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บทนํา 

 

                ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองระบบหนึ่งในหลายระบอบซึ่งปจจุบันกลาวกันวา

เปนระบอบการปกครองท่ีเลวนอยท่ีสุด ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในนครรัฐของกรีกโบราณ ชวงศตวรรษท่ี

หา กอนคริสตกาล ในกรุงเอเธนสหลังเหตุการณความไมสงบเมื่อ ๕๐๘ ปกอนคริสตกาล ประชาธิปไตย

แบบของกรีกโบราณนี้เรียกวาประชาธิปไตยโดยตรงหรือประชาธิปไตยทางตรงหมายความวา พลเมอืงใน

รัฐเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการทางการเมืองโดยตรงเชนออกเสียงลงคะแนนเปนตน แตปจจุบัน

เนื่องจากจํานวนประชากรของรัฐมากขึ้นยอมเปนการยากที่จะใหประชากรในรัฐออกเสียงโดยตรงการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงไมอาจกระทําได หรือไมเหมาะสมอีกตอไปประชาธิปไตยทางตรงจึง

ยังคงมีอยูในบางประเทศเทานั้นและอยูเพียงในระดับทองถิ่น เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  

อาจมีการใชการลงคะแนนเสียงแบบประชาธิปไตยทางตรงในระดับชาติบาง ในกรณีการลงประชามติ 

การออกเสียงลงคะแนนรับหรือไมรับกฎหมาย และการถอดถอนผูไดรับเลือกตั้ง เปนตน เนื่องจาก

จํานวนประชากรโลกเพ่ิมมากขึ้น ไมอาจใหประชากรในรัฐทุกคนไปใชสิทธิใชเสียงลงคะแนนโดยตรงได 

ประชากรในรัฐจึงตองออกเสียงของตนผานผูแทนที่ตนเลือกเขาไปเรียกวาผูแทนราษฎร เรียก

ประชาธิปไตยแบบปจจุบันวา ประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือประชาธิปไตยทางออมเขาไปออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชุมรวมกันเรียกวาสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐสภา ในรูปแบบการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือประชาธิปไตยทางออมนี้ การไดสิทธิเปนตัวแทนของประชาชนยอมเปน

เรื่องสําคัญอยางย่ิง หมายความวาผูเปนผูแทนของประชาชนตองผานการเลือกตั้งจากประชาชนมาดวย

ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ศาลฎีกาของไทยไดตระหนักถึงการซื้อสิทธิขายเสียงเพ่ีอใหไดรับการเลือกตั้งเขา

มาเปนตัวแทนของประชาชน ในกรณีที่พบวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงหรือโกง

การเลือกตั้ง ศาลมักวางโทษอยางรุนแรง1 การลงคะแนนเสียงตัดสินกันดวยคะแนนเสียงขางมาก

                                        
1
คาํพพิากษาฎีกาท่ี ๗๑๑๔/๒๕๔๔ คดีระหวา่ง พนกังานอยัการประจาํศาลจงัหวดัหล่มสัก โจทก ์ นายประสิทธ์ิ บุญยนื จาํเลย ตดัสินวา่ 

การกระทาํของจาํเลยเป็นการซ้ือสิทธิเลือกตั้งโดยใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงิน เป็นการแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งใหไ้ม่เป็นไป



ข 
 
หลักการสําคัญของประชาธิปไตยคือความเสมอภาคของพลเมืองทุกคน พลเมืองมีสิทธิเขาถึง

กระบวนการทางกฎหมาย เชน ประชาธิปไตยแบบมีผูแทนทุกคนจะมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนเทากัน 

และกฎหมายที่ออกผานสภาผูแทนจะใชบังคับแกทุกคน บุคคลจะไดรับความคุมครองเสมอกันตาม

กฎหมาย องคการสหประชาชาติซึ่งเปนองคการแหงสังคมมนุษยชาติไดกําหนดใหวันที่ ๑๕ กันยายน 

ของแตละป เปนวันประชาธิปไตยสากล 

แมจะไมมีคํานิยามของคําวา ประชาธิปไตย อยาชัดเจน แตก็เห็นกันวาลักษณะสําคัญ

ของประชาธิปไตยประกอบดวย 

๑. ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย หรือประชาชนมีอํานาจสูงสุดในรัฐ 

