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ศาลรัฐธรรมนูญกับการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในมิติทางการเมือง 

 

๑. บทนํา 

ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีบทบาทอยางสําคัญในฐานะกลไกทาง      

ตุลาการท่ีมีเขตอํานาจในการควบคุมความเปนไปทางการเมืองคอนขางสูง โดยอํานาจหนาท่ีตามท่ี

รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวและอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอ่ืนๆ เชนกรณี

มีคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเปนโมฆะของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเม่ือ

วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ , กรณีคดียุบพรรคพลังประชาชน ,กรณีความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

พระราชบัญญัติกูเงิน ๒ ลานลานบาท , กรณีการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ กรณีเหลานี้ยอมบงบอกชัดเจนถึงอิทธิพลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ท่ีจะคอยตรวจสอบและวางแนวคําวินิจฉัยวาการเมืองของไทยจะดําเนินไปในทิศทางใด เม่ือเปน

เชนนั้นจึงมีความนาสนใจวาท่ีผานมาการปฏิบัติหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยขอพิพาททาง

รัฐธรรมนูญไดสงอิทธิพลในการผลักดันใหลักษณะทางการเมืองการปกครองของไทยมุงไปสูความเปน

ประชาธิปไตยท่ีแทจริงหรือไม เพียงไร และมีแนวคําวินิจฉัยท่ีนาสนใจใดบางท่ีไดสรางความ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญใหกับการเมืองของประเทศไทยอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน ซ่ึงบทความเรื่อง

นี้จะไดนํามาอธิบายไวในเชิงวิเคราะห พรอมท้ังจะไดนําเสนอถึงพัฒนาการในการเขามามีบทบาทของ

สถาบันศาลรัฐธรรมนูญตอระบบการเมืองของไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

๒. ความหมายและขอความคิดวาดวยความเปนประชาธิปไตย 

คําวา “ประชาธิปไตย”ประกอบดวยคําวา “ประชา” หมายถึงหมูคน คือ ปวงชน กับคําวา 

“อธิปไตย” หมายถึง ความเปนใหญ  ดังนั้นคําวา “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง  “ความเปนใหญของ

ปวงชน”หรือท่ีราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของคําวา “ประชาธิปไตย”ไวในพจนานุกรมของทาง

ราชการวา “แบบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเปนใหญ” ซ่ึงโดยรากศัพท คําวา “democracy” แยก

เปนคําวา “demos”มาจากคําวา “people”หรือประชาชน และคําวา “cracy”หรือ“kratein”มา

จากคําวา to rule หรือการปกครอง กลาวโดยสรุป “Democracy”แปลวา การปกครองโดย
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ประชาชน(rule by people) หรืออาจกลาวไดวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน”(popular 

sovereignty)1 

ท้ังนี้พึงเขาใจวา การท่ีปวงชนจะมีความเปนใหญได จําเปนท่ีปวงชนตองมี “สิทธิและหนาท่ี

ของมนุษยชน” อันเปนสิทธิและหนาท่ีตามธรรมชาติของทุกคนท่ีเกิดมาเปนมนุษย คือ สิทธิเสรีภาพ

และความเสมอภาคซ่ึงมนุษยจะตองใชพรอมกันกับหนาท่ี มิใหเกิดความเสียหายแกเพ่ือนมนุษยคนอ่ืน

หรือปวงชนเปนสวนรวม ถาชนสวนมากซ่ึงเปนสามัญชนถูกตัดสิทธิมนุษยชนใหมีแตหนาท่ีแตเพียง

อยางเดียว สามัญชนก็มีลักษณะเปนทาส หรือขาไพรของชนสวนนอยซ่ึงมีสิทธิใหญยิ่ง หรือ อภิสิทธิ์

ชน การปกครองเชนนั้นจึงมิใชประชาธิปไตย แตถาสามัญชนมีสิทธิมนุษยชนเพียงอยางเดียว โดยไมมี

หนาท่ี ก็เปนมนุษยชนแบบการปกครองท่ีเกินขอบเขตของประชาธิปไตย2 

โดยอํานาจอันสําคัญท่ีเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองระบอบการเมืองการปกครอง คือ 

“อํานาจอธิปไตย” ตามแนวความคิดเรื่องอํานาจอธิปไตย ปรากฏข้ึนจากทฤษฎีการเมืองซ่ึงกลาววา

ทุกรูปแบบของการปกครองจะตองมีอํานาจแหงการตัดสินใจโดยสูงสุดเด็ดขาด(absolute power of 

final decision) และอํานาจนี้ถูกใชหรือควบคุมโดยบุคคลหรือสิ่งสมมติ(person or body) บุคคล

หรือสิ่งสมมตินี้จะเปนผูทรงไวซ่ึงอํานาจในการตัดสินใจ และบังคับการใหเปนไปตามการตัดสินใจนั้น 

บุคคลหรือสิ่งสมมตินี้จะเปนผูทรงไวซ่ึงอํานาจในการตัดสินใจ และบังคับการใหเปนไปตามการ

ตัดสินใจนั้น ซ่ึงบุคคลหรือสิ่งสมมตินี้เรียกวา “องคอธิปตย”และอํานาจอธิปไตย(Sovereignty) ก็คือ 

อํานาจซ่ึงแสดงความเปนใหญความเปนอิสระ ความไมข้ึนแกใครหรือตองเชื่อฟงคําสั่ง คําบัญชาของ

ผูใดท่ีเหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน3 ดังนั้นอํานาจอธิปไตยในความหมายของกฎหมาย

มหาชนก็คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ4 โดยในประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(Democracy) มีแนวคิดวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนซ่ึงโดยท่ัวไปจะมีการแบงแยกองคกรผูใช

อํานาจอธิปไตยแทนปวงชนเปน ๓ สวน(Separation of Powers)อันเปนแนวคิดท่ีไมตองการให

อํานาจสูงสุดรวมอยูท่ีบุคคลคนเดียวหรือองคกรเดียวกัน เพราะบุคคลหรือองคกรเดียวผูกขาดอํานาจ

ไวโดยไมมีองคกรใดมาตรวจสอบและถวงดุลก็อาจเกิดการใชอํานาจตามอําเภอใจ ซ่ึงจะทําใหผูอยูใต

                                           
1
 ชํานาญ จันทรเรือง , “ประชาธิปไตยกับอภิชนาธิปไตย”, พิมพเผยแพรใน www.pub-law.net ,๒๕๕๑. 

2
 ปรีดี พนมยงค , “ประชาธิปไตย เบื้องตนสําหรับสามัญชน” ,ลงเผยแพรใน www.pub-law.net วันอาทิตยที่ ๑๓ 

พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
3
 วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ , พิมพคร้ังที่ ๓ (กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ,๒๕๓๐), หนา ๘. 

