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ค ำน ำ 

ประเทศไทยได้เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางการเมือง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติ 

และประชาชนเป็นอย่างมาก โดยวิกฤติการณ์ดังกล่าวที่ก าลังเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะน้ี อาจกล่าวได้ว่า

จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากการที่พรรครัฐบาลที่ มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนน า ได้ออกพระราชบัญญัติ                    

นิรโทษกรรม พ.ศ.2556 ซ่ึงขัดกับรัฐธรรมนูญว่าด้วย หลักการนิรโทษกรรม หลักการแบ่งแยกอ านาจ และ 

หลักการสากลของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย           

โดยรัฐบาลอาศัยเสียงข้างมากเป็นเครื่องมือในการด าเนินการอันมิชอบธรรมโดยไม่รับฟังเสียงฝ่ายค้าน 

และเสียงคัดค้านของประชาชน  น ามาสู่การคัดค้านของประชาชนชาวไทยอย่างกว้างขวางในขณะน้ี 

เพราะการกระท าดังกล่าวอาจมองได้ว่าเป็นการออกกฎหมายเพื่อช่วยให้อดีตนายกฯ พ้นจากความผิดที่

ศาลได้พิจารณาคดีตัดสินไปแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดความชอบธรรมทางการเมืองในอันที่จะใช้

อ านาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป  ดังน้ันการกระท าของรัฐบาลในครั้งน้ีจึงเป็น

ชนวนเหตุส าคัญท่ีสร้างความแตกแยกในประเทศจนยากท่ีจะแก้ไข 

แต่ในขณะเดียวกัน ยังก่อ ให้ เกิดปรากฎการณ์ครั้ ง ย่ิง ใหญ่ ของประเทศไทยที่ ม ี                       

มวลมหาประชนนับล้านจากทุกภาคส่วนซึ่งเป็นพลังที่บริสุทธ์ิได้ลุกขึ้นประกาศเจตนารมณ์ และ                   

แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการคอร์ปช่ัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศชาติของคน

บางกลุ่มในทุกรูปแบบ และที่ส าคัญไปกว่าน้ันยังเป็นการร่วมเปล่ียนแปลงประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเมือง

ใหม่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง เพื่อความพัฒนาประของ

ประเทศชาติอย่างย่ังยืน และคงไว้ซึ่งสถาบันสูงสุดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตของประชาชนคนไทยสืบไป 
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บทวิเครำะหป์ระเดน็ศกึษำ 
วกิฤตกำรณป์ระเทศไทยจำกอุดมกำรณป์ระชำธิปไตยที่แตกตำ่ง 

 
หากกล่าวถึงการชุมนุมครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย คงหนีไม่พ้นการรวมตัวในนาม          

“พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” (พธม:People’s Alliance for Democracy: PAD) ซึ่งเกิดจาก
การรวมตัวกันของหลายองค์กร โดยส่วนใหญ่เป็นองค์กรอิสระภาคประชาชน จุดประสงค์หลักของ                   
การรวมตัวก็เพื่อกดดันขับไล่ นายกฯในขณะน้ันให้ลาออกจากต าแหน่ง เน่ืองจากเห็นว่ามีผลประโยชน์                
ทับซ้อนกับธุรกิจส่วนตัว และคนสนิท และประพฤติผิดอีกหลายๆอย่างอันไม่สมควรในการเป็นผู้บริหาร
ประเทศ 

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการที่อนุสรณ์สถาน14 ตุลา ในครั้งน้ีเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เป็นผู้
แถลงรายละเอียด โดยกล่าวว่า"พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" ถือเป็นการรวมตัวที่ต้องบันทึกเป็น
ประวัติศาสตร์ เป็นการรวมกันเฉพาะกิจ ซึ่งการใช้เวลาด าเนินกิจกรรมร่วมกันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
นายกฯ กล่าวคือจะเคล่ือนไหวจนกว่านายกฯจะลาออก โดยมีพันธกิจคือ 

1. รณรงค์ผลักดันให้นายกรัฐมนตรีที่ขาดความชอบธรรมขั้นพื้นฐาน ลาออกจากต าแหน่ง 
2. เปิดโปงความไม่ชอบธรรมและวาระซ่อนเร้นของระบอบทักษิณ 
3. ประสานกลุ่มพลังต่างๆ ในสังคม ผลักดันการปฏิรูปการเมืองไทยครั้งที่ 2 โดยยึด

แนวทางลดอ านาจรัฐ เพิ่มอ านาจประชาชน 
ซึ่ งหลักการท างานคือ เน้นการมี ส่วนร่วม โดยยึดรูปแบบการประสานงานภายใต้               

ฉันทามติของกลุ่ม ไม่ผูกมัดและค านึงถึงความเป็นอิสระขององค์กรเครือข่ายหากจะเคล่ือนไหวทาง
การเมืองในประเด็นและกิจกรรมอ่ืนๆก็จะให้อิสระต่อกัน 