๒. ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเทาเทียมกันตามกฎหมาย และมีเสรีภาพโดยเทา

เทียมกัน 

๓. ถือมติเสียงขางมากเปนตัวตัดสิน แตเสียงสวนนอยตองไดรับความคุมครองและ

ไดรับความเปนธรรมดวยเชนกัน 

 

                                                                                                                           
อยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรมเกิดความเสียหายไม่เพยีงแต่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งรายอืน่ แต่ยงัเป็นการทาํลายหลกัการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และหากมีการซ้ือสิทธิเลือกตั้งแลว้ไดเ้ขา้มาเป็นตวัแทนของประชาชนในการปกครองบา้นเมืองกน่็าเช่ือวา่จะเกิดปัญหาการ

ฉอ้ราษฎรบงัหลวงแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเองและพวกฟ้องอีกต่อไป อนัเป็นการบ่อนทาํลายความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ

อีกดว้ย ตามพฤติการณ์จึงเป็นเร่ืองร้ายแรง ไม่สมควรท่ีจะรอการลงโทษใหจ้าํเลย 

               คาํพิพากษาฎีกาท่ี ๑๒๕๘/๒๕๔๗  คดีระหวา่ง พนกังานอยัการจงัหวดัปัตตานี โจทก ์ นายเจะอารง กาเดร์ จาํเลย ตดัสินวา่ จาํเลย

กรอกวนัท่ียา้ยเขา้ลงในทะเบียนบา้นอนัเป็นเทจ็ เป็นการกระทาํเพือ่ใหผู้อ้ื่นมีรายการอยา่งหน่ึงอยา่งใดในทะเบียนบา้นโดยมิชอบ เม่ือ

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาํทะเบียนบา้นฉบบัเจา้ของบา้นท่ีจาํเลยกระทาํดงักล่าวไปใชส้มคัรรับเลือกตั้งจน

ไดรั้บการเลือกตั้งทั้งๆท่ีขาดคุณสมบติั ถือไดว้า่จาํเลยช่วยส่งเสริมใหก้ารเลือกตั้งในระดบัทอ้งถิ่นซ่ึงเป็นรากฐานของระบอบ

ประชาธิปไตยของประเทศเปนไปโดยไม่บริสุทธ์ิยติุธรรม อนัเป็นการบ่อนทาํลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พฤติการณ์ในการ

กระทาํความผดิของจาํเลยจึงเป็นเร่ืองท่ีร้ายแรง การท่ีศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ใชดุ้ลพนิิจไม่รอการลงโทษจาํคุกใหแ้ก่จาํเลยนั้น เหมาะสมแก่

พฤติการณ์แห่งคดีแลว้. 

 คาํพพิากษาฎีกาท่ี ๒๒๖/๒๕๕๐ คดีระหวา่ง พนกังานอยัการจงัหวดักาํแพงเพชร โจทก ์ นายบุญมี คาํสุวรรณ์ จาํเลย  ตดัสินวา่ 

การท่ีจาํเลยใหเ้งินแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพือ่จูงใจใหล้งคะแนนแก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนหน่ึงคนใดนั้น เป็นพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ือม

เสียต่อระบบการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย เป็นการแทรกแซงมติประชาชนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียง อนัเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถคดั

สรรคบุคคลท่ีเหมาะสมจะเป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริงของประชาชน ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวนั้นไม่เพยีงแต่จะสร้างความเสียหายแก่ชุมชนของ

จาํเลย แต่ยงัเป็นการทาํลายรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พฤติการณ์ของจาํเลยจึงเป็นเร่ืองร้ายแรง กรณีจึงยงัไม่มีเหตุ

ท่ีจะรอการลงโทษจาํคุกใหแ้ก่จาํเลย. 
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                อยางไรก็ตามเช่ือกันวาแมปกครองดวยประชาธิปไตยแตหากไมกระจายอํานาจทาง

