสภาผูแ้ทนราษฎร หน่วยงานต่างๆ จะตอ้งช้ีแจงรายละเอียด
การใชง้บประมาณและตวัช้ีวดั วา่เงินทุกบาท ท่ีไดจ้ากภาษีประชาชน จะถูกน าไปใชอ้ยา่งไร ตอ้ง
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
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. 
ท่ีน่าแปลกใจ คือการพิจารณางบส่วนราชการในพระองค ์ซ่ึงมีงบประมาณมากกวา่กระทรวงดิจิทลั, 
กระทรวงพาณิชย,์ และกระทรวงอุตสาหกรรม กลบัมีเอกสารมาใหส้ภาพิจารณาเพียง 7 หนา้ ไม่
บอกรายละเอียดการใชง้บประมาณ และไม่มีผูแ้ทนหน่วยงานมาช้ีแจงต่อสภาเหมือนหน่วยงานอ่ืน 
. 
การไม่มีรายละเอียดท าใหเ้กิดขอ้สงสยั หน่วยรับงบประมาณปกติ เม่ือใชจ่้ายงบประมาณไม่เตม็
วงเงิน ตอ้งส่งเงินคืนคลงั แต่ส่วนราชการในพระองค ์กลบัเบิกจ่ายงบเตม็จ านวน 100% และบางปีก็
มีการเบิกจ่ายเกินดว้ย เช่น ในปี 61 เบิกจ่ายเกินมา 52% เป็นเงิน 2,195 ลา้นบาท และ ในปี 63 
เบิกจ่ายเกินมา 28% คิดเป็นเงิน 2,129 ลา้นบาท โดยท่ีเราไม่ทราบรายละเอียด เพราะไม่มีการช้ีแจง
ใดๆ ถึงเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าว 
อาจมีขอ้โตแ้ยง้วา่การเบิกจ่ายงบเตม็จ านวน ส่วนท่ีใชไ้ม่หมดกเ็กบ็เป็นเงินสะสม เป็นลกัษณะ
เดียวกบัองคก์ารมหาชน แต่อยา่ลืมวา่องคก์ารมหามีรายงานงบการเงินอยา่งโปร่งใสทุกปี วา่งบใช้
อยา่งไร มีเงินสะสมเหลือเท่าไหร่ แต่ส่วนราชการในพระองคเ์ราไม่เห็นเอกสารเหล่านั้น 
. 
เราตอ้งขอย  ้าวา่การไม่มีรายละเอียดงบส่วนราชการในพระองค ์ไม่ใช่เร่ืองปกติ! แต่เป็นผลจาก 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค ์พ.ศ. 2560 โดยก่อนปี 2560 ในเอกสารงบประมาณ 
ถึงแมจ้ะไม่ละเอียด แต่เรายงัพอสามารถเห็นไดว้า่งบประมาณส่วนราชการในพระองคถู์กใชไ้ปท่ี
หน่วยงานใดเป็นเงินเท่าไหร่ และมีรายการใชจ่้ายอะไรบา้ง 
. 
------ 
. 
***บทสรุป: ความไม่โปร่งใสไม่ไดมี้แค่น้ี เราตอ้งปฏิรูปงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั
พระมหากษตัริยใ์นทุกมิติ*** 
. 
นอกจากความไม่โปร่งใสในงบประมาณท่ีเราไดก้ล่าวไปแลว้ ในความเป็นจริงยงัมีงบโดยตรงของ
สถาบนักษตัริยท่ี์ซุกซ่อน และกระจดักระจายอยูใ่นหน่วยราชการอ่ืนอีก เช่น 

* งบซ้ือเคร่ืองบินและเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนัง่ วงเงินรวม 12,000 ลา้นบาท (ตั้งแต่ปี 61-65) และค่า
ซ่อมบ ารุงและเช้ือเพลิงอีกปีละ 1,500 ลา้นบาท ท่ีตั้งในส านกันายกรัฐมนตรี 