กลุ่มพธม. ใช้ระยะเวลาพอสมควรในการสร้างแนวร่วมที่เข้มแข็งและในการรวมพลังมวลชน
เข้าเป็นหน่ึงเดียวกันได้ จนไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงพลังอันย่ิงใหญ่ของประชาชน โดยมีจุดเริ่มต้นที่การ
เคล่ือนไหวขับไล่รัฐบาลของนายกฯขณะน้ัน เพื่อไมใ่ห้สามารถท าความเสียหายให้บ้านเมืองไปมากกว่าน้ี  

หลังจากการเคล่ือนไหวใหญ่ในนาม“พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย”ครั้งแรกใน                  
วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2549 และเกิดกระแสการเรียกร้องขับไล่จากกลุ่มคนต่างๆในสังคมไทย                     
เป็นวงกว้าง ในที่สุดรัฐบาลได้ประกาศ“ยุบสภา”เพื่อให้มีการเลือกต้ังใหม่ แต่ขณะเดียวกันกลุ่มพธม.      
มองว่ารัฐบาลใช้การเลือกต้ังเป็น“เครื่องมือซักฟอกตัวเอง”จึงคงยืนยันชุมนุมในขับไล่นายกฯให้ออกจาก
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ต าแหน่งอย่างไมม่ีเงื่อนไขและให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ โดยจัด
ให้มีการชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวงในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 

การเคล่ือนไหวขับไล่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ทั้งโดยการจัดกิจกรรมชุมนุมขับไล่และอ่ืนๆ              
จนกระทั่งถึงการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 ของ“คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

หลังจากรัฐประหารกลุ่มพธม. ได้ประกาศยุติบทบาทการเคล่ือนไหวทางการเมืองและได้
รวมตัวกันในนาม“สมัชชาประชาชนเพื่อการปฏิรูปการเมือง”(สปป: People’s Assembly for Political 
Reform : PAPR.) เพื่อรองรับการเคล่ือนไหวทางการเมืองต่อไป โดยบทบาทที่ส าคัญก็คือ การออกมา
สนับสนุนการท างานของคณะรัฐประหาร รัฐบาลและกลไกต่างๆที่คณะรัฐประหารก่อต้ังขึ้น ในการก าจัด 
“ระบอบทักษิณ”  

หลังจากน้ันไม่นานกลุ่มพธม. จ าเป็นต้องกลับมาเคล่ือนไหวอีกครั้งหลังพรรคพลังประชาชน
ได้เป็นแกนน าในการจัดต้ังรัฐบาลโดยมีนายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคเป็นนายกฯ โดยให้เหตุผลว่า
รัฐบาลขณะน้ันแท้ที่จริงแล้วก็คือ รัฐบาลของอดีตนายกฯ เป็น“นอมินี”รับค าส่ังและท างานรับใช้อดีต
นายกฯ ดังน้ันจึงมีมติฟื้นกลุ่มพธม.อีกครั้งเพื่อพร้อมด าเนินการต่อสู้กับพฤติการณ์ของรัฐบาลในทุก
รูปแบบ  

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให้นายสมัคร สุนทรเวช ส้ินสภาพเน่ืองจากการกระท า
ต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 267 เรื่องคุณสมบัติของนายกฯ 

นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ ซึ่งขณะน้ันด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนได้รับ               
การเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่26 ของประเทศไทยและนับเป็น
นายกฯคนแรกที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในท าเนียบรัฐบาลจากการที่กลุ่มพธม. ยังคงยึดพื้นที่ไว้ต้ังแต่ในสมัย
รัฐบาลอดีตนายกฯ 

ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านค าวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชน เน่ืองจากกรณีที่                      
นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                     
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลท าให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม                 
อันเป็นการกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา68 ประกอบมาตรา237 วรรคสองและให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหน้า
พรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนจ านวน 37คน เป็นเวลา 5ปี ท าให้
รักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชาชนต้องพ้นจากต าแหน่งนายกฯในที่สุด 
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ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ด าเนินมาเป็นระยะเวลายาวนานแกนน ากลุ่มพธม. ได้สรุปภาระกิจใน                   
การเคล่ือนไหวในรอบแรก(รัฐบาลทักษิณ)ว่าคือ "การโค่นล้มระบอบทักษิณและให้ตัวนายกฯพ้นจาก
สภาพ”หรือ“กู้ชาติ”ที่มุ่งก าจัดอดีตนายกฯ”แต่การการเคล่ือนไหวในรอบสอง(การขับไล่รัฐบาลพลัง
ประชาชน)เป็นการ“สร้างชาติ” น่ันคือ การสร้าง“การเมืองใหม่” เน่ืองจากได้ประเมินการเคล่ือนไหวต่อสู้
ในช่วงแรกแล้วพบว่า“การพุ่งเป้าไปที่การโค่นล้มระบอบทักษิณ การขับไล่อดีตนายกฯให้พ้นจากต าแหน่ง
อย่างเดียว ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาของประเทศอย่างแท้จริงและในทางการเคล่ือนไหวอาจจะเป็นการไล่ทักษิณ
ไปแต่กลับได้นอมินีมาแทน 