การเมืองดวยการถวงดุลอํานาจ เชนการแบงแยกอํานาจการปกครองแลวอาจสงผลใหฝายบริหาร

สามารถสะสมอํานาจ อันจะเปนอันตรายแกการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ขอกังวลคือหลัก

ประการสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยไดแกการถือเสียงขางมากเปนใหญ หากรัฐ

ปราศจากความรับผิดชอบ โดยถือวาตนเองไดรับเสียงขางมาก ไมแยแสตอเสียงขางนอย อาจกลายเปน 

เผด็จการโดยเสียงขางมาก ขอกังวลอันดับตอมาคือกระบวนการสําคัญของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนคือการเลือกตั้ง การเลือกตั้งควรเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และเสรีภาพใน

การแสดงออกทางการเมืองเปนหลักเกณฑสําคัญของประชาธิปไตยเชนกัน รัฐซึ่งเปนผูปกครองกาวสู

อํานาจดวยเสียงขางมากควรยอมรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของเสียขางนอย และยอมรับ

เสรีภาพของส่ือสารมวลชลเปดทางใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเปนการตรวจสอบการใชอาํนาจ

ของรัฐดวย 

  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักร ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยโดยมี

พระมหากษัตริยเปนประมุขประชาธิปไตยของเราเปนประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเปนประชาธิปไตย

แบบมีผูแทนมีนายกรัฐมนตรีเปนประมุขรัฐบาลและประมุขฝายบริหาร ภายใตระบบการปกครองแบบ

รัฐสภารัฐบาลบริหารประเทศโดยมอบอํานาจใหคณะรัฐมนตรีทําหนาที่ฝายบริหาร โดยการตรวจสอบ 

วิจารณและถวงดุลจากฝายนิติบัญญัติ 



๑ 

 

หลักประชาธิปไตยทีส่ากลยอมรับประกอบดวยหลักเกณฑที่สาํคญัดังตอไปน้ี คือ 

 

๑. หลักอํานาจอธิปไตยมาจากปวงชน ( Popular Sovereignty )อํานาจอธิปไตย

หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ดังนั้นส่ิงอื่นใดจะมีอํานาจย่ิงกวาหรือขัดตออํานาจ

อธิปไตยไมได หลักการขอนี้เปนเรื่องการใหความสําคัญกับอํานาจอธิปไตยท่ีจะตองเปนของ 

ปวงชนเพ่ือใหการปกครองเปนของประชาชนอยางแทจริง ประชาชนมีอํานาจในการเลือกผูแทน

เขาไปปกครองและรวมไปถึงอํานาจในการถอดถอนผูแทนท่ีตนเลือกเขาไปอีกดวยอํานาจ

อธิปไตยยอมมีความแตกตางกันไปในแตละระบอบการปกครอง ตัวอยางเชน ในระบอบ

ประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนกลาวคือประชาชนคือผูมีอํานาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช อํานาจอธิปไตยเปนของพระมหากษัตริย คือ 

กษัตริย เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนตน อํานาจอธิปไตยนี้นับเปน

องคประกอบท่ีสําคัญที่สุดของความเปนรัฐ เพราะการจะเปนรัฐไดนั้น นอกจากตองประกอบดวย

อาณาเขต ประชากรและรัฐบาลแลว ยอมตองมีอํานาจอธิปไตยดวย กลาวคือ ประเทศนั้นตอง

เปนประเทศที่สามารถมีอํานาจสูงสุดในการปกครองตนเอง จึงจะสามารถเรียกวารัฐได 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ บัญญัติวา 

อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทาง

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มีขอสงสัยกันวา อํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดนั้นควร “เปนของ” หรือ  

“มาจาก” ปวงชนเพราะเคยมีที่ในธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบางฉบับใชคําวา อํานาจ

อธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยมาแลว ไดแกรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๕ และ

รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๗ แตนอกจากนั้นลวนใชคําวา “มาจาก” ทั้งส้ิน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๓ วรรคแรก บัญญัติวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริยผูทรง
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เปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

ทานศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ ใหความเห็นไวในเรื่องนี้วา 