4
 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน , (กรุงเทพฯ :  วิญูชน,๒๕๕๕),หนา ๗๘. 

http://www.pub-law.net/


3 

 

ปกครองถูกกดข่ี ดังท่ีลอรด แอคตัน(Lord Acton) ไดกลาวไววา “อํานาจมีแนวโนมใหเกิดการใชท่ี   

มิชอบ และการมีอํานาจท่ีอิสระท่ีสุดนั้นยอมจะเกิดการกระทําท่ีมิชอบอยางแนนอน”(Power trends 

to corrupt and absolute power corrupts absolutely) 5 ดังนั้นหากมีการใชอํานาจโดยมิชอบ

เกิดข้ึนแลวในในทางกลับกันก็จะสงผลใหเสรีภาพของผูอยูใตปกครองมิอาจบังเกิดข้ึนไดและจะทําให

ประชาชนขาดหลักประกันในการดํารงชีวิตในสังคม เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงการผูกขาดการใชอํานาจ

โดยวิธี ท่ีมิชอบ จึงไดเกิดแนวคิดการแบงแยกอํานาจข้ึนและไดปรากฏเปนรูปธรรมโดยมีการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองในศตวรรษท่ี ๑๘ เพ่ือเรียกรองเก่ียวกับหลักการแบงแยกอํานาจโดยมี

นักปราชญชาวฝรั่งเศส คือ มองเตสกิเออ (Montesquieu,ค.ศ. ๑๖๘๙ – ๑๗๕๕)ไดนําเสนอ

แนวความคิดในการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยเปน ๓ ฝาย คือ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารและ

ฝายตุลาการ โดยท้ังสามอํานาจนี้สามารถคานและดุลอํานาจ(Checks and Balances)กันไดเพ่ือ

ปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบ นอกจากนั้น มองเตสกิเออยังไดเสนอใหมีการแยกบุคคลท่ีใชอํานาจ

แตละอํานาจใหเปนอิสระจากกัน6  เพ่ือการดํารงไวซ่ึงหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐ

เสรีประชาธิปไตยท้ังหลายยอมมีการใชอํานาจของปวงชนผานองคกรผูใชอํานาจท้ังสามฝายดังกลาว 

โดยหัวใจของการแบงแยกอํานาจก็เพ่ือรักษาไวซ่ึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนซ่ึงเปนเจาของอํานาจ

อธิปไตยนั่นเอง 

๓. หลักการสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

การดํารงไวซ่ึงความเปนประชาธิปไตยตองอาศัยหลักการและอุดมการณหลายประการ

รองรับความเชื่อม่ันศรัทธาของคนในสังคม ดวยเหตุท่ี “ประชาธิปไตย”เปนลักษณะพิเศษของสังคม 

ซ่ึงตอบสนองอยางครบถวนตามความปรารถนาตามธรรมชาติของมนุษย คือ ความสุขสมบูรณในการ

ดํารงชีวิต เสรีภาพท่ีเปดกวางในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออก ความหลากหลายในสังคม และ

ความพอใจในโครงสรางและกลไกของการอยูรวมกันในสังคม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ “ประชาธิปไตย”

บํารุงท้ังกาย ความคิดและจิตใจแกบรรดาสมาชิกของสังคม ซ่ึงหากสรางความเปนประชาธิปไตยได

อยางสมบูรณยอมนําความสุขสมบูรณอยางถวนหนาแกคนในสังคมตามอุดมการณแหงความเปน

ประชาธิปไตย อยางไรก็ตามความเขาใจของคนในสังคมถึงหลักการอันมีสวนสนับสนุนความเปน

ประชาธิปไตยมีสวนสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหความเปนประชาธิปไตยไมถูกบิดเบือนไป ซ่ึงหลักการท่ีสําคัญ

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี ดังตอไปนี้ 

                                           
5
 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก 5

 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย ,(กรุงเทพฯ : วิญูชน,๒๕๕๒),หนา ๒๔๓ – ๒๗๐.  
6
 สมยศ เชื้อไทย, คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป , (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ,๒๕๓๕),หนา ๑๔๖. 
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๓.๑ หลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

หลักเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นอยูใตหลักการท่ีวา “บุคคล

อาจใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีจะไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอ

รัฐธรรมนูญ และไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน”สําหรับสิทธิและเสรีภาพท่ีมักจะระบุเอาไวใน

รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย อาทิเชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน 

สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิและเสรีภาพในการสื่อสาร 

และสิทธิและเสรีภาพในความเปนสวนตัว ซ่ึงเหลานี้เปนสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล นอกจากนั้นใน

รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ก็ยังระบุถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพ

ในการประกอบอาชีพ สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน และสิทธิและเสรีภาพในการเขาถึงบริการ

สาธารณะ เชน การศึกษาและการรักษาพยาบาล สิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยท่ีไดรับ

การเนนเปนพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือ สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม ซ่ึงมีสาระสําคัญวาบุคคลยอมมี

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ และสิทธิและเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ

และกลุมอาชีพตางๆ7โดยสรุป หลักการท่ีสําคัญยิ่งของประชาธิปไตยก็คือ เสรีภาพและความเสมอภาค 

ซ่ึงจะตองมีสัดสวนเหมาะสม เพ่ือมิใหกระทบกระเทือนตอผูอ่ืน ตลอดจนความม่ันคงของประเทศและ

สังคมโดยรวมซ่ึงเปนหลักสากลอันไดรับการบัญญัติและท่ัวโลกรวมลงนามเปนภาคีในปฏิญญาสากลวา

ดวยสิทธิมนุษยชน(Universal Declaration of Human Rights (UDHR))นับตั้งแตป ค.ศ.๑๙๗๖ 

เปนตนมา 

๓.๒ หลักความเสมอภาค 

การยอมรับในความเทาเทียมกันของมนุษยแตละคนเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิด

ความเปนประชาธิปไตยข้ึนจริงในสังคม ซ่ึงการยอมรับในความเทาเทียมกันของคน หมายถึง ความ

เสมอภาคตามกฎหมายและทางการเมือง คนทุกคนควรไดรับการปฏิบัติจากเจาหนาท่ีของรัฐ ไดรับ

ความคุมครองจากกฎหมายอยางเทาเทียมกัน และมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและโอกาสตางๆท่ีจะใช

ชีวิตในสังคมอยางเทาเทียมกันโดยไมแบงแยกเชื้อชาติ กําเนิด เพศ หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ความเสมอภาคนี้หมายรวมถึงการไดรับโอกาสทางการศึกษา การทํางานท่ีเทาเทียมกันดวย8โดยหลัก

                                           
7
 วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร ,ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ฐานรากของถนนสูประชาธิปไตยอันสมบูรณ , (กรุงเทพฯ : 

วศิระ,๒๕๕๒), หนา ๓๑ – ๓๒. 
8
 ปญญา อุดชาชน , “การไดมาของผูดํารงตําแหนงของศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต”ิ, ลงเผยแพรในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปที่ ๑๒ เลมที่ ๓๔ มกราคม – 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๗. 