โดยกลุ่มพธม. ได้อธิบายหลักการที่ส าคัญของการเมืองใหม่ว่า“เป็นการเมืองที่เอาประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ลดอ านาจหน้าที่ของตัวแทนหรือผู้แทนลงเพิ่มบทบาทและอ านาจให้กับประชาชนมากขึ้น” 
ทั้งน้ีไม่ใช่แค่ให้ความส าคัญกับที่มาหรือกระบวนการในการตัดสินใจในการใช้อ านาจเท่าน้ัน แต่ต้องสร้าง
หลักประกันว่าประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกชนช้ันจะเข้าถึงอ านาจในการตัดสินใจหรือก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามหลักส าคัญที่สุดที่ต้องเทิดทูนไว้คือ การเมืองใหม่ที่
เกิดขึ้นน้ัน ต้องท าให้สถาบันกษัตริย์เข้มแข็ง และใครมาล้มล้างไม่ได้  

หลังจากหลังศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเป็นผลให้
นายกฯในขณะน้ันพ้นจากต าแหน่ง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี
คนถัดมา 

ในขณะที่นายกฯ บริหารบ้านเมืองได้มีกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองที่เรียกตัวเองว่าแนวร่วม
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ต่ อ ต้ า น เ ผ ด็ จ ก า ร แ ห่ ง ช า ติ  ( น ป ช : United.Front.of.Democracy.Against 
Dictatorship:UDD) หรือช่ือเดิมว่า แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก: Democratic Alliance 
Against Dictatorship:DAAD) เป็นกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองในประเทศไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ 
อดีตนายกฯ  

ซึ่งหากย้อนถึงที่มาของกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แนวร่วม
ประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการน้ัน ถูกก่อต้ังขึ้นเพื่อต่อต้านการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และขับไล่คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งชาติกับพล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ออกจากการเป็นนายกฯ แต่ยุติการชุมนุมหลังจากที่        
พรรคพลังประชาชนได้รับเลือกต้ังเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร โดยในภายหลังได้กลับมารวมตัว
กันอีกและเปล่ียนช่ือเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือกลุ่มนปช. ในปัจจุบัน 

หลังการเปล่ียนขั้วรัฐบาลกลุ่มนปช.กลับมาชุมนุมเคล่ือนไหวครั้งใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขับไล่รัฐบาลจนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศอย่างรุนแรง ซึ่งจากเหตุการณ์การชุมนุมใน
ครั้งน้ีเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ร่วมชุมนุมและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเหตุให้บาดเจ็บล้มตายเป็นจ านวนมาก  
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ย่ิงกว่าน้ันหลังแกนน ากลุ่มนปช. บนเวทียุติการชุมนุม มีกลุ่มบุคคลบุกเข้าท าลายทรัพย์สิน
และลอบวางเพลิงอาคารหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังถูก
กองก าลังไม่ทราบฝ่ายยิงอาวุธปืนสกัดไม่ให้เข้าดับเพลิงได้และตามมาด้วยการเกิดเหตุลอบวางเพลิงอีก
หลายแห่ง โดยเหตุเพลิงไหม้ทุกแห่งรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าควบคุมเพลิงได้เป็นเวลาหลายช่ัวโมงเช่นกัน 

จนถึงปัจจุบันความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศยังไม่มีทีท่าจะจบลงได้โดยง่าย                  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากมวลมหาประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่เป็นหุ่นเชิดให้กับอดีตนายกฯ
ที่เคยเป็นชนวนเหตุให้เกิดการนองเลือดมาแล้วในอดีต 

วิ ก ฤตกา รณ์ ก า ร เ มื อ ง ไทย  ที่ ก า ลั ง ด า เ นิ นอ ยู่ ใ นปั จ จุบั น จะ เห็ น ไ ด้ ว่ า เ ป็ นผล                       
สืบเน่ืองมาจากการที่สภาผู้แทนราษฎร ลงมติให้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ผ่านการพิจารณาใน
วาระที่ 2 และ 3 เมื่อเวลา 04.25 น.ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เพื่อนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่มี
ความผิดหรือถูกตัดสินให้ด าเนินคดีทางการเมือง เพื่อช่วยลดความขัดแย้งในบ้านเมืองขึ้นและสร้างความ
ปรองดองสามัคคีของคนในชาติให้มากย่ิงขึ้น โดยมีเน้ือหาหลักคือ นิรโทษกรรมให้เฉพาะประชาชนเท่าน้ัน 
ไม่รวมไปถึงแกนน า หรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งคลอบคลุมการเมืองทั้งหมดต้ังแต่
รัฐประหาร พ.ศ. 2549 แต่พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเพื่อนิรโทษกรรมให้กับทุกคนรวมทั้งนักการเมือง โดย
อ้างความสงบสุข สามัคคี ปรองดองของคนในชาติ โดยที่ก่อนหน้าน้ีมีกระแสคัดค้านจากคนหลากหลาย
กลุ่ม ทั้งพรรคฝ่ายค้าน นักวิชาการหลายแขนงและประชาชนจ านวนมากที่ไม่เห็นด้วย โดยกลุ่มที่คัดค้าน
เห็นว่าพ.ร.บ.ฉบับน้ีเป็นเพียงเครื่องมือให้อดีตนายกฯ พ้นจากความผิดทางการเมืองและความผิดอ่ืนๆ 
และสามารถกลับเข้าประเทศไทย รวมถึงรัฐบาลอาจต้องคืนทรัพย์สินที่ยึดทั้งหมดแก่อดีตนายกฯ                        