   .......สาเหตุที่รัฐธรรมนูญสวนใหญใชคําวา “มาจาก” นั้น คงมีที่มาจากขอความใน 

“อัคคัญญสูตร” คัมภีรทีฆนิกาย แหงพระสุตตันตปฎก ท่ีไดกลาวถึงมูลเหตุท่ีทําใหเกิดมีกษัตริย

หรือพระราชาขึ้นมาในโลกไววา เดิมทีเดียวมนุษยทุกคนตางก็เทาเทียมกัน แตในหมูมนุษยนั้นก็มี

ทั้งคนดี คนช่ัว คนฉลาด คนโง คนขยัน คนเกียจคราน ตอมาคนบางคนที่เกียจครานก็ไปลักขโมย

ทรัพยสินของผูอื่น เพราะขี้เกียจทํามาหากิน ประชาชนจึงไดประชุมกันแลวคัดเลือกบุคคลที่มี

บุคลิกลักษณะดีท่ีสุด เฉลียวฉลาดและมีคุณธรรมขึ้นเปนหัวหนา โดยมอบอํานาจในการตัดสินคดี

ตางๆไดเต็มที่ บุคคลผูนี้เรียกกันวา ผูที่ประชาชนสโมสรสมมุติใหเปนผูปกครอง และมอบอํานาจ

ของตนใหหัวหนาผูนี้ใชแทนตนไดอยางเด็ดขาด เมื่อบุคคลที่ประชาชนสโมสรสมมุติใหเปน

หัวหนานี้ตัดสินคดีตางๆ ไดโดยชอบธรรมและยุติธรรมเปนท่ีชื่นชมยินดีของประชาชน จึงไดรับ

นามวา “ราชา” แปลวา “ผูทําใหประชาชนพอใจ” และมอบอํานาจใหดูแล จัดสรรที่ทําไรนา

ใหแกประชาชนโดยยุติธรรม ตอมาจึงไดนามวา “กษัตริย” คือเปน “เจาแหงเกษตร” ซึ่งก็คือ 

“พระเจาแผนดิน” นั่นเอง 

 การท่ีพระราชาหรือพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจไดอยางสิทธิขาดนั้น ก็เพราะ

อํานาจซึ่งเดิมเปนของประชาชนนั้น ประชาชนยกอํานาจของตนใหแกพระมหากษัตริย เราจึงถือ

วา “อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชน” เพราะเดิมเปนของประชาชน แลวประชาชนไดมอบถวาย

อํานาจนั้นให โดยเหตุนี้บรรพบุรุษของเราที่รางรัฐธรรมนูญจึงไดใชคําวา “มาจาก” นอกจาก

รัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งเปนฉบับช่ัวคราวเทานั้น คณะผูเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย จึงถือวา “อํานาจอธิปไตยเปนของ

ประชาชน” คือชิงอํานาจคืนมาจากพระมหากษัตริยตามแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ระบบสาธารณรัฐ จึงใชขอความวา“มาตรา ๑ อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎร

ทั้งหลาย” แตตอมาไดเกิดสํานึกขึ้น ดังนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร พ.ศ. ๒๔๗๕ นั่นเอง จึงได
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เปล่ียนคําวา “เปนของ” เปน “มาจาก”  ดังขอความวา “มาตรา ๒ อํานาจอธิปไตยยอมมาจาก

ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูเปนประมุข ทรงใชอํานาจนั้น แตโดยบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญนี้” และก็ใช “มาจาก” กันเรื่อยมา ยกเวนฉบับพ.ศ. ๒๕๑๗ ที่กลับไปใชคําวา  

“เปนของ” อีกครั้งหนึ่ง ดังขอความวา “มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 

พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้น แตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”  

๒. หลักเสรีภาพ (Liberty) หลักการขอนี้ใหความสําคัญแกเสรีภาพของ

ประชาชน เสรีภาพเหลานี้มีการกําหนดขอบเขตไวชัดเจนในรัฐธรรมนูญเพ่ือปองกันการเกิด

ละเมิดซึ่งกันและกัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองเรื่องหลัก

เสรีภาพของปวงชนชาวไทยไวไดแก มาตรา ๔ บัญญัติวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ 

เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง 

มาตรา ๒๖ บัญญัติวา การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตอง

คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพ

ของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนญูหรอืไมขดั

ตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยก

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได  

บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบตัติามบทบญัญตัิ

ในหมวดนี้ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหง 
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การใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้น

เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ1 

         ๓. หลักความเสมอภาค (Equality )เปนหลักพ้ืนฐานของศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย มนุษยทุกคนยอมไดรับการรับรองและคุมครองจากกฎหมายอยางเทาเทียม

กันท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยมิตองคํานึงถึงคุณสมบัติอื่นเชนเชื้อชาติ ศาสนา 

ถิ่นกําเนิด ขณะเดียวกันหลักความเสมอภาคเปนหลักประกันควบคุมมิใหรัฐใชอํานาจตาม

อําเภอใจ โดยการใชอํานาจของรัฐแกกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งรัฐตองสามารถอธิบายไดวาเพราะ

เหตุใดรัฐจึงกระทําการอันกอใหเกิดผลประทบหรือเปนการใหประโยชนแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

โดยเฉพาะ หากการใหเหตุผลไมอาจรับฟงได แสดงวาการใชอํานาจรัฐเปนไปตามอําเภอใจ หลัก

ความเสมอภาคเปนหลักสําคัญในการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถ

นํามาตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือฝายตุลาการ 

ตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักความเสมอ

ภาคคือ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ ผูตรวจการแผนดินในฐานะผูรอง เสนอเรื่องให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ วาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาล

ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญ

เห็นวา ตามรัฐธรรมนูญกําหนดวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม

                                        
1
คดีท่ีนายเรืองไกร ลีกิจวฒันะ อดีตส.ว.สรรหา นายสิงห์ทอง บวัชุม สมาชิกพรรคเพือ่ไทย นายกิตติ อธินนัท ์นายวชิาญ นุ่มมาก 

ยืน่คาํร้องรวม ๗ คาํร้อง ขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่การกระทาํบุกยดึสถานท่ีราชการ เสนอตั้งสภาประชาชน ให้

นายกรัฐมนตรีลาออกจากรักษาการ ใหห้วัหนา้ส่วนราชการมารายงานตวัของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ

ประชาชนเพือ่การเปล่ียนแปลงประเทศไทย หรือกปปส. และการกระทาํของพรรคประชาธิปัตยท่ี์จดัชุมนุมสนบัสนุนการชุมนุม

ของ กปปส. เขา้ข่ายการกระทาํอนัเป็นการลม้ลา้งการปกครองและกระทาํการเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงอาํนาจในการปกครองประเทศโดย

วถีิทางท่ีไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ หรือไม่  ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา่ การชุมนุมของกปปส. ตามคาํร้องเป็นการใช้

สิทธิเสรีภาพกระทาํในนามประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญใหก้ารรับรองไว ้โดยมีเหตุสืบเน่ืองมาจากการต่อตา้นร่างพ.ร.บ.นิรโทษ

กรรม และมาจากความไม่ไวว้างใจในการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาล เป็นเพยีงการเรียกร้องแสดงพลงัดว้ยการสนบัสนุน

ของประชาชนจาํนวนมาก ยงัไม่มีมูลกรณีเป็นการกระทาํลม้ลา้งการปกครอง 
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กฎหมายเทาเทียมกัน .. ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน ..การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ

บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพรางการหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํา

มิได การที่พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรค

หนึ่ง กําหนดวา ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือก

พิเศษ เพ่ือบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ..(๑๐) ไมเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไร

ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือมีรางกายหรือจิตใจไมเหมาะสม

ท่ีจะเปนขาราชการตุลาการหรือเปนโรคที่ระบุไวในระเบียบของ ก.ต.  เห็นวาพ.ร.บ.ระเบียบ

ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนกฎหมายที่รางขึ้นกอนการประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไมสอดคลองกับสถานการณที่

รัฐธรรมนูญมุงคุมครองคนพิการใหไดรับสิทธิและความเสมอภาคเทาเทียมกับบคุคลทัว่ไปไมวาจะ

เปนเรื่องของการศึกษา การทํางานและการประกอบอาชีพ สงผลใหไมเปนธรรมตอคนพิการ  

ในขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนขาราชการตุลาการ โดยใหเปนดุลพินิจของ 