* งบท่ีเขียนวา่ “โครงการสนบัสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 1,500 ลา้นบาท” จริงๆ ซ่ึงใชใ้นการ
ปรับปรุงวงัท่ีประทบัต่างๆ ท่ีตั้งอยูใ่นกระทรวงมหาดไทย 
. 
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ยงัไม่นบังบประมาณของโครงการท่ีมีนามสกลุหอ้ยทา้ย "ในพระราชด าริ" "เฉลิมพระเกียรติ" อ่ืนๆ 
ท่ีตั้งกระจดักระจายอยูใ่นหลายกระทรวง โดยไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีการตั้งค  าถาม และไม่มีการ
ปรับงบประมาณ ทั้งท่ีบางโครงการตั้งข้ึนมาติดต่อกนักวา่ 30 ปี 
. 
ทั้งหมดท่ีพดูมา ท าใหเ้ราเห็นความจ าเป็นของการปฏิรูปงบประมาณสถาบนัพระมหากษตัริย ์เรา
เรียกร้องการลดงบประมาณใหมี้ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ประเทศ โดยเฉพาะช่วง
ท่ีประชาชนก าลงัยากล าบากจากวกิฤตคร้ังใหญ่ท่ีสุดในชัว่ชีวิตของพวกเรา 
. 
และในการปฏิรูปเราเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค ์พ.ศ. 
2560 ท่ีเกิดในยคุ คสช. ท่ีท าใหง้บสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได ้และไม่
ถูกตอ้งตามหลกัการของระบอบประชาธิปไตย ท่ีองคพ์ระมหากษตัริย ์อยูใ่ตรั้ฐธรรมนูญอยา่ง
แทจ้ริง... 
. 
#กา้วไกล #ประชุมสภา #งบประมาณปี65 #งบสถาบนักษตัริย ์

              ขอ้ 4. การกระท าของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคกา้วไกล และพรรคกา้ว

ไกล ดงักลา่ว เชน่ ขอ้ความทีว่า่ “ความจงรักภกัดีไม่ไดว้ดักนัท่ีจ านวนหน่วยถวายรักษาความ
ปลอดภยั จ านวนขา้ราชบริพาร จ านวนซุม้เฉลิมพระเกียรติ หรือการใช ้112 แจกจ่ายประชาชน” 
หรอื  “ท าใหง้บสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได.้..และไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ
ของระบอบประชาธิปไตย ท่ีองคพ์ระมหากษตัริย ์อยูใ่ตรั้ฐธรรมนูญอยา่งแทจ้ริง...” จงึเป็น
หลกัฐานอนัควรเชือ่ไดว้า่ พรรคกา้วไกล ไดก้ระท าการอนั “อาจเป็นปฏปัิกษ์” ตามความ
ในพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560มาตรา 92 วรรค
หนึง่ (2) ทีค่วรขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญมคี าสัง่ใหย้บุพรรคกา้วไกล ตามมาตรา 92 วรรค
สอง ตอ่ไป 

 
              หากพจิารณาตามแนวค าวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที ่3/2562 การกระท า
ของพรรคกา้วไกลทัง้ในสภาผูแ้ทนราษฎร และในเฟซบุก๊พรรคกา้วไกล ดงักลา่ว อาจ
เป็นปฏปัิกษ์ตอ่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
ตามความในพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 
มาตรา 92 วรรคหนึง่ (2) แลว้ ดงันี ้
 
             องคพ์ระมหากษัตรยิท์รงด ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นทีเ่คารพสกัการะ ผูใ้ดจะ
ละเมดิมไิด ้
 
             พระมหากษัตรยิค์วรด ารงฐานะอยูเ่หนอืการเมอืง โดยเฉพาะ ในแงก่ารไมเ่ขา้
ไปมบีทบาทเป็นฝักฝ่ายตอ่สูแ้ขง่ขนัรณรงคท์างการเมอืง อนัอาจจะน ามาซึง่การโจมต ีติ
เตยีน และกระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยสมคัรสมานเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในระหวา่ง