การต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมที่สถานีรถไฟสามเสน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมต่อต้าน
รัฐบาลครั้งประวัติศาสตร์ของไทย ซึ่งมีประชาชนชาวไทยเข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมครั้ง
น้ี เป็นจ านวนมหาศาลและ ยังได้สร้างปรากฏการณ์ของการรวมพลังของกลุ่มปัญญาชนจาก
สถาบันการศึกษาช้ันน าต่างๆ ต่างทยอยออกมารวมพลังร่วมชุมนุมและลงนามร่วมกันเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับน้ี นอกจากน้ัน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ยังได้
รณรงค์ในเว็บไซต์ Change.org ในหัวข้อ “ขอล้านช่ือหยุดกฎหมายล้างผิดคดีโกง” โดยระบุเหตุผลว่าการ
ออกกฎหมายดังกล่าวมีเจตนามุ่งหมายที่จะลบล้างค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในคดีทุจริตต่างๆ และส่งผลให้คดีที่ยังค้างคาเป็นอันต้องยุติ ให้ผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมด
พ้นจากความรับผิดและความรับผิดชอบโดยส้ินเชิง  

ในขณะเดียวกันมวลชนในจังหวัดต่างๆเริ่มมีการนัดรวมพลกันเพื่อแสดงพลังคัดค้าน             
พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในหลายพื้นที่อาทิ จังหวัดชลบุรีได้มีการนัดหมายจะเดินทางมาร่วมชุมนุมกับม็อบ                         
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สามเสนของประชาธิปัตย์ ขณะที่จังหวัดเชียงรายน้ันได้มีกลุ่มบุคคลในนาม “พลังมวลชนชาวเชียงราย” 
น าใบปลิวออกแจกจ่ายให้กับบุคคลทั่วไปในเขตตัวเมือง โดยมีเ น้ือหาเพื่อต่อต้านการผลักดัน                     
พ.ร.บ.ฉบับน้ีอีกด้วย  

กระแสคัดค้านทวีความรุนแรงและกระจายวงกว้างขึ้นในทุกขณะ จนเป็นเหตุให้ที่ประชุม
วุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบกับร่างพ.ร.บ. ฉบับน้ี แต่การชุมนุมซึ่งน าโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ยังคงด าเนิน
ต่อไปโดยเปล่ียนจุดมุ่งหมายจากการคัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็นการการชุมนุมเพื่อต่อต้าน
รัฐบาลแทน รวมถึงในกรณีพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงข่าวปฏิเสธ ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรมนูญ ของกลุ่ม 
ส.ส. และ ส.ว.ส่งผลให้จ านวนผู้ร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มขึ้นอีก เป็นเหตุให้กลุ่มนปช.ซึ่ง
สนับสนุนรัฐบาล ได้จัดการชุมนุมตอบโต้กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี                  
การประกาศจุดยืนชัดเจนที่ยังคงยืนยันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อันเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร 
ด้วยการสนับสนุนให้ส.ส.รัฐบาลลงมติแก้รธน. ม .291 รวมถึงการแสดงจุดยืนไม่ต้องการให้ใครล้มล้าง
รัฐบาล  

ในเวลาต่อมา“คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กปปส.)”ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่ม
องค์กรประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มนักวิชาการ เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศ
ไทย (คปท.) กลุ่มประชาคมนักธุรกิจสีลม เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย กองทัพธรรม กองทัพ
ประชาชนโค่นระบอบทักษิณ (กปท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้ถูกก่อต้ังขึ้นโดยมี               
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นเลขาธิการกลุ่มและได้ยกระดับขึ้นโดยเปล่ียนเป้าหมายจากการชุมนุมเพื่อขับ
ไล่รัฐบาล เป็นการชุมนุมเพื่อขจัดระบอบทักษิณให้หมดจากประเทศไทยโดยยึดหลักสันติวิธี จนกระทั่ง
นายกฯประกาศยุบสภาฯ แต่ขณะเดียวกันนายกฯ พร้อมคณะรัฐมนตรี ก็ยังด ารงต าแหน่งรักษาการและ
ประกาศให้มีการเลือกต้ังใหม่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยที่พรรคเพื่อไทยและกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล 
สนับสนุนการเลือกต้ังในครั้งน้ีโดยเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้จัดการเลือกต้ังภายใน 45-60 วันหลังยุบสภาและบอกว่ารัฐบาลไม่มีสิทธ์ิ ในการเปล่ียนวัน
เลือกต้ัง หาก กกต.เล่ือนวันเลือกต้ังออกไป อาจถูกร้องเรียนว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  หากแต่ทางด้าน 
กปปส. นักวิชาการหลายกลุ่มและมวลมหาประชาชนไม่เห็นด้วยและเรียกร้องให้มีการลาออก โดยย้ า
จุดยืนต้องปฏิรูปก่อนการเลือกต้ัง เพื่อการคงรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้อย่างเดิม เพียงแต่แก้ไขปรับปรุงส่วนย่อยเช่น กฎหมายเลือกต้ัง และ
กฎหมายพรรคการเมืองให้รอบคอบ และรัดกุม เพื่อป้องกันมิให้คนโกงอาศัยการเลือกต้ังเข้าสู่เส้นทาง
การเมืองและแสวงหาต าแหน่งเพื่อให้มีอ านาจแล้วใช้อ านาจแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ โดยอ้าง
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ความชอบธรรมที่ได้มาจากการเลือกต้ัง ดังที่รัฐบาลในระบอบทักษิณเป็นมาแล้ว และก าลัง เป็นอยู่ใน
ขณะน้ี  