ก.ต. ในการพิจารณาความเหมาะสม เปนการตัดสิทธิคนพิการตั้งแตตน ท้ังภารกิจหลักของ 

ผูพิพากษาคือการพิจารณาอรรถคดีใหเปนไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และตอง

นั่งพิจารณาโดยครบองคคณะ ความพิการจึงมิไดเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูจะเปน

ขาราชการตุลาการ พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ 

วรรคหนึ่ง (๑๐) ในสวนท่ีบัญญัติใหผูสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนขาราชการตุลาการตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามวา “มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมท่ีจะเปนขาราชการ 

ตุลาการ” จึงขัดตอสิทธิของคนพิการในการเขาทํางานบนพ้ืนฐานที่เทาเทียมกับบุคคลทั่วไปตาม

อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ และเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยไมเปน



๖ 

 

ธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องความพิการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม  

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม. 

๑. หลักกฎหมาย หรือหลักนิติธรรม (Rule of Law )หลักนิติธรรมนี้เปน

แนวความคิดเชิงประชาธิปไตยที่มีมาชานานแลวตั้งแตสมัยกรีกโบราณ เกิดจากการคนหา

หลักการปกครองท่ีดีที่สุดเพ่ือนํามาใช และไดมีการพัฒนาตอมา เปนที่รูจักแพรหลายและยอมรับ

กันโดยศาสตราจารยจากประเทศอังกฤษ เอ.วี. ไดซีย แหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด ไดให

ความหมายไว กลุมประเทศท่ีใชระบบคอมมอนลอวนําหลักนี้ไปใชกับประเทศของตน เปนระบบ

ที่ยึดถือความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภา ตางจากระบบของประเทศในทวีปยุโรปซึ่งใชกฎหมาย 

ที่เปนลายลักษณอักษร ( Code Law หรือ Civil Law ) กลาวโดยรวมหลักนิติธรรมยึดถือ

หลักการแบงแยกอํานาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการออกจากกัน และเห็นวาอํานาจตุลาการ

เปนอํานาจสูงสุดเนื่องจากศาลตัดสินโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายท่ีผานการพิจารณาจาก

รัฐสภามาแลว การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกระทําโดยศาลเปนไปตามบทบัญญัติ

ของกฎหมาย ภายใตหลักการท่ีวานอกจากการใชอํานาจตามบทกฎหมายที่มีอยูทั่วไปแลว 

ยังตองใชอํานาจและปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองตามหลักนิติธรรมดวย โดยปกติประเทศท่ียึด

หลักนิติธรรมในการปกครองจะมีระบบศาลเดี่ยว ในกรณีมีปญหาวากฎหมายขัดหรือแยงกับ

รัฐธรรมนูญหรือไมก็จะใหศาลยุติธรรมเปนผูวินิจฉัย ผูพิพากษามีอิสระในการวินิจฉัยคดีอยาง

เต็มที่ความหมายของหลักนิติธรรมในแนวความคิดของศาสตราจารย เอ. วี ไดซีย ประกอบดวย

หลักสําคัญ ๓ ประการคือ  

๑. ตองไมมีการใชระบบทรราชย บุคคลทุกคนพึงไดรับการพิจารณาพิพากษา

โทษโดยศาลยุติธรรม ไมมีบุคคลใดจะถูกลงโทษเวนแตผูนั้นกระทําการอันขัดตอกฎหมายเทานั้น 

  ๒. บุคคลทุกคนเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมาย ไมมีบุคคลใดอยูเหนือ

กฎหมายหรือมีอภิสิทธิ์ใดๆ หากกระทําความผิดยอมไดรับการพิจารณาคดีโดยศาลยุติธรรม 



๗ 

 

  ๓. เนื่องจากประเทศอังกฤษไมมีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษร แตใช

รัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี รัฐธรรมนูญ(ของอังกฤษ) จึงมิใชเปนที่มาของกฎหมายแตเปนผล

แหงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย การที่บุคคลมีสิทธิ มีเสรีภาพหาใชเพราะรัฐธรรมนูญยอมรับ  