5 

 

ความเสมอภาคนี้ขยายความคุมครองไปอยางกวางขวางในหลายๆดาน อาทิเชน การไดรับโอกาส

เขาถึงบริการสาธารณะอยางเสมอภาคกัน และรวมท้ังกรณีการมีโอกาสในการมีสวนรวมทางการเมือง

ซ่ึงมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ไดบัญญัติรับรองหลักการ

ดังกลาวไววา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย

และหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางใน

เรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง

อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได” 

เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจะเห็นไดวา มาตรา ๓๐ วรรคแรก 

เปนเรื่องการรับรองหลักความเสมอภาคท่ัวไปหรือความเสมอภาคตอหนากฎหมาย ซ่ึงหมายความวา 

บุคคลไมวาจะมีฐานะทางกฎหมายอยางไรก็ตองอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน สถานะทางกฎหมาย 

ไมกอใหเกิดเอกสิทธิ์แกบุคคลเหลานั้นแตอยางใด มาตรา ๓๐ วรรคสองเปนการบัญญัติรับรอง 

หลักความเสมอภาคระหวางชายและหญิง มาตรา ๓๐ วรรคสามเปนสวนท่ีกําหนดหามเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรม และมาตรา ๓๐ วรรคทาย เปนบทบัญญัติหลักการกระทําท่ีไมถือวาเปนการเลือก

ปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม และรับรองใหรัฐสามารถเลือกปฏิบัติไดในกรณีท่ีเปนการมุงลดความเหลื่อมล้ําท่ี

ดํารงอยู9  

๓.๓  หลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรม 

ความเปนธรรมเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งและอาจจัดวาเปนหัวใจของประชาธิปไตย ซ่ึงหาก

ปราศจากความเปนธรรมแลวประชาธิปไตยยอมเกิดข้ึนมิได อยางไรก็ตามความเปนธรรมมิได

หมายความถึง “ผลประโยชน”ของบุคคลหรือกลุมบุคคล ซ่ึงบุคคลบางคนหรือบางกลุมมักจะเห็นวา

สิ่งใดเปนผลประโยชนแกตน คือ ความเปนธรรม ตรงกันขามหากสิ่งใดท่ีตนตองเสียผลประโยชนก็คือ

ความไมเปนธรรม  ทัศนะเชนนี้เปนสิ่งท่ีบั่นทอนความเปนนิติรัฐใหพังทลายลงเสมอมา เนื่องจากการมี

ทัศนะดังวาทําใหมีแนวโนมไปในทางบิดเบือนกฎระเบียบตลอดจนกฎหมายไปเพ่ือประโยชนของ

บุคคลนั้นๆหรือกลุมบุคคลนั้นเทานั้น 

                                           
9 สมคิด เลิศไพฑูรย, “หลักความเสมอภาค”, พิมพเผยแพรใน วารสารนิติศาสตร ปท่ี ๓๐ ฉบับท่ี ๒ 
(มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓) หนา. ๑๖๐-๑๘๓, อางถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๑๕๕. 
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หลักนิติรัฐ(Retchsstat หรือ Etat de droit) หรือ หลักนิติธรรม(The Rule of Law) เปน

หลักสําคัญในการปกครองในสังคมรัฐท่ีเรียกรองใหปรากฏและบังเกิดข้ึนจริงในสังคม ซ่ึงหลักนิติรัฐมี

ความสัมพันธกับอํานาจอธิปไตยเชิงบวก กลาวคือ หลักนิติรัฐเปนหลักท่ีจํากัดการใชอํานาจอธิปไตยท่ี

เกิดข้ึนจากการจํากัดอํานาจตนเองของผูปกครองหรือพระมหากษัตริย และการจํากัดอํานาจรัฐ

ดังกลาวกระทําโดยกฎหมายของรัฐซ่ึงตราข้ึนโดยประชาชน ดังนั้น กฎหมายของประชาชนจึงเปนสิ่ง

กําหนดขอบเขตการใชอํานาจของรัฐ ซ่ึงก็คือ การควบคุมการใชอํานาจรัฐ หลักนิติรัฐจึงมีข้ึนเพ่ือ

ปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในอีกดานหนึ่งก็เปนการปกปองฝายรัฐดวยเชนกัน10 ดังท่ี กาเร 

เดอ มัลแบร(R.Carre de Malberg)นักนิติศาสตรชาวฝรั่งเศส กลาววา “นิติรัฐ” (Retchsstat หรือ 

Etat de droit)เปนรัฐท่ีตองยอมตนอยูใตกฎเกณฑท่ีกําหนดการกระทําของรัฐตอปจเจกชนในสองนัย 

คือ หลักเกณฑประการแรก กําหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และหลักเกณฑประการท่ีสอง กําหนด

วิธีการและมาตรการซ่ึงรัฐหรือหนวยงานสามารถใชเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมเปนกฎเกณฑ

สองชนิดท่ีมีผลรวมกัน นั่นคือ จํากัดอํานาจของรัฐ โดยการใหอํานาจนั้นอยูภายใตระบบกฎหมายท่ีรัฐ

กําหนด ลักษณะเดนท่ีสุดประการหนึ่งของนิติรัฐ ก็คือ รัฐไมสามารถใชวิธีการอ่ืนนอกไปจากท่ีระบบ

กฎหมายท่ีใชบังคับอยูในเวลานั้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึน กระทําการใดๆตอ

ปจเจกชนได หลักนี้สงผลโดยปริยายใหเกิดข้ึนสองประการ คือ ประการแรก เม่ือรัฐเขาไปมีนิติ

สัมพันธกับปจเจกชนรัฐหาอาจกระทําการฝาฝน หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายท่ีใชบังคับอยูไดไม ประการท่ี

สอง คือในนิติรัฐท่ีพัฒนาจนสมบูรณแบบแลวนั้น รัฐไมอาจกระทําการใดเปนการบังคับปจเจกบุคคล

โดยท่ีเขาไมสมัครใจได เวนแตจะมีกฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึน(loi)ใหอํานาจไวเทานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็

คือ รัฐไมสามารถใชมาตรการใดๆตอประชาชนได เวนแตกฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึนจะใหอํานาจไว

โดยตรงและโดยปริยาย11 

๓.๔ หลักการแบงแยกอํานาจ 

หลักการแบงแยกอํานาจ(Separation of Powers)ไดรับการอธิบายอยางชัดเจนครั้งแรก

โดยนักปราชญชาวฝรั่งเศส คือ มองเตสกิเออ (Montesquieu,ค.ศ. ๑๖๘๙ – ๑๗๕๕)โดยเขาได

นําเสนอแนวความคิดในการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยเปน ๓ ฝาย คือ ฝายนิติบัญญัติ ฝาย

บริหารและฝายตุลาการ โดยท้ังสามอํานาจนี้สามารถคานและดุลอํานาจ(Checks and Balances)กัน

ไดเพ่ือปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบ นอกจากนั้น มองเตสกิเออยังไดเสนอใหมีการแยกบุคคลท่ีใช

                                           
10

 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, เชิงอรรถที่ ๓ ,หนา ๑๐๔. 
11

 Gerard MAIRET et autres.Lesidiologies , T ll.De l’Etat Verviers:Marabout,1981 อางใน บวรศักดิ์ 

อุวรรณโณ , กฎหมายมหาชนเลม ๓ : ที่มาและนิติวิธี , (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๓๗),หนา ๒๗๙ – ๒๘๐. 
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อํานาจแตละอํานาจใหเปนอิสระจากกัน12 ซ่ึงประเทศตางๆท่ัวโลกไดยอมรับหลักการนี้ ประเทศไทย

เองก็มีการแบงแยกองคกรผูใชอํานาจเปน ๓ ฝายตามแนวคิดของมองเตสกิเออ ท้ังยังไดบัญญัติ

หลักการดังกลาวไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญในหลายๆฉบับท่ีผานมารวมท้ังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ก็ไดบัญญัติไวใน มาตรา ๓ ความวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” 

โดยแนวคิดเรื่องหลักการแบงแยกอํานาจของมองเตสกิเออนี้ไดรับอิทธิพลแนวคิดของ จอหน ลอค

(John Lock)ท่ีตอตานระบบการผูกขาดอํานาจในหนังสือท่ีชื่อวา “Second Treaties of Civil 