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAnpP66Vl_6r1IBb6DPKkf_buRw7NSiWYC15z9caqOLiaJ00c5Xfb5rJ8CJI9rdzjBMrknQOge71bxW_dN6_rxzECkFNnoKVkwO2DRWF0RYL7BTnwfzi3yJo8G1xgcDc0tTMPiPEgxfg1VQf0LJ98NvqarhMQvill2AB6MN42IzWg9mARgZsdZrSdN0TBxEVccughhfo23iPvUpA9aaPS3ebBx8Kf-JEtyHuVFPOs5g-p7qhnKukgTOYWzWGqB-zOhnXokS8KvAt3fEkyZqQr1PECqdzMavfrcCSVkj6Y0FNGkb4mpUe6Korqysuqs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAnpP66Vl_6r1IBb6DPKkf_buRw7NSiWYC15z9caqOLiaJ00c5Xfb5rJ8CJI9rdzjBMrknQOge71bxW_dN6_rxzECkFNnoKVkwO2DRWF0RYL7BTnwfzi3yJo8G1xgcDc0tTMPiPEgxfg1VQf0LJ98NvqarhMQvill2AB6MN42IzWg9mARgZsdZrSdN0TBxEVccughhfo23iPvUpA9aaPS3ebBx8Kf-JEtyHuVFPOs5g-p7qhnKukgTOYWzWGqB-zOhnXokS8KvAt3fEkyZqQr1PECqdzMavfrcCSVkj6Y0FNGkb4mpUe6Korqysuqs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%B565?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAnpP66Vl_6r1IBb6DPKkf_buRw7NSiWYC15z9caqOLiaJ00c5Xfb5rJ8CJI9rdzjBMrknQOge71bxW_dN6_rxzECkFNnoKVkwO2DRWF0RYL7BTnwfzi3yJo8G1xgcDc0tTMPiPEgxfg1VQf0LJ98NvqarhMQvill2AB6MN42IzWg9mARgZsdZrSdN0TBxEVccughhfo23iPvUpA9aaPS3ebBx8Kf-JEtyHuVFPOs5g-p7qhnKukgTOYWzWGqB-zOhnXokS8KvAt3fEkyZqQr1PECqdzMavfrcCSVkj6Y0FNGkb4mpUe6Korqysuqs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAnpP66Vl_6r1IBb6DPKkf_buRw7NSiWYC15z9caqOLiaJ00c5Xfb5rJ8CJI9rdzjBMrknQOge71bxW_dN6_rxzECkFNnoKVkwO2DRWF0RYL7BTnwfzi3yJo8G1xgcDc0tTMPiPEgxfg1VQf0LJ98NvqarhMQvill2AB6MN42IzWg9mARgZsdZrSdN0TBxEVccughhfo23iPvUpA9aaPS3ebBx8Kf-JEtyHuVFPOs5g-p7qhnKukgTOYWzWGqB-zOhnXokS8KvAt3fEkyZqQr1PECqdzMavfrcCSVkj6Y0FNGkb4mpUe6Korqysuqs&__tn__=%2ANK-R
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สถาบนัพระมหากษัตรยิก์บัราษฎร ทีเ่ป็นหลกัการพืน้ฐานของประเพณีการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ       
 
             รัฐธรรมนูญของไทยทกุฉบับรวมทัง้ฉบบัพทุธศกัราช 2560 มหีมวดวา่ดว้ย 
พระมหากษัตรยิเ์ป็นการเฉพาะ ซึง่เป็นบทบญัญัตทิีรั่บรองสถานะพเิศษของสถาบนั
พระมหากษัตรยิ ์ตามคตกิารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็น
ประมขุ ทรงความเป็นกลางทางการเมอืงดว้ยการด ารงอยูเ่หนอืการเมอืง พระมหากษัตรยิ์
ทรงใชอ้ านาจอธปิไตยของปวงชนชาวไทยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีและศาล ตาม
บทบญัญัตแิหง่รัฐธรรมนูญ และทรงด ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นทีเ่คารพสกัการะ ผูใ้ดจะ
ละเมดิ กลา่วหา หรอืฟ้องรอ้งพระมหากษัตรยิใ์นทางใด ๆ มไิด ้
 
             หลกัการพืน้ฐานวา่ดว้ยการด ารงอยูเ่หนอืการเมอืงและความเป็นกลางทางการ
เมอืงของสถาบนัพระมหากษัตรยิต์ามนัยของค าวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขา้งตน้ 
สอดคลอ้งกบัหลกัการทีถ่อืวา่ พระมหากษัตรยิ ์“ทรงราชย ์แตม่ไิดท้รงปกครอง” 
(reigns, but does not rule) อนัเป็นหลกัการทางรัฐธรรมนูญ ในระบอบประชาธปิไตย
แบบรัฐสภาในนานาอารยประเทศซึง่มพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุของรัฐ กลา่วคอื 
สถาบนัพระมหากษัตรยิเ์ป็นบอ่เกดิแหง่ความชอบธรรมของระบบการเมอืง เป็นศนูยร์วม
จติใจของคนในชาต ิและธ ารงความเป็นปึกแผน่อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของคนในชาต ิ
พระมหากษัตรยิใ์นฐานะประมขุของรัฐ ทรงใชอ้ านาจอธปิไตยโดยผา่นสถาบนัการเมอืง
ในระบอบประชาธปิไตยแบบผูแ้ทนทางระบบรัฐสภา  ดงันัน้ รัฐธรรมนูญ จงึบญัญัตวิา่
องคพ์ระมหากษัตรยิท์รงด ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นทีเ่คารพสกัการะ ผูใ้ดจะละเมดิมไิด ้
 