แตเพราะศาลยุติธรรมยอมรับบังคับให 2  

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดนําหลักนิติธรรมไป

บัญญัติไวไดแก มาตรา ๓ บัญญัติวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย 

ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญนี้ 

  การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ

และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม 

  มีกรณีตัวอยางท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไวเกี่ยวกับเรื่องบทบัญญัติของกฎหมาย 

ไมเปนไปตามหลักนิติธรรม ทําใหกฎหมายนั้นไมอาจใชบังคับได ไดแก คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ ๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่มีขอเท็จจริงในคดีวา ศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษ

จําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนนิติบุคคล และจําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนกรรมการของจําเลยท่ี ๑ ตามพระราชบัญญัติ

ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙, ๔๖, ๕๔ โดยใหปรับจําเลยที่ ๑ และจําคุก

และปรับจําเลยที่ ๒ และศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายืน จําเลยท้ังสองฎีกา จําเลยท่ี ๒ ย่ืนคํา

รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ 

ที่บัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล 

ใหกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการ

กระทําความผิดของบุคคลนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) 

ประกอบมาตรา ๓๐ กลาวคือ ในกรณีท่ีโจทกนําสืบไดวานิติบุคคลซึ่งเปนจําเลยท่ี ๑ กระทํา

                                        
2
ศาสตราจารยพ์เิศษธานินทร์ กรัยวเิชียร “ หลกันิติธรรม” พมิพท่ี์ บริษทั ชวนพมิพ ์๕๐ จาํกดั  พ.ศ. ๒๕๕๓ 



๘ 

 

ความผิดตามกฎหมายดังกลาว และศาลพิพากษาใหนิติบุคคลนั้นตองรับโทษแลว กรรมการ

ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษ

ตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆดวย โดยโจทกไมตองนําสืบวาจําเลยท่ี ๒ ซึ่งเปน

กรรมการผูจัดการไดรวมกระทําความผิดดวยหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นขอนี้วา 

ขอสันนิษฐานตามพ.ร.บ.ขายตรงฯ มาตรา ๕๔ เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการ

สันนิษฐานความผิดของจําเลย โดยโจทกไมตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใด

อยางหนึ่งของจําเลยกอน เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการ

สันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เปนการผลักภาระการพิสูจนความ

บริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ และบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล

นั้นท้ังหมดทุกคน บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานขอเท็จจริงท่ีเปนองคประกอบของ

ความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งท่ีเกี่ยวของ

กับความผิดท่ีจําเลยถูกกลาวหา และยังขัดตอหลักนิติธรรมที่วาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระการ

พิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด นอกจากนี้บทบัญญัติ

ดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาและจําเลย 

ทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมี

พยานหลักฐานในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิด

ตามท่ีถูกกลาวหา บทบัญญัติดังกลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจําเลย

โดยไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดเกี่ยวกับ

ความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง  

หลักนิติธรรมถือเปนแนวทางในการปกครองที่มาจากหลักความยุติธรรมตาม

ธรรมชาติ เปนความเปนธรรมที่บริสุทธิ์ปราศจากอคติ โดยไมมีผลประโยชน สวนตนเขามา

เกี่ยวของและแอบแฝง หลักนิติธรรมจึงเปนหลักการบนพ้ืนฐานสําคัญ อยูเหนือบทบัญญัติท่ีเปน



๙ 

 

ลายลักษณอักษรซึ่งรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานตางๆ 

ของรัฐจะตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ 

  ปรัญชากฎหมายไทย ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ยึดถือธรรมหรือความยุติธรรมเปนใหญเหนือกฎหมาย อันเปนความคิดคนละขั้วกับปรัชญา 

ปฎิฐานนิยมทางกฎหมาย ที่เนนยํ้าแตเรื่องความยุติธรรมตามกฎหมาย ( Legal Justice ) หรือ

ถือเอากฎหมายเปนตัวความยุติธรรม ในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กฎหมาย

มิใชตัวความยุติธรรมโดยตรงและผูใชกฎหมายซึ่งคํานึงถึงความยุติธรรมเปนใหญตองไมติดอยูกับ