Government”โดยกลาววา อํานาจพ้ืนฐานประการแรกในการปกครองคืออํานาจการบัญญัติ

กฎหมาย สวนอํานาจทางบริหารหมายถึงอํานาจในการบังคับใชกฎหมายและบริหารกิจการภายใน

ของรัฐ สวนอํานาจประการท่ีสามคืออํานาจในการทําสงครามและสันติภาพ การทําความสัมพันธกับ

ตางประเทศ อํานาจสองประการหลังนี้มักจะตกอยูท่ีบุคคลพียงคนเดียว ดังนั้นอํานาจนิติบัญญัติจึง

เปนอํานาจท่ีแยกออกมาและเปนอํานาจท่ีอยูสูงกวาอํานาจอ่ืน มองเตสดิเออไดรับแนวคิดดังกลาวและ

สรางทฤษฎีการแบงแยกอํานาจข้ึนในฝรั่งเศส13วาสงผลใหมองเตสกิเออนําแนวคิดของจอหน ลอคมา

ใชแตไดเนนถึงอํานาจในการตัดสินคดี(la puissance du juger)ซ่ึงตองแยกอํานาจตุลาการออกจาก

อํานาจของกษัตริยโดยใหอํานาจตุลาการเปนอํานาจท่ีมีอิสระ มองเตสกิเออไดกลาวไววา “”อํานาจ

ตัดสินคดีนี้ไมควรมอบใหแกคณะบุคคลใดเปนการถาวร แตควรใหใชอํานาจนี้โดยผานกลุมบุคคลท่ี

ไดรับเลือกมาจากประชาชนในชวงระยะเวลาหนึ่งของรอบป ตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยกฎหมายเพ่ือ

ประกอบเขากันเปน “ศาล” ซ่ึงตั้งอยู เพียงความจําเปนเรียกรองเทานั้น 14แมในแนวคิดของ           

มองเตสกิเออไมไดเสนอใหมีการกําหนดถึงองคกรท่ีจะมาใชอํานาจตุลาการอยางชัดเจนก็ตามแต

แนวคิดของเขาก็ไดแสดงใหปรากฏอยางเดนชัดแลววาอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจ

ตุลาการควรเปนอิสระจากกัน โดยเนนการคานและดุลระหวางท้ังสามอํานาจดวย ในเวลาตอมา เซอร

วิลเลียม แบล็คสโตน(Sir Williom Blackstone) ผูพิพากษาชาวอังกฤษไดพัฒนาแนวคิดของมองเตส

                                           
12

 สมยศ เชื้อไทย, อางแลวในเชิงอรรถที่ ๕. 
13

 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔ , หนา ๙๑. 
14

 Montesquieu, De’l esprit des lois,livre XI,chapitre VI, para 13(1748) (Oeuvres Completes de 

Montesquieu, Roger Cailois edition1951) อางในชัยวัฒน วงศวัฒนศานต,“ความเปนจริงกับหลักการแบงแยกอํานาจ”ใน

หนังสือ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.สมภพ โหตระกิตย,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง

,๒๕๔๐), หนา ๓๑๑. 



8 

 

กิเออโดยเนนความมีอยูของอํานาจตุลาการในลักษณะของอีกองคกรหนึ่งนอกจากอํานาจนิติบัญญัติ

และอํานาจบริหาร15 

๓.๕ หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีรากฐานจาก “ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม”

(Constitutionalism)อันเปนแนวคิดในการใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรเปนเครื่องมือในการจํากัด

การใชอํานาจผูปกครองหรือรัฐและคุมครองสิทธิของประชาชน แนวความคิดพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ

นิยมประกอบไปดวย ทฤษฎีสัญญาประชาคม หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลัก   

นิติรัฐ และหลักการแบงแยกอํานาจ โดยหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนี้ไดรับการ

บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญของไทย ดังมาตรา ๖ บัญญัติไววา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด

ของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้เปนอันใช

บังคับมิได”เม่ือรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดก็หมายความวาหลักการหรืออุดมการณทางการเมือง

การปกครองท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวยอมเปนกรอบกติกาในการปกครองประเทศ ซ่ึงในมาตรา ๒ แหง

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของไทยไดบัญญัติถึงระบอบการปกครองของไทยไววา “ประเทศไทยมีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”นับเปนการประกาศอุดมการณ

ทางการเมืองในสวนของระบอบการปกครองไวอยางชัดเจน 

แนวความคิดพ้ืนฐานดังกลาวเปนผลจากพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชาติตะวันตกท่ี

อธิบายถึงปรากฏการณความเปลี่ยนแปลงจากระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสู

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และแรกเริ่มจากการท่ีสหรัฐอเมริกาทําการประกาศเอกราชและ

รางรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรฉบับแรกของโลกข้ึนเม่ือ ค.ศ. ๑๗๘๗ ไดยกยองใหรัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายสูงสุดของรัฐ16 ท่ีมาจากประชาชน และทุกคนในรัฐตองอยูภายใตกฎหมายสูงสุดนี้ และหลัก

ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนี้ไดสงผลใหเกิด “ศาลรัฐธรรมนูญ”(Constitutional Court)

จากแนวคิดของนักปรัชญากฎหมายชาวออสเตรียชื่อ ฮันส เคลเสน(Hans Kelsen)เสนอใหจัดตั้ง

องคกรท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีเรียกวา “ศาลรัฐธรรมนูญ”เนื่องจากเคลเสนเห็นวา การควบคุมกฎหมาย

ไมใหขัดกับรัฐธรรมนูญผานการจัดตั้งระบบคณะกรรมการดังเชนระบบของฝรั่งเศสมีวัตถุประสงคทาง

                                           
15

 M.J.C.Vile, Constitutionalism and the Separation of Power 35-36(1967) อางใน ชัยวัฒน วงศวัฒน

ศานต, เพ่ิงอาง ,หนา ๙๓. 

16
 รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ค.ศ. ๑๗๘๗ ในที่ประชุม ณ ฟลาเดลเฟย       

รัฐเพนซิลเวเนีย และรับรองโดยการประชุมในรัฐตาง ๆ ในนามของประชาชน โดยจนถึงปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาได

ถูกเปลี่ยนแปลงแกไข มาแลว ๒๗ คร้ัง โดยสิบคร้ังแรกเปนที่รูจักในนามของ รัฐบัญญัติสิทธิ (Bill of Rights) 

http://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1787
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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การเมืองมากเกินไป และการใหศาลยุติธรรมเปนผูตัดสินพิจารณาพิพากษาแบบสหรัฐอเมริกาก็เกิด

ปญหาความคิดอานคับแคบไมทันกับความตองการของสังคมและขัดกับหลักการแบงแยกอํานาจ17 ใน

เวลาตอมา   

๓.๖ หลักความชอบดวยกฎหมาย 

ในรัฐสมัยใหมซ่ึงนิยมใหการเมืองการปกครองอยูภายใตหลักนิติรัฐ(Legal state) โดยหลัก

นิติรัฐมีแนวคิดวากิจกรรมของรัฐท้ังปวงตองเคารพและอยูภายใตกฎหมาย ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกัน

สิทธิเสรีภาพของประชาชน และ “หลักความชอบดวยกฎหมาย”(principe de légalité)ถือเปนสวน

หนึ่งของหลักนิติรัฐ18 นั่นก็คือ นิติรัฐเปนการท่ีรัฐตองอยูภายใตกฎหมาย แมวาจะเปนกฎหมายท่ีตน