              แตก่ารทีพ่รรคกา้วไกลและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคกา้วไกล กระท า
การดงักลา่วขา้งตน้ จงึเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าทีไ่มเ่คารพสกัการะ และถงึขนาดจะ
ละเมดิพระมหากษัตรยิ ์โดยอาศยัทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรและสือ่ออนไลน(์เฟซบุก๊) 
มากระท าการดงักลา่ว ทัง้ทีพ่รรคกา้วไกลและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคกา้วไกล 
ตอ้งรูว้า่ การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุของ
ไทยมคีวามแตกตา่งจากการปกครองในระบอบทีม่พีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุของรัฐ
ในลกัษณะอืน่ ซึง่มบีทบาททางการเมอืงโดยตรงในการใชอ้ านาจทางการเมอืง ดงั
ปรากฏในระบอบราชาธปิไตยอ านาจสมบรูณ์ (absolute monarchy) หรอืการปกครอง
ในระบอบทีม่พีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุของรัฐและควบคมุการใชอ้ านาจทาง
การเมอืง โดยผา่นการแตง่ตัง้พระบรมวงศานุวงศใ์หด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้ฝ่ายบรหิาร 
(ruling monarchies) ดงัเชน่ระบอบราชาธปิไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญของบางประเทศใน
ปัจจบุนั 
 
              ดงันัน้ การกระท าของพรรคกา้วไกลและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรค
กา้วไกล ในการอภปิรายเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาตรา 36 งบประมาณรายจา่ยของสว่นราชการในพระองค ์และ
ไดน้ าไปลงเผยแพรข่อ้มลูตา่งๆ ในสือ่ออนไลน(์เฟซบุก๊) ยอ่มมผีลใหห้ลกัการพืน้ฐาน
ของระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุของไทย
ทีถ่อืวา่พระมหากษัตรยิท์รงราชยแ์ตม่ไิดท้รงปกครอง พระมหากษัตรยิท์รงด ารงอยูใ่น
ฐานะอนัเป็นทีเ่คารพสกัการะ ผูใ้ดจะละเมดิมไิด ้ตอ้งถกูเซาะกรอ่นบอ่นท าลายใหเ้สือ่ม
ทรามไปโดยปรยิาย       

              อนึง่ รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มเีจตนารมณ์
ส าคญัประการหนึง่ คอืการมุง่ลดเงือ่นไขความขดัแยง้เพือ่ใหป้ระเทศมคีวามสงบสขุบน
ฐานของความรูรั้กสามคัคปีรองดอง ภายใตก้ฎเกณฑต์ามหลกัการปกครองในระบอบ
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ประชาธปิไตย และประเพณีการปกครองทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์และลกัษณะ
สงัคมไทย อกีทัง้รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญัตรัิบรอง ปกป้อง และคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ ของ
ปวงชนชาวไทยอยา่งชดัเจนและกวา้งขวาง 

              แตอ่ยา่งไรก็ตามการใชส้ทิธแิละเสรภีาพทางการเมอืงทีรั่ฐธรรมนูญรับรองนัน้ 
ยอ่มตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑแ์ละกระบวนการทีบ่ญัญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
และตอ้งมใิชเ่ป็นการใชส้ทิธแิละเสรภีาพทีจ่ะสง่ผลเป็นการบัน่ทอนท าลายหลกัการ
พืน้ฐานของรัฐธรรมนูญ และสัน่คลอนคตริากฐานของการปกครองระบอบประชาธปิไตย
ทีม่พีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุของไทยทีด่ ารงอยู ่ใหเ้สือ่มโทรมไป ดว้ยเหตนุี ้
ระบอบประชาธปิไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญในนานาอารยประเทศ จงึบญัญัต ิใหม้กีลไก
ปกป้องระบอบการปกครอง (self-defending democracy) จากการถกูบัน่ทอนบอ่น
ท าลาย โดยการใชส้ทิธแิละเสรภีาพทางการเมอืงทีเ่กนิขอบเขตของบคุคลหรอืพรรค
การเมอืงไวด้ว้ยเสมอ 