ทางด้าน “กปปส. ยังคงมุ่งเน้นการปฏิรูปการเลือกต้ัง เพื่อเป็นทางออกที่ดีให้กับประเทศ 
จึงจ าเป็นต้องปฏิรูปการเลือกต้ังก่อน เมื่อมีระบบนักการเมืองที่ดี ผลที่ตามมาก็สามารถพัฒนาประเทศได้
ส่วนการปฏิรูประบบอ่ืนๆ ก็สามารถปฏิบัติได้ง่ายถึงแม้จะใช้ระยะยาวนาน” 

ในส่วนของนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายฝ่าย ก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุน
แนวคิดการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกต้ัง อาทิเช่น 

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ตัวแทนนักวิชาการ ให้ความเห็นว่า เราเสนอมาตลอดว่าประเทศ
ไทยต้องวางระบบใหม่ วันน้ีเป็นโอกาสอันดีที่สุด ประชาธิปไตย ประชาชนไม่เคยได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
ประเทศไทยผูกขาดเพียงพรรคเดียว ซึ่งเป็นปัญหาฝังรากลึก โดยเหตุผลที่ควรปฏิรูปประเทศมีดังน้ี 

1. รัฐบาลรักษาการขณะน้ีถือเป็นโมฆะ 
2. การทุจริตในขณะน้ีลงลึกไปยังระบบนโยบาย  
3. การเลือกต้ังต้องมาจากความต้องการของปชช.  
4. กฎหมายต้องมีข้อบังคับให้เล่ือนการเลือกต้ังได้ ซึ่งทั้งหมดน้ีต้องปฏิรูปไปที่การสร้าง

กระบวนการในรัฐธรรมนู เพื่อเป็นหลักประกัน เพื่อน าประเทศไปสู่เป้าหมาย มีสังคมที่เป็นธรรม มีความ
เป็นอยู่ที่เป็นสุข  

ดังน้ันจึงขอเสนอแนวทางปฏิรูปไว้ 3 กรอบ คือ 
1. ระบบการเมือง 
2. ระบบการบริหารและกระบวนการยุติธรรม 
3. ระบบเศรษกิจและสังคม 
ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ ตัวแทนภาคเอกชน เสนอความเห็นว่า เราอยากเห็นประเทศ

สงบ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะน้ีการผ่าตัดเป็นทางรอดในการแก้ไขประเทศขณะน้ี แต่อยากให้ทุกฝ่าย
ค านึงถึงความสมดุลเป็นหลัก อนาคตลูกหลานจะเป็นอย่างไร ส่ิงที่ส าคัญสองเรื่องคือ ผลลัพธ์และ
กระบวนการ หากค านึงถึงหลักเพียงฝ่ายเดียวนานไปหลักเหตุการจะกลายเป็นหลักกูในที่สุด การแก้ไขโดย
จะต้องผ่าตัดประเทศในด้านโครงสร้างไปพร้อมๆกับการสร้างวัฒนธรรม โดยเน้นการสร้างคุณค่า ส าหรับ
แนวทางการปฏิรูป เราจะต้องปรับการสร้างผู้น า ต้องสร้างวัฒนธรรมปลูกจิตส านึกรักชาติ เน้นการท างาน
ที่มีจิตวิญญาณ ในผู้น าทุกๆส่วนทุกองค์กร  

โดยผู้น าต้องปฏิบัติตน 3 ข้อดังน้ี  
1. ต้องท างานหนัก 
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2. รับใช้ผู้อ่ืน 
3. ไม่หาให้ตนเอง 
ถึงแม้หลายฝ่ายจะออกมาคัดค้านการเลือกต้ังในครั้งน้ี แต่รักษาการนายกฯยืนยันเดินหน้า

การเลือกต้ังจนเป็นชนวนเหตุการปะทะกันเกิดขึ้น โดยกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมกลุ่มคปท.บุกรุกเข้าไปภายใน
เพื่อขัดขวางการรับสมัครเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงยิงแก๊สน้ าตาและกระสุนยาง เข้าใส่ผู้ชุมนุม เพื่อสกัดกั้นและ
จับแกนน าบางส่วนไป ต่อมาในช่วงเย็นกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมกลุ่มคปท.ปิดถนนวิภาวดีรังสิตทั้งขาเข้าและ                 
ขาออก เพื่อเรียกร้องให้ต ารวจปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมไปในวันแรกของการรับสมัครรับเลือกต้ัง                     
มีการเมือง 34 พรรค เดินทางมาสมัครและจับสลากหมายเลขประจ าพรรค ณ อาคารกีฬาเวสน์2                 
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง  