ออกเองก็ตาม และเม่ือมีกฎหมายท่ีใหอํานาจรัฐเปนแหลงท่ีมาของอํานาจ กฎหมายนั้นก็จะเปนการ

จํากัดอํานาจไปในตัว การกระทําของรัฐจึงตองชอบดวยกฎหมายซ่ึงหลักประกันอยางสําคัญท่ีฝาย

ปกครองซ่ึงเปนผูใชอํานาจท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนตองเคารพเปนหลักสําคัญก็คือ “หลักการ

กระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย”นั่นเอง 

จากอุดมการณในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาเปนปรัชญา กอใหเกิด

กระบวนการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองข้ึน เพ่ือเปนหลักการในการ

ปองกันหรือแกไขการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของฝายปกครอง อันเปนการ

ปองกันหรือแกไขเยียวยามิใหฝายปกครองใชอํานาจโดยมิชอบ ไปกาวกายลิดรอนสิทธิเสรีภาพอันชอบ

ธรรมของประชาชนซ่ึงการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของฝายปกครอง นี้เปนสวน

หนึ่งของ นิติวิธีทางกฎหมาย19 หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง หรือท่ีเรียก

อีกอยางหนึ่งวา “การกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย”เปนหลักพ้ืนฐานในกฎหมาย

ปกครอง ท่ีทําใหองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองตองผูกพันตนตอกฎเกณฑท่ีฝายนิติบัญญัติและ

กฎเกณฑท่ีตนเองตราข้ึน หลักความชอบดวยกฎหมายจะปรากฏผลในทางปฏิบัติก็แตโดย การท่ีระบบ

กฎหมายกําหนดใหมีการควบคุมตรวจสอบการกระทําดังกลาวได ซ่ึงในระบบกฎหมายไทยได

กําหนดใหศาลปกครอง(Administrative Court)เปนองคกรหลักในการควบคุมตรวจสอบความชอบ

ดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง20 ท้ังนี้ ภายใตเขตอํานาจของศาลปกครองตามท่ีกฎหมาย

                                           
17

 วิษณุ เครืองาม , กฎหมายรัฐธรรมนูญ , กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ, ๒๕๓๐ , หนา ๖๖๙ . 

  
18

ประยูร  กาญจนดุล, กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ , (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๒๔),หนา ๒๐. 

19
 ภูริชญา วัฒนรุง, “กฎหมายมหาชนกับกําเนิดประชาธิปไตย”,พิมพเผยแพรใน www.archanphoo.net 

20
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ ซึ่งบัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีพิพาท ระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
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กําหนด21 โดยหลักการประทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมายนี้เปนหลักการยอยของหลักนิติรัฐท่ี

จะตองเก้ือกูลใหการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐนั้นเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น และ

การกระทําทางปกครองตองมีกฎหมายใหอํานาจ หากไมมีกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีรัฐฝาย

ปกครองยอมไมอาจใชอํานาจท่ีจะไปกระทบตอสิทธิของประชาชนเจาของอํานาจอธิปไตยได ตาม

อุดมการณในระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง 

๔. วิเคราะหบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองคกรฝายตุลาการในการสรางความ

เปนประชาธิปไตยในมิติทางการเมืองจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นาสนใจ 

ภายหลังจากการมีรัฐธรรมนูญ พ .ศ . ๒๕๔๐ ซ่ึงเชื่อกันวาเปนรัฐธรรมนูญซ่ึงเปน

ประชาธิปไตยมากท่ีสุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย และตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังกลาวนี้ไดใหมี

การจัดตั้งองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ คือองคกร “ศาล

รัฐธรรมนูญ”ในฐานะองคกรตุลาการอีกองคกรหนึ่งข้ึนแทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญท่ีมีมาตั้งแตป 

พ.ศ. ๒๔๘๙ และนับแตนั้นเปนตนมาศาลรัฐธรรมนูญก็มีบทบาทในการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกับ

รัฐธรรมนูญและขอพิพาททางรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกันสถานการณทางการเมืองครั้งสําคัญๆของ

ประเทศหลายครั้งจากคําวินิจฉัยท่ีเผยแพรออกไปไดสงอิทธิพลตอสังคมอยางกวางขวางจนถึงปจจุบัน 

การท่ีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตุลาการ ทําใหศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจภายใตท่ีกฎหมายกําหนด

เทานั้น และยังมีความผูกพันท่ีตองจํากัดอํานาจตนเองของศาลดวย กลาวคือ ในการเริ่มตนกระทําการ

ขององคกรตุลาการจะริเริ่มไดก็ตอเม่ือไดมีการเสนอเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญ ศากไมมีการเสนอเรื่อง

ใหศาลพิจารณา ศาลเองก็ยอมไมมีอํานาจแตอยางใด และแมมีการเสนอเรื่องเขามาศาลก็มีอํานาจ

วินิจฉัยในขอบเขตแหงคําขอและเทาท่ีกฎหมายใหอํานาจเทานั้นไมอาจพิพากษาไปตามอําเภอใจอยาง

ไมมีขอบเขตแตอยางใด ซ่ึงจะเห็นไดวาลักษณะดังกลาวขององคกรตุลาการมีความแตกตางไปจากการ

กระทําขององคกรนิติบัญญัติท่ีสามารถริเริ่มการกระทําดวยตนเอง นอกจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญมี

อํานาจวินิจฉัยเทาท่ีกฎหมายไดกําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น ศาล

                                                                                                                         
หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือจากการดําเนินกิจการ

ทางปกครองของหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือ

เจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเร่ืองที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูใน

อํานาจของศาลปกครอง แตกรณีดังกลาวไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตาม

รัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น  
21

 วรเจตน ภาคีรัตน, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองและการ

กระทําทางปกครอง,  พิมพคร้ังที่ ๓(กรุงเทพฯ :  วิญูชน, ๒๕๔๙),หนา ๑๗ –๑๘ . 
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รัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจท่ีจะวินิจฉัยเรื่องท่ีไมอยูในเขตอํานาจตนได จากหลักการดังกลาวยอมถือได

วาศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตุลาการ โดยมีโครงสรางขององคกร ภาระหนาท่ี และวิธีพิจารณาคดีใน

ทํานองเดียวกันกับศาลอ่ืนๆดวยเหตุนี้บทบัญญัติแหงกฎหมายและหลักกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของกับ

ความเปนศาลจึงสามารถนํามาใชบังคับกับศาลรัฐธรรมนูญไดเชนกัน และผูกพันตนเฉพาะตอกฎหมาย

เทานั้น คําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันองคกรตางๆของรัฐใหตองปฏิบัติตาม ในบางกรณีคํา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลเสมือนเปนกฎหมาย อนึ่งถึงแมวาคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาของศาล

รัฐธรรมนูญจะมีผลในทางการเมือง แตศาลรัฐธรรมนูญก็ไมใชองคกรท่ีมีความสามารถในการกอต้ัง

เจตจํานงทางการเมืองเองได ภารกิจหลักของศาลรัฐธรรมนูญอยูท่ีการวินิจฉัยชี้ขาดวาบทบัญญัติของ

กฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ไมใชเปนผูรางหรือตรากฎหมายเอง22  

สถาบันทางการเมืองเปนสวนท่ีมีบทบาทอยางสําคัญในการกระจายความสุขสมบูรณไปยัง

ประชาชนในภูมิภาคตางๆความเจริญทางดานตางๆ ความอยูดีกินดีและความมีสวัสดิภาพ ความสงบ

สุขและปลอดภัยข้ึนอยูกับความสามารถของสถาบันตางๆทางการเมือง “การเมือง”(Politics)ในทาง

รัฐศาสตรเปนเรื่องทางสังคมศาสตรของการกําหนดมุมมองของผูคนใหมองเห็น หรือเขาใจในสิ่งตางๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ในทางรัฐศาสตรการเมืองนั้นมีความหมายอยางนอย ๒ ระดับ (senses)23 คือ 

๑) ในระดับท่ีแคบท่ีสุดคือ 0รัฐบาล 0 (the narrowest sense : what governments do?) 

ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ี0รัฐ0หรือรัฐบาลกระทําสิ่งใดข้ึนมา และ 

๒) ในระดับท่ีกวางท่ีสุดคือความสัมพันธในสังคม (the widest sense : people 

exercising power over others) เปนเรื่องท่ีคนในสังคมการเมืองใชอํานาจตอกัน 

นอกจากนี้การเมืองยังไดสรางสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบข้ึนดวยเพราะการเมืองพยายาม

สรางการรับผิดชอบตอสิ่งท่ีเปนสวนรวม/สาธารณะ (public affairs) อาทิ การเมือง ธุรกิจ การคา 

การทํางาน ศิลปะ ฯลฯ) ไมใชเพียงคิดถึงเรื่องสวนตัวหรือปจเจก (private sphere) ในขณะเดียวกัน

พ้ืนท่ีสวนตัว อาทิ ครอบครัว เรื่องในบาน ความสัมพันธสวนบุคคล ฯลฯ ควรเปนเรื่องของเสรีภาพ

ของปจเจกชน รัฐไมควรเขาไปแทรกแซง ซ่ึงองคกรท่ีคอยขับเคลื่อนทางการเมืองท่ีสําคัญคือ องคกร

ฝายบริหาร(คณะรัฐมนตรี)และองคกรฝายนิติบัญญัติ(รัฐสภา) สวนองคกรฝายตุลาการเชน ศาล

รัฐธรรมนูญ โดยหลักมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบ เม่ือพิเคราะหแลวจะเห็นไดวาศาลเปนองคกร

                                           
22

 จักรกฤษณ สถาปนศิริ, “การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของคําพิพากษาของศาล”,(วิทยานิพนธ

ปริญญา          นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๔๘),หนา ๘๖. 
23

 ขอมูลจาก www.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาการเมือง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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ทางการเมืองแตมิใชองคกรการเมืองหรือสถาบันทางการเมืองแตอยางใด เพราะศาลเปนผูใชอํานาจ

ตุลาการนั่นเอง24ซ่ึงโดยหลักศาลจะไมเขาไปใชอํานาจในแดนขององคกรฝายบริการและฝายนิติ

บัญญัติ  

อยางไรก็ตามหลายครั้งท่ีศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนองคกรตุลาการไดมีแนวคําวินิจฉัยซ่ึงสงผล

กระทบตอวงการการเมืองอยางสูง อาทิ คดีทางรัฐธรรมนูญสําคัญๆ เชน กรณีมีคํารองขอใหศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเปนโมฆะของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ 

๒๕๕๗ , กรณีคดียุบพรรคพลังประชาชน ,กรณีความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติกูเงิน 

๒ ลานลานบาท , กรณีการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ

รวมถึงคําวินิจฉัยหลายๆกรณียอมแสดงใหเห็นความใกลชิดขององคกรศาลรัฐธรรมนูญกับการเมือง

ของไทยอยางแนบแนนจนแยกกันไมออก ซ่ึงตราบใดก็ตามท่ีสถาบันทางการเมืองยังไมสามารถ

แทรกแซงเขามาทําลายซ่ึงความเปนอิสระและเปนกลางของศาลรัฐธรรมนูญ ตราบนั้นองคกรศาล

รัฐธรรมนูญจะยังคงเปนท่ีพ่ึงของประชาชนและประเทศชาติในยามท่ีสถานการณการเมืองเลวราย ไร

ทางออกและบานเมืองกําลังอยูทามกลางความวุนวาย ฉะนั้นจึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวดท่ีองคกร

ตุลาการเชนศาลรัฐธรรมนูญจะปฏิบัติหนาท่ีภายใตรัฐธรรมนูญเพ่ือรักษาไวซ่ึงความเปนประชาธิปไตย

ดวยความเท่ียงตรงและเท่ียงธรรมเสมอไป ซ่ึงผูเขียนไดนําเสนอตัวอยางแนวคําวินิจฉัยท่ีสงผลกระทบ

ทางการเมืองท่ีนาสนใจ ดังตอไปนี้ 

๔.๑ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๒๐/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ กรณียุบพรรค

พลังประชาชน ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยโดยมีมติเอกฉันท  ใหยุบพรรคพลังประชาชน ผูถูกรอง 

เนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลัง

ประชาชนกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว าด วยการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงมีผลทําใหการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม อันเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจ

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ 

ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและ

กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในขณะท่ีกระทําความผิด เปนระยะเวลาหา

                                           
24

 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, อางแลวในเชิงอรรถที่ ๔ , หนา ๓๒๔. 



13 

 

ป นับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง 

ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ 25 

บทวิเคราะหจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ขางตนซ่ึงมีคําวินิจฉัยใหยุบพรรคพลังประชาชน เนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรค

พลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 

๒๕๕๐ ซ่ึงมีผลทําใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มิไดเปนไปโดยสุจริตและ

เท่ียงธรรม เปนกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทตรวจสอบการใชอํานาจทางกฎหมาย ซ่ึงเปนไปตาม

หลักการแบงแยกอํานาจในประเทศไทยท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  จากขอเท็จจริงแหง

คดีการท่ีศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนองคกรท่ีใชอํานาจตุลาการไดมีคําวินิจฉัยกรณีการกระทําท่ีขัดตอ

รัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองซ่ึงเปนสถาบันทางการเมืองอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนการควบคุมความชอบ

ดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญพรอมกันนั้นยังเปนการคุมครองสิทธิทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งมิใหถูกบั่นทอนและบิดเบือนจากการแทรกแซงของพรรคการเมืองอันสงผลใหการเลือกตั้งซ่ึง

เปนชองทางการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอยางเสมอภาคและเปนธรรมไมอาจดําเนินไป

ไดโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ซ่ึงนี่เปนบทบาทหนึ่งท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดเขามามีบทบาทตรวจสอบพรรค

การเมืองไดตามเขตอํานาจภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรค

สอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔.๒ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ กรณี

คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหพิจารณาวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔ กรณีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

และคณะรัฐมนตรีในการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรใหมฯ  ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย

วา บทบัญญัติมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญก็มิไดบังคับเปนการเด็ดขาดวา จะมีการกําหนด

วันเลือกตั้งท่ัวไปข้ึนใหมไมไดเลย เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอ่ืนขัดขวางทําให

การจัดการเลือกตั้งท่ัวไปตามกําหนดเดิมไมอาจดําเนินการใหบรรลุผลตามความมุงหมายของ

                                           
25

 ศาลรัฐธรรมนูญไดปรากฏคําวินิจฉัยหรือคําสั่งซึ่งมีผลใหยุบพรรคแลวจะตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค

และกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งรักษาการในตําแหนงดังกลาวอยูในขณะที่กระทําความผิดเปนเวลา ๕ ปซึ่งศาลไมอาจใช