              ดงันัน้ แมพ้รรคกา้วไกล และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคกา้วไกล จะอา้ง
วา่ มสีทิธแิละเสรภีาพในการด าเนนิกจิกรรมทางการเมอืงตามทีรั่ฐธรรมนูญและกฎหมาย
บญัญัตไิว ้แตก่ารใชส้ทิธแิละเสรภีาพในการกระท าการใด ๆ ของพรรคกา้วไกล และ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคกา้วไกล ยอ่มตอ้งตัง้อยูบ่นความตระหนักรูด้ว้ยวา่ การ
กระท านัน้จะตอ้งไมเ่ป็นการอาศยัสทิธแิละเสรภีาพทางการเมอืงทีไ่ดรั้บจากรัฐธรรมนูญ
ใหม้ผีลกระทบยอ้นกลบัมาท าลายหลกัการพืน้ฐาน บรรทดัฐาน คณุคา่ และเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญเสยีเอง เพราะประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุตามนติิ
ราชประเพณี ของประเทศไทยนัน้ มัน่คงด ารงสถานะและเอกลกัษณ์ของพระมหากษัตรยิ์
ไทยมาแตโ่บราณวา่ พระองคจ์ักทรงครองแผน่ดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนส์ขุแหง่
มหาชนชาวสยาม พระมหากษัตรยิไ์ทย ผูท้รงเป็นประมขุทรงเป็นผูใ้ชอ้ านาจอธปิไตย
ของประชาชนชาวไทย ทรงเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวไทย ทกุหมูเ่หลา่ ทกุเชือ้ชาต ิทกุ
ศาสนา ทกุชนชัน้ วรรณะ เพศและวยั ทรงเคารพรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และโบราณราช
ประเพณี และทรงอยูเ่หนอืการเมอืง จงึตอ้งทรงเป็นกลางทางการเมอืง ทัง้ยงัตอ้งทรง
ระมดัระวงั มใิหส้ถาบนัพระมหากษัตรยิไ์ทยตอ้งถกูน าไปเป็นคูแ่ขง่หรอืฝักฝ่ายทาง
การเมอืงไมว่า่ฝ่ายใดอยา่งเครง่ครัด เพราะหากถกูกระท าดว้ยวธิกีารใด ๆ ใหเ้กดิผล
เป็นไปเชน่นัน้ สภาวะความเป็นกลางทางการเมอืง ของสถาบนัพระมหากษัตรยิไ์ทยยอ่ม
ตอ้งสญูเสยีไป เมือ่เสยีความเป็นกลางทางการเมอืงก็ยอ่มไมส่ามารถด ารงพระองคแ์ละ
ปกป้องสถาบนัใหท้รงอยูเ่หนอืการเมอืงได ้ซึง่ถา้ปลอ่ยใหก้ารเป็นไปเชน่นัน้สถาบนั
พระมหากษัตรยิไ์ทยก็จะไมอ่ยูใ่นฐานะทีจ่ะเป็นศนูยร์วมใจของประชาชนชาวไทยไดอ้กี
ตอ่ไป และจะท าใหอ้งคพ์ระมหากษัตรยิไ์มอ่าจทรงด ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นทีเ่คารพ
สกัการะ ผูใ้ดจะละเมดิก็ได ้ น่ันยอ่มท าใหก้ารปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของประเทศไทย จักตอ้งเสือ่ม
โทรมลงหรอืถงึกบัสญูสิน้ไป และยอ่มท าใหพ้ระมหากษัตรยิไ์มท่รงด ารงอยูใ่นฐานะอนั
เป็นทีเ่คารพสกัการะ ผูใ้ดจะละเมดิก็ได ้ดงัเชน่ทีพ่รรคกา้วไกล และสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรพรรคกา้วไกล ก าลงัท าอยู ่ซึง่หาควรปลอ่ยใหเ้ป็นไปเชน่นัน้ไม ่