แต่ในที่สุดวันที่ 21 มีนาคม 57 ศาลรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาอรรถคดีและมีผลการ
พิจารณาในคดีที่ส าคัญดังน้ี  

1. เรื่องผู้ตรวจการแผ่นดิน(ผู้ร้อง)เสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา245(1)ว่าการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่                           
2 กุมภาพันธ์ 2557 ตามพ.ร.ฎ.ยุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2556 เป็นการเลือกต้ังที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ค าร้องน้ีผู้ร้องได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่เห็นว่าคณะกรรมการการ
เลือกต้ังปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ 

(1) การเลือกต้ังเป็นการทั่วไปตามพ.ร.ฎ.ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 มิได้กระท าขึ้น
เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรจากกรณีที่มีการก าหนดให้เลือกต้ังใหม่ภายหลังวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 
ส าหรับการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังที่มีปัญหาจ านวน28 เขต ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นการเลือกต้ังที่ขัดต่อ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา108 โดยชัดแจ้ง 

(2) คณะกรรมการการเลือกต้ังด าเนินการรับสมัครรับเลือกต้ังทั่วไป โดยมิได้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา235 ประกอบมาตรา30 จากกรณีที่ก าหนดให้พรรคการเมืองที่ประสงค์จะย่ืนบัญชี
รายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังแต่ไม่สามารถเข้าไปยังสถานที่รับสมัครได้ ให้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานไว้ที่
กองบังคับการปราบปรามหรือสถานีต ารวจนครบาลดินแดงในเวลาก่อน08.30น. นาฬิกา เพื่อให้ได้สิทธิใน
การจับสลากหมายเลขผู้สมัครแบบบัญชีรายช่ือของพรรคน้ันๆ 

รวมถึงในการรับสมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตในหลายจังหวัดมีการแจ้งเปล่ียนแปลง
สถานที่รับสมัครรับเลือกต้ังโดยไม่มีการประกาศให้รับทราบล่วงหน้าโดยเปิดเผย เป็นเหตุให้ผู้ประสงค์จะ
รับสมัครรับเลือกต้ังไม่ทราบและไม่สามารถเดินทางไปสมัครรับเลือกต้ังในสถานที่ที่สมัครรับเลือกต้ังใหม่
ได้ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า การด าเนินการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ า
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จังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นการเลือกต้ัง
ปฏิบัติ ขัดต่อหลักความเสมอภาค ไม่เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา235 และมาตรา30 ท าให้
กระบวนการเลือกต้ังครั้งน้ีมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(3) คณะกรรมการการเลือกต้ังด าเนินการนับคะแนนเสียงเลือกต้ังขัดต่อหลักการ
ลงคะแนนลับ และท าให้การเลือกต้ังที่ก าหนดขึ้นในภายหลังเป็นอันไร้ผล เพราะบัตรเลือกต้ังที่ได้รับจาก
การเลือกต้ังเป็นบัตรเสีย ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระท าของคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นการด าเนินการที่ขัด
ต่อหลักการลงคะแนนลับและถือเป็นเรื่องร้ายแรงและกระต่อสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจ านวน
มาก จึงมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา236(1) มาตรา93 และมาตรา30 

(4) คณะกรรมการการเลือกต้ังปล่อยปละละเลยให้มีการใช้อ านาจรัฐที่ก่อให้เกิดความไม่
เที่ยงธรรมจากกรณีที่น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังระบบบัญชีรายช่ือ
ล าดับที1่ของพรรคเพื่อไทย ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่กรุงเทพมหานคร
และพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้อ านาจตามพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ซึ่งมีผู้ร้องเห็น
ว่า คณะกรรมการการเลือกต้ังละเลยต่อหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ปล่อยปละละเลยให้มีการใช้
อ านาจรัฐในการออกประกาศและมีค าส่ังต่างๆที่ท าให้การจัดการเลือกต้ังไม่สามารถด าเนินไปได้โดยสุจริต
และเที่ยงธรรม 

ผู้ร้องจึงเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา245(1) ว่าการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 
ตามพ.ร.ฎ.ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 เป็นการเลือกต้ังที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ขอให้เพิกถอนการ
เลือกต้ังครั้งน้ีและให้มีการด าเนินการจัดการให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปขึ้น
ใหม่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไป 

ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีเหตุแห่งค าร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญต้อง
วินิจฉัยก่อนว่าการจัดการการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่                         
2 กุมภาพันธ์ 2557 ตามพ.ร.ฎ.ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 เป็นการเลือกต้ังที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม ่