ดุลพินิจสั่งเปนอ่ืนไดในหลายคดี อาทิ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘/๒๕๕๑, ๑๙/๒๕๕๑, ๒๐/๒๕๕๑, ๒/๒๕๕๓ และ    

๓/๒๕๕๓ เปนตน 
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รัฐธรรมนูญได หรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ ความม่ันคงแหงรัฐหรือภัยพิบัติ

สาธารณะอันสําคัญ ก็สามารถกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปข้ึนใหมจากท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบ

สภาผูแทนราษฎรไดตามสภาพการณแหงความจําเปน ดังกรณีเคยเกิดข้ึนมากอนแลวในประเทศไทย 

เม่ือครั้งท่ีใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงวันเลือกตั้งท่ัวไปท่ีกําหนดไวใน

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ตองถูกกําหนดข้ึน

ใหม ตามพระราชกฤษฎีกาแกไขเพ่ิมเติมกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีไดกําหนดใหมีวันเลือกตั้งท่ัวไปข้ึนใหมเปนวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ หลังจากท่ีศาล

รัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยชี้ขาดใหการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

เนื่องจากการดําเนินการไปไมถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 

ในประเด็นการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปข้ึนใหมเปนอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรใดนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยมติเอกฉันทวา วันเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร

สามารถกําหนดข้ึนใหมได และวินิจฉัยโดยเสียงขางมากวา การกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเปนการท่ัวไปข้ึนใหมเปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมกันของนายกรัฐมนตรีและ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

บทวิเคราะหจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

จากกรณีขอเท็จจริงแหงคดีท่ีมีการตั้งคําถามเก่ียวกับ องคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีอํานาจใน

การกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปข้ึนใหมเปนอํานาจหนาท่ีของ

นายกรัฐมนตรีหรือเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ

เรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ กรณีความขัดแยงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ

คณะรัฐมนตรีในการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรใหมนั้น ยอมพิเคราะหไดวา “การกําหนด

วันเลือกตั้ง”เปนกิจกรรมทางการเมืองประการหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหประชาชนซ่ึงเปนเจาของ      

อํานาจอธิปไตย(Sovereign power)ไดเขามาลงคะแนนหรือมีสวนรวมในการเลือกตัวแทน

(Representatives)เพ่ือเขาไปทําหนาท่ีรักษาผลประโยชนและขับเคลื่อนประเทศไปตามเจตนารมณ

ของปวงชน ซ่ึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งจะตองเปนไปโดย

เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ในการกระบวนการสรรหาตัวแทนของประชาชนโดยเฉพาะการ   

สรรหาผูท่ีจะเขาไปทําหนาท่ีผูแทนปวงชนในรัฐสภารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

โดยหลักไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง 
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แหงรัฐธรรมนูญซ่ึงบัญญัติวา “คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมี

การเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร

ทองถ่ิน แลวแตกรณี รวมท้ังการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม” อยางไรก็

ตามเม่ือการกําหนดวันเลือกตั้งภายหลังการยุบสภาตองออกโดยพระราชกฤษฎีกาซ่ึงเปนอํานาจของ

คณะรัฐมนตรีท่ีจะสนองพระบรมราชโองการโดยการนําพระราชกฤษฎีกาดังกลาวข้ึนโปรดเกลาให

พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธย ตามมาตรา ๑๐๘ วรรคหนึ่งแหงรัฐธรรมนูญซ่ึงบัญญัติวา 

“พระมหากษัตริยทรงไว ซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผูแทนราษฎรเพ่ือให มีการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม” และมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง กําหนดไววา “การยุบสภาผูแทนราษฎร

ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการ

เลือกตั้ง ท่ัวไปภายในระยะเวลาไมนอยกวาสี่สิบหาวันแตไมเ กินหกสิบวันนับแตวันยุบสภา

ผูแทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร” ดังนั้น กรณีดังกลาว

การกําหนดวันเลือกตั้งจึงมีคณะรัฐมนตรีมีสวนผูกพันในการกําหนดวันเลือกตั้งอยูไมนอย ฉะนั้น การท่ี

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยมติเอกฉันทวา วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปตามท่ี

กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรสามารถกําหนดข้ึนใหมได และวินิจฉัยโดยเสียง

ขางมากวา การกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปข้ึนใหมเปนอํานาจหนาท่ี

และความรับผิดชอบรวมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้งจึงเปนบทบาทท่ี

องคกรท่ีใชอํานาจตุลาการเขามามีบทบาทตีความและอธิบายเจตนารมณในรัฐธรรมนูญเก่ียวกับกรณี

ของการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรรหาผูแทน

ปวงชนเขามาขับเคลื่อนเจตนารมณทางการเมืองอัน และการจัดใหมีการเลือกตั้งนี้อยูภายใตหลักการ

มีสวนรวมทางการเมืองโดยเสมอภาคและเปนธรรมซ่ึงเปนหลักสําคัญในการเมืองการปกครองระบอบ

เสรีประชาธิปไตย  

๔.๓ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๕ /๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ กรณีการ

เลือกตั้งวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เปนโมฆะโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาแลว มี เหตุแห ง คํารอง ท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจ ฉัยว าการจัดการการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกา

ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกตั้งท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม 

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงขางมาก (๖ ตอ ๓) สรุปวา การท่ีพระราชกฤษฎีกายุบสภา

ผูแทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปใน

วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ นั้น เม่ือไดดําเนินการเลือกตั้งเปนการท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. 
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๒๕๕๗ ไปแลวปรากฏวายังไมมีการจัดการเลือกตั้งสําหรับ ๒๘ เขตเลือกตั้ง ซ่ึงยังไมเคยมีการรับสมัคร

รับเลือกตั้งมากอนเลย จึงถือไดวาในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ มิไดมีการเลือกตั้งวันเดียวกันท่ัว

ราชอาณาจักร สวนการท่ีจะดําเนินการจัดการเลือกตั้งสําหรับ ๒๘ เขตเลือกตั้ง หลังวันท่ี ๒ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ก็ไมสามารถกระทําได เพราะจะมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนวัน

เดียวกันท่ัวราชอาณาจักรเชนเดียวกัน เปนผลใหพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖ 

เฉพาะในสวนท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง เม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลววาพระ

ราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ .ศ .  ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนท่ีกําหนดให มีการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มิไดจัดการใหเปนการ

เลือกตั้งวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร อันเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง การ

พิจารณาวินิจฉัยเหตุแหงคํารองในขออ่ืนๆ ไมอาจทําใหผลการวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป จึงไมจําตอง

วินิจฉัยเหตุแหงคํารองในขออ่ืนๆ อีก 

บทวิเคราะหจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ภายหลังจากท่ีมีประเด็นการตั้งคําถามเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีอํานาจในการ

กําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปข้ึนใหมเปนอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี

หรือเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องตอศาล

รัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๑๔ กรณีความขัดแยงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีในการ

กําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรใหม ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี 

๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ แลวเม่ือสถานการณทางการเมืองยังคงรอนแรงและสงผลตอการดําเนินการ

เลือกตั้งท่ัวไปในการไดมาซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ไมประสบ

ความสําเร็จ อันมีปจจัยสําคัญมาจากการชุมนุมของกลุมคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข(กปปส.) ท่ีตองการเสนอ