              ส าหรับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ ซึง่จะตอ้งน ามาใชบ้งัคบัแกก่ารกระท าหรอืกจิกรรมทาง
รัฐธรรมนูญในกรณีทีไ่มม่บีทบญัญัตลิายลกัษณ์อกัษร ของรัฐธรรมนูญบญัญัตไิวต้าม
มาตรา 5 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญนัน้ ถงึแมจ้ะไมม่นียิามศพัทไ์วเ้ป็นการเฉพาะ แตก่็
พอจะอนุมานความหมายเบือ้งตน้ไดว้า่มอีงคป์ระกอบ 4 ประการ ตามเนือ้ความ ทีป่รากฏ
อยูใ่นชือ่เรยีกนัน้เอง กลา่วคอื (1) หมายถงึประเพณีการปกครองทีย่ดึถอืปฏบิตักินัมา
นานจนเป็นประเพณีทีด่งีามในทางการเมอืงการปกครอง มใิชป่ระเพณีในกจิการดา้นอืน่ 
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(2) ตอ้งเป็นประเพณีการปกครองของประเทศไทยทีเ่ป็นทีย่อมรับนับถอืกนัวา่ดงีามใน
ประเทศไทย อนัควรแกก่ารถนอมรักษา และสบืสานใหม้ัน่คงตอ่ไป มใิชป่ระเพณีการ
ปกครองของประเทศอืน่ ลทัธอิืน่ หรอือดุมการณ์อืน่ (3) ประเพณีการปกครองของ
ประเทศไทยดงักลา่ว หมายถงึ ประเพณีทีถ่อืปฏบิตักินั ในวาระสมยัทีป่ระเทศมกีาร
ปกครองอยูใ่นระบอบประชาธปิไตย เทา่นัน้ และ (4) ประเพณีการปกครองของประเทศ
ไทยในระบอบประชาธปิไตยนัน้ หมายถงึระบอบเสรปีระชาธปิไตย อนัมพีระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมขุ มใิชป่ระชาธปิไตยรปูแบบอืน่ ทฤษฎอีืน่ หรอือดุมการณ์อืน่ ตวัอยา่งทีช่ดั
แจง้ขององคป์ระกอบขอ้นี ้ไดแ้ก ่ประเพณีการปกครองโดยธรรมทีอ่งคพ์ระมหากษัตรยิ์
จะตอ้งทรงใชพ้ระราชอ านาจโดยธรรม และทรงด ารงพระองคอ์ยูใ่นทศพธิราชธรรม 
เพือ่ใหส้ าเร็จผล เป็นประโยชนส์ว่นรวมแกป่ระเทศชาต ิและความผาสกุของประชาชน
โดยรวม ดว้ยเหตนุีจ้งึเป็นการจ าเป็นทีพ่ระมหากษัตรยิไ์ทยจักตอ้งทรงอยูเ่หนอืการเมอืง 
และตอ้งทรงเป็นกลาง ทางการเมอืง ไมเ่ปิดชอ่งเปิดโอกาสใหส้ถาบนัพระมหากษัตรยิ์
ไทยตอ้งถกูน าไปใชป้ระโยชนโ์ดยฝักฝ่ายทางการเมอืง ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
ถงึแมจ้ะไมม่บีทบญัญัตรัิฐธรรมนูญถงึสถานะทีต่อ้งทรงอยูเ่หนอืการเมอืง และเป็นกลาง
ทางการเมอืงไวเ้ป็นการเฉพาะ ก็ตอ้งน าประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุดงักลา่วมาใชบ้งัคบัดว้ยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคสอง ทัง้นี ้เพือ่ใหอ้งคพ์ระมหากษัตรยิท์รงด ารงอยูใ่นฐานะอนั
เป็นทีเ่คารพสกัการะ ผูใ้ดจะละเมดิมไิด ้

              พรรคกา้วไกลเป็นพรรคการเมอืงตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 พรรคกา้วไกลเป็นองคก์รทีม่สีว่นก าหนดตัวบคุคล ทีจ่ะ
เขา้ไปด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ในฝ่ายนติบิญัญัต ิคอื สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ทัง้นี ้
โดยมคีณะกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงเป็นเสมอืนมนัสมองและระบบจติใจ เป็นผูใ้ช ้