ตัวอักษรกฎหมายอยางเดียวในการอํานวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้นจริง อาจพิจารณาไดจากพระ

บรมราโชวาทในหลายโอกาส อาทิเชน 

“กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพ่ือใชเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม 

กลาวโดยสรุปคือใชเปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่งกับใชเปน

แมบทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัตินั้นๆ ใหเปนไปโดยถูกตองเท่ียงตรงอีกสถาน

หนึ่ง 

โดยที่กฎหมายเปนแตเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกลาว จึงไมควรถือ

วามีความสําคัญย่ิงไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมายและ

อยูเหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยคํานึงถึงแตความถูกผิดตามกฎหมาย

เทานั้น ดูจะไมเปนการเพียงพอ จําตองคํานึงถึงความยุติธรรมซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การใช

กฎหมายจึงจะมีความหมายและไดผลท่ีควรจะได3” 

๒. หลักยึดเสียงขางมาก ( Majority Rule Minority Rights ) ปกติเสียงขางมาก 

ในระบอบประชาธิปไตยเปนคะแนนเสียงท่ีผูมีสิทธิใชลงมติสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง เสียงขางมากปกติหมายถึง เสียงขางมากในการประชุมสภา รวมทั้งเสียขางมากใน

                                        
3
พระบรมราโชวาทในพธีิพระราชทานประกาศนียบตัรแก่ผูส้อบไล่ไดต้ามหลกัสูตรของสาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ

บณัฑิตสภา ณ เนติบณัฑิตสภา เม่ือวนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕. 



๑๐ 

 

การลงประชามติของประชาชน ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแมจะยึดเอามติฝาย

เสียงขางมากเปนเกณฑ ระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองโดยประชนชนสวนใหญ จึงให

ความสําคัญกับหลักการเสียงขางมาก ( Majority Rule ) ในการตัดสินขอขัดแยงทุกระดับ โดย

หลักการเสียงขางมากหมายความวา การตัดสินใจใดๆ ของกลุมหรือคณะบุคคลหลังจากที่ไดมี

การปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นพอสมควรแลว ก็ใหตัดสินเปนขอยุติโดยถือเสียงขางมากเปน

เสียงชี้ขาดเพ่ือใหสามารถดําเนินการตอไปได เชนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูสมคัรรบัเลือกตัง้ที่

ไดรับคะแนนสูงสุดจะเปนผูที่ไดรับเลือก หรือในการออกเสียงลงประชามติเรื่องท่ีมีผูเห็นดวยมาก

ที่สุดจะไดรับการนําไปปฏิบัติ หรือการออกเสียงลงมติในการประชุมของสภาผูแทนราษฎรก็จะใช

เสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติเกี่ยวกับเสียงขาง

มากไวหลายมาตรา โดยสวนใหญจะใชเสียงขางมากในการลงมติ วินิจฉัยขอปรึกษา หรือการ

วินิจฉัยชี้ขาด ดังปรากฏในมาตรา ๑๑๐, มาตรา ๑๔๐, มาตรา ๑๔๓, มาตรา ๑๖๕, มาตรา 

๒๑๖, มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๙๑ เปนตน 

อยางไรก็ตามหลักการเสียงขางมาก ( Majority Rules ) ตองดําเนินการควบคูไป

กับการเคารพในสิทธิของเสียงขางนอย ( Minority Rights ) ทั้งนี้เพ่ือเปนหลักประกันวาเสียงขาง

มากจะไมใชวิธีการใดๆ ที่เห็นแกประโยชนของกลุมพวกพองตน แตตองดําเนินการเพ่ือประโยชน

ของประชาชนท้ังหมด เพ่ือสรางสังคมทุกฝายสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดยฝายเสียง

ขางนอย ( Minority Right ) จะตองไดรับความคุมครอง ขณะที่ตองยอมรับฟงเสียงสวนใหญ 

ไปพรอมๆกัน4 
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ส่วนหน่ึงของคาํวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ กรณี แกไ้ขท่ีมา ส.ว.ขดักฎหมาย แต่ไม่ถึงขั้นยบุพรรค 
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