ใหมีการปฏิรูปประเทศโดยคนกลางกอนท่ีจะดําเนินการใหมีการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป การเรียกรอง

และประทวงรวมท้ังกิจกรรมตอตานการเลือกตั้งครั้งท่ีดังกลาวไมอาจสําเร็จดังท่ีผานมา และไดสงผล

ใหเปนประเด็นตามมาวาการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ นั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญ

หรือไม   

เม่ือมีประเด็นขอกังขาดังกลาวทางผูตรวจการแผนดินไดยื่นคํารองท่ีศาลรัฐธรรมนูญตอง

วินิจฉัยวาการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒ 
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กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกตั้งท่ีชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญหรือไม 

ซ่ึงในคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยโดยสรุปวา “วา การท่ีพระราชกฤษฎีกายุบสภา

ผูแทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปใน

วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ นั้น เม่ือไดดําเนินการเลือกตั้งเปนการท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ไปแลวปรากฏวายังไมมีการจัดการเลือกตั้งสําหรับ ๒๘ เขตเลือกตั้ง ซ่ึงยังไมเคยมีการรับสมัคร

รับเลือกตั้งมากอนเลย จึงถือไดวาในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ มิไดมีการเลือกตั้งวันเดียวกันท่ัว

ราชอาณาจักร สวนการท่ีจะดําเนินการจัดการเลือกตั้งสําหรับ ๒๘ เขตเลือกตั้ง หลังวันท่ี ๒ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ก็ไมสามารถกระทําได เพราะจะมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนวัน

เดียวกันท่ัวราชอาณาจักรเชนเดียวกัน เปนผลใหพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖ 

เฉพาะในสวนท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง เม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลววาพระ

ราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ .ศ .  ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนท่ีกําหนดให มีการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มิไดจัดการใหเปนการ

เลือกตั้งวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร อันเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง” จึง

จะเห็นไดวานี่เปนคําวินิจฉัยครั้งประวัติศาสตรของการเมืองไทย ท่ีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได

สงผลอยางกวางขวางและทําใหการเลือกตั้งท่ัวไปกลายเปนโมฆะ ซ่ึงนั่นก็หมายความวา ภายหลังจาก

การยุบสภาของคณะรัฐมนตรีท่ีนําโดยนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ตั้งแตเม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

มาจนถึงปจจุบันยังไมสามารถมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแทนท่ีสภาผูแทนราษฎรท่ีไดรับการ

ประกาศยุบสภาไป เม่ือเปนเชนนั้นการวางลงของสภาผูแทนราษฎรและการวางลงของคณะรัฐมนตรี

ยอมยังคงดําเนินอยูตอไปอยางไมมีกําหนด  

ซ่ึงหากพิเคราะหในแงองคกรผูใชอํานาจแลวศาลรัฐธรรมนูญไดแสดงบทบาทขององคกรผูใช

อํานาจตุลาการภายใตหลักการแบงแยกอํานาจ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการรักษาหลักความ

เปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอยางเดนชัด โดยเฉพาะการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในกรณี

ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของความพยายามของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะอธิบายเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๐๘ ใหเห็นวาเม่ือการเลือกตั้งท่ัวไปไมอาจจัดข้ึนโดยเสมอภาค และท่ัวถึงเพ่ือใหการมีสวน

รวมของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดรับการจัดข้ึนอยางเสมอภาคและท่ัวถึงแลว การ

เลือกตั้งนั้นยอมมิใชการเลือกตั้งท่ีจะไดมาซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมไดแต

อยางใด ยอมเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความพยายามในการคุมครองสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
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ในการมีสวนรวมในการเลือกตั้งอยูไมนอย อยางไรก็ตามกรณีท่ีมีการตั้งคําถามในบทบาทของศาล

รัฐธรรมนูญท่ีมีอิทธิพลมาถึงเพียงนี้ก็ยอมจะเปนประเด็นท่ีตองการการพัฒนาองคความรูและพัฒนา

ระบบการเมืองการปกครองท่ีตองมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสมระหวางองคกรผูใชอํานาจท้ังสาม

ฝาย ไมวาจะเปน องคกรฝายบริหาร องคกรฝายนิติบัญญัติและองคกรฝายตุลาการท่ีสมดุลและ

เหมาะสมสําหรับประเทศไทยของเราตอไป  ท้ังนี้ผูเขียนมีความเห็นวาการจัดสัดสวนและบทบาทของ

องคกรผูใชอํานาจของแตละองคกรในแตละประเทศเปนสวนผสมท่ีไมมีสูตรสําเร็จ เนื่องจากแตละ

ประเทศนั้นมีบริบททางสังคมวัฒนธรรม ลักษณะนิสัยและคานิยมของสังคมท่ีแตกตางกัน ตราบใดท่ี

เราพรอมท่ีจะเรียนรูและพัฒนาความความเปนประชาธิปไตยในประเทศของเรา ตราบนั้นประเทศไทย

ก็เขาใกลความเปนประชาธิปไตยเต็มใบมากข้ึนเรื่อยๆแม ณ วันนี้เราจะตองผานความไมลงรอย

ทางการเมืองสักเพียงใดแตหากเราเรียนรูจากประสบการณรวมกันท่ีประชาชนทุกคน สถาบัน

การเมืองและทุกภาคสวนของสังคมมีสวนไดรับผลกระทบไมหยุดท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสูความ

เปนประชาธิปไตยแลว ก็ยังไมสิ้นความหวังท่ีประเทศไทยจะกลายเปนประเทศเสรีประชาธิปไตยท่ีนา

อยูนาอาศัยแหงหนึ่งของโลกในอนาคต 

๕. บทสรุป 

องคกรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญซ่ึงประกอบดวย รัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลนั้นมี

หลักการแบงแยกอํานาจ(Separation of Powers)เปนรากฐานท่ีมาเพ่ือมุงรักษาสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนซ่ึงเปนเจาของอํานาจอธิปไตย(Sovereignty) ซ่ึงมีการแบงแยกการใชอํานาจไปยังองคกร

ตางๆโดยท่ีไมมีองคกรหรืออํานาจใดท่ีจะมีอํานาจโดยเด็ดขาดท่ีจะบีบบังคับประชนได มองเตสกิเออ

ไดยืนยันวา เสรีภาพของประชาชนจะมีมิไดเลยหรือมีเพียงนอย ถาหากอํานาจเหลานี้ไปรวมอยูท่ี

องคกรใดองคกรหนึ่ง เชนในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยหรือสภาของเมืองเวนิส(Sénat de 

Venice) ดังคํากลาวนี้ไดสงผลใหประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยและตองการรักษาไวซ่ึง

ความเปนประชาธิปไตยท่ีแทจริงนั้น ยอมจะไมละเลยในพัฒนาความสัมพันธในการตรวจสอบและ

ถวงดุลกันระหวางสามองคกรผูใชอํานาจใหมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเพ่ือเปนหลักประกันแกประชาชน 

ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญของไทยเปนองคกรทางตุลาการท่ีมีบทบาทอยางสําคัญในการวางคําวินิจฉัยอันเปน

มาตรฐานทางการเมืองท่ีดี วางหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีสําคัญ และเปนองคกรท่ีไดแสดงบทบาทใน

การตีความและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสมอมา และเปนความทาทายท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

จะดํารงความเปนอิสระและเปนกลางโดยไมถูกแทรกแซงจากสถาบันทางการเมืองตอไป 
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