ดลุพนิจิ ตดัสนิใจ และกระท าการใด ๆ แทนพรรคกา้วไกล ดงันัน้ผูท้ีเ่ขา้มาเป็นกรรมการ
พรรคกา้วไกล จงึตอ้งมคีวามรับผดิชอบตอ่ทกุการตดัสนิใจ และการกระท าของพรรค
การเมอืงทีต่นบรหิารจัดการอยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ่ความมัน่คงด ารงอยูแ่ละพัฒนา
กา้วหนา้ตอ่ไปไดอ้ยา่งยัง่ยนืของประเทศชาต ิและระบอบการปกครองของประเทศ ถา้
พรรคกา้วไกลมกีารกระท าทีเ่ป็นการลม้ลา้ง หรอืเพยีง “อาจเป็นปฏปัิกษ์ ” ตอ่การ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ พรรคกา้วไกล รวมทัง้
คณะกรรมการบรหิารพรรคกา้วไกล ก็อาจจะตอ้งถกูลงโทษทางการเมอืงตามความใน
พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค
หนึง่ (1) หรอื (2) แลว้แตก่รณี จะอา้งความไมรู่ ้ความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ หรอืความเห็น
ความเชือ่ของตนมาเป็นขอ้แกต้วัใหห้ลดุพน้จากความรับผดิชอบตอ่การกระท านัน้ มไิด ้

              ถงึแมก้ฎหมายจะมไิดใ้หน้ยิามศพัทค์ าวา่ “ลม้ลา้ง” และ “ปฏปัิกษ์” ไว ้แต่
ทัง้สองค านัน้ ก็เป็นค าในภาษาไทยธรรมดาทีม่คีวามหมายตามทีใ่ชแ้ละรูก้นัอยูท่ัว่ไป 
ซึง่ศาลยอ่มรูไ้ดเ้องดว้ยวา่ “ลม้ลา้ง” หมายถงึ การกระท าทีม่เีจตนาเพือ่ท าลายหรอืลา้ง
ผลาญใหส้ญูสลายหมดสิน้ไป ไมใ่หด้ ารงอยู ่หรอืมอียูอ่กีตอ่ไป สว่นค าวา่ “ปฏปัิกษ์ ” 
นัน้ไมจ่ าตอ้งรนุแรงถงึขนาดมเีจตนาทีจ่ะลม้ลา้งท าลาย ใหส้ิน้ไป ทัง้ยงัไมจ่ าตอ้งถงึ
ขนาดตัง้ตนเป็นศตัรหูรอืฝ่ายตรงขา้มเทา่นัน้ เพยีงแคเ่ป็นการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการ
ขดัขวางหรอืสกดักัน้มใิหเ้จรญิกา้วหนา้ หรอืเป็นการกระท าทีก่อ่ใหเ้กดิผลเป็นการเซาะ
กรอ่น บอ่นท าลาย จนเกดิความช ารดุทรดุโทรม เสือ่มทราม หรอืออ่นแอลง ก็เขา้
ลกัษณะของการกระท า ทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ไดแ้ลว้ 

              ส าหรับประเด็นเรือ่งเจตนานัน้ เมือ่มาตรา 92 วรรคหนึง่ (2) บญัญัตชิดัเจนวา่ 
เพยีงแค ่“ อาจเป็นปฏปัิกษ์ ” ก็ตอ้งหา้มแลว้ หาจ าตอ้งมเีจตนาประสงคต์อ่ผล หรอืตอ้ง
รอใหเ้กดิผลเสยีหายรา้ยแรงขึน้จรงิเสยีกอ่นไม ่ทัง้นีก้็เพือ่ใหเ้ป็นมาตรการป้องกนัความ
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เสยีหายรา้ยแรงทีอ่าจจะเกดิแกส่ถาบนัหลกัของประเทศไวก้อ่น อนัเป็นรัฐประศาสโน
บายทีจ่ าเป็นเพือ่ดบัไฟกองใหญไ่วแ้ตต่น้ลม มใิหไ้ฟกองเล็กกระพอืโหมไหมล้กุลาม
ขยายใหญจ่นเป็นมหนัตภยัทีไ่มอ่าจตา้นทานไดใ้นวาระตอ่ไป อนึง่ บทบญัญัตใินมาตรา 
92 วรรคหนึง่ (2) ทีว่า่ “... อาจเป็นปฏปัิกษ์ ...” นัน้ ในทางกฎหมาย เป็น “เงือ่นไขทาง
ภาวะวสิยั ” กลา่วคอื ไมข่ึน้กบัเจตนาหรอืความรูส้กึสว่นตวัของผูก้ระท าวา่ จะเกดิผลเป็น
ปฏปัิกษ์จรงิหรอืไม ่หากแตต่อ้งดตูามพฤตกิารณ์แหง่การกระท านัน้ ๆ วา่ในความคดิ 
ของวญิญชูนหรอืคนทัว่ ๆ ไป จะเห็นวา่การกระท าดงักลา่ว อาจสง่ผลใหเ้กดิการเป็น
ปฏปัิกษ์หรอืไม ่เทยีบไดก้บัในกรณีหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
326 ทีว่า่ “... น่าจะท าใหผู้อ้ ืน่นัน้เสยีชือ่เสยีง ถกูดหูมิน่ หรอืถกูเกลยีดชงั ... ” 