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก(6 ต่อ 3)สรุปว่า การที่พ.ร.ฎ.ยุบสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ.2556 ก าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2557 น้ัน เมื่อได้ด าเนินการเลือกต้ังเป็นการทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ไปแล้วปรากฏว่ายังไม่
มีการจัดการเลือกต้ังส าหรับ28 เขตเลือกต้ัง ซึ่งยังไม่เคยมีการรับสมัครรับเลือกต้ังมาก่อนเลย จึงถือได้ว่า
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มิได้มีการเลือกต้ังวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ส่วนการที่จะด าเนินการ
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จัดการเลือกต้ังส าหรับ28 เขตเลือกต้ังหลังวันที่ 2 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2557 น้ันก็ไม่สามารถกระท าได้ 
เพราะจะมีผลท าให้การเลือกต้ังมิได้เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรเช่นเดียวกันเป็นผลให้พระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 เฉพาะในส่วนที่ก าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง 

2. เรื่องคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 214 เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังและคณะรัฐมนตรีในการ
ด าเนินการรับสมัครเลือกต้ังใหม่ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ังทั่วไป (เรื่อง
พจิารณาที่ 26/2557) 

ค าร้องน้ีผู้ร้องอ้างว่า ตามที่พ.ร.ฎ.ยุบสภาพ.ศ.2556 ก าหนดให้มีการเลือกต้ังในวันที่            
2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ก าหนดช่วงเวลาในการรับสมัครส.ส.แบบบัญชี
รายช่ือและแบบแบ่งเขตแต่ปรากฏว่า ในระยะเวลาที่ก าหนด มีผู้ชุมนุมปิดล้อมสถานที่รับสมัครเลือกต้ัง 
เป็นผลให้ไม่มีผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือไม่สามารถจัดให้มีการสมัครรับเลือกต้ังได้ ในจ านวน28 เขต        
โดย กกต. เห็นว่าไม่มีบทบัญญัติมาตราใดให้อ านาจคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในการประกาศและ
ก าหนดวันรับสมัครเลือกต้ังใหม่หรือก าหนดวันรับสมัครเลือกต้ังเพิ่มเติม จึงมีมติให้นายกฯ น าความกราบ
บังคมทูลฯ เพื่อให้มีการตราพ.ร.ฎ.โดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา187 ประกอบมาตรา93 ต่อมา
นายกฯได้มีหนังสือแจ้งให้ประธานกกต. ทราบว่าได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาแล้ว ซึ่งมีความเห็นต่างกันกับกกต. ว่าการด าเนินการตราพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกต้ังใน 28 

ดังน้ัน รัฐบาลไม่มีอ านาจในการก าหนดวันรับสมัครเลือกต้ังเพิ่มเติมก าหนดวันลงคะแนน
ใหม่ รวมทั้งประกาศงดเว้นการจัดให้มีการเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ังและนอกราชอาณาจักร ไม่สามารถท า
ได้ แต่เป็นอ านาจของกกต.ที่สามารถกระท าได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ังพ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส.และ
การได้มาซึ่ง ส.ว. 2550 ต่อมา กกต.ได้มีหนังสือถึงนายกฯเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและยืนยัน
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และส านักเลขาธิการ
นายกฯได้มีหนังสือถึงเลขาธิการกกต. แจ้งให้ทราบว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีมติ
รับทราบค าช้ีแจงดังกล่าวแล้ว ดังน้ันกกต.เห็นกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าทีร่ะหว่างกกต.และคณะรัฐมนตรีอันเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิใช่ศาลต้ังแต่ 2 องค์กรขึ้นไป 

ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า 
พ.ร.ฎ.ยุบสภา 2556 เฉพาะในส่วนที่ก าหนดให้มีการเลือกต้ังส.ส.ในวันที่ 2 ก.พ.2557 ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญมาตรา108 วรรคสอง ดังน้ันเหตุในการที่กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้หมดไปแล้ว              
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จึงไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยประเด็นตามค าร้องน้ีต่อไปตามข้อก าหนด
ของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉั พ.ศ.2550 ข้อ 23 วรรคหน่ึง จึงมีค าส่ังให้
จ าหน่ายค าร้อง 

จากค าวินิจฉัยดังกล่าวแกนน ากลุ่มนปช . จึงมีแถลงการณ์อันเน่ืองจากค าวินิจฉัยของ               
ศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกต้ังวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557เป็นโมฆะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐ
นิติธรรม ดังน้ี 

เราไม่เห็นด้วยกับ “ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกต้ังวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 
เป็นโมฆะเพราะ 

1. การรับค าร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยศาลรัฐธรรมนูญน้ันล้วนไม่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา245(1) เพราะการเสนอพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ 

2. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 น้ันถือเป็นก าหนดวันเลือกต้ังทั่วไปที่เป็นวันเดียวกันทั่ว
ประเทศแต่ “วันลงคะแนน”น้ันมีหลายวันได้ขึ้นกับสถานการณ์และสภาวะเช่น วันลงคะแนนเลือกต้ัง
ล่วงหน้า วันลงคะแนนเลือกต้ังของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและวันลงคะแนนในพื้นที่ที่มีอุปสรรคต่างๆ 
เช่น อุทกภัย อัคคีภัย เหตุจ าเป็น เหตุสุดวิสัย เหตุจลาจลเป็นต้น ซึ่งไม่อาจจะลงคะแนนในวันเลือกต้ัง
ทั่วไปได้ 

3. การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใช้วิธีการตัดตอนเรื่องราวที่มาและที่ไป ไม่เป็นไปตาม
หลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นการให้คุณกับ ผู้กระท าผิดกฎหมาย ขัดขวางการเลือกต้ังอย่างจงใจเจตนา อันได้แก่
กลุ่มที่เรียกตนเองว่ากปปส. ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีเจตนาชัดแจ้งเปิดเผยว่าต้องการล้มการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและฉีกรัฐธรรมนูญโดยวิธีการอนาธิปไตย แต่ให้โทษแก่พลเมืองดีที่ใช้สิทธิหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยตามกฎหมายที่มีจ านวนกว่า 20 ล้านคน 

4. ผลของค าวินิจฉัยการเลือกต้ัง 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นโมฆะของศาลรัฐธรรมนูญน้ี เป็น
การท าลายหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และจะเป็นบรรทัดฐานที่คน
จ านวนหน่ึงสามารถท าลายการเลือกต้ังทั่วไปของประเทศได้อีกในอนาคต 

อีกทั้งผู้สนับสนุนรัฐบาลกลุ่มหน่ึงเข้าแจ้งความให้ด าเนินคดีต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติ หรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
เน่ืองจากมีค าวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกต้ัง ส.ส.เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า เป็นการเลือกต้ังที่ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ โดยมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง โดย ได้อ้างเน้ือหาในการใช้แจ้งความว่า การตัดสินของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่เป็นธรรม ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงไม่ถือเป็นค าวินิจฉัยที่ มีผลผูกพันตาม
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รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และส่งผลกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความตามประสงค์ เพื่อด าเนินการต่อไป 

แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มกปปส. และมวลมหาประชาชน ยังยืนหยัดในจุดเดิมคือ ทวงอ านาจ
กลับคืนสู่ประชาชนจะต้องด าเนินต่อไป โดยการปฏิรูปประเทศก่อนเลือกต้ัง เพื่อพัฒนาประเทศอย่าง              
ย้ังยืนต่อไป  
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บทสรปุ 
 

การแบ่งขั้วทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตยนับว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสมอ

ภาคของอุดมการณ์ทางการเมืองที่่แตกต่างกัน ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองน้ัน มีความส าคัญต่อการ

พัฒนาประชาธิปไตย เป็นอย่างย่ิง 

 การรวมตัวของประชาชนขับไล่รัฐบาลในครั้งน้ีจึงเป็นเสมือนเครื่องยืนยันว่าประชาขน

จ านวนมาก แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงเพื่อท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการเมืองไทย

อย่างรวดเร็ว 

เน่ืองจากในปัจจุบันปัญหาที่เห็นเด่นชัดที่สุดในระบอบประชาธิปไตยของไทยก็คือ การ

เลือกต้ังที่ยังมีสภาพเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้ เพราะเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า มีการใช้วิธีการที่ท า

ให้ระะบบการเมืองของไทยต้องประสบปัญหาดังที่เคยเป็นมาในอดีตพฤติกรรมที่ใช้เสียงข้างมากแบบเหิม

เกริม ลุแก่อ านาจและมีการเอ้ือผลประโยชน์ต่อบุคคลบางคนบางกลุ่ม เช่น อดีตนายกฯ  รัฐมนตรี 

นักการเมือง การแสวงหาอ านาจของกลุ่มทุนเพื่อเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ของชาติอย่างที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน  

ดังน้ันเพื่อแก้ไขปัญหาการเมืองที่เรื้อรังของประเทศไทย จึงควรแก้เสียที่ต้นตอปัญหา 

โดยการสร้างกติกาใหม่ในการเข้าสู่อ านาจทางการเมือง ให้คนมีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ไม่ว่าคนจน

คนรวย คนเมืองหรือคนชนบท และท าให้พรรคการเมืองเป็นตัวแทนของพลเมืองไม่ใช่ตัวแทนของกลุ่มทุน 

เพื่อระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพื่อประชาชนทุกคนและเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพื่อฝ่าย

ใดฝ่ายหน่ึงเท่าน้ัน  

อีกทั้งปลุกจิตส านึกให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณธรรมพื้นฐานของพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยน่ันคือ ส านึกในบุญคุณของประเทศชาติ เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์                   

ผู้ทรงคุณูปการต่อการสร้างชาติไทย ให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ความร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฏร์ 

และความรุ่งเรืองให้ประเทศไทยได้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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บทอำ้งอิง 
 

1. แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย โดย ดร.สริุนทร์  พิศสวุรรณ : สถาบนัออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) 

2. การปฏิรูปประเทศ ให้เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีแ่ท้จริง โดย รศ.ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ : 

หนงัสอืพมิพ์แนวหน้า 

3. แถลงการณ์จากแกนน ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ( นปช.) 

4. วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 : สารานุกรมเสรี 

5. วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2548–2553 : สารานุกรมเสรี 

6. แถลงการณ์จากโฆษก กปปส.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