              ดงันัน้ การกระท าของพรรคกา้วไกลและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคกา้ว
ไกล ดงักลา่ว จงึเป็นการน างบประมาณรายจา่ยของสว่นราชการในพระองค ์ของ
พระมหากษัตรยิ ์มาเป็นประเด็นในทางการเมอืง โดยอา้งวา่เป็นการใชส้ทิธแิละเสรภีาพ
ทางการเมอืงทีรั่ฐธรรมนูญรับรองนัน้ แตเ่กนิขอบเขตของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอื
พรรคกา้วไกล ไมอ่ยูภ่ายใตก้ฎเกณฑแ์ละกระบวนการทีบ่ญัญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย และเป็นการใชส้ทิธแิละเสรภีาพทีจ่ะสง่ผลเป็นการบั่นทอนท าลายหลกัการ
พืน้ฐานของรัฐธรรมนูญ และสัน่คลอน คตริากฐานของการปกครองระบอบประชาธปิไตย
ทีม่พีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุของไทยทีด่ ารงอยู ่ใหเ้สือ่มโทรมไป ทัง้ยงัเป็นการ
กระท าทีว่ญิญชูน คนไทยทัว่ไปยอ่มรูส้กึไดว้า่สามารถท าใหส้ถาบนัพระมหากษัตรยิข์อง
ไทยทีเ่ป็นศนูยร์วมใจของคนไทยทัง้ชาต ิตอ้งถกูน าไปใชเ้พือ่มุง่หวงัผลประโยชนท์าง
การเมอืงโดยไมค่ านงึถงึหลกัการพืน้ฐานส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ เป็นการสุม่เสีย่งตอ่การสญูเสยีสถานะทีจ่ะตอ้งอยู่
เหนอืการเมอืง และด ารงความเป็นกลางในทางการเมอืง อนัเป็นจดุเริม่ตน้ของการเซาะ
กรอ่นบอ่นท าลาย เป็นเหตใุหช้ ารดุทรดุโทรม เสือ่มทราม หรอืออ่นแอลง และอาจท าให ้
องคพ์ระมหากษัตรยิถ์กูผูใ้ดจะละเมดิก็ได ้กรณีจงึอาจเขา้ลกัษณะของการกระท าทีอ่าจ
เป็นปฏปัิกษ์ตอ่การปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 
วรรคหนึง่ (2) แลว้ ทัง้นีต้ามพยานหลกัฐานอนัควรเชือ่ไดว้า่ พรรคกา้วไกลไดก้ระท าการ
ตามมาตรา 92 วรรคหนึง่ (2) จงึมเีหตทุีค่วรขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญพจิารราวา่ สมควร
จะตอ้งมคี าสัง่ใหย้บุพรรคกา้วไกล ตามมาตรา 92 วรรคสอง หรอืไม ่ตอ่ไป 

 
              ขอ้ 5. จงึเรยีนมาเพือ่ขอให ้กกต. รบีด าเนนิการรวบรวมพยานหลกัฐานจาก
สภาผูแ้ทนราษฎร และรบีด าเนนิการรวบรวมพยานหลกัฐานทางเฟซบุก๊พรรคกา้วไกล 
เพิม่เตมิ เพือ่ด าเนนิการตามหนา้ทีแ่ละอ านาจทีบ่ัญญัตไิวใ้นพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 และยืน่เรือ่งใหศ้าลรัฐธรรมนูญ
วนิจิฉัยวา่จะตอ้งมคี าสัง่ยบุพรรคกา้วไกลและตดัสทิธกิรรรมการบรหิารพรรคกา้วไกล 
หรอืไม ่โดยเร็วดว้ย 
  
           
                                                           ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
                                                        (นายเรอืงไกร ลกีจิวฒันะ)                                                